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1 §•

Eläinrääkkäyksenä on pidcttämä:

2 8.

Dhdistylscn tarkoituksena on ylchensä wailuttaa sääli-
mäistä ja lempcätä kohtelua cläiniiä kohtaan: ja erittäinkin
mastnstaa kaikenlaista eläinten rääkkäämistä.

I',si.) lotaincn eläimen pakottaminen ponnistukseen,
joka käy scu woimain yli, tai ou sen luontoa wastaan.

2:si.> Haawoittuneiden, nillkuic» tai nuiuten sairaiden
mctäiäin käyttäminen; tai sellaisten aiokalujen käyttäminen,
>otka haawoittawat eläintä, tai saattamat sille tuskia;

3:si.) Jokainen pahoinpiteleminen joko lyömällä tai
pieksämällä, nälällä täi janolla, taikka muulla, Ulcydestä,
huolimattomuudcsia tai kewytmiclisyydessä lähtemällä jul-
muudella ;

4:si.) Eläimen tappaminen lamalla, joka tarpeetto-
masti cncnlää sen kärsimystä;

s:sj.> Kalojen tappamisen laiminlyöminen, joita ci me-
dessä aijota kuljettaa;

N:si.) Pikkulintujen, niiden munien ja poikien mahin-
ssoittamincn.

yhdistyksen »vaikutusalana on Satakunnan maakunta,
tcslusyhdistytscllä Porin kaupungissa ja haaraosastoilla
maaseuduilla.



3 §•

4 §•

5 §•

s:si.) muuten edistämällä yhdistyksen harraslulsia

Haaraosastol toimimat omien, leskusyhdistykscn wah-
wistamain sääntöjensä mukaan.

Uhdistylsen jäseneksi on oikeutettu pMemään jokainen
kunniallinen kansalainen, jota yhdistyksen nimikirjaan kirjoittan-
tumalla sitoutuu näitä sääntöjä noudattamaan ja wnosimat-suna yhdistykselle suorittaa: mies yhden (1) markan ja nai-
nen 50 penniä: taikka terrassaan edellinen wiisilolmatta fts).
jälkimäinen wiisitoista (15) markkaa. Lahjoja ja testament-
teja »vastaanotetaan myöskin.

Nhdistys on oikeutettu kutsuinaan kunniajäseniä, jotka
oivat kaikista maksuista wapaat.

yhdistyksen jäsen on wclwollincn parhaan kykynsä mu-
kaan edistämään yhdistyksen tarkoitusta:

I:si.) omalla esimerkillänsä, sekä. asianhaarain mu-
kaa», selityksillä, kehoituksilla ja «varoituksilla:

2:si,) kivittämällä yhdistyksen tarkoitusta wastaawaa
kirjallisuutta;

3:si) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja vaik-
lakuuuallisista oloista ja raivoista, jotka ivaituttawat eläin-
leu tohteleniisecn;

4:si.) joko itse, tai loimikuiman, taikka paikallisen po-
liisiiviraston lautta lanteeseen saattamaan sellaiset eläinrääk-
käykset, joissa lakia rikotaan; setä

Jäsen joka rikkoo näitä sääntöjä ivastaan, tai kahtena
wuotcua jättää jäsenmatson suorittamatta, katsotaan yhdis-
tyksestä luopuneeksi, mutta o» kumminkin wclivollinen suorit-
tamaan laimiinlyödyt jäscnmaksot.



1 §•

s §.

Ihdistyksen asioita hoitaa Ponsia sijaitsema keskus-
toimituilta, johon kuuluu tuusi jäsentä. Tämä» toimitmman,
joka keskuudestaan walitsec puhccnjohtajau ja warapuhcenjol>
tajan, M ottaa tirjncin ja rahawartian, walitscc yhdistys
wuosiloloutsessa kolmeksi muodcksi siten, että joka wuosi kaksi
jäsentä ja ylsi marajäseu eroamat, kahtena cnsimäisenä muo-
tenä arivalla ja sitteminin wuoion nuikaan. Niidestään wa-
litseuiincn on sallittu

Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa tai useammin
asianhaarain mukaan, ja on toimimaltaincn kun jompikumpi
puheenjohtaja ja kolme jäsentä omat saapumilla. Toimikun-
nan kokouksessa mastaa lirjnri pöytäkirjasta, ja päätökset
tehdääu yksinkertaisella ääni-cnemmistöllä Äänten tasan-
lanqetcssa, käy se mielipide päätökseksi, johon puheenjohtaja
liittyy.

