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§: i
Föreningens ändamål är att,

dels i allmänhet väcka känsla
för en sorgfållig och mild be-
handling af husdjuren, dels sär-
skildt att stäfja hvarje slags
djurplågeri, hvaribland exem-
pelvis framhållas:

§: 1

All uppsåtlig misshandling;
djurens ansträngande öfver för-
måga och krafter; försummelse
af nödig vård, så att djuren till
följe deraf utsättas för köld,
svält elles törst; användande af
sådan körredskap att djuren
derigenom såras eller sargas :

djurens dödande på ett sätt,
hvarigenom deras dödskamp o-
nödigtvis förlänges o. s. v.

§: 2.
Hvarje redbar samhalls-med-

lem är berättigad att uti före-
ningen ingå, emot förbindelse
att i årlig ledamotsafgift erläg-
ga till föreningens kassa, qvin-
na en mark och man två mark.
Frivilliga bidrag emottagas med
tacksamhet. Den som på en-
gång erlägger, man tjugufem
mark och qvinna tolf mark, är
för framtiden befriad från års

§: 2.

afgift.

Seuran tarkoitus on osittain ja
yleisesti herättää tuntoa kotieläin-
ten siiwoon ja lempeään menette-
lyyn, osittain estää kaikenlaista e-
läinten kiduttamista, johon esimer-
kiksi luetaan:

Kaikki tahdolla harjoitettu pa-
hasti piteleminen; eläinten rasitus
yli woimain; huolimattomuus tar-
fteellisessa hoidossa, > iin että elai-
met sen kautta saamat kärsiä wi-
lua, nälkää tahi janoa; senkaltais-
ten ajokalujen käyttäminen, joilla
eläimet haawoitetaan eli wens-
tctään; eläinten tappaminen si-
ten, että niiden kuoleman kipua
suotta pidennetään j. n. e.

Jokaisella kunnollisella yhteis-
kuntalaisella on oikeus päästä seu-
iän jäseneksi, welwollisuudella että
hän muotista jäsenmaksoa suorittaa
seuran kassaan: nainen markan ja
mies taksi maikkaa. Wapaehtoisia
raha-apuja otetaan kiitollisuudella
wastaan. Joka kerrallaan suorit-
taa, mies Viisikolmatta markkaa ja
nainen kaksitoista markkaa, on roas-
täisistä wuosimaksuiZta roapaa.



Obemedlade personer, som
befrämjat föreningens syften
och kunna göra föreningen syn-
nerligt gagn, äger bestyreisen
att i föreningen såsom icke be-
talande ledunöter inkalla

Waratlomia henkilöitä, jotka o-
wat edistäneet seuran tarkoituksia
>a saattamat tehdä seuralle erino-
maista hyötyä, on toimikunnalla
malta kutsua seuraan, maksamatto-
miksi jäseniksi.

Ledamot, som förbrutit sig
mot dessa stadgar eller icke
under tre ars förlopp inbetalt
sin års afgift är skild från före-
ningen.

Jäsen, joka on rikkonut näitä
sääntöjä ivastaan taikka kolmena
muonna ei ole muosimatsujansa
suorittanut, on seurasta eroitettu.

Jokainen seuran jäsen on wel>
wollincn moimiensa mukaan teke-
mään työtä seuran tarkoitukseen,
sekä omalla esimerkillänsä, kuin
myös asianhaarain maatimusten
jälteen sowitctuilla neuwoilla, nuh-
teillä ja waroiiuksilla, tarkoitukseen
sopiwain kirjojen lewittämisellä se-
tä muuten auttamalla jokaista py-
rintöä, mitä hyödyttää seuran har-
rastutsia.

Hvarje ledamot af föreningen
är pligtig att efter förmåga med-
verka till uppnående af dess
åsyftade ändamål, såväl genom
eget föredöme, som efter om-
ständighetemes kraf afpassade
upplysningar, förmaningar ocK
varningar, genom spridning af
skrifter, lämpliga för ändamå-
let, samt genom att i öfrigt un-
derstödja hvarje bemödande,
som kan gagna föreningens in-
tressen.

8: 3.

Förekommande fall af djur-
plågeri, som, enligt gällande
lag, beläggas med ansvar, eger
ledamot i föreningen antingen
sjelf göra till föremål för åtal,
eller hos allmän åklagare an-
gifva, eller ock anmäla hos
föreningens bestyrelse, till den
åtgärd bestyreisen kan finna
skäligt vidtaga.

