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Eliiinsuojelusyhtiölle Tampereella.

1 §•

Mtiön tarkotus on ojittai» ylehensä
taa säälimää ja lempeää eläinten menettelemistä,
osittain myöskin erittäin mastustella tawallisimpia
eläinten rääktäys-tapoia.

Ne owat:
että eläimiä pakotetaan sciumoisiiil ponnistuksiin,

jotka käymät yli heidän woimansa taikka owat
heidän luontoansa ivastaan; että juhdille pannaan
semmoisia ajotaluja, jotta rikkomat eläinten ihoa
tai saattamat tnstaa niihin;



etta niitä kiusataan näljällä ja janolla taikka
pahanilkisyydestä, huolimattomuudesta tai tenna-
mielisyydestä muulla tawoiu, erittäinkin ruoski-
malla, pahoin pidellään;

että niitten tuolontampuaus tehdään pitkälli-
semmäksi ja tuskallisemmaksi, kuin wälttämättö-
mästi tarpeellinen on.

2 §.

Kuki» yhtiöu jäseu o» ivelmollineu kykynsä
jälkeen edistämään tämän tarkotuksen perille pää:
seinistä:

omalla esimerkillänsä sekä, kuten asianhaarat
»vaatimat, roalistuksilla, mananksilla eli maro-
tuksilla:

saattamalla yleisö» tietoon semmoisia tapauksia,
jotka oivat omansa herättämään säaluuäisyytlä
eläimiä kohtaan ja kauhua mitten rääkkäämistä
wastaan -

antamalla uhtiön toimikuunalle semmoisia tie-
toja, jotka woiwat tuottaa yhtiöu waikutut-
selle paikkakunuallisteu seikkain ja muitteil asian-



haarain mukaan soweliaan wakawamman menes-
tyksen ;

semmoisissa eläinten räätkäystapautsissa, joissa
woimassa olema laki rikotaan, joko itse saattaa ne
syytökseen, tai ilmoittaa asia asianomaiselle poli-
sille, taikka yhtiön toimikunnalle, että toimikunta
saa ryhtyä semmoiseen toimeen, luin se katsoo so-
lueliaatsi; setä

muutoin auttamalla jokaista ahkeroimista, joka
hyödyttää yhtiön harrastuksia.

Kukin rehellinen kansakunnan jäsen on oikeu>.
tettu pääsemään osalliseksi yhtiöön ja saapi yhde»
eksemplaarin yhtiön sääntöjä; mutta sitä wastaan
on welwollincn maksamaan yhtiön kassaan wuoti-
sen makson, waimo kaksi (2) markkaa ja nncs neljä
(4) markkaa.

3 S-

Wapaehtoisia apuja otetaan ivastaan kiitolli-
suudella.

<Ve, joka yhtä haawaa maksaa niiisikymmcntä
(50) markkaa, on wastedes wapaa wuosimaksosta.



Warattomia ihmisin, jotta omat edistäneet yh-
tiön tarkotuksia ja taitamat tehdä yhtiölle erin-
omaista hyötyä, saapi toimikunta ottaa yhtiöön
maksowapaina jäseninä.

4 S-
Likintä johtoa yhtiön asioista pitää toimikunta,

jossa on:
yksi puheenjohtaja,
yksi warapuheenjohtaja ja
seitsemän jäsentä.

Toimikunta walitsee kcstuudestansa puheenjoh-
tajan ja mara-puhemjohtajan sekä sen jäsenistä
yhden sihteerin- ja yhden kassanhoitajan-töitä war-
ten. Jota nmoden lopulla erkanee kolmas osa toi-
mikunnan jäsenistä, jotta kuitenkin kohta talttaan
taas siihen uudestaan walita, Gnsimäisen ja toi-
sen nmodeu lopulla määrätään annalla, kutka er-
kanemat, mutta sittemmin erkanemat nmoroansa
ensiksi walitut. Toimikunnan jäsenten waali tapah-
tuu suljetuilla seteleillä.



Toimikunnan kokoukset tapahtmuat puheen-
johtajan tai wara-puheenjohtajan kutsumuksesta ja
pitää niissä pöytäkirja kirjotettaman; mutta äl-
köön päätöstä pidettäkö tclpaawana, jollei joku
mainituista puheenjohtajista ja wähintäänkin neljä
jäsentä ole ollut läsnä asian käsittelemisessä.
Jos erimielisyys ilmaantuu toimikunnan keskus-
telemisissa, maittakoon se mieli, johon useimmat
äänet owat yhdistyneet ja jos äänet kummallakin
puolella owat tasan jakauneet, tulkoon se mieli-
pide päätökseksi, johon puheenjohtaja on yhdis-
tynyt.

