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eläinten kidutuksena pidetään^

nistuksiin

juhdan vialle tai ovat sille tuskaksi;

tukset nälällä ja janolla y. m. sekä

heidän karsimistaan.

1 §. Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa kaikellaista
eläinten kidutusta ja edistää säälivää ja lempeää kotieläin*
ten kohtelemista.

a) eläinten väkinäinen pakotus liiallisiin voimien pon-

semmoisten ajokalujen käyttäminen, jotka saattavat

c) kaikellainen rääkkäys ilkeydestä, huolettomuudesta tai
ajattelemÄttomliucleztÄ, niinkuin ruo«l<it!iemi!iet, I<i<.lu«

c!) eläinten tappaminen tavalla, joka tarpeettomasti !i«ää

2 §. Kukin yhdistyksen jäsen on velvollinen kykynsä
mukaan edistämään tämän tarkoituksen saavuttamista:

omalla ««imerkillänzä zekä, aziannaarain mukaan, xel>«
tvkzillä, Kel>oitukBilla ja varoitukzilla

maattamalla vleizön tietoon zemmoizia tapaukkia, jotka
ovat OMÄNS3 nerättämään zääliväizvvttä eläimiä kontaan
ja kaunua niitten rääkkäämistä vaztaan:

antamalla toimikunnalle »emmoixia tietoja,
joiclen voillaan rvntvä muiliin
axiannaaroillin zoveltuviin tarkoitukzenmukaiziin toimiin^

»cmmoizizza tapaukzizxa, joizza eläinten kiclutukzella
voim»zzao!evaa lakia rikotaan, joko itse zaattaen rikollinen
«vvtökzeen tai ilmoittaen zeikan azianomaizelle kruunun-
palvelijalle taikka vlicliztvkzen toimikunnalle tarpeenmu-
kaisia toimenpiteitä zekä

muutoin edistämällä jokaista vritvztä, joka vlicliztvk-
-sen narrastukzia nvöclvttää.

3 H, Kukin nvvämaineinen kansalainen on oikeutettu
pääsemään osalliseksi vnclistvkseen suorittamalla sen ranas-
toon vuotisen makson, I markan.

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



Vapaaektoizia apuja otetaan kiitullizuuäclla vaztaan.
Varattomia nenkilöitä, jotka ovat vlicliztvk-

xen tarkoituksia ja maattavat terillä gille eritviztä livötvä,
saa toimikunta ottaa vliäirtvkzeen makzovapaikzi jägenik^i.

4 §, joka näitä kääntöjä rikkoo, on
rextä eruitettava.

5 §. Yhdistyksen asioista pitää huolta toimikunta,
jossa on oleva kuusi varsinaista» ja kolme varajäsentä.
Tämä toimikunta, joka keskuudestansa valitsee esimiehensä
ja varaesimiehen sekä sihteerin ja rahastonhoitajan, vali-
taan yhtiön varsinaisessa vuosikokouksessa. Joka vuosi
eroaa siitä kaksi varsinaista ja yksi varajäsen, kahtena en-
simaisena vuonna arvan, sittemmin vuoron mukaan. Eron*
neen jäsenen tai varajäsenen saattaa uudelleen valita.

6 H, toimikunnan kutsuu kokoon ezimiez tai vara»
cximiez ja «n zen pöytäkirja mutta

älköön päätöltä teiltäkö, joll ei ezimie» tai nänen xija>«
!ien!ia ja vänintäan kakxi jäzentä ole lä«nä,
määrää vkzinkertaincn äänten enemmistö, ja, milloin äänet
lankeevat tazan, erimielien ääni.

7 ?aikallizilta virastoilta hankkikoon toimikunta
»emmoizia toimenpiteitä ja määrävk>iiä, jotka vncliztvkzen
tarkoituksia ecliztävät.

8 8> Baavuttaak>ienza teliokkaampaa tarkaztuzta eläin-
rääkkävrtä koskevien ja «ääclösten nouclattami-
!iexta, antakoon toimikunta, varain jälkeen, vl,lliztvk!>en
raliaxtuxta i«ompia tai väliempiä palkintoja poliizipalveli-
julllc ja muille, jotka eläinten kiclutukrcen «vvlliziä ovat
laillizeen ranAairtukxeen maattaneet.

9 toimikunnalla olkoon mvöz oikeus tarpeen tullen
kävttäa kanclen
ymmärtävän ja jäävittöman mienen arvion mukaan, van-
noja laintuneita, raajarikkoiria taikka muuten parantumatto-
man viallizia juhtia «ekakuulettaakzenza ne sopivalla tavalla.

10 H. Kerta vuoclezxa, toukokuuna, picletään varsi-
nainen vuc>zikokouß, julion toimikunnan tulee kanclek^an



a) tilivapaudensanto toimikunnalle;
b) toimikunnan jäsenten vaali, ja
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päivää sitä ennen kutsua yhdistyksen jäsenet ilmoituksella
kaupungin sanomalehdessä.

Kokouk8«88a, j0582 toimikunnan tulee antaa tili
liallinnoBtanBa ja KertomuB vn6iBtvkBen viimevuotiziBta
toimiBta, otetaan KäziteltävikBi «euraavat aBiat i

c) tilintutl<ijain vaali tarkaztamizta varten.
Kullakin jäsenellä on oikeus tehdä ne ehdotukset,

jotka hän haluaa saada yhteisesti tutkittavaksi, mutta sem-
moisesta ehdotuksesta älköön kuitenkaan samassa tilassa
päätöstä tehtäkö, jollei ehdotusta ole annettu toimikun-
nalle vähintäänkin neljätoista päivää ennen kokousta ja
toimikunta siitä antanut lausuntoansa.

II §, Kun aziat niin vaativat, kutzukoon toimikunta
v!icli«tvkBen jäzenet vlimäärÄizeen KokoukBecn, KvBvmvk-
xet, jotka KoBkevat muutozta, ratkaiBtakoot kui-
tenkin ainoa<itaan vakinaiBeBBa vuc><iikukoukBe«Ba.

12 H, VliteiBiBBä KakoukBiBxa ratkaiztaan a«iat, kun
elimielizvvttä ilmaantuu, zamujen peruBteitten mukaan,
kuin 6 ij samallaiBixza toimikunnalle määrää.

Keizarillinen luomen senaatti un tämän
nouciatettavakzi vanviBtanut,
Keizaril!iBeBBa BenaatiBBa sen I'alouB-ll8a!>-
tolia, KeBäkuun II p:nä 1884,


