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Wessek speciøler

tætpelsede rex katte

og blå burmesere

Gerda og Hans Pedersen,
Vesselbjergvej 25, Hadsten,

tlf . (06 - 19 41 1 'l) 330

ADA's pension
for høtte og ltande

*
Dyrene er under fast dyrlægetilsyn.
Depositum kr. 50,- ved afleveringen.

*
Højvangsvej 15

VADSBY pr. SENGELØSE
Ttf. (0r) 995222

eller Niels Ockens, tlf. 78 68 44

FELIX
Udgives af
Vestsvensk Katteklub,
Giiteborg
Adresse: Bergvågen 27, Såvedalen

Fornemt billedmateriale og interessante ar-
tikler i hvert nummer.

Helårsabonnement 8 svenske kr
Arets samtlige numre tilsendes.

INI opdræt
Siam, blå- og brunmaskede

lnt. ch. ARILD BLUE AF lNl
til avlstjeneste for ligestillede hunner

Killinger lejlighedsvis til salg.

a

lrma Enø Pedersen

Grenåvej 156, Hisskov



hvæssebrættet
udkommer 3 gange årligt

Ansvarshavende redaktør:
Fru Henny Knudsen,
Thehøj, Norup, tlf. (085) 831 15.

Annonceekspedition:
Hr. Kurt Petersen,
Møddebrovej 11, Solbjerg pr.

Arhus, tlf. (06 - 18 21 11) 507.

*
JYSK RACEKATTE KLUB
Formand:
Hr. Hans Pedersen,
Vesselbjergvej 25, Hadsten,
tlf. (06 - 1941 11) 330.

Næstformand og stamtavle-
sekretær:
Fru lrma Enø Pedersen,
Grenåvej 156, Risskov.

Kasserer:
Fru Dina Andersen,
Holmevej 253, Højbjerg,
tlf. (06) 27 25 10, giro 6 85 09

Sekretær:
Fru Gercia Pedersen,
Vesselbjergvej 25, Hadsten,
tlf. (06 - 'r9 41 11) 330.

Bestyre lses me d le m mer:
Hr. Niels Stadsvold,
Viaduktvej, Viby,
tlf. (06) 1477 88.
Fru Maya Høgild,
Hem pr. Skanderborg,
tlf. Yding 79.
Fru Nina Eibye,
Funch Thomsensgade 14,
Århus N, tlf. (06) 168526.
E. Lauridsen,
Sensommervej 85,
Skjærbæk, Silkeborg.
Frk. Jytte Poulsen,
L. A. Ringsvej 64, Højbjerg.
Vibeke Andersen,
Riisvangsalld 74, Århus N.

Tryk:
Codex Tryk, Århus C.

Plenarmødet
Den årlige plenarforsamling i Sammenslutningen af
Danmarks Racekatteklubber var i år henlagt til Hun-
dested Kro, oglørdag den 8. juni mødtes repræsentan-
ter fra de fire klubber til dcn traditionelle ,,dvst".

Erland Pedersen, Darak, valgtes til dirigent, hvor-
efter man gik over til oplæsning af protokol og for-
mandens beretning, der på grund af visse stridigheder,
der havde fundet sted i årets løb, udviklede sig til en
længere affære. Efterhånden lykkedes det dog at
komme tiI bunds i sagerne, og man gik over ti1 regn-
skabet, der godkendtcs enstemmigt.

Fra både Dankat og Racekatten var der indsendt
forslag om oversætrelse og trykning af F.I.F.E.'s love.
Det vedtoges at lade Danmarks fire racekatteklubber i
fællesskab bekoste udsendelsen af disse love, hvorefter
interesserede medlemmer gennem deres respektive klub-
ber kan købe lovene af sammenslutningen. Et eventuelt
overskud kunne sarnmenslutningen så anvende til ud-
sendelse af forekommende ændringer og tilføjelser, så

lovene hele tiden bliver ajotrført.
Jyrak havde foreslået en udvidelse af forretnings-

udvalget med en vicesekretær, der vælges på plenar-
mødet og derefter sidder i forretningsudvalget uden
stemmeret. Hvis den valgte sekretær i sammenslutnin-
gen af en eller anden grund skulle udtræde i årets løb,
erstattes han eller hun af vicesekretæren, og klubben
med den afgåede sekretær indsætter en ny repræsen-
tant i forretningsudvalget. Det vedtoges endvidere
skiftevis at afvikle det årlige plenarmøde i Hundested
og i Ebeltoft, så det ikke alrid er jyderne, der har den
længste reise.

Gennem to år har Jyrak kæmpet for at. fZ indført
en lempelse af de gældende regler for udstedelse af
stamtavler, så det også vil være muligt at få stamtav-
ler til killinger over rre måneder. Det var derfor med
glæde, man gik ind for forslaget, der denne gang var
indsendt af Racekatten. Det vil herefter mod betaling
af dobbelt gebyr også være muligt at få stamtavler til
killinger fra 3-6 mdr. Efter 6 mdr. kan ikke udstedes
stamtavler. Racekatten havde endvidere foreslået en
nedsættelse af vaccinationsfristen før en udstilling til
14 dage; også dette forslag blev vedtaget.

Herefter gik man over til valgene. Kun formanden,
Gerda Pedersen, Jyrak, var ikke på valg. Kåthe Lar-
sen, Darak, der sidste år valgtes til sekretær, var fra-
trådt i løbet af året og havde ladet sig erstatte af Eva

(fortsættes side 14)

t



Legenden om Birmakatlen Sinh
af A Hackmann, Tyskland.

I den grå oldtid levede ved bjerget Lugh r.idne til en umiddelber sjælevandririg. Sinh,
den ædle præst Mun-Ha. Gyldent tindrede den guddornmelige kar, sprang op på den
hans skæg, der var flettet af guden Song- gyldne trc,ne ou slog sig ned på hovedet af
Hio. Dag og nat sad han hensunket i andagt sin døde lrcrre. Der.rs pels tindrede gyldelt,
på sin gyldne trone i templet. Uafvendeligt og dens poter, dcr ikkc r:.rere berørte jorden,
betragtede han i bøn gudinden Sun- men kun clcns nrcsters hvide hovedhår, for'-
Kyankze's statue med safirøjnene, som ,renclleres oe blev helt hvidc. l)ens gyldne
vigede over sjælenes forvandling. Stille, hvi- ojne blev blå, umådeligr srore og lysendc
lcnde i sig selv, sad Sinh, hans hvide kat, som gudindens øjne.
ved siden af ham - Sinh, der tjente ham til Med en blid ber,ægelsc med }roveder n"rod

ri.dgiver og orakel. tcmplets port, befalecle kattcn præsterne at
Sinh's guie øjne afspejlede dens mesters lukke de slcre broncedøre lor den indtræn-

gyldne skæg og skæret fra gudindens guld- ger.rcle fjencle. Dc iulgtc den befaling, dcr
statue. Sinh's næse og poter, dens ørcr og var i dcns direkte, strålendc blik. Templet
hale var jordfarvet, symbolet på urenhedcn bler- skiner for roveri og vanhelligelse.
af alt det, der berører jorden. Sinh sad / dage stiv og ubevægelig med

