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Gliiiuriiiikkiiys.
Suomennettuja otteita: ~De wärn-

lösas Wän"-nimisestä lehdestä, Suo-
men maamuiljelyslehden mukaan:

Eräs norjalainen, agronomi In-
gebr. Anda, on julkaissut kirjasen,
jonka nimi on ~E l a i n r a a k käys
m a aZs am m e". Kirjoittaja on
kyllä yksinomaan kiinnittänyt huomi-onsa norjalaisiin oloihin, mutta hä-
nen yhtä lämpimät kuin rohkeat ja
liikuttamat kertomuksensa sopimat wa-
litettawasti monessa suhteessa mei-
dänkin maamme oloihin. Olemme
scntähden pitäneet wclwollisnutenam-
me kertoa tämän kirjasen pääsisällön,
joka koskee kysymystä: ihmisen wel-
wollisuudet eläimiä kohtaan, ja ja-



tämme lukijaimme mictittäwäksi, eikö
hra Andan ankarat muistutukset yli-
päänsä sowi siihenkin kohteluun, joka
meidän maassamme usein tulee eläin-
ten osaksi.

Raakuus, julmuus ja tyhmyys
kuulumat sen luonteesen, joka tekee
itsensä syypääksi cläinrääkkäämiseen.

Tämän kirjoituksen tarkoitus on
paljastaa osa tuosta raakuudesta,
julmuudesta ja iuhoittawasta type-

ryydestä, herättääksemme jos mah-
dollista sitä wastaan tyytymättö-
myyden myrskyn, jonka aallot ivoi-
siwat ulottua kuhunkin yksityiseen
saakka ja lainsäädäntökuntaan sekä
waikuttaa muutoksen yleisessä mieli-
piteessä ja lainsäädännössä, kun on
kysmnys eläimistä.



Nostan wähän sitä huntua, joka
niielä monelta salaa eläinten kärsi-
mykset ja sen säälimättömyyden, jolla
mitä kohdellaan.

Ileisin ja tumallisin eläinrääkkä-
yksen muoto on eläinten nälissään
pitäminen.

Luulisi ettei eläimiä enään pidetä
nälissään, luulisi että lisääntynyt
kansansimistyZ ja maanwiljelykscn
suuri edistyminen nmmeisinä nniosi-
kymmeninä on poistanut tuon tawan.
Esimerkin woiman, terwcen järjen ja
tmvallism ymmärryksen pitäisi jo kiel-
tää kaiken, joka on taloudellisessa ja
suveellisessä katsannossa niin hyljät-
täwää, kuin eläinten nälissään pitä-
minen. Ia kuitenkaan ei asianlaita
ole sellainen. Nsein tapaa imelä



maaseuduilla tuon ivanhastaan tun-
netun wieraau, jolla on monta ni-
meä: ~rehun puute", ~nälkäsi)öttö"
j. n. e.; wielä kärsimät wuost wuo-
delta sadat, jopa tuhauuetkin koti-
eläimet näläntuskia meidän ~walist-
uneessa" ja ~kristillisessä" maas-
samme. Sitä walitetaan ja epäkoh-
taa koetetaan korjata, kun tila tulee
liian arweluttawaksi; wiime hädässä
ryhdytään teurastamiseen. Mutta
siinäpä onkin kaikki.

KauhiZtnttawia kumia tässä suh-
teessa woidaan tuoda näkymiin. Su-
däutä wihlowat nämä kuivat kärsi-
wällisesti kärsiwistä kotieläimistä,
joitten sisuksissa riehuu kalmaaiua ja
näännyttäwä nälkä, eli jotka — kuten
toisinaan tapahtuu — menehtyivät



ja kuolemat nälän tuskista. Kaikki
sellainen osoittaa ymmärtämättömyyt-
tä, raakuutta, julmuutta ja barbari-
maisuutta, jommoista tuskin woi us-
koa löytymän kristillisessä maassa
loppupuolella yhdeksättätoista wuosi-
sataa — säädyllisyyden wuosisataa.

Eläinten kiusaamista nälällä har-
joitetaan wielä jokseenkin useissa pai-

koissa. Jos kemät on mahan kyl-
mempi kuin tamalliscsti eli tulee pari
nnikkoa myöhemmin kuin on odotettu,
saapi tilaisuuden tutustua epäkohtiin
eläinten hoidossamme. Olen uähnyt
hcmosia ajettaman ulos kyynärän
paksuiseen lumeen etsimään itselleen
pensaitten ja puitten keskeltä ramin-
toa, jota he huoneella eiwät woi saa-
da. Olen nähnyt lehmien knljcske-



lcwan lumikinosten keskellä ctsiskel-
len laihaa rawintoa, jota pensaat ia
kancrmapälmet tarjoamat, ja illalla
odottaa heitä kotona tyhjä pahna ja
onnellisimmassa tapauksessa wähän
kancnvia ja lesejuomaa. Olen näh-
nyt kuolleita lampaita tien warsilla
ja ojien partailla — laihtuneina
melkein läpinäkymiksi, omat ne kai
wiimcin kaatuneet ja nukahtaneet eli
oikeammin nääntyneet — kuolema on
lopettanut niiden tuskat. Olen kuul-
lut puhuttaman lehmistä, jotka ei-
n>ät enään jaksaneet nousta ylös par-
ressaan, j. n. e.

Kertomuksessaan tarkastusmatkas-
ta Nordlandissa 1.876 kirjoittaa ag-
ronomi Löwdal muun muassa: ~(3räs
mies, jolla oli ainoastaan yksi lehmä,



härkä ja kymmenen lammasta, oli
ollut ilman heinittä aina helmikuun
lopusta saakka ja hauen nawettansa
oli wielä sen lisäksi niin huono, että
saoe sa lumi moi tunkeutua sisään
kaikkialta, ja eläimet oluvat hukku-
maisillaan likaan. Ei ollut karmaa
eikä roillaa eläinraukkain laihoissa
ruumiissa. Eräässä toisessa namc-
tassa tapasin niin laihtuneen ja kur-
iassa tilassa oleman lehmäu, ettei se
jaksauut nousta ylös. Tässä asemassa
oli se maannut kuusi wiikkoa ja oli
juur'ikään poikinut. Tutkiessani e-
läintä huomasin, ettei se enään kos-
kaan ivoi tointua. Molemmat etu-
jalat oliwat puoleksi mädänneet ma-

kaamisesta huonossa parressa. Eläin
ei woinut enään nauttia muuta ruo-



kaa kuin mitä sen suuhun kaadettiin;
ja heiniäkään ei ollut kahtena wiime
kuukautena ollut".

