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Katteartikler er min hobby

Transport boxe

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Llner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Bødt - Cat-Litter

Kattemad
EPROS - tørret kød

DONAKAT-MIRRI -HOLS
LUCKY

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kltzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

rrrr * BAG1
Jernbane A116 60 .2720 Vanløse

Trf. 74 06 60

Postordrer besørges

TAMIKO'S
COLOURPOlNTS

&

KATIEPENSION
lndividuel pleje - løbegårde -

opvarmning - smukke og rolige

omgivelser - fødsler - løbetid

*
Killinger til salg

*
Hanner til avlstjeneste

*

JANE OC KURT PETERSEN
Assedrup Skovgård, 8340 Malling

Tlf. (06-540933) Rude 218

efter 11. april tlf. (06) 55 82 18
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JYRAK'S
kom m ende Åalborgudstilling

4. - 5. noaember

Fint skulle det være, og skidt blev det. JYRAK havde

ti1 denne udstilling lejet Aalborg-Hallen, men i sidste

øjeblik fik bestyrelsen kendskab tiI, at denne ha1 var

lejet ud aftenen før udstillingen, og at vi derfor ville
være henvist til at stille op om natten med fare for
ikke at være færdig, når udstillerne myldrcde ind 1ør-

dag morgen. Vi valgte derfor at flytte udstillingen ti1

den mindre Vejgaard-Hal, I'rvor vi fik ovcrladt hallen

til fri disposition fra fredag morgen.

Vi har denne gang valgt at invitere et kendt ansigt

som dommer for langhårskattene, fru Edel Ringsted.

Fru Ringsted har ikke været meget brugt som dommer

herhjemme, men fra udlandet, hvor man ofte har bud

elter hende, har vi hørt, at hun skulle være en dygtig

dommer.

Bcirge Erling-Glaad, Sverige, har vi tidligere stiftet
bekendtskab med som dommer, idet han 6n gang [ør,

for fire år siden og også dengang i Aalborg, dømte

vore korthårskatte.

Han får denne gang hjælp a,f sin landsmand, Fe-

renc lJng, der som hclt ny dommer er inviteret med

til at dømme kuld og ungdyr samt for klasse 3's ved-

kommende siamesere og abyssinicre. Fcrenc Ung er er-t

gennem mange år god ven af klubben, og det bliver

Cejligt denne gang at l-rave ham med i hans egenskab af

dommer.

Traditionen tro hjemkalcies vandrepræmierne til JY-
RAK's efterårsudstilling, som denne gang tørst finder

sted i november mod ellers som regel i septembel må-

ned. Vi håber, at navnlig langhårs-opdrætterne vil
sætte pris på dette sene tidspunkt, som giver netop dis-

se katte en chance for at være i fuld pels og dermed

f lottere udstillir-rgskondition.

Vi håber på en god udstilling og ønsker alle hjerte-

lig velkommen i Vejgaard-Hallen.



nÆADI}(-opdraet
Af C. S. Coloille, Englønd

,'Brumas,. - den hvide manx-han - var min
første og største kærlighed. Indtil dato er
det ikke lykkedes nogle af vore fortryllende
katte at indtage hans plads, selv om vi også

har både persere og chinchillaer.
Brumas døde for mere end et år siden,

Han spandt tappert for mig lige til det sid-
ste. Dengang ville jeg.opgive det hele: Jeg
lod min vidunderskønne avlshun sterilisere -
Ch. Dishy Dolly - og af de andre gav jeg

nogle væk. Min sidste killing, "Rosental
Speckles", var bestemt for salg til Amerika,
og med hendes afgang ville jeg afslutte det
kapitel. I hende var alle mine vidunderskøn-
ne manx forenet, og hun er en af de få, som

har en fortræffelig starntavle.
Men tiden gik videre, og den der engang

er manx-fan vedbliver også med at være det.
I sidste øjeblik fik jeg handelen annulleret,
og siden da håber jeg at kunne opdrætte en
,Brumas nr. 2.,.

Jeg købte mig atter en ung rød-hvid avls-
han. En af mine ældste avlshunner, »Ch.

Easter Princess«, som blev importeret lor 72

år siden fra øen lvlan, er en rigtig gammel

sex-dulle. Hvert år skænker hun mig mindst
2 skønne manx-hanner, og jeg håber, at hun
vil indvi dem i sin kærlighedshemmelighed.
Desuden er der endnu en hvid avlshun, halv
manx og halv perser, og endvidere en skild-
paddefarvet af Miss Sladen's ,Stonor"-1inie.
Hendes manx var berømte blde før og efter
krigen. I alt består vor manx-familie nu af
6 rigtige manx-avlshunner, en skildpadde-
farvet, som ganske vist har hale, men des-

uden har en fremragende manx-stamtavle,
og så naturligvis vores nye han. A1le forud-
sætninger er altså til stede.

Uden en god portion held er det ingen let
sag at opdrætte manx. Man behøver ikke

'bare.. en manx-hun og en manx-han. Gan-
ske vist er dette naturligvis den vigtigste
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forudsætning, men man får ikke af den
grund lutter manx-killinger. I kuldene er
stumphalede killinger, nogle med normale
haler, næsten fuldkomne killinger, som dog
alligevel ved roden af rygsøjlen viser et be-
vægeligt stykke, hvor der egenrlig skulle
være en indbøjning. Ofte får man sørgeligt
nok en misdannet killing, hvor ikke blot ha-
Ien mangler, men sågar også et stykke af
bagdelen. Med så meger desro mere glæde
betragter man de smukke fuldkomne manx,
der er imellem. Jeg regner altid med 25 pct.
udstillingskilliilger og 25 pct. kælekatte og
de øvrige med stumpede eller hele haler. Ca.
1 ud af 50 kan man skille ud.

Den største fordel for manx-opdrætteren
er, at han kan have den mest brogeCe katte-
familie, der findes. Alle farver er tilladr og
anerkendt.

At svale til standarden er vigtigt: Absolut
haleløs, kort ryg og dybe flanker. De hø1t-
stillede bagben bevirker manx-kattens ka-
rakteristiske hoppende gang. Pelsen skal være
dobbelt og bagdelen rund som en appelsin.
Øjenfarven er kun af sekundær betydning.

Den, der vil opdrætte manx, bør kun gøre
det for sin fornøjelse. At gøre forretning
herraed er ingenlunde muligt. Men man bli-
ver rigeligt belønnet med hengivenhed, tro-
fasthed og megen morskab.

Jeg håber i slutningen af å.ret atrer ar have
killinger. Men den første hvide manx-baby
er forudbestik - til mig selv. Hans navn?
Ingen diskussion: det skal være oRosental
Young Brumas.,.

*
FIIE-standard manx-leat nr. 25

Manglende hale, ophøjet bagdel, kort ryg og
dybe flanker er de væsentligste kendetegn
hos manx-katten, da kun dette er forbundet
med den kaninlignende eller hoppende gang-
art. Særlig vigtigt er også pelsen, som skal
være "dobbeltu, d.v.s. blød og åben ligesom
en kanins med en blød, tæt underpels. Af
største vigtighed er bagdelens runding: rund
som en appelsin er idealet.

Pointskala:

Points
Manglen på hale Ls
Bagbenenes højde 15

Ryggens korthed 15

Bagdelens runding 1'O

Sidernes dybde 10

Dobbelt pels 10
Hoved og ører 10
Farve og tegning 5

Øjne 5

Kondition 5

Total 1OO

Bemærkninger:
På et udstillingsdyr må manglen på hale
være fuldkommen. Iior enden af rygraden,
dei' hvor halen begynder hos andre katte,
skal der være er udpræget hul. Bagbenene
kan ikkc være for høje, da siderne skal være
meget dybe. Hovedet rundt og stort, men
ikhe opstoppernæse (persertype). Næsen er
en lille smule lang, men da kinderne er kraf-
tigt udviklet, virker hovedet alligevel ikke
langt og smalt (dette er en stor fejl). Ørerne
er temmelig brede ved roden og let tilspid-
set. Øjenlaryen er sler ikke vigtig og skal
kun tages i betragtning i tilfælde al 2 lige
gode dyr. I så faid følges standarden for
europæiske korthårskatte. Alle pelsfarver er
tilladt hos manx-katten; tegning og farve
trækker kun fra ligesom øjenfarven ved
sammenligning af 2 ens dyr. Gangen, der
stammer fra ovennævnte egenskaber, er ai
primær vigtighed.

(,die Edelkatze" nr, 1172 - arl)

Manxkatte - for og imod
.Af Dr. Rosemarie 'Wolff

Følgerne at' manglen på hale:

Manxkattens mangel på hale er en grave-
rende misdannelse. Ikke blot fordi halen
mangler, men lige så ofte fordi alvorlige
handicap er forbundet med det, og det er
jo farligere jo mere fuldkommen en manx-
kat svarer til standarden.
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L,n d.ønsk manx-kat, Janislea. Ejer: Gørli Ra-
gaard, Købenbavn.

Som Mrs. Colville også nævner i sin arti-
kel, findes der 4 forskellige typer i manx-
opdrættet:

1. Af manx-opdrættede katte med hale af
normal længde.

2. Manx-katte med en stumpct hale, son-r

ofte også har hniks ellcr knuder, de så-

kaldte »stumpies«.

3. Haleløse manx, i hvis bagdel der skjult af
peisen i stedet for en inddybr-ring er et lille
bevægeligt knoglerudimen. (rcsrer af kors-
ben- e1ler halehvirvler). Stryger man et

sådant dyr hen over ryggen, så scr man
og føler, hvorledes denne korte haledel
rejser sig inde i pelsen.

4. De ,ideelle" fuldkomne haleløse manx
med en fordybning ved haleansatser.r, af-
rundet bagdel, kort ryg, mcger høje bag-
ben og hoppende gang. De kaldes i Eng-
land for »rumpies<<.

Hos de sidstnævnte forekommer de alvor-
)igste misdannelser, f.eks.: forkortet, for-
skudt, skævt eller for stejlt stillet bækken-
parti, sammenvoksede eller forkorrede ben-
hvirvler i korsbenet, manglende eller dege-
ncrerede, forvoksede 1ændehvirvlcr. Sådanne
sheletændringer fører også sygelige forandrin-
gcr i muskler og nerver med sig. Desuden
opstår herved den hopper-rde gang. De ud-
satte dyr har ikke længere den fuldstændigc
kontrol over bagbenenes bevægelser. De sva-
jer let og kan ikke springe normalt. I cxtre-

nrc t;lfælde optræder til og med lammelser,
dog dør sådanne dyr for det meste i løbet
rrf dc første leleCage. Det hænder også, at
r'1'gsøjlcn ilihe er: fuldstændig sluttet, hvorved
ryqmarvcn ikke er tilstrækkelig beskyttet,
nren kun ligger undcr et dælike af bindevæv.
Yc:l svære bæktrrenmisdannelser kan fordø-
iclscsapparatet også være ramt. Kattene er
uclc af star.rd til at kontrollcre vandladning
og afføring. De kan altså ikke blive stuerene.