I en mørk, måneløs nat omringede barba- blikket rettet mod gudindens øjne. Så døde

riske røvere fra Siam templets hellige om- dcn og bar sin herre, Mun-H;r's fuldkomne
råde. Mun-Ha, den ædle præst, bønfaldt om, sjæl til gudinden Sun l(yankze.
at den truende ulykke måtte blive afvendt, Prestenrc silnllcdcs ior at holde råd on'r,

bøjede sit hoved og døde. Præsterne samledes hvem af dem, der var værdig til at mod-
i fortvivlelse. Men da skete et mirakel. - txge den ædle præsts embcde. Da nærmede

Ved et enestående under blev præsterne tempelk:.ttene sig. Som Sinh's udtrykte bil-

'2

Int. ch. Iris o. Assindia og Kriscban a. Assindirt brun- og blåmasket Bitma. Ejer og
opdr. Anneliese IIacknann, T1,sleland, artilelens forf atterintle.
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Orlamonde tle Khlaranoar (blåmashet Bir-
mø) med kuld efter cb. Noøhy de tnon Reve.
Ejer: Mrs. Elsie Fischer, England.

lede var de alle klædt i guld med hvide
poter og safirblå øjne. De omkredsede den
yngste præst og kårede ham til Mun-F{a's
efterfølger.

Denne legende, der altid fortælles på en
ny måde og med mange detaljer, skal op-
rindelig være blevet fortalt af Madame Mar-
celle Adam, en ven af digtere såvel som dyr.
Da jeg selv hørte den, fik jeg en brændende
lyst til selv at eje en af disse katte. Jeg har
nu i nogie år med held opdrættet Birmakatte
i blåmasket og brunmasket.

Min avlskat srammer fra Nice. Det var et
problem at finde den første mage til hende.
Alle bryllupsre.iser måtte klares med flyve-
maskine. Et held at rejsens resultat ikke ude-
blev. Nadine fik hver gang 5 børn. I mel-
lemtiden er sådanrre rejser ikke mere nød-
vendige. Hun kan nu vælge mellem 3 han-
karte.

Birmakartene har den mest fortryllende
karakter, som jeg har lært at kende. De er
trofaste og venlige. Jeg har aldrig set en

Birmakat kradse eller bide. Jeg kan med
rette dømme herom, for jeg opdrætter også
langhårede og korthårede katte af andre
racer. Birmakattene er yderst intelligente,
meget selskabelige og kælne og følger deres
herre som en hund. Ofte kan man næppe
gøre sig fri for dem. De er nemme at have
i boligen, og de er også fremragende mødre.
Når de har killinger, adopterer de alt, hvad

de kan få fat på. Engang fandt jeg min
Nadine, hvor hun sad midt mellem 11 børn,
som hun havde stjålet.

Birmakattens ydre er langstrakt, men alli-
gevel kompakr. De er middelstore og har
korte, stærke poter. Hovedet er rundt, ligner
en perser, men er uden stop.

Pelsen er middellang og meget silkeagtig
og blød. Jeg har konstateret, at særlig lang-
hårede Birmakatte er dyr, der er krydset
med Colourpoint. Disse katte får som regel
for mørk pelsfarve.

Øjnene er vidunderlige blå. Aftegningerne
er som hos siameserkattene, blot er de 4

poter helt hvide. Kropsfarven er som gylden
elfenben.

Når jeg bliver spurgt om Birmakattenes
oprindelse, så fortæller jeg altid følgende
historie, der er optegnet i en bog af Marcel
Reney.

Ifølge denne skal det være lykkedes man-
gemillionæren Vanderbilt gennem bestikkelse
at fl fat på et Birma-kattepar fra en tjener
ved templet Lao-Tsun. På overfarten for-
ulykkede hankatten. Hunkatten var drægtig
og fik sit kuld i Nice. En overmåde smuk

datter af hende ved navn ,Poupeeu skal se-

nere være blevet parret med en siameserhan-
kat. Alt dette skete for knapt 40 år siden.

At de kaldes de hellige Birmakatte er
sandsynligvis for at adskille dem fra Burma-
kattene, og refererer sikkert til legenden om

Birmakatten Sinh.

Cbampion Paranjoti Katmandø, blåmasbet

Birma. Ejer og opdr, mrs. Elsie Fiscber, Eng-
land.
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JYftAK's udstilling

Vi har en ændring i forbindelse med vor
efterårsudstilling. Den bliver i dagene 28.-
29. september, og ikke som før annonceret i
november.

Egentlig skulle den have været afholdt i
Århus, men på grund af konfirmationer var
alle egnede lokaler optaget. Hele byen blev
finkæmmet, og selv lokaler som Fragtmands-
centralen og universitetets Staklade blev
gransket.

Så var gode råd blevet dyre; skulle vi vir-
kelig af1y. . .?

Nejl på med krum ha1s, Jylland havde da

andre byen. Vi tog en tur i udkikstoget, næ-

ste station var Aalborg. I Håndværkerfor-
eningen, hvor vi før har haft en udstilling'
var vi heldige at kunne få den store sal;

sidste gang havde vi den lille.
Nu sidder vi og drømmer om en hær-

skare af udstillere, som vil drage til Aalborg.
Skuf os nu ikkel - det er så dejligt, når

drømme går i opfyldelse.
AltsX: Aalborg den 28.-29. september.

Hov! glemte vi at fortælIe, hvilke dom-
mere, der kommer?

For langhårskatte bliver det fru Kate
Stierncreutz, Finland, og korthårskattene
tager hr. Børje Erling-Glad, Sverige, sig af.

Videre præscntation er vist overflødig. Nav-
nene borger for kvaliteten.

Bestyrelsen

HJÆLPERE SøGES
Vi mangler hjælpere til udstillingen i Aal-
borg den 28.-29. september. Hvis De kan

afse nogle timer mellem fredag kl. 4 og søn-

dag kl. 24, vil bestyrelsen v€ere meget tak-
nemmelig. lsær kniber det altid ved opryd-
ningen søndag aften.

Vi håber, rigtig mange vil hjaelpe os. Ring

venligst til sekretæren, tlf. (06 - 9 41 11) Had-

sten 330 og aftal, hvilken tid, De kan afse,

eller send et postkort med besked.
Hjertelig tak.

