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roztuk, hogy minden résztvenni akaró, fényképén kivül, hogy a 
költség némirészben fedezhető legyen, még egy koronával is hozzá-
járuljon. Fényképeket a kiállítás végéig elfogadunk s kérjük azokat 
vagy posta utján, vagy személyesen hivatalos helyiségünkbe 
(IV. Kalap utcza 12.) küldeni. 

Vegyesek. 
Tudomásul! 

Tisztelt tagja inkat értesít jük, hogy a kongresszus 
ideje alatt, ju l ius hó 18., 19., 20., 21., tiz napi érvényes-
ségű, kedvezményes kiállítási látogató-jegyeket adhatunk 
(17—27-ig), 5 drb. jegyet tar ta lmazó füzetekben, füzet-
jét 1 f r t jával . 

Kiállításunk helye. 
Az O. A. E. kiállítása a mezőgazdasági csarnokban (a bosnyák 

pavillonnal szemközt) van. Ha a csarnok főkapujánál bemegyünk, 
akkor a jobbfelől eső s a csarnokon végigfutó folyosón megyünk 
egyenes végig, mely éppen kiállításunkhoz vezet. 

Zola az állatokról. 
A párisi Figaro egyik számában Zola Emil igen érdekes czikket 

ír az állatok kedveléséről és fölveti azt a kérdést, hogy vájjon mi 
az oka, hog\? némelyek olyan nagyon ragaszkodnak egyes állatok-
hoz, mások nem szenvedhetik őket, s ismét mások teljesen közö-
nyösek. Érdekes pszikológiai fejtegetések után a következő törté-
netet írja le az életéből: 

Volt nekem egy kis kutyám, az ölebek legkisebb fajtájából, 
a neve Fanfan volt. A kutyakiállitásban, a Cours-la-Reineen láttam 
meg először. Ketreczbe volt zárva egy nagy macska mellé s ahogy 
rám nézett, annyi gyöngédség volt a nézésében, hogy azt mondtam 
a felügyelőnek, vegye ki a ketreczből. A mikor letették a földre, 
olyan kedves ügyetlenséggel kezdett futkározni, hogy el voltam 
ragadtatva tőle s megvettem. 

Bolondos kis kutya volt. Egy reggel, alig nyolcz nappal utóbb, 
hogy nálam volt, elkezdett maga körül forogni, pihenés nélkül. Ha 
a fáradtságtól összerogyott, révedező, homályos szemmel kínosan 
talpra állott megint s folytatta a forgást. A mikor szánalomból föl-
emeltem, a lábai ugy maradtak, a mint elhagyta a forgást; és a 
mikor letettem a földre, újra kezdte s forgott megint folytonosan. 
Elhivattam az állatorvost, a ki agysérülésről beszélt. Majd azt taná-
csolta, hogy mérgezzük meg. Visszautasítottam. Nálam minden állat 
természetes halállal hal meg; csöndesen alusznak, a kert valamelyik 
zugában. 




