Tampereen Eläinsuojelusyhdistyksen

Wuosikokous.
■
Ennen Tampereen eläinsuojelus»
yhdistyksen Vuosikokouksen alkamis»
ta wiime sunnuntaina piti tunnettu
eläinsuojeluksen edistäjä, öwersti T.

K. Forstsn Aleksanterin lansalou»
lulla «erraten lukuisalle luulijatun»
lempiafiastansa.
puhuja
ja
helppotajuisesti
Eläwästi
nalle

esitelmän

osotti, mitenkä

welwollisuutemme

kristittyinä ja ihmisinä on kohdella
luomakuntaa lempeästi ja tunnollisesti ja kuinka jolaixen asemassaan,
halminlin pal«elijlltar, moi helpot»
taa luontokappaleiden kärsimyksiä.
Tehden selkoa eläinsuojeluksen mer«
titylsestä nuorison taswatusteinoxa
öwersti F. Viittasi papeille ja opet»
lajille tässä suhteessa tarjoutuwiin
tilaisuuksiin. Lausui lopuksi Helsinki,
laisten eläin»ystä«ien terwehdykset
Tampereen yhdistykselle, jonka toi»

woi kokeneen esimiehensä, sotakam»
«eri E. G. Alleenin johdossa käy.

»an »alsisaa tulemaisuutta kohti.

Tampereen eläinfuojelusyhdistyk»
Vuosikokous seurasi mielenkiin»
tymylsellä luultua esitelmää, ja
luettiin siinä toimi» ja tilikertomut»
set «:lta 1904 selä myönnettiin joh»
tolunnalle jarahastonhoitajalle tay»
dellinen wastuunwopaus. lohtokun»
taan Valittiin takaisin eronmoroiset
läsenet eli tehtaanomist. Osk. Björkell
sekä kauppiaat H. Mäkinen ja I.

sen

Rikala. Samoin Valittiin entiset
tilintarkastajat: pankinjohtaja Alb.
Snellman ja tehtaanomistaja H.
Liljeroos.

Johtokunta

teki Vuosikokoukselle
ehdotuksen, että pika ajurien leskuu»
dessa Vallitseman raa'an hemosten
ruoskimisen poistamiseksi julistettai»
fim heidän leskensä kilpailu 100
markan palkinnosta, joka annettai»
fim ajurille, ken wuoden ajan on
ollut ruoskaa käyttämättä, paitsi
aiwan erinomaisissa tapauksissa, ja
todistettamasti ajanut yhtä hepoa
ja tätä tunnollisesti hoitanut ja
hywin ruokkinut. Rehtori K. Dahl»

ström afiata esittäessään huomautti,

että meikäläinen ruoskimistapa Län»
si.Europassa on tuiki tuntematon,
ja kuitenkin sujumat siellä ajot yh»
ta hywin tuin Suomessakin. EH»
dotuksesta syntyi wiltas keskustelu,
jossa paikalla olleet ajuritti» yksi»
mielisesti paheksimat tuota epäinhi»
millistä ruoskimista. Jopa lupasi
eräs pika»ajuri koetteekft luopumaan»
lm «uoden ajaksi ruoskasta. Myön»

-oz>hO§«zo-—

nettiin, että hewonen oikein laswa«
tettuna oppii sanaakin tottelemaan.
Epäilystä ilmeni siitä, Voitaisiinko
palkinnosta määrättäessä osata oi»
teaan. Toimottiin epäkohdan lor»
jautuwan siten, että poliistwiran»
omaiset ajurlsääntöihin koettaisimat
saada määräyksen, joka kieltäisi jä>
reätekoisen ruoskan käyttämisen, mi»
lä rangaistuskapine lorwattaifiin
n.
wiuhka> eli pautkuruoskalla.
Tähän päätettiinkin tyytyä.

s.
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Eläinsuojelusyhdislyksenjohtokun.
nan Vuosikertomus nmodelta 1904
kuuluu seuraawasti:
Eläinsuojelusyhdistys on umpeen»

kuluneena toimikaudellaan edelleen

samaan

jatkanut työtänsä
suuntaan
kuln edellisinäkin »vuosina, nimittäin
eläinkunnan suojelemiseksi ja ihmisten aina enemmän saattamiseksi sitä
lempeästi

kohtelemaa».

sensa

sev»

töihin.