Agronomi Kjaekstad kuwaa koti-
eläinten tilaa Trondhjemissa w. 1.881
hymin sinkillä wäreillä. Hän sanoo
muun muassa: „

Ulkona saarilla,
jossa oli wähemmän lunta ja maa
osaksi o!i paljaana sse oli huhti-
kuussa) näkyi laihoja lehmiä ja lam-
paita kahlaaman lumessa, päästäkseen
paljaalle paikalle ja etsiäkseen sieltä
rawinnokseen kuihtunutta kanerwaa.
Maikka tällainen elantotapa useitten
mielestä näyttääkin olewan kohtuul-
lisinta laatua, on näitten eläinten e-
lämä kuitenkin sangen kaoehditta>oa,
werrattnua heioän sisariensa elämään
toisissa paikoin, jossa lunta oli pak-



snmmasti eikä kanenvaa ollut saata-
missa. Siellä yksi ja toinen lumes-
ta kohoama pensas oli maali, johon
eläimet pyrkiwät retkellään kyynärän
paksuisessa lumessa.

Myöskin wirkakuntain pitäisi, mis-
sä heidän sopii, koettaa saattaa sel-
wäksi, etta nälkäjärjestclmä kaikissa
suhteissa on hyljättäwä.

Kun huolimattomuus käypi niin
pitkälle että häpeällisesti eläinrääk-
käystä moittimatta sallitaan harjoit-
taa, kun eläinraukat kytketään sei-
nään Mjcstytscllisesti laihdutettawiksi
pitemmän ajan kuluessa, ja kun riip-
puu pari »viikkoa aikaisemmasta tai
myöhäiscmmästä kcwäimen tulosta,
pelastaako kewätauriuko cläiuraukat
ivai täytyykö niiden kuolla nälkään, niin



silloin on todellakin aika lain mahti-
sanoilla tulla tuhansille eläinraukoille
awliksi. Sillä surullista o», että
maa kuin meidän sallii niin hirmit-
täwää eläinrääkkäystä".

Eräs Länsi-Norjan etewimmistä
maamviljelns-asiamiehistä kirjoittaa
kirjasessaan „Kertomuksia kotieläinten
hoidosta Westlandissa" muun muassaseuraawaa: ~Nantascuduissa kaswa-
tetut hewosct owat pieniä ja surkas-
tuneita täydellisen wälinpitämättö-
myyden tähden siitoseläinten walitsc-
misessa sekä nätillään pidon ja kur-
jan hoidon tähden. Huonoin on niit-
ten tila epäilemättä Romsdalin ja
Pohjois-Bergenhusin lääneissä. Eläi-
met näissä seuduin eiwät ainoastaan
ole huonompia mitä nähdä woi, waan



ne omat sitäpaitsi niiden kaikissa suh-
teissa kurjain olojen tähden, joissa
niiden on eläminen, jääneet niin pie-
niksi ja surkastuneiksi, että niitä tus-
kin minkäänlaisella hoidolla moi saada
johonkin määrään tuottamiksi. Huo-
limatta ivuosi muodelta säännöllisesti
kemätpuoleen tapahtumasta rchunpuut-
teesta ei koskaan edes ajatellakaan
eläinten luwun wähmtämista. Jotta
moitaisiin auttaa rehunpuutetta pi-
detään sitämastoin eläimiä nlkona,
joko koko talmen -— missä lumeu
wah:)ys sen sallii, kuten rantaseuduissa
— tai ainakin kemätpuolem, ruokana
on pääasiallisesti haura, sara tai ka-
nerma, ja paikka missä on mahan-
kaan miheriää ruohoa jursitään ihan
mustalle mullalle. On tosiaankin sur-



keaa nähdä näitten melkein Paljaiksi
luurangoiksi laihtuneitten pitkäkar-
ivaistcn ja likaisten elukkain kuljes-
keleman ympäri ruohoa löytääkseen
— kuitenkaan sitä löytämättä.

Moisin yhä jatkaa tällaisten to-
distusten esiintuomista ja asettaa
esiin kumia, joilla on yhtä ilettäwän
synkkä wäri. Mntta tässä ivoipi
olla kylliksi nälällä kiusaamisesta.

Tuskin mikään kotieläimistämme
on kuitenkaan niin monenlaatnisen e-
läinrääkkayksen alaisena kuin hewo-
nen. Tämä uskollinen eläin, joka
työllään meitä niin suuresti hyödyt-
tää, joka wetää auraa ja karhia,
joka kuljettaa niin paljon raskaita
kuormia ja kaikin tawoin hyödyttää
meitä, tämä ihmisen uskollinen pal-



welija saa kuitenkin kärsiä nälän tus-
kia yhtä hywin kuin lehmät ja lam-
paatkin. Nsein näkee raskaan kuor-
man eteen waljastettuina hewosia,
jotka owat niin laihoja ja nälkäisiä
että tuskin pystyssä pysywät. N-
sein näkee knorman edessä hewosia,
joitten selkää silat owat pahasti ha-
kanneet. Silat koskemat ihan aivo-

naiseen, wcrisceu haawaan. Huoinat-
takoon wain mitä tuskia ivähinkin
awonaisen haawan kosketteleminen
tuottaa — niin pitäisi woida käsit-
tää mitä kauheita tuskia Heinonen
kärsii kun kokonainen suuri kuorma
painaa awonaista kulumahaawaa.
Mutta julmuus menee useiu wielä
pitemmällekin. Laihan hemosen on
waikca wetää raskasta kuoriilaa, jonka



eteen se on waljastettu; paino awo-
naiseen haamaan tuottaa hänelle sa-
nomattomia tuskia; hän ei jaksa we-
tää tarpeeksi lujasti. Silloin wm-
huu ruoska ja sattuu uskollisen eläi-
men arimpiin paikkoihin; hänen täy-
tyy ottaa asiaksi, hänen herransa —

hänen rääkkääjänsä — tietää kyllä,
kuinka hän saa hänet kulkemaan. Eli
hcwonen on esim. loukannut jalkansa
tai ontuu. Jokainen askel kipeällä
jalalla tuottaa silloin tuskaa. He-
wonen nilkuttaa kuitenkin eteenpäin
niin hywin kuin woi. Mutta wau-
nuissa eli rattailla istuu hänen her-ransa — hänen kiusaajansa. Häntä
ei ollenkaan liikuta hewosen tuskat;
usein on hän humalassakin. Matka
ei kulu tarpeeksi nopeasti hänen uiic-



lestään. Msi ruoskan läimäys, wielä
yksi ja taas yksi —- joukko kirouksia
ja manauksia, muutamia ruoskanis-
kuja, ja ontuman hemosen nähdään
riwakasti juokseman. Mutta näh-
dääu myöskin kuinka se joka aske-
leella arastelee kipeää jalkaansa.

Eikö mykkäin karsimien eläinten
jokainen lnljainen huokaus ole syy-
tös heidän herraansa ihmistä mas-
taau? Ankara tuomio on kohtaama
niitä, jotka eimät osoita armeliaisuutta!

