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fångtransport från och till sagde Iän föreslagna väg emellan Salmis
sockens Wirdilä by inom Wiborgs län och byn Konduschi inom
Olonetska guvernementet, eller om tilläfventyrs fångtransport genom
Uleäborgs län bör i en eller annan händelse föredragas.
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Efter ansökningsskriftens uppläsande yttrade Senatorn Snellman, — att
Senatorn för sin del fann godt tilläta sökanden att ä Registratorskon
toret för supplikärenderne i Kejserliga Senatens Ekonomie departe
ment å de tider Kontoret är öppet för tillträde, under Registratorns
tillsyn, genomläsa dit inlemnade och derstädes förvarade renskrifna
exemplar af protokollerne vid Regerings konseljer samt Kejserliga
Senatens pleni äfvensom Ekonomie departementets sammanträden.
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239 YTTRANDE VID PLENUM 18.1 1864
RÄ, Senatens arkiv

Sedan Kejserliga Senatens pleni protokoil för den 14. innevarande
månad blifvit till justering uppläst, återställde Senatorn Snellman
Generalguvernörens öfver landet den 30. (.18.) sistlidne December till
Kejserliga Senaten allåtne skrifvelse, i anledning af Senatens under
dåniga hemställan till Hans Kejserliga Majestät af den 20. April 1863.
i frågan om den rätt till idkande af handel i Finland, som kunde

30 tillerkännas allmoge från ryska guvernementer; hvilken skrifvelse med
till ärendet hörande handlingar Senatorn, en1ligt förbehåll vid Kejser
liga Senatens senaste sammanträde, haft till närmare genomgående;
och yttrade sig Senatorn: — att ehuru utgängen af den utaf Hans
Kejserliga Majestät till landets nu församlade ständer aflåtne och pä
landtdagens åtgärd ännu beroende nädiga propositionen om en utvid
gad handels- och näringsfrihet, möjligen kunde hafva infiytande pä
frågan om ryska allmogens rätt att härstädes idka handel, trodde
Senatorn sig dock kunna, oberoende deraf, förnärvarande tillstyrka ej
allenast att ryska guvernementernas invänare i allmänhet mätte tillåtas

40 att, med iakttagande af gällande pass- och tullstadganden, forsla
köpmannavaro frän Ryssland till bestämdt uppgifven stad i Finland,
äfvensom härifrån till Ryssland, utan ock att det af Kejserliga Senaten
i dess ofvanberörda underdåniga hemställan föreslagna vilkor vid
transport frän Ryssland till Finland af räalster och landtmanna
tillverkningar, att dessa bör vara förpassade till bestämd stad, ut
sträcktes sålunda att, på sätt Generalguvernören föreslagit, veder
börande stadsauktoritet finge, der så fordrades, genom anteckning ä
passet eller forsedeln tillstädja varornas vidare transporterande till
annan stad i landet.

50 Beträffande serskildt invänarene i Archangelska och Olonetska
guvernementerne fann Senatorn äberopandet af den i Senatens hem
ställan omnämnde 109. §: i 14. tom. af Kejsardömets år 1836. utgifna
lageordet, vid det af Generalguvernören anförda förhållande, kunna
förbigås. Senaten hade äfven, enligt Senatorns äsigt, med dess äbero
pande endast velat framhälla att ifrägavarande guvernementers in