Åudre har tilbøjelighed ti1 diarr6 ellcr kan
pi grund af indsnævringer ikke skille sig af
r»crl fast *fføring. ]{os nogle ungdyr aftager
sådanne forstyrrelser af fordøjelsesapparatet
nrccl tiden.

Når rrair er vel vidende om de m6n, som

spcciclr rc.rnrncr de efterspr"rrgtc .rLlnrpies...

si rnå man forbavses o\rer, at der virkelig
fincles et stort antal robuste og levedygtige
dy r.

tlt.oeligbed:
l)åde opdrættere og videnskabsmænd anser

ct rnanx-opdræt med parring af "rumpies"
nred »rumpies« for uhensigtsmæssigt, cla evt.
h:rndicap derved forstærkes og øges. Gene-
tiherne cr enige orn, at manxkatten er en

lariar.rt af hushatten med samme ar\remæs-

sige forandringer som denne. De fastholder,
et nranx-særkendct ikke kan findes renavlet,
cla en renavlct manx ikke vil være levedyg-
tig, Det drejer sig altså om en ,letalfaktorn
cg det formories, at dc renavlede (homozy-
gote) manx dør allerede som enlbryo (fo-
ster').

Nogle genetikere, f. eks. Herdmann, anta-
gcl', at haleløsheden arves semidominant.
Itoy Robinsor-r betegner dog arvefølgen hos

r)ran;{ som dorninant forbundet med poly-
goni, hvad angår de forskellige varianter af
småhaler og misdannelser. Han understreger
de ovenfor nævnte faktorer: at alle levende
manx må bære blandede (hetozygot) arve-
lighedsfaktorer, og at en renavlct følg,elig
ilke er mu1ig. "Når man ønsker at opdrætle
manx, må man acceprere heterozygotismen
sorr en del af den biologiske pris for hale-

Foruettes side 2t
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ocr histonlen cDETr en ozelot

Oci Don Lotto Mrørero, den smukke ozelot artiklen hand,ler on,

Den, der bestiller en vildkat, indgår et lot-
terispil: Han ved aldrig på forhånd, hvad
skæbnen eller dyrehandleren vil tildele ham,
i hvert fald sjældent det han søger. Ønsker
han sig en ung ozelot, der endnu kan tæm-
mes, får han måske tilsendt en af de mange

sydamerikanske småkatte eller et eller andet
udvokset sky dyr, som aldrig bliver hånd-

tamt. Det er muligvis en helt usædvanlig art,
om hvilken en helt anden har drømt hele sit
irv.

Os er det også gået sådan - ganske vist
omvendt, Vi søgte en partner til vores en-
somme dværgozelotkat Pardi. Vi sendte fotos
og beskrivelser med angivelse af vægt og
størrelse, en liste over alle almindelige og



mindre almindelige navne, øgenavne og vi-
denskabelige navne samt alle mulige oprin-
delsesområder til vor hjemmelsmand i Syd-
amerika. Allerede i lufthavnen kunne vi gen-
nem tremmerne i transportkassen se, at det
ikke kunne være et dyr af samme slagi som
Pardi. I pendulfart bag tremmerne med en
utilfreds, halv knurrende og halv brummende
lyd spadserede en lille bitte forpjusket plettet
sydamerikaner med tykke poter og de 2 ka-
rakteristiske hos dværgozelotkatte aldrig fo-
rekommende hårhvirvler ved hals og hoved.
Da han hjemme blev befriet af sit fængsel,
klatrede han straks op ad mig og klagede
med en stemme som Louis Armstrong ,,Mra-
rero«. FIan satte sig til rette på mit skød og
begyndte straks med største nydelse at patte
på min arm, som om han endelig havde fun-
det sin kødelige mor igen. Den lille bitte to-
punds baby var alrså allerede vant til men-
nesker.

Jeg håbede - og tanken udsprang af håbet

- at vi i det mindste hvad størrelse angik
havde med en træozelot al gøre, der kunne
passe ind i en menneskebolig.

Dr. P. Leyhausen belærte os om noget an-
dett ,Ved du egentlig, at da der har en rig-
tig ozelot?n. Jeg oi,lle simpelthen ikke tro
det. Aldrig i livet var det faldet mig ind at
anskaffe mig en ozelot. Nå, men nu var han
der, et bedårende bundt af uundgåelige kom-
mende problemer.

Problemerne optrådte først måneder efter,
lidt efter lidt, og næsten umærkeligt det ene
efter det andet.

Oci faldt fuldstændig til i vores hushold-
ning. Han legede med vores unge katte, kom
godt ud af det med Cato, vores velnærede
buldog, løb frit omkring i haven, åd og tri-
vedes. FIan boede hos mig i mit værelse, som

var delt midt over med en glasvæg - mod
lugtgenen, som snedkeren så diskret og træf-
fende udtrykte det. En halvdel tilhørte
dværgozeloten Pardi og den anden mig. Oci
var skiftevis i min og i Pardi's del. Pardi
lod, som om hun slet ikke så ham. Det var
den samme taktik, hun anvendte over for
vores huskatte. Men Oci voksede og voksede,

hans poter blev bredere og tykkere. Golo,
den unge russian-blue hankat, hans utrætte-
lige legekammerat, veg snart tilbage for de
grove ozelot-manerer; han begyndte at blive
bange.

En dag jagede Oci Pardi som et bytte.
Han greb i et spring fat om hende med
kløerne. Hun stak i et grufuldt hæst skrig i
sin dødsangst. Jeg måtte omkvartere hende i
køkkenet - flisevæggen var i det mindste til
at vaske af. Lejlighedsvis spurgte jeg Dr.
Leyhausen, om han havde hørt en sådan lyd
fra en ozelot. ,leg plejer i.kke at gioe oze-
loten mine katte til tniddago, bemærkede han
køligt. Også Rodensteins ozelotkatte fryg-
tede panisk deres store slægtninge; måske er
de virkelig deres bytte i deres hjemegn på de

frie jagtmarker.

Frankfurt zoo ejer ingen ozelot - så man
henviste et Tv-team, som ville lave nogle
optagelser, til os, Oci, der indtil nu ikke
havde frygtet noget, flygtede op i det højeste

egetræ i haven. Oci havde aldrig klatret i et
træ, og nu kunne han ikke komme ned og
mjavede klagende. Vi stod rådvilde. Endelig
efter nogen betænkning: "Altså bøis der sher

tnig noget. Mod sådan noget er jeg ihke for-
sikreto, forbarmede kameramanden sig. Han
var sportsmand, tidligere bryder; han steg

op. Ansigt mod ansigt hang den lille hvæ-
sende ozelot og den atletiske mand overfor
hinanden. Endelig lykkedes det at få fat i
Oci's sele og line og trække den modstræ-
bende ned stykke for stykke. Denne scene

blev udsendelsens højdepunkt.
Siden den dag var Oci vild med egetræer.

Disse dannede i rigt tal skygge i vores have.
Han klatrede stadig højere og højere. Ingen
bryder var mere d6r til at hente ham ned;
jeg måtte selv derop. Nedad vovede ozeloten
sig aldrig. Jeg havde tilbragt hele formid-
dagen under egetræerne med at gøre grønt-
sager i stand og læse lidt, for jeg ville lære

ham selv at komme ned. Han tilbragte tiden
med ynkelig jamren og tog ind imellem en

lille lur. Skønt jeg lider af svimmelhed, var
opklatringen ikke det værste for mig men

Fortsattes tide 23
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Formand:
Annie Christensen,
Kobbervej 18, 2.tv., 2730 Herlev.

Ttf. (01) 947254*)

Næstformand:
Per Hilfling-Olesen,
Kobbervej 18, 2. tv., 2730 Herlev

Ttf. (01) 947254*)

Sekretær:
Mogens Hellweg,
Gersagerparken 30, 3. tv.,

2670 Greve Strand.
Trf . (01) e0 46 37.

Vice- og stambogssekretær:
Bente Hellweg,
Gersagerparken 30, 3. tv.,

2670 Greve Strand.
Trf. (01) 904637.
(Giro, se kassereren).

Kasserer:
Vicki Wennergren,
Beatevej 4, 1. th., 2500 ValbY

Trf. (01) 4677 85.

Giro 6 37 74.

Konsulent:
Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Tlf. (01) 420225 (efter kl. 13).

Bestyrelsesmedlem:
Lilly Djursland,
Bille Brahesvej 10, st.tv.
'1963 København V.
Trf. (01) 37 1436.

*) Svarer formandens telefon ikke,
bedes De venligst ringe til sekre-
tæren.

Hjælp mod urinsten
Vore katte rammes temmelig ofte af urin-
sten, af og til endog med dødeiig udgang. I
alle tilfælde forårsages katten smerte og be-
svær ved gentagne udskylninger etc.

Der er en sammenhæng mellem urinsten og
turinens surhedsgrad på den måde, at lav
surhedsgrad giver større tilbøjelighed for
tlannelse af sten. Flvorfor en del katte har
lav surhedsgrad i urinen, vides ikke, men vi
ved, at man kan forhøje pH-værdien (sur-
hedsgraden) ved at give katten askorbinsyre
(C.vitamin). Katten producerer ganske vist
selv C-vitamin i tarmen, men åbenbart ikke
i tilstrækkelig mængde.

Vi har undersøgt vore egne katte og nået
følgende resultat: Måling af urinens pH-
værcli ved prøvens begyndelse viste, at vær-
clierne var varierende. En del katte havde
gode værdier, medens urinen i nogle tilfælde
viste meget lav surhedsgrad. Ved fornyet
hontrol efter en måneds daglige doser af
askorbinsyre havde de katte, som har haft
gode værdier fra begyndelsen, stadig samme

resultat, men individerne med lav surheds-
grad havde forhøjet sine værdier. Detre ty-
der på, at man skal kunne give alle katte C-
vitamin. De individer, der mangler C-vita-
min, modtager vitaminet, medens det ikke
påvirker katte, som producerer tilstrækkelig
rnængde selv.

