




Maawlljetys-Seuran

WllplMssa

Asetukset.

Viipurissa,

I. Ctberwall«r p«ikin«en. 1850.



lmprl!N » t u ? : f> pillin^ren.



§. l.
Nimellä Maawiljelys-Seura on

Wiipurin kaupungissa toimeen tullut yh-
teys tilanhaltiain ja muiden maamvilje-
lystä suosiwain miesten kesken, jolla on
tarkoituksena, että, erinomattain Wiipu-
rin Läänin talonpojissa, paremmalle kan»
nalle auttaa maawiljelysta, karjanhoitoa
katewyyttä ja maamiehen ammattia, jota
kaikkea on luultu mukawammasti
wan tehdä sellaiselta Seuralta, jonka ja.
senet owat lähempänä kansaa ja tuntea
wat luonnollisesti paremmin sen tawat,,
mielenlaadun ja tilaisuuden, kuin Kejsa»
rillinen Suomen yhteinen Huoneenhallitus.Seura, jonka waikutuksen pesä tästä
maakunnasta on kaukempana; Ia kokee
siis tämä uusi Seura pyrkiä tarkoitus
feensa niin kuin seuraa;

2.
Soweljain kirjojen toimittamisellamiehille;
Suullisilla keskustelemisilla Seuran ko^

koukfissa;
Oirjaston »vähittäin hankkimisella MM

wtuista aineitztaz



Maawiljelys-työkaluin saatawana pitä«
misellä, niille jotka niitä maalimat;

Kaikellaisten siementen hankkimisella maa-
wiljeliäin waraksi, kaikki ostohinnasta.

Sellaisten warain hoitamisella jakäyttä-
misellä, jotka johon kuhun missiin tar»
koitukseen Seuran halttuun ja käytet-
täwiksi owat annetut.

Maanviljelyskoulun laittamisella, niin pian
kuin warat sen myöttäwät; sekä

Muilla soweliailla wälikappaleilla.
Z. 3.

Seuraan osalliseksi woipi tulla jo«
lainen, joka sen tarkoitufseen sitoutuu
maksamaan wissin wuosilliscn maksun,
josta kirjoitus woipi tapahtua Seuran
nimikirjaan, joko suorastaan siitä ilmoi»
lettua eli ensin siihen kutsumuksen saatua,
olematta mitään missiä aikaa määrätty
sellaiselle Seuraan kirjoi Naimiselle

8. 4.
Se wuosillinen apu jonka Seuraan

tulewa jäsen sitoutuu maksamaan, suori-
tetaan joka wuosi Joulukuussa, sille jolla
Seuran warat silloin hallussa owat, niin
kuin tässä alempana lähemmin määrätään.



H. 5. '

Maawiljelys Seuran tarkoitettu
toimi ajetaan lähemmin ja asiallisestikäyttämäkunnalta, jolla on Esimies, wa-
ra Esimies ja seitsemän jäsentä, walitut
ensi alussa kaikki yhtaikaa. Ensimäisenwuoden lopussa heistä eroo, arwan jäl-
keen, kaksi jäsentä, toisen wuoden lopussa,
toiset kaksi ja kolmannen wuoden lopussa
taas kaksi, sekä wiimeinen neljännen wuo«
den lopussa, ja walitaan jokgkerran uudet
poisjääpäin silaan, jolloin myös nämä
woiwat tulla jälleen walituiksi, jos siihensuostumat. Wara Esimiehestä ei pidetä uut-
ta waalia, ellei hän, paikkakunnasta muut-
tamisen kautta eli muista kohtaamista syis-
tä, ole estetty Mirkaansa pitempään toimit-
tamasta, taikka siitä itse luopua tahdo, joka
wiimeinen ei saa tapahtua ennen kuin häntäyttä kolme wuotta on tätä Mirkaansa pitä-
nyt. Mitä Esimiehen wirkaan tulee, on
Läänin Guwernööri itsestään Esimiehenä.s. 6.

Käyttämäkunnan jäsenistä, sowin-
toa myöten, toimittaa yksi Sihteerin am-
matin, autettuna, jos tarwis waatii, jol-
tai toiselta heistä) ja on Sihteerin toimi



kayttämäkunnan, niin hywin kuin koko
Seura M, kokouksissa tehdä lyhykäisen
protokollin, sekä suorittaa tarpeellisen kir-
joitusten waiheen.

