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Tori Jahimeeste Seltsi

kodukord.

W astuwõetud Jahimeeste Seltsi Juhatuse poolt 30. det
sembril 1927 a. ja seHsi üldkoosolekul 12. weebr. 1928 a.

Maksew kõikide Jahimeeste Seltsi liikmete kohta.



Jahim eeste Seltsi kodukord.

§ L Jahim eeste Seltsi juhatuse koosolekuid 
peetakse w ähem alt üks kord kuus. Juhatuse 
koosoleku kutsub kokku Seltsi esimees ehk tem a 
asetäitja.
M ä r k u s :  Koosoleku aeg antakse juhatuse liigetele tea

telehtede ehk kuulutuste läbi teada.

§ 2. Juhatuse koosoleku otsused kantakse 
protokollide kujul sellekohasesse raam atusse, kir- 
iutatakse koosolejate poolt alla ja saadetakse 
täide esimehe korraldusel ehk tem a poolt woli- 
ta tud  isikute kaudu. N im etatud raam at seisab 
juhatuse sekretäri käes ja seltsi liikmed wõiwad 
teda järjekorralistel koosolekutel waatam iseks 
nõuda.

§ 3. Juhatuse liikmed, keda mitte põhikirja 
järele otsekohe teataw a; ameti peale ei walita, 
jaotaw ad wastastikul kokkuleppel selle asjaaja
mise om awahel ära.

§ 4. Seltsi kirjawahetust am etiasutustega ja 
eraisikutega peetakse esimehe ehk tem a asetäitja 
nim el ühes sekretäri allkirjaga.

& 5. Esim ehel on õigus kirjatöödeks eraldi 
tööjõudu kutsuda, kellele palga juhatus m äärab.

§ 6. Juhatus on kohustatud järgmisi raa
m atuid pidam a:

a) Seltsi praeguste kui ka endiste liigete 
nim ekiri tähestiku järjekorras, kuhu ära märgi-
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takse liikmeks wastuwõtmise aeg, Seltsist lahku
mise ehk surma aeg, ja adressid:

b) Liikmete soowiawalduste ja kaebtuste 
raamat;

c) Liikme kandidaatide soowitusraamat.
M ä r k u s :  Kõik ülewälnimetatud raamatud peawad alati 

Seltsi ruumides seisma ja kõigile Seltsi liige^ 
tele waatamiseks kättesaadawad olema.

d) Seltsi koosolekute protokolliraamat.

e) Juhatuse protokolliraamat.
M ä r k u s :  Seisawad sekretäri käes.

f) Ühisjahtide raamat;

g) Kassa sissetulekute ja wäljaminekute 
raamat;

h) Seltsi waranduse inwentaariraamat. 
M ä r k u s :  Seisab Seltsi laekahoidja käes.

§ 7. Juhatus paneb ametisse wahid ja m ää
rab nende palgad. Wahid peawad Seltsi jahi- 
metsasi salaküttimise eest hoidma. Wahtide 
kohuseks on ka jahilindude söötmine ja rööw- 
lindude häwitamine. Wahid peawad Seltsi liik
meid nende kaartide ettenäitamisel jahi peale 
saatma ja oma ringkonnas neile kohad kätte 
näitama, kus jahilindusi on; waht on kohustatud 
esimest päralejõudnud liiget saatma.
M ä r k u s :  Metsade Peawalitsuselt renditud jahikruntidet 

wõiwad Seltsi liikm ed ainult rendilepingus 
äratähendatud tingim ustel jahti pidada.

§ 8. Juhatus kuulutab iga aasta, mitte hil
jem kui 15. juuniks, wälja lubatud jahipidamise 
aja alguse ja lõpu iga looma- ja linnutõu peale, 
kusjuures jahialguse tähtajad seaduses ettenähtud 
tähtaegadest waremalt määratud ei wõi saada.
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§ 9. Juhatusel on õigus üldise koosoleku 
nõusolekul mõnedes Seltsi poolt renditud kohta
des teatud tõugu loomade ja lindude küttimist 
täiesti ära keelata, et tähendatud loomi ja lin
dusid lõpuliku häwinemise eest hoida.

§ 10. Iga seltsi liige on kohustatud iga 
aasta 1. detsembriks Seltsi juhatusele esitama 12 
paari warese jalgu, missugused teiste rööwlin- 
dude jalgade suhtes üksusena wõetakse. 12 paa
ri warese jalgadele wastawad: ä) 8 paari haraka, 
6 paari kulli, 3 paari kana- ehk sookulli wõi 
36 paari hoburäästa jalgu. Wastawalt rööwlinde 
jalgele wõib ka nende mune esitada. Jalad pea- 
wad wähemalt 1 cm. hüppeliigendist kõrgemalt 
äralõigatama, alles jättes sulgi. Iga puuduwa 
paari warese jalgde eest maksab seltsi liige seltsi 
kassasse 50 senti.

M ä r k u s :  K aitse alla jääw ad haruldased rööw linnud  —
kotkas ja kassipea kull.

§ 11. Iga seltsi liige on kohust, temale kuu- 
luwaid jahikoeri jahilindude ja loomade kaitse 
ajal mitte laskma wabalt metsas ringi jooksta, 

samuti ka jahikoera kutsikaid mitte andma ehk 
m üüm a teistele isikutele, kui ainult seltsi liikmetele.

§ 12. Jahiseltsi liige wõib ühel jahipäewal 
igast jahilindude ja loomade liigist lasta kõige 
rohkem 3 jänest, mängult 2 tedrekukke ehk 
noore linnu jahil 8 tetre, 2 rabakana, 3 põld- 
ehk laanepüüd. Ema tetri ei lubata lasta; iga 
lastud ema tedre pealt sügisel ehk talwel m ak
sab  laskja kr. 2,5 seltsi kassasse.

§ 13. Jahiloomi ehk linde wõib ainult püs
s iga  lasta, igasugu püüniste ja teiste abinõude 
tarwitamine ei ole lubataw.
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Püssiga ümberkäimise määrused.

§ 14. Küttide kogumispunktil, puhkekohta- 
del, sõitudel, tagasitulekul ja püsse wankritesse 
ehk saani ära pannes, tuleb tagantlaetawatel 
püssidel padrunid wälja wõtta, eestlaetawatel — 
püssitongid (süüdikud) ära wõtta ja tihwtid tsi- 
lindritesse panna.

§ 15. Talwel, käreda külmaga jahi peal 
olles, tuleb järel waadata püssilukkude korras
olekud, et ära hoida ootamata lahtiminekut kuke 
winna tõmbamisel.

Ühis-ajujahi määrused.

§ 16. Ajujahiks nimetatakse:
a) Harilik liikuw ehk paigapealne ühis- 

jaht ajajatega;
b) Pihkwa wiisi järele, s. o. etteajamine, 

ühes waritsemisega.
M ä r k u s :  Tori jahimeeste seltsi poolt renditud maaala

del wõib ainult Seltsi juhatuse poolt korral
datud ühisjahte pidada, kuna aga isiklisel, ehk 
teise omaniku maaalal, wiimase loaga, ka ük- 
sikjahti pidada wõib.

§ 17. Ajujahid määratakse Juhatuse  poolt, 
sellest teatelehe kaudu teada andes, kus ära 
tähendatakse looma tõug, kelle peale jaht kor
raldatakse, kogumispunktid, wäljasõidu aeg ja  
jahi arwataw kestwuse aeg.

18. Soowiawaldus aju- ehk ühisjahist 
osawõtmise kohta peab järgnema 24 tundi enne 
wäljasõitu.

§ 19. Jahile üleskirjutanud isikud, kes siiski 
sellest osa wõtta ei saa, teatawad sellest enne 
jahi algust juhatusele.



§ 20. Kui keegi Seltsi liigetest soowib kü
lalist ühis-ajujahile tuua, teatab  ̂ ta sellest 24 
tundi enne jahi algust juhatusele ja peab k °g u ' 
mispunktis, kui juhatus külalist pooidab, wnrnast 
kõigile jahist osawõtjaile esitama. Esitleja hige 
wastutab selle eest, et külaline seltsi põhikirja 
ja kodukorra määrusi täidab, samuti m ak
sab esitleja külalise eest seltsi kassasse kr. 2,5 
päewa pealt, peale selle ka jahi üldkuludest 
wastawa osa.

& 21. Seltsist wäljaheidetud lü k k ed  ja isi
kud, kes liikmeks astuda soowides hääletamisel 
läbi’ kukkunud, ei wõi külaliseks olla.

§ 22. Üks ja sama isik ei wõi üle kahe 
korra aastas külaliseks olla.

$ 23. Igal ajujahil peab Seltsi juhatuse 
liige olema. Kui juhatuse liige miskisugusel 
põhjusel jahilt puudub, waliwad jahist osawõtjad 
Seltsi liikmed eneste keskelt kogumispunktil enne 
jahi algust isiku, kes korrapidaja kohuseid tä i
dab. Jahimehed ja piirajad alluwad jahi ajal 
korrapidaja liikme ehk tema asetäitja korraldustele,

§ 24. Korrapidaja liige ehk tema asetäitja 
on kohustatud:

a) Arwet pidama ja ajujahi pidamisega 
ühenduses olewate kulude wäljamaksmist toi
metama.

b) Esimest korda Seltsi ajujahtidest osa- 
wõtjatele küttidele ära seletama tähtsam ad aju
jahi kohta käiwad punktid Seltsi põhikirjas ja 
kodukorras. •

c) Walwama, et osawõtjad Seltsi põhikirja 
ia kodukorra määruseid täpselt täidawad, ja 
tekkinud arusaamatuste korral neid wiibimata 
kohal ära otsustama.



d) Seltsi põhikirja wastu eksijatele ja mää- 
luste mittetäitjatele wiibimata sellekohast trahwi 
määrama.

§ 25. Jahist osawötjad peawad endid was- 
turääkimata korrapidaja liikme otsuse alla painu
tam a; neil on õigus mitte hiljem kui 7. päewa 
jooksul peale jahi lõppu, Juhatuse ees, korrapi
daja liikme otsuse peale kaebtust tõsta.

§ 26. Korrapjdaja liikme kohuseks on ka:

a) sõiduriistade palkamine kogumispunktilt 
jahi kohale sõitmiseks;

b) Laskejoone äramääramine ja sellel küt
tide seisukohtade äramääramine;

c) Küttide paigutamine laskejoonele nende 
numbrite järjekorras;

d) Igale kütile täpipealselt naabrite seisu
koha ja ajamise sihi ära näitamine.

§ 27. Osawõtjatel ei ole lubatud mingisu
guseid waielusi küttide ja piirajatega, ja kõik 
peawad oma kaebtustega ainult korrapidajaliikme 
poole pöörama.

§ 28. Kaebtused jahimehe ja piirajate tege- 
wuse wastu awaldatakse kohapeal korrapidajale 
liikmele ehk antakse kirjalikult Seltsi esimehele, 
kes need ühes jahimehe seletusega juhatusele 
lähemal istumisel lõpulikuks otsustamiseks ette 
paneb.

§ 29. Kogumispunktile tulnud kütid ei ole 
kohustatud mitteilmunuid üle jahiraamatus ära 
määratud aja ootama.

§ 30. Hiljaksjäänud kütid wõiwad jahiko- 
hale tulla, kuid jahist osa wõtta wõiwad ainult 
sellel juhtumisel, kui see wõimalik on, ilma et
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see jahti takistaks. H iljaksjäänud palkawad sõ i
duriista eraldi omal kulul.

§ 31. Kogum ispunktile  jõudes w õtaw ad k ü 
tid korrapidajaliikm e käest loosi järele numbri. 
Num brite  peale m innes ja seal seistes peaw ad 
kütid täiesti waiksed olem a ja mitte suitsetama.

§ 32. Num brite  jagam isele  hiljaksjäänud 
liigetel ei ole õigust uut jagam is t nõuda.

§ 33. Peale  num brite  saam ist seawad kütid 
endid num brite  järjekorras üles ja lähewad las- 
kejoonele, kusjuures esimese num bri om anik  
teiste ees läheb ja kõige enne kohale asub. 
tem ale  järgnew ad teised num brid  järjekorras. 
Erandid  teha  lubatakse ainult koosolewate kü t
tide ühehäälelisel otsusel, m issugune otsus enne  
laskejoonele asumist peab  tehtud olema.

§ 34. Ilma num brite ta  kütid lähew ad joone 
peale w iim astena ja pa igutatakse wiimasest k a u 
gemale, korrapidaja-liikme äranägem ise  järele.

§ 35. Korrapidaja liikme poolt kütile kätte
nä ida tud  koht laskejoonel nim eta takse  küti 
numbriks.

. § 36. Ühelgi ei ole õigust om a num brilt  
enne ajamise lõppu  lahkuda. Erand  lubatakse 
ainult siis, kui loom mõnele  kütile kallale tungib, 
missugusel juhtumisel igaüks abi peab andm a.

»- § 37. Kütid, kes laskeriistade kandjaid  soo-
wiw-ad pidada, peaw ad neid enese ligidal, om a 
numbril, ho idm a ja wastu taw ad selle eest, et 
nem ad  seltsi põhikirja ja kodukorra  määrusi 
täidawad.

§ 38. Laskeriistade kandjatel on keelatud 
loom a peale lasta. Erand lubatakse juhtumisel, 
kui loom küti kallale tungib.
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§ 39. Numbrite jagamisele hiljaksjäänud 
kütid ei tohi laskejoonele ligineda ja peawad 
sõiduriistade juures ajamise lõppu ootama; nad 
peawad täiesti waikselt olema, et jahipidamist
mitte takistada.

§ 40. Numbritele asunud kütid on kohus
tatud:

a) täiesti waiksed olema, iseäranis peale 
ajamise algust:

b) waljult mitte oksi murdma ega raiuma;

c) mitte suitsetama ega

d) juttu aja ma.

§ 41. Ajujahtidel lubatakse lasta kuulidega, 
kartetshidega ehk haawlitega. On täiesti keela
tud lõhkewate kuulidega lasta ehk neid kaasas 
kanda. Kes seda korraldust ei täida, heidetakse 
Seltsi põhikirja § 10 põhjal Seltsist wälja.

§ 42. Kui jaht on määratud isapõtrade 
peale, siis on keelatud lasta jäneste ja lindude 
peale; samuti on keelatud huntide, ilweste ja 
rebaste küttimise ajal jäneste ja lindude peale 
lasta.

§ 43. Kui loomi, kelle peale jaht määratud, 
piiratawas metskonnas mitmet tõugu on, siis 
otsustawad jahist osawõtjad missuguste loomade 
peale lasta tuleb.

§ 44. Laskejoone ees lubatakse looma lasta 
ainult omalt numbrilt ja kauguselt, mis looma 
ja naabri numbri wahelisest kaugusest mitte alla 
10 sammu ei ole.

§ 45. Laskejoone taga lubatakse looma 
peale lasta ainult omalt numbrilt ja nii kaugele, 
kui püss wõtab.
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§ 46. Laskejoone ette looma peale antud 
pauk, kui loom naabri numbrilt alla 10 sammu 
eemal on, nimetakse pauguks wõõra numbri 
peale. Erandiks on sarnastel juhtumistel pau
gud, kui loom küti kallale tungib ehk kui kütt, 
kellel õigus enesel lasta on, seda teist teha palub.

§ 47. Wõõra numbri peale lasta on täiesti 
keelatud. Wõõra numbri peale laskmise fakt 
tehakse kindlaks nende määruste § 46 põhjal.

§ 48. Wõõra numbri peale laskmise korral 
saab süüdlane karistuse osaliseks.

