
Kewät-yhtiö lintusten turvaksi
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Me allekirjoittaneet lupaamme kädellä ja sy-
dämellä aina muistaa ja täyttää seuraavat

lupaukset.
Ensimäinen lupaus: Me emme milloin-

kaan kiduta tai rääkkää mitään eläintä..
Toinen: Me suojelemme kaikkia linnun-

poikia ja semmoisia lintusia, jotka ovat pienem-
mät kuin varis ja harakka.

Kolmas: Me emme milloinkaan hajoita lin-
tusten pesiä, emmekä milloinkan ota niiden munia,
emmekä tee pahaa niiden pojille tai häiritse
muulla tavoin niiden rauhaa.

Neljäs: Me emme milloinkaan tapa tai
haavoita niitä kivellä, pyssyllä, joutsella, ansalla
tai muulla semmoisella.
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Viides: Me emme milloinkaan pyydä tai
pidä häkissä muita lintusia kuin kanari-lintuja,
jotka ei ymmärrä kaivata vapauttansa, koska
ovat syntyneet häkissä, ja jotka ei meillä saata
elää ulkoilmassa.

Kuudes: Me laskemme vapauteen kaikki
Suomenmaan lintuset, jotka joutuvat käsiimme.
Me vapautamme viattomat vangit.

Seitsemäs: Me tahdomme rukouksilla ja
vakuuttavilla kehoituksilla koettaa saada muita,
jotka pyytävät, tappavat tai rääkkävät lintu-
sia, lakkaamaan tästä julmuudesta. Me tahdomme
rukoilla heitä niin kauan ja niin sydämellisesti,
että heidän lopuksi täytyy kuulla meitä, sillä
rakkaus ja rukous voittavat kovimmatkin sy-
dämet.

Tämän kaiken me lupaamme rakkaudesta
Jumalaan ja hänen luomiinsa sekä kiitollisuu-
desta linnuille heidän lauluistansa.

Sillä kirjoitettu on: Eikö viittä varpusta
myydä kahteen ropohon? Eikä yksikään heistä
ole unhotettu Jumalan edessä?
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Kevät-yhtiöön kuuluvat kaikki Suomenmaan
lapset ja lastenystävät, jotka allekirjoittavat ja
pitävät nämät seitsemän lupausta. (Lapsilla
pitää olla vanhempainsa ja opettajainsa, tai opet-
tajattariensa suostumus, että saavat ruveta Kevät-
yhtiöön.)

Heillä on oikeus juhlapäivänä kantaa yh-
tiön juhlamerkkejä, jotka ovat sulka lakissa tai
hatuissa ja erityinen punainen merkki.

He saavat, jos niin tahtovat, kirjoittaa ni-
mensä perään merkki-kirjaimet K. Y.

He saavat vuosittain valita itselleen kevät-
kuninkaan tai kevät-kuningattaren, joka on hei-
dän päällikkönsä ja johtaa heitä yhtiön juhlassa
Wapunpäivänä tahi sinä päivänä, jona juhla
vietetään.

Joka lupauksensa rikkoo, pyhitään pois yh-
tiöstä eikä saa kantaa sen juhlamerkkejä tai merk-
ki-kirjaimia. Mutta kaikki Kevät-yhtiön hyvät
ja uskolliset jäsenet pitävät itsiänsä yhtävyk-
sinä samassa liitossa ja tervehtävät toisiansa
omituisella tavalla: kaksi sormea ohimolla.

Kevät-yhtiö on perustettu Helsingissä
Wapunpäivänä 1870,
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Helsingissä,
Theodor Sederholmin kirjapainossa,

1873

Näytetty: L. HeimMrger.
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