Kolmessa johtokunnan tietoon tul»
leessa eläinrääkkäystapaulsessa on
johtokunnan

täytynyt turmavtua
lain »oimaan. Kaksi juttua on päät»
tynyt rangaistuksella räältääjille,
kolmas on wielä «ireillä.
Johtokunta on kolmen kuukau»
den ajaksi palkannut omaksi kaitsija»

mieheksi entisen poliisi» Lundeqvis»
tm ja sitä paitsi samaan toimeen
henkilöä. Niitten

Myöskin on ollut puheena, mitenkä
julma ja tarpeeton hemosten ruos»
liminen, joka Marsinkin paillalun»
tamme ajurien lesken on yleinen,
parhaiten ehkäistäisiin. Sen johdos»
ta. että eläimet lai«oissa kuljetet.
taissa usein lärst«2t »ilua ja rääl.
lääntywät laiwoihin otettalssa ja
niistä maihin wietäessä. päätettiin
kehottaa laiwojen päälliköitä huo»
jentamaan epäkohtia hankkimalla
eläimille loimia ja laiteilla »varus,
tettuja astumastltoja. On myöskin
ollut puhetta kewätjuhlan Vietosta
lapsille, joille silloin selitettäisiin

eläinsuojelusafiaa.

Yhdistyksen taloudellinen tila sel.
wiaä tilikirjoista, joista liitämme

oheen tiliotteen.

Tuloja 1904:
Säästö tammi!. Ip.
2,057: 45
Jäsenmaksuja
556:
Myydystä hewosenwuo<
—

Näitä aatteita pirille saattaa!»
on Johtokunta koettanut wai«
kultaa kansalaisiinsa hanlkimalla ja
jakamalla entisten kirjasien lisäksi
raamia: 2.000 kpl. «Pieni »läinystä»
n»a", 200 kpl. ~Den lilla Djurwän»
nen", «Pie»ten lintuin hyöty,"..Smä
fåglars nytta," ynnä multa aikakaus»
kirjoja y. m., joita joka kuukausi
jaetaan kaupunkiin eri paikkoihin.
O« myöskin kirjallisesti pyydetty
koulujen johtajia kehottamaan lou»
lujensa luonnontieteen, uskonnon ja
ainekirjoituksen opettajia käsittele,
maan opetuksessansa eläinsuojelus»
asiaa. Myöskin on tänä muonna
entisten lisäksi hankittu «iifttym.
menlä uutta pesimispönttöä pikku»
lintuja warten ja on laupungintar»
huri ne Njoittanut kaupungin puis»

markkinatiloina

päätettiin, että sanomissa ilmoitet.
täisiin yhdistyksen johtokunnan ja»
fenten nimet, jotta näille ilmoitet»
täisiin sattuneita eläinräälläysfiä.

täyttänyt neljää
toimesta s» 104

raajarittoista ja kidutettua hevosta
otettu yhdistyksen huostaan ja luo»
lemalla Vapautettu jatkumista lär«

simntssstä.

YMtytsen jäsenten lukumäärä
on tänä wuonna ollut 165, niistä
53 naista.
Johtokunta on kuluneena toimin»
tanmonna ollut laolla seitsemän ler»
taa ja on läsiteltäwäin asiain lukuc
määrä ollut 54. Näistä asioista so>
pinee mainita moniaita. Niinpä

Tampereella, Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö 1905

dlsta

Myydyistä hewosenlihasta
luosseita korkoja
Sällejä, rahteja y. m.

1,180:

—

729:
126: 40
48: 90
—

Smk. 5.107: 75
Menoja 1904:

Kassöörln

palkkio

«uod.

2

Eläinlääkärin palkkio
Lunastettu 102 hew.
a

5/-

Katsastajain palkkioita
Tapettu patrooneilla
104 hew. il 2/50

Vahtimestari

Pika-ajureille palkintoja

240:
302: 25
—

510:
402:
280:

77:

—

—

—

—

110:
36: 50
Painokustannuksia
10:
Suomennoksia
Lintupönttöjä
15:
Postimaksuja
34: 10
Oikeuskuluja
10: 30
Kaappi, leima y. m.
56: 20
S: 20
Yhtä toista
Sanomia ja painotuotteita 576: 61
254: 84
Ilmoituksia
Säkkiä, rahtia y. m.
63: 80
Saldo 2.122: 95
Tml. 5.107: 75
—

—

-

Johtokuntaan kuuluivat nykyään
hrat Carl Allien, Earl von Krae»
mer, Oskar Biörlell. A. Bärlund.
I. Rikala. K. Dahlström. H. Mä»
tinen, Paul Molin ja G. A. 2önn«
qmist, joista Allien on ollut puheen»
johtaja ja lassööri, Kraemer »vara»
puheenjohtaja ja Lönnqvist fihtee»
rlnä. Sääntöjen mukaan «wat eroa»
mlsVuorsssa hrat Björlell, Mäki»
nen ja Rikala.
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