§ 49. Wõõra numbri peal tapetud loom 
konfiskeeritakse Seltsi kasuks.

§ 50. Pauk, mis ajujahil nõnda lastakse, et 
laeng naabri numbrist lähemalt kui 5 sammu 
peal mööda lendab, nimetakse pauguks mööda 
küttide joont.

§ 51. Mööda joont antawad paugud on 
täiesti keelatud. Mööda joont laskmise fakt 
tehakse kindlaks käesolewate määruste § 63 
põhjal.

§ 52. Mööda joont laskmises süüdlane kao
tab õiguse Seltsi ajujahtidest osa wõtta. Peale 
aastast tähtdega wõib tema üldise koosoleku 
otsuse järele selle õiguse tagasi saada.

§ 53. Teise küti paugu läbi mahalangenud 
looma peale on keelatud lasta, kui loom maas 
lamab ehk ülesse on tõusnud, kuid kohalt ära 
ei ole läinud. Erandid lubatakse karude ja 
metssigade juures, kelle peale lubatud kaugustelt 
seni wõib lasta, kuni nad jalul on.

§ 54. Ajujahil märki lasta ehk laskmise läbi 
püssi tühjendada enne jahi lõppu, wõib ainult 
korrapidaja liikme loaga.
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§ 55. Ajamise lõpust antakse sarwe läbi 
teada; numbritel -seiswad kütid on kohustatud, 
ilma et nad kohalt lahkuksid, naabri numbritele 
ajamise lõpust märgi läbi teada  andm a. Ainult 
peale a jamise lõppu on luba numbrilt  lahkuda.

§ 56. Loom loetakse selle om aks, kes tem a 
ära tappis, kõike ajujahil loom a pihta laskmise 
m äärusi täites. Kui loom a tapja  loom a pihta 
laskmise määrusi rikkus, siis tehakse loom a 
om andam ise  õigus nende  m ääruste  järele se l
geks, kõigil teistel e ttenägem ata  juhtum istel aga 
a jujahi m ääruste  § 63 põhjal.

§ 57. Kui loom m itm e küti järgnew ate  p a u 
kude läbi surm awalt haaw atud  on, siis Saab loo
ma see kütt, kes tema, ilma et käesolewaid m ä ä 
rasid  oleks rikkunud, om a  pau g u g a  m aha  laskis.

§ 58. Jah t  lõpetatakse ära korrapidaja-liik- 
m e korraldusel, kes jahi kulud ära h indab  ja 
wälja arwab, palju igal osawõtjal maksta  tuleb.

§ 59. Osawõtjate-liigete soowil ja korrapi- 
daja-liikm e nõusolekul wõib jahti ühe päew a 
wõrra p ikendada. Kütid, kes jahti jatkata ei 
soowi, jä rgnew atest kuludest osa ei wõta.

§ 60. Jah is t  osawõtjad peaw ad kohe jah i
p idam ise paigal peale jahi lõppu, kui arwe kor- 
rapidaja-liikme poolt on kokku wõetud, enese 
ja om a külaliste eest ära m aksm a. Kes seda 
m äärust ei täida, kaotaw ad ajujahtidest osawõt- 
mise õiguse, kuni nad  om a wõlga Seltsile ära 
ei ole m aksnud.

§ 61. Jahist  osawõtjad, kes enne e t tem ää 
ratud jahi lõppu  ära sõidaw ad, w õtaw ad, nagu  
teisedki, kõigist kuludest osa, m aksaw ad  ka 
piirajate eest, kuigi loom peale nende  ärasõitu  
joonele  aeti.
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§ 62. Kui jaht mitmeks päewaks on m ää
ratud , kannawad kütid, kes teatud päewa peale 
sisse on kirjutanud, üldised ettewalmistuse kulud, 
nagu teisedki, kes jahi lõpuni jääwad, teistest 
kuludest ainult selle päewa kulud, mille peale 
nad endid sisse kirjutawad.

