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(Suomennos,)

Hänen Keisarillisen Majesteetinfa Korkeassa Nimessä
Hänen Senatinja Suomessa

päätös Kunnallisneuwos Carl Ulfthan'in, Kolle-
gi°assessorin Johan Gustaf Heinricius'en, Lääke-
tieteen-tohtori Albert Julius Palm«era'in, Kaptee-
ni Alexander Thesleffin ja Rehtori Johan Ric-
hard Relanderin puolesta Keisarilliseen Senatiin
annetusta kirjoituksesta, jossa anoojat alamaisuu-
dessa pyytämät lupaa saaduksensa Wiipurin kau-
pungissa perustaa eluinsuojelusyhtiön sen mukaan
kuin sitä marten yhtiölle tehty ja hymäksytty sään-
töin esitelmä osoittaa ja joka esitelmä kuuluu näin:

Mipurin Oläinsuozelusysitiön
Säännöt.

1 §•

Dhtiön tarkoitus on yleensä edistää eläinten sää-
liwäistä ja leppeää kohtelemista sekä erityisesti was-
tustaa mitä eläin-rääkkäämistapoja, jotka yleisimmin
omat kansassa juurtuneet.

Zenunoisia owat:
kun eläimiä maimataan yli moimiensa tahi pakoi-

tetaan ponnistuksiin, jotka eimät niiden luonteelle somi;
kun wetojuhdille käytetään senmoiset ajokalut, jotka

eläimille saattamat haawoja tahi muita waiwoja;
kun annetaan niiden kärsiä nälkää ja janoa, tahi



kun eläimiä pahuudesta, huolimattomuudesta, kemytmie-
lisyydestä tahi muulla tawoin, warsinkin tarpeettomalla
ruoskimisella rääkätään;

kun niitä tapetaan tawalla semmoisella, joka tur-
hanpäiten lisää niiden tuskia.

2 §.

Jokainen yhtiön jäsen on welwollinen woimiensa
mukaan edistämään tämän tarkoituksen toteuttamista:

omalla esimerkillään, sekä asianhaarain mukaan
neuwomisella, kehoituksilla ja waroituksilla;

saattamalla yleisön tietoon semmoiset tapaukset,
jotka woiwat ihmisissä herättää eläinten säälimistä sekä
saada heitä rääkkäyksiä inhoamaan;

ilmoittamalla yhtiön johtakunnalle semmoiset tie-
dot, jotka paikallisten olojen ja muitten asiain mukaan
woiwat edistää yhtiön tointen warmemvaa menestystä;

jos joku eläinten rääkkäämisellä rikkoo woimassa
olewaa lakia, tulee yhtiön jäsenen joko itse taikka asi-
anomaiselle poliisille ilmoittamalla saattaa rikkoja lail-
liseen edeswastaukseen, taikka ilmoittakoon asian yhtiön
johtokunnan liiemmin 'päätettäwäksi ;

auttamalla muuten kaikkia yhtiön tarkoitusta edis-
täwiä harrastuksia.

Jokaisella rehellisellä yhteiskunnan jesenellä on
oikeus päästä yhtiöön ja saada kappale yhtiön sääntöjä



jota wastaan hän on welwollinen yhtiön kassaan suo-
rittamaan muotuisen maksun, nainen 2 ja mies 4
markkaa.

Rahmaan henkilöille sallittakoon kuitenkin, jos he
niin haluamat, päästä yhtiön jäseniksi, kun suorittamat
puolen nmosimaksua.

Wapaa-ehtoisia lahjoja otetaan kiitollisuudella mas-
taan. Joka kerrassaan maksaa, nainen 20 ja mies 40
markkaa, on siitä lähtien mapaa Vuosimaksusta.

Wähämaraiset ihmiset, jotka omat edistäneet yh-
tiön pyrkimyksiä, ja jotka moimat olla yhtiölle erityisesti
hyödylliset, moi johtokunta maksamattomina jäseninä ot-
taa yhtiöön.

4 s.
Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä, tahi kol-

meen muoteen ei ole muosimatsua suorittanut, eroitet-
takoon yhtiöstä.

5 §.

Mtiön toimia hoitaa johtokunta, jossa on kuusi
jäsentä ja kolme mara-jäsentä.

