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frälselägenheten, som blifvit för Kronans räkning inköpte, enhigt med
förra egaren deraf uppgjorda kontrakten eller eljest från tiden för
köpets afslutande utgående räntor och utskylder, föreskrifvit ej mindre
att desamma skola intili siutet af år 1866., då skyldigheten för åboerne
att erlägga öfverenskommen lösen inträder, oförändradt likasom der
förinnan af dem utgöras, utan ock att hvad anginge tiden då ifrågava
rande frälseränta skall afbördas, dervid skulle, sålänge den komme att
uppbäras, förhållas på sätt dervid före lägenheternas1 öfverlåtelse till
Kronan förfarits; men som, enligt hvad Senatorn, Friherre Gripenberg,
på grund af hvad Friherren meddeladt blifvit, tillkännagifvit det 10

anledning förekomme till den förmodan att vederbörande icke, på sätt
likväl ske bordt, genom Länestyrelsens i Wiborg försorg underrättats
härom samt att Kejserliga Senatens nämnde föreskrifter i öfrigt ej
heller behörigen iakttagits, ville Senatorn Snellman nu hafva till
Kejserliga Senatens öfvervägande framstäldt om och hvad åtgärd
borde vidtagas för vinnande af närmare kännedom om förhällandet.
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VUS FRALSEGODS
HUR, JVS handskriftssarnling

Enligt hvad Tit. tidigare blifvit meddeladt hafva egarne af &c. tiilkän
nagifvit sin afsigt vara att &c. för ett pris af 58 000 R<ubel Silver
äfvensom samtlige landbönderna &c. — åligganden.

Sedan numera i en å ofvanbemälde landbönders vägnar ingifven
skrift har oss blifvit anmäldt och intygadt, att egarne af nämnde gods
endast intil innevar<ande) månad villa afbida det slutliga afgörandet
ang<ående> deras förenämnda försäljningsanbud, men dessa ytterligare 30

förlängt termin Nför köpets afslutandell till den 15/27 nästinstundande
April likväl med förbehåll, att erhålla betalningen med 232 000 mark i
Finska Bankens sedlar, hafva Wi, med ffistadt afseende på det för
nämnde landbönder beklagliga förhållande att, om ifrågavarande köp
icke afslutas, deras framtida välgång komme att bara af en ny egare af
sagda frälsegods, samt på den enträgenhet, hvarmed de hos oss
bönfallit att blifva förhulpna till begagnande af det nu erbjudna
tillfället till den af dem odiade jordens inlösande, i Nåder velat
uppdraga Eder, att med &c. eller, deras lagiigen befullmäktigade
ombud å Finska kronans vägnar och för dess räkning afsluta köp om 40

ofvannämnde Tervus frälsegods tillhörande &c. byar belägna lägenhe
ter motsvarande ett sammanräknadt skattetal af 83 1/4 arviorubel (med
de å sagde byars mark inrättade qvarnar och uppförde hus och
bygnader) jemte den af lägenhetsinnehafvarne gemensamt begagnade
s. k. sparskog äfvensom allt, hvad desamma vid skeende storskifte
tillvinnas kan, mot den af egarne betingade köpsumman 232 000 mark
i Finska 1 R<ube>ls sedlar, på följande i köpekontraktet ingående vilkor
och förbehåll:
liBöra kanske uppräknas i särskild punkt. Gästgifvaregård m. m.II

2:o att, när frälsegodset för närvarande är pä arrende upplåtit, 50
Finska kronan såväl som lägenhetsinneh<afar>ne fritages från hvarje
ersättning för arrendets upphäfvande;
IlSenator Gripenbergs uppgift d(en> 1.a Januarilj

l:o att från och med den l:a Januari detta år, alla afgifter och
prestationer till frälseegarne Ilmed undantag af redan in natura utgäng
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na dagsverkenll, till hvilka landbönderna sig förpligtat, tilifalla Finska
kronan, som icke ikiäder sig någon ansvarighet för betalningen af
restantier å tilläfventyrs obetalda dylika afgifter m. m. för de förflutna
åren, och eger säljaren för fria fordringar hos landbönderna af hvad
slag de vara må från och med den dag köpet afslutas ingen rätt till de
genom köpet afstådda lägenheterna

3:o att Finska kronan icke ansvarar för några från godset utgående
krono ell<er> andra utskylder och annan för tiden före den 1:a Januari,
utan skola alla sådana utskylder af säljaren erläggas.

10 4:o att noteringsskyldigheten, såvidt densamma åligger de ifrågava
rande lägenheterna efter deras skattetal, från den l:a Januari kommer
att af dem fullgöras. hvarmed de å deras mark inrättade soldattorp i
köpet ingå, Ildock att den ersättning för torpens uppförande, som
enl<igt> inom länet ingången förening kan bestämmas, tillfaller försäl
jarene;II

5:o att i händelse vid skeende storskifte, hvilket kommer att försiggå,
såsnart Finska kronan å egendomen vunnit laga fasta enligt de för
Wiborgs län lagligen gällande grunder, större eller mindre del af den
under Tervus hofiäger häfdade jord, af detsamma begagnade skogen,

20 fiskevatten och andra förmoner skulle komma att hoflägret frånkän
nas, säljaren icke är berättigad till någon ersättning derför hvarken af
Finska kronan eller af lägenhetsinnehafvarne;

6:o ‘4
Den betingade köpsumman kommer att till säljarne eller deras

ombud utbetalas af Finska Bankens kontor i S:t Petersburg, hvarföre
1 egen att till Finnansexp<editione>n i Vår Senat för Finland öfversända
Iloriginela köpeafhandlingarnejemte bestyrkt afskrift desammali för att
jemte utanordningen af medlen sagde kontor tillställas — och böra de
handlingar; hvilka härjemte 5 dygn till vidare upplysning tilWärdas dä

30 tilleska hit återställas;
Sedan köpet blifvit af Eder afslutadt, egen 1 att genom dertill utsedt

ombud låta för kronans räkning i behörig ordning lagfaras Ilsamt under
tiden låta genom vederbörande kronofogde eller annan af Eder tillfö
rordnad tjensteman handhafva tillsynen öfver den köpta egendomen
och uppbörden af de afgifter, lägenhetsinnehafvarena derförinnan varit
förpligtade att till frälseegarne utgöra;I och vela Wi framledes meddela
Eder särskild Nådig föreskrift om, hvad med afseende å landbönderna
och deras af köpet härflytande förändrade ställning är att iakttaga, i
hufvudsaklig öfverensstämmelse med, hvad dem härförinnan blifvit

40 genom Eder vid sammanträdet d<en> kungjort och å deras sida
samtyckt, varande det Eder tillåtet att, om 1 sä nödigt pröfver, låta till
deras lugnande gifva den del af denna Wår Nädiga försäkran.
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50 Senatorn Snellman — yttrade följande: Såvidt förslageI, rörer Högsta
Domstolens skiljande från Senaten, ligger grunden för detsamma i
öppen dag.

Men för inrättandet af de bäda Kollegierna i nu föreslagna form
finnes ingen sådan grund anförd, som kunde anses bevisa deras
nödvändighet.


