
IV. A kongresszus vendégei 
1. Bloch Arthur 
2. Chyzcr Kálmánné 
X. Mrs. M. Colám, London 
4. özv. Griesbach Antalné 
5. Holzer Edcné 
6. Junger Sándor 
7. Kubarics Emília 
8. Major Rózsa 
9. Dr. Murányi Ernő. 

11. Roxer Ella 
12. Roxer Terike 
13. Schleicher Mária 
14. Schneeberger Márk 
15. Schneeberger Mihály 
16. Schneeberger Szeréna 
17. Schwarz Arm n 
18. Spitzer D. H. 
19. Stadelmann AdolfWürzburg. 

10. Pfersmann v. Eichtal, Bécs. 

Látjuk e névsorból, hogy összesen 124 egyesület, 140 képvi-
selővel, kik 288 szavazattal bírtak, 77 tag, 5 disz- és 19 vendég, 
tehát összesen 241 résztvevő volt a kongresszuson. A Drezdában 
tartott X. kongresszuson csak 78 egyesület 68 delegátussal, a 
Bernben tartott XI. kongresszuson 93 egyesület 121 delegátussal 
volt képviselve, nálunk pedig 124 egyesület 140 képviselő volt, igy 
tehát azt tapasztaltuk, hogy az eddigi kongresszusok közül a mienk 
volt a leglátogatottabb, a legnépesebb, daczára annak, hogy Német-
országben nagy ag tátiót fejlettek ki ellenünk és nyíltan szólították 
fel az egyesületeteket, hogy ne menjenek Budapestre. A kik pedig 
jöttek, nem holmi touristák, hanem híres nevezetes férfiak, lelke-
sült hölgyek voltak, kik a szent ügy érdekében jöttek, hogy abban 
a kérdésben, mely oly sokszor a napirenden volt, de tárgyalásba 
soha nem bocsátkoztak, hogy ebben a kérdésben nyíltan és bátran 
véleményüket kimondhassák. Értjük az élvebonczolás kérdését. 

Az ezredéves kiállítás ünnepélyek csarnokában tartatott meg 
az élöértekezlet és az ismerkedő ülés, a melyre a küldöttek és a 
vendégek mindannyian eljöttek. A Magyar Országos Állatvédő-
Kgyesiilet neveben, a mely a kongresszust rendezi, dr. Verédv 
Károly elnök magyar és német nyelven mondott üdvözletet. 
«A szabadság országában vannak önök — úgymond — üdvözöljük 
önöket és reméljük, hogy az állatvédelem nemes ügyének elő-
mozdítására fog szolgálni ez a magyar földön tartott kongresszus.» 
Franczia nyelven Nagy Jenő választmányi tag mondotta el az 
üdvözlést. Angolul pedig lllosoay Bertalan biztosította a magyar 
vedégszeretetrül az angolokat. E beszédek a hivatalos «Jelentés»-ben 
szórói-szóra jelennek meg. 

Ezután a kongresszus tisztikarát választották meg Dr. Ohlsen 
római miniszteri tanácsos ajánlatára dr. Verédv Károly választatott 
meg egyhangúlag. Diszelnököknek a helybeli bizottság ajánlatára 
megválasztattak : Dr. Peabody Fülöp (Boston), Dr. Ohlsen Károly 
(Róma), Colám John (London), Pokhwalinsky Fedor (Orel, Orosz-
ország) és dr. Landsteiner Károly prépost (Bécs). Jegyzőknek meg-
választották a következőket : 1. Keller A. (S váj ez), 2. Dr. R. A. Klerck 
báró (Hága), 3. dr. Schenk (Frankfurt), 4. Bormann Gusztáv (Berlin), 
5. Bergner Rezső (Grácz). Főtitkárnak pedig dr. Szalkay Gyulát. 

Élöértekezlet. 
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