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Majföreningen.

undertecknade lofva med hand och
hjerta, att alltid, så länge vi qvarstå
i Majföreningen, ..minnas och hålla

följande

LÖFTEN.

Det första: Vi vilja vara goda och barm-
hertiga. Vi skola aldrig finna ett nöje i
andras lidande. Vi skola aldrig af lättsinne
eller elakhet pina någon lefvande varelse*;.

Det andra: Vi vilja hellre försvara de
oskyldiga och de värnlösa. Vi skola beskydda
alla små fåglar, som ingen skada göra.

Det tredje: Vi skola aldrig ofreda, såra,
eller döda de små fåglarna. Vi skola aldrig

*) Vid fiske skola vi, såvidt möjligt är, söka
förkorta djurens lidande.
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plundra eller förstöra deras bon, aldrig från-
röfva dem deras ägg eller ungar.

Det f jerde: Det skall vara vår glädje
att se dera trygga och lyckliga bo i vår när-
het. Vi skola, der det är möjligt för oss,
uppsätta hålkar för deras bon, strö ut föda
för dem om vintern och i sträng köld rädda
dem från att förfrysa

Det Jemte : Vi älska friheten och unna
samma frihet åt andra. Vi skola aldrig för-
såtligt fånga de små fåglarna med nät, snara
eller annat redskap. Vi skola aldrig hålla
dem instängda i bur, såframt de ej äro lödda
i buren eller såframt vi ej dermed rädda dem
från att förgås.

Det sjette ; Vi vilja hellre befria oskyl-
diga fångar. Vi skola inlösa och frigilva
fångna små fåglar, så långt vi förmå.

Det sjunde: Aldrig skall orätt ske med
vårt samtycke eller derför att vi liknöjda låta
det ske. Vi gossar förklara krig mot svek,
grymhet och orättvisa. Vi skola med alla
tillåtliga medel söka förhindra öfvervåld mot
de små läglarna. Vi flickor skola, der vi icke
förmå annat, så varmt och så öfvertygande,
som det står i vår makt, bedja våldsverkarne
om försköning för våra värnlösa skyddslingar.

Detta allt lofva vi af kärlek till Gud och
hans skapade verk samt af tacksamhet för
fåglarnas sång.
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Ty det är skrifvet: Jorden är Herrens
och allt livad deruppå är.

Rom 10: 26

t? 1. Majföreningen i Finland uppmanar
vexande ungdom till utöfvande af barmhertig-
het mot alla lefvande varelser och tillämpar
denna maning särskildt i beskyddet för de
små fåglarna. Föreningens ändamål angifves
närmare i dess löften.

STADGAR.

§ 2 Majföreningen omfattar hela lan-
det, men fördelar sig i lokalföreningar eller
såkallade ringar, hvilka stå i förbindelse med
en centralbestyrelse i Helsingfors.

Hvarje skola kan bilda en ring för sig.
Hvarje ring tillhör Majföreningen, bekän-

ner dess löften och följer dess allmänna stad-
gar, men ordnar i öfrigt fritt sin verksamhet.

§ 3. Ledamot i Majföreningen är hvar
och en, äldre eller yngre, som af fri vilja
underskrifver och håller Föreningens löften.

Anser sig ledamot senare icke kunna
hålla dessa löften, har han rättighet att afgå
och är då förpligtad att anteckna sitt utträde
ur Föreningen, med angifvande af skälet, hvar-
för han afgår. Bryter han sina löften utan
sådan anmälan, utstrykes han från Föreningen.
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§ 4. Hvarje ledamot är berättigad att
som igenkänningstecken bära ett rödt märke
med bokstäfverna M. F. för svenska talande,
och K. Y. för finska talande.

tj 5. Hvarje ring väljer sin ledare eller
ledarinna, som antecknar ledamöter, öfver-
vakar löftens hållande, utstryker löftesbrytare,
sammankallar möten, brefvexlar med central-
styrelsen samt inberättar årligen i September
månad till denna om ringens verksamhet och
antalet af dess ledamöter.

§ 6 Centralstyrelsen väljes hvart tredje
år afringames ledare i hufvudstadcn, samman-
håller Majföreningen, besvarar frågor, utfär-
dar cirkulär, offentliggör årligen en berättelse
om Föreningens ställning och verkar genom
tryckpressen för dess ändamål

§ 7. Alla afgifter, likasom all medver-
kan i denna Förening, äro frivilliga.

Helsingforn, HufvudstadsljUiclots tryckeri, 1884