Mutta ci ainoastaan suoranaisella
raakuudella ja julmuudella saateta
hemoselle suuria kärsimyksiä. Sel-
laista moi tapahtua ajattelematto-
muudestakin. Kuinka usein nähdään,
Marsinkin kaupungeissa, että tullaan
ajaen mesimarjalla hcmosclla, pysäy-



tetään aukealle paikalle, sidotaan he-
wonen jalasta kiinni suitsenohjalla ia
mennään matkoihinsa. Woipi olla
myrsky ja räntäsade. Märkä he-
wonen seisoo ilman lointa, ilman snojaa
ja »voimatta liikkuakaan. Sen isäntä
on poissa puoli tuntia, tunnin, jopa
pitemmänkin ajan. Kulma pääsee
»voitolle; eläinraukka »vapisee ja »vä-
risee niin, että se tuskin moi pysyä
pystyssä — äsken oltuaan niin
hiessä. Mikä »vaiiua eläimelle! Ia
kuinka usein saapi se tällä taivoin
määrällisiä tauteja!

lokapäuuäisessä hoidossakin näh-
dään, kotieläimillä usein oleman kär-
simyksiä. Nsein on se ~hoito", joka
niille annetaan, sanomattoman kurja.
Hyivin usein nähdään lehmien ja he-



wosten talwclla oleman suljettuina
pimeihin huoneisin. Se on niille
tietysti suuri kärsimys. Ne omat
yhtähymin kuin mekin luodut Ivalossa
elämään ja tuntemat siis saman kai-
puun kuin mekin, kun se heiltä riis-
tetään. Kuinka usein omat ne huo-
ueet, joissa eläimet talmella omat,
amonaisia ja kylmiä? Kuinka usein
näemme partten oleman niin ahtaita
ja sopimattomia, että eläimen on mel-
kein mahdoton siinä maata! Min-
kähänlaista lepoa saa eläin tällä ta-
moin ja kuinka se mahtanee" siitä
kärsiä? Eikö eläinten usein nähdä
oleman siimottomnuden ja lian peit-
täminä? Nahka on taivaltaan osa
eläimen hengityselimistä; sen kautta
tapahtuu alituinen hiestyminen. Jos



lika sulkee nahan huokoset, niin na-
han hengitysroimi keskeytyy, eläin tu-
lee kipeäksi ja menestyy huonosti.
Että se tuottaa eläimelle kärsimystä,
on itsestään selwä. Eikö usciu näh-
dä Marsinkin sikojen, mutta myöskin
lampaiden polmiin saakka kahlaaman
siassa? Ia samassa liassa pitää
niiden maatakin. Rseiu nähdään leh-
mienkin parttcn oleman niin kos-
teita, että ne omat kaiken muun
kuin eläinten maknupaikkain näköisiä.
Ajatelkaapa wain mitä kärsimyksiä
taina saattaa eläimille! Ia kuinka
usein oi: ilma talleissa, joissa eläi-
met oleskelemat, epäterweellinen ja
pilaantunut ilman waihdon puutteen
tähden. On selwä, että tämän täy-
tyy mahiugoittaa eläimen terweyttä.



Jos nyt terweet eläimet kärsimät
sellaisesta kohtelusta, niin kuinkahan
Paljon enemmän kärsimät silloin sai-
raat eläimet ja
huolettomasta hoidosta. Wälistä
saattaa sellainen kohtelu olla suoras-
taan julmaa. Nsein saamat hcmoset
amonaisine silain hakkaaminc haamoi-
necn olla Miikkoja jopa kuukausiakin
ilman että minkäänlaisiin toimiin ryh-
dytään haamain parantamiseksi. Mä
maan kerta toisensa perästä pannaan
silat aiwan awonaisten haawain koh-
dalle. Muita eläimiä kohdellaan yhtä
julmasti. Näin kerran lehmän, jonka
koko kurkku ja kaula oli kauheasti
ajettunut; kaikkialla oli ajoksia, joista
märkä juoksi. Lehmä ei luonnolli-
sesti moinnt mitään syödä, maan sitä



elätettiin meteen sekoitetulla hienoksi
jauhetulla ruoalla. Tällä tawoin se
oli saanut olla 6 a, 8 miikkoa, il-
man että lääkärin apua haettiin. E-
läin oli kauheasti laihtunut, ja oli
todellakin surullista nähdä sen kurjaa
tilaa. Kuinkahan suuria kärsimyksiä
lienee eläinparka kärsinytkään, ennen-
kuin oli »iin pitkälle tullut!

Kuljetettaissa kesälaitumille ja
markkinapaikoille sekä sieltä jälleen
kotiin, täytyy eläinten usein kärsiä
julmaa rääkkäystä. En tahdo pu-
huakaan siitä mitä eläimet kärsimät
merimatkoilla, kun eiwät ole niihin
tottuneet, tai kun niitä kootaan suu-
riin laumoihin, cimätkä saa kyllin
ruokaa.

Vasikatkin saamat kärsiä julmia



tuskia, kun niitä kuljetetaan markki-
napaikoille ja sieltä pois. Ajatelta-
koon waan masikan, jalat yhteen si-
dottuina, saaman maata tärisewillä
rattailla yhtämittaa 3—4—ö tun-
tia!

Teurastettaessakin saamat eläimet
usein kärsiä suuria ja tarpeettomia
julmuuksia. Usein teurastamat eläi-
miä tottumattomat henkilöt, jotka
mastoin tahtoaan paljaasta tietämät-
tömyydestä ja kykenemättömyydestä
pidentämät eläimen knolcmantnskia.
Usein näyttää se, tapa, jolla teuras-
tus toimitetaan, suorastaan tarkoit-
taman eläimen rääkkäämistä. Useim-
miten ei sitä saateta tainnoksiin, maan
se pistetään ja saapi suoraan sanoen
kuolla merenmuodatuksesta. Pisaroit-



tain, käyttääkseni sitä lausepartta,
juoksee henki eläimestä, jolla niielä
on täysi tieto ja tunto ja joka kuo-
lee wasta silloin kun weri lakkaa
juoksemasta.

Toisinaan eläin kyllä saatetaan
tainnoksiin, mutta sen sijaan että äk-
kinäisellä pistolla rintaan tai kau-
laan saatettaisiin weri kiireesti juok-
semaan eläimen ticdotonna ollessa,
purrellaan ja leikellään kaulaa, jot-
ta loydettäisi Silläai-
kaa herää eläin tainnoksista ja wcri
juoksee kuinnin eläimen ollessa täy-
dellä tajunualla. Kuinka tarpeetto-
mia tnskia saatetaan eläimelle tällä
tamoiu! Parasta on kaikissa tapa-
uksissa käyttää teurastusnaamaria,
joita nykyjään on myytmvänä jok-



seenkin halpaan hintaan. Tämän a-
wulla woipi harjaantumattomampikin
sekä helposti että äkkiä saattaa eläi-
men tainnoksiin ennen pistämistä.

