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i §.

Nhtidn tartotus on osittain ylehensä waikut-
taa sääliwaä ja lempeää eläinten mmettelemistä,
osittain myöskin erittäin wastustella tawallisimpia
eläinten rääkkäys-tapoja.

Ne owat:
että eläimiä pakotetaan semmoisiin ponnistuk-

siin, jotka käywät yli heidän tummansa taikka owat
heidän luontoansa wastaan; etta juhdille pannaan
semmoisia ajukaluja, jotka rikkoivat eläinten ihoa
tai saattawat tuskaa niihin;



V .2 .VA
että niitä kiusataan näljällä ja janolla taikka

pahanilkisyydestä, huolimattomuudesta tai kewiä-
mielisyydestä muulla tawoin, erittäinkin ruoski-
malla, pahoin pidellään;

että niitten kuoluukamppaus tehdään pilkalli-
semmaksi ja tuskallisemmaksi, kuin wälttämätto-
mästi tarpeellinen on.

2 §.

Kukin yhtidn jäsen on welwollinen kykynsä
jälkeen edistämään tämän tarkotuksen perille pääse-
mistä:

omalla esimerkillänsä sekä, kuten asianhaarat »vaa-
timat, »valistuksilla, manauksilla eli warotuksilla;

saattamalla yleisön tietoon semmoisia tapauksia,
jotka owat omansa herättämään saäliwäisyyttä eläi-
miä kohtaan ja kauhua niitten rääkkäämistä ivas-
taan;

antamalla yhtiön toimikunnalle semmoisia tie-
toja, jotka woiwat tuottaa yhtiön
paikkakunnallisten seikkain ja muitten asianhaarain
mukaan soweliaan wakawamman menestyksen;



semmoisissa eläinten rääkkäystapanksissa, joissa
»voimassa olewa laki rikotaan, joko itse saattaa ne
syytökseen, tai ilmottaa asia asianomaiselle poli-
sille, taikka yhtiön toimikunnalle, että toimikunta
saa ryhtyä semmoiseen toimeen, kuin se katsoo so-
weliaaksi; sekä

mnntoin auttamalla jokaista ahkeroimista, joka
hyödyttää yhtiön harrastuksia.

3 §.

Kukin rehellinen kansakunnan jäsen un oikeu-
tettu pääsemään osalliseksi yhtiöön ja saapi yhden
eksemplaarin yhtiön sääntöjä; mutta sitä wastaan
on »velwollinen maksamaan yhtiön kassaan lvuoti-
sen makson, waimo kaksi (2) markkaa ja mies neljä
(4) markkaa.

Wapaehtoisia apuja otetaan wastaan kiitolli-
suudella.

Se, joka yhtä haawaa maksaa »Viisikymmentä
(50) markkaa, on wastedes »vapaa wuosimaksosta.

Varattomia ihmisiä, jotka owat edistäneet
yhtiön tarkotulsia ja taitmvat tehdä yhtiölle erin-



omaista hyötyä, saapt toimikunta ottaa yhtiöön
maksuwapaina jäseninä.

Likintä johtoa yhtiön asioista pitää toimi-
kunta, jossa on:

yksi waia-puheenjohtaja ja
yksi puheenjohtaja.

seitsemän jäsentä.
Toimikunta walitsee keskuudestansa puheen-

johtajan ja wara-puheenjohtajan sekä sen jäsenistä
yhden sihteerin- ja yhden kassanhmtajan-töitä Mar-
ten. Joka wnuden lopulla erkanee kolmas osa
toimikunnan jäsenistä, jotka kuitenkin kohta tait-
taan taas siihen uudestaan walita. Gnsimäisen
ja toisen wuoden lopulla määrätään arwalla, kutka
erkanewat, mutta sittemmin erkanemat wnoruansa
ensiksi walitut. Toimikunnan jäsenten maali ta-
pahtuu suljetuilla seteleillä.

5 §.

Toimikunnan kokoukset tapahtumat puheenjoh-
tajan tai mara-puheenjohtajan kutsumuksesta ja



pitää niissä pöytäkirja lirjotettaman; mutta al-
Wn päätöstä pidettäkö kelpacnvana, jollei joku
mainituista puheenjohtajista ja »vähintäänkin neljä
jäsentä ole ollut läsnä asian käsittelemisessä. Jos
erimielisyys ilmaantuu toimikunnan keskustelemi-
sissa, woittakoon se mieli, johon Useimmat äänet
owat yhdistyneet ja jos äänet kummallakin puo-
lella owat tasan jakauneet, tulkoon se mielipide
päätökseksi, johon puheenjohtaja on yhdistynyt.

Paitsi juoksewia töitä harrastakoon toimikunta
pailkllkunnllllisiltll »virkakunnilta hankkiaksensa sem-
moisia toimenpiteitä ja määräyksiä, jotka niin pal-
jon kuin suinkin edistäwät yhtiön karkotuksia;
jonka wuokst toimikunta saapi käydä kirjewaihtoon
näitten »virkakuntain kanssa.

