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958 j. v. SNELLMAN- A. F WASENIUS ]9.IV 1868
HUB, SLSA 408

Får anhålla, att de tvåhundra tunnor kom utöfver tidigare öfverens
kommelse, som tagas till lastfyllnad — skeppas till Björneborg, der
behofvet ännu är störst.

Joh; Vilh; Snellman
d. 19 April 1868.
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959 J. V. SNELLMAN - K J. JÄGERHORN 19. IV
HUB, Diverse brev

Jag hindrades i går af Allm<änt> Plenum att komma upp på Expedition.
Får derföre härigenom bedja Herr Referendariesekreter<are>n öfver
lemna akterna till nästa föredragning åt H:r Senatorn och Ridd<aren>
Trapp.

Med Högaktning och Vänskap.
Joh. Vilh. Snellman 20

d. 19 April.

960 A. F WASENIUS-J. V. SNELLMAN2O.1V1868
RA, JVS samling

De utöfver tidigare ordre uppköpta c:a 200 tunnor Kom i och för
lastfyllnad, skola enligt ordre, blifva afskeppade till Björneborg.

30

Odmjukast
A. F. Wasenius

20 Apr. 1868.

961 YTTRANDE VID PLENUM 20.IV 1868 (SUB
SECRETO)
RA, Senatens sekreta handiingar

40

Senatomn Johan Wilhelm Snellman — yttrade följande: vid stadgan för
Senaten §: 2. och i sammanhang dermeä §. §. 7, 12, 13, 14. och 25. Två
vigtiga skäl tala för en inskränkning i antalet af Senatens ledamöter.
Det första är, att (sign<erad> IWS.)

Senaten icke är blott en rådplägande församling och i särskilda fall,
en domstol, utan hvad det stora fiertalet af ärenden angår en admini
strativ myndighet, hvars verksamhet omfattar alla grenar af landets
förvaltning.

De förekommande ärendena, äro af så mångfaldig art, att insigt i alla
de grenar af förvaltningen, desamma tillhöra, icke kan hos någon 50

ledamot förutsättas. Ju fiera ledamöter, i afgörandet deltaga, desto
mindre kommer detta att ledas af allmänna grundsatser, desto mera
delad blir ansvarigheten, som då den faller på ett mångtaligt kollegium,
kan sägas träffa ingen.

För det andra är det väl en nödvändighet, att i ett litet land,


