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Vn6iBtvB, jonka tarkoituksena an
läänizBä vaBtuBtaa KaikenlaatuiBta eläinten rääkkäv3tä,
kuin mvöBkin eläintenKävttämiBtäBivee!li3e3Bäjatalou-
clel!iBeBB2 BunteeBBg lnvljättävällä tavalla, sekä Barnal!a
levittää tietoa eläinten to6e!liBeBta merkitvkBLBtä itiini-
-Belle, BijaitBee ?vr!ntöjenBä
tarkoituBperän kokee joka voiäakBenBa toi-
mia tenokkagBti jakaantuu eri 08a8to>IIe, kuten
viviäektionin ja pikku lintujen nävittämiBen vaBtuBta-
miBek3i, )>kBinkertaiBempien mutta Bamalla tarkoituk-
-BenmukaiBempien azuniukBien ja ajokalujen toimeen-
33ami5ek8i kotieläimille, nevoBen!idan käMäm>Ben
e6i3tämiBekBl j, n, e,, Baavuttaa julkaiBemalla ja levittä-
mällä KiljaBia Bekä Bgattama!la eläimen7ääkkävBta
Ko3kevia aB>oita laiNiBeBti BvMeenalaiBik3i,

§ 2,

täBBä lääniBBä aBuva nvvämaineinen
nenkilö, joka taktoo eäiBtää l §iBBä mainittua tarkoi-
tu3perää, on oikeutettu jonkun aikaiBemman Menen
ilmoitukBeBta ja nänen, jä-
-Benenä liittymään vnäiBtvkBeen, ja on känen Buc>ri-
tettava Biinen 2 markan Buuruinen vuotuinen makBu
taikka elinajalta laBkettu 20 markan jäBenma!<BU, >lä-
-Ben, joka on rikkonut näitä Bääntöjä taikka joka ei
kakäen vuoden aikana ole Buorittanut vuoBimakBu-
janBg, erotetaan vn6iBtvkBeBtä.

§ 3.
Vliä>3tvk3en Kutßuu puneenjontaja Kokoukßeen

väkintäin kerran Kuukaude3Ba, lukuunottamatta Keßä-
kuun I päivän ja Bvvßkuun 1 päivän vä!ißtä aikaa, ja
vuoßikokoukßeen maal>Bkuußßa joka vuozi, ollen vn-
-6ißtvß päätößvaltainen kun Kanäekßan jä3entä on Baa-



§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

puvilla, 08g8tut taaß Kokoonkutßuu niiclen puneen-
jontajat niin ÜBein kuin Bvvtä Biinen ilmaantuu.

Päätöksen määrää yksinkertainen äänten enem-
mistö, mutta on päätös uuden jäsenen ottamisesta
tahi sellaisen erottamisesta, joka on rikkonut sääntöjä,
sekä yhdistyksen purkamisesta, ollaksensa pätevä,
seuraavan vähintäin kuukautta sen jälkeen pidettävän
kokouksen hyväksyttävä; ja tulee yhdistyksen jäsen-
ten sitä ennen saada tieto sellaisesta päätöksestä.

VnäiBtvk3en toimikuntaan kuuluu
ja B>nteeri kuin mvöBkin eri oBaBtojen puneenjontajat,
luvultaan vallintakin 4, Bekä 2 varamieBtä, jotka ovat
vgBtuunalaiBet vlic!iBtvkBen varoiBta; ollen toimikun-
nan 28iana jäBenten3ä KeBken jakaa erinäiBet tentävät.

'lilit päätetään tilivuodelta, joka luetaan maaliB-
- 1 päiväBtä nelmikuun viimeiBeen päivään ja jä-
tetään tglkaBtettavik3i valituille tilintai'ka3tajille, joita
luvultaan on KakBi, Bekä vkBi varamieB.

VuoBikokoukBe3Ba eBitetään Beulaavat aBiat:
VuoBikelt«muB ja ti!intalkaBtajain antama kerto-

muB; vaBtuunvapauäen myöntäminen toimikunnalle;
Bekä toimikunnan ja tilintarkaBtajain vaali BeuraavakBl
ti!ivuoclekBi.

>108 vnä>BtvB puretaan, joutuvat Ben varat eläin-
-BuojeluBtoimelle ta3an jaettavikBi Bie!lä
Bi!!uin olevien eläinBuojeluBvl:6iBtvBten KeBken.



Neuvoja.