Kun kuitenkin yhtiön tärkeimpänä toimi-alana
on että eläinten rääkkäystä wastaan säättyjä la-
keja ja annetutta määräyksiä säännöllisesti nouda-
tetaan ja että rikokset niitä wastaan saatetaan
lailliseen kanteesen, mutta ei semmoista »vaarin-
pitoa yhtiön omain jäsenten kautta taioeta saada
kyllällisem »voimaan, niin saapi toimikunta, tva-



ram jälkeen, käyttää yhtiön rahawaroja isommissa
tai wähemmissä määrissä palkinnoiksi, osittain po-
lisipalwelioille, osittain muille yhtiöstä ulkona ole-
wille henkilöille, jotka lailliseen rangaistukseen owat
saattaneet jonkun tai joitakuita, jotka owat tehneet
itsensä syypääksi edcllämaiuitun-laatuiseen rikokseen.

Toimikunnalla on myös malta että, jos yh-
tiön etu niin waatii, käskeä jotakin jäsentä itse
luopumaan yhtiöstä sekä, jollei tätä käskyä totella,
sulkea hauen pois yhtiöstä.

Kerta wuooessa, maaliskuussa, pidetään yh-
teinen »varsinainen kokous, johon toimikunta ilmo-
tuksella, joka kolme wiikkua ennen on pantawa kau-
pungin sanomalehtiin, kutsuu yhtiön kaikki jäsenet.

6 s.

Siinä kokouksessa autaa toimikunta tilin hal-
linnostansa sekä kertomuksen yhtiön toimista wii-
mekst kuluneella wuodella, jonka jälkeen puheenjoh-
taja sitä tilaa warten walitaau; ja käsille otetaan,
paitsi muita yhtiön toimipiiriin kuuluwia kysymyk-
siä, seuraamat asiat:



a) tilinwapauden-anto toimikunnalle,
d) toimikunnan jäsenten waali,
«) tilintutkiain waali tililaskuin tutkintoa waiten.

Kullakin jäsenellä on oikeus esittää ne ehdo-
tukset, jotka hän mielii saada yhteisesti tutkitta-
lvaksi; mutta semmoisesta ehdotuksesta ei kuiten-
kan samassa tilassa taideta päätöstä tehdä, jollei
ehdotusta ole annettu toimikunnalle wähintäänkin
neljätoista päiwää ennen kokousta ja toimikunta
siitä antanut lausuntoansa.

Kaikki asiat, jotka kokouksessa tulewat esille
otettawiksi, luetellaan myös ilmotuksessa, joka kah-
deksan päiwää ennen kokousta on sanomalehdissä
julkaistawa.

7 §■
Kun asianhaarat niin waatiwat, saapi toimi-

kunta kutsua yhtiön jäsenet yhteiseen wälinaikaiseen
kokoukseen. Asiat, jotka koskemat sääntöin muu-
tosta, taittaan kuitenkin ainoastaan warsinaisessa
wuosikokouksessa päättää.



8 s.
Yhteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun

erimielisyys ilmaantuu, niitten perusteitten mu-
kaan, kuin 5 tz samallaisissa tapauksissa toimikun-
nalle määrää.

Turussa, Flenckelliläisessä kiijapaimossa, 1871



STADGAR
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Djurskyddsföreningen i Åbo.
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§ i.
Föreningens syftemål är dels i allmänhet

att verka för en skonsam och mild behandling
af djuren, dels ock särskildfc att motarbeta de
mest inrotade arter af djurplågeri.

Till dessa höra:
att djuren tvingas till ansträngningar, som

öfverstiga deras krafter eller strida mot deras
natur;

att för dragare användas sådan körredskap,
hvarigenom djuren antingen sargas eller för-
orsakas plågor;



att de pinas genom hunger och törst eller
af elakhet, vårdslöshet eller lättsinne på annat
sätt, särdeles medelst användande af pisken,
misshandlas ;

att deras dödskamp göres mera långvarig
och smärtsam, än som är oundgängligen nöd-
vändigt.

8 2.

Hvarje ledamot af föreningen är pligtig
att efter förmåga befrämja uppnåendet af detta
syftemål ;

genom eget föredöme samt, efter omständig-
heternas kraf, genom upplysningar, förmanin-
gar eller varningar;

genom att bringa till allmänhetens känne-
dom sådana tilldragelser, som äro egnade att
väcka medlidande med djuren och afsky mot
deras misshandlande;

genom att meddela föreningens bestyrelse
de upplysningar, som kunna bidraga att gifva
föreningens verksamhet en efter ortförhållan-



dena och andra omständigheter afpassad säk-
rare framgång;

genom att i fråga om sådana fall af djur-
plågeri, som innefatta förbrytelse mot gällande
lag, antingen sjelf göra dem till föremål för
åtal, eller anmäla förhållandet för vederbörlig
polis, eller ock hos föreningens besfyrelse, till
den åtgärd bestyreisen kan finna skäligt vid-
taga; samt

genom att i öfrigt understödja hvarje bemö-
dande, som gagnar föreningens intressen.

