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)26 מעמוד (המשך

 שיינר, זאב מד״ר אישור בידי יש
 אינו חתול כי מאשר, הוא שבו

 רק אלא במדרגות. צרכיו עושה
באדמה. או חולי בשטח

 הזמין כאילו שפירא, של טענתו
 חתולים שני להרעיל העיריה את

 את תואמת אינה בלבד, במדרגות
 ״תטהר לפקח: כשצעק התנהגותו

נמ הם מחתולים, השטח כל את
השני!״ בבניין צאים

לא שנאתי כגון טענותיו, יתר
 וכר, מסויים לגיל מעבר נשים
 אלא לתגובתי, אפילו ראויות אינן

בכך. שמקצועו מי לתגובת

בזאת מצרפת אני לענין. ומענין

מיצי נרדפת
לראש־הטירייה עצומה

תל לעירית שנשלח מכתב העתק
 עם יחד אך המשפטי, וליועץ אביב י

הד שמפליא לציין רוצה אני זאת
 הרימה לא .0.או.א0א שאגודת בר

ל אפשרות ישנה להם הרי קולה,
 גדול. מדה בקנה מחאה החתמת

 מעמדם משפט לבית בפנייה כ״כ
 מעמדו מאשר יותר טוב כאגודה

 מה לי מובן לא הבודד. האזרח של
 למספר בית ולמצוא לנסות הטעם

 ולא וכלבים חתולים של מצומצם
אל של מיותר קטל למנוע לנסות

 שאגודה מצפה הייתי חתולים. פי
קולה. תשמיע זו

 אזרחים, רשימת מצרפת אני
חתו הרעלות נגד כמחאה שחתמו

לים.

תל-אביב טריכטר, חווה

 הקוראה צירפה למיכתבה •
:הבאה העצומה את טריכטר

שק אחרי מטה, החתומים אנו,
הח הרעלת על הכתבה את ראנו

 מביעים ),2352 הזה (העולם תולים
פק של מהמעשים שאט־נפשנו את
העירייה. חי

 שלמה למר בזאת פונים אנו
 זו, אכזריות מייד להפסיק להט
על מותרת היא אם רב ספק אשר

ופו לאיש מועילה אינה חוק, פי
החי. אוהבי בריגשות געת

 שהעירייה להוסיף, צורך אין
 מכשיר־נקם לשמש צריכה אינה

 של גבם על — שכנים בסיכסוכי
חתולים.
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