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Gläinsuojelusyhtiölle Tampereella.

i §.

Ihtiön tarkotus on osittain ylehensä »vaikut-
taa sääliwää ja lempeää eläinten menettelemis-
tä, osittain myöskin erittäin wastustella tawal-
lisimpia eläinten rääkkäys-tapoja.

Ne olvat:
että eläimiä pakotetaan semmoisiin ponnistuk-

siin, jotka käymät yli heidän »voimansa taikka
owat heidän luontoansa »vastaan; että juhdille
pannaan semmoisia ajokaluja, jotkarikkotvat eläin-
ten ihoa tai saattawat tuskaa niihin!;



että mitä kiusataan näljällä ja janolla taikka
pahanilkisyydestä, huolimattomuudesta tai kewiä-
mielisyydestä muulla tawoin, erittäinkin ruoski-
malla, pahoin pidellään;

että niitten kuolonkamppaus tehdään pilkalli-
semmaksi ja tuskallisemmaksi, kuin wälttämättö-
mästi tarpeellinen on.

2 8.
Kukin yhtiön jäsen on welwolliuen kykynsä

jälkeen edistämään tämän tarkotuksen perille pää-
semistä:

omalla esimerkillänsä sekä, kuten asianhaarat
waatiwat, »valistuksilla, manauksilla eli waro-
tuksilla;

saattamalla yleisön tietoon semmoisia tapauksia,
jotka owat omansa herättämään sääliwäisyyttä
eläimiä kohtaan ja kauhua niitten rääkkäämistä
wastaan;

antamalla yhtiön toimikunnalle semmoisia tie-
toja, jotka woiwat tuottaa yhtiön waikutuk-
selle paikkakunnallisten seikkain ja muitten asian-



haarani mukaan suweliaan wakawamman menes-
tyksen;

semmoisissa eläinten rääkkäystapauksissa, jois-
sa woimassa olewa laki rikotaan, joko itse saat-
taa ne syytökseen, tai ilmoittaa asia asianomaiselle
polisille, taikka yhtiön toimikunnalle, että toimi-
kunta saa ryhtyä semmoiseen toimeen, knin se
katsoo soweliaaksi; sekä

muutoin auttamalla jokaista ahkeroimista, joka
hyödyttää yhtiön harrastuksia.

3 §•

Kukin rehellinen kansakunnan jäsen on oikeu-
tettu pääsemään osalliseksi yhtiöön ja saapi yh-
den eksemplaarin yhtiön sääntöjä; mutta sitä
»vastaan on welwollinen maksamaan yhtiön kas-
saan wuotisen makson, waimo kaksi (2) markkaa
ja mies neljä (4) markkaa.

Vapaehtoisia apuja otetaan ivastaan kiitolli-
suudella.

Se, joka yhtä haawaa maksaa »viisikymmentä
(50) markkaa, on wastedes wapaa wuosimaksosta.



Varattomia ihmisiä, jotka owat edistäneet
yhtiön tarkotuksia ja taitawat tehdä yhtiölle erin-
omaista hyötyä, saapi toimikunta ottaa yhtiöön
maksowapaina jäseninä.

4 §.

Likintä johtoa yhtiön asioista pitää toimi-
kunta, jossa on:

yksi puheenjohtaja,
yksi »vara-puheenjohtaja ja
seitsemän jäsentä.
Toimikunta »valitsee keskuudestansa puheen-

johtajan ja »vara-puheenjohtajan sekä sen jäse-
nistä yhden sihteerin- ja yhden kassanhoitajan-
töitä »varten. Joka »vuoden lopulla erkanee
kolmas osa toimikunnan jäsenistä, jotka kuiten-
kin kohta taittaan taas siihen uudestaan walita.
Ensimäisen ja toisen »vuoden lopulla määrä-
tään arlvalla, kutka erkaneivat, mutta sittemmin
erkanewat »vuoroansa ensiksi »valitut. Toimi»
kunnan jäsenten »vaali tapahtuu suljetuilla sete-
leillä.



5 §■
Toimikunnan kokoukset tapahtuwat puheen-

johtajan tai wara-puheenjohtajan kutsnniuksesta ja
pitää niissä pöytäkirja kirjotettaman; mutta äl-
köön päätöstä pidettäkö kelpaawana, jollei joku
mainituista puheenjohtajista ja»vähintäänkin nel-
jä jäsentä ole ollut läsnä asian käsittelemisessä.
Jos erimielisyys ilmaantuu toimikunnan keskus-
telemisissa, woittakoon se mieli, johon useimmat
äänet owat yhdistyneet ja jos äänet kummallakin
puolella owat tasan jakauneet, tulkoon se mieli-
pide päätökseksi, johon puheenjohtaja on yhdis-
tynyt.

