
Kewät-yhtiö lintustenturvaksi.

e allekirjoittaneet lupaamme kädellä ja
sydämellä aina muistaa jatäyttää seu-
raavat

LUPAUKSET.
Ensimäinen lupaus: Me emme milloin-

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

poikia ja pieniä lintusia.
Kolmas: Me emme milloinkaan hajoita

lintusten pesiä, emmekä milloinkaan ota nii-
den munia, emmekä tee pahaa niiden pojille
tai häiritse muulla tavoin niiden rauhaa.



Neljäs: Me emme milloinkaan tapa tai
haavoita niitä kivellä, pyssyllä, joutsella, an-
salla tai muulla semmoisella.

Viides: Me emme milloinkaan pyydä tai
pidä häkissä muita lintusia kuin kanari-lin-
tuja, jotka ej ymmärrä kaivata vapauttansa,
koska ovat syntyneet häkissä, ja jotka ei meillä
saata elää ulkoilmassa.

Kuudes: Me laskemme vapauteen kaikki
Suomenmaan lintuset, jotkajoutuvatkäsiimme-
Me vapautamme viattomat vangit.

Seitsemäs: Me tahdomme rukouksilla ja
vakuuttavillakehoituksilla koettaa saada muita,
jotka pyytävät, tappavat tai rääkkävät lintu-
sia, lakkaamaan tästä julmuudesta. Me tah-
domme rukoilla heitä niin kauan ja niin sy-
dämellisesti, että heidän lopuksi täytyy kuulla
meitä, sillä rakkaus ja rukous voittavat ko-
vimmatkin sydämet.

Tämän kaiken lupaamme rakkaudesta Ju-
malaan 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 Suomen- |
maan lapset ja lastenystävät, jotka allekir-
joittavat ja pitävät nämät seitsemän lupausta.
Lapsilla pitää olla vanhempainsa ja opetta-
jainsa, tai opettajattariensa suostumus, että
saavat ruveta Kevät-yhtiöön.

Heillä on oikeus juhlapäivänä kantaa yh-
tiön juhlamerkkejä, jotka ovat sulka lakissa
tai liatuissa 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 johtaaheitä yhtiönjuhlassa.

Joka lupauksensa rikkoo, pyhitään pois
yhtiöstä eikä saa kantaa sen juhlamerkkejä,
tai merkki-kirjaimia. Mutta kaikki Kevät-
yhtiön hyvät ja uskolliset jäsenet pitävät it-
siänsä ystävyksinä samassa liitossa ja terveh-
tävät toisiansa omituisella tavalla: kaksi sor-
mea ohimolla.

Kevät-yhtiö on perustettu Helsingissä
Wapunpäivänä 1870.

Johannin ens. lähetyskirja 4: 16. 1J



Myytävänä Waseniuksen kirjakaupassa
Helsingissä jamaammekaikissa kirjakaupoissa:

IKIIåtUI IlfåflSlå
Suomen Kevätyhtiöille

-i:l[ä manlf. Rnioaffa ja 4 puupiirrokelfa.
Sisällys: Suomen Kevätyhtiölle. — Leppä-

lintu. — Tilitiitiuen. — Mustatiitinen. — Ihmisen
tekemistä linnunpesistä. — Kerään ensimmäiselle
peipolle. — Nuoren Metsästäjän kertomus. — Ke-
vätylitiöt. — Ystävtä muista maista. — Lupauksista
ja merkeistä. — Hinta 50 p.
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