Liikuttamaa on ajatella kuinka mo-
nen eläimen elinaika on pelkkää rääk-
käystä: hnono hoito sen kasmaessa,
nälällä kiusaamista, rääkkäystä koko
elinaikana ja sitte wihdoin tarpeetto-
mia tuskia teurastettaessa — tar-
peettomia julmia kuolemantuskia! E-
läinraukat saamat tosiaankin tuntea
ihmisen tähden luoutoa kohdannutta
kirousta runsaassa määrässä — ih-
misen kautta.

Kaikki, jotka tuntemat sääliä eläi-
miä kohtaan, kiireesti muodostakoot
yhdistyksiä, jotka koettamat parantaa
mykkäin kumppaniemme tilaa. Wä-



haisen wuosimaksun maksettuaan woipi
kuka tahansa päästä eläinsuojelus-
yhdistyksen jäseneksi. Ia kuinka wähä
arwoiselta sellainen askel näyttänee-
kin, saa se kuitenkin suuren merkityk-
sen, kun monet sen tekemät. Sillä
tällaiset yhdistykset woiwat toiwoa
jotakin aikaan saamansa ainoastaan
silloin, kun ne esiintymät niin monen
mies- ja naisjäsenen nimessä knin
sninkin.



Wnpurin eliiinsuojelus-
yhtiöstä.

Tämä perustettiin täällä wuonna
1876, jolloin sen säännöt wahwis-
tcttiin. Niiden mukaan on yhtiön
tarkoitus: yleensä edistää eläinten
sääliwäistä ja leppeää kohtelemista,
seka erityisesti wastustaa eläin-rääk-
käystä. Tarkemmat määräykset o-
wat lucttllivina säännöissä, jotka jo-
ko suomen-, ruotsin- tahi wenäjän-
kielisinä omat tarjona etenkin yhtiön
jäseniksi tulemille, jotka rahastoon
suorittamat nmosimaksnn, mies 4 m.
ja nainen 2 markkaa. — Eräät
mähämaraiset henkilöt pääsewät puo-
lella näistä »vuosimaksuista yhtiön



jäseniksi, ja maksuttakin ne, jotka o-
wat edistäneet yhtiö» asioita ja woi-
wat olla sille erittäin hyödyllisiä.
Joka kerrassaan maksaa, mies 40 ja
nainen 29 markkaa, on siitä lähtien
wapaa wuosimaksuista. Lahjoja yh-
tiön hyiväksi otetaan kiitollisuudella
wastaan. Alulla saatiin maksuja n-
scammilta kun wiiine wuosina, jolloin
osanotto walitettawasti on laimentu-
nut. Moni ei enään ole maksanut
wuosimäärääusä, ja se, ken sitä lai-
minlyöpi 3 »vuotta, pidetään yhti-
östä eronneena. Siitä eroitetaan
myös jäsen, joka on rikkonut yhtiön
sääntöjä wastaan, jotka siis omat
tarkastettcnvat, että kukin welwolli-
suntensa sen suhteen tuntisi.

Kaupungin ajureista olisi useampi



jäseniksi toiwottawa. He ollessaan
paljon ulkona woiwat usein mieras-
miesten kanssa huomata esim, kutka
suotta ja raakamaisesti ruoskimat he-
wosta ja pakoittamat niitä yli moi-
miensa ponnistuksiin ja hurjaan juok-
suun kuorman kanssa ja ilmankin,
epätasaisella tiellä, myötä- ja masta-
mäkeä; kutka käyttämät sopimattomia
maljalta, jotka eläimille saattamat
haamoja tahi muita maimoja, kutka
antamat niiden kärsiä nälkää, janoa
y. m. Semmoisesta on etenkin kel-
po isllntämiehillll tilaisuus, oikeus ja
melmollisuus saattaa edesmastaukseen
syyllisiä, jotka useimmiten omat ren-
kejä, maan joskus tylyjä isäntiäkin,
jommoisten ei pitäisi sallittaman olla
kauemmin ajossa. Liiaksi niitä n.



k. iswossikoita täällä onkin. Wuon-
na 1826 kuuluu ensimmäinen sitä
tointa täällä alkaneen, ja nykyään
on jo 209 numeroa. Näistäkin maa-
na pitäen woipi saada lakia mas-
taan rikkojaa pölisin tahi yhtiön joh-
tokunnan tietoon ja päätettäwäksi,
jos ja kuinka syyllinen on rangais-
tama. Esim. Turussa kuuluu cläin-
suojelusyhtiö 10 markalla jokakerta
palkitseman lnotettamia tahi todista-
mia eläinrääkkäyksen ilmiantajia, ja
niin woisi ehkä täälläkin saada eräitä,
jotka eimät ilmaiseksi siihen puutu.
Moni woisi omalla esimerkillään, sekä
asianhaarain mukaan ncnmomisella,
kehoituksilla ja waroituksilla edistää
yhtiön tarkoituksen toteuttamista.
Täällä on myös etenkin markkina-



liikoina, yhtiön puolesta palkattu mie-
hiä walwomaan sääntöjen noudatta-
mista, ja missä on nähty joko wan-
hmldesta tahi huonosta kohtelusta
heikkoja ja waiwaisia hewosia wielä
kiusattawau, siinä on niitä tunnotto-
milta omistajoiltaan halwalla lunas-
tettu joko tapettawaksi, päästääksensä
näitä elukkaparkoja pian kärsimyksis-
tään, tahi rawittawiksi ja parannet-
tawiksi, jos mahdollista. — Raa-
doista on nahka yhtiön hymäksi
myöty.

Kelirikon aikana pidettiin Papu-
lan tahi myös Linnan sillalla joku
mies hcwosella auttamassa kuormien
wetäjiä yli. Eläinsuojelusyhtiön puo-
lesta on nioneeu paikkaan ollut kiin-
nitettynä waroitus: ~Älä lyönusellä



eli muulla tawalla kiusaa ja waiwaa
hewosta, lehmää tahi muita kotieläi-
miä, jos tahdot wälttää laillista e-
deswastausta", sekä eräät wärssyt:
~Hlä ruoski hewostasi".

Saatiin wuosittain waan toista-
sataa jäsenmaksua. Sääntöjen 2 Äs-
sä on määrätty, että jokainen yhtiön
jäsen on welwollincn woimiensa mu-
kaan edistämään yhtiön tarkoitusta.
Siihen tarwitaan warojakin palkin-
noiksi, ostoksiin y. m. Jos lisään-
tymisen sijaan »vuotuiset tulot wä-
hentymät, niin jäännös ei kauaksi
riittäisi päätetyn hankkimiseen ja toi-
mittamiseen siksi, että kansassa ei
enää luontokappaleita rääkättäisi,
waan kohdeltaisi hywin. Mcisöltä
olisi siis suurempi osanotto tarpeen.



