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 נט&ן סטפאניס :פון מאנס של כשאדונו
 לא אותו ליוו ,1936ב־ גרמניה, באדמת

 פקודה ׳לפי רועה-גרמיני. כלבי מ־ססד פחות
 במשך אבל יללת זה מישמר־כבוד השמיע

 של התודה נביחת זו היתה רצופה. ישעה
 לכלבי הראשון המועדון למייסד השבט
.1899ב* גרמניים, רועים

 שמכונה מי מועדון־יוקרה. זה היום
 למסורת, כבר ׳שהפכה בטעות בישראל,

 לאזעקת במקורו אמנם שימש זאב, כלב
 סוסים לכעוס כבשים, לליקוט עדרים,
 שעלו מאז אך חזירים. לאיסוף ואפילו

 לא הוא הנעלה, אופיו בשל מניותיו,
 אצילות מקנה אם כי אצילי נראה רק

 אינטליגנטי ממושמע, בהיותו לבעליו,
 הגרמני הרועה את לתפור אפשר ונכנע.

 — גרוע הבעל ואם הבעל, של מידותיו לפי
 החריף הריח חוש בזכיות מתקלקל. הכלב

 המיקצוען הוא התברך, שבו במיוחד,
 אורחים חומר־נפץ, סמים, מגלה שבכלבים.

 ומסוגל בשדה־הקרב, או בחצר רצויים לא
 במיסדר־זיהוי, אשם אדם על להצביע

 מפאת פולט !שאותו הזעה ריח בעיקבוית
 עדין, להיות עשוי הוא וההתרגשות. הפחד

 אם וסנוב, לעדינות, אותו מחנכים אם
הבררנות. את בו מטפחים

 הערבי. החרם את ששבר הכלב זה
 כלב ״כל בבוז לומר שנהגו הערבים,

 ישיר ביחס ביו מתקשטים יומו״ יבוא
לקוחו ונסיכי־הנפט, האמידים למעמדם.

האמרי מוצירי־היוקרה ישל המסורים תיהם
 החלו הפורנו־טלוויזיוניות וקאסטות קאיים
 את ולהקפיץ מגרמניה אלה כלבים לייבא

העולמי. בשוק מחיריהם
 תעודות עם מגרמניה מיובא כלב עבור

 כבד, במישיקל העולם אלוף שילם וכר
 גרמניים. מארקים אלף 120 פרייזר, גץ

 כדי להשליש, מוכנים יפאנים חובבים
 השמנים והלקוחות מארקים, אלף 300

 הדרום־אמרי- החשמנים הם היום ביותר
קאיים.
הסיפור. סוף אינו הכלב מחיר אבל

חכר מרקק דאקי
לפה מפה לא

רופא! אדומה. נורה מקיאו
 מד האנושית האסטמה — אסטמה )2(

 קשה, הנשימה ׳כלבים. אצל גם ׳פועה
 חלבון- דמוי דוק ׳והפרשות שיעול עם

שהוקצף. ביצה
! רופא אדומה. נורה ? מפריש
ראשונה: עזרה

 חם. בחדר אותו שכן )1(
 אותו יתגרה ״יואל המתח את הפג )2<

להתרגשויות.
אינו' אם כרצונו. לשתות לו תן )3(

 ישר קטנות, בכמויות מים לו הגש שותה,
פיו. לתוך

 קטנות. בכמויות קל, אוכל לו תן )4(
משופע. עצמך כשאתה עליך חשוב

 ממישנת׳ו !מודאגות לאמהות קטן וטיפ
 מאמץ הכלב ויין: ל. ׳לואיס הד״ר של
 בני של המוזרות התופעות כל את ליו

 כמיותם. יתחלה הוא — חולים הם הבית.
 הכלב כי מגילה, הרפואית האמת אבל

 האדם, מן מחלות יותר לקבל מסוגל
 זאת לזכור כדאי הכלב. מן האדם מאשר

במי־נדבק-יממי. כשמשחקים
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 לו שקוראים וירוס, מין עם או שפעת, \
 לקרוא יודע אינו פשוט הרופא כי וירוס /
 כשזה בעיקר נעים׳ לא זה אבל אחרת. ליו 1
 המיסכן, שחולה, הכלב זה ואם מידבק. 1
 במיטה. אותו להשאיר קשה די זה הרי 4
. ? עושים מה 1
:הצננת תסמונת ץ
 שני דמוי מראה — שקדים דלקת )1( ן

בית של צדיו בשני ענקיים חותי־שדה 1|
 את חוסמים הם מודלקים כשהם הבליעה. ן
 של הפרשת־יתר ויש בית־הבליעה חלל ן
ן  בולע או להקיא נוטה הוא לכן בפה. רוק י
דמוי-ישיעיויל. ומקעקע הדף בלי ן

ת א מ

ל ד״ר א י ת ו ק י • ב ע ר ש

מקאטאר שייח׳־נפט :החדשים בעליו עם רועה־נרמני
למעמד ממל — הכלב

 פרטי מאמן ישנו שכזה מיוחס כלב לכל
 מביא בעל־הבית ואם אותו, ואילף שאימן
 בעיניו טבעי ירק צרפתיה, אומנת לילדו
ומוטב המאמן. עם יחד הכלב את לקנות

 שקרה מיה יקרה שמא — כן ׳שייעשה
 הסקוטלאנד־יארד מן שרכשו לסעודים

 להם שאין ׳שבחיו אך חשיש לגילוי, כלבים
אלה. לכלבים מתאימים ״נהגים״ בבית

 חודשים. שישה בן כלבון הוא פינקי
 אחת. לעין מסביב שחור כתם עם לבן

 של 6ה־ לקהילת התוסף היוא דיין. סיגנון
 ביולי, 4יב־ אותו שאספה ׳לוטן, תמרח

 אף ומורעב. רועד בית־ארליוזורוב, ליד
 פוקסי, אורי, — שהקהילה סבורה שאמו

אותו אוהבת — ומדי רעייה פאני, ני,׳ג

 להרשות כדאי האם :אימוץ אפרופו
 אצל הכלב את לבקר המקוריים להורים

המאמצת? המיישפחה
 לא. כלל, בדרך היא: התשובה ובכן
לסבי עדיין התרגל לא הכלב אס בעיקר

 בבית הראשונה התקופה החדשה. בתו
 וכל הסתגלות, ישל תקופה היא המאמץ
 הקודמת מסביבתו תיזכורת איו ביקור
סכי לו ולגרום האיזון את להפר עשויה

 ב־ נאמנותו את להעמיד ולמה זופרניה.
! ?מיבחן

בית מהפש (עומד) פינקי
פיקח שובב, מחוסן,

 בישימ־ אותו מנשקים הזכרים ״אפילו מאוד,
 רוצה היתר. מאחד״, שהוא פעם בכל זזה

 שובב פשוט הוא חדש. ביית לו למצוא
 כל וחכם. פיקח יאבל לכוחותיה, מדי

נעשו. החיסונים

 את עליו משקיבל מסויים, זמן אחרי
 נזק. שום בכך יהיה לא החדש, אדונו

 עצמם על מקבילים כבני־אדם, שלא החיות,
זהו לבית, ומשהפך החדש. ביתם את