Tapahtuneita eläin-kidutusten
kohtauksia, jotka woimassa olewain
lakien mukaan tuottamat rangais.
tutsen, on seuran jäsenellä malta
joko itse saattaa kanteen «laisiksi
tahi yleiselle päällekantajalle ilmoit-
taa taikka antaa tiedoksi seuran
toimikunnalle, meneteltamäksi niin-
kuin toimikunta katsoo tarpein ole-
man.



§=*• §: 4.
Den närmaste ledningen

af föreningens angelägenheter
handhafves af en bestyrelse,
som består af sex ledamöter
och tre suppleanter, hvilka väl-
jas första gången vid ett kon-
stituerande sammanträde, samt
sedermera vid ordinarie års-
möte, sålunda, att ledamöterne
sig emellan utse en ordförande,
en vice ordförande su. sekrete-
rare och en kassaförvaltare. Vid
hvarje års slut afgår tredjedelen
af bestyreisens ledamöter, första
och andra året efter lottning, men
sedan efter tur, hvarvid lika
många som afgått väljas i stäl-
let; återval af ledamot, som af-
gått, kan ske, då denne sjelf
till valet samtycker Va.l af
ledamot i bestyreisen sker me-
delst slutna sedlar.

ofta behofvet påkallar, dock
minst en gång i månaden på
kallelse af ordföranden eller
vice ordföranden, och bör vid
sammanträtet föras protokoll,
som antingen genast vid till-
fallet, eller bestämd dag efter-
åt, i närvaro af tvenne leda-
möter, justeras och underskrif-
ve» af ordföranden och sekre-

§: 5.

teraren.

Seuran asiain lähin johto on
toimikunnan welwollisuutena, jo-
hon kuuluu kuusi jäsentä ja kol-
me mara-jäsentä, jotka ensikerta
mailtaan järjestämässä kokoukses-
sa ja sitte wakinaisessa muosiko-
kouksessa, siten että jäsenet keske-
nänsä walitsewllt puheenjohtajan
ja marapuhcenjohtajan, sihticrin
ja rahaston hoitajan. Joka wuo-
den perästä enää kolmas osa toi-
mikunnan jäsenistä, ensimmäisenä
ja toisena muonna arwalla, maan
sitte wuoron jälkeen, jolloin yhtä
monta tuin erinnyt on, malitaan
siaan; jäsen, joka on erinnyt, saa-
daan uudestaan malita, jos hän
itse maaliin suostuu. Insenmaali
toimikuntaan tapahtuu suljetuilla
seteleillä.

Toimikunta tokountuu niin usein
tuin tarme maatii, kuitenkin mä-
hintäin kerran kuukaudessa puheen-
johtajan tahi marapuhcenjohtajan
kutsumuksesta, ja pitää kokouksessa
kirjoitettaman protokolla, joka koh-
ta paikalla tahi määrättynä päi-
mänä jälkeenpäin on knhdc» jäse-
nen läsnä ollessa tnrkastettamci.
Puheenjohtaja ja sihtieri allctir-
joittawat protokollan.



För giltigheten af fattadt be-
slut fordras att utom ordföran-
den minst två ledamöter öfver-
varat ärendets behandling.

Päätöksen pätewyyteen waadi-
taan että paitsi puheenjohtajaa kaksi
jäsentä on läsnä ollut asian kasit-
tclemisessä.

Yppas menings-skiljaktighet
vid öfverläggningarna, afgöres
saken genom enkel röstplura-
litet; der åter lika många röster
höjas för olika åsigter, gäller
såsom sammanträdets beslut den
åsigt, ordföranden biträdt.

Milloin keskusteluissa erimieliä
ilmestyy, päätetään asia yksinker-
taisella äänten enimmistöllä; jos
taas yhtä monta ääntä kuuluu eri
mielipitcisin, on kokouksen päätiA
senä se mielipide, )onka puolella

on ollut.

Hos de lokala myndigheter-
na äger bestyreisen anhålla om
sådana åtgärder och föreskrif-
ter, som befrämja föreningens
syften.

Paikkakunnan hallitusmiehiltä
saa toimikunta anon senkaltaisia
toimeen lyhtmnisiä ja määräyksiä,
jotka eoistäwät seuran tarkoitusta.

Toimikunnalla on oikeus, ma-
räin mukaan käyttää seuran ra-

isommiksi tai niahemmiksi pal-
linnoiksi henkilöille, jotka omat e-
distnncet seuran tarkoituksia.

§■• 6.

Bestyreisen äger i men af
tillgångar, använda af förenin-
gens medel större eller mindre
belopp till belöningar åt per-
soner, som befrämjat förenin-
gens syften.