Kommende udstillinger :

1968

Sverige: 7.-8. sept., Orebro.
Holland: 12. okt., Gronningen.
Danmarh;28.-29. sept., Aalborg (JYRAK).
Danmark: 18.-20. okt., København

(Racekatten).
Frankrig: 25.-27. okt., Pzris.
Sverige: 26.-27 . okt., Gtiteborg.
Belgien: 76.-17 . nov., Bruxelles.
Tyskland : 21.*24. ttov., Stuttgart.
Frankrig: 30. nov.-1. dec., Lyon.
Sverige: 7.-8. dec., Stockholm.
Frankrig: 14.-15. dec., Bordeaux.

1969

Holland: 18.-19. jan., Amsterdam.
Danmark: 31. jan.-2. febr., (Darak).
Sverige: l.-2. f ebr., Stockholm.
Schweiz: 8.-9. febr., Lauzanne.
Sverige: 1.-2. marts., Jtinktiping.
Sverige : 8.-9. marts, Malm6.

Ønsker De at deltage i udstiilinger, bedcs De
rette henvendelse til sekretæren senest 6 uger
før udstillingen finder sted.

HUSK: Udstillingsanmeldelser til andre
klubber skal øltid indsendes til Deres egen

kløbs sehretær - aldrig direhte!

Vil De hiælpe os med en gave

til tombolaen?
Ved udstillingen skal vi som sædvanlig have

en tombola, som hjælper os til at få udstil-
Iingen til at bære sig økonomisk. Denne
gang mangler vi mere end nogen sinde ge-

vinster til vor tombola, og vi vil derfor være
meget glade, hvis alle JYRAK's medlemmer
ville sende en eller anden lille ting - og
gerne flere - til tombolalederen, E. Laurid-
sen, Sensommej 85, Skjærbæk, Silkeborg.

*
Sidste frlst for indlevering af annoncer og

andet stof til næste blad er 15. november.

*

4

,?,



,rTinne tænker tilhage"
Nedskrevet af Tinnes mor, Gretbe Jensen.

.|eg hedder Tinne; egentlig hedder jeg Løv-
dalens Foremost Martine. Jeg bor i et land,
der hedder Danmark. Jeg er fødr i Sverige i
Stockholm, men jeg føler mig akkurat ligså
dansk som Drorrning Ingrid.

Inder-r jeg rigtig begynder at fortæIle, vil
jeg lige orientere Dcm om, at når jeg fortæl-
ler om m:n far og mor, så er det min men-
neskefar og -mor, men når jeg fortæller om
mine børn og børnebørn, er det mine egne.

Jeg var den første Burmakat, der kom til
Danmark. Inden jeg skulle re.;'se til Dan-
mark ti1 mine nye forældre, var de rigtig
onde ved mig. De tog mig hen til en mand
i hvid kittel. De kaldte ham dyrlæge. Jeg
var lidt fornærmet, for jeg fejlede ikke det
mindste, og pludselig stak den fæ1e mand
en stor nål i mig. Av, hvor gjorde det ondt;
men ingen skal sig om mig, at jeg er pylret;

- jeg sagde ikke et ord. Så hørte jeg, de stod
og talte med dyrlægen om, at nu bliver
Tinne da ikke syg. De talte noget om katte-
syge. Jeg kunne ikke rigtig forstå det hele;
jez var jo så lille dengang; bare tre måneder.

Så kom den dag, jeg skulle af sted. De var
så søde imod mig, kæ1ede for mig, græd lidt.
Jeg blev helt ængstelig over alt det. Jeg
troede, der skulle ske noget forfærde1igt, så-
dan teede de sig. Så blev ieg stoppet i en stor
kurv med puder og en skål med mad. Hel-
digvis kunne jeg se ud; jeg har altid godt
kunnet lide at se, hvad der foregår. Jeg blev
bragt ud på et stort skib, og det varede ikke
mange timer, før 1eg var i Danmark, og lidt
scnere i mit nye hjem.

Mit første indtryk af det var frygteligt.
Husk nu på, at jeg dengang var cn ganske

ung pige. trtlin nye mor og far var meget
søde og sagde rnange rare ting til mig; men
jcg havde med det samme fået øje på en stor,
gråblå hankat, der lå og sov i en lænestol -
og mig, der var bange for hankatte!! Min
mor forsøgte at få mig til at spise - uden
held. Jeg var bange for ham i lænestolen.

Det var næsten synd for hende, men jeg var

dengang meget bange for mænd - det for-
svandt senere!

Pludselig tog min mor mig og sarte mig
op i lær-restolen ved siden af den gråblå, som

hun kaldte Mio. Aah, hvor mit lille hjerte
hamrede. Så sagde mor: "Lille Tinne, du skal
ikke være bange for Mio, han er ikke som

andre mænd.. Og det fandt jeg hurtigt ud
af, for han begyndte med det samme at
snuse til mig og gabe, som om han ikke
kunne lide min lugt. Så btev jeg vasket over
det hele. Jeg åndede lettet op. Han var så

sød imod mig, at man skulle tro, det var min
storebror.

Resten af dagen gik meger godt. Jeg spiste

også 1idt. Det var meget fristende med lun-
ken kogt torsk, og min mor blev så glad, da
hun så, at jeg godt ville spise.

Så blev det aften, og vi skulle i seng. Jeg
var meget spændt på, hvor jeg skulle sove.

Jeg åndede lettet op, da både Mio og jeg fik
lov at komme med ind i soveværelset. Først
satte min mor en potte ind i soveværelset, og
da hun kravlede i seng, tog hun mig med.

Jeg kom ned under dynen. Det var dejlig
varmt. Mio lagde sig på hovedpuden. F{ver
gang jeg fik det for varmt, kravlede jeg op
på dynen. Som et Iyn var rnin mor oppe og

satte mig hen i potten. Men nu blev jeg for
alvor vred på hende. Mon hun da virkelig
troede, at jeg ville tisse i sengen. Nej, jeg

havde da heldigvis fået en ordentlig opdra-
gelse, d6r hvor jeg kom fra. Det var ikke
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ret meget, min mor fik sovet den nat, så

bange var hun for, at jeg skulle tisse i sen-
gen.

Så begyndtc dagene at gå. Jeg havde det
dejligt. Mio vaskede mig, og min far og mor
kælede for mig og fortalte nig hver eneste

dag, hvor sød og fin en lilie kattepige jeg

var. Det kan ikke undgås, at det har sat sit
præg. Jeg er efterhånden blevet vigtig og

stolt. Når jeg sidder på deres radio, siger de:
,Tinne ligner den fineste figur i kongelig
porcelæn..