Z 3.
Hvarje redbar samhällsmedlem är berätti-

gad att uti föreningen ingå och att erhålla ett
exemplar af föreningens stadgar; men dere-
mot förpligtad att till föreningens kassa erlägga
en årlig afgift, qvinna två (2) mark och man
fyra (4) mark. Frivilliga bidrag emottagas
med tacksamhet.

Den, som på en gång erlägger femtio (50)
mark, är för framtiden befriad från årsafgift.



Obemedlade personer, som befrämjat före-
ningens syften och kunna göra föreningen syn-
nerligt gagn, eger bestyreisen att i föreningen
upptaga såsom icke betalande ledamöter.

§ 4.
Den närmaste ledningen af föreningens

angelägenheter utöfvas af en bestyrelse, som
består af

en ordförande,
en vice ordförande och
sju ledamöter.

Bestyreisen väljer sig emellan ordförande
och vice ordförande samt utser af dess leda-
möter en för sekreterare- och en för kassa-
förvaltare-göromålen. Vid hvarje års slut af-
går en tredjedel af bestyreisens ledamöter,
hvilka dock genast kunna åter deri omväljas.
Vid slutet af första och andra året bestämmes
genom lottiling, hvilka som skola afgå, men
sedermera afgå i tur de först valde. Val af
ledamot i bestyreisen sker medelst slutna sedlar.



Bestyreisens sammanträden ske på kallelse
af ordföranden eller vice ordföranden och bör
vid desamma föras protokoll; men ej må be-
slut anses giltigt såframt icke någon afbemalde
ordförande och minst fyra ledamöter öfvervarit
ärendets behandling. Yppas skiljaktighet vid
bestyreisens öfverläggningar, gälle den mening
de flesta rösterne hyllat och der dessa å hvar-
dera sidan fallit lika, det beslut, hvartill ord-
föranden bidragit.

Förutom de löpande göromålen må be-
styreisen vinlägga sig om att hos lokala myn-
digheterna försöka utverka sådana åtgärder
och föreskrifter, som i möjligaste måtto be-
främja föreningens syften, i hvilket afseende
bestyreisen äger att med dessa myndigheter
träda i skriftvexling.

Då emellertid en hufvudsaklig uppgift hos
föreningen är att de mot djurplågeri stiftade
lagar och gifna föreskrifter behörigen efterlef-
vas och att förbrytelser mot desamma lagligen



beifras, men en sådan kontroll genom före-
ningens egna medlemmar icke kan nog verk-
samt åstadkommas, eger bestyreisen att, i mon
af tillgångarne, använda utaf föreningens me-
del större eller mindre belopp till belöningar,
dels åt polisbetjenter, dels åt andra till före-
ningen ej hörande personer, hvilka till laglig
näpst befordrat någon eller några som gjort
sig skyldiga till förbrytelse af förenämnd be-
skaffenhet.

Bestyreisen är jemväl befogad att, derest
föreningens intresse sådant fordrar, uppmana
någon ledamot att sjelfmant utgå ur förenin-
gen samt, om denna uppmaning icke åtlydes,
att utesluta honom.

8 6.

En gång om året, i mars månad, hålles
allmän ordinarie sammankomst, hvartill besty-
reisen genom annons, som tre veckor förut
införes i stadens tidningar, kallar föreningens
samtlige medlemmar.



Vid denna sammankomst afgifver besty-
reisen redogörelse för sin förvaltning samt be-
rättelse angående föreningens verksamhet un-
der det närmast tilländalupna året, hvarefter
ordförande för tillfället utses; och handläggas,
utom andre med föreningens verksamhet ge-
menskap egande frågor, följande ärender:

a) decharge för bestyreisen,
b) val af ledamöter i bestyreisen,
c) val af revisorer för granskning afräken-

skaperne.
Hvarje medlem eger rätt att framställa

de förslag, han önskar må blifva föremål lör
samfäld pröming; men i anledning af sådant
förslag kan likväl ej vid samma tillfälle beslut
fattas, såframt ej förslaget blifvit till bestyrei-
sen ingifvet minst fjorton dagar före samman-
komsten och bestyreisen deröfver afgifvit ut-
låtande.

Alla de ärender, som vid mötet skola före-
komma, uppräknas älven uti en annons, som



åtta dagar före sammankomsten bör uti tidnin-
garne införas.

8 7.
Der omständigheterna sådant föranleda,

eger bestyreisen sammankalla föreningens le-
damöter till allmän extra sammankomst. Frå-
gor, som röra ändring af stadgarna, kunna
dock endast på den ordinarie årssammankom-
sten afgöras.

§ 8.

Vid de allmänna sammankomsterna afgö-
res ärenderna, då skiljaktighet i meningarne
uppstå, enligt de grunder 5 § i likartade fall
för bestyreisen innehåller.

Åbo, Frenekellska boktryckeriet, 1871.


