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länen, genom hvilka de insändas till Finnansexpeditionen. Och skulle i
detta blad redogöras för insamlingens belopp, hvarförutom de, som å
hvarje ort ätaga sig densamma, torde offentliggöra teckningslistorna i
någon tidning. Gåfvorne komma att genom finansexpeditionen öfver
styras till Direktionen för Seamens’ Hospital Society.

Enligt K<ejserlig> S<enatens befallning af Finansexpeditionen den 27
Mars 1865.
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435 YTTRANDE VID PLENUM 27. III 1865
RA, Senatens arkiv

Senatorn Snellman — afstyrkte för sin del underdänigst proposition till
Ständerna angående nya skattebidrag:

27: e.) till inrättande af fiera sjukhus i landet;
g.) till en förökad landtmäteristat;
i.) till anställande af sjömätningar i Bottniska viken.
k.) till förökadt antal elementar-läroverk m. m.
1.) till högre aflöning åt länsmän. 20

emedan alla dessa utgifter äro af den art, att de böra och kunna med
statsverkets löpande inkomster bestridas, endast man icke fordrar, att,
medan äfven under se1nast förflutna decennium sä utomordentligt stora
tillökningar i anslagen för allmänna inrättningar skett, allt hvad som
kan återstä att önska skall på engång genomföras.

Och borde Senatorn lika underdänigst upplysa, hvad angår
e.) anslagen för allmänna helsovärden: att dessa frän 1856., då de

utgjorde femhundra tjugusex tusen mark, år 1865. stigit till åttahundra
sextiosju tusen mark, samt i följd häraf medtaga mera än en sexton
dedel af allmänna Statsfondens inkomst för året, äfven om denna 30

beräknas till fjorton milj oner mark eller en milj on högre, än i stats
för1slaget, en proposition, som i intet annat land torde hafva ett
motstycke;

k.) anslagen för elementarundervisningen: att äfven dessa inom
samma tid stigit frän trehundra sextontusen mark till sjuhundra
sjuttiosextusen mark och alltså medtaga en adertondedel af statsin
komsten; hvarutom utgär för särskilda andra skolor trehundra ättatu
sen mark, för folkundervisningen åttatioett tusen mark och för Finska
kadettkorpsen tvåhundra trettionio tusen mark, så att sammanlagda
statsanslaget för skolundervisningen uppgär till en miljon fyrahundra- 40

fyra tusen mark eller en tiondedel af stats1inkomsten. Att öka lärdoms
skolornas antal, ansäg Senatorn för sin del vara i närmaste framtid
obehöfligt, emedan allaredan lärarenes antal i förhällande till lärjung
arnes vore öfverdrifvet stort. Till de lägre skolornas reorganisation och
förvandling till Borgarskolor kunde åter medel beredas, efterhand som
dugliga lärare vore att päräkna;

i.) anslaget till sjömätningar i Bottniska viken: att detsamma de
senare åren utgått med nära trettiotvå tusen mark, och att Senatens
Ekonomie Departement beslutat hos Hans Kejserliga Majestät under
dånigst hemställa om dess för,höjande till sextiotusen mark, med 50

hvilket belopp Lotsöfverstyrelsen förklarat mätningarne kunna slutfö
ras inom tio år; men har sagde underdåniga hemställan blifvit hvilande
till detta års slut emedan anordningarne för mätningsarbetets utvid
gande icke före årets seglation hunnit vidtagas; emellertid har äfven
detta år arbetsmanskapets antal med en kostnad af sextusen mark
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ökats från fyratio till femtio man.
Giömmas borde också icke, att samtidigt sjömätningar i Saimens

vattensystem blifvit påkostade med ett anslag af sextiotusen,, mark
årligen äfvensom de två senaste åren för triangelrnätningar utgifvits
sextiotusen mark.

1.) anslag till högre aflöning åt kronolänsmännen: att detta anslag år
1864. blifvit ökadt med femtiotusen mark; och har Hans Kejserliga
Majestät Nådigst bifallit till Senatens underdåninga begäran, att få
inkomma med ytterