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 לימון לכתך לפני אמס חמת חאס
 וגרי* צריכת מל עזת בתחושת

ז הרגליים אצבעות בין
 מובלים ארצנו מאוכלוסיית כמחצית

 אצבעות באיזור בקיץ בעיקר
פטריות. מהופעת הרגליים
 גוברים עוד והצריבה חגרוי תחושת

 החם הים חול על מהליכה כתוצאה
והרטיבות. מהזעה וכן

 בעולם הגדולות החברות אחת
 0171̂ בשם תרופה פיתחה לתרופות

 לחיסול אנטימיקוטי תכשיר שהיא
 סטריות. של שונים סוגים
 יכול במשחה או בנוזל בידית, טיפול
 שהראו במקרים גם יעיל להיות

 החומרים סוגי כל בפני עמידות
 המקובלים. האנטימיקוטיים

 המרקחת בבית ^011 בקש
 על הרוקח עם ותיוועץ
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חד מוסף נשק לענייני מיו
ם (ובחו״ל), בארץ המומחים טובי  שלהם, הנרחב מהידע מביאי

הפרטית. לתועלתבם
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להשתמש תחמושת באיזה *
אקדחים של שונים בסוגים ירי מבחני *
ועוד. עצמית להגנה ירי *

 המשטרה״. ,,חדשות בירחון נשק לענייני המוסף את קראו
״א. ת 13 צ׳לנוב רח׳ ״גד״, הפצה

מכתבים
)12 מעמוד (המשך

 אך־ אלא כאלה׳ להיות התכוונו לא הן
 | אחרים כלבנים ושל שלי נסיון־העבר ורק

 מר. ניסיון כבר היה לי־עצמי ומביני־דבר.
 גור־בוקסר קניתי ודזצי שנתיים לפני
 ובעת בבת־ים, מסויים אדון אצל לבקן

אותי. ״סיבנו״ הקנייה
 אובחן, שהגור הסתבר מדי מאוחר רק
 | נר־ ובתעודתו חלש, כפג ההמלטה, לאחר

 ! לי שלחו התעודה (את לגידול״ ״לא שם
חו שלושה כעבור רק הכלבה־האם בעלי

 ; ש־ דרש המועדון כי גם הסתבר דשים).
 סירבה הכלבה בעלת ואילו יורדם, הגור

חו חי הכלב לי. אותו ומכרה להמיתו,
 בלתי-פוסקות מחלות תוך אחדים, דשים

 כלבים. של זה לסוג האופייניות ודלקות
 מגג בנופלו נהרג, אחדים חודשים כעבור

גדול. מפח-נפש לי שהנחיל ולאחר בית,
 היתר, שאם הוא, לומר שרציתי מה
 הגור, את להרדים מסכימה הכלבה בעלת
 גם־יחד. וסיבלי סיבלו את מונעת היתר,

 אינה ד,בוקסרים אגודת כי להבין, עליכם
 אוהבי- של אלא ״רוצחים׳/ של חבורה
 כלבים, לכולנו ראשונה. ממדרגה כלבים
 ואריכות־ימיהם, טובתם את דורשים כולנו
מאוד. גדולה אליהם שאהבתנו ספק ואין

 כדי רק תואר לי שקרה המצער ד,מיקרה
 הצעד את לעשות חשוב כמה להמחיש

 אי־נעימויות למנוע כדי הנכון, בזמן הנכון
 מקווה אני מבעליו. והן הכלב מן חן בעתיד

 אייכנר, רחל הגברת וכמוכם שהבנתם,
מזע ״תיאוריות אינם שטענתי הדברים כי

 ועלולה לי שקרתה מציאות אלא זעות״,
 שסייעתי גם מקווה אני אחד. לכל לקרות

מתוקנת. בצורה הדברים את לראות לכם
תד-אביב אבידר, אלון

 של בנס הוא אבידר אלון הקורא ס
 ענווס והשדרן אבידר תמר העיתונאית

. אטינגר.

הסום על גודייבה ליידי

 החם הקיץ מן לי שיש הזיכרונות לאור
 במריאנה רב עניין מצאתי בארץ. והמעיק
 העיר מן 24 בת עובדת־מעבדה מאלפט,
 מן מסקנות הסיקה הנ״ל (דנמרק). אהרוס
באו־ בעירה ששרר הבלתי־נסבל החום

מאלפט מאריאנה
הכנסייה מול עירום

עי אופניה על לרכוב יצאה השנה, גוסט
 כנסיית ליד חולפת כשהיא וצולמה רומה׳
המקומית. ותחנת־המישטרה העיר
 הסתם, מן ענדה, צווארה שעל הצלב את

הכנסייה. כוהני של רוגזם את להרגיע כדי
דנמרק יחזקאל, כ.
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