Da vi har fået bekræftet af dyrlægen, at
en pH-værdi over 7 gør, at katte er meget
modtagelig for urinvejsinfektioner etc., så

kan det jo være værdifuldt at undersøge,

hvilken værdi ens kat har. Det gør man med
indikatorpapir, som man køber på apoteket,
og hvis det ikke er godt, d.v.s. at pH-vær-
dien er 7 eller derover, giv katten flydende
askorbinsyre. Hvis man køber følgende kon-
centration: "So1, acid.ascorbic 6 proc. 25 g«

behøver katten blot en dråbe om dagen, og
man lan dryppe det direkte ind i munden,
så er man sikker på, ar ka*en får det i sig.
Askorbinsyren behøver naturligvis ikke at
være flydende. Køb ikke for meget af gan-

Forxattes ilde 25
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l\lfest (»rn røde...
At' Nancy Rosell

Ch. Brøton Angelo. Ejer og opdrætter: Mrs. Nancy .Rosell, England.

mig, da jeg foretog den afgørende telefon-
samtale til Godalming, men Miss Fraser var
elskværdig og hjælpsom. "Ja, naturligvis var
Bubbles velkommen hos hendes røde han, Ne,j,
dct gjorde ikke spor, at hun ikke var en

ægte racekatu. Og så en dejlig juli-dag i 1947
startede jeg lra Kents forstad med Bubbles
i en kurv. Heldigvis va,: man i bussen fra
Guildford til Godalming ikke klar over, ar
jeg havde en kat med. Dengang var konduk-
tørerne på den rute tilbøjelig til at smide
enhver af, som transporterede en kat, lige
rneget hvor godt den var pakket. Jeg gad
vide, om de stadig gør det.

Jeg blev modtaget med te og en masse

sympati og fik forevist alle de dejlige HEN-
DON røde såvel som blå persiske katte og
en prægtig skildpaddefarvet med hvidt. Da
jeg aldrig havde set ægte persiske katte før,
var jeg betaget. Desuden mødte jeg Miss
Campbell Fraser, hvilket jeg stadig betragter
som et stort privilegium. Dette var begyn-

9

De første rødtabby, jeg husker, var et par
korthårsbastarder kaldet Ginger og Pickles i

Beatrix Potters bog. De havde alt det, en

rødtabby ikke skai have: grønne øjne, hvidt
bryst og hvid halespids. I)et var under den
første verdenskrig. Selv dengang yar røde
ikke så almindelige som andre farver. År
senere, i 1945, da jeg vendte tilbage til Eng-
land efter 17 år i Sverige uden kat, erhver-
vede familien Bubbles, en charmerende halv-
perser, skildpaddefarvet med hvidt, med al
clenne races karakter og charme.

Min mor, som allerede var blevet bidt af
opdrættet med sine abyssinere, oprindelig
registreret som Bruton-opdræt, antydede, at
Bubbles var alt for smuk for de iokale han-
katte - en lurvet masse - og gav mig ideen
med at parre med en racekat. Ved fore-
spørgsel hos R.S.P.C.A. blev vi sat i forbin-
delse med Cats' Protection League, som an-
befalede nu afdøde Miss Campbell Fraser.

Jeg kan stadig huske, hvor genert jeg føke



delsen ti1 et venskab, som varede lige til
Miss Frasers død, og hvis mine røde har suc-
ces i dag, skyider jeg n-reget af det hendes

vejledning og opmuntring.
Bubbles blev parret med C[,. Hendon Sire

Roderic. hvilkct i sig se) u r'.rr en prrs'.atiorr.
da hun var en dame med meget bestemte

ideer, men efter rette tid nedhom hun med 2
skildpaddefarvede og en rødtabby. Den ene

af disse skildpaddefarvede beholclt jeg, og

hun dannede grundlaget for Bruton rødes

herkomst. Bubbles var den allerførste af
Bruton'erne og en stor særling. Hun havde
cn lidenskeb for rø.lbeder og rosirrer, som

hun stjal fra skabet, idet hun kunne åbne

døren, lige meget h\ror godt vi låste den.

Ydern-rere ingen s1å eller born hunne holde
hende tilbage, og to\aretværk betragtede hun
som en vittighed. Efter den første parring
med en racekat besluttede hun sig ti1 at år-
rangere sig på sin egen måde. Da hun døde,

blev hun begravet på den 1oka1e kirkes om-
råde (ja virkelig), da min egen have ikke
cgnede sig til at rumme en fuldvohsen kat.

Jeg betalte 21lz Shilling ti1 graveren, der var
formand for et sjak, der var r.ed at istand-
gøre de jorder under kirken, der havde været
tyske luftangreb på, og et eller andet sted i
haven til Shortlands St. Mary hviler Bubb-
les.

Jcg har opcirættet røde, i særdeleshed lang-
hårs-rødtabb1,, siden 1947. Uden at gå i de-
taljer med at beskrive de faser med hvilhe
jeg opnåede en beskeden succes. Jeg kau sige,

xt dct tog 10 års udvælgelse (og afvisning),
før jeg f ik min første rødtabby champion
DRUTON PERF.GRINE, også kendt som
liatten med de lange whiskers (de dryppede)
eller stinkbomben. Perry var ikke den første
rødtabby, jeg havde -- det var Barwell Gar-
net Princess, en datter af min shildpadde ,
Ch. Bruton Perdita, solgt som killing til
Mrs. Fawell, men scnere returnerer tii mig.
Både Garnet Princess og Peregrine var efter
Mrs. Fawell's fremragende Ch. Barwell Pe-
clro. Petegrine blev champion i 1961, og
Lans datter, Bruton Pompadour fik sit 3 CC
i 1963.

Ingen beretning over Brutons røde vil væ-

re fuldstændig uden at prise Ch. Bruton
Perdita, som var champion 2 garge, idet hun
r.andt sin ,åbne. klasse uirder 6 forskellige
clomrnere. Ifun ievede hos mig i mange år
og nedkom trofast med højt kvalificerede
røde og skiidpaddefarvede. Senere hen skilte
jeg mig af rned hende ti1 NIr. Rush af Red-
rnire katte, fordi Perdie uheldigvis ihke
kr.innc leve i fred med sin bedstemor Bruton
Black Magie, hvem jeg fandt ikke kunne
omplaceres. Undei' \{r. Rush's hengivne om-
sorg frembragte hun Champion Redrnire Red
Rumba og Ch. Redmire Tango (som nu ejcs

af mig). Tar-rgo's far var en smuk rød Cop-
pernob of Carne, opdrættet af Mrs. Newto11.

Perdita's rødtabby efterkommere indbefatter
Ch. triruton Peregrine, Ch. Bruton Pompa-
dure, Ch. Bruton Paisano og Ch. Bruton An-
gelo, såvel som Int. Clh. Ilruton Redgauntlet
(Hoiland) og Bruton Daybreak (Frankrig)
og Pr. Bruton Aramis og Bruton Ninian. Ef-
ter Ch. Bruton Paisano kom Miss Tosswill's
de;lige Ch. Helensbrook Cornflace. Perdita's
røcltabby datter er med Ch. Hendon Lysan-
der, stamlar ti1 Ch. Comari Persian Garden,
en af de dejligste skildpaddefarvede i de se-

neste år. Perdita boccle hos Mr. Rush lige til
sin død n;esten 18 år garnmel. Jeg han ikke
gøre det bclre end at citere hans ord i hans
sidste brev: "Vi vil altid være Dem tak-
nemmelig for Perdie. Hun var katten over
aile katte. Der vil aldrig bleve en zrnden

scm hende".
iløLl:abby'en er en hat med stol hengiven-

hed ti1 sin ejer, og efter mine erfaringer blid
af sind cmend sLy. Der er dog undtagelser -
Ch. Brutor Pompadour var fuiclsta:ndig fat-
tet og kunne tages med overalt uden at
lirumme et 1-rår. Hun var stærlit cfterspurgt
i de sercste år til reklame-TV og annonce-
ring i al almindelighcd. Hun spillede også

med i et par film. Rødtabbv'er er i stand
til at føle dyb hengivenhed for ar.rdre katte.
Pcregrine elskede sin,faste., nrage og konr-
pagron Ch. Bruton Orangeflor.er over alt,
med hvem han havde talrige smukke kuld.

Fartsættes side 16
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En kattekilling får sine første tænder, når
den er ca. 74 d,age gammel, og efter nogle
få uger er opsætningen af mælketænder kom-
plet. Der er 14 i overkæben og 12 i under-
kæben. De første, som viser sig, er fortæn-
derne, og det er også dem, som tabes først,
når de nye tænder kommer, og dette sker,
når katten er omkring 4 måneder gammel.
De "blivende« tæflder er i almindelighed
kommet frem mellem den 5. og 7. Ievemåned.
Når mælketænderne (som er 26 stk.) erstat-
tes, findes 16 tænder i overkæben og 14 i
underkæben.

Katten skifter kun tænder 6n gang, og det
er derfor vigtigt, at de holdes i god stand,

Et af de første tegn pi, at nye tænder er
pE vej, er, at killingen har større vanskelig-
heder med at spise sin mad, end der kan an-
ses for normalt. Man mærker f. eks. en vis
klodsethed, når den skal tage maden fra fa-
det. Den forsøger måske at tygge maden
med den ene side af munden og taber mad-
bidderne flere gange, inden det lykkes at
spise kødet, fisken eller hvad det nu er, op.

Når man mærker dette, bør man under-
søge killingens mund nøje. Opdrætteren kan
hjælpe killingen på mange måder i den smer-
tefulde proces, som tandskittet er, så at
den lider så lidt som muligt. Sædvanligvis
er tandkødet ømmere og hævet og ofte er
mange af de første tænder løse. Opdager
man en sådan løs tand, er det intet problem
at tage den væk. Pas imidlertid på, for også

en killings tænder er spidse, og man må der-

IIATTENS
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for være lidt forsigtig, så man ikke bliver
bidt under den lette operation, som en tand-
udtrækning er,

En del katte vil gerne have noget hårdt at
bide i, når de skifter tænder, og dertil er et

ben, som ikke splintrer, udmærket. Betændt
tandkød bør vaskes mindst 2 gange om da-
gen med lidt lindrende mundvand, f.eks.
et par dråber Vademecum i et glas lunkent
vand. De fleste katte kan ikke tåle lugten
af medicin, og et mundvand, som er lugtfrit,
er naturligvis endnu bedre end Vademecum.

