
5 2 2 3  סגדנוח, 7
ואומאסיזם יש 0 01

ת א מ

ל ד״ר א י ת ו ?  שרעב■ '
עדנה פיינרו ו

 הייבוש תורת
הרטובה בעונה

 עושים השכנים בבית. שימחה בבית, גור
ומא חמוץ, שלום לך אומרים שמח. לך

 המלוכלך הכלב ואת המגעיל, אותך, שימים
 והשבים העוברים שהטילו במים גם שלך,

 באין שלכם, בחדר־המדרגות בליל־אמש,
 זו. נחשלת במדינה ציבוריים פיסוארים

 מרטיב עוד שלך והגור לעשות, מד,
לחצר... במורד־המדרגות

 תתמסר שאם מלמד המר הנסיון ובכן,
 את להפיס כדי חדר־המדרגות, לשטיפת

 שפוף־מבט לעבד תהפוך השכנים, דעת
 של גלונים תזרים אם גם נצחי. ואשם
 את תנצח לא ואקונומיקה, וריצפז ליזול
 :ונשכח שכימעט מוצר אותך יציל הריח.

 ואם בכיס, ליגנין מעט אתך קח הליגנין.
 יבלע הליגנין מיד. ספוג מטפטף, גורך

ב להשיגו תוכל כהרף־עין. הטיפות את
 ,10 קרליבך (רחוב חוגלה אצל הזמנה,

קילו חמישה של חבילה כדאי. תל־אביב).
 כמות וזו מע״מ פלוס שקלים 86 עולה גרם

 להסתפק אפשר שלמה. לקהילה אדירה
 200 בית־מרקחת, של קטנות באריזות

 או נדיר הטיפטוף אם שקלים, 3 — גרם
גמילה. לקראת

 של בתמיסה תהרוג השתן כתמי את
 ויעיל, זול רגיל. לבן חומץ 25ס/01 עם מים

מצ סחבוודריצפה אוגר אינך והעיקר:
חינות.

עולים החתולים של היוצאים צרכיהם

 וכלב קלופפר סאבינה גברת כשהיו
 אחר־ את מטיילים בונדי, שלה, הבאסט

 זיווג היה לא בשדרה, שלהם הצהריים
 מדדה ושמנמנה, גוצה היא, מזה. מזווג

 הוא, פרקים. דלקת עליה שכפתה בצליעה
 העצוב פרצופו לידה. צולע היה שמונה, בן

 עקב במישנה־עצב נתעצב ברייתו, מטבע
המיסכנה. התנהלותו
 הגוברת בצליעתו הבחינה לא סאבינה

מח בכך ראתה אפילו בונדי. של והולכת
 אבל כגבירתו. צולע טובה. נשמה : מאה

 לקראת מפגר החל ובונדי החורף משתקף
 הקבועה כורסתו על מוותר השנייה, הקומה

 אף אחד וביום עליה, לטפס התקשה כי
 סא- גברת נבהלה החוצה, לצאת מסרב
 וסימן אות לצאת, רוצה לא בונדי בינה.

לרופא. חולה. שהכלב הם
 גבירתנו הדוקטור. פסק ״ראומטיזם,״

 של אמבטיות־בוץ או חמי־טבריה גיחכה.
 רחוקה אסוסיאציה בשבילה היו ים־המלח

 חיות- גם עובדה: היא עובדה אבל מדי.
 קדחת הוא הוא בראומאטיזם, לוקות בית

 מזג- מחילופי מושפעות הן וגם השיגרון,
 משדר הזה הפגע אצלם גם קיצוניים. אוויר

 ד,מיפ־ ולקישורי לגידים לפרקים, כאבים
 בצליעה, מתבטאים בגפיים הכאבים רקים.
 והמבוגרים הגדולים הכלבים אצל יותר

 הרבה ועוד והצעירים, הקטנים אצל מאשר
הרגי וכלבי־רוח, כלבי־מירוץ אצל יותר
הכלב האוויר. מזג להשפעת במיוחד שים

