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Seuran tarkoitus yleensä on waituttaa suo-
peaa ja sääliniäistä kohtelua eläimille, etenkin
enemmän juurtuneiden eläinrääkkäys tapain hä-
niittämisellä.

Siihen kuuluu:
eläinten pakottaminen senlaisiin ponnistuksiin,

jotka omat ylnvoimien tai joka on eläinten luon-
toa wastaan;

senlaisten ajokatujen käyttäminen, joissa eläin
joko haawoittuu eli muuten saa kärsiä tuskia;

eläinten kiusaaminen näljällä tai janolla, ilkey-
dellä, wälinpitämättömyydellä eli jollain kewytmie-
lisyydellä, etenkin ruoskan käyttämisellä pahoin pi-
dellään, joten eläimen hengenlähtö tehdään pitem-
mäksi ja tuskallisemmaksi kuin «laittamattomasti
on tarpeen.

§ 2.
Jokainen seuran jäsenon kuntonsa mukaan wel-

wollinen edistämään tämän tarkoituksen iaamuttamis-
ta omalla esimerkillään kuin myöskin asianhaarain
waatimutsesta selityksillä, neuwoilla ja waroituksilla ;

yleisön tietoon saattamalla senlaisia tapauksia,
jotka omat omiaan herättämään armeliaisuutta
eläimiä kohtaan sekä inhoa heidän rääkkääjiänsä
wastaan;



tietoon antamalla seuran johtokunnalle niitä se:
lityksiä, jotka woiwat auttaa, antamalla seuran
waikutukselle paikkakunnan oloihin sekä muihin asian-
haaroihin suunniteltua warmempaa edistymistä;

kuin myöskin senlaisia eläinrääkkäys tapauksia,
jotka sisältämät rikoksia moimassa olemia lakeja ja
asetuksia mustaan, joko itse saattaa asianomainen
kanteen alaiseksi tai ilmoittaa asia asianomaiselle
poliisimiehelle eli seuran johtokunnalle senlaiseen
huolenpitoon, jonka johtokunta moi hnmäksi nähdä;
sekä

että muuten auttaa jokaista ahkeroitsemista, jo-
ka hyödyttää seuran tarkoituksia.

§ 3.
Jokainen rehellinen kansalainen on oikeutettu

yhtymää» seuraan ja saamaan yhden kappaleen
seuran sääntöjä; sitä mastaan on hän welwollinen
seuran rahastoon suorittamaan muotuisen makson,
mies taksi (2) markkaa ja nainen yhden (1) mar-
kan. Wapatahtoisia lahjoja wastaan otetaan kw
tollisuuoella. Se mies, joka kerrassaan suorittaa
nmsitoista (15) markkaa ja nainen seitsemän (7)
markan maksolla kerrassaan on wastaisista wuosi
maksoista mapauteltu, ja jokainen joka lhmmencn
(10) nmotta perättäin on suorittanut wuosimak-sonsa, on samoin tulewaisuudessa wuosimaksoista
wapaa.

Narattomia henkilöitä, jotka omat edistäneet
seuran tarkoituksia ja woiwat seuralle tuottaa eri-
nomaista hyötyä, ou johtokunta welwollinen otta-
maan seuraan maksamattomina jäseninä.



Seuran asioiden lähintä hoitoa toimittaa
johtokunta, johon kuuluu:

yksi puheenjohtaja ja
kuusi jäsentä.
Johtokunta walitsee keskuudessaan puheenjoh-

tajan sekä yhden jäsenistä sihteeriksi ja yhden ra-
hastonhoitajaksi. Kunkin wuoden kuluttua eroaa
yksi johtokunnan jäsenistä, joka kumminkin heti
uudestaan moidaan maliti. Neljän ensimäisen wuo-
den kuluttua määrätään arivanheiton kautta kenen
pitää erota, maan senjälkeen eroaa »vuorossaan se,
joka ensin walittiin. Johtokunnan jäsenten maali
tapahtuu suljetuissa lipuissa.

§ 5.
lohtokuunan kokoukset tapahtuu puheenjohta-

jan kutsumuksesta ja pitää niissä pidettämän pöy-
täkirja; maan ei ole päätöksiä katsottama kelmolli-
siksi ellei puheenjohtaja ja mähintaän kolme jäsen-
tä ole läsnä asiaa käsittelemässä. Jos erimieli-
syyttä ilmaantuu johtokunuan neuwotteluissa, wah-
mistukoon se päätös, jota enimmät omat äänes-
täneet, ja missä äänet omat tasan langenneet, se
päätös, jota puheenjohtaja on puolustauut.

Jos puheenjohtaja on estetty johtokunnan ko-
koukseen saapumasta, walitkoot jäseuet yhden kes-
kuudestaan hänen sijaansa.

Ilman juoksemia toimia, harrastakoon johto-
kunta paikkakuunallisissa mirastoissa hankkimalla
senlaisia amnntekoja ja määräyksiä, jotka mahdol-



lisimmasti edistäwät seuran tarkoituksia, jossa suh-
teessa johtokunta oikeutetaan sanottujen mirkakun-
tien kanssa kirjewaihtoon.

Koska seuran pää-tehtämä kinnminkin on tar-
koin noudattaa eläin-rääkkäystä wastaan perustet-
tuja lakaje ja annettuja asetuksia seka niitä was-
taan tehtyjä rikoksia marteen ottaa; maan senlaista
waarin pitoa seuran omat jäsenet eiwät woi kyl-
lin tehokkaasti aikaan saada, johtokunta, marojen
suhteen, käyttäköön suurempia tai pienempiä sum-
mia palkinnoksi, osaksi poliisille, osaksi toisille seu-
raan kuulumattomille henkilöille, jotka lailliseen
edesmastaukseen omat toimittaneet sen eli ne, jotka
omat tehneet itsensä mikapäitsi edellä mainittuihin
rikoksiin. Johtokunta on myös maltuutettu että,
jos seuran paras sitä maatii, käskeä jotakuta jä-
sentä seurasta itsestään eroamaan sekä, ellei sen-
laista kehoitusta totella, ulossulkemaan hänet.

§ 6.
Kerran »vuodessa maaliskuussa, pidetään nlei-

nm marsinainen kokous, johon johtokunnan pu-
heenjohtaja kuulutuksella Raision ja Naantalin kir-
koissa, kolmea miikkoa ennen kokousta, kokoonkut-
suu seuran jäsenet. Siinä kokouksessa antaa joh-
tokunta tilin hoidostaan sekä kertomuksen seuran
maikutuksesta edellisenä muotena, jonka jälteen pu-
heenjohtaja tässä tilaisuudessa malitaan ja keskus-
tellaan ilman toisia seuran maikutukseen kuulumia
kysymyksiä, seuraamia asioita:

a) edesmastaus-mapaus johtokunnalle,



b) johtokunnan jäsenten maali, sekä
c) tilin tarkastajain maali.

Jokaisella jäsenellä on oikeus esitellä niitä
ehdotelmia, joita hän aikoo yhteiseen tutkintoon
antaa; maan sellaisiin ehdotelmiin ei kumminkaan
samassa tilaisuudessa woi päätöstä tehdä ellei eh-
dotusta ole johtokunnalle annettu mähintäin kuu-
kautta ennen kokousta ja johtokunta siitä on an-
tanut lausuntonsa. Kaikki ne kysymykset, joita ko-
kouksessa käsitellään, lueteltakoon kuulutuksessa mai-
nittuun kokoukseen.

§ 7.
Missä asianhaarat sitä »vaatimat, kutsukoon

johtokunta seuran jäsenet yleiseen ylimääräiseen ko-
koukseen. Kysymyksiä, jotka koskemat sääntöjen
muuttamista saa ainoastaan seuran marsinaisessa
nmosikokouksessa päättää.

§ 8.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään asiat, jos
erimielisyyttä ilmestyy, niillä perustuksilla kuin
§ 5 sisältää johtokunnalle samallaisissa kohdissa.

Nämät säännöt omat mahmistetut Keisa-
rillisessa Suomen Senaatissa tammikuun 27
päiwänä 1885.

Huom.! Warsin tärkeä ja eläinsuojelus-yh-
tiön jäsenten huomioon olettama asia on pyydet-
tyjen talojen kiduttama lohteln; jonkatähden



suotawaa olisi pitää huolta siitä että kalat, ennen-
kuin niitä kaupaksi tarjotaan, äkkiä tapettaisiin, ei-
kä, kuten tamallista on, elämänä kannellaan
witjoissa ja muuten pahoin pidellään.

Muutamia tärteitn läytösohjeita helvosen hoitajille.
1) Älä koskaan tee liian lyhyitä kenkiä, liian

korkeita hokkeja tahi liian suuria ja epäta-
saisesti lyötyjä naulanreikiä.

2) Älä koskaan käytä suuria ja kylmänä taot-
tuja nauloja.

3) Älä koskaan muole liian paljon anturaa,
seutuja tahi kulmatukeita, ja säästä sädettä
wuoleiniselta.

4) Älä koskaan muodosta kamioa kengän mu-
kaan, maan päinmastoin kenkä kamion mu-
kaan.

5) Älä somita kenkää niin kuumana, että särmi
siitä palaa tahi kuimettuu.

l>) Älä koskaan lyö naulaa seutuihin äläkä
malkomiiman sisäpuolelle; älä tee liian pit-
kiä kotkauksia, äläkä katkaise niitä kiertämällä.

7) Suojele lasinnekerrosta.
8) Kohtele hemosta kengittäessä lempeydellä.
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