Nogle killinger har et meget vanskeligt
tandskifte og taber kraftigt i vægt under
tandskiftet. I sådanne tilfælde er åndedræt-
tet ildelugtende, og katten vægrer sig ved at
spise. Sådanne killinger kan let få spisevæg-

ring. Men kan de f3' h1ælp med tandskiftet,
kommer appetitten som regel hurtigt igen.
Man kan give katten blød føde under tand-
skiftet, og ved sværere tilfælde kan det blive
nødvendigt at made killingen i et par dage.

Tandskiftet forårsager sommetider vanske-
ligheder for de nye tænder, så de ikke kan
komme frem, og det er derfor vigtigt at se

til, at mælketænderne kommer ud. I sy'æld-

nere tilfælde kan der tilmed opstå krampe-
tilstand, men dette er som sagt sjældent og
forsvinder efterhånden som tandskiftet fore-
går.

Tandskiftet er en naturlig proces, og hvis
opdrætterne blot tager sig af de små kom-
plikationer, som kan opstå, efterhånden som

de forekommer, er det sjældent, at der opstår
alvorlig sygdomstilstand hos killingen.

Hos den voksne kat kan fejl på tænderne
forekomme oftere end man i almindelighed
tror. Flvis det lugter ilde ud af munden, og
katten gnider poterne mod hovedet, kan det
være tegn på, at der er noget galt med tæn-
derne, eller at en eller anden sygdomstil-
stand er opstået i munden. Caries hos katte
er ikke så almindeligt som hos mennesker.

Forxøxu side 24



* LIDT OM HVERT *
J.
I

Det er med stor sorg, vi må meddele,
at Jydsk Racekatte Klub's tidligere
formand, frk. Lilli Husted, er død

fredag d. 1. september. Lilli var af-
holdt som få i katteverdenen, hendes

lyse smil og vindende væsen gjorde,
at ingen, der kom i berøring med

hende, nogensinde vi1 glemme hende.

Hendes smittende lune og dybe, men-
neskelige varme var noget heh ene-

srående, og hun forstod som ingen en-
den kunsten at tabe og vinde med

samme sind. Lilli var en værdig re-
præsentant for klubben og kattespor-
ten, og hendes alt for tidlige død har
gjort et dybt indtryk på alle i katte-
verdenen.

HUSI( at -
bestille stamtavler til alle killinger i et kuld
på dn gang, og inden killingerne er 3 mdr.
Stamtavlepriserne er endnu uændret 11 kr.
uden påføring af forældrenes præmieringer
og 14 kr. med. Fra 3-6 mdr. udstedes kun
stamtavler mod dobbelt betaling, og er kil-
lingerne først fyldt 6 mdr., må de udstilles
i noviceklasse for at kunne få stamtavler,

Sidste lrist lor indsendelse al stol
til iulenummeret er 1. november, og
leg må desværre henlede opmærk-
somheden på, at lristen denne gang
vil blive overholdt, og at senere and-
§endt stol lkke vil kunne oplages.

Hvæssebrættet repræsenteres i København
af bladets medredaktør, Alice Ruben Lar-
sen, Godthåbsvej 101, 2000 København F.,
tlf. i forretningstiden SU 3601. Alle hen-
vendelser vedrørende stof, annoncer eller
abonnement kan rettes til enten Alice Ruben
Larsen eller undertegnede.

lane.

Kommende udstillinger:
OKTOBER:
7.- 8. Karlstad, Sverige

14.*15, Tiooli, Røcekatten

21.-22. Paris, Frankrig
28,-29. Gdteborg, Sverige

NOVEMBER:
4.- 5. Aalborg, JYRAK
4.- 5. Helsinki, Finland
4.- 5, tausanne, Schweitz

11.-72. Våsterås, Sverige
25.-26. Niirnberg, Tyskland

DECEMBER:
2.- 3. Stockholm, Sverige

9.-10. Amsterdam, Holland

1973

JANUAR:
6.- 7. Hillerød, Racekøtten

20.-21. Bruxelles, Belgien

MARTS:
4.- 5. Malm6, Sverige

24.-25. Oslo, Norge
APRIL:
7.- 8. Stockholm, Sverige

Liege, Belgien (dato følger)
MAJ:
t.- 6. Årøp, Fyn, IYRAK

JULI:
Visby, Sverige (dato følger)

SEPTEMBER:
1t.-16. Randers (?) JYRAK
OKTOBER:
6.- 7. Tiooli, Københa,un, Racekatten

NOVEMBER:
3.- 4. G<iteborg, Sverige

ENGLAND * 1972

25.nov. London, National Cat Club
(Olympia)

16. dec. l.ondon, Croydon Cat Club

L2

Grundet pladsmangel har vi valgt at ud-
skyde artiklerne om leopardkatten til jule-
nummeret. Vi har 1ånt nogle pragtfulde bil-
leder i Amerika, som vi glæder os til at
vise vildkatte-fans.



Stamnavn ISIS
Til avlstjeneste: blåmasket siamhan

BENJAMIN BLUE ISIS
Ex 1 CAC, Tivoli 1971
Ex 1 CAC, Hillerød 1972

Blå- og brunmaskede killinger lejlighedsvis
til salg.

Henvendelse (03) 23 29 90
Anna Bøgglld

Søndermarken 36, 3060 Espergærde

hvide - blå
Killinger leJlighedvis til salg.

Bente og Niels Christensen, Jagwej 207r th., Køuenhavn ø, tlf .(01) 29 26 60

Stamnavn

BUGM§RDIF
For 20 år siden fik jeg min første chinchilla.
Udseende på disse deilige katte har ændret sig
en del siden da, men sindet - dete blide og
hengivne, som er særegen for dlsse katte - ei
uforandret. 2 silver-shaded chinchillaer, t, 116 72
haves til salg. Desuden ventes ult, aug. for første
gang killinger efter min deilige silver-shaded
Charlie. En kat med et usædvanlig charmerende
sind - storebror til ovennævnte 2 killinger.

Alice Ruben Larsen
Godthåbsvej 101,2000 København F.

Tr. om dagent (01-77) Su. 3601.

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus 1477 88

KATT E

HUNDE
?qrsbn ro^

L1

CYRENAICA



Katte, hunde

og fugle
modtages i pension

DYRLÆGEGAARDEN
Raasted pr. Randers
(Hovedv. 10 mell. Randers og Hobro)
Telefon (06 - 41 26 77) Raasted 99

Brun, blå, lillamøsket

IIt AUTSIJENESIE
Brun: Ratis Darvin CAC

Blå: Salween Blue Kolon CAC
Lilla: Fox Blue Aftic

Killinger til salg

a
Max Krogh Grønning

Lerbjergvej, Vejlby, 5467 Røjle
Trf. (os) 413731 - 401646

Stamnavn

HAMILTON
a

Opdræt af brun-, rød og skildpaddemaskede siarnesere

Engelsk import * Killinger til salg

CONNIE GRøN
PEBL. DOSSERING 28, KøBENHAVN N. T1F.398530

1\Æa,reopolo
Bedste langhårsungdyr i TIVOLI og
Slagelse 1970.

Til avlstjeneste: sort perser.
Ch. Kassander Persia.
1. vinder i avlsklasse Slagelse og
Roskilde 1970, TIVOLI 1971, Greve 1971.

PERSERKILLINGER
Sorte, skildpadde f., blå, creme, røde og
blå-creme til salg.

Bestilling modtages

CARSTEN DINNSEN
Lammestrupvej 30, 4140 Borup

Telf. (03) 626292

1.4
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BUBMAKITTINGER

æææææ

I(ALLUNER
Hakket - renset - dybfrossen i 1 kg,s og

/z kg's plasticboxe lige til fryseren -
sund føde - naturlig føde

Forsendes over hele landet

*

KENNEL EL KAMA
8833 Ørum Sønderlyng

Tlf. (06) 652264

TIL SALG

lngen indavl -
meget hengivent temperament, Iivlige,

intelligente - ren brun farve
Virkelig gule øjne

StamnaYn: OF DOMINICA

Birte Slubsgaard,
Tennisvej 13, Fjerritslev, tlf. (08) 21 19 19

CASSELGREEN O
von

a

RODE EUROPE
&

CHARTREUX
Lene Wåle Casselgreen,

" Dyrekær", Tvingstrup,
8700 Horsens

Killinger til salg, efter
lnt. ch. Christian af Fiskebæk:
tabby og makreltabby, t.2.9.72,

- både hanner og hunner -
f. 25.9., efter Boomerang Blue Belle,

bedste korthår, Herning 72.

(l5 - 667(155

-æ
15

Stamnavn

INITIAII
Bedste perserkuld i Århus 1971

Vinder al opdrætsklasse 1972

Specialopdræl at røgtarvede (Smoke),
sorte perserkillinger efter champion-

forældre - til salg.

Bestilling modtages

Sonja - Henning Hennlngsen
Cirkelhusene 28, torpet

4100 Ringsted, tlf. (03) 612822

I

J

I

I



IIATTEGiR, ITS
lige
tit

døren
i Storkøbenhavn

25 lxg for Inrrr 88 kr.

Tlf. (01) '14 63 06 - Aften: (01) 15 18 51

KATTEPENSION
Omhyggelig pleje

| øbegårde

Aksel Danielsen
Essiggård, Esslg pr. 8410 Bønde

Ttf. (06) 367033

Helen & Jimmy Pasnow

Trf. (03) 70 11 41

l\trest orn røde - Fortøt fra sidc 1o

Hvis Perry skulle på udstilling, klynkede og
græd Orangeflower efter ham, og når hen-

des killinger blev født, insisterede Perry al-
tid på at holde opsyn hermed. Det var til
ingen nyfte at flytte moderen, da hun næg-

tede at gå videre uden. Perry's nærværelse.

Når killingerne var født, var parret fælles

om at opdrage dem. Da Orangeflower døde

tragisk af kræft i en ung alder af 4 5,r, var
Perry nær død, al sorg. Til al held ankom
netop omkring den tid Ch. Gracefield Chry-
santhemuen til parring, og da hun lignede

Orangeflower meget i temperament og ud-
seende, accepterede Perry hende, ja han for-
elskede sig faktisk i hende. Jeg tiggede mig
til hende hos Mrs. de Udy, og hun blev hos

Perry indtil hans død, hvorefter hun blev
min egen højtelskede kæledægge indtil sin

død i 1.969.

Kor efter at Perry var død, han blev
lagt til at sove i mine arme på grund af en

ISongieskorz
III'IYDE.

pension

16

tilbyder kærlig pasning af Deres hund eller
kat i store frie omgivelser, opvarmede

bokse med separate overdækkede løbe-

gårde.

