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i laga ordning emot kronan utföra1 den talan, hvartifl han kan finna
fog.
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HUB, JVS tzandskiflssamling

Ekenäs den 20 Dec. 1863
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Andteligen är jag nu i tilWälle att afsända den länge omtalta Vassbuken
och Baggby strömmingen —2 kagar Vassbuk och 1 kagge Baggbyggare.

SkuIle jag med budet kunna få några :d mujkrom, och 1 a 2 g
Holländsk kummin ost, vore mycket välkomet.

Med detta bud kunde smör såån ifail den är ledig hitsändas, så skall
jag (enhigt Hannas uppdrag till Ida) upphandla smör, ty det borde fås
till bättre pris efter Julen, än det nu fätts. Ida viii resa till He1sing>fors
till Nyäret eller 13:de dagen. Jag beder helsa barnen och

tecknar med hjertelig tillgifvenhet
20 A. Wennberg

Jag har hela denna vecka krasslat, men är nu litet bättre. Ursäk<t>a
slarfverit.

Ett pakett till Hanna medföljer.
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Högvälborne Herr Grefve!

Med dagens post afgär statsförslaget för 1864, för att Hans Kejserliga
Majestäts Nådiga pröfning underställas.

Högvälborne Herr Grefven täcktes af detsamma finna, att den
beräknade behållningen i Ailmänna Statsfondei är ringa. Orsaken är,
att under detta är utgifterna blifvit ökade med ungefär 240 tusen Rubel.
Det är orirnligt att tro, att inkomsterna skoia stiga i denna proportion.
Dessa äro för 1864 verkligen beräknade sä högt, som med iakttagande

40 af nödig säkerhet kunnat ske.
Statsförslaget för Fattig- och Arbetshusfonden utvisar till och med

ett deficit, som ingalunda är imaginairt, utan tyvärr ganska verkligt.
Fondens titgifter hafva de senaste åren kunnat bestridas endast den
genom, att dess kapital tillgripits. 1 statsförslaget är dessutom icke
synlig en fondens skuld till statsfonden, hvarå borde årligen afbetalas
20 tusen rubel, men hvilken afbetalning icke nu i år kan ske.

Sökande utväg att hjelpa detta bekymmersama förhållande, har jag
icke, kunnat linna på något bättre, än att befria Fattig- och Arbetshus
fonden från utgiften för »Hans Kejserliga Majestäts Dispositionsme

50 del» — 80 000 Mk ( 20 000 R:1 S:r).
Mitt förslag är, att denna post skulle i stället utgå ur Allmäiina

Statsfonden, i hvilken för samma ändamål nu upptages 124 000 Mk,
nien för 1864 komme att upptagas 204 000 Mk.

Sålunda komma posten pä sin rätta plats. För att öfvertyga Hög
välborne Herr Grefven, huru illa den tager sig ut bland utgifterna för
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fattiga o. s. v. får jag ödmjukast bilägga ett blad ur statsförslaget för
1862.

Men emedan en så stor minskning i Fattig- och Arbetshus-fondens
utgifter icke absolut behöfves, och deremot svarande tillökning i
Ailmänna Statsfondens1 utgifter blefve betungande, har jag föreslagit,
att ur Fattig och Arbetshusfonden i stället mä utbetalas diverse för
densamma passande poster, tilisamman utgörande 45 600 Mk, sä att
alltså fondens utgifter skulle minskas med endast 34 400 Mk, hvari
genom dock en behållning uppstår i st<ället) för en brist.

Det närmare finnes utlagdt i mitt diktamen till Kejs<erliga> Senatens 10
statsförslaget bilagda protokoll för den

_____

December, för hvilket
jag ödmjukast vägar päkalla Herr Grefvens uppmärksamhet.

Senatens pluralitet har icke gillat mitt förslag. Det skäl dertiil, som
icke synes i protokollet är: »om Fattig- och Arbetshus-fondens stäli
ning förbättras, sä assigneras extra utbetalningar pä Passkassan».

Jag vågar derföre ödmjukt och entri,get bedja Herr Grefven sä begä,
att Nådigst mä befallas, det Passkassans öfverskottsmedel må för
framtiden oaJkortadt tilifalla Fattig och Arbetshusfonden, samt endast
i detta fali tilistyrka bifail till mitt förslag.

Jag vågar vara enträgen, emedan jag har medvetandet, att härvid 20
afse endast och allenast Regeringens goda anseende. Det är nödvän
digt, att ett länge kringsmygande ondt tal afskäres.

Behöfva Hans Majestäts Dispositionsmedel framdeles ökas, så bör
detta ske på Statsfonden. Nu utgä sammanlagdt 71 000 R:1 nemligen:

ur Statsfonden 31 000 -

— Militiefonden 20 000 -

— F<attig> o<ch> Arbetshus F<onde>n 20 000 -

eller enligt mitt förslag:
ur Statsfonden 51 000 -

— Militiefonden 20 000 - 30

Det är ingalunda mycket. Få vi fred, och ingen oförutsedd nöd
påkommer, är det billigt och anständigt, att Statsfondens andel ökas *)

— dock i min tanke sälunda, att anslag för Palatset inberäknas, på det
att Hans Majestät mä kunna fä en mältid mat hos sina Finska
undersäter.

Med oföränderlig vördnad har jag äran framhärda

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman 40

Helsingfors den 23 December 1863.

* Nemligen: ett annat år.
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Välborne Herr Statsråd!

Härjemte får jag äran öfversända det mig af Hans Excellens General
guvernören uppdragna förslaget till en ingress till propositionen
angående> tryckfrihetslagen.