Eläinsuojelusyhtiöllä on palkaton
Johtokunta. Wiime aikoina on use-ammassa paikassa näitä yhtiöitä syn-
tynyt, joista Viipurilaisen ei saisi
jäädä takapajulle, waan tulisi tä-
mänkin pyrkiä kansalliseksi ja toime-
lijaaksi wielä enemmän.

Sääntöjen 1 H-ssu on myös lu-
eteltn pahaksi se, ~kun eläimiä tape-
taan tanMa scinmoisella, joka tur-
hanpäiten lisää niiden tuskia". Oi-
myös alusta alkaen kysymys sellalisen naamarin hankkimisesta tcurastct-
tawalle karjalle, että se estäisi tätä
näkemästä ja waiuumasta wcrta, sekä
huomaamasta milloin kuoleman isku
aukon kautta sitä kohtaa paikalla,
missä elämä kerrassaan siltä kuvutta
loppuisi. — Ruotsista tuotcttiiukin



naamari, jota joku teurastaja kuuluu
käytettäväksi sanueen, mutta lieneese sitte hawinnyt. Viipurissa oli
sennnoinen, Helsingin eläinsuojclusseu-
ran toimesta, nähtäwäuä.

Myöskin olisi teuraskarjaa aja-
mien julma menettely sitä kohtaan
kiellcttäwä ja poistettawa. Wähänpä
joku yksityinen sille kaikelle mahtaa,
jos ei tule myötämaikutusta useam-
malta, ei ainoasti eläiusuojelusyhtiön
jäseniltä, joillatosin olisi enemmän wal-
taa siihen, waan muiltakin oikein ajat-
telemilta ihmisiltä, jotka sen ivuoksi
yhtiöön liittyisiwät. Nlkomailla il-
niestyy erinäisiä
lehtiä. — Esim. Saksassa on aju-
reilla pitkäsiimaiset piiskat, joilla ta-
wallisesti waan pamauttawat ilmaa,



siten muistuttaen hcwoista nopeam-
paan juoksuun, joka Harmoin kiihtyy
semmoiseen wauhtiin kuin nsein meillä.
Joensuussa ilmestyi muutamia wuo-
sia sitte kirjanen nimellä: »Ei ol-
lenkaan piiskaa", kertoen kuinka aju-
rijoukko Englannissa päätti hyljätä
sen käyttämisen — ja onnistui siinä.
Surkealta kuulun ja näyttää monesti
meillä, miten tuimasti joku ilkeä tahi
mieletön mies tahi poika läimäyttää
ihmistuntoakin koskcwasti hewosta,
ja pakoittaa tätä turhan lomaan
kyytiin ylös- ja alasmäkea. Moi-
tittamaan käytökseen tässä suhteessa
ei saisi olla syynä huono hemoinen,
joka ennen olisi waihdettama pois,
tahi pidettäwä enemmän wetäjanä
kuin juoksijana, Issikoista moni on



hymäksi tunnettu, nöyrä ja siimo mies,
joka hymästi hoitaa ja kohtelee hc-
woista, jolle myös olisi suotawa le-
popäimäin rauhaa, niinkuin joku kii-
tettämästi tekeekin. Toisinaan omat
ajawaiset syynä heivoisen liika rasi-
tukseen, milloin niitä istahtaa aiwan
monta ajopeliin, ja waatiwat kowaa
ajoa, kun ainakin wastamäessä moi-
siwat itsekin käydä, ja sillä helpot-
taa hewosen kulkua. Maalaistakin
ivastaan olisi wälin muistutns siitä
paikallansa. Milloin joku kutsuu tahi
miittaa n. k. ismossikkaa, silloin monta
kilwan pyrkii esille, waan olisi mie-
luummin se heistä otettawa, joka ei
piiskaa käyttänyt, maikka toinen sen ku-
rilla paasikin ensimmäiseksi. Numerot
woisiwat olla kiiltowärisia, joten ne nä-



kyisiwät ehkäpimeälläkin. Toiwottawa
olisi että useammalla löytyisi muita töi-
tä za ansioita, ett'ei niitä komin monta
pysyisi ajurina tahi niinkuin niitä täällä
wenäläisellä nimityksellä sanotaan is-
wossikkana, joina ei luulisi monen
enää kannattawan olla, kun näkee
niitä öin ja päiwin tuntikausin ka-
duilla komankin sään alla odottaman
kyydittäwiä. Talwella olisi kunkin
hemosen peitteeksi pidcttäwä loimi ke-
ralla. Suuraudat woisiwat olla pei-
tetyt hienolla nahalla, ett'eiwät ne
pakkasella turmelisi hemosen suuta.
Niin knnlin Ruotsissa pidettämän.

Nuorisosta, joka kansakouluissakin
tietoja ja taitoja saapi oppia, mieli-
simme isänmaalle hyödyllisiä kansa-
laisia. Lapsuudessa woiwat he jo



kuulua kewät-uhtiöön, jolle on toi-
mittanut oman kirjan tarkoittama
pikku lintujenkin suojelusta mainio
lasten l>Ztäwä Waltionenwos Z, To-
pelius. Sitte oli eräs Wilma Hä-
meenlinnasta toimittanut kirjaisen:
~lhmiset ja pikkulinnut", josta olisi
uusi painos toiwottawa. Kirjainen:
~Meidän welwollisuutennne eläimiä
kohtaan", kirjoittanut S. Hirmonen,
maksaa 20 penniä. Tampereella il-
mestni hrojen E. Hagelberg H K:n
kustantama 22 siwuiuen wihko:
Kuinka eläin-suojeluskysmnustä esitel-
tiin Nnnabyyn kansakoulussa", kirj.
L. L. Lauren, ja waan 19 pennin
hinnasta. Eutuudcsta löytyn kirja:
~Luontokappaltm kowasta menettä-
misestä waroitus, annettu nuorukai-



sille Th. Bauerilta, suom. K. K.
Wiwolin. — Naamatun lauseet
tästäkin asiasta owat mnistettawat,
esiin. WanhurZkaZ armahtaa juh-
taansa, mutta jumalattoman sydän on
armoton. Sananl. 12: 19.