Fast dyrlægetilsyn.



rfielbredelig svulst bag øjet, havde jeg en

mærkelig oplevelse, hvorpå jeg ikke kan give
nogen fornuftig forklaring. Dette er, hvad
der skete: Jeg gik en aften op på mit væ-

relse (som er forbudt område for alle katte,
specielt hankatte, og dengang var der ingen
avlshan på Fig Tree Cottage). Vinduet var
lukket, så ingen kunne have kommet den vej.
Da jeg åbnede døren, strømmede en stærk

lugt af hankat mig i møde, så stærk, at jeg

bandede den usete ubudne gæst og troede,
at en af hunkattene eller en omstrejfende
var kommet ind på en eller anden måde.
Men som jeg konstaterede, var dette ikke
tilfældet. Lugten varede ved i adskillige ti-
mer og kunne ikke registreres til nogen be-
stemt del af værelset. Jeg trak sengen ud,
flyttede møbler, undersøgte væggen, og jeg

har almindelig,ris øje for det. Endelig gav
jeg op og besluttede at gl i seng og finde
mig i det. Om morgenen var lugten fuld-
stændig forsvundet, og jeg kunne heller ikke
finde noget tegn på forurening af hankat el-
ler andet. Da jeg fortalte min nabo i den
anden del af vort dobbelthus om denne mær-
kelige hændelse, sagde hun, at hendes datter
havde mærket en lignende stank i deres hus,
skønt ingen hankat havde yæret der og deres
egen hunkat var sprøjtet og bestemt ikke an-
svarlig herfor. Denne lugt af hankat holdt
sig omkring huset på forskellige steder i flere
dage, men jeg kunne aldrig fæstne det til
noget bestemr sred, og der var heller intet
føleiigt eller synligt tegn herpå. Sommetider
tølte jeg det nærmest, som om lugten var
rundt omkring mig, selv om jeg på den tid
ikke var i berøring med hankatte. En aften,
da der kom et usædvanlig stærkt pust i køk-
kenet, følre jeg, at tiden var inde til at få
talt ud, selv om verden troede, jeg .var gal.

Jeg sagde: ,,Perry, gamle dreng, jeg elsker
dig meget højt, men jeg kan ikke lide din
lugt. Vil du være så venlig . . .. eller noget
i den retning. Jeg var virkelig begyndr at
føle, som jeg var ved at blive gal. Det mær-
kelige er, at lugten forsvandt og aldrig kom
tilbage igen. Andre, der i modsætning til
mig, er begavet med evnen til at modtage be-

Kørtna.rhs Ångelo, rødtabby perser. Ejer
Vicki 'Wennergren.

vidsthedsindtryk (min sjette sans synes at
være at lugte) har set Perry i nærheden af
kennelelne på vej til og fra lige siden han
døde, og så sent som for få uger siden.

Uforklarlige kattelugte er ikke de eneste

mærkeiige oplevelser, jeg har haft i dette
gamle hus. En hel nat var jeg plaget af en

sart blomsterparfume, som også forsvandt
lige så hurtigt som den kom. Igen søgte jeg

overalt for at finde årsagen, idet jeg tænkte,
det skyldtes spild af dyr kosmetik, men fandt
alt i orden. Denne mærkelige parfume for-
svandt lige så pludselig, som den kom, men
i dette tilfælde oplevede jeg en vis følelse
som om nogen vaf trængt ind på mit områ-
de. - Men nok om ånder.

Jeg er blevet bedt om at sige lidt også om
de ensfarvede røde, hvilken opgave jeg vir-
kelig ikke er kvalificeret nok til, skønt jeg

selv engang ejede en ensfarvet rød Ch. Gra-
cefield Chrysanthemum. Der er få ensfarvede
røde i d,ag, og så vidt jeg ved, er der ingen,
der opdrætter dem rød til rød i den hensigt
at. få. bide ensfarvede hunner og hanner.
Blandt de ensfarvede rød,e i dag vil jeg gerne
nævne Pr. Deebank Tahzib (sort far, skild-
padde mor, orange øjne). lVillowglen Rouge
Soleil tilhørende Mrs. Shepard var opdrættet
af skildpadde og creme. Mrs. Harsworth's
\X/iswell Bom Jesus har en sorr far, Miss

Forxattu side 25
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DARAK'S
udstilling i Roskilde-Hallen

26. - 27, øugast

Mange katteinteresserede besøgte denne weekend Ros-

kilde for at beundre de mange dejiige katte. Ca' 200

katte var udstillet, og langhårskattene blev denne gang

bcdømt af Lotternarie F{euser, Tyskland, og korthårs-
kattene af Ktistina Kronvall, Sverige.

De bedste katte blev:
Bedste langhårsleat: Crow de Cote Andren', blå per-

ser han. Ejer: Helena Petri, Tyskland.
Bedste langhårsungclyr : Bren'rergårdens Kasl-rmir, b1å

perser han. Ejcr: Mahmoud Husein Sarraj, Danmark.
Betlste langhårskøstrøt: Farina Dixen, creme perser

han. Ejer: Hanna Condi van Veen, Danmark.
Bedste langbårsleuld: Stamnavn Jackmani, 3 ki11in-

ger. Ejer: Anni og Finrr Igild, Dantnark.
Bedste leortbårsleat: Chatoyant Peneiope,';abbyma-

sket siamhun. Ejer: Annie Christensen, Danmark.
Betlste leortbårsøngdyr: Rangoot-t Blue Princess Nira,

blåmasket siamhun. Ejer: Carina Lasvi1le, Danmark.
Bedste kartbårsleøstrat: Nukka af Kajortok', brun

burmahun. Ejer: Haakon Børresen, Dann-rark.
Bedste kortbårskuid: \ralbjørns siarnkuld, 4 killinger.

Ejer: Yvonr-re Valbjørn, Danmark.
Publikøms t'at,orit, Miss Roskilde: Bø1le Spiren, sort

og hvid europ6. E jer: Annelise Chlistoffersen, Dan-
mark.

Kloge ord om et klogt dyr...
Har.de katten vinger, da måtte alle spurve

dø"

Nu cr vi a1le godt bænkcdc, sagde katten,
l-ran sad på flæsket.

De katte som rnjaver nrest, mllser mindst.

Var dig for de falske hatte, de slikke for og

bagtii krattc.

De kan træde katten så længe på rumpen, at
han r.endcr dem kloen.

Kattcn r.i1 r.el have fisken, mcn han vil ej

væde klocn.



Rapport fra CFGC i uddrag
(Fra Far * Feather)

I foråret blev r-rye love godkendt mcd om-
gående ikrafttræden.

Et folslag frr Tabby-pointcd Siamese Cat
Society om, at de enkelte klubber skulle ad-
viseres om navnet på de personcr, cler blev
Loreslået til komiteens poster, blev efter af-
sternning forkastct. Delegaterne afgjorde, at
udvælgclse og valg af mcdlcmmer til sådau-

ne poster ikke var et klubanliggende, men et

CFGC aniiggendc.
i(omiteen udnævntc følgende PR-folk:
For Vest-England: NIrs. lVI. \{'/ilson.
London og Syd-England: Mrs. E. Aitkin.
Midt-England: Jvlrs. Doris Brice-Vebb.
Nord-Englai-rd: Mrs. A. Rickson.
Disse vil få en mindre godtgørelse, og de-

Les navne offcntliggøres i telefonbøger undcr
CFGC.

En anbcfaling fra Burma Cat Club om, at

cltampionstatus skr.rlle gælde for creme og
Lrlåcren're blev ikke godkendt.

Et forslag om, at knæk på halen på rex-
katte var en diskvalificerende fejl, blev god-
kendt.

CFGC har bedt Cat Care Club (klub til
værn af katte) om at udfærdige en iiste over
de personer, del er blevet kendt skyldige i
mishandling e11er grov forsømmelse af dyr.
trAarr har ti1 hensigt, i samråd med en sag-
fører, at offentliggøre navne og adresser på
sådanne personer.

Formanden afgjorde, :1t et forslag fra
Siamcse Cat Club om at killingei under 4

mdr. ikke måtte udstilles, er et anliggende
for siameserklubberne. Komiteen kunne ikke,
sagde han, påtvinge nogen afdeling indenfor
CFGC sådanne restriktive regler. Forman-
rlens standpunkt blev senere stØttet al
CFGC's sagfører.

CIrGC's funktioner og pligrer i forbindel-

Farbctlte| i2e 22

En ægte miste-hunstner - Cør$eø Dinuen aed arbejdø med en af sine mønge tkønne køttethalpturer
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DRAMATIK
omkring
en kats kastration

O
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Så gik den sotnnter - pi håber ølle har nydt d'en ligesom denne lille rnis,

Det blev mere dramatisk at f å vores kat

kastreret end vi nogen sinde havde forestillet

os. Dyrlægen ankom, og som sædvanlig for-

svandt vores kat som dug for so1en. Vi kom

en avis på bordet, og derefter fandt vi kat-

ten frem fra den fjerneste krog og placerede

ham på bordet. Først bedøvelsen; det gik

nemt, fat på katten og masken for ansigtet.

Og der 1å han så, vores lille mis, helt slap

og med stirrende øjne. Dyrlægen gik i gang

agterude, og jeg holdt masken {orude. Men

det sku11e hurtigt vise sig, at jeg var ukyndig

på <iet område og holdt masken for tæt, for

pludselig opdagecle dyrlægcn, at kattei-r ikke

trak vejrct, og da kunne det nok være, at vi

andre holdt vores. I cn fart begyndte dyr-

lægen at rnasserc kattens hjerte og puste dclr

i lungerne samtidig med at han hcv og slcd

i den. Tii live kom katten - operationen biev

fuldført, og lettcdc var vi. Men katten vrr
ikkc færdig med at €iØre os forskrækkede.

I{an vågnedc op og 1øb og faldt skiltcvis ud

af stuen og ir-rd under det indmurede bade-

kar, hr.or vi aldrig har.de drømt orn, at der

var pass:rge.

Vi kaldte og kaldte, men den svarede ikke.

Var den død eiler levende? i§u v,rr gode råd

dyrc. l,{en tnurcrfaget var dyrlægen åbenbart

ilikc ukendt mcd, ior han sattc sig ned på

guivct med hammcr og mcjsel og bcgyndtc

at huggc l.rul på vorcs badekar. Og da åb-

ningen biev tilstrækkelig stor, kunne vi

shir.nte kattcn, sorn lå dcrinde. Mcn gudske-

iov levcnde. IUL



Chørlie's forår
Man inddeler populært menneskene i A og B
mennesker. Om man kan gøre noget tilsva-
rende for dyrene, ved jeg ikke, men 6t er i
hvert fald sikkert, at dejlige Abelone og jeg

hverken er A eller B kat henholdsvis menne-
ske. Vi elsker simpelthen at komme i seng

om aftenen og hygger os og hader lige så

indædt at skulle op om morgenen, når denne
hersens nymodens tingest, det repeterende
vækkeur, sætter i med sit repertoire af vidt-
spændende kimeri på et tidspunkt, hvor selv
solsorten er langt væk i drømmeland om et
orgie af regnorme, eller hvad sådanne nu
drømmer om.