אימוץ) :(ראה כאסט כלבי
במוראל פוגמת הצליעה

דצדיעה הגורמים הכלב של האהוריות הגפיים כפרקי שינויים
החוצה כיפוף — ם פנימה. כיפוף — 1כ נורמלי. — 3

המחלי איסטנסים לבעלים מתזונתם יותר
 סינתטי חצץ שבגיגית. המצע את תדיר פים
ברירה, אין !השק — שקלים 100 עולה זה

 נפלאה שמש זו בארץ יש אבל מצע. צריך
 הוצא השמש, יצאה בחורף. אפילו המציצה

שעה. בתוך יתייבש המצע הגיגית. את

1

 הקור את מרגיש שהוא להתלונן יכול לא
 על מבט אבל העצמות, לתוך לו זוחל
הצרה. את יגלה שלו הגפיים צורת

 שובב מכלב יותר מיסכן דבר ואין
 לסובב מתקשה או לצלוע המתחיל ועירני

 מתרשמים שלנו הנהגים אפילו הראש. את
 צולע, כלב של רחמים המעורר ממראהו
מ זה אין וכאשר נהיגתם. את ומאיטים

 על להיסחב מתחיל וזה מחתך, או פציעה
 זהו כי נראה מבוגר, ובגיל שבועות, פני

 לכך, מודע הכלב גם כרוני. ראומטיזם
 הריצה ובכושר הנאה בהליכתו שגדולתו

 להוריד כדי בגפיים פגיעה כמו ואין שלו,
המוראל. את לו

 הכלב הפסיכולוגי: המוקש טמון כאן
 בעליו. בעיני יפה לא מתנהל המדוכא

 כמו מציית, לא כמו מתעצל, כמו הוא
 מתעצבן, מתקשח, האדון מסו־ב-פקודה.

 ומתמרד כפליים .מדוכא הכלב מעניש.
 בכלב הרפואי הטיפול ואם שבעתיים.

 לטיפול להפליא דומה ראומטיזם חולה
 כדאי ולא אדונו, אצל הנ״ל בתופעה
 הרי להחמרה, תגרום הזנחה לדחותו,

 לימדו סבלנות. לכם קחו רבותי, בבית,
 חיים שאתם כמו בדיוק זה עם לחיות

 ועם הארטריטיס, ועם שלכם הלומבאגו עם
 אם שלכם. ה״קרחץ״ ועם שלכם ה״אוי״

 זה, עם לחיות שלמדתם ירגיש הכלב
 שלו המוראל זה. עם לחיות הוא גם ילמד
 ופתאום יצחק, שלו הזנב ויעלוז, יעלה
 מתמול־שלשום, החבר אותו שזה •תגלו

גדותיו. על יעלה שלכם המוראל וגם
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שדד דזגיגית עד קדיין קצד׳ע הפרפיו! זחתודה
ארוך לזמן יקר מצע

הארוגים שד צאצאיהס
ב המקסימים, אלה, (כמו באסט גורי
 — האב טוב. בית מחפשים למעלה) תמונה
 בת מעולה, כלבה — האם ישראל. אלוף

 טרופר, מיקי אל לפנות ישראל. לאלוף
.054־20866 מס׳ טלפון נחשון, קיבוץ

 ורעייתו בן־הרצל יעקב השדרן־קולנוען
 סדברנארד, לכלב מתגעגעים גל נירה

.03־295196 בטלפון הצעות לקבל וישמחו
 להיות העשוי גור, מחפשת יוספי ז׳אקלין

 טלפון חצר. עם בווילה כלב־שמיתז
 רחוב :או העבודה, בשעות 03־654536

 תנאים :מבטיחה ז׳אקלין חולון. ,17 העוגן
גבול. בלי ואהבה טובים

 רועה־גרמני חודשים, שלושה בת גורה
 ומחונכת מחוסנת יפה, בולדוג, עם מעורב
 עמי אצל חם. לבית רק למסירה לנקיון,
.03-473870 טלפון שנער,

 אנשים בין לקשר ישמחו המדור עורכי
ה חיות־בית לבין חיות־בית המחפשים
ל אחראים שיהיו בלי אנשים, מחפשות
האימוץ. ולהצלחת מחירים

71 -


