
Åbo Djurskyddsförenings årsberättelse för år 1899.

Åbo Djurskyddsförening, som vid årets ingång räknade 144
manliga och 15 kvinliga medlemmar, med en sammanlagd års-
afgift till föreningens kassa af 726 mk., har under redogörelseåret
fortsatt sin verksamhet efter enahanda program, som tillförene.

Under detta samma år har den Lindmanska testamentstvi-
sten blifvit slutligen afgjord, utan att i någon mon verka till minsk-
ning af det belopp, som testatores hade tillagt vår förening. Ka-
pitalet, 5,000 mk., hvilket allaredan tidigare, mot borgen, blifvit
lyftadt, är numer på vår ort utlånadt mot inteckningssäkerhet.

Innan året 1899 gått till ända, erhöll föreningens bestyrelse
meddelande om ytterligare ett till dess förmon af en, den 3 Dec.
s. å. hädangången medlem af detta samhälle, jungfru Gustafva
Palmen den 18 Januari 1894 gjordt testamentariskt förordnande,
hvilket under nu löpande år blifvit behörigen bevakadt.

Uti det i Juni månad 1899 försiggångna första allmänna
finska djurskyddsmötet i Helsingfors deltog vår förening genom
utsedd representant, magister O. P. Palmroos.

Vidare har vår förening blifvit ihågkommen med inbjudning
att deltaga uti en, instundande sommar i Paris försiggående „con-
grés international des sociétés protectrices des animaux."

Under året har vår förening stått i förbindelse med tre ut-
ländska föreningar med enahanda syfte som vårt, nämligen: Kö-
nigsberger Thirschutzverein, polska föreningen i Lodz och American
Society för the provention of cruelty to animals, i New-York.

Vid årsmötet 1899 fattade föreningen beslut om att jämväl
för år 1900 prenumerera på tidskriften »Finlands Djurskydd" för
sina medlemmar och skedde detta, lika som tidigare, i syfte att i
någon, om ock . ringa mon medverka till upprätthållandet af ett
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synligt föreningsband mellan landets för djurens väl ömmande och
arbetande föreningar.

Den kända djurvännen och trogna förkämpen för samarbete
mellan Finlands Djurskyddsföreningar, fru Constance Ullner, har
under ifrågavarande redogörelseår, såsom gåfva tillställt vår förening
50 cxx. af tvänne till finskan öfversatta föredrag i djurskydd (ett

af Z. T., det andra af fru C. TJ. själf) samt 70 cxx. af A. Blom-
qvits till finskan öfverflyttade djurskyddslära »Neuvoja eläinsuoje-
lusopissa", hvilken gåfva, tacksamt mottagen, blifvit fördelad på
ortens och de två närmaste grannsocknarnas folkskolors elev-
bibliotek.

För att åvägabringa nödig jämnvigt i sina utgifter och in-
komster såg sig föreningen föranlåten att under 1899, i och för
utdelning rekvirera endast vår-numret af „ Lilla Djurvännen", af
hvilket 950 svenska och 2,250 finska cxx. kommo till sedvanlig
fördelning.

Af barnupplagan „Vi och de värnlösa" (L. Hökerbergs förlag),
hvars rekvisition omnämndes i berättelsen för 1898, mottog för-
eningen de 1,000 cxx. och har af dem allaredan utdelat till länets
svensk- eller tvåspråkiga folkskolors elevbibliotek a 10 cxx. per
skola.

Af en pendant till sistnämnda arbete, ehuru ansenligt magrare,
„Jaloa kylvöä", rekvirerades 672 cxx., jämte 450 cxx. „Kolme
lastua lapsille" af Juhani Aho, samt fördelades med resp. 3 och
2 cxx till hvarje finskspråkig folkskolas i länet elevbibliotek.

