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FESTI HÍRLAP 1ML ÉVI NAPTARA
7. A kaiaalcfc«*» pofii*!

Beif&dr* aséió errnrrrv legalább 100 drb. IkK.-Uf Bp. 32 flll. (vld. 34 ftlU, 90-55 kff.-lr
Mféntntt uslrtl pnpirt, nyomtatványt, áro- |Bp. 40 flll. (rkL 33 fllL).
<7ytJm<V.-rfr tnrUiImash filléres cflomimintát és eiry becsomagolt küldemények
diját kénljténiiel Í* lehet lerAni.
! icok emm évt-n >it kaldhrtAk.
i/fú*axirrzfi«-ir>tf«t Jijaiatáng; BudapeaKir. kózjegytók hagyatéki ügyekben a i
belfiildi foriíalomban kflrftnséKi-s levélpoittai ten h.tví 13, vMekikiiicstdrlphlv. 9, vidék
poatanuvtirí
hlv. ntékhrlyrn 3 pengő.
küldeményekel — síiibAlvajicrfl bérnienteA kiválóiban kifizetett l^UGldt po*íasitén mellett — tértlvénnyel is feladhatnak. '
utalványok és enekkjizrlt*i ulnlvAnyok utAn
A borit/kon (elA, vagy hátoldalon) hir- ! darabonként 10 fillér, a Adnuií rniú kifWIéi*
detésck alkalmazhatok, enak a pimtal fel- I esetén 40 pensniir 10, ezen fölüli ÖSÍXVIÍ ékért
lefryjíiH'kre, lebetAxé^rc, bélyegre atb. ele- [14 fillér flzci.-ndö.
hely maradjon.
Postai iQfizoiAjtQV ktállitaaa darabonként
Csomagok háxtM>:kt.zbfMÍtii«iri Jár 1 kír.
1 penefi. A* iiT**&xn* Sajtókamara állal
tlndaiH-Pten 12 1111. (vidéken tt flll.). kiállitort URWWÍ iKnzulv^n)-t>k
él
1 — 10 ktt.-U- B|>. 24 üli. (vid. tO ftll.), 10-80

1. A btlföldt forgalomba* a tArirut ttu')UatérldArr na/tlfV táviratokat 15 nuppal
dija 10 fillér, a helyi lArjrni eM tiviruth-rrl eh'tbb ff| lehet udni.
axödlja 4 fillér, hirlnplárirnl niádlju ^ fillér.
rdrírd /,-r«; BelfOldh »i6dl] 4 Ollér,
A. dljnilnimuin a k^sÚDsé^f tAriratnél dlimiuimnni 60 fillér. — Tdcirntnifomtatránv
huni különboió clm»ilt ré»*érr
és a I«viratlev«!n*l 1 pemtö, a hrlyi táTiralfeladva) ín-tyi riirmtUimban 20
Dál 40 flltór. birlspláTirainál 70 fillér.
R,
távolsági
fomalonibati 10 szóiir 40 flll.
Saricös Uviratcrt • köi^ni^Keu távirat kétVumtl UTir/ihivatalnAl nem ad ha ti1, tel.
szerrae ÍAr.
A táviratok ciménck kiitpuitásáért Járt
űdtösUUkrt és JóklránMAcokel tartaldl) 30 flltér.
naii'i távirtunk uRTsí-kolt ilijnn kOldlirtók.
(IM-lfóhliv ^/i»llj fi fillér.) Vmittnk nií-k' rend3. KWfiXdrt: Cwbwloviíkíábn 10 fillér, ssorcsit vi* kuriM^Mmri íi« Újévi liilv<~fsk*tet.
JuítosíliWiAba lti fllliT, Ijciiirvflonaáicba JAkivAtuJiiciikiit tartalniaaö, mintAk xxfríntl
17 fillér, Nvmt-torvzáKba tn flliér. lUnnániába ' wérnrk.|t djj'i táviratok is. (Kwk ouik de18 fillér savanként.
eembiT 14-tAl Jnnuár 6-ÍK válilmtók).
V süncfa távirat dU« ft rvodet távirati
ÍU**rit»trüré><,Uá*t tartatmnaö táviratok
íjA
k
1 aukTtnként uer«ncsak 6 flIK-rért adhatok fel.
ni.

KADIÓ-DIJBZABAS

As engedélye* halAU osctén *z eníredéty
dihk.
a halatozAtl höiiop vúRCVtrl in
KSainUkü diókra rncvdólycxctt adó- A* Inimtlan tulajdonoa* Utcles
állomás alán 40 pcitK<~>. lud>imón>joii céiokra
antenna uici^pílését. Vitá« eactekMB •>
engedetTrwtt után 10 jwntíó; sttárak rétxért az
kurerttt-iiriciiiütíí i mlntester dftnl, L«moDd*s
Uáérteti célokra 60 pengő havunként.
f^crén nz cnip-délyes a hrrendexéKt me«•íiflntctnl, illetve a kí-szÜlékei As a lényeges
nlkoUirtiackct a pnalalüvalalnál l^pecnéHanmktni fiseirndó dtfak.
teltetnt, M oaffcdélyokiratai
vbwsaadn i
RtntUs h-untálatért 3.40 p*>ntrf. AOandó kOtelcH. EllenkexA rwtbcn m p<mtu, a kihaltául
kiUrjfS3tr.il hoMsndlatérl <u fi-lvflt kfwtlíwk-elJáráAt i
Qek kdlön i!lf mellett bomul«tásu) Hndnpeaten és Újpesten 24 penttő, vidéken 7.30
pengő.
Bule»ké*l HstUndő difak.
A használiiton kivül helvputt ktVwQlék
leDecsé!j>lé«Í dija 50 fllltSr. Rvfn alkalmi.
ayilvAnivM «|A«dáiiokért napoitkéat Budapesten 10. vidéken 3 penKO. Kttitcsoláal r«J*ok felülTi»s(t41a«a 10 peuKf>.
tudnivalók.
A rádiAnd^bcrrniiprAsck engedélyét a
kerrakcdflemtttryi miiiUztcrtol. a vevoberen*
desés bármely postahivat*lnál kérdDM>xbetö.

