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(Suomennos.)

lianen Keisarillisen Majesteettinsa Korkeassa Nimessä,
Hänen Senatinsa Suomessa

päätös Kunnallisneuvos Carl Alfthan'iu, Kolle-
gi-asessorin Johan GustafHeinricius'en., Lääke-
tieteen-tohtoriAlbert JuliusPalmberg'in, Kaptee-
ni Alexander Theslolfin ja Rehtori Johan Riu-
hard Relanderin puolesta Keisarilliseen Senatiin
annetusta kirjoituksesta, jossa anoojat alamaisuu-
dessa pyytävät lupaa saadaksensa Wiipurinkau-
pungissa perustaa eläinsuojclusyhtiön sen mu-
kaan kuin sitä varten yhtiölle tehty ja hyväk-
sytty sääntöin esitelmä osoittaa ja joka esitel-
mä kuuluu näin:

Miipurin Oläinsuozelusysitiön
Siiiinniit

1 §.

yhtiön tarkoitus on ylmisä edistää eläinten sääliwäistä
ja lepfträä tohtelcmista sclä erityisesti wastustaa niitä eläin
räätkäämistapojn, jotta yleisemmin owat kansassa juurtnnecl.

Semmoisia owat:
tun eläimiä waiwataan yli »voimiensa tahi pakoitetaan

ponnistutsii», jotta ciwät niiden Inontecllc sowi:
kun wetojuhoille täytetään semmoiset ajotalut, jotka eläi-

mille saattamat haawoja tahi muita waiwoja:
kun annetaan niiden kärsiä nälkää ja janoa, tahi kun



eläimiä pahuudesta, huolimattomuudesta, kewytmielisyydestä
tahi muulla tawoin, Marsinkin tarpeettomalla ruoskimisella
rääkätään:

kun niitä tapetaan tawalla semmoisella, joka turhanpäi-
ten lisää niiden tuskia.

2 8-
Jokainen yhtiön jäsen on welwollinen woimiensa mukaan

edistämään tämän tarkoituksen toteuttamista;
omalla esimerkillään, sekä asianhaarain mukaan neuwo-

misella, kchoituksilla ja Varoituksilla:
saattamalla yleisön tietoon semmoiset tapaukset, jotka

woiwat ihmisissä herättää eläinten säälimistä sekä saada heitä
rääkkäyksiä inhoamaan;

ilmoittamalla yhtiön johtokunnalle semmoiset tiedot, jotka
paikallisten olojen ja muitten asiain mukaan woiwat edistää
yhtiön tointen warmcmpaa menestystä;

jos joku eläinten rääkkäämisellä rikkoo woimassa olewaa
lakia, tulee yhtiön jäsenen joko itse taikka asianomaiselle fto°
liisille ilmoittamalla saattaa rikkoja lailliseen edeswastautseen,
Mkka ilmoittakoon asian yhtiön johtokunnan likcmmin pää-
lettäwäksi;

auttamalla muuten kaikkia yhtiön tarkoitusta cdistäwiä
hmiastutsia.

3 §■

Jokaisella rehellisellä yhteiskunnan jäsenellä on oikeus
päästä yhtiöön ja saada kappale yhtiön sääntöjä, jota was-



taan hän on welwollinen yhtiön kassaan suorittamaan »vuo-
tuisen maksun, nainen 2 ja mies 4 markkaa.

Rahwaan Hentilöille sallittakoon kuitenkin, jos he niin
haluamat, päästä yhtiön jäseniksi, kun suorittamat puolen
wuosimaksua.

Wapaa-ehtoisia lahjoja otetaan kiitollisuudella ivastaan.
Joka kerrassaan maksaa, nainen 20 ja mies 40 markkaa, on
siitä lähtien wapaa wuosimatsusta.

Wähäwaraiset ihmiset, jotka owat edistäneet yhtiön pyr-
kimyksiä, ja jotta woiwat olla yhtiölle erityisesti hyödylliset,
woi johtokunta maksamattomina jäseninä ottaa yhtiöön.

4 §•

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä, tahi kolmeen
wuoteen ei ole »vuosimaksua suorittanut, eroitettakoon yhtiöstä.

5 §■

Ahtiön toimia hoitaa johtotnnta, jossa on kuusi jäsentä
ja kolme mara-jäsentä.