Da der var gået nogen tid, blev jeg så un-
derlig urolig. Jcg kur-rne ikke lade være med

at skrige, og jeg ville ud, men jeg måtte ikke.
En dag jeg rigtig skreg, hørte jeg nogen gå

forbi på gaden og sige: ,Det er forfærdeligt,
som de mennesker mishandler deres lille
barn. Det skriger hele tiden.o Det havde min
far og mor rigtig godt af, når de sådan spær-

rede mig inde. Men så en dag glemte de at

låse yderdøren, og da jeg lukker alle døre op,
var jeg ude med det samme, og det varede
no€iet, inden de opdagede det. Jeg løb al..,

hvad jeg kunne, så de ikke skulle hente

mig, for nn vidste jeg, hvad jeg ville. Jeg
ville giftes. Alt deres pjat med, at de skulle
finde en adelig mand til mig, troede jeg ikke
mere på.

Så kom der på min vej en megct flot fyr;
åh, hvor var han smuk, han var i sort k.jole

og hvidt bryst og fine, hvide sko. Jeg gik
lige så elegant forbi ham, for jeg er virkelig
en fin kat. Det så han jo også straks. Han
hilste så smukt på mig og sang en elskovs-
sang for mig. Vi kom til at syncs vældig
godt om hinanden, og da vi l.ravde været

sammen i et par dage, giftede vi os.

Mad var der ingcn, der tænkte på. Vi var
slet ikke sultne. Vi havde nogle vidunderlige
dage.

Nu bagefter kan jcg godt se, at det var
vanvittigt at gifte sig med en borgerlig, selv
om han var er.r flot fyr og i kjole og hvidt.

Hjemme gik min mor og græd, og min far
hang med næbbet og kaldte og kaldte. De
satte annonce i aviserne: 100 kr. i dusør til
den, der finder Tinne! Jeg var meget for-

alget, som om jeg ikke var rrere end 1OO kr.
r.ærd; men jeg må jo undskylde dcm. De var
så deprimerede, at de ikke vidste, hvad de
gjorde.

En dag syntes jeg, at min flotte fyr var
blevet kedelig, og jeg begyndte at blive sul-
ten. Så gik jeg fra hanr og hjem og stod og
skreg ved dørcn, som straks blev lukket op.
Åh, hvor n-rin far og mor krammede og knu-
gcde mig og sagde hele tiden: Lille Tinne,
hr.or har du værer?

Selv om jeg r.ræsten havde fortrudt, ar jeg

var stukket af hjemmefra, da ieg så, hvor de

havde sørget, ville jeg alligevel ikke fortælle
dem, hvor jeg havde været.

Så gik dcr en tid, hvor jcg var nreBer ar-
tig. Både min far og mor troede, at det var
fordi, jeg var glad for at være hjemme igen;
men ret længe gik det nu ikke, inden min
mor en dag sagde til mig: ,Tinne, jeg synes,

du er blevet så mærkelig. Før ville du kun
have kogt torsk og kogt kød og nougat-is af
fars tallerken. Nu spiser du hele tiden. Du
har vel ikke bragt skam over os, at du har
r'æret ude med en borgerlig, ganske alminde-
lig gårdkat?" Så var jeg afsløret. Lige meget

l-rvor meget, jeg gik og trak min mave ind,
blev jeg tykkere og tykkere.

En dag ville jeg ingen mad have og kun
ligge i mors skød hele tiden. Så vidste hun
besked. En fin barselseng blev lavet, og jeg

blev lagt i. Lidt efter kom Buller, en dejlig
drengl men sin fars udtrykte billede. Hvor-
for kunne han ikke have lignet mig? Alle
siger, jeg er så smuk. Jeg var alligevel god

ved ham, gav ham mad og en god opdra-
gelse. - Men nu blev der passct på mig. Ikke
en dør, udcn at den var låset.

En dag hørtc jeg min far og lnor tale om,

at de måtte nu se at få mig gift rigtig, og
en dag kom der en virkelig smuk Burmakat
fra Oslo. Da gik det først op for rnig, hvor
lctsindig og dum jeg havde været; men jeg

trøster mig med, at jcg ikke er den eneste

fine kat, der har lavet sådan en ungdoms-
letsindighed.

Denne fine, adelige kat blev jeg gift med,
og så blev jeg pludselig en meget kendt
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Tinne. Jeg fødte fire dejlige børn, en datter
og tre sØnner. Aviserne kom, og Billedbladet
kom for at fotografere det første kuld Bur-
makillinger i Danmark. Det var rigtignok
noget andet end med den borgerlige. Det
blev fire dejlige katte, da de blev voksne og

fløj fra reden. Siden hen er jeg blevet gift
mange gange og har fået mange dejlige
kattebørn.

Engang fik jeg seks dejlige børn. Åh, hvor
jeg altid var lykkelig, når jeg fik børn;
men jeg hørte godt, at min far og mor gik
og talte om, at det var alt for mange til en

lille fin mis. De sagde end også, at jeg ikke
kunne made så mange, uden at det ville gå

ud over de små. Onl eftermiddagen kaldtc
de mig ud i køkkenet til noget dejligt heste-

kød; men jeg kom ikke. Så tog de og bar
mig derud og låste døren. De vidte jo nok,

at var den bare lukket, lukkede jeg den op

med det samme. Jeg skulle ingen hestekød
have; men da jeg blev lukket ud igen, fo'r
jeg ind til mine børn. Oh, rædsel! de halve
var borte. Man siger nok, at dyr ikke kan
tælle, men det er ikke sandt; de tre var væk!

Jeg græd meget, og hvor jeg hadede min
far og mor. Om natten kunne jeg slet ikke

sove. Jeg lå bare og sørgede. Pludselig høte
jeg barnegråd ude fra haven. Ganske vist lød
det ikke som mine bøm, men alligevel. Jeg
sprang ud i haven, og inde fra hækken kom
lyden. Her fandt jeg fire dyrebørn. De var
mærkelige i samrnenligning med mine børn,
men jeg kom straks til at holde af dem. Jeg
bar dem forsigtigt 6n for 6n ind i min kurv
til mine tre børn. Jeg vaskede dem og ville
have den-r til at drikke mælk hos mig, men

det kunne de ikke lære. Jeg lagde mig helt
hen over dem for at holde dem varme. Da
det blev morgen, og min mor kom ind i
stuen, fik hun alligevel en meget dårlig sam-

vittighed, og sagde: "Men lille Tinne da,
l-rar du fundet fire små fugleunger og lagt
dem ihjel, er din moderkærlighed virkelig så

stor?" Så tog min mor fugleungerne og smed

dem r,æk. Jeg sørgede længe efter.
En dag ringede det på døren, og ind kom

vore naboer, meget oprevne. De ville høre,
om der havde været tyve hos os. Da de kom
ind og sad og sludrede over en kop kaffe,
kom hele historien. De havde været borte et

par dage, og da de kom hjem, kunne de se,

at der havde været tyve. I deres soveværelse

var alle skabe lukket op, og hylderne tømt.
Alt deres undertøj, strømper med mere, lå
spredt rundt på gulvet. Kommodeskufferne
var lukket op og tømt. Da de havde fået alt
lagt på plads igen, syntes de ikke, at der

manglede noget. Der måtte åbenbart ikke
(fortsættes side t 6)

Katte, hunde

og fugle
modtages i pension.