Paikkatunuallisilla mirastoilta pyytäköön toimiluuta scl
laisia toimia ja määräyksiä, jotka edistämät yhdistyksen tar-
koituksia.

Saamuttaaksccn tehokasta maarinpitoa eläinrääkkäystä
mavtaan säädettyjen lakien ja erinäisten määräysten noudat
tamiscsta ja edistääkseen yhdistyksen tarkoitusta, saa toimi-
kunta, marojen mukaan, käyttää yhdistyksen rahastosta suu-
rempia ja mähcmpiä määriä ei ainoastaan palkinnoiksi polii
Miehistölle ja muillekin hcutilöillc, jotka lailliseen rangais-
tukseen saattamat cläinräällääjiä: maan, myöskin sellaisten
manhuuttaan huonojen ja moimattomien kotieläinten ostoon
ja teurastamiseen, jotka sclmästi omat rääkkäyksen alaiiia.



10 §.

2'si.) läscntc» »valitseminen toimikuntaa!!

11 §.

1-.si) Tilimvapauden myöntäminen toimikunnalle;

Kerta »vuodessa, toukokuussa, pidetään yleinen »vuosiko-
kous, johon toimikunta ilmoitnlsclla, mikä kolme miilkoa ai-
kaisemmin julaisiaan kaupungin sanomalehdissä, kutsuu yh-
distyksen jäsenet. Tässä kokouksessa antaa toimikunta tilin
rahamarojcn hoidosta setä tertomnlscn yhdistyksen toiminnas-
ta lähinnä kuluneena »vuotena; miukä jälestä tilaisuutta mar-
ten on puheeujohtaja walittawa; ja otetaan silloin, paitsi
muita yhdistyksen toiminnan kanssa yhteydessä olemia kysy-
myksiä, seuraamat asiat tasitcltämälii:

' Kahdcu tilintarkastajan ja yhden «varajäsenen
malitseminen kuulumaa muotta martcu

Jokaisella jäsenelläon oikeus tehdä ne ehdotukset, jotka hän
haluaa yhteisen keskustelun alaiseksi: mutta sellaisen ehdotuk-sen johdosta ci samassa tilaisuudessa saateta tehdä lopullista
päätöstä, ellei ehdotusta ole toimikunnalle annettu wähintän-
sä neljätoista päimää ennen kokousta, eitä toimikunta siitä
antanut lausuutausa.

Kaikki asiat, jotka kokouksessa esiiutymät. luetellaan
myöskin ilmoituksessa, jota kahdeksan päimää ennen kokousta
ou sanomalehdissä julkaistama.

Kuntin kalcntcrinmuodcn alussa tulee haaraosastojen
lähettää keskustoimikunnalle muosikcrtomulsensa ja tarkastetun
muositiliu edelliseltä »vuodelta, yhdistyksen »vuosikertomukseen
liitcttämäksi.

Ihdistytscn »vuosikokoukseen saamat haaraosastot lä-
hettää lukin yhden edustajan jota kymmentä jäsentänsä tohti.
Edustajilla on jokaisella siinä yksi ääni.



12 $

Halloin asianhaarat »iin waanwat, o» toimikunualla
malta kutsua nhdistiilseu jäsenet yleiseen nlimääräiseeu lotoul-
seeu. Sääutöjc» muuttamista tostewat lysyuwtiet woidaan
kuitentin aiuoastaau ,uuositokoulsessa päättää.

13 H.
Ileisissä totoulsissa päätetään asiat, milloin cnmicli-

syyttä ilmaantuu, uiitteu perustusten mukaisesti, jotta 7>M
§:ssä toiiuiluunau suhteen mainitaan".

