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Viipurin läänin Kuvernöörin päätös Lap-
peenrannan ja Lapv«den Eläinsuojelus- ja Hevos-
ystäväin Yhdistyksen puheenjohtajan Apteekari
A. B. Schlilterin ja pöytäkirjurin kauppias
K. E. Rosbergin tänne kirjallisesti jättämään
hakemukseen, jossa anotaan vahvistusta hake-
mukseen oheenliitetylle ehdotukselle mainitun
yhdistyksen muutetuiksi säännöiksi; ollen mai-
nittu sääntöehdotus näin kuuluva:

Säännöt
Lappeenrannan ja Lapveden

Eläinsuojelus- ja Hevosystäväin
Yhdistykselle.

§ i.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sävyi-
sää ja lempeätä eläinten hoitoa sekä estää eläin-
ten rääkkäystä ja panemalla toimeen niinkovin
kilpa-ajoja kuin varsanäyttelyjä, joissa jaetaan
palkinnolta juoksijoista ja hyvin hoidetuista var-
soista kuin myöskin hankkimalla eteviä Suoma-



laisia siitoskykyisiä tamma- ja orihevosia yhdis-
tyksen keskuuteen parantaa hevosrotua paikka-
kunnalla ja lähiseuduilla.

§ 2.

Yhdistyksen jäseniksi pääsee jokainen mies
eli nainen maksamalla joko vuosittain kaksi
markkaa tahi kerrassaan kaksikymmentä mark-
kaa.

Yhdistys valitsee yleisessä kokouksessa
jäsenistään vuosittain toimikunnan, johon kuu-
lukoon viisi jäsentä, jotka taas keskuudestaan
valitsevat puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
pöytäkirjurin ja rahastonhoitajan. Toimikunta
kokoontuu asiain vaatiessa puheenjohtajan tahi
varapuheenjohtajan kutsumuksesta, mutta älköön
mitään päätöstä katsottako lailliseksi ellei, paitsi
puheenjohtajaa tahi varapuheenjohtajaa, vähin-
täin kaksi jäsentä ole saapuvilla. Jos keskuste-
luissa syntyy erimielisyyttä, voittakoon se mieli-
pide, jota useammat äänet ovat kannattaneet, ja
jos molemmin puolin on yhtä monta ääntä, se
päätös, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

§ 4-
kokoutuu vuosittain

päivänä tammikuussa sitä paitsi tarpeen vaa-
tiessa muulloinkin, hoitokunnan tarkemman mää-



räyksen mukaan, vaan Tammikuussa yleiseen
vuosikokoukseen, jossa tarkastetaan kuluneen
vuoden tilit, valitaan toimikunta ja keskustellaan
muista yhdistystä koskevista seikoista ja kysy-
myksistä.

§ 5-
Vkdistvs panee kunakin vuonna toimeen

varsan aikoina, joista
kunta läkemmin määrää M sopivalla tavalla
ilmoittaa.

Oikeutetut kilpailuun ovat kaikki Luomessa
syntyneet siitoskykyiset virlieettämät oriit
tammat, ovat iältään nolMn M korkeintaan
viidentoista vuoäen vankat sekä korkeudeltaan
vähintäin 145 oentim. Korkeinta palkintoa kilpa-
ahossa ei useamman kuin vlicien kerran
samalle kevoselle, kumminkin, sen M-
keen un parantanut juoksunsa, vuipi ansaita
kunnialauseen, vaan on nevonen, on »aa-
nut alhaisemman palkinnon, kumminkin oikeu-
tettu kilpailemaan korkeampata. Valtion kilpa-
aioissa palkinnon saaneelle Levoselle ei
mitään rahapalkintoa.

§ 7-
olkoon kilometrin pitkä

ajettakoon keskeyttämättä kakteen kertaan. I^ik-



koa saapi hevonen tällä matkalla korkeintaan
kolme kertaa eli viisitoista hyppyä yhteensä.
Ruoskaa ei saa kilpa-ajossa käyttää. Oikeudesta
saada ottaa osaa kilpailuun suoritettakoon kus-
takin hevosesta kolme markkaa.

§ 8.
Kilpa-ajoissa annetaan neljä rahapalkintoa

toimikunnan tarkemmin määräämissä summissa,
siten, että hevonen, joka juoksee kaksi kilomet-
riä puhdasta ravia 4:ssä minutissa ja 4:ssä sekun-:
nissa tahi sitä alle, saapi ensimmäisen palkinnon
ja loput jaetaan ansion mukaan parhaille juok-
sioille, jotka juoksevat saman matkan vähintäin
4:ssä minutissa 2O:ssä sekunnissa.

§ 9-
pannaan taimeen vuosittain

määräämällä ajalla haetaan näiBsä
palkintoja terveistä, lioicle-

tuiBta KakBi- ja Kolmevuot>BiBta ori- ja
tammavarsoista. BiBäänkirjaituksesta
maksetaan yksi markka.

§ 10.

X,ukin jäsen on velvollinen
voimiensa mukaan toimimaan eläinten lempeän
ja sävyisän noidon sekä erittäinkin eläin-
rääkkäyksen poistamiseksi.



Yhdistyksen jäsenen tulee myös joko asian-
omaisen virallisen syyttäjän tahi yhdistyksen
toimikunnan tiedoksi saattaa senkaltaiset eläin-
rääkkäyksen tapaukset, jotka ovatrikoksia yleistä
lakia ja voimassa olevia asetuksia vastaan niin
että he voivat ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisin
syyllisen rangaistukseen saattamiseksi.

s 12.

Jos yhdistyksen jäsen rikkoo tämän ohje-
säännön 10 ja il §:lää vastaan tahi ei ole joka
vuodelta suorittanut vuosimaksuansa, niin olkoon
hän yhdistyksestä eroitettu.

Annettu, Viipurin LääninkanBliaBBa Naalis-
kuun ly päivänä iyc>).

Tämän asian olen mina itselleni esitto-
lyttänyt ja katson kohtuulliseksi hyväksyä ja
vahvistaa ylemmäksi jäljennetyt säännöt Lap-
peenrannan ja Lapveden Eläinsuojelus- ja Hevos-
ystäväin Yhdistykselle. Paikka ja aika edellä
kirjoitetut.

N. MJÄSOJÄDOW.

ILMARI VUORINEN.



44» "^