Mhtden betegnek saját érdeke, ha
asztmából, tüdőcsucshurútból, köhögésből, rekedtségből, elnyálkásodásból v. hasonló betegségből meg akar
gyógyulni, hogy a hosszú évek óta
fennálló és jól ismert Puhlmann &
Co Berlin 899 Müggelstrasse 25-25/a
ajánlatát igénybe vegye és teljesen
ingyen bekérje a cég képekkel ellátott könyvét. Olvassa el a hirdetést
a 133. oldalon.

JÓ GAZDÁK FIGYELMÉBE!
z állattartás csak akkor le- vezetben olyan anyagok (vitamin)
het jövedelmező, ha a gaz- ' termelődnek, amelyek az állato' da tudással és szeretettel kat ellenállóképessé teszik és az
foglalkozik az állatokkal. A ma-erőteljes, gyors fejlődést, jó csongyar gazda alaposan ismeri az tozatot biztosítják. Igen fontos
állatok felnevelésének és hizlalá- természetesen a jó takarmánysának a legjobb módját és szere- mész, a Futor adagolása is. A
tettel gondozza állatait. Mégis
gyakran előfordul, hogy az állat- Futort mindig leplombált zacstartás nem hoz annyi hasznot, kóban, vagy dobozban kell venni,
amennyit a sok munka és bajló- mert a silány utánzatok, így pl.
dás után a gazda megérdemel, ja durván Őrölt takarmánymész
Ilyenkor meg kell kérdezni az ál- j csak bajokat okozhat (dugulás
latorvost, hogy mi a teendő, A j stb.), sőt esetleg az állat elhullálegnagyobb gondosság mellett is sára vezet. A napfény azonban a
előfordul, hogy az állatok nem legjobb takarmányozás mellett is
fejlödnek kielégítően, csontlágyu- nélkülözhetetlen, de viszont a téli
lás, angolkór lép fel, a fiatal ma- iitiillózás alatt az állat ezt nem
lacok nem tudnak felállni, a sül- kaphatja meg. Ez az oka a legdők megkoszosodnak. Célszerű több bajnak. Most már ezen is
tehát tanácsot kérni, mert hiszen
van sok olyan körülmény az ál- \segíteni lehet. Azokat az anyalattartásnál, ami a legjobb gazdal gokat, amelyek a napfény hatása
figyelmét is elkerülheti.
| folytán az állatokban képződnek
— a vitaminokat — sikerült mesterségesen is előállítani és ennek
MIT MOND AZ ÁLLATORVOS? \a sűrített vitamint tartalmazó
Az állatorvosok elsősorban arra [készítménynek a neve: Pekk. A
tanítják a gazdákat, és már sok nagyobb gazdaságok, uradalmak
gazda tudja is, hogy az állatoknál már kb. 10 éve használják a
előforduló betegségeket legjobb Pekket, nemcsak a téli istállózás
megelőzni és ez a legolcsóbb is, alatt, hanem mindazon esetekben,
mert később a szükséges gyógy- amikor szükség van arra, hogy az
kezelés már többe kerül. A bajok; állatok megerősödjenek, így pl.
megelőzésének legjobb módja a' ellesnél, vagy ha a hizlalást
helyes takarmányozás, mert így I gyorsabbá és eredményesebbé
az állatok egészségesek lesznek,; akarják tenni. A Pekk ugyanis
tehát a betegségekkel szemben •nemcsak erősíti az állati szerveellenállóbbak és ha mégis elöfor-: zetet, hanem elősegíti, gyorsabbá
dul valami, azt jobban kiheverik. teszi a fejlődést, biztosítja a taA gazdák általában azt hiszik, karmány jobb kihasználását is és
hogy ha az állatok bőségesen minden betegséggel szemben elmegkapják a megszokott takar- lenállóbbá teszi. Malacoknál, hímányt — úgy minden rendben zóknál meggyógyítja a sántasávan. Itt van a tévedés, amit sok got, süldőknél megszünteti a kogazda már saját kárán tanult j szusságot, szoptató kocáknál a
meg. A jó és bőségesen adott ta- j fülrágást, teheneknél a fal és a
karmányon kívül szükség van, szennyes padló nyálasát, a birkák
ugyanis a napfényre, mert a nap- j gyapjúrágását, a baromfiaknál a
fény hatása alatt az állati szer- tolltépést stb.

A