DYBLÆGEGAARDEN
Raasted pr. Bjerregrav
(Hovedvej 10 mell. Randers og Hobro)
Telefon (06 - 42 26 77) Raasted 99
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Insektdræbende rnidler må kun bruges på
katte med største forsigtighed, da nogle af
disse midler er uhyre giftige for katte. Det
allerværste middel er nok DDT, som aldrig
må bruges i forbindelse med katte. Også

B.H.C. (Gammexane) kan ved optagelse gen-
nem huden forårsage forgiftning. F. eks. ken-
des et eksempel, hvor en kat blev syg efter
afvaskning med en 0,05 0/o opløsning af dette
middel.

Hvor katte er jægere, kan man komme ud
for forgiftninger, der skyldes, at katten har
spist forgiftede fugle eller små gnavere.
Kattee.fere skal være forsigtige med at ud-
lægge gift i nærheden af hjemmet, f. eks.

DDT, B.H.C. eller Malathion. Et af de sik-
reste giftstoffer at anvende, er Pyrethrum
eller Pybuthrin.

Symptomer på forgiftning med midler
som DDT og lignende er angreb på central-
nervesystemet, der forårsager trækninger i
ansigtsmusklerne efterfulgt af lignende sam-

mentrækninger af musklerne i nakken, for-
kroppen og til slut bagkroppen. Der er spyt-
afsondring og tænderskæren, og dyret har
tendens til at blive afsindig og inkoordineret.
Senere opstår der krampeanfald, og dyret
dør af åndedrætsvanskeligheder.

På listen over giftstoffer, der er farlige
for katte, må ikke glemmes dspi.rin, som fin-
des i de fleste medicinskabe. Undersøgelser
har vist, at dette middel er uhyre giftigt for
katte og aldrig må gives til disse dyr. Aspi-
rin eller acetylsalicylsyre findes i mange for-
skellige lægemidler, så hvis De er i tvivl, så

læs recepten på glasset, inden De giver det
pågældende præparat til Deres kat. Man bør
aldrig give katte medicin, der er beregnet til
mennesker, uden først at rldføre sig med en

dyrlæge. Man rnå heller aldrig blande to for-
skellige kemikalier sammen, da man herved

kan komme til at lave dødbringende gifte.
Opmærksomheden er for nylig blevet rettet

o

mod den risiko, brugen af vise rengørings-
og desinfektionsmidler indebærer over for
børn og husdyr. I modsætning til børn og

hunde vil katte sjældent sluge tabletter eller
giftige væsker, men de er meget følsomme
over for virkningen af visse giftige hushold-
ningskemikalier, som påvirker dem udvortes.

Hvorvidt dette skyldes artens større føl-
somhed el1er den naturlige tilbøjelighed,
katte har til at slikke enhver substans, der

tilsøler dens pels, af, kan man endnu kun

8ætte om.
Den mest giftige gruppe kemikalier, som

katten risikerer at komme i berøring med, er

Stamnavn af Wie
Højt præmieret perseropdræt.

Skildpaddefarvet int. ch. blåcreme
bedste langhårs ungdyr 1967.

Flere vandrepræmier og
guldmedaljer.

Killinger lejlighedsvis til salg.

Fru Emilie Møller
Bag Fortet 31 , Herlev, tlf. 94 56 97.

PAS PA FOR
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I,GIFTNtNGER
, uden tvir.l de desinficerende midler. Mange

af disse er afledninger af Fenol (karbolsyre),
ct kemikalie, som let oprages i organismen
gennem huden, i n.rodsætning til de gifte, der
skal indtages gennem munden for at virke.
Derfor er det uklogt at bruge denne gruppe
ti1 desinfektion af kurve, bure, løbegårde
etc., især hvis overskydende væske forbliver
på steder, katten har mulighed for at komme
i berøring med.

Symptomerne på akut Fenol-forgiftning er
krampe, bevidstløshed og død som følge af
åndedrætsorganernes lammelse. Koncentre-
rede opløsninger af Fcnol er meget pirrende
og resulterel i voldsomme mavesymptomer
med afkræftelse og sammenbrud på grund af
chok.

En anden Fenol-afledning, I(reosot, kan
give forgiftningssymptomer hos katte, hvis
træværket i bure eller kasser er blevet be-
handlet med dette middel, som har trækon-
serverende virkning. Katte er også blevet
forgiftet ved at vælte dåser med Kreosot
eller ved at træde i evt. spildt væske. Pas

altid på, at Kreosot-dåser er forsvarlig luk-
kede og opbevares i et lukket skab eller lig-
r-rende. Hvis man kommcr til at spilde Kreo-
sot, vær da omhyggelig med optørringen og
vask efter med vand.

Hvis en Fenol-forgiftning har fundet sted,
består førstehjælpen i at indgive mælk og
æggel'rvide. Hvis forgiftningen skyldes tilsø-
ling af pels eller fødder, må pelsen straks
klippcs af så tæt som muligt og huden af-

vaskes grundigt med vand og sæbc. Katter
skal anbringes på et varmr og roligr sted for
at formindske risikoen for chok og krampe-
anfald, og der skal omgående sendes bud
efter dyrlægen.

Et andet middel, der bruges daglig i hus-
holdningen, er blegevand eller skurepulvcr
og andre rengøringsmidler, der indeholder
blegemidler. Den aktive bestanddel i disse

præparater er klor, som, hvis den indtages af
katten, vil forårsage irritation af fordøjelses-
kanalen. Behandling i dises tilfælde skal
bestå i at give katten fortyndede alkalier,
såsom tvekulsurt natron.

Et lignende kemikalie, der ofte anbefales
til at desinficere løbegårde med græs, er
kalk, og også byggeoladser frembyder fare
for katte, der færdes her. Kalken forårsager
svær irritation af trædepuderne og fødderne
og også sårdannelse på tungen og i munden,
på grund af, at katten slikker kalken af fød-
derne. S1,mp16merne er betændelse i huderr

på fødderne, nedtrykthed, stærk spytafson-
dring og tørst. Førstehjælp består af afvask-
ning af fødder og mund med en svag syre-
opløsning, f. eks. eddikevand.

Moderne gulv- og n-røbelpoliturer er blevet
kritiserede, fordi de forårsager næse-irritation
og nysen hos katte; men man ved ikke hvilke
alitive midler, det drejer sig om i disse præ-
parater. Hvis katten viser mærkelige symp-
tomer efter en møbel- eller gulvpolering, må
det tilrådes at skifte det pågældende middel
ud med et andet.

