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Senator Snellmann
Helsingfors.

Grefven skickar med nästa Post Svenska originalet af trontalet.

Stjernwall Wallen. 10

201 j. v. SNELLMAN-A. ARMFELT ]4.XI 1863
RA, A. Armfelts brevsamling

Högvälborne Herr Grefve!

Åter harjag den stora ffignaden att få på det vördnadsfullaste tacka för
ett bref från Högvälborne Herr Grefven af den 24 Oktober. 20

Af detsamma finner jag, att Högvälborne Herr Grefven icke ogillar
föislaget, att Senaten skulle tillåtas söka tillvägabringa sädane jemk
ningar i Ständernas resolutioner, som för dessas förvandiande till lag
kunna anses vara nödvändiga.

Åtgärden kan dock icke vidtagas utan Ständernas medgifvande. Den
torde derföre först böra bringas till tais i Senatens pienum; och jag har
tagit mig friheten föranleda att s kommer att ske.

Det af Herr Grefven godhetsfullt meddelade utdraget ur ett bref från
Ryssland vore en nyttig lärdom för vederbörande härstädes. Gär det
an. att publicera detsamma? 30

Från Landtdageii är intet serdeles att berätta. Man ventilerar nu
frågan om förlängd termin. Tvä ständ hafva stannat mot två: nemiigen
Adeln och Presterna vilja dröja till 14 April7 men Borgare och Bönder
till 1:a Maj. Naturligtvis borde de få sä lång tid, de önska. Det utgör en
tryckning pä dem till det goda; ty de kunna motse desto starkare
klander, ju längre tid deras komittenter fä betala, om de icke sörja för,
att landtdagen bär några frukter.

Statsutskottets begäran att utfå statsräkenskaperna från 1811 har af
Senatens piuralitet blifvit hemstäld till Hans Majestäts afgörande.

Regeringsformens § 50 innebär i min tanke tydligt, att redogöras 40

skall, det »penningarne blifvit brukade till rikets gagn och bästa» från
ena riksdagen till den andra. Det vore ett gyckel, att vilja redogöra
endast för senaste år eller till ståndet för ögonblicket.

1 throntalet heter det också, att redogörelsen skall utvisa. att
inkomstern »alltid» varit tillräckliga för utgifternas bestridande.

En vägran skulle gifva ämne till skrik ända till nästa landtdag. då
man ingalunda skall glömma att förnya yrkandet, och den skall ingifva
tron, att misshushållning verkiigen exsisterat. Får Utskottet nu göra de
anmärkningar, det behagar, skall deras obetydlighet verka, att man
sedan tiger. 50

Med nästa post tager jag mig friheten skrifva till Herr Baron
Stjernvall-Walleen angäende en omföring i nästa års statsförslag. Det
synes nemligen opassande, att från fattig- och> Arbetshus medien anslag
utgår för Hans Majestät. Jag föreslår, att detta anslag mä betalas ur
stats fonden; hvaremot dårvärd och andra välgörenhets anslag till