Under åref har vidare det nybildade förlagsaktiebolaget «Fin-
lands Djurskydd och Djurvård" utsändt N:o I—3 af sina förlags-
artiklar, af hvilka vår förening rekvirerat resp. 150, 200 och 150
cxx., men af bolaget undfått, inberäknadt det rekvirerade antalet,
af N:o 1 1,000 af N:o 2 300 och af N:o 3 400 cxx. Af N:o 1
har föreningen utdelat omkring 650 cxx. till länets kommunal-
nämnder, för utdelning; 180 till sina egna medlemmar samt ge-
nom poliskammaren omkring 150 till ortens hyrkuskar och formän.
Af N:o 2 har 180 cxx. fördelats till egna medlemmar och återstoden
till stadens och grannsocknarnes folkskolors elevbibliotek. Af N:o
3 hafva länets samtliga kommunalnämder erhållit ett exemplar
och återstoden är fördelad på föreningens egna medlemmar.

Dessa sistnämnde hafva dessutom erhållit, såvidt föreningens



rekvisition blifvit effektuerad, enhvar ett ex. af en på E. Granits
i Björneborg förlag utgifven ströskrift „Toveri".

Af bestyreisens medlemmar äro vid innevarande års utgång
i tur att afgå hrr lagman A. W. Kydman, vicelandssekret. V. Ny-
berg och konditor J. P. Lehtinen. Kvarstående äro : för 1899—

-1901 hrr John Humelin, L. Fabritius och J. W. Holmberg samt
för treårs perioden 1900—1902 hrr O. F. Palmroos, Edv. Blom-
berg och Axel R. Spoof.

Åbo Djurskyddsförenings penningeförvaltning år 1899 visar
följande resultat:

Inkomster:
(utom saldot) . 1,101: 06
Medlemsafgifter 726: —

Äldre d:o 8: —

734:
Afgår uppbördsarvode 46: 50 687: 50
Räntemedel 597: 90

S:ma Fmk 2,386: 46

Utgifter:
Afsatt till en stående fond 1,000: —

2 årsaktier i A. B. F. D. & D 100: —

Tidskriftsprenumer. -f- porto 388: 50
Tidigare års räkningar å djurskyddsskrifter .... 222: 10
1899 Lilla Djurvännen -f- porto 163: 10
Ströskrifter t. utdelning 189: 25
Porto & andra omkostnader 103: 35
Ombud t. l:sta allm. f. djursk.mötet 50: —

S:ma Fmk 2,216: 30
Saldo till år 1900 170: 16

Fondernas kapital
Savanderska 1,000:
Lindemanska 5,000
Föreningens egen 1,000: — 7 000: _
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1) Då inga skäl till anmärkningar mot räkenskaperna före-
kommit, beviljades ansvarsfrihet för 1899 års förvaltning och rä-
kenskaper.

2) samtliga tre bestyrelsemedlemmar, som voro i tur att afgå,
återvaldes.

3) emedan grosshandlaren Pehr A. Sviberg anhållit att ej
vidare varda till revisor utsedd, valdes till revisorer för 1900 års
räkensk. & förvaltning bankkassör Axel Ceder och handlanden J.
A. Sviberg (en son till den förre Sv.)

4) på tillstyrkan af bestyreisen beslöt årsmötet att antaga
föreningen „Djurvännernas" anbud och förena sig om fru C. Ullner
till representant vid kongressen i Paris; dock uttalades önsknings-
målet att »Djurvännerna" ville så begå att den, naturligtvis på
franska affattade fullmakten blefve gemensam och resp. landsorts-
föreningens ordförandes namn textades under fullmakten i H:fors,
ty tiden medger ju icke att sända fullmakten landet rundt, föl-
underskrift. Vi hålla nämligen för att vår representant ingalunda
borde uppte ett tjog fullmakter, hvilka för kongressen skulle oför-
tydbart vittna om att vi ej tro att „eninghet ger styrka".

Helsingfors, Finska Litteratursällskapet» tryckeri, 1900