Toiselle olennolle osotettu hyvä työ tuottaa ihmi-
selle puhtaimman ilontunleen.

an paraB aBian eäiBtämiBkeino
Bgmuin eläin3uojeluBaatteenkin.

Ken on ryhtymättä auttamaan eläintä jota rää-
kätään, tekee itsensä osalliseksi rikokseen.

Hevonen

Rakenna talli valoisaksi!
Pidä seimi puhtaana!
Pidä ilma tallissa raittiina!
Harjaa hevostasi ja pidä se kaikin puolin puh-

taana!
Pane sille olkia eli turvepehkua makuusijaksi!
KatBo, että Billä on 80pivat länget ja Bilat!
Elä nyi ja temmo sitä ohjaksilla suupielistä!
Elä pane sen suuhun kylmiä kttolaimia, sillä ne

polttavat kuin tuli hevosen suuta ja tekevät useinkin
kipeitä haavoja. Lämmitä kuolaimet käsissäsi!

Tarkasta zisein hevosesi jalkoja!
Aja käyden ylämäessä!
piää KevoBellaBi talvella loimi!

kuorma Baa painaa korkeintaan 650 KA.
BiiB nalkoja kolmeen kuormaan.

3iiB jokaiBen ajajan tulee tietää nevoBenBa nimi, koti-
paikka, luonne, voimat ja ominaiBuu6et.



Sarvikarja.

Varo tulta tallissa, ja navetoissa /

/

Koira ja kissa

Llä Balli lasten KiuBata mitään eläintä!

koitettu nevanen KeBtää pal-
jokauvemmin kuin nuolimattomaBti piciettv, muilta 8e!

Rlkäämme unohtako, etta puhtaus, raitis ilma ia
valo ovat yhtä tärkeätä eläinten kun ihmistenkin
viihtymiselle.

Lehmät ja vasikat ovat usein laskettavat jaloit-
telemaan avonaiselle paikalle missä niillä on tilaa
vapaasti liikkua.

Opeta karja tulemaan naveta3ta,
on olevan

tulipalon BgttueB3a.

Monilukuinen, näläBBä piäettv KarjaBto tuottaa
tappiota; !ialvalukuiBempi nvvin ruokittu ja nuolelli-
-BLBti kuivettu on omiBtajalleen Kvö6vkBi!

Kaikesta hyvästä, mitä kotieläimillesi teet, koi-
tuu etupäässä itsellesi hyötyä !

3uo kotieläimille, monivuotuiLille apu!aiBi!leBi
tuBkaton täältä lälitö.

Elä pidä elossa enemmän penikoita kun niiden
täysikasvuisiksi tultua voit ruokkia. Puoliväliksi joutu-
neitten koirain ja kissain kohtalo on sangen surkeata
laatua.

Kissaa ja koiraa ei pidä häiritä niiden maatessa
tai syödessä!



?iää nuolta Liitä että aina on raitiBta
vettä!

Biipikarja.

Teurasta niitä siten että leikkaat pään poikki.
Llä o3ta toiäin tavoin teurgBtettua kanaa!
Elä osta eläkä nauti koskaan syötäviä pikku-

lintuja, muuten olet osallisena hyödyllisten lintujen
hävittämisessä.

L!lä oBta muita Bvötäviä lintuja laittomana ai-
kana, ovat päinvg3toin neti ilmoitettavat Mr-
jeBtvBva!lalle.

Vgsjele pikkulinnut ja niiäen peBät!

loukut ja Batimet!
Ripottele linnuille leivänmuruja! on ko-

vin vaikea talvella löytää ravintoa.

Kalat.
Elä anna kalan kitua kuoliaaksi, vaan teurasta

sitä niin pian kuin mahdollista. Selkärunko on lei-
kattava poikki pään kohdalta.

Li 3aa Bal!ia laBten kalaztella

Neuvoja muitten eläinten suhteen.
iokaiBta eläintä, joka tarvitBee apuaBi.

NuiBta vannaa joka kertoo että
zille, joka kääntää 3el3lleen joutuneen luuBiiven ja-
loillenB3, on zeit3emän Bvntiä anteekBi annettava!

Meillä ci ole kahta sydäntä, toinen hellä ihmi-
sille, toinen kylmä eläimille.
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Joka on säälimätön eläimiä kohtaan, sen sydän
on välinpitämätön lähimäistenkin kärsimyksille.

Murhat ja eläinrääkkäykset ovat samassa suh-
teessa toisiinsa (niin on lausunut eräs saksalainen
ammattimies).

Hyve on elämässä kalliimpi kuin
hyöty.
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