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FinansExpeditionen i allt, 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 konsuln 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<ällande> till dem
har alla i föreskrifna åligganden.

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

4:o Finans Expeditionen tillåtas föreslä Vice Konsuler af det fremman
de landets undersätar pä följande platser:

5:o Konsulerna förvisas vid gröfre tjenstefel till ransakning inför Äbo
Hofrätt, hvars ransakn<ingen>s protokoil meddelas Utrikesministeri
um, som på grund af densamma kan suspendera eller afsätta dem.

20

6:o Åtnjuta rättighet till pension säs(om> civila tjenstemän i Finland.
För enkor ocl oförsörjda barn delegare i Civ(lla) 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 frän den ena landtdagen till den andra, ock
med fästadt afseende å Hans Majestät Kejsarens afgifne förklaringar i
Dess nädiga trontal till landets ständer vid nu pästående landtdag
öppnande samt i till ständerna framställde propositioner, för sin del
ville tilläta att de af statsutskottet i ofvanstående mätto begärda
dckumenter till detsamma utlemnades; och trodde Senatorn sig till
denna anhållan så mycket hellre böra lemna bifall som en inskränkning
der enligt Senatorns öfvertygelse, skulle väcka allmänt knot, och detta

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

198 C. K E. STJERNVALL-WALLEEN - 1 V.
SNELLMAN 7.XI 1863
HUB, JVS handskrfftssamling

50 Högädle Herr Senator,

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