Medens husets øvrige 4-benede højst letter
lidt på det ene øjenllg ved det første klimt,
springer Charlie straks veloplagt op på alle 4

og strækker sig, medens han i høje toner gør
,opmærksom på, at uret har ringet. Abelone
smutter skyndsomst ned under min dyne fra
sin faste plads ved siden af hovedpuden.
Med den yderste anstrengelse fir jeg fra liy
gende stilling skubbet vinduet op, så Charlie
kan komme ud og hilse den nye dag god
morgen. ,Kom ikke og væk os igen, undta-
gen det er blevet forår udenfor", lyder for-
maningen.

Med dynen helt oppe om næsen og Abe-
Ione spindende under dynen, snupper vi os

endnu et par minutter under akkompagne-
ment af vækkeurets gentagne koncert, indtil
Charlie kommer buldrende ind og med sin
sjove mjavtone, der lyder som et får, der
bræger, højly& forkynder, at foråret ER
kommet. Dyngvåd insisterede han på at
komme ned til Abelone under dynen. Han
har nemlig ,reddetu en af hendes utallige
hjemmelavede mus - et gammelt kødstykke -
fra at blive vådt af foråret, og nu kan det
godt trænge til lidt sengevarme. Abelone li-
der nemlig af en mani med at samle på
hjemmegjorte »mus«, som hun gemmer de

mærkeligste steder, og Charlie tilbringer
mange timer med at finde dem frem til hen-
de igen.

En pjaskvåd kat med en iskold snue - der
er ikke lige sagen på den tid af morgenen,
så vi overgiver os og står op for at se på
Charlie's forår, og synet, der møder os, er
betagende: Udenfor daler sneen tæt ned og
lægger sig som et hvidt tæppe overalt. Char-
lie's øjne stråler ved synet. Han springer højt
i sneen og prøyer at falge snefnuggene med
forpoterne. IIan er bare 6 måneder gammel,
og det er hans første forlr, og for ham er
decte simpelthen lykken. Og smukt er det -
Charlie's forår.

Charlie's rnor.

1\lfa,nrrlra,tt,e - Forttat frø id.e 4

Janiska's 4 killi.nger, f . 517-72. Der er 1 kil-
ling rned. høle, 1 ød.en hale og 2 m.ed stømp
høle. Opdrætter: Gørli. Røgaørd, København.

løsheden". I\{ange bioioger (i Tyskland f.eks.
den afdøde professor Schwangart, og ligele-
des professor Petsch) afviser manxkatten
som et misfoster.

Oytrindelse:

Manxkatte er sjældne. De vækker ganske

r.ist livlig interesse hos biologer som studie-
objekt, men hos katteopdrættere biev de ikke
populære. På de europæiske udstillinger ser

man dem sjældent, og selv i England er de

ikke særlig talrigt repræsenteret.
Haleløse katte nævnes allerede i 1.817 af

naturforskeren baron von Cuvier i hans
værk ,Le Rågne animal". Hjemlandet for
den til avl anvendte manx er Isle of Man.
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Ø-beliggenheder-r begunstigede ve1 udbredel-
sen og bevarclsen i over 150 år eller mere.

Da antallet forn-rindskedes, og man frygtede,
at de ville uddø, biev der af regcringen ind-
rettet et opdrætsted med 3-20 manxkatte,
ier blev drevet af ,Is1e of Man Board of
Agriculture and Fisher", og i 1,964 et katteri
i Noblc's Park, der ejes af Douglas Corpora-
tion, med ca, 30 manxkatte.

Der hersker forskellige opfattclser on.r,

hvorvidt andre forekomne stumphalede kat-
te, f. cks. i Mesopotarnien, Japan, Borneo

etc. anatomisk viser det samme billede som

manx'cn. Nogle antager, at det trods over-
fladisk lighed genetisk og i ddseendet drejer
sig om noget helt andet hos de asiatiske
ckscmplarer. Hos disse stumphalede er højest

balehvirvlen (Coccyx) bøjet, mens korsbenet
(Os sacrum) og hvirvclsøjIen aldrig foran-
cl res.

Andre forrr-roder, at manxkatten oprinde-
ligr blev bragt tii Englar-rd af søfolk som en

sjældenhcd, og at manxkatten stammer her-

fra.

*
I YitAI('s sekretær, Lene- IWåle Casselgreen,

har allerede stiftet bekendtskab med artik-
lcnre om manx-katten, og Lene, der er en

riglig rnanx-fan, Lar bedt om at måtte kom-
l)rentere disse artiLler i Hvæssebrættet nr. 4,

r{ir hun ikke er helt enig med bl. a. Rose-

rua.r'ie 'ffolff i hendes syn på manx-katten.

BOGANMELOELSE
FORUtuIS BOG OM KATTE at' Grace Pond
ooersd.t af lebtor Eoa Rothenborg.
Forløget Forwm - 160 s. - Pris: kr. 43,50

Enhver sand katteven viI omgående falde
for denne bog, når han ser den i bogladen,
på grund af dens farvestrålende blik'fang af
en brunmasket siamkilling på forsiden. B1a-

der man bogen igennem, betages man af de

mange de;'lige fotos, dels i farver og dels i
sortihvid, af både racekatte og kælekatte,

selv om langtfra alle de viste katte svarer til
den udstillingsstandard, der kræves i dag.

Forfatterinden, der er mangeårig udstil-
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lingsdomn-rer, betragtes i England som den

absolut største ekspert indenfor katteverde-
nen og omtales altid af engclske irattefolk
med e n vis ærbødighed. Af bogen f remgår
det da cgså, at Grace Pond har en meget

stor og alsidig viden orn katte.
Forums kattebog er i udpræget grad er.r

billedbog, opdelt i de forskellige racer med

en udførlig omtale af de enkelte racer, ofte
med supplerende oplysninger om deres hi-
storie, men som opslagsbog er den ikke sær-

lig bevendt. Vil nran vide noget om f. eks.

killingers pleje, kost, sygdomme etc., henvi-
ser stikordsr:egisterct bag i bogen til diverse
sidenumre, og man rnå så selv plukke de op-
l),sninger ud, man har behov for, og de er

i øvrigt ikke særlig fyldestgørende.
Med den udførlige omtale af de enkelte

racer vil bogen kunrle læses med glæde af
såvel erfarnc katteejere som beg1.ndg1g, dog
meC størst udbytte for sidstnævnte. Det rig-
holdige billedmateriale gør imidlertid bogen

til en oplagt gaveidi til cnhver kattefan.
arL

se mcd rcgulering af cxperimental-opdræt
blev indgiende drøfæt og dereftcr sendt i

udvalg.
En ny vigtig regel blev godkendt, nemlig:

at cftcr cn kat eller killing har været ud-
stillet, rnå intet dyr fra sanrme sted udstilles
igcn indenfor 14 ciage.

Komiteen afgjorde, at nogle af burreglerne
var overdrevcnt strenge. Det bes|-rttedes, at

hr.ert udstillet dyr skal have et hvidt eller
r-ræsten i.rvidt, gia,tvævet teppe og en hvid
WC-beholder. Prægcde mønstre er ikke til-
ladt. Hvis der er kant på tæppet, skal den

r,-gså være hvid. Mad og drikkeskåle skal
r.ærc fjernct før bedømmelserne påbegyndes,

os må først anbringes i buret igen, når der
ci lukket for: publikum. En varmcdunk eller
standard el-varmepude kan gemmes i tæppet,
rnen intct andet - hcller ikke dekorationer -
rnå findes i eller på br.irct, før bedommelsen

er færdig.
Dcr må ikke udstillcs gravide katte.

(OzLersættelse F. R.)



OCI - Fortøt fra side 6 i hans afdeling, men ve, når han mærkede
derimod nedstigningen. Oci ,huggede" i sin jeg ville ud igen. Han formelig kastede sig
angst, sagte knurrende, kløerne fast i mit ho- over mig, omklamrede mine ben med sine
ved, min nakke og mine arme, så snart han kraftige poter og kvitterede mine forsøg på
følte sig løftet over afgrunden. Sønderflæn- at befri mig med ægerligt at bide mig i
get kom jeg ned med ham. Han var synlig knæet. Endnu kunne jeg med begge hænder
glad, kærlig og tilfreds. om nakken trække ham væk ved med et

Med min nabo dannede jeg et team: Så kast at slynge ham væk og flugtagtigt for-
snart Oci besteg et egetræ, styrtede jeg af lade hans værelse. Glasdøren knaldede i lås
sted med vort havebord, og han med en stige bag mig.
til det pågældende træ, som havde fundet Oci rasede vildt på sit klatretræ. Et højt
nåde for Oci, stigen blev hastigt stillet på knald 1ød. Han havde vippet det af 4 træ-
bordet, i abetempo klatrede jeg op efter mit stammer sammenføjede stativ mod vinduet.
rovdyr og greb fat i nakken på det, inden Et rundt grammofonplade-stort hul, som af
det var steget alt for højt. Oci fandt på at en kanonkugle, prydede ruden; utallige bitte
klatre over plankeværket. Derovre blev han små glassplinter dækkede rummet. Oci var
modtaget med entusiasme: »§4, sikken en til alt held uskadt.
vidunderskøn katn, råbte en lille pige ddr. En dejlig sommermorgen sad Oci på ter-
,Vil du være sød at række den over til mig", rassen. Han skulle efter sin spadseretur atter
sagde jeg med dårlig samvittighed. Først da i hus. Oci ville blive ude. Et manende ryk
han lå sikkert i mine arme sagde jeg: ,Det med linen - da hævede han afværd,igende en

er en ozelotn, pote, »§[, hør nu her., tænkte jeg og trak
Således endte Oci's frihed og sikkert også i ham for at hente ham. Straks fik jeg et let

den skønneste tid af hans liv. Vanskelighe- dask. Hans knivskarpe klo havde ved et fint
derne var begyndt. Han fik en 10 meter snit delt min overlæbe; den blev lige så fint
hundeføresele på, og jeg lod mig føre af syet sammen igen med 5 sting.
ham på en daglig spadseretur i haven 1-2 Et par uger senere tjenre jeg som stige. Det
timer. Det blev vinter, Oci legede i sneen - 1. trin var min ryg, det 2. mit baghoved.
vi var helt alene derude og traf ingen folk Oci besteg således sin højtliggende madras.
mere. Flarmløs forekom den rnenneskelige "Du har jo en åben flænge i ryggen., råbte
glæde fru foråret å.ret før, men Oci var nu min mand, der havde set til gennem ruden.
blevet menneskesky. Med løftet hale stod Denne gang gik det til hospitalet uden sy-
han stiv af angst, når de nærmede sig ham. ning. Lægen så underligt på os, da vi kom.
Jeg havde besvær med at trække der nu næ- Han hæftede flången sammen igen med no-
sten voksne dyr væk, inden der gik panik i set flydende.
ham, og det værste kunne ske. Oci voksede Jeg regnede ud: Når Oci var l0 år gam-
videre - i højden, i længden og i bredden. mel, er jeg 60. Når han er 20 år, er jeg 70.
Han strintede som et kunstfærdigt vandspil: Hvorfor skulle han ikke blive 20 lr, Jea
Glasvæggen i mit værelse så ud som et bag- havde aldrig set en mere vital og sund skab-
grundsmaleri i orange. ning.