Tama» anan siilien (uulitroine firjoincen on Un
ioetnoöri itfcllciifä ctitgttännt, jafosfa yl>dist»lscu luaifutuS
tulee otottaan warsinlin f)t)sbp[li«tä laatua, eifä eöcilä
jäljcnncttt) iäcintöeljbotiig tmiöstään ole ristiriidassa ylei-
[en lain ja uioimaSja olewicn afctufiicn kanssa, niin ja
noubattamalla Hänen Retfaritfifcn S)!ajc§tccttinja Slrmolli=
sessa afetutfisfa, laajennetusta mallasta maan hallinto
»virastoille, Slofuun 20 päiwältii 1887, liinönncttnä oi-
tcutta, harlilsee Suiocrnööri fohtnnlliieksi täten antaa suos-
tmmitfcnia mainitulle iiläin[uojciuäi)f)biäti)ffcllc ninodos-
tua selä l)nimtfji)tn nlläiäliennctnu sille laaditun ohjesään-
nön, se» saman asianomaisten ncnihatcttaioaffi wahwis-
taa: ollen asiallisten loelnnillijuus toti, <oslo muuttuneet
olot wastedes loaatijiioat lisäostä näihin sääntöihin tahi
niiden »»inttämistä jossakin osassa, hanllia sellaiselle pää-
tölsclle wahwistnsta laillisessa järjcstnfjeäfä, fasbaffeen
täiiimöiiclle lisäykselle tahi muutofjelle lainrooitnaifen it>ai=
futufjen. Paitla ja aika ennen mainitut.

W. von Kraemrr.
«vei N. *)tnnmt.
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SATAKUNTA MU»»»,
§ i-

Såsom djurplågeri anses:

Föreningens syftemål är, dels i allmänhet att
verka för en skonsam och mild behandling af djuren,
dels ock särskildt att motarbeta hvarje slag af djur-
plågeri.

l:o.) Att djuren tvingas till ansträngningar, som
öfverstiga deras krafter eller strida mot deras natur;

2:o.) Att till dragare användas djur, behäftade
med sårskador, hältor m. m. och att för dragare an-
vändas sådan körredskap, hvarigenom djuren antingen
sargas eller förorsakas plågor;

3:o.) Hvarje misshandel af djur medels hugg
eller slag, hunger eller törst eller annan af elakhet,
vårdslöshet eller lättsinne skeende omildhet;

4:o.) Hvarje aflifvande af djur, som förorsakar
dem en mera långvarig och smärtsam dödskamp, än
som är oundgängligen nödvändigt.

5:o.) Underlåtenhet att döda fisk, som ej är af-
sedd att transporteras i vatten.

6:0.) Skadande af småfoglar, deras ägg och
ungar.



§ 2,

§ 3.

§ 4-

Föreningens verksamhet omfattar Satakunta land-
skap; med en central-förening i Björneborg samt fili-
alafdelningar i landsorten. Filialafdelningarnas verk-
samhet ordnas medels stadgar, som af central-förenin-
gen godkännas.

Berättigad att i föreningen ingå är livade red-
bar samhällsmedlem, som medels inskrifning i förenin-
gens matrikel förbinder sig att efterlefva dessa stad-
gar samt i årsafgift till föreningen erlägger: man en
(1) mark och kvinna 50 penni, eller en gång för alla
den förstnämnde tjugufem (25), den senare femton (15)
mark. Donationer och testamenten emottagas jemväl.

Föreningen är berättigad att inbjuda hedersleda-
möter, hvilka äro befriade från alla afgifter.

Hvarje medlem af föreningen är pligtig att efter
bästa förmåga befrämja föreningens syftemål:

1:o.) (3enom eget föredöme, samt eiter om«tän-
äiglieternas kraf, genom unnlvBningar, förmaningar el-
ler varningar;

2: o.) Oenom Bpriäan<le al literatur, som oeiräm-
i'öreningenB sviten;

3:o.) Genom att meddela föreningens bestyrelse
upplysningar om ortsförhållanden och folkseder, som
kunna öfva inflytande på djurens behandling;

4:o.) Genom att i fråga om sådana fall af djur-
plågeri, som innefatta förbrytelse mot gällande lag,
antingen sMf eller genom föreningens bestyrelse eller
ock vederbörlig polis befordra den skyldige till laga
åtal.



