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Kőnyomda:
készít művészi kivitelű plakátokat, ke-
reskedelmi levélpapírokat. számlákat,
csekkeket, részvényeket, diplomákat.

Könyvnyomda:
a legmodernebb gépekkel és betüanyaggal
felszerelve, mindennemű nyomtatványokat
gyorsan, ízléses kivitelben készit.

Üzleti könyvgyártás:
mindenféle Ü2leti könyvet készit. keres-
kedelmi irodák és bankok részere külön
minták szerint is.

Irófüzetgyártás;
NAGY RAKTÁR BEL-

ÉS KÜLFÖLDI IRÖ-

£S RAJZSZEREKBÖL I

ÍRJUNK AZ ADRIA
LEVÉLPAPIROS-
FAJTAKRA, MELYEK
A L E G J O B B A K I

iskolai Irófüzetek
készülnek.

a legjobb minőségben

Levél bori tékgyórtás:
Igen nagy választékban készülnek kereske-
delmi és Irodai levél borítékok. Ablakos borí-
tékot használjon minden bank és kereskedő!

Levélpapirgyártás:
legizlésesebb kivitelben készülnek magán-
és igazgatóság! levélpapírok.

NAGY VÁLASZTÉK TOLTOTOLLAKBAN
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ott maradok Romániában? Elég
volt nekem belőle!

Jóska hallgatott egy keveset,
aztán megkérdezte megint:

— Hát azzal, odaát, mi lesz?
Az öreg vállat vont s mérgesen

harapta vissza a szót:
Csinálj vele amit akarsz.

— S a birtokkal odaát mi lesz?
— Menjenek vissza ők . . . !
— De ha egyszer nem akarnak

menni... itt is az övék min-
den . . .

Hosszú volt az az éjszaka na-
gyon. Másnap reggel román ka-
tonák vonultak keresztül a falun,

Jóska azon az éjszakán hosz- • lármásak voltak és veszekedők,
szasan beszélt a feleségével. A két I gyümölcsöt loptak és veteményt
gyermek aludt már, jóízű gyér- s az istállóból elvittek két lovat,
mekálommal s az asztalon piros meg a szekeret. A házba is be-
és zöld rongyok várták, hogy mentek, bort követeltek, meg pá-
zászló legyen belőlük. Az asz- Unkát s az öreg mérgesen düny-
szony ijedt, kerekre nyilt sze- nyögött utánuk,
mekkel nézte Jóskát. Keserű fáj- | — Menjetek csak, menjetek...
dalom markolta meg szivében az '•• nem lesz több dolgom veletek
örömet, mint apró énekesmadarat t soha...
a karvaly körme. i A honvédek akkor már Erdély

— Pistike iskolába kell men- , földjén jártak. Izgatott volt és
jen. . . — védekezett sápadtan és { fülledt a levegő. Egész nap dü-
remegve szegény —, most me- börögtek a társzekerek lent a falu
hetne magyar iskolába . . . s kü- útján, gépkocsik tülköltek s a por
lonben is, ez a mi otthonunk. magasan lebegett a völgy felett.
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