Täällä kerran pidetystä esitelmäs-
tä on seuraama ote: ~Meillä kuu-
luisa kirjailija Jaakko Juteini oli
luonteeltaan hywäsäwnincu, ystäwäl-
lincn ja enintäin aina leikillisellä tuu-
lella, mntta ei hän sentään mikään
hentomielinen mies ollut, eikä auvan
ivaatimatoiukaan. Kyllä hän jnl-
mistuakin osasi ja silloin kyllä oli
leikki kaukana. Sitä nähtiin esiin,
noin kelirikkojen aikoina hänen käive-
lyillä ollessaan. Wiipnrin puolelai-
nen on aina ollut kauhea mies wc-



dättäiuään juhdallaan l)leu suuria
kuormia ja tämän kaupungin mäki-
sellä suurella kadulla sinä suurena
rahtikuormien wetoaikana nähtiin sen
johdosta päiwittäin ilkeää eläinten
rääkkäystä, kun juhdat ciivät jaksa-
neet. Kun Juteini sattui paikalle
semmoiseen kohtaukseen, —- ja hän
sattui nseastikin — niin käwi kuor-
mamichclle itselleenkin pahoin: wan-
han-aikllisellll isällisyydellä hän silloin
teki kuormamiehen tuttawaksi paksun
käwely-keppinsä kaussa, ja mitä ku-
kin kulloinkin siitä saumasta sai, piti
sen hmuänänsä, kun oli saanut niin
käytännöllistä ojennusta Jaakko Ju-
teinin kädestä. Tohtori Juteini siui-
harmaassa kaprokissaan ja paksun
kälvely-kcppinsa kanssa oli siihen ai-



kaan Wiipurissa tunnettu eläinten
suojelusscura. Hän cli Wiipurissa
wuodesta 481.3 wuoteen 1.855, jol-
loin kuoli 74 wuoden ikäisenä.

Osoitteeksi kuinka hellä Juteini oli
luontokappaleita kohtaan, niin suuria
kuin pieniä, jopa hyöntcisillekin, saa-
nen wiclä mainita, erään hänen ta-
pojansa. Eräs minun työkumppani-
ni asui jonkun aikaa hyyryläisenä
Juteinin talossa, ja oli hywin hu-
witettu nähdessään kuinka ukko kuu-
mina kesäpänuinä huoneessaan pettcli
kärpäsiä. Hän oli asettanut tyhjän
sikarilaatikon salinsa seinälle awatulla
kannella, josta rihma seinää ja lakea
myöten kulki wastapäiscen seinään.
Laatikko oli prowianteerattu makei-
silla ja kun hän huomasi että laati-



kossa paraillaan oli suuret päiwälli-
set, hän silloin toiselta seinältä hel-
litti rihmaa ja kansi putosi kiinni.
Sitten hän otti laatikon kainaloonsa,
astuskeli pihalle ja päästi lentoon
jok'aiuoan wieraan, jonka jälkeen hän
jälleen asetti laatikon seinälle.

Miksi tohtori niitä lentoon laskee,
ettekä tapa, woiwathan ne sieltä pa-
lata takaisin?" muistutti hyyryläinen.
~Mitämä niistä joutawista tappa-
maan käyn, onhan niillä tilaa elää
tässä maailmassa yhtä hywin kuin
minullakin, mntta pysykööt ivaan wä-
hän etcmpänä täältä", wastasi isän-
tä.

Hänen runoissaan löytyy myös
„Mainio teurastamisesta", joka al-
kaa:



~Hölmö täällä huoletoina
Luojan luonto-kappaleita
Kiusatcukin kuolettaapi;
Wiisas, Herrau heimolainen,
Pikaisesti piinatoina

Toinen: ,Markkinat" sisältää seu-
raamaakin :

Hengen heiltä hellittääpi".

Juopumus on jnuri-mato,
Onnl'n osan murtajana,

Wihat, wainot, wiekkaudct
Haaskailcwllt, niin kuin halla,
Snoende», sielun laihon.

Knkistaja knnniankin.

Katselin kauhistusta,
Tutkiiminen tunnollansa



Menoa ja nimetystä
Nina markkinain ajoilla

Katsos, kansa rähiseivä,
Knrja kulkee kahta-käsin
Niin kuin maassa muurahaiset,
Mutta mieltä muurahaisen,
Anvoa ja ahkeruutta
Ompi Harmoilla hawaittu.

~Katsos juonta julmuudessa,
Tuhmuudessa tuuuotoina
Kanssa luontokappaleenkin:
Täällä harjan taluttaja,
Mies on mullikan mllknincn".

~Tnolla tunnen toisen hölmön
lulincmpana juhdallensa,
Näen itse ilkeämmän



Ratsastajan rauhatoina
Suotta sulloman hemoista.
Luoja ompi lahjoittanut
Anuiksemme askareissa
Waeltajan moimallisen,
Hymän, hiljaisen hcwoiscn,
Joka kyllä läskiänsä
Woisi murskata nnhassa,
Waan on marsin kärsimäinen,
Hellä muilta hallittaissa;
Mutta, niinkuin mnukalaiset,
Tunnottomat turmelemat
Lainan itse Laupiaalta,
Kiusailemat, kiduttamat,
Kannustamat kaiken päiwän
Knimancitakin kupeita.
Wiattomat wikapäiltä
Saamat kärsiä komnutta,



Rauhattomani raadellessa
Isän luotuja iäisen,
Hosuttaissa hewoisia,
Suotta ruoskien rumille,
Liha luista lakastmipi,
Näki niaipuupi wähäksi.
Juhta, lahja Jumalalta,
Hepo parka hengästynyt,
Synnitöinnä sydämessä,
Kantain synnin seljassansa,
Huokaileepi, waan ei huuda
Koston ankaran kownutta,
Mutta Herra, aina hurskas,
Huomaitscepi huokauksen,
Se on selwcmpi sanaakin.
Woiton halwan wietellessä
Miehet julmat mielctöinä
Turmelemat Luojan luodut



Kilwan ankaran ajolla,
Koska ompi kiistan kiiret
Puoli-Hulluille hupainen.

Huokaus Anojalle hewoisen puolesta:
Hewoisenkin heuknuäisen,
Hhkywäisen äännctoinä
huokaus on koston hnuto
Tuskaisuuden tuottajalle.

Hummata huokauksen
Kcuvioita kantamalta,
Walitnsta warsin sunrta
Siitä syystä syntyneenä,
Että ompi ehdollista

Luoja suuri kaiken luonnon!
Älä lue luodun syyksi

Ilkeyttä ihmisellä,



Että hän on elämässä
Saanut hewon hclläsuisen
Warsana jo waltahansa,
Jota hän nyt joka lailla
Nasittaapi raskahasti.
Moni rnma ruoskimalla,
Naukumalla piiskan nauhan
Silta wäcu wäsyttääpi,
Taikka kalwain kauiuiksilla,
Kyljet kyllä puhkaiseepi.
Koskas olet onnen tähden,
Herra! luonut hewoisenkin.
Kumppaniksi ihmiskunnan,
Täytä taidon tcnuaroilla
Tyhjä kallo tyhmän miehen,
Joka aiwan joutawasti
Hcwosensa hengen kanssa
Oman onnen häwittäapi;
Armollisna anna wielä



Puuttumalle toinen puoli
Järjen lahjan jäännöksistä,
Sydän sytytä hymällä.