Paitsi juoksemia töitä harrastakoon toimi-
kunta paikkakunnallisilta »virkakunnilta hankkiak-sensa semmoisia toimenpiteitä jamääräyksiä, jotka
niin paljon tuin suinkin edistäwät yhtiön tarko-
tuksia; jonka wuoksi toimiknuta saapi käydä kirje-
waihtoon näitten »virkakuntain kanssa.

Kun kuitenkin yhtiön tärkeimpänä toimi-alana
on että eläinten rääkkäystä »vastaan säättyjä la-
keja ja annetuita määräyksiä säännöllisesti nou-



datetaan ja että rikokset niitä »vastaan saate-
taan lailliseen kanteesen, mutta ei semmoista
waarinpitoa yhtiön omain jäsenten kautta taideta
saada kyllällifeen woimaau, niin saapi toimikun-
ta, warain jälkeen, käyttää yhtiön rahawaroja
isommissa tai wähemmissä määrissä palkinnoiksi,
osittain polisipalwelioille, osittain muille yhtiöstä
ulkona olewille henkilöille, jotka lailliseen ran-
gaistukseen owat saattaneet jonkun tai joitakuita,
jotka owat tehneet itsensä syypääksi edellämaini-
tun-laatuiseen rikokseen.

Toimikunnalla on myös walta että, jos yh-
tiön etu niin waatii, käskeä jotakin jäsentä itse
luopumaan yhtiöstä sekä, jollei tätä käskyä to-
tella, sulkea hänen pois yhtiöstä.

6 §.

Kerta wuodessa, maaliskuussa, pidetään yh-
teinen warsinainen kokous, johon toimikunta il-
motuksella, joka Mmc wiikkoa ennen on pantawa
kaupungin sanomalehtiin, kutsuu yhtiön kaikki jä-
senet.



Siinä kokouksessa antaa toimikunta tilin hal-
linnostansa sekä kertomuksen yhtiön toimista wii-
meksi kuluneella »vuodella, jonka jälkeen puheen-
johtaja Isitä tilaa warten walitaan; ja käsille
otetaan, paitsi muita yhtiön toimipiiriin kuuluwia-
kysymyksiä, seuraawat asiat:

a) tilinwapauden-anto toimikunnalle,
b) toimikunnan jäsenten waali,
c') tilintutkiain waali tililaskuin tutkintoa war-

ten.
Kullakin jäsenellä on oikeus esittää ne ehdo-

tukset, jotka hän mielii saada yhteisesti tutkitta-
waksi; mutta semmoisesta ehdotuksesta ei kuitenkan
samassa tilassa taideta päätöstä tehdä, jollei
ehdotusta ole annettu toimikunnalle »vähintäänkin
neljätoista päiwää ennen kokousta ja toimikunta
siitä antanut lausuntoansa.

Kaikki asiat, jotka kokouksessa tulewat esille
otettawiksi, luetellaan myös ilmotuksessa, joka
kahdeksan päiwää ennen kokousta on sanomaleh-
dissä julkaistawa.



7 §.

Kuu asianhaarat min waatiwat, saapi toi-
mikunta kutsua yhtiön jäsenet yhteiseeu wälinai-
kaiseen kokoukseen. Asiat, jotka koskewat sääntöin
muutosta, talttaan kuitenkin ainoastaan warsi-
naisessa wuosikokouksessa päättää.

8 §.

Mteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun
erimielisyys ilmaantuu, niitten perusteitten mu-
kaan, kuin 5 § samallaisissa tapauksissa toimi-
kunnalle määrää. Annettu Keisarillisen Suomen
Senaatin Talous-Osastolta Helsingissä Touko-
kuun 5 p. 1876.

Keisarillinen Senati on antanut tä-
män asian itsellensä esittää ja siinä kohdassa hy-
wäksi nähnyt ei ainoastaan myöntää puheenna
olewan eläinsuojelus-yhtiön perustamisen waan
myöskin hywäksynyt jaseurattawakst wahwistanut
edellämainitut samalle yhtiölle ehdoitellut säännöt,
joissa mitään muutosta kuitenkaan ei pidä teh-



tämän ilman siihen erityisen luwan hakematta.
Jota asian-omaiset alammaisnudessa noudattakoot.

Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä,
Hanen Suomen Senaatinsa:
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