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A többi kiadvanyokat
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Azokért

szólalunk

fél, kik magukért

nem tudnak

beszélni.

Tudnivalók a XII. nemzetközi állatvédelmi kongresszusról.
Hivatalos helyiség: Budapest, IV., kalap-utcza 12. I. em. Juliusban nyitva d. e. 9 —12-ig, d. u. 3—6-ig. A kongresszus napjaiban reggel 7-től este 7-ig.
A kongresszusnak résztvevői
háromfélék:
1. Képviselők, 2. tagok, 3. vendégek.
1. Képviselők azok, kik valamely egyesület által megbízást kaptak
erre. Minden egyesület csak öt képviselőt küldhet, igy mi is
csak öt képviselőt küldhetünk. A mi képviselőink az elnök, a
három alelnök és az igazgató titkár. A képviselőknek szólási
és szavazási joguk van.
A ki képviselő akar lenni fáradjon az irodába, a mennyiben
a beküldött megbizó levelek nincsenek lefoglalva, más külföldi
egyesületet képviselhet. Ez semmiféle kiadással nem jár.
A képviselők beiratási dijat nem fizetnek.
2. Tagok. A kongreszszus tagja lehet az, ki az állatvédő egyesületnek
tagja és más egyesületet nem kép visel.Beiratási dijat, 1 koronát fizet.
3. Vendég. Azon egyének, kik az állatvédő egyesületnek nem tagjai,
de azért érdeklődéssel vannak az állatvédelem iránt, 1 forint
beiratási dij lefizetése mellett, mint vendégek iratkozhatnak be.
A tagok és vendégek mindenben résztvehetnek és ugyanazon kedvezményben részesülnek mint a képviselők.
A kongresszus minden tagja
résztvehet:
1. A svábhegyi kirándulásban, költség 70 kr.,
2. külön diszhajón a Margitszigeti és Konstantinápolyi kiránduláson 80 kr.,
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3. a banketten, (sör, bor és pezsgővel) 3 forint.
4. 5 drb kiállítási bemeneti jegyet (á 20 kr.) kap.
E jegyek 10 napi érvényességgel birnak, julius 17-től—27-ig.
5. Mérsékelt áron jegyeket a körképhez és a többi látnivalókhoz.
6. Minden tag jelvényt, Budapestnek és a kiállításnak tervrajzát
ingyen kapja.
7. A vidéki tagok és vendégek kedvezményes árban utazhatnak
Budapestre és vissza és pedig az I. és II. osztályban közvetlen
alacsonyabb c^ztályu menetjegygyei, III. osztályban pedig II. osztályú fél menetjegygyei.
A jegy 14 napi érvényességgel bír.
A vidéki tagoknak az utalványt az Allatok Őrével el is küldöttük már

A kongresszusra vonatkozó értesítés.
Felkérjük t. tagjainkat, hogy a kongresszuson minél számosabban szíveskedjenek megjelenni, hogy az tagjaink tömges részt
vételével minél jobban sikerüljön. Eddig már 52 egyesület jelentetebe képviselőit, több mint 200 egyént, azonkívül kilátásunk van,
hogy az egyesületek képviselőin kivül még szép számú külföldi
vendégeink is lesznek.
Tisztelt tagjainkat újból felkérjük tehát, vegyenek részt minél
számosabban, s értesítjük, hogy személyes jelentkezéseket a kongresszus napjáig, naponkint (ünnep és vasárnap kivételével) délelőtt
9 — 12-ig és délután 3—6-ig hivatalos helyiségünkben (IV. Kalap
utcza 12. 1., emelet) elfogadunk, hol a jelentkezőket mint kongreszszusi t gokat, illetve vendégeket lajstromba vesszük.
Azonkívül értesítjük t. tagjainkat, hogy a 24 egyesületből álló
rajna-westfáliai egyesületek szövetkezete azt kívánta tőlünk, hogy
miután az ő nézetük szerint a vivisectio szükséges, azért is megvitató tárgyként a kongresszuson ne vegyük programmba. De
miután ők eme kívánságukat későn jelentették be, de meg ez
egyik legfontosabb programmpontja a kongresszusnak, kívánságukat
nem teljesíthettük, mert ezt a többi külföldi egyletek nem engedték
a programmból levenni, sőt követelték annak fenntartását, a miért
ők a kongresszuson leendő megjelenéstől visszaléptek. Ezzel sem
elégedtek meg, hanem e visszalépésüket nyomtatásban szétküldték
az összes egyesületeknek (1200-nak), azt akarván ezzel elérni, hogy
ők se jöjjenek. Ezen azonban ugy megbotránkoztak különösen a
vivisectio ellenes egyesületek, hogy most már csak daczból is,
minél számosabb képviselőt igyekeznek Budapestre küldeni. Minden
egyesület 5 szavazó képviselőt küldhet, de miután szegényebb
egyesületek ennyit nem küldhetnek, e helyett tehát megbízó leveleket
küldtek, hogy helybeli lelkes tagjaink által helyettesítsék magukat.
Felkérjük tehát azon tagjainkat, kik külföldi egyesületeket hajlandók
volnának képviselni, mely semmi kiadással nem jár, a megbízás
elfogadása végett nálunk mielőbb jelentkezni szíveskedjenek.