Pellomiehtt. —

Warahin jo maimoinensa
Huomaitscmat huolen siitä,
Että elättimet saamat
Holhousta, hoitamista
Kukin rauhassa rmvinnon;
Sillä karja kaswawaincn
Ompi oiwa pellon hyöty
Imettämän isänmaata.
Keksittyä kelpo karjan
Hymän-suonnon suojan alla
Menestyivät kasmnt meillä.
Wäsymätä mäellänsä
Hepo hymä, hclläsuinen



Apuna ou askareissa,
Kylwöpellon pehmittääpi,
Kuljettaapi matkakllormat
Taloi: tawaran lisäksi.
Peltomichct pcrheinensä
Ahkcroina joka aika,
Retkillänsä rehellisnä
Oilnelliset oivat itse,
Awiui muille antawaiset,
Wahwa tuki waltaknnuau,
Arwou awarau alaiset.

Jos lapsella on lauhkeutta
Luojan luomille elossa,
Niin Luojalla on laupiutta
Sille tuonelaan tulossa.
Suomi, joka olet suuri,
Walmis tielle walistnksen,



Järjen walossa wapaana!
Sytyttele sydämmissä
Tunnon tuli, hywän suonto,
Kunniaksi kansakunnan;
Nudistele unhotettu
Kallis käsky Kaikkiwallan
Laskeiuahan laupiutta
Luoksi luontokappaleenkin,
Laita laki lurjuksille
Estämähän ehdon töissä
Turwattoman tuskaisuutta,
Kosta kowalla kowuutta.

Walistus on wielä wailla
Sillä, joka julman lailla
Joskus täällä jontmuasti,
Niemuitenkin riettahasti
Luojan luodut runtelee,
Tunuotoina turmelee.



Alii luoski htwoiötasl.
Herran lempi, ku>i oil' linnut

Maa», Hän sinnattuaan sen
Lahjain kanssa, joit' ol' suonnt,
Uskoi haltuun ihmisen.

Hyödyksemme, huiviksemme
Eläimetkin maan Hän loi
Meille omaks' iloksemme
Wallan näiden yli soi.

Luojan kuwa, luonnon herra,
Miten käytät ivaltasi?
Viatonta älä sorra:
Senhän kieltää tuntosi.

Voimakkaamman kuuliaisuus
Ruoskallako kostetaan?



Uskollisuus, awullisuns,
Piiskallako palkitaan?

Ihmisparka vaimossasi
Inlininta oot' julmempi;
Armoltasi hcwoistasi
Monta mertaa halmcmpi.

Kuin se kärsii, kuin se huokaa
Oimalla ei aimosi,
Näännuksissä, mailla ruokaa,
Kieletön on orjasi.

Aika joutuma on, jolloin
Eläintenkin malitus
Waikence, maan katso: silloin
Sua kohtaa rangaistus.



Eläinsnojelns-asiaa harrasti Wii-
purissa nn) ös ent. palo- ja Hamina-
mestari I. Stenberg eläissään wuo-
teen 1884. Hän piti ajureita pe-
lossa, ett'ciwät hänen nähden enää
uskaltaneet hewosia lyödä.

3)hdistykscn puolesta oli polisiko-
misarins I. Wäänänen wiiine elin-
wuosinaan pitämässä waaria siitä,
ettei eläimiä pahoin kohdeltaisi, ja
hänen kuoltuansa sai eräs konstaa-
peli samaa toimcksccn palkkiota was-
taan. .hän onkin innolla ajanut a-
siaa, ja nnioden kuluessa haastatta-
nut oikeuteen 11 henkilöä, joista 5
jo on sakoitettu. Markkiua-päiwiuä
on pidetty useampia miehiä yhdistyk-
sen palweluksessa, ja on silloin otettu
kaikkiaan I!js piiskaa takawarikkoon,



kuin myös wuoden kuluessa 18 he-
woskaakkia päästetty maailman pa-
huutta kärsimästä. Myös raawas-
ja siipikarjasta on huolta ja tointa
pidettäwä, sekä kaloistakin, ctt'eiwät
kauppapaikoissa kituisi, waan saisiwat
mahdollisuuden mukaan itsekukin tar-
peensa wiimeiseen hetkeen.

Terwenslautakunnan pölisi wastai-
seksi ottaa tutkiaksensa ja edeswasta-
ukseen saattaaksensa eläinten huonoa
kohtelemista, milloin siitä ken hänelle
jotain ilmiantaa, tahi johtokunnalle.

Wihtwin tännekin olisi toinwttawa
gummi-pyöräisiä ajopeliä käytäntöön, jot-
ka hiljaisella kulullaan eiiuät häiritse ih-
misten rauhaa, niinkuin wielä raudoi-
tetut pyörät, jotka eräiden kiwikawjm
warsilla asumille owat kiuslinkappaleina
tärinällään.



(Suomennos),

Äänen Aeisarissisen Mazestcctinsa
Korkeassa Mmessä

Hänen Senatinsa Suomessa
päätös Kunnallisneumos Carl Alfthan'in,
Kollegi-assessorin Johan Gustaf Heinri-
cius'en, Albert Julius
Palmberg'!», Kapteeni Alexander Thes<
lefsin ja Rehtori Johan Richard Ne-
landerin puolesta Keisarilliseen Senatiin
annetusta kirjoituksesta, jossa änoojat
alamaisuudessa pyytämät lupaa saadak»sensa Viipurin kaupungissa perustaa e>
läinsuojelusyhtiön sen mukaan kuin sitä
«arten yhtiölle tehty ja hywäksytty sään-
töin esitelmä osoittaa ja joka esitelmä kuu-
luu näini

Wpurin ElainsnojelMyhtiöll

Säännöt
1 H. Ihtiön wrkoittis on yleensä

edistää eläinten säiiliwäiM ja leppeää
kohtelemista sekä erityisesti waölustaa



niitä eläm-rääkkäämlstapoja, jotka ylei-
simmin muut kansassa juurtuneet.

Semmoisia owat:
kun eläimiä waimataan yli moimi-

ensa tahi pakoitetaan ponnistuksiin, jotka
eiwät niiden luonteelle sowi;

kun »vetojuhdille käytetään semmoiset
ajokalut, jotka eläimille saattamat haa-
woja tahi muita maiwoja;

kun annetaan niiden kärsiä nälkää ja
janoa, tahi kun eläimiä pahuudesta, huo-
limattomuudesta, kewytmielisyydestä tahi
muulla tawoiu, warsinkin tarpeettamalla
ruoskimisella rääkätään;

kun niitä tapetaan lamalla semmoi-
sella, joka turhanpäiten lisää niiden tuskia.

