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den. Jag viii ej besvära Herr Grefven med uppräknandet af alla de
orimligheter, man i Stånden hört yttras. Emellertid fördröjes ärendets1
afgörande till oberäknelig skada för föreningen och landet.

Likaså är ännu föga utsigter för bränvinsskatten. Skiljas Ständerna,
utan att hafva beviljat den, kan man säga, att deras sammanvara biir
jemförelsevis gagnlös. Ty det mesta af, hvad de eljest kunna besluta,
fordrar penningar. Och om sådane icke anvisas, biir väl alit ogjordt.
Det var skada, att om Bevillning eljest alis väcktes fråga. 1 komitteen
Iyckades vi icke få förslag igenom till ändring der Vär president höil
fast vid den Kejserliga befallningen — ehuru det klart framlades, att 10

beloppet af en Bevillning skulle blifva en småsak om 250 000 rubel, och
säkert kunde förutses, att jordbrukare icke skola ingå derpå, hvari
genom beloppet reduceras med tre femtedelar.

Petitionen om periodiska Landtdagar lofvar lyckligtvis att taga en s
lycklig vändning, den numera kan, om den nemiigen förenas me
tacksägelser för throntalets löften.

Högvälborne Herr Grefven har kanske pä landet inga svenska
tidningar. 1 dem har tit. Wetterhoffblamerat Baron Walleen genom att
— sannt eller falskt — offentliggöra hans yttranden om Kejsarns ord och
befaliningar. En af våra vanliga brefskrifvare har i dem likaså dörnt 20

Baron Rokasowskij från embetet för censurens skuld, d. v. s. framställt
detta, som folkets önskan.

Det vore en olycka, om Hans Majestät, ifall dylikt kommer till Hans
kunskap, skulle fästa minsta afseende derpå. Några pojkar skulle
sålunda fä statens affärer i sin hand.1

Ett annat bref härifrån i Dagl<igt Allehanda, hvari landtdag och
throntal framställas såsom argan list, för att med denna motsats mot
tillgången i Pohlen vilseleda opinionen i Europa, väcker här ailmän
indignation, sä mycket mer som det syftar mot Hans Majestät person
ligen. Det är olycksaligt, att sådant skall kunna ske — än värre, att ingen 30

menniska här deremot protesterar.
Det nyaste från Landtdagen är propositioner hos Ridd<erskapet)

o<ch Adein om afsägelse af privilegierna och af sjelfskrifvenheten till
representation. 1 den senare delen har propositionen blifvit förkastad;
i den förra bordlagd.

Med djupaste vördnad har jag äran underteckna

Högvälborne Herr Grefvens
aldra ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman 40

Helsingfors d. 30 Okt. 1863.

196 PROMEMORIA OM R YSK-FINSKA HANDELS
AGENTER, KONCEFT
HUB, JVS handskriftssamling

1:0 Särskilda Ryskt-Finska konsuler anställes på följande utländska
platser. 50

a) föreslås af Fin<ans> Expedition i Kejs<erliga Senaten utses och
utnämnas af Ryska Utrikesministerium

b) stå under Utrikesministerii lydnad och kontrolli alla de afseenden
Ministerium bestämmer, närmast under sändebudet.

c) Afiönas af Finska statsmedel och lyda derföre äfven under
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FinansExpeditionen i alit, hvad angår Finlands handel och skeppsfart.
d) uppbära konsulatafgifter af Finska fartyg, men äro förpligtade att

af uppburna afgifter erlägga 1/3 del till Ryska konsuin å orten, om
sådan finnes.

2:o Rysk konsul på platsen är berättigad hänvisa Finska trafikanter
v<id) sjöfarande till Ryskt-Finska konsuler, som i förh<ållande till dem
har alla i föreskrifna åtigganden.

10 3:o Finnes icke annan Rysk konsul på orten, betjenar den Ryskt
Finska äfven Ryska traflkanter och sjöfarande som sådant önska, och
är endast i sådant fail berättigad att af dem uppbära stadgade afgifter.

4:o Finans Expeditionen tillåtas föreslå Vice Konsuler af det fremman
de landets undersåtar på följande platser:

5:o Konsulerna förvisas vid gröfre tjenstefel till ransakning inför Åbo
Hofrätt, hvars ransakningen>s protokoli meddelas Utrikesministeri
um, som på grund af densamma kan suspendera eller afsätta dem.

20

6:o Atnjuta rättighet till pension sås<om civila tjenstemän i Finland.
För enkor ocl oförsörjda barn delegare i Civ<ila> Stat<en>s *** kassa.

197 YTTRANDE VID PLENUM 2.XI 1863
RA, Senatens arkiv

Efter det förberörde protokollsutdrag och skrifvelser blifvit uppiäste,
30 yttrade Senatorn Snellman, — att Senatorn, med stöd af stadgandet i 50.

§: i Regeringsformen af den 21. Augusti 1772., som tydligen afsåg
statsmedlens användande från den ena landtdagen till den andra, ock
med fästadt afseende å Hans Majestät Kejsarens afgifne förklaringar i
Dess nådiga trontal till landets ständer vid nu påstående landtdag
öppnande samt i till ständerna framställde propositioner, för sin del
ville tillåta att de af statsutskottet i ofvanstående mätto begärda
dkumenter till detsamma utlemnades; och trodde Senatorn sig till
denna anhållan så mycket helire böra lemna bifall som en inskränkning
den, enligt Senatorns öfvertygelse, skulle väcka allmänt knot, och detta

40 fullkomligt gagnlöst enär, så vidt Senatorn hade sig bekant, ifrågava
rande rakenskapers meddelande endast komme att öfvertyga ständerna
det statsmedlen blifvit med ordning och samvetsgrannhet förvaltade.

198 C. K E. $TJERNVALL-WALLEEN - J. V
SNELLMAN 7.XI 1863
HUB, JVS handskriftssamling

50 Högädle Herr Senator,

1 fall det öfverensstämmer med landets interessen att Finnar anställas
vid ryska consulater der våra handelsrelationer behöfva omedelbart
skydd, så tror jag ingen tid böra försummas för att anhålla om en dylik
anställning för Consul Boissman, hvilken efter nyåret förlorar sin plats