§ 5.

Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller un-
der två år försummar inbetalningen af sin medlems-
afgift, anses hafva utträdt ur föreningen, men är det
oaktadt riktig att erlägga resterande afgifter.

8 6.

Ledningen af föreningens anlagenheter utöfvas
af en bestyrelse i Björneborg, bestående af sex leda-
möter och tre suppleanter. Denna bestyrelse, som in-
om sig utser ordförande och viceordförande samt anta-
ger sekreterare och kassör, väldes af föreningen på års-
möte för tre år sålunda, att tvänne ledamöter och en
suppleant årligen afgå, under de två första åren ge-
nom lottning och sedesmera i tur. Omval är tillåtet.

§ 7-

8 8.

5:o.) Genom att i ofritt understödja hvarje be-
mödande, som gagnar föreningen intressen.

Bestyreisen sammanträder en gång i månaden,,
eller oftare, efter omständigheterna; och är beslutför
då endera ordföranden och tre ledamöter äro närva-
rande. Vid bestyreisens sammanträden föres protokol-
let af sekreteraren, och besluten fattas med enkel röst-
öfvervikt. Falla rösterna lika å hvardera sidan, gäller
såsom beslut den mening, som ordföranden hyllat.

Bestyreisen må vinnlägga sig om att hos lo-
kala myndigheterna utverka sådana åtgärder och före-
skrifter, som befrämja föreningens syften.



S 10.

lleoliarge kör destvrelsen
2:o ) Val ak ledamöter i nestvrelsen ;

För ernående af värksam kontroll öiver efterlef-
naden af de mot djurplågeriet stiftade lagar och gif-
na föreskrifter samt för befrämjande af föreningens
syftemål, eger bestyreisen att i mån at tillgångarna,
använda utaf föreningens medel större eller mindre
belopp såväl till belöningar dels åt polisbetjänte, dels
åt jämväl andra personer, Ovillig, till laga näpst be-
fordra djurplågare, som ock till inköp och nedslak-
tande af %ådana af ålderdom svaga och kraftlösa hus-
djur, hvilka uppenbarligen äro utsatta för djurplå-
geri.

En gång om året, i maj månad, hålles allmänt
årsmöte, hvartill bestyreisen genom annons, som tre
veckor förut införes i stadens tidningar, kallar före-
ningens medlemmar.

Vid detta möte afgifver bestyreisen redovisning
för kassaförvaltningen samt berättelse om föreningens
värksamhet under det närmast tilliindalupna året,
«varefter ordförande för tillfället utses och handläg-
gas, utom andra med föreningens värksamhet gemen-
skap egande frågor, följande ärender:

Val af tvä revisorer ock en LUppleaut tor
granskning af löpande arets räkenskaper.

medlem eger rätt att framställa de fur-
slag lian önskar ma lilifva föremal för samtäld
präkning; men i anledning ak sådant korslag kan lik-
väl H vid samma tillfälle beslut fattas, sälramt ei för-
slaget blikvit till destvrelsen ingifvet minst fsorton da-
gar före sammankomsten o«n liestvrelsen däröfver af-
gilvit utlåtande.



Alla de ärender, som vid mötet skola förekom-
ma, uppräknas äfven uti den annons, som åtta dagar
före sammankomsten bör uti tidningarna införas.

§ 11.

I början af hvarje kalenderår böra filialafdelnin-
garna till centralbestyrelsen insända sina årsberättelser
och reviderade årsredovisningar för föregående år för
att föreningens årsberättelse bifogas.

Uti föreningens årsmöte ega filialafdelningarna
enhvar deltaga genom en delegerad för hvarje tiotal
af sina medlemmar. Hvarje delegerad eger därvid en
röst.

§ 12.
Där omständigheterna sådant föranleda, eger be-

styreisen sammankalla föreningens ledamöter till all-
män extra sammankomst. Frågor, som röra ändring
af stadgarna, kunna dock endast på årsmöte åtgöras.

§ 13.
Vid de allmänna sammankomsterna afgöras aren-

derna, då skiljaktighet i meningarna uppstå, enligt de
grunder 7 § i likartade fall för bestyreisen innehåller*.
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