2 Z. Jokainen yhtiön jäsen on mcl-
wollinen woimicusa mukan» edistämään
tämän tarkoituksen toteuttamista;

omalla esimerkillään, sekä asianhaarain
mukaan neuwomisella, kchoituksilla ja
maroit.iksilla;

saattamalla yleisön tietoon semmoiset



tapaukset, jotka waiwat ihmisissä herät-
tää eläinten säälimistä sekä saada heitä
rääkkäyksiä inhoamaan;

ilmoittamalla yhtiön johtokunnalle sem-
moiset tiedot, jotka paikallisten olojen
ja muitten asiain mukaan woiwat edis-
tää yhtiö»» tointen wannempaa menes.
tystä;

jos joku eläinten rääkkäämisellä rik-
koo woimassa olemaa lakia, tulee yhtiön
jäsenen joko itse taikka asianomaiselle po-
liisille ilmoittamalla saattaa rikkoja lail-
liseen edcsmastaukseen, taikka ilmoitta-
koon asia» yhtiön johtokunnan likemmin
päätettäwäksi ;

auttamalla muuten kaikkia yhtiön tar-
koitusta edistäwiä harrastuksia.

3 H. Jokaisella rehellisellä yhteiskun-
nan jäsenellä on oikeus päästä yhtiöön
ja saada kappale yhtiön sääntöjä jota
wastaan hän on welwollinen yhtiön kas-
saan suorittamaan »vuotuisen maksun,
nainen 2 ja mies 4 markkaa.



Nahwaan henkilöille sallittakoon kui-
tenkin, jos he niin haluamat, päästä
yhtiön jäseniksi, kun suorittamat puolen
wuosimaksua.

Wapaa ehtoina lahjoja otetaan kiitol-
lisnudella ivastaan. Joka terrassaan
maksaa, nainen 20 ja mies 40 mark-
kaa, on siitä lähtien wapaa wuosimab
susta.

Wähäwaraiset ihmiset, jotka omat cois.
täneet uhtiön pyrkimyksiä, ja jotka woi-
wat olla yhtiölle erityisesti hyödylliset,
woi johtokunta maksamattomiua jäseninä
ottaa yhtiöön.

4 §, Jäsen, joka on rikkonut näitä
sääntöjä, tahi kolmeen wuoteen ei ole
wuosimaksua suorittanut, eroitettakoon
yhtiöstä.

5 §. Mtiön toimia hoitaa johto-
kunta, jossa on kuusi jäsentä ja kolme
wara-jäsentä.

Tämän johtokunnan, joka keskuudes-
tansa walitsee esimiehen ja maraesimie-



hen sekä määrää fihterin ja kassanhoi-
tajan, walitsee yhtiö kolmeksi »vuodeksi,
niin että joka muosi kaksi jäsentä ja yksi
»varajäsen eroamat, ensinuiisenä kahtena
wuoteua arwanheitolln, sittemmi» wuo-
ro» mukaan. Eroama jäsen tahi wa-
rajäsen saattaa uudestaan tulla siksi ma-
lituksi.

6 §, Johtokunta kokoutuu kerran kuu-
kaudessa ja on päälösmaltamen esimie-
hen tahi hänen sijaisensa ynnä sen li-
säksi kahden jäsenen Ko-
kouksesta on kirjoitcttawa pöytäkirja ja
äänien enemmistö päättää asiat, jonka
ohessa esimiehen ääni on ratkuisema.

? F. Johtokunta pyytäköön paikka-
kunnallisilta wirkamiehiltä waltaa sem-
moisiin toimiin ja määräyksiin, jotka e-
distämät yhtiön pyrinnöitä.

8 §. Noidaksensa lähemmin tarkas-
taa, noudatetaanko eläinten rääkkäämistä
ivastaan annettuja lakeja ja määräyksiä,
käyttäköön johtokunta warojen mukaan



suurempia tahi pienempiä summia pal-
kinnoiksi milloin poliisimiehille, milloin
muille, jotka omat lailliseen eoeswasta-
ukseen saattaneet jonkun tahi joitakuita,
jotka owat wikapäät semmoisiin rikoksiin.

9 § Tilit päätettäköön kalenteriwuo-
den päättyessä, ja jätettäköön seuraa-
malla Tammikuulla tarkastajille, joiden
tulee Helmiknussa laittaa ne takaisin
johtokunnalle niillä muistutuksilla, joihin
ehkä on syytä ilmautunut.

10 8> Kerran wuodessa Maaliskuus-sa ou piocttäwä yleinen warsiuainen ko-
kous, johon johtokunta kolme wiikkoa jitä
ennen ilmoituksilla kaupungin lehdessä
kutsuu kaikkia yhtiön jäseniä.

Mainitussa kokouksessa cmlaa johto-
kunta hallinnostansa tilin sekä kertomuk-sen yhtiön toimesta miimeksi kuluneena
niuotena, jonka jälestä walilaan koko-
usta warten esimies ja käsitellään, paitse
muita yhtiön toimim koskemia kysymyk-
siä, seuruawltt asiat i



a) tiliwapaus johtokunnalle,
b) johtokunnan jäsenten maali,
c) tilintarkastajain waali.
Jokaisella jäsenellä on oikeus ehdoit-

tua asiat, joita tahloo yhteisesti keskus-
testamiksi; mutta scinmoisen ehdoituksen
johdosta älköön kuitenkaan sillä kertaa
mitään päätöstä tehtäkö, jollei ehdoitus
ule wähiutäin neljätoista päiwää ennen
kokousta johtokunnalle annettu ja johto-
kunta siitä on antanut lausuntonsa.

Kaikki kokouksessa käsiteltäwiksi olet-
tamat asiat lueteltakoon ilmoituksella,
joka kahdeksan päiwää ennen kokousta
on sanomalehdissä julkaistawa.

11 §, Johtokunta kutsukoon jäsenet
tarpeen maatiessä »väliaikaiseen kokouk-
seen. Sääntöjen muutosta tarkoitta-
mista kysymyksistä moi kuitenkin aino-
astaan wuosikokouksessa päätöstä tehdä.

Annettu Suomen Keisarillisen Senatin-
Talous-Osastossa, Helsingissa !) p. Ke
säkuut» 1876.



Keisarillinen Senati on ottanut tämän
asian tultialsensa ia on sama«>a katsonut
liywäksi suostua e: ainoastaan kysymyk-
sessä oleman eläinsuojelusyhtiön perus-
tamiseen, niaan myöskin l>l)w»tsuä ia nou-
dattawaksi wahwistaa »ilhniillä mainitut
samalle yhtiölle esitellyt säännöi. joissa
ei siis mitään muutosta saa tapahtua il-
man siihen saatua erityistä lupausta,
Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa
noudattakoot.

Känen AeisariMsen Majesteettnsa
Aorlieassa Uimessä,

Hänen Senatinsa Sllomessa:

V. 211.1.1H.L118,

O N^rlliiiHei'.