Jeg måtte mere og mere indskrænke hans Rodenstein hentede Oci til Miinchen til
færden til hans ca. 8 kvadratmeter store væ- sin hun-ozelot Coquita. Et halvt år senere
relsesdel. Han gik monoront frem og tilbage ville vi alligevel flytte til byen,
langs ruden. Han ville over til mig. Det var Det varede længe, inden ozeloten fandt sig
de første tegn på en truende fangenskabs- til rette. Beklemt og stille sad han i sin ind-
stereotypie. Hans sammenstuvede energi gjor- hegning. Dog med tålmodighed og behæn-
de ham ganske vist ikke vitd men lunefuld. dighed vandt Rodenstein efterhånden helt
Han hilste mig kærligt, når jeg besøgte ham hans fortrolighed. De 2 ozeloter havde ikke
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meget for med hinanden, for de var allerede
fra unge af vænnet til mennesker. Efter at
have levet sammen et halvt år, var de i en
kbrt periode inderligt knyttet til hinanden,
De parrede sig og lå ved siden af hinaden
i hengivenhed på madrassen. Intermezzoet
forløb uden følger, og dyrenes korte-ven-
skab vendte sig snart igen til en nervøs
spænding. Alvorlige stridigheder opstod som

i et ødelagt ægteskab. Coquita, som havde de

ældste rettigheder og vel sagtens var jaloux
og ikke ville dele sin menneskeven, var i be-
gyndelsen den aggressive. Længe veg Oci,
den stærke, uden om hendes angreb. Dog en

dag blev han bitter alvorlig. Oci ,l6s51s 5in
kone lektien". Hans tænder rev et dybr sår
i hendes nakkeskinil. Dyrene måtte skilles
ad. Nu lever de i 2 tilstødende rum og ser

kun hinanden gennem gitteret i løbegården,
Deres stemninger veksler. Mangen en god
dag smyger de sig langs trådhegnet inderligt
op ad hinanden som Pyramus og Thisbe.

Vi bor i den sydlige del af Miinchen, Oci
i den nordlige del af landet. Kun s;'ældent
kan jeg besøge ham. Han er nu snarr 3 år
gammel, en prægtig bred fyr, men han ken-
der mig endnu ganske godt.

Undertiden burde katte-fans, som ,bilder
sig ind at ville have" en ozelot, betragte Oci
og Coquita. For det meste er 6t blik på de
2 prægtige rovdyr, som med dybtrullende
stemmer og stærke brede skridt afmåler de-
res indhegning, nok for at befri dem for
deres illusioner om ar have en tam ozelot i
huset,

(Et ødsnit al hapitlet om oildhatte i Dr.
Rosemarie Wolf f's bog: ,KATZEN, Ver-
hahen, Pflege, Rasseno, Verlag Eøgen
Ubner. Ozsersat med forlatterindens til-
lailelse - arl).

PS: Oci er ikke mere. Hr. Rodenstein stødte
desværre på så store vanskeligheder med
ham, at han i dette forår har måttet lade
ham stille sove ind. Dette har berørt fru
\Mollf dybt og er, som hun siger, endnu et
bevis på, at rnan aldrig bør give en voksen
vildkat videre på anden hånd.

IIa,ttens tænder - Fort.frø side 1L

*
Tandemaljen er meget hård, og en sund kat
er ofte i stand til at beholde sine tænder
friske gennem en naturlig livsførelse og den

rette kost. Men disse vilkår opfyldes ikke
altid hos vore indendørskatte. Vi giver dem
ikke en føde, som kan anses at være natur-
lig, og ofte får vore katte maden finfordelt,
og derigennem tages muligheden fra dem
til at gøre brug af deres tænder på en måde,
som er nødvendig for at der ikke skal opstå

sygdom. Tandsten er ikke usædvanligt, og for
dannelsen heraf er kosten ikke eneafgørende.
Spyttets sammensætning kan også gøre, at
der dannes tandsten. I den porøse masse, som

tandsten er, trives en masse bakterier, som

gør at tandkødet kan angribes. Betændelse i
tandkødet gør, at spytafsondringen øges, og
tandkødet bliver rødt og hæver. Hvad der
nerop er sagt om vask med anticepticum
hjælper ikke, uden at tandstenen må skrabes

bort. Hvis det ikke gøres, er der risiko for
mave- og tarmsygdomme.

Hav derfor opmærksomheden rettet på

forekomsten af tandsten, og det bedste er
regelmæssigt besøg hos dyrlægen for at fi
undersøgt-og skrabet tandstenen bort.

Tandsten forårsager også, at tandkødet
efterhånden trækkes op, og følgevirkningerne
bliver løse ogleller dårlige tænder. Dette for-
årsager igen smerter hos katten, og mad-
lysten bliver mindre.

Uden at ville male fanden på væggen, så

må det siges, at hvis behandlingen af tand-
stenen - hvori bl. a. indgår skrabning af
tandsten - begynder for sent, er risikoen, at
kattens tænder må trækkes ud, idet dette
kan være den eneste mulighed for at redde
katten. Husk derfor på, at ligesom regel-
mæssige besøg hos tandlægen er nødvendig
for dig selv, så er undersøgelsen af kattens
tænder hos dyrlægen overordentlig vigtigt
for det familiemedlem, som din kat er.

(PK-Kontakt, Våra katter nr. 2171

- arll
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lltrest orn røde - Fortsat frø side 1t
Voodfield's Ch. Pathfinders' Rose Red er
opdrættet af skildpadde og hvide. Ch. Grace-
field Chrysanthemum fremkom'r,ia en ortho-
dox rød, sort, skildpadde-linie. 5O'erne frem-
bragte 2 prægtige ensfarvede røde i det nord-
lige. Syke Amber og Syke Ruddiglow. Jeg
ved ikke, hvordan disse var frembragt, men

husker deres framragende farve uden spor
af aftegninger. Så vidt jeg ved, er der ingen
efterkommere efter dem.

Blandt de ensfarvede røde i dag har Miss
'Iosswell en ensfarvet rød Charmina Rufus,
efter en sort, og l\4iss Tosswill har også op-
drænet 2 ensfarvede røde hunner, Helens-
brook Ruby og Helensbrook Cherry.

Det vil fremgå, at tilstedeværelsen af sort
i racen er vigtigr for at få gode røde, og

l-rvis man kunne eksperimentere med sorte,

skildpaddefarvede og,varme« cremefarvede,
rnåtte man kunne ,fikse" een race af ens-

farvede røde. Jeg er imidlertid overbevist
om, at ethvert forsøg på at opnå ensfarvede
røde via selektivt opdræt af ægte rødtab-
by'er ville blive en lang og kostbar proces

med tvivlsomt resultat. Endelig, hvis jeg har
glemt nogle af de de.ilige ensfarvede røde,
der findes i dag, eller på en eller anden
måde har vovet mig for langt ud i min uvi-
denhed, beder jeg om undskyldning.

7970 var et dårligt år for mig, idet jeg

nristede 3 voksne rødtabby'er, Ch. Bruton
Palisano, Ch. Bruton Cleopatra og Brutou
Ptolemy. De 2 sidstnævnre var de længst-
levende afkom i min besiddelse efter den af-
døde Ch. Bruton Peregrine. Heldigvis havde
jeg beholdt Paisano's søn, Bruton Angelo, og

i efteråret kom der en yndig 1ille rød hun,
Comari Sunray, en generøs gave fra Miss D.
M. Vine. Jeg har også erhvervet en ung rød
hun og hendes sorte broder, begge efter en

rødtabby søn af Paisano og en Compari
skildpadde, og jeg håber med tiden at gen-

oprette den linie, som næsten var gået tabt.
For min egen fornøjelse førte jeg engang

Perry's stamtavle 8 generationer tilbage. Det
endelige dokument ville fylde en he1 væg o*
tælle næsten 128 katte i den 7. generation og

140 (med nogle hulller) i den 8. Navne som
Ch. Red Leader, kongen over de røde, Ch.
E,astbury Trigo, Ch. Galdorn og en strålende
række af Hendons figurer i cie tidligere gene-

rationer. Jeg kunne ikke gøre så meget for
min egen herkomst, må jeg med beklagelse
sige (kirkens optegnelser er brændt), og jeg

gad somrnetider vide, om mine katte betrag-
ter mig med en vis overlegen mine.

Mrs. Rosel's adresse er:
Fig Tree Cottage, Lovel Road,
Vinkfield,'Windsor, Berks, England.

(CATS nr. 117, oversat arl)

tfrinsten - Forrut fra side 8
gen, C-vitamin er let flygtigt og holder ikke
længere end 3 måneder. Det bør understre-
ges, at overdosering er fuldstændig ufarligt.

I sammenhæng kan nævnes, at alle kattene
(af begge køn) med meget lav oprindelses-
værdi er faldet efter en han, som døde af
urinsten. Er tilbøjeligheden til urinsten arve-
lig eller ej?

Vi har med vore forsøg villet vise, ar man
ved at tilføre katten C-vitamin kan øge uri-
nens surhedsgrad og altså mindske risikoen
for urinsten, og vi håber, at vore iagttagelser
kan være til nytte for andre katteejere.