Böcker och räkenskaper, hvil-
ka föras för kalander-året, böra
inom Februari månad påföljan-
de år af kassören lemnas till
bestyreisens ordförande, för att
af honom tillhandahållas ro-
visorerne, hvilka efter slutad
granskning böra återlemna de-
samma i så god tid, att till al-
ventyrs gjorda anmärkningar
hinna intill skeende ordinarie

§; 7.
Kirjat ja luwunlaskut, jotka teh-

dnän knkndcri wuadcn mutaan,
omat Hclmikuull kuluessa seuraa-
mana wuonna kasföriltä annetta-
wat toimituunan puheen johtnjal-
le, jonka tulee lähettää ne tarkas-
tajille, tutkittuina takaisin saatet-
tawiksi niin waihain, etta toimia
kunta ehtii mahdollisesti tehtyin
muistutuksiin saada wastalauseen-
sa walmiiksi tapahtumaan wakinai-



års-sammanträde bemötas af be
styrelsen, för erhållande af full
ständigt descharge.

§: 8.
En gång om året i Mars må-

nad hålles allmänt årsmöte,
hvartill bestyreisen genom an-
nons, som tre veckor torut in-
föres i stadens tidningar, kallar
föreningens samtlige medlem-
mar.

§: 8.

Vid denna sammankomst af-
gifver bestyreisen redogörelse
för sin förvaltning samt berät-
telse angående föreningens verk-
samhet under det närmast till-
ändalupna året, hvarefter ord-
förande och sekreterare för till-
fallet utses; och handläggas,
utom andre med föreningens
verksamhet gemenskap egande
frågor, följande ärender:

a) decharge för bestyreisen,
b) val af ledamöter i besty-

edeswastautsestll,

relsen.
c) val af revisorer för gransk-
ning af räkenskaperne.

tutkimista warten.

Hvarje medlem eger rätt att
framställa de förslag, han ön-
skar må blifva föremål för sam-
fåld pröfning.

§: 9- §:».

Der omständigheterna sådant
föranleda, eger bestyreisen sam-
mankalla föreningens ledarnö-

scen »vuosikokoukseen, täydellisen
edesmastauksesta »vapauttamisen
wuttamiscksi.

Kerran wuodessa, Maaliskuus-
sa, pidetään yleinen muosikokous,
johon toimikunta, kolme »viikkoa
ennen kaupungin sanomalehdissä
julistetulla ilmoituksella, kutsuu
seuran kaikki jäsenet.

Tässä kokouksessa tekee toimi-
kunta tilin hallituksestansa ja
taa kertomuksen seuran toimista
lähinnä kuluneelta »vuodelta, jon-
ka jälleen puheen johtaja ja sihtie-
ri siihen tilaisuuteen walitacm; ja
käsitellään, paitsi muita seuran toi-
mialaan kuulumia tysynnMä, seu-
raamia asioita:

a) toimikunnan wapauttaminen

b) jäsenten maali toimikuntaan,
c) tarkllsllljain maali tilikirjain

Jokaisella jäsenellä on oikeus
tehdä niitä esitlMä, joita hän tah-
too saada yhteisesti keskusteltamik-
si ja päatettämiksi.

Usianhaarai» maatiessä, on toi-
mikunnalla malta kutsua seuran
jäsenet yleiseen ylimääräiseen to-



ter till allmän extra samman- I fouffeen. Kysymyksiä, jotka koste-
wat sääntöjen muutosta, saa km-
tenkin ainoastaan wakinaisessa wuo-
si kokouksessa pänttää.

komst. Frågor som röra än-

dring af stadgarne kunna dock
endast pa den ordinarie års-
sammankomsten afgöras.

§: 10.
Vid de allmänna samman-

komsterna afgöras ärenderna,
då skiljaktighet i meningarne
uppstå, enligt de grunder 5 §!

i likartade fall för bestyreisen
innehåller.

Meisissä kokouksissa päätetään
asiat, milloin eri mielipiteitä ilmes-
tyy, niiden perusteiden mukaan
kuin 5 A samanlaisissa tapauksissa
säntää toimikunnalle.

8: 10.

§: 11. s: 11.
83, snart förestående stadgar

blifvit godkända och å desam-
ma Nådig fastställelse vunnits,
tryckes af desamma ett nödigt
antal exemplar på finska och
svenska språken; och erhåller
hvarje ledamot i föreningen ett
exemplar af stadgarne.

Niinpian kuin yllä seisomat sään-
nöt owat hywatsytyt ja saaneet
Armollisen wahwistuksen, paine»
taan niistä tarpeellinen määrä suo-
men ja luotsin kielellä. Ia saa jo-
täinen seuran jäsen yhden kappa-
leen säännöistä.