I
I

KATT E

FOR HUN DE

FUGLE

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Arhus 14 77 BB
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30 ting for katte

8
forskellige transportkasser

i tre størrelser

4
slags kradsetræer

med fuld garanti for
at Misserne ikke

ødelægger møblerne

35 års erfaring
eget fabrikat, og så er det en hobby

Skriv efter prisliste - lad Dem ikke narre af efterligninger,

her er fuld garanti eller pengene tilbage

|ELIN Katteservice
Hyltebjerg Alle 72 . 2720 Vanløse . Tlt. 7197 ,1 . Postgiro l3 94 38
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Ny bestyrelse.

Formand: Per Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte
Tlf. (01) 4202As.

Næstfmd.: Helge Basmussen,
lslevgårds Al16 23,

270O Brønshøj.
Tlf. (01) 91 20 15.

Sekretær: Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Tlf. (01) 42022s.

Kasserer: Ole Stadager,
Smørumvej 37, 2700 Brønshøj
GIBO 6 37 74.

+

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Hans Bertelsen-Møller,

Tuxensvej 1A, 2700 Brønshøj.

Lizzi Stadager,
Smørumvej 37, 2700 Brønshøj.

*
Folmer Melander,

Rådmand Billesvel 139.

2610 Rødovre.
Trf. (01) 94 s3 e2.

Suppleant:
Manon Rasmussi:n,

lslevgårds Al16 23,
2700 Brønshøj.
Tlf. (01) 91 20.15.

*

Sekretærens træffetid :

kl. r8.30-r9.30

I

lnternational udstilling
DANKAT :rfholdt sin intemationale debutudstilling i
Bella Centret d. 27.-28. april. d. å. Det blev en af de
helt storc udstillersuccesser i det dejlige lokalc med al
dets smukkc bcplantning, fine ovenlys og cafeteriet. Og
det var r,clfortjent; mange havde gjort et stort for-
arbcjdc, og der var ingcn, der svigtede, da det helc
stod på gloende pæle: potter blcv tømt, n-rad bler. delt
ud, kattc blev båtet op til dommerne, bcdømrnelserne
hængt på burene, tonrbolahjælperne skreg sig hæse med
fint resultat, og der blev solgt billetter, selv om solcn
skinnede og trak folk ud i naturen. Jo, vi fik mange
roser for den udstilling, og det kan være sværr ar
fremhæve enkeltheder, men kataloget viste sig ar være

det, der skilte os mest ud fra andre udstillinger: det
var anderledcs, der var oplyscnde artikler i, det var
mere or.erskueligt sat op, og der r.ar Mogens Zielers
grafik, som sattc prikken over i'et; ja, faktisk gav det
1:ele dets ansigt.

Dommere var: for langhår, fru Vera Lang, Sverige,
for korthår, fru E. Dunvald, Danmar:k, for ungdyr,
fru Gcrda Pedersen, Denmark,

De bedste resultater blev:
Bedste langhår:
Sibylla af Hammersholt
ejer: R. Hågensen, Danmark.
Bedste langhår ungdyr:
Shengo Eleiza
ejer: A. Nissen, Danmark.
Bedste langhårskastrat:
Ali af Kazvin
ejer: J. Gillesberg.
Bedste langhårskuld:
Toftegårdens Holly
ejer: N. Monsen, Danmark.
Miss Bella: 2 kilinger efter
Rungholms Sabina
ejer: B. Runge, Danmark.
Bedste pyntede bur:
fru Runge, Danmark.
Bedste korthår:
Tatianos Pussik
ejer: J. Christensen, Danmark.
Bedste korthår ungdyr:
Snorrehus Samantha
ejer: K. Smith, Sverige.
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SIAM NAUN ',SYR lAM.
Special opdræt af : Brun Burma

Killinger efter amerikanske imp. forældre
ventes medio oktober.

Bedste korthårskastrat:
Raimon Danielle
eler: Th. Nilsson, Sverige.
Bedste korthårskuld:
Hangoon Blue Perina
ejer: S. Petersen, Danmark.

DyrIæge-
hrevkasse

Hvad skal jeg gøre ved min brunmaskede
Siameser, der har fået skæl i pelsen?

Skæl hos katte kan behand.les m.ed. søm.me

rnidler som skæl bos mennesker. Køb et

sbarnpoo, d.er er øirksomt mod skal,

f . eks SELENOL, der fås i. håndkøb.
Brøgsan.oisningen følges; grøndig efter-
skylning med rent oand er oigtigt.

14;rnge opdrættere har erfarct, at Pcrlutex-
bc1:andling med piller gir.er bivirkningcr i
f orm af megct små kuld. Er det bedre at
gir.e k;rtten Perlutcx sorn indsprøjtr.rir.rger?

Perltrtex-insprøjtninger bos ledtte er

enclnu ret nyt her i Lanclet, og der er tler-

t'or ikke rigtig nogLe erfaringer til råilig-
hetJ. Da det er sdmne middel, cler t'in-
tles i pillerna og indsprøjtningerne , sleulLe

cirleningen t"crc nøjagtig den samme.

l{øn er der lorslecl på tarigheden al
,tirkningen, idct en indsprøjtning sorn re-
geL lean hoLde en løbetid borte i 4 måne-
dcr til 1lt år.
Det kan ikke anbet'ales at gioe Perlutex
til katte, man ønsker dt dnvende til dal"

Opdr,cttere, tler gør ert'aringer o?n. oven'
nttnte, betles skrite berom tiL DltrLæge-

bre.",kasse n.

Vi har den glæde at meddele, at sammen-
slutningens langvarige forhandlinger, dels

med de danske, dels med de svenske og
norske veterinærmyndigheder for atter at

få genåbnet grænserne for udstillere fra
kontinentet, nu har båret frugt.

Vi har i drg fået meddelelse fra Veteri-
nærdirektoratet om, at udstillere sydfra kan

modtages på vore udstillinger på de saed-

vanlige betingelser: alm. vaccination mod

kattesyge * rabies vacc. mindst 6n måned

før udstillingen. Transport direkte til ud-

stillingen og direkte derfra til afrejsestedet.
Tilladelse gælder foreløbig med skærings-

dato 1. november, hvorefter der igen må sø-
ges dispensation, idet man endnu ikke er
helt færdig med de internordiske forhand-
I i nger.

Sekretæren

Stamtavler til killinger skal bestilles inden

kuldet er 3 måneder gammelt. Det vil dog

nu også være muligt at få stamtavler til
killinger, der er op til 6 måneder gamle -
mod betaling af dobbelt gebyr.

t2

Til avlstieneste:

Amerikansk 3 dobb. ch.

