
OtteitaEläinsuojelusyhtiön tilikirjoista,
joiden mukaan oli 15 wuoden kuluessa yhtiön perustamiswuodesta

1877 Wiipurissa tähän saakka

Tuloja:
Ml. p

Keskimäärin 500 m. »vuosittain
noin 130 mieh, ja 10 naiselta 7,57? —

W 185? Lahjoja hraA. Nest-
bergiltäso m. RouwiltaHo-winBjaPullineni»2om.yhteensä 90 —

Myödyistä hemoistcn nahoista
saatu yhteensä (noin 250 kpl,) 1,615 60

Korkoja säästöpankista . 697 23
Yhteensä 9,979 83

Menoja:
W, 187? Säännöistä 3 kielellä,

A, G. K:n kta . . 154 8
„ „ Ostettu 50 kpl kir-

jaa' „Oi ollenkaan
piiskaa 10 —

„ „ Painettu 100 kpl wa-
roitulsia, ilmoit y. m, 83 20

„ „27 kpl, huonoja hewosia
lunastettu, syötetty, ta-
pettu 382 60

« Apuhewofista silloilla
6 päimäa .... 30 -

Poliisimiehillepattintoja 28 60
„ 1878 menoja kapteeni A.

Theslefsin kautta .
. 165 70

„ 1879 „ „ 330 15
. 1880 „ „ 24? —

„ 1881 „ ~ 44? 95
« 1882 „ ~ 276 75
„ 1883 Pormest I G, Hein-ricius'en ... 508 83
. 1884 „ . „ 427 75
~ 1885 „ „ „ 476 5

„ „ Korpraali npulaisineen
marlkinoilla .

. .273
„ S 0 hewosten osto, syöt-

tö, tappo ym > . 753 70
„ Konstaa eli I Hollo'n

palttaa 2V2 wuodelta 700 —

„ „
Wuosimalsujen kokoomi-
sesta 2 muotta .

. 80 —

„ 1890-91 Palkkio elämlällkä-
rille 3 wlwdelta . . 120 —

, Apuhem. silloilla kahte-
na lemäänä . , .

. 144 Ю
« „ Sanomalchti-ilmoituks, 16 —

„ „ Noin 60 hewosten lu-
nastus, syöttö, tappo 745 60

„ „ Poliisimiehille y. m- a-
pulaisille markkinoilla 34b -

„ 188615kapl.tzylkyhewosten
osto, syöttö, tappoym. 161 —

„ „ Poliisikomisarius I
Waanäsen palkkio . 250

„ „ Eläinsuojeluslehtiä, ja
liijasill jaettawiksi . . 32 45

„ 1891 s:n 2000 kpl Hewosesta 15 —

„ „ Wenajänkiellsten kirjoi-
tusten kääntämisestä . 38 —

„ » Apumieh, markkinoilla 78 —

« « Eläinlääkärin palkinto 40 —

„ „ Wuosimaksujen lokoo-
misesta 40 —

Siirto 4.137 66

„ „ Wullsimaksujen kokoomi-
sesta 40 —

„ „ I Hollo'n palkkaa 375
m-, ja E Knuutinen 5
kuukaudelta 125 m,

.
. 500 -

Mt. 8,924 62
1892 wuoden alussa jäännös 1,055m, 21 p.

W. 1887 Siirto 4,13? 66
„ „ Ostettu, syötetty, ta-

pettu 18 hemosta . . 301 65
„ „ Poltisimiehille ja apu-

laisille marttinoillll . 117 —

„ „ Kirjoista y. m. lasku-
jen mutaan , .

. 36 81
„ „ Konstaapeli I, Hollo

palkkaa '/2 wuodclta , 15U —

„ „ Wuostmlllsujen koloo-
misesta 40 —

« 1888—1889 Elämlccktärin
valtlio 2 muodelta . 80 —

„ „ Apuhewosista silloilla 114 —

„ 1888 Painettu 1000 kpl. kir-
jasia jaettllwitsi . , 93 20

„ 1888—89 Kirjoituksia ja il-
moituksia sanllinaleht 51 45



1888 wuoden alussa oli Ms- II matta ja siitä huolta pitämättä, eten-
tössä wielä 2115 mlk. -. w.
18Vi«9 1660. — W.
— Smk. 1440. — w. 18Vi91 —

Smk. 1430. —, joista näkyy miten
rahasto un wähennyt. — Ia myös
jäsenten luku, jsita alussa oli melkein
200, on wlime wuostna ollut tuskin
150, joilta on saatu 4 ja 2 markan
«Vuosimaksuja, eikä sen suurempia an-
timia yhtään. Yhtiön hewoskaupoista
mainittakoon, että lv. 1885 lunastet-
tiin parikymmentä hewosta 90 mar-
kalla, niiden Väliaikainen hoito mal-
soi 50 m., tappo ja nylky 93 m,,
paitsi poliisimiesten, apulaisten jaeläin-
karin palkkioita, y. m. kulunkeja, jota
wastaan myötiin 16 nahkaa 107:8ta
m. — Seuraamilta umofilta näkyy
niistä menot edellisissä tilinteoissa.
Sitä ennen saatiin niitä wähemmän
suhteellisesti pienemmillä maksuilla, joi-
ta ei ole kirjaan tarkoin merkitty, ja
silloiset Välittäjän eri tilit eiwät nyt
löydy. Paitsi hewasia un piiskoja
niiden Väärinkäyttäjiltä Vuosittain kor-
jattu melkoiset joukot. Wuonna 1882
tuotettiin ulkomaalta 23 markan mak-
satva teurastusnaamari raawaslaijaa
warten, waan sitä ei ole enemmän käy-
tetty. Jo w. 1880 oli maksettu 1?
m. teurastamisen tarkastamisesta, ett'ei
eläimiä kiusattaisi tahi rääkättäisi luo-
letettaessa. Wielä tulisi kuten esim.
Ruotsinmaalla toimittaa elainsuojelus-
lehttsiä ja kirjasia ilmaiseksi kansalle ja
kouluihin jaettawilst. Siellä on paljo
naisiakin ryhtynyt tätäkin hywänteke-
wäisyyshcmraa edistämään esitelmillä,
y. m. toimilla. Olisi meilläkin seurat-
tawa hywää esimerkkiä.

Moni hewonen kärsit usein siitäkin,
lun päihtynyt ajuri sitä säälimättä
waiwaa lowlllla ajolla, raskaalla kuor-
malla, ruoskalla, näljällä, janella, hel-
teessä tahi kylmyydessä sitä suojele»

lm silloin kun itseään, aitaa ja rahoja
on luluttanu: turhaan wäkijuoma-pai-
loissa.

Täällä on kewätssn kelirikko aikana
pidetty kuormien Vetäjille apuhewofia
Papulan sekä linnan sillalla, jotka owat
kaupungin alueella, jonka puolesta oi»
keastaan tulisi suostua tähänkin mak-suun, — Muutoin on ollut rahaston
Vahinkoa myös hylkyhewafista, joiden
nahMa ei ole saatu korwatulsi mitä
näistä polkuhinnoilla ostetuista he-
Uosista, niiden syötöstä, taposta, y.
m. on maksettu

Tm Jaakko Juteini kirjoitti myös
teurastamisesta:

„Hölmö täällä huoletoina
Luojan luontokappaleita
Kiusatenkin kuolettaapi;
Wiisas, Herran heimolainen,
Pikaisesti piinatoina
Hengen heiltä hellittaäpi."

Nyt owatkaupungin valtuus-
miehet määränneet Gläinsuojelusyhdis-
tylselle 500 m., joista sen puolesta lii-
tämme, ja kun tämän lisäksi toiwotaan
saa da wu otuisi a jäsenmaksujaaina useam -

miltä sen rahastoon, niin on yhdis-
tys wastaiselst pulasta autettu.

„Suomi, joka ollt suuri,
Walmis tielle »alistuksen,
Järjen walossa uapaana!
Sytyttele sydämissä
Tunnon tuli, hywän suonto,
Kunniaksi kansakunnan;
Uudlstcle unhotettu
Kallis käsky kaikliwallan
Laskemahan laupeutta
Lnoksi luontokappaleenkin,
Laita laki lurjuksille
Estämähän ehdon töissä
Tumattoman tuskaisuutta,
Kosta kowalla kovuutta."

I. I."

Wiipurissa, Wiipuim Sanomain ttijllpamossll, 1892


