
Felhívás 
állatok számára való mentőkocsi beszerzésére. 

,,Mindnyáj unkát érhet baleset", ez azon jelszó, melylyel a 
budapesti mentőegyesület működését megkezdette, és mely alatt 
mostanáig áldásdúsan működik. 

Az emberiségnek szent parancsolata követeli, hogy felebará-
tunkon segítsünk, ba bajba esett, de melyik emberi szív nem 
érezne könyörületet akkor is, ha egy száguldozó paripa lábát töri, 
ha egy terhes szekér elé fogott ló a síkos uton elcsúszva magát 
összetöri! Mily szomorú látvány tárul fel előttünk, ha a kubikos 
taliga az árok széléről a mély gödörbe esvén, lova lábait össze : 
törve, mellét bezúzva, oldalbordái felhorzsolva, véresen fekszik a 
hideg talajon. 

Ilyen elszomorító eset történt 1894. évi .október 27-én az 
Andrássy-úton épülő földalatti vasútnál, hol egy földdel megrakott 
szekér mindkét lovával a mélységbe bukott. Az egyik ló mind a 
négy lábát törte- A szegény pára féltíz órától délután 4 óráig 
feküdt ott, éhen, szomjan, a halállal küzdve, míg végtére a peczér 
rozzant kocsijára rakta és elvitte. Sokszor órahosszat, kínosan 
vergődve fekszik az út kövezetén a szerencsétlenül járt állat, s 
nincs senki a ki szenvedéseit megrövidítené, pedig gyors intéz-
kedéssel néha meg lehetne azt menteni, vagy legalább gyötrelmeit 
megszüntetni. 

Az országos Állatvédő-egyesület köteleségének tekinti, ezt az 
ügyet a kezébe venni és egy mentökocsit állatok számára készít-
tetni, mely éjjel nappal a nagy közönség rendelkezésére állana s 
melylyel a ba jba esett állatot az állatorvosi intézetbe rögtön el 
lehetne vitetni. 

Az Országos Állatvédő-Egyesület ezennel tisztelettel fordul a 
nagy közönséghez és adakozásokra szólítja fel, mivel a csekély 
(1 forintos) évi tagdijakból a 700 forintos mentőkocsit bészerezni 
nem képes. Közadakozásokból akarja tehát e mentő-szekeret ren-
deltetésére felállítani. 

Egy G. G. nevü philantrop az adakozást 150 forinttal nyi-
totta meg, de azért ne resteljen valaki fillérekben is hozzájárulni 
a humanitás ez igazi tényéhez. Nemes szívre vall, ha a könyörü-
letet az állatra is kiterjesztjük. 

A könyöradományokat kérjük az Országos Állatvédő-P^gye-
sület helyiségébe, IV., kalap-utcza 12. szám küldeni, a hol hiva-
talosan kiállított aláírási iveket is lehet kapni. 

Az Országos Állatvédő-Egyesület. 

Verédy Károly, Dr. Szalkay Gyula, 
lcir. tanácsos, elnök. tanár, igazgató. 
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