"Arcadia's Cimarron".

i-;ffi,;;;;;-l
I eREVKASSEN I
I indsendes til: I
I nv.cssEBFÆTTETs redaktør i
I fru H"nny Knudsen, Thehøi, NoruP. I



Hankatte-Iiste

t

Avlshanner, der tilhører medlemmer af

DANKAT.

PERSERE:

Sort. - Lykkegårdens Aramis.
Fru Britta Husted, 4293 Lårup pr. Diana-
lund.

Blå. - Ricos Solo.
Fru Asta Brinkled, Tagensvej 182 Ha,

2200 København N.

Toftgårdens Passepartout.
Aa. og F. Melander, Flådmand Billev. 139,

2610 Rødovre.

Creme- - Ricos Orlon.
Lizzi og Ole Stadager, Smørumvej 37,

2700 Brønshøj.

Chinchilla. - lnt. Champ. Peter af Øresuns-
hø1. - Fru Eva Hilfling-Olesen, Landsebak-
bakken 23, 2800 Holte.

Silver Tabby. - Silver King af Øresundshøj.
Fru Liz Reinelt, Krostræde 5.

2770 Kastrup.

Kamå. - Amore mio di Mazanti.
Fru Else Sørensen, Audebo pr.

4531 Maarsø, Sjælland.

KORTHÅRSKAfiE:
Burma brun. - Kiki Mong Pai.

Fru Hanne Refsgaard, Søndergade 12,

lshøj, 2630 Tåstrup.

*
Avlshanner, der tilhører medlemmer af
JYRAK.

PERSERE:

Sorte. - Dennys af Wie.
Fru Ruth Skjødt, Mosagergrd., Vårst,
tlf. Fjellerad 62.

Hvid m/ blå ølne. - Toftgårdens Francois.
Fru B. Gannik, Toftøjevej 31 B, Vanløse,
trf. (01) 71 00 1 1.

Hvid m/ gule øine. - Eros av Ostergyllen.
Fru B. Gannik, Toftøjevej 31 B, Vanløse,
tlf. (01) 71 00 1 1 .

Blå. - lnt. ch. Vista Grandes Solitario.
Fru B. Gannik, Toftøjevej 31 B, Vanløse,
tlf. (01 ) 71 00 1 1.

Toftgårdens Hippy.
Fru B. Gannik, Toftøjevej 31 B, Vanløse,
trf. (01) 71 00 1'1 .

Toftegårdens Jouffle.
Dagmar Sørensen, Skovbakken pr. Norup.
Trf. (08)s831 15 k.b.

Creme. - Rungholms Bonni.
Frk. Lene Andreasen, Hostrupsvej 21,
Fredericia.

Tinus af Pensford.
Fru K. GrUn, Tulipanvej 14, Risskov,
trf. (06) 1 7 9t 60.

Bruntabby. - Toftgårdens Bertil.
Fru B. Gannik, Toftøjevej 31 B, Vanløse,
trf. (01 ) 71 00 1 1.

Colourpoint, brunmasket. - lnt. ch. Briarry
Zorab.
Kurt Petersen, Møddebrovej 1 1, Solbjerg
pr. Arhus C, tlf, (06 - 1B 21 'l 1) Solbj. 507.

KORTHARSKATTE:
Europeeisk korthår, bruntabby. -

Spring Mountain Happy.
Fru B. Gannik, Toftøjevej 31 B, Vanløse,
trf. (01) 71 00 11.

Abessinier, normalfarvet. - lnt. ch. Hermoso
van Mariendaal.
Fru Henny Knudsen, Thehøj, Norup,
trf. (08)s831 15.

Abessinier, røde. - Ch. Red Jefferson
af Yala.
Fru Henny Knudsen, Thehøj, Norup,
tlf. (08) 58 s1 15.

Siamesere, brunmaskede. - Kalle af Gylling.
Fru Frida Hein Christensen, Emilievej 3,

Fredericia, tlf. (05) 92 23 20.
Mekki af Knebel.

Fru Mette Klinge, Knebel.
Cao af Wellington.

Aksel Danielsen, Essig pr. Rønde,

trf. (06) 36 70 33.

lnt. ch. Jesper af Gylling.
Fru Lise Branbyge, Gylling, tlf. Gyll. 106.
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Bambi af Yala.
Aksel Danielsen, Essig pr. Rønde,

tlf. (06) 36 70 33.

Siamesere, blåmaskede. - Arild Blue af lni.
lrma Enø Pedersen, Grenåvej 156,

Risskov.
Siamesere, lillamaskede. -
Flangoon Lilac Faruk.

Fru Jette Larsen, Gudmundholm, tlf.'l 15.

Salween Blue's Lilac Felix.
Fru Maya Høgild, Hem pr. Skanderborg,
tlf. Yding 79.

Scarlet's Lilac Celestin.
Fru Vibeke Andersen, Riisvangsallå 74,

Arhus N.

Burmesere, brune. - Sammy von Berg.

Grethe og Helmuth Jensen, Hostrupvej 28,

Kolding, tlf. (055) 24651.
Silkeborg's Cognac.

E. Lauridsen, Sensommervej 85,

Skjærbæk, Silkeborg,
Burmesere, blå. - Ch. Ballard Sullivan.

Fru Gerda Pedersen, Vesselbjergvej 25,

Hadsten, tlf. Hadsten 330.

Rex (Cornish, gen l), blå. - Akki af Yala.

Fru Henny Knudsen, Thehøj, Norup,

tlf. (08)s831 15.

Rex (Devon, gen ll), hvid. -
Annelida Pearly King.

Fru Gerda Pedersen, Vesselbjergvej 25,

Hadsten, tlf. Hadsten 330.

Plenailorsamling loilsal
Rothenborg, ligeledes Darak, og på plenar-
rnødet valgte man fru Rothenborg til at fort-
sætte som sammenslutningens sekretær. Næst-
formandsposten gik til Ole Stadager, Dankat.
Otto Larsen, Darak, genvalgtes som kasse-

rer, o[l Aase Nissen, Racekatten, indtrådte
som menigt medlem af forretningsudvalget.
Desuden valgtes Helge Rasmussen, Dankat,
til r.icesekretær.

Eva Rothenborg, Darak, valgtes endvidere
til at repræsentere Danmark ved F.I.F.E.'s
generalforsan.rling den 16.-17. november i
Bruxelles.

J ane

IoftgaardGrrs perserkøtte

- blå, hvide og sorte efter
import fra USA, England,
Frankrig og Sverige
samt
eneopdrætter af euro-
pæisk korthår, bruntabby.

DR. B. GANNIK
Toftøievej 3l B Vanløse

Tlf. (01) 71 00fi

GHINCHITTA

og kømi perserAillinger

specielt blidt temperament

Til avlstjeneste:
lnt. ch. Peter af Øresundshøj
Eva Hifling-Olesen
Lansebakken 23, Holte

Tlf. Holte (01) 420225

stamnaun ,TAM ll(0.
Opdræt af Coulourpoints

katten med det blide temperament.