Tämän johtokunnan, joka keskuudestansa malitsee
esimiehen ja maraesimiehen sekä määrää sihterin ja kas-
sanhoitajan, malitsee yhtiö kolmeksi muodeksi, niin että
joka muosi kaksi jäsentä ja yksi marajäsen eroamat, en-
simäisenä kahtena muotena armanheitolla, sittemmin muo-
ron mukaan. Eroama jäsen tahti marajäsen saattaa
uudestaan tulla siksi malituksi.



6 §•

Johtokunta kokoutuu kerran kuukaudessa ja on
päätösmaltainen esimiehen tahi hänen sijaisensa ynnä
sen lisäksi kahden jäsenen läsnä-ollessa. Kokouksesta on
kirjoitettawa pöytäkirja ja äänien enemmistö päättää
asiat, jonka ohessa esimiehen ääni on ratkaisema.

7 §•

Johtokunta pyytäköön paikkakunnallisilta mirkamie-
hiltä mattaa semmoisiin toimiin ja määräyksiin, jotka
edistämät yhtiön pyrinnöitä.

Noidaksensa lähemmin tarkastaa, noudatetaanko
eläinten rääkkäämistä mastaan annettuja lakeja ja mää-
räyksiä, käyttäköön johtokunta marojen mukaan suurem-
pia tahi pienempiä summia palkinnoiksi milloin poliisi-
miehille, milloin muille, jotka omat lailliseen edesmas-
taukseen saattaneet jonkun tahi joitakuita, jotka omat
mikapäät semmoisiin rikaksiin.

9 8.
Tilit päätettäköön kalenterimuoden päättyessä, ja

jätettäköön seuraamalla Tammikuulla tarkastajille, joiden
tulee Helmikuussa laittaa ne takaisin johtokunnalle niillä
muistutuksilla, joihin ehkä on syytä ilmautunut.

10 §.

Kerran muodessa Maaliskuussa on pidettämä ylei-
nen »varsinainen kokous, johon johtokunta kolme miikkoa



sitä ennen ilmoituksilla kaupungin lehdessä kutsuu kaik-
kia yhtiön jäseniä.

Mainitussa kokouksessa antaa johtokunta hallin-
nostansa tilin sekä kertomuksen yhtiön toimesta wiimeksi
kuluneena muotena, jonka jälestä malitaan kokousta mar-
ten esimies ja käsitellään, paitse muita yhtiön toimiin
koskemia kysymyksiä, seuraamat asiat:

a) tilimapaus johtokunnalle,
b) johtokunnan jäsenten maali.
c) tilintarkastajain maali.
Jokaisella jäsenellä on oikeus ehdoittaa asiat, joita

tahtoo yhteisesti keskusteltamiksi; mutta semmoisen eh-
doituksen johdosta älköön kuitenkaan sillä kertaa mitään
päätöstä tehtäkö, jollei ehdoitus ole wähintäin neljä-
toista päiwää ennen kokousta johtokunnalle annettu ja
johtokunta siitä on antanut lausuntonsa.

Kaikki kokouksessa kasiteltämiksi ottettawat asiat
lueteltakoon ilmoituksella, joka kahdeksan päiwää ennen
kokousta on sanomalehdissä julkaistama.

11 §.

Johtokunta kutsukoon jäsenet tarpeen maatiessä
wäliaikaiseen kokoukseen. Sääntöjen muutosta tarkoit-
tamista kysymyksistä moi kuitenkin ainoastaan muosi-
kokouksessa päätöstä tehdä.

Annettu Suomen Keisarillisen Senatin Talous-
Osastossa, Helsingissä 9 p. Kesäkuuta 187<i.

Keisarillinen Senati on ottanut tämän asian
tutkiaksensa ja on samassa katsonut hymätsi suos-



tua ei ainoastaan kysymyksessä oleman eläinsuo»
jelusyhtiön perustamiseen, maan myöskin hymäk-
syä ja noudattamaksi wahwistaa ylhäällä maini-
tut samalle yhtiölle esitellyt säännöt, joissa ei siis
mitään muutosta saa tapahtua ilman siihen saa-
tua erityistä lupausta. Jota kaikki asianomaiset
alamaisuudessa noudattakoot.

Hänen Keisarillisen Maiesteetinsa Korkeassa Nimessä,
Mnen Zenattnsa Kuomessa:

J. M. NORDENSTAM.

OSCAR NORRMÉN.
W. ZILLIACUS.

H. MOLANDER.
A. MECHELIN.

C. Estlander.
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