§ 63. Ajujahtidel otsustatakse küsimused, 
mis käesolewates m äärustes ja Seltsi põhikirjas 
ette ei ole näh4ud, hääleenam usega korrapidaja 
liikm e ja kahe, kõigi teiste poolt walitud jahist 
-osawõtjate, Seltsi liikme poolt.

N iisugused otsused täidetakse kõigi poolt 
wastuwaidlem ata.

§ 64. Jahi tagajärg ja tem a kulud kantakse 
Seltsi jahiraam atusse sisse mitte hiljem kui esi
mesel järjekorralisel koosolekul pärast jahi lõppu.

Hagijatega ühisjahi pidamise määrused.

§ 65. Soowiawaldus hagijatega ühiskütti- 
m isest osa wõtta peab 24 tundi enne kindlaks
m ääratud ärasõitu sisse antud olema.

§ 66. Enne hagijate lahtilaskmist otsusta- 
wad osawõtjad kütid, kas jahti liikudes ehk pai
gal tuleb pidada ja korrapidaja liige walwab, et 
kütid otsustatud m ääruseid peawad.

§ 67. Seiswal jahil hagijatega asuwad kütid 
num britele, nagu ajujahilgi. Liikuwal jahil lii- 
guw ad ühest kohast teise, ehk waliwad enesele 
koha oma heaksarwamise järele.

§ 68. Kui hagijatega küttim ine on seisew, 
siis on kütid kohustatud kõiki ajujahi kohta käi- 
waid m äärusi pidam a.
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§ 69. Kui küttimist liikudes peetakse, on 
korrap idaja  liige kohusta tud  enne hag ija te  lah t i 
laskmist küttidele ajamise sihi, n i isam a  ka esi
mese kogum ise  ära täh en d am a. Ainult peale 
m ärguandm is t  hag ija te  lahtilaskmiseks, lähew ad 
kütid laiali m ö ö d a  m etsasalka, kus jah t  h a g i ja 
tega  on m äära tud .

§ 70. Liikuwal jahil peaw ad kütid laskm i
sega  iseäranis ettewaatlikud olem a, et n a d  kaas- 
jahilisi ei haaw aks ega hagija id  m ah a  ei laseks. 
Paigal olewad kütid peaw ad endid nä i tam a , e h k  
m öödam ine ja id  laskekaugusel hõ iskam a, et ne id  
selle läbi ho ia tada .

§ 71. Iga kütt on kohusta tud  h ag ija id  loo 
m a jälgedele juh tim a, kui ta m ärkab, et hag ijad  
loom a jäljad 011 kaotanud .

§ 72. Liikuwal jahil wõib kõigi ettetule- 
wate loom ade  ja l indude peale lasta, kelle peale 
jah ip idam ine  Seltsi m ääruste  järele luba tud  o n .  
Seiswal jahil peaw ad  osaw õtjad  h ää leen am u seg a  
otsustam a, m issuguste  loom ade  peale lasta  tuleb. 
L indude peale lastes peab  silmas p id am a  kõiki 
lindude küttimise määrusi.

§ 73. Seiswal jahil otsustatakse loom a 
om andam ise  õigus a jujahi m ääruste  järele. Lii
kuwal jahil on loom selle küti om a, kes te m a  
peale  w iim asena laskis ja  kelle laskmise järele 
loom  m ah a  jäi, ehk hagija te  poolt kinni püüti. 
M ahalas tud  linnu om andam ise  õigus o tsustatakse 
l innujahi m ääruste  järele.

§ 74. P eale  jahi lõppu otsustab korrap ida ja  
liige, m issugused kulud ühisteks tulewad pidada,, 
ja  kõik osawõtjad  m aksaw ad  need  kulud ü h e ta 
saselt enne kohalt ärasõitu  ära. Jah i taga jä r jed  
ja kulud kantakse ühisjahtide raam atusse.



15 —

Linnujahi määrused.

§ 75. Kõik wee-, soo-, wälja- ehk mets
linnud, peale röövlindude, loetakse selle küti 
omaks, kes nad leidis, ehk kelle koer nad lendu 
ajas, ja temal on õigus esimesena nende peale 
lasta.

§ 76. Neidsamu lindusid wõiwad peale sel
le, kui kütt, kes neid lendu ajas, nende peale 
on lasknud, ka teised kütid lasta, kui linnud neist 
mööda lendawad, ja mahalastud lind saab sellele, 
kes tema maha laskis.

§ 77. Linnud, keda leidja küti nähes maha 
lastakse, on wiimase päralt, kellel kui nende 
esimesel ülesleidjal õigus on enne teisi küttisid 
nende ligi minna ja neid lasta. Teised peawad 
sellel ajal kõrwale hoidma ja oma koeri tagasi 
hoidma.

§ 78. Kuna aluseks on wõetud, et lendaw
lind kõigi küttide päralt on, ei ole keelatud neid
lindusid lasta, keda koerad, olles kaugel oma 
peremeestest, lendu ajawad, kus peremeestel 
wõimalust ei ole kauguse pärast laskmise eesõi
gust tarwitada.
M ä r k u s :  K üttida noorte koertega, ilm a ohelikuta, ja

koertega, kes lendajat lindu taga ajaw ad, on  
keelatud  seal, kus te ised  kütid  liiguw ad. N ii
suguste koertega kütid  peaw ad kohad w älja
waiim a, kus nad teisi ei segaks. Sam a m ää
rus käib ka koerte  kohta, kellel jooksu aeg on.

§ 7 9 .  Kui keegi kütt laseb linnu m a h a /  
keda teine kütt taga ajab, siis peab mahalaskja 
kütt linnu tema tagaajajale tagasi andma.

§ 80. Kõwasti on keelatud linnu peale las
ta, kui ta mitte kõrgemal* kui inimese peakõr- 
gusel küttide sihis lendab.
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§ 81. Metsades on ühisjahtide ajal kõwasti 
keelatud lindude peale lasta, kes mitte kõrgemal, 
kui inimese peakõrgusel teiste küttide sihis lendab.

§ 82. Seltsi jahikohtadel on keelatud lasta 
ematedresid ja metsiseid.

§ 83. On keelatud Seltsi jahipaikadel lin
dusid wile ehk juuremeelituse abil lasta, wälja- 
arwatud laanepüüd ja tedred nende mängu ajal.

§ 84. Tedrede ja põldpüüde perekonnad on 
selle omad, kes nad esimesena leiab. Kui jahil 
on mitu meest ühe juhiga, siis ei ole linnu pere
konna juure jääjal õigust juhti kinni pidada.

§ 85. Juhtumisel, kui mitu kütti on ühel 
ajal kokku juhtunud, siis lepiwad nad oma 
wahel käimise ja laskmise kohta kokku. Sar
nasel juhtumisel lahendatakse kõik tülid ja aru
saamatused tingimata kohe jahipaigal küttide 
enestewahel.
M ä r k u s  1: Kui  kütid metsas ehk soos ühes joones lii- 

guwad, siis on keelatud teiste küttide joone 
peale minna.

M ä r k u s  2: Kui Seltsi liikmed ülewalnimetatud määrusi 
ei pea, langewad nemad järgmiste trahwide 
a l la : ■

Kodukorra § 8 tähendatud tähtaegadest üle
astumise eest ja § 16 märkus esimene osa seltsi 
jahimaadel mitte juhatuse poolt korraldatud ühis- 
jahi ajal jahilkäimise eest esimest korda— trahw 
Kr. 20.

— Teistkorda heidetakse Seltsi põhikirja 
§ 10 järele wälja.
.Kodukorra § 14 üleastumise eest trahw Kr. 1

» § 11 j ̂  1 <3 „ „ „ „ 3
§12 ja 23 „ „ „ „ 5
§ 36 „ „ 5

» § 37 „ „ „
jgalt kütilt . . . . ' ................................   10
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K odukorra § 38 ü leastum ise eest trahw  „ 5
„ §§ 39 ja  40 p. a, b, c ja d

iga suurem a m etsloom a a jam ise puhu l 
ja iga ü leastum ise eest trahw  . . . „ 5

K odukorra § 42 ü leastu m ise  eest trahw  „ 5
» § 43 „ „ „ „ 5

§ 44, ja  46 iga paugu
eest t r a h w ......................................................„ 5

K odukorra § 80 ü leastum ise eest trahw  „ 5
E m ap õ d ra  laskm ise e e s t ...................................   50Ö
ja loom  konfiskeeritakse Seltsi kasuks.

M e t s a d e  p e a w a l i t s u s t e l t  r e n d i t u d  
j a h i k r u n t i d e l :

Isapõdra laskm ise eest trahw  Kr. 250 
E m akitse  „ „ „ „ 100
Soku „ „ „ „ 50
M etsiskuke „ „ „ „ 2,5

Määrused Seltsi ruumide tarwitamiseks.

§ 86. Seltsi ruum isid  w õib sel ajal, 
kui need  aw atud, iga Seltsi liige tarw itada.

§ 87. S eltsim ajasse  ilm udes peab  iga liige  
korralikult riides o lem a. E rand it w öib teha  liik 
m ete kohta, kes o tsekohe jah ilt seltsim ajasse 
tu lew ad, kuid nad  peaw ad  siis jah im eeste  ta r 
beks m äära tu d  ruum ides w iib im a ja  m itte ü ld i
sesse saali m inem a, m aha  arw atud  ju h tu m ised , 
kui saal jah im eeste  ta rw itada. Seltsi ruum idesse 
ilm um isel tu leb  en n ast ü liriietest w abastada .

§ 88. Seltsi ruum ides w iibim isel peab  ig a  
liige ennast w iisakalt üles p id am a ; ei toh i e n 
nast m õistuseta  purju  juua , w iisakusew astaseid  
lau lusid  lau lda , kõ lbm ata sõnu tarw itada, ega  
üldist w iisakat korda rikkuda. Seltsi ruum ides;
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wiibimisel on iga liige kohustatud korrapidaja 
liikme korralduste ja seltsimaja tarwitamise korra 
alla end paenutama.

§ 89. Seltsi ruumides on hasartmängud 
keelatud.

§ 90. Laetud püssidega ei tohi Seltsi ruu
midesse ilmuda. Juhtumisel, kui jahilt tulles 
püssidega seltsi ruumidesse tullakse, tulewad 
püssid jahimeeste tarbeks määratud tuppa 
paigutada.

§ 91. Juhtumisel, kui jahilt koertega Seltsi 
ruumidesse tullakse, wõib koeri ainult jahimeeste 
tarbeks määratud ruumis hoida,  ̂kui selleks ots
tarbeks juhatuse poolt mitte mõnda teist ruumi 
ei ole määratud.

§ 92. Iga jahimees, ehk tema poolt kaasa 
toodud külaline, wastutab ise arwete eest, mis 
tema poolt tehtud. Juhtumisel, kui kaasatoo
dud külaline seltsi ruumides midagi wõlgu jääb, 
on liige, kes teda sisse tõi, külalise wõlgade 
eest wastutaw.

§ 93. Külalised kirjutatakse sellekohasesse 
külaliste raamatusse, mida Juhatuse poolt m ää
ratud wormi järele peetakse ja mis uksehoidja 
juures seisab. Sissekirjutamise eest maksawad 
külalised sellekohast sissekirjutamise maksu, 
mille suuruse Juhatus kindlaks määrab.

§ 94. Paragrahwide 87— 94 rikkumise eest 
on Juhatusel õigus süüdlast liiget karistada:

a) Esimesel korral — märkuse ehk noom i
tusega.

b) Teisel korral — noomitusega ehk trah- 
wiga kuni 15 krooni, ühtlasi wõib juhatus
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süüdlasel seltsiliikmel seltsimajas käimise kuni 
6 kuuni ära keelata.

c) Kolmandal korral — Seltsist wäljaheit- 
misega.

§ 95. Neid määrusi wõib ainult Seltsi üld
koosolek muuta.
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