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258 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPAR TEMEN
TET 23.11 1864
RÄ, Senatens arkiv

då Senatorn Snellman yttrade, — att som hemkallsräntorne redan
genom äldre författningar vore till de indelta soidaternes aflöning
bestämde samt Hans Kejserliga Majestäts nådiga förordnanden, an
gående dessa räItor af den 4. September 1858. och den 19. Maj 1859.,
enligt hvad Guvernörsembetets öfverklagade utslag innehölle, delgif

10 vits vederbörande först efter det kontrakter med knektarne upprättats,
pröfvade Senatorn skäligt upphäfva ifrågavarande utslag samt förklara
besväranderne berättigade att de omtvistade hemkallsräntorne för den
uppgifna tiden eller för år 1861. och framgent till dess nya kontrakter
kunde blifva uppgjorda utbekomma.

259 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 25.11 1864

20 RÄ, Senatens arkiv

då Senatorn Snellman — yttrade sig och jemte det Senatorn ansåg de
af godsegarene erlagde fraktafgifter böra till dem genast återställas,
ville Senatorn hafva Ofverstyrelsen anbefaldt att af omhänderhafvande
jernvägs medel för oförutsedda behof till Studeranden Lars Homn
utbetala den af honom fordrade ersättning för hans genom branden
förlo1rade egendom, som hufvudsakligast bestått af passagerare effek
ter, inlemnade att åtfölja honom från Tavastehus till Helsingfors, emot
vilkor likväl att egendomens värde af honom vid domstol beredigas.

30 Vidkommande sedan godtgörelse till öfrige sådane varuegare, hvil
kas effekter med bantäget samma dag ankommit, men ännu icke
hunnit utfås, ville Senatorn tillåta Ofverstyrelsen att, efter det egarene
lagligen styrkt och utredt sin förlust och dess värde, förskottsvis af
jernvägsmedlen till dem utbetala ersättningsbeloppet emot skyldighet
för dem att ställa säkerhet för återbetalning, i händelse efter vid laga
domstol anställd undersökning, utredas kan att olyckan icke timat
genom något förvåiande ä jernvägspersonalens sida, hvaremot Sena
tom ansåg någon ersättning, i ingen händelse kunna dem tillerkännas,
som försummat att affiemta sine varor från godsmagasinet, der de af

40 sådan orsak befunnits qvarliggande ännu då branden inträffat.
1 öfrigt fann Senatorn godt förordna:
a.) att Ofverstyrelsen eger hos Guvernören i Tavastehus anhålla om

tillförordnande af allmän åklagare, hvilken vid den undersökning, som
angående orsaken till eldens löskomst kommer att vid domstol derstä
des anställas, å kronans vägnar emot den eller dem af jernvägens
tjenstemän och betjente, hvilka det ålegat att hafva tillsyn och vård om
frågavarande gods såväl under transporten son vid emottagningen och
magasineringen i Tavastehus, utför det ansvars- och ersättningspå
stående, hvartill skäl kan förekomma; börande i sådant afseende dervid

50 noggrannt undersökas, huruvida lastvagnarne varit under transporten
med omsorg betäckte samt om vederbörande stationsbeffilhafvare och
konduktörer närvarit vid tågets ankomst och vid de uppbrunna
lastvagnarnes insättning i varumagasinet i Tavastehus efter tågets
ankomst, eller besigtigat ej mindre vagnarne än magasinet, innan
detsamma för natten tillslutits, samt huruvida i öfrigt ali den uppmärk