Til avlstjeneste

lnt. ch. BRIARBY ZORAB

Jane og Kurt Petersen
Møddebrovej 11, Solbjerg pr. Århus C.

Trf. (06 - 1821 11) 507
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Til avlstjeneste

Brunmasket siamhan
CAO AF WELLINGTON
Anna og Aksel Danielsen

Essiggård, Essig pr. Rønde,
tlf. (06) 36 70 33

Blåmasket siamhan
INT, CH. RANGOON BLUE EROS

E. Kristoffersen
Bøgevej 152, HinneruP,
tlf. (06 - 1971 1r) 316

Blåmasket siamhan
lnt. ch. ARILD BLUE AF lNl

lrma Enø Pedersen
Grenåvej 156, Århus N.

Lillamasket siamhan
SALWEEN BLUES LILLA FELIX

Maya Høgild
Hem pr. Skanderborg,

tlf. Yding 79

Blå burmahan
CH- BALLARD SULLIVAN
Gerda og Hans Pedersen

Vesselbjergvej 25, Hadsten
tlf. (06 - 19 41 1 1) 330

Brun burma
SILKEBORGS COGNAC

V. Lauridsen
Sensommervej 85, Skjærbæk

Silkeborg

Blå perser
Int. ch. VITA GRANDES SOLITARIO

Dr. B. Gannik
Toftøjevej 31 B, Vanløse,

tlf (01) 71 00 1 1

Hvid perser med gule øjne
EHOS AV OSTERGYLDEN

Dr. B. Gannik
Toftø1evej 3'1 B, Vanløse,

ttf, (01) 7i 00 11

Bruntabby eur. korthår
lnt. ch. SPRING MOUNTAIN HAPPY

Dr. B. Gannik
Toftøjevej 31 B, Vanløse,

ttf. (01) 71 00 11

Brun burmahan
ch. SAMMY VON BERG

Grethe og Helmuth lensen
Hostrupvej 28, Kolding,

tlf. (055) 2 46 s1

Silvertabby med grønne øjne
SILVER KING AF ØRESUNDSHøJ

11/2åt-2xCAC
Liz Reineld

Krostræde 5, Kastrup

Blå perser
RICOS SOLO

Fru Asta Brinkled
Tagensvej 182H4,2200 København N

Hrcos RtNGo, btå
SABINETTES QUICK, hvid

EBBENY,S PETER A VERVILLE, soTt
JIM VON SONNIK, creme

HECTOR AF PERSIA, creme
Metha Andreasen

Forgaden 13, Nokken, København S
Tlf. Su. 2659

Opdrættere

Stamnavn VON BERG
Burma-opdræt, killinger til salg.

Grethe og Helmuth Jensen
Hostrupvej 28, Kolding,

ttf. (05s) 2 46 51

Stamnavn ESSIGGÅHD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen

Essiggård, Essig pr. Rønde,
ttf. (06) 36 70 33

Stamnavn lNl
Opdræt af siamesere m/ blå og brun maske

lrma Enø Pedersen
Grenåvej 156, Risskov

Stamnavn KRONG-CHEEP
Opdræt af lillamaskede siamesere.

Maya Høgild
Hem pr. Skanderborg, tlf. Yding 79

YALA ABESSINIERE OG REX
Henny Knudsen
Thehøj, Norup

trf. (08) 58 31 15
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,rTinne" (fbrrsat fra side 7)
h;rvc været noget, ryven kunr.re brugc. Eo
:rndcn ting, de spckulerede meget på, var,
hvordan t)/vcr1 val kommet ind. Alle dørene
ver 1åst. l)er stod ct kældervinduc lidt på
lilerr, men det var der ikke rørt ved. Ikke
dcsto mindre var alle dørene inde lukket op.
l)ct LLrrrnc Je il,kc forstå.

Nej, sagde min far og mor og så hurtigt
på hin;-Lnden. Jeg skyndtc mig at hoppe op
på fjernsynct. Jeg tænkte: "Nå, hvad vil der
så ske." Så tog min mor mod til sig og
sagde: ,Det er Tinne, der har gjort det. Det
er jes sikkcr på." Så fortalte l.run, hvordan
jeg lukkede døre, skabe og komr.nodeskuffer
op. De ville sandclig have mig r:i1 at lukke
en dør op, nren det fik dc mig alligevel ikke
til, om de lokkede mig nok så nreget.

Engang jeg havde killinger, kunne c1e

pludselig ikke finde dem. De ledte og ledtc.
Så opdagedc de, et også jeg lar borte; mer.r

at de bavdc lukket cn kommodeskuffe, der
stod halvt åben, havde de i farten glerrt.
Pludselig hørte cle en 1i1le lyd henne fra
kommodcr.r, og der i skuffen lå jcg mcd n-rine

trc børn og kunne dårlig få luft. Nu har jeg
f ået rrin egen kommodeskuf fc. Min mor
fandt ud af, at det altid var clcn næsrøverste,
så nu har min mor lagt lidt tøj i den, som
jeg må rode med. Tit lukker jeg den op og
lægger n-rig til at sove i der.r.

(Fortsættes i næste blad,)

,Sid på tnig og aild dig.,
gamle, danske stol. Man
kunne lrese.

stå.r der på denne
skulle tro, ban

KATTEPENSION
Omhyggelig pleje

I øbegårde

Aksel Danielsen
Essiggård . Essig pr. Hønde

Ttf. (c6) 367033
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KATTE-
artikler er min bobby , , ,

*
Alt til kattens pleie:
BøRSTER . KAMME - SHAMPOO
*
Vitaminer:
FELLGLANZ . BONEFORT - PROCAT .
KIT.ZYME. KATTEGR,ÆS

*

KRADSETÆER
*
Kat-bag - Transport-boxe - Fødekasser
*
KATTEKURVE og SENGE, store og små
Halsbånd - Seler - Linern også med sten -
Madskåle - Legetøj

KATTENS LIVHET: Epro's tørret kød
LATZ. FEBON

*
(Postordrer besørges)

Kaltesand ,KAIRlllE- slåt - ,CAI.HTIERn rødt

KIT*ETAG
JERNBANE ALLE 60 .2720- VANLøSE - TLF. (O1» 7406 60



alle

kattevenner
er
velkomne
i

Jydsk Racekatte Kluh
Stiftet 1934

Anerkendt af
F6d6ration lnternationale Feline d'Europe

a

Klubbens sekretariat anviser adresser på

opdrættere og ejere af avlshanner

a

Bladet " Hvæssebrættet.
sendes medlemmerne gratis

En klub i trivsel -
en klub, der arbejder for kattens vel!