(Uppsala Kattkløbb -
Våra l(atter nr. 2 - ørl)

PS: I en engelsk notits opfordres engelske

katteejere til uden tøven omgående at søge

dyrlæge, hvis katten sidder længe på bakken
uden at kunne komme af med vandet eller
kun præsterer et par dråber, da blærebesvær

er yderst alvorligt og kan få katastrofale
fø\ger. I en engelsk årsrapport refereres til
de forskellige sorter af tørfoder, som bruges,
og de engelske dyrlæger er alvorligt bekym-
ret for de mulige bivirkninger, dette foder
hat. Det synes at være ansvarligt for eu

alarmerende stigning i blærevanskeligheder
lros katte. Man har hørt om et lignende
standpunkt fra Sverige, men det er ligesom
om de danske dyrlæger viger uden om, når
de stiiles overfor dette spørgsmåI. Ved man
ikke nok herom hcrhjemme, eller er dyrlæ-
gerne i gang med undersøgelser herom? arl
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PERLER fra MORTEN
DØRLEMME.
Deres h,æhdyrs egen houddør

Nr. 50261 dobbeltvirkende
»STANDARD«

Dørens tilskårne størrelse:
18,5 x't6 cm

lndvendig dørstørrelse :

16 x 13,5 cm
Magnetisk virkemåde
Duegrå emaljeoverf lade
Deres kæledyrs egen hoveddør
Kattedøren er det ideelle
afleveringssted for mælk og småpakker

a

Nr. 50262 dobbeltvirkende
»PURR-FECT«

lndvendig dørstørrelse:
16 x '13,5 cm

Dørens tilskårne størrelse:
18x16cm

MAGNETISK VIRKEMARE
Den indvendige dør er lavet af vejrbe-
standigt - solidt, men bøjeligt gummi.
Udvendig dør samt ramme med nylon
overtræk for lang levetid.
Farver:
lndvendig dør - sort gummi.
Udvendig dør samt ramme: duegrå.

O

APARASIT
SHAMPOO affedter ikke pelsen, gør
den ren, blød og blank. Befrier katten
for lus og lopper.

SPRAY og PUDDER mod utøj

EFFILERSAKSE

Forlang særprospekt over dørlemme

A/S Carl Fr. Mortensen
Btilowsvej 5C - 1870 København V

Telefon: (01) 38 - EVa *6702

NÆRMESTE FORHANDLER OPGIVES

MIKRANA
Jeg kan som opdrætter på det bedste anbe-
fale MIKRANA til opflaskning af hvalpe.
Da ieg første gang anvendte det, var det til
en enkelt Chihuahuahvalp, som trivedes flnt
og som 8 mdr. gammel erhvervede centifikatpå udstilling.
Senere stod jeg med 3 moderløse hvalpe, som
ieg fik hiem fra dyrlæge - stærkt forkomne og
med dårlig mave - efter at have fået kun--
stistig ernærlng.
Efter et halvt døgn med MIKRANA var hval-
pene i stærkt bedring oo trivedes derefter
tint. Hvalpene er eftea dyrlægens udtalelse -6 uger gamle - lige så tine, som hvis de
havde ligget hos moderen og nu som g mdr.
gamle alle fine udstillinqshunde.
Jeg kan på det bedste ahbefale MIKRANA, da
dette- er en let og billig måde at flaske hvalpe
op pa.

KENNEL RHODAS,
v/ Agnes Pedersen,
Yrsavel 15, 8230 Abyhøi.

Poser å 50 g nok til 10 liter mælk.
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Dyrebeskyttelse
*

I den franske nationalforsamling blev af et

parlamentsmedlem fra de uafhængige repu-

blikanere indbragt et lovforslag til beskyt-

telse af hunde og katte og bevidst imod de

»tvivlsomme« dyrehandleres interesser, For-

slaget blev diskuteret og til slut antaget som

lov. Herefter bliver ethvert salg af hunde

og katte erklæret som ugyldigt, hvis dyrene

indenfor 30 dage efter salget dør af bestemte

sygdomme, som kunne være undgået ved

forebyggende vaccination.

,For tiden dør", således redegjorde initia-
tivtageren til den nye lov for dens begrun-

delse, ,'hver 3. hund i Frankrig indenfor 30

dage efter salgeto.

Den nye lov bestemmer videre, at hunde

og katte principielt tidligst i en alder af 3

måneder må indføres i Frankrig, efter at

være vaccineret i oprindelseslandet; for und-

tagelsestilfælde behøves en tilladelse fra
landbrugsministeriet.

(Presse- ønd Inf ormationsdienst t'iir
Tierfreande Animal - artikel i ,die

Edelkatzeo nr. 4171 - otsersat arl)

Til avlstieneste

Blåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. 1. CAC

Max Krogh Grønning
5467 Vejlby-Bøjle

Trf. (09) 41 07 31 - 40 16 46

Blå perser
PALOMINO'S CANDY BOY

lnger Henriksen
Musvitvej 1, Skagen

Trf. (08) 44 38 83

Sort perser
Ch, KASSANDER PERSTA

Carsten Dinnsen, Lammestrupvej 30
pr. Borup. (03) 62 62 29

Brunmaskede siamhanner
PERSY AF ELRIS

BASTIAN AF ELRIS

Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved

Hvid perser (2a)

NINEVEH SNOW KING

Bente og Niels Ghristensen
Jagtvej 207rth., København Ø

trf. (01)292660

Blå cornish rexhan
INT CH. DORMET PRI AMP MEGUS

Edith og Carl Jensen
Peblinge Dossering 28 st. th.

København N. Tlf. (01)395773

Brun burmahan
PAVIA AF KAJORTOK'

2xCAC
lngelisa Børresen

Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg
Ttf. (08) 180262

Blåmasket siamhan
ROY BLUE ARTIC

Anna Marle Carlsson
Skrænten 39, 5270 Næsby

Trf. (0e) 13 08 80
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Eur. korthår, rød makreltabby
INT. CH. CHRISTIAN AF FISKEBÆK

Kid Ttirngren
Nordvanggård, 3460 Bistrup

tlf. henv. til Fiskebækhus (01) 950095

Brun burmahan
PJEWIK'S HASSE

Bent Jakobsen - tsUKODAN
Amagertorv 25, 1160 København K.

Tlf. (01) 120607 et. Øbro 4141

Stamnavn VON BERG
Burma-opdræt, killinger til salg.

Grethe og Helmuth Jensen
Hostrrrpvsl 28, Kolding,

trf. (05) 524651

Stamnavn ESSIGGARD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen

Essiggård, Essig pr. 8410 Rønde
trf. (06) 36 70 33

Opdrættere

SKOVVEJENS siamopdræt
Opdræt af brunmaskede siamesere
Killinger ventes efter Bastian af Elris

medio aug.

Dorothea Brockholf
Skovvej. 7000 Fredericia

rf_ (05) 9217 69

RUGAARD
Opdrætter af brune burma, brune abyssiner

og manx.
Gurli og Erik Rugaard

Baggesensgade 34, 2200 København N.
Trf. (01) 35 46 13

Stamnavn BIRKELUND
Opdrættere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Carl lensen

Peblinge Dossering 28 st. th.

København N. Tlf. (01)395773

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere

samt rød- og skildpaddemaskede

Connie Grøn
Peblinge Dossering 28

2200 København N
tlf. (01) 39 Bs 30

YALA-abyssiniere
vildtfarvede og røde. Mange vinder-

placeringer

Henny Knudsen
Thehøj, 9550 Mariger, tlf. (08) 5831 15

-INDIGO.
Siamopdræt

Alle maskefarver - også tabby-, rød- og
ski ldpaddemaskede
Annie Christensen

Kobbervej 1B ll tv. 2730 Herlev
Tlf. (01) 947254 - bedst kl. 1B-19

YARDBIRDS
Opdræt af hvide - blå - blåcreme og

creme perserkatte
1. vinder i avlsklasse 1970

Jan Slonina
Fredenshøj Al16 6, 2300 København S
tlf. (01) 550300. Helst mellem lS*19

Stamnavn AF lNl
Rødmasket - brunmasket

siamopdræt
lrma Enø Pedersen

Elstedhøj 2, 8520 Lystrup
Trf. (06) 221289

28

Brunmasket siamhan
INt. Ch. BRAMHULT FILIPPO

Ellen Rasmussen
Rønvej 16, 2600 Glostrup, tlf. (01) 968895

DORMET
Røde og brune abyssiniere

Ursula Seisbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev,

tlf. (01) 94 17 84

VON CASSELGREEI.I
Opdræt af chartreux og manx,

svensk import.
lb og Lene Casselgreen

"Dyrekær", Tvingstrup, 8700 Horsens
Ttf. (05) 66 70 55



Stamnavn

PERSIA

PERSERKILLINGER
til salg

ANNEL|SE og CLAUS NIELSEN
Heklas A116 4,2300 S. Tlf. (01) 557406

a

Blåmasket

Siameser, han
ch. Thai Li Duke

- til avlstjeneste
Svenskimport-2xCAC|B
Kil linger lejlighedsvis
til salg.

Søren Bonde,
Veddumgård
Veddum pr. Hadeund
Ttf. (08) s8 51 54

2ttlh't
HUNDE- & KATTEUDSTYR

Telelon (03) 28 65 
'14

Sag§ndig vejledning v/ Ruth Jensen

Art i hunde- & katteantikler
Speciale: Monterede kurve og burgardiner.

POSTORDRER EKSPEDERES.

ELIT|EVEJ 3, TULSTRUP, 3t0o HTLLERøD
Åben: Mandag-tirsdag-torsdag kl. 1O-1Z,3O, fredag kl. 10-20, lørdag kl. 10_14.

OBS: ONSDAG LUKKET.
KATTE MODTAGES I GOD PLEJE - VACCINATION EN BETINGELSE

t



Sta,rnrla,rzn V O h[ B E El, Gi

Burmakillinger, brune, meget kærlige

lejlighedsvis til salg

*

Grethe & Helmuth Jensen
Hostrupsvej 28 . 6000 Kolding

Telefon 05 - 52 46 51

Stamnavn

SATWEEN BIUE
Opdræt af blå og Iillamasket siamesere

a

Til avlstjeneste
lnt. Ch. Salwden Blue's Lilla Misti

For brune, blå og lillamaskede siamesere

San-T-Ree Lilac Success
Svensk import - amerikansk afstamning

2xCAC Siisse Leiditz
Østbanetorvet 1 I

8000 Arhus C
Killinger til salg
Trf. (06) 127340

Stamnavn CHITTA BILLI
opdræt af abyssiniere

*
Killinger lejlighedsvls tll salg

Lilli Husted
Reykjavikgade B, B2OO Arhus N

Ttf. (06) t6 85 99