Paitsi juoksemia töitä harrastakoon toimi-
kunta paiktatimnallisilta wirkatunnilta hauktiat-sensa semmoisia toimenpiteitä ja määräyksiä, jotka
niin paljon kuin suinkin edistänmt yhtiön tarko-
tuksia; jonka wuotsi toimikunta saapi käydä kirje-
waihtoon näitten wirkatuntaiu kanssa.

Kun kuitenkin yhtiön tärkeimpänä toimi-alana
on että eläinten rääkkäystä ivastaan säättyjä la-
keja ja annetuita määräyksiä säännöllisesti uou-



oatetaan ja että rikokset niitä ivastaan saate-
taan lailliseen kanteesen, mutta ei semmoista
waarinpitoa yhtiön omain jäsenten kautta taidctn
saada kyllälliscen woimaan, niin saapi toimikunta,
!varain jälkeen, käyttää yhtiön rahawaroja isom-
missa tai wähemmissä määrissä palkinnoiksi, osit-
tain polisipalwelioil», osittain muille yhtiöstä
nlkona olemille Hentilöille, jotka lailliseen ran-
gaistukseen omat saattaneet jonkun tai joitakuita,
jotka owat tehneet itsensä syypääksi edellamaini-
tun-laatuiseen rikokseen.

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

6 8,
,«erta nmodcssa, maaliskuussa, pidetääu yh-

teiueu warsinainen kokous, johon toimikunta il-
motuksella, joka kolme wiikkoa ennen on pantawa
kaupungin sanomalehtiin, kutsuu yhtiön kaikki jä-
senet.



Siinä kokouksessa antaa toimikunta tilin hal-
linnostansa sekä kertomuksen yhtiön toimista wii-
meksi kuluneella muodella, jonka jälkeeu puheen-
johtaja sitä tilaa warten nialitaan; ja käsille ote-
taan, paitsi nmita yhtiön toimipiinin kuulumia ky-
symyksiä, seuraamat asiat:

a) tiliumapauden-anto toimikunnalle,
d) toimikunnan jäsenten maali,
<.') tilintutkiain maali tililasknin tutkintoa war-

ten.
Kullatin jäsenellä on oikeus esittää ne ehdotuk-

set, jotka hän mielii saada yhteisesti tuttittawaksi ;
mutta semmoisesta ehdotuksesta ei kuitenkaan sa-
massa tilassa taideta päätöstä tehdä, jollei ehdo-
tusta ole auuettu toimikunnalle wähintäänkin neljä-
toista päimää ennen kokousta ja toimikunta siitä
antanut lausuutoausa.

Kaikki asiat, jotka kokouksessa tulemat esille
olettamiksi, luetellaan myös ilmoituksessa, jokakah-
deksan päiwää enne» kokousta on sanomalehdissä
julkaistawa.



7:,5.
Kun asianhaarat niin ivaatnuat, saapi toimia

lunta kutsua yhtiön jäsenet yhteiseen wälinaitai-
seen kokoukseen. Asiat, jotka koskemat sääntöin
muutosta, tllittaau kuitenkin ainoastaan Varsinai-sessa nmosikokouksessa päättää.

8 §,

Mteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun
erimielisyys ilmaantuu, niitten perusteitten mu-
kaan, tuin l> sainallllisissll tapauksissa toiniikuu-
nalle määrää. Annettu Keisarillisen Suomen Se-
naatin Talous-Osaltolta Helsingissä Toukokuun
i> p, 1876.

Keisarillinen Senati on antanut tä-
män asian itsellensä esittää ja siinä kohdassa yy-
iväksi nähnyt ei ainoastaan myöntää puheenna ole-
wan eläinsuojelus-yhtiön perustamisen waan myös
kin hywätsynyt ja seurattawatsi wahwistauut edellä-
mainitut samalle yhtiölle ehdoitcllut säännöt, joissa
mitään muutosta kuitenkaan ei pidä tehtämän il-



man siihen erityisen luwan hakematta. Jota asian-
omaiset alammaismldessa noudattakoot.

Keisarillisen Majesteetin korkeassa Nimessä,

Hänen Suomen Tenaatinsa:
J. M. NORDENSTAI.
K. FURUHIEM.

111. VUIIM.
ALBERT NYKOPP.

W. ZILLIACUS.
Carl Estlander.
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