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s i.
Seuran tarkoitus on setä yleensä »vaikuttaa sääli»

wää ja lempeää eläinten kohtelemista, että myös erit-
täin »vastustaa tawallisimpia eläinten rääkkäys, lajia.

Ne muat:
että eläimiä patoitetaan semmoisiin ponnistuksiin, jotta

käymät niiden woimim yli taikka owat niiden
luontoa wastaan;

että pihdille pannaan semmoisia ajokatuja, jotka rikko-
mat niiden ihoa tahi saattamat niille tuskaa;

että niitä kiusataan nälällä ja janolla taikka pahan
ilkisyndestä, huolimattomuudesta tahi kewytmieli-
syydcstä muulla tawoiu, erittäiukiu ruoskaa täyttä-
mällä, pahoin pidellään;

että viiden kuolema» waiwat tehdään pidemmiksi ja
tuskallisemmiksi kuin malttamattoman tarpeel-
lista on.



s 3.

Kukin seuran jäsen on welwollinen edistämään, sen
kun woi, tämän tarkoituksen saawuttamista:
omalla esimerkillä sekä, sen mutaan kuin asian haarat

waatiwat, Valaistuksilla, kehoituksilla tahi »varoi-
tuksilla;

saattamalla yleisö» tietoon semmoisia tapauksia, jotta
owat omiansa herättämään eläimien sääliwäi-
syyttä ja niiden rääkkäyksen inhoa;

antamalla seura» toimikunnalle semmoisia tietoja, joi-
den johdolla seuran waitutus woidaau tehdä seu-
du» olojen ja muiden suhteiden mukaiseksi sekä
siten saada sille watawampaa menestystä;

semmoisissa eläinten rääktäystapauksissa, joissa »voi-massa olewa laki rikotaan, joko itse saattaa syy»-
alaiscu oikeuden tutkittawaksi tahi ilmoittaa ta-
paus asianomaiselle poliisille tahi seuran toimi-
kunnalle, että toimikunta woisi ryhtyä semmoiseeu
toimeen, jonka se sopiwaksi katsoo; sekä muutoin
auttamalla jokaista ahkeroimista, joka hyödyttääseuran harrastuksia.

Kukin rehellinen kansakunnan jäsen on oikeutettu
pääsemään seuran jäseneksi ja saamaan yhden eksem-
plaarin seuran sääntöjä; mutta sitä wastaan on wel-
wollinen maksamaan seuran kassaan »vuotisen maksun,



waimo yhden (1) markan 50 pennia ja mies kolme (3)
markkaa. Napaaehtoisia apuja otetaankiitollisuudella.

Se jota kerrassaan maksaa, nainen kymmenen (10)
ja mies kaksikymmentä (20) markkaa, on »vastedes
»vapaa wuosimatsusta.

Varattomia ihmisiä, jotta omat edistäneet seuran
tarkoituksia ja saattamat tehdä seuralle erinomaista
hyötyä, saavi toimikunta ottaa seuraan niatsu-wapaina
iäseniuä.

Se seurau jäsen, jota näitä sääntöjä »vastaan on
rikkonut tahi kolme» wuoden kuluessa ei ole »vuosi-
maksunsa suorittanut, croitetaan seurasta.

§ 5.
Seuran asioita hoitaa toimikunta, jossa on kuusi

jäsentä ja kolme »varajäsentä. Tämän toimiknnuan,
jota »vuosittain »valitsee keskestään vuheeujohtajan ja
»varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahaston hoitajan,
»valitsee seura kolmeksi »vuodeksi, niin että jota »vuonna
kaksi jäsentä ja yksi »varajäsen luopuu, kahtena ensim-
mäisenä muotina arwan heiton kautta, sitte »vuoron
mutaan. Simputta jäsen tahi »varajäsen woidaau »va-
lita jälleen.

§ 6.
Toimikunnan kokoukset tapahtuivat puheenjohtajan

tahi »varapuheenjohtajan kutsumuksesta ja pitää ulissa



pöytäkirjaa pidettämäu; mutta älköön päätöstä pi-
dettäkö kelpanwaua, jollei joku mainituista puheen-
johtajista ja wähintääukiu ueljä jäseutä ole ollut
läsnä asiau täsittelciuisessä. Jos erimielisyyttä il-
luaautuu toimituunau keskusteluissa, »voittakoon se
mieli, johon useimmat äänet omat yhdistyneet, ja jos
äauet tummallakin puolella owat tasan, tulkoon se
mielipide päätökseksi, johon puheenjohtaja on yhdistynyt.

Paitsi juoksemia toimia harrastakoon toimikunta,
että paitkatunnau wirkakuunissa saataisiin aikaan sem-
moisia toimia ja määräyksiä, jotta »iiu paljon tuiu
suiutiu edistäwät yhtiö» tarkoituksia, jouka wuotsi
toimiknuta käyköön kirjewaihtoo» näiden »virkakuntain
kanssa.

Kim kuitenkin seuran tärkeimpänä toimialana on,
että eläinten rääkkäystä »vastaan sätittyjä lakeja ja
anuetuita määräyksiä säännöllisesti noudatetaan ja
että rikokset niitä »vastaan saatetaan lailliseen kautec-
sen, mutta semmoista »vaarinpitoa seuran omaiu jä-
senten kautta ei »voida tarpeeksi saada aikaan, niinsaa toimikunta, »varain mutaan, käyttää seuran raha-
waroja isommissa tahi »vähemmissä määrissä palkin-
noksi, osittain poliisi-palwelijoille, osittain muille seu-
rasta ulkoua olewille Hentilöille, jotta lailliseen ran-
gaistukseen owat saattaneet joutuu tahi joitakuita, jotta
oivat tehneet itsensä syypääksi senlaatuiseen rilotseen
kuiu edellä maiuittu.



Kerta »vuodessa, Helmi- tahi Maaliskuussa, pide-
tään yhteineu »varsinainen kokous, johon toimikunta
ilmoituksella, joka kolme »viikkoa emien on pantawa
kaupungin sanomalehtiin, kutsuu seuran kaikki jäsenet.

Siinä kokouksessa antaa toimikunta tilin hallinnos-
tansa sekä kertomuksen seuran toimista «viimeksi kulu-
neella »vuodella, ja käsiteltäwäksi otetaan paitsi muitaseuran »vaikutukseen knuluwia kysymyksin, seuraamat
asiat:
«) tiliuwapaude» auto toimikunnalle;
/<) toimikunnan jäsenten »vaali;
<-) tilintutkijam »vaali tililasknjeu tutkintoa »varten.

Kullakin jäsenellä on oikeus »vuosikokouksessa esittää
»e ehdoitukset, jotka hän tahtoo saada yhteisesti tut-
kittnwaks! ja päätettäwäksi.

Asiat, jotka tulewat kokouksessa esille otcttawitsi lue-
teilaan myös ilmoituksessa, joka kahdeksan päiwää en-
nen kokousta on sanomalehdissä julkaistaiva.

8 8-
Asianhaarain luaaticssa kutsutoou toimituilta seuran

jäsenet yhteiseen »väliaikaiseen kokoukseen. Asioita, jotka
koskemat sääntöjen muutosta, saadaan ainoastnau »varsi-
naisessa »vuosikokouksessa ratkaista, jos kolme neljättäosaa läsnä olemista jäsenistä siihen suostuu.



§ 9.

Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä,
Hänen Suomen Seuatinsa:

K. MMM.
ALBERT NYKOPP.

Carl Estlander.
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Mteisissä kokouksissa, kun erimielisyyttä ilmantuu,
ratkaistaan asiat niiden perusteitten mukaan, jotka 6 §
samanlaisissa tapanksissa toimikunnalle määrää nouda
tettawiksi.

Annettu Keisarillisen Seuatin Talous-Osastossa,
Helsingissä, 17 p. Heinäkunta 1878.

OSCAR NORRMÉN.
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