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Wahlman, som har mjöl i kommission af handianden Parviainen,
försålt 200 Mat>t<O>r åt berörde agent. De ifrån Torneä öfverförde
1138 mattorne lära hafva tillhört handlanden Nordberg, som också
hos mig insinuerade om förskltt, men jag anade oråd Och vägrade
lyckligtvis.

Helsande Herr Senatorn välklmmen hem till eget land igen, har äran
teckna mig med utmärktaste högaktning Och tillgifvenhet

ödmjukaste tjenare
G. v. Alfthan

Uleåborg den 25 Novemb. 1867. 10

853 YTTRANDE VID FLENUM 25.XI 1867
RA, Senatens arkiv

Senatorn Johan Wilhelm Snellman yttrade — att, ehuru Senatorn fann
att genom deraf ständerna, beträffande dödstraffet, föreslagna ändring
af den nädiga propositionen, till följd hvaraf för mord skulle dömas till
lifstid tukthus, endast skärpt med tjuguätta dagars ifingelse vid vatten 20
och bröd, samt för annan missgerning, som förnärvarande är belagd
med dödsstraff, tukthus pä lifstid, eller, i fall af mildrande omständig
heter, på tie eller tolf är, de straff som vid tillempningen sälunda skulle
ätfölja mord och dråp ej komme att stå i ett relativt förhållande till
arten af nämnde tvenne från hvarandra skilda slags förbrytelser, och
altså rättvisan i dessa straffbestämningar icke vara iakttagen, Senatorn
likväl, i betraktande deraf, att dödsstraffet här i landet, under snart ett
half sekel ej verkstälts och, derest detsamma komme att för mord
qvarstå, i verkligheten endast blefve ett hot, anSåg detta strafficke höra
för sistnämnde brott bibehållas; och då ifrägavarande tvenne af 30

Ständerna förordade författningsförslag i öfriga delar, vid jemförelse
med landets nugällande brottmälslag, enligt Senatorns tanke, alltid
måste föredragas, och det vid detta tilifälle åläg Senatorn att hos Hans
Kejserliga Majestät antingen tillstyrka eller afstyrka berörde författ
ningsförslags fastställande i deras helhet, kunde Senatorn ej annat än
förorda deras godkännande samt instemde förty jemväl i det yttrande
Senatorn Forsman härom nu afgifvit.
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Helsingfors.
Senator Snellman.

Hafva alla stånden vid landtdagen utan vilkor garanterat Jernvägslänet
aderton miljoner mark. Skyndsamt telegrafsvar.

Armfelt. 50


