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Eläinten kidutuksena pidetään:

1 8> Dhdistykfen tarkoitus un wastustaa kaikel-
laista eläinten kidutusta ja edistää sääliwää ja lempeää
kotieläinten kohtelemista.
a) eläinten »väkinäinen pakotus liiallisiin woimieu pon-

nistuksiin ;

b) semmoisten ajokatujen käyttäminen, jotka saattamat
juhdan »vialle tai oivat sille tuskaksi;

c) kaikellainen rääkkäys ilkeydestä, huolettomuudesta tai
ajattelemattomuudesta, niinkuin ruuskitsemiset, kidu-
tukset nälällä ja janolla y. m. sekä

d) eläinten tappaminen tawalla, joka tarpeettomasti lisää
heidän karsimistaan.
2 §. Kukin yhdistyksen jäsen on welwollinen kykynsä

mukaan edistämään tämän tarkoituksen saawuttamista :

omalla esimerkillänsä sekä, asianhaarain mukaan,
selityksillä, kehoituksilla ja »varoituksilla;

saattamalla yleisön tietoon semmoisia tapauksia, jotta
olvat omansa herättämään sääliwäisyyttä eläimiä kohtaan
ja kauhua niitten rääkkäämistä »vastaan;

antamalla yhdistyksen toimikunnalle semmoisia tietoja,
joiden johdosta »voidaan ryhtyä paikallis-oluihin ja muihin
asianhaaroihin soweltuwiin tarkoituksenmukaisiin toimiin;

semmoisissa tapauksissa, joissa eläinten kidutuksella
woimassaolewaa lakia rikotaan, joko itse saattaen rikolli-
sen syytökseen tai ilmoittaen seikan asianomaiselle kruu-
nunpalwelijalle taikka yhdistyksen toimikunnalle tarpeen-
mukaisia toimenpiteitä »varten; sekä

muutoin edistämällä jokaista yritystä, joka yhdis-
tyksen harrastuksia hyödyttää.

3 Kukin hywämaineinen kansalainen on oikeutettu
pääsemään osalliseksi yhdistykseen suorittamalla sen rahas-
toon »vuotisen makso», nainen kaksi ja mies neljä markkaa.

Se, joka kerrassaan maksaa, nainen kaksikymmentä ja
mies neljäkymmentä markkaa, on »vuosimaksuista »vapaa.



Vapaaehtoisia apuja otetaan kiitollisuudella wastaan.
Varattomia henkilöitä, jotka owat edistäneet yhdistyk-

sen tarkoituksia ja saattamat tehdä sille erityistä hyötyä,
saa toimikunta ottaa yhdistykseen maksowapaiksi jäseniksi.

4 8- läM, joka näitä sääntöjä rikkoo, on yhdis-
tyksestä eroitettawa.

5 §. Ihdistykscn asioista pitää huolta toimikunta,
jossa on olcwa kuusi warsinaista- ja kolme wara-jäsentä.
Tämä toimikunta, joka kcskuudestausa walitsee esimiehensä
ja »vara-esiiniehen sekä sihteerin jarahastonhoitajan, »vali-
taan yhtiön »varsinaisessa »vuosikokouksessa. Joka »vuosi
eroaa siitä kaksi warsinaista ja yksi »varajäsen, kahtena en-
simäisenä »vuonna arwan, sittemmin »vuorou mukaan. Eron-
neen jäsenen tai »varajäsenen saattaa uudelleen »valita.

6 K. Toimikunnan kutsuu kokoon esimies tai »vara-
esimies ja on sen istunnoissa pöytäkirja pidettäwä; mutta
älköön Päätöstä tehtäkö, jollei esimies tai hänen sijai-
sensa ja »vähintään kaksi jäsentä ole läsnä. Päätöksen
määrää yksinkertainen äänten enemmistö, ja, milloin
äänet lankecluat tasan, esimiehen ääni.

7 8- Paikallisilta »virastoilta hankkikoon toimikunta
semmoisia toimenpiteitä ja määräyksiä, jotka yhdistyksen
tarkoituksia edistäwät.

8 §. Saawuttaatsensa tehokkaampaa tarkastusta
eläinrääkkäystä koskemien asetusten ja säädösten noudat-
tamisesta, antakoon toimikunta, »varain jälkeen, yhdis-
tyksen rahastosta isompia tai wähemftiä palkintoja poliisi-
palwelijoille ja muille, jotka eläinten kidutukseen syyllisiä
owat lailliseen rangaistukseen saattaneet.

9 §. Toimikunnalla olkoon myös oikeus tarpeeu tullen
käyttää yhdistyksen rahastoa lunastaatsensa, kahden asian-
ymmärtäluän ja jääwittömän miehen arlvion mukaan, »van-
hoja laihtuneita, raajarikkoisia taikka muuten parantumatto-
man »viallisia juhtiasekäkuolettaatscnsa ne sopimalla taivalla.

10 §. Kerta »vuodessa, toukokuussa, pidetään »varsi-
nainen »vuosikokous, johon toimikunnan tulee kahdeksan
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päiwää sitä ennen kutsua yhdistyksen jäsenet ilmoituksella
kaupungin sanomalehdessä.

Tässä kokouksessa, jossa toimikunnan tulee antaa tili
hallinnostansa ja kertomus yhdistyksen wiimcwuotisista
toimista, otetaan käsiteltäwilsi seuraamat asiat:

a) tilinwapauden-anto toimikunnalle;
b) toimikunnan jäsenten waali, ja
c) tilintutkijain waali tilinlaskujen tarkastamista

warten.
Kullakin jäsenellä on oikeus tehdä ne ehdotukset,

jotka hän haluaa saada yhteisesti tutkittawaksi, mutta
semmoisesta ehdotuksesta älköön kuitenkaan samassa ti-
lassa päätöstä tehtäkö, jollei ehdotusta ole annettu toi-
mikunnalle »vähintäänkin neljätoista päiwää ennen ko-
kousta ja toimikunta siitä antanut lausuntoansa.

11 F. Kun asiat niin waatiwat, kutsukoon toimi-
kunta yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen. Kysy-
mykset, jotka koskewat sääntöjen muutosta, ratkaistakoot
kuitenkin ainoastaan »vakinaisessa »vuosikokouksessa.

13 §. Yhteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun
erimielisyyttä ilmaantuu, samojen perusteitten mukaan,
kuin 6 Z samallaisissa tapauksissa toimikunnalle määrää.

Keisarillinen Suomen Senaatti on tämän
noudatettawaksi wahwistanut. Helsingissä,
Keisarillisessa Senaatissa ja sen Talous-