Tämän johtokunnan, jota teskuudestansa walitsec esimie-
hen ja »varaesimiehen sekä määrää sihteerin ja kassanhoitajan,
walitscc yhtiö kolmeksi wuodcksi, niin että joka wuosi kaksi
jäsentä ja yksi »varajäsen eroamat, ensimäisenä kahtena wuo-
tena armanheitolla, sittemmin muoron mukaan. Eroama
jäsen tahi »varajäsen saattaa uudestaan tulla siksi »valituksi.



6 §.

lohtotlinta kokontnu kerran kuukaudessa ja ou päätös-
mnltainen esinuehcn tahi hänen sijaisensa ynnä sm lisäksi
lahden jäsenen läsnä-ollcssa. Kokouksesta on tirjoitettama
pöytäkirja ja äänim enemmistö Päättää asiat, jonka ohessa
esimiehen ääni on ratkaisema.

7 §.

Johtokunta pyytälöön paiktaknnnallisilta wirtamichiltä
mallaa semmoisiin toimiin ja määräyksiin, jotka cdistämäl
yhtiön pyrinnöttä.

8 §•

Woioaksrnsa lähemmin tarkastaa, noudatetaanko eläinten
rääkkäämistä maötaan annettuja lakeja ja määräyksiä, täyt-
täköön johtokunta marojcn mutaan suurempia tahi pienempiä
summia palkinnoiksi milloin poliisimiehille, milloin muille,
jotka omat lailliseen edesmastautseen saattaneet jonkun tahi
joitakuita, jotka omat mitapäät semmoisiin rikoksiin.

9 §■

Tilit päätettäköön talentcrimuoocn päättyessä, ja jälet-
lälöön seuraamalla Tammitnnlla tarkastajille, joiden tulee
Helmikunösa laittaa ne takaisin johtotnnnallc niillä muistu-
tuksilla, joihin ehkä on syytä ilmautunut.

10 8,
Kerran »vuodessa Maaliskuussa on pidetlämä yleinen



»varsinainen kokous, johon johtokunta kolme wiikkoa sitä cn-
uni ilmoituksilla kaupunssin lehdessä tntsuu taiktia yhtiön jäsenin.

Mainitussa kokouksessa antaa johtokunta hallinnostansa
tilin sekä kertomuksen yhtiön toimesta »viimeksikulnncena wuo-
tma, jonka jälesta »valitaan kokousta »varten esimies ja kä-
sitellään, ftaitse muita yhtiön toimiin kostewia kysymyksiä, scu-
ran»uat asiat:

a) tiliwapaus johtokunnalle,
v) johtokuimau jäsenten »vaali,
c) tilintarkastajain »vaali.
Jokaisella jäsenellä on oikeus ehdoittaa asiat, joita tah-

too yhteisesti keskusteltawitsu mutta semmoisen ehdoitukseu
johdosta älköön kuitenkaan sillä kertaa mitään päätöstä teh-
täkö, jollei chdoitus ole wähintään neljätoista päiwää ennen
kokousta johtokunnalle annettu ja johtokunta siitä on antanut
lausuutonsa.

Kaikki kokouksessa käsitcltäwiksi otettawat asiat luetelta-
koon ilmoituksella, jota kahdeksan päiwää ennen kokousta on
sanomalehdissä julkaistawa.

11 §.

Johtokunta kutsukoon jäsenet tarpeen »vaatiessa wäliai-
kaiseen kokoukseen. Sääntöjen muutosta tarkoittamista ky-
symyksistä woi kuitenkin ainoastaan »vuosikokouksessa päätöstä
tehdä.

Annettu Suomen Keisarillisen Senatin Ta-
lous-Osastossa, Helsingissä 9 ]). Kesäkuuta 1876.

Keisarillinen Senati on ottanut tämän asian
tutinaksensa ja on samassa katsonut hyväksi



suostua ei ainoastaan kysymyksessä olevan
eläinsnojelusylitiön perustamiseen, vaan myös-
kin hyväksyä ja noudattavaksi vahvistaa yl-
häällä mainitut sumalle yhtiölle esitellyt sään-
nöt, joissa ei siis mitään muutosta saa tapah-
tua ilman siihen saatua erityistä lupausta.
Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa nou-
dattakoot.

Hänen Keisarillisen Majesteclinsa Korkeassa Niinessä,
Hänen Senatinsa Suomessa:

.T. M. NORJDENSTAM.
OSCAR NORRMÉN.
W. ZILLIACUS.

H. MOLANDER.
A. MEOHELIN.

C. Estlander.