§. 7.
Samaten pitää käyttamäkunnan jä-

senistä Yhden hoitaa Seuran warat, pitää
Seuran nimikirjan asianomaisille saapu-
milla, ajaa kokoon saatawat, toimittaa mak-
sut käyttamäkunnan eli.Seuran sääntöin
jälkeen, ja joka wuosi käyttämäkunnallh
tehdä luku Seuran kaikista waroista.
Käyttämäkunta yhteisesti on wastuuk-sen alainen hallinnosta kokokansa.

§. 8.
Käyttämäkunta kokoutuu ensimäissäpyhätöinä maanantaina joka kun

asiat sitä waatiwat, waan milloin asioita
keskusteltawaksi ei ole, woipi kokous eli
toinen jäädä pois, jonka Esimies eli
Varaesimies silloin ilmoittaa.

Wälikokouksihin annetaan taas erinäi?
nenkutsumus, milloin tärkiä asia niin waatii.s. 9.

Ennenkuin käyttämäkunta on pää-;
töksen woipa, pitää wahintäin wiisi olla
puwilla keskustelemassa ja päätöstä sano-



Massa. Mielten eritessä ratkaisemat enim-
mät huudot ja tasan ollessa Esimiehen puoli.

Esimiehen poisollessa ajaa sen asian
waraesimies, taikka, jos molemmat owat
pois, wanhin saapumilla olema jäsen.s. 10.
Kayttamäkunnan welwoUisuutena on:
Asianmukaisesti pitää huoli Seuran

tuloksista ja omaisuudesta;
Gdullisimmasti, ja yhtaikaa tarpeellista

makuutta wastaan lainaamisella, kas-
wattaa Seuran puhtaita rahoja, jos
niitä Seuralla on;

Seuran asiat walwoa ja seuran oikeista
eduista pitää kaikkinainen waari.

Tarkasti toimittaa ne asiat joista 2:N
H:in tempuissa 1, 3, 4, 5, ja 6 lue-
tellaan, ja muutki wähemmat asiat,
jotka Seuran tarkoitukselle hywäksi lö>tywät, ja

toimeen saattaa mitä Seura erittäin woi-
pi päättää ja säätää.

Jos maawiljelys koulu ennen eli
Myöhemmin tulisi laitettawaksi, on senki
toimeen saattaminen, johdatus ja hoito
kuuluwa käyttamäkunnalle, mutta Seu»
talta siihen annettawain pääperustus»



ten jälkeen; samaten kuin muutti tärki-
ammät kysymykset ja toimet, jotka woi-
wat koskea eli waikuttaa suurimpaanosaan Seuran omaisuutta, aina owat Seu-
ran yhteiseksi keskustelemiseksi ja pää-
tettäwäksi jatettäwät, jota paitsi sellais-
ta ei saata tehtää taikka ylimalkain jo-
tain toimittaa Seuran ilmoitettua tah-
toa wastoin.

§. 11.
Seura tahtoo jokawuosi päiwää en-

nen Syysmarkkinoita Wiipurin kaupun»
gissa pitää yhteisen kokouksen, jonka käyt-
tämökunta erittäin ilmoittaa kaikille o-
sallisille, kuulutuksella lähimaisessa sano-
malehdessä, wähintäin kahta wiikkoa ennen.

Jos käyttamäkunta sillä wälillä
näkee wälikokousta tarpeelliseksi, määrä-
tään wissi päiwä ja tunti sekä paikka
siihen, kuulutuksella, samalla tawalla kuin
oikiasta kokouksesta sanottu on.

Keisarillisen Suomen Senatin lorkias',' kun-
nioitettawan Kanseli Ekspeditsionin kirjou
tuksen, s:stä wiime Helmikuuta, jälkeen
owat nämä asetukset seuratlawaksi wahi
wistetut, jonka todistaa, Wiipurissa Maan»
Kanselissa 20 Maaliskuuta 1850.

Lauri Langenstiöld<
Maan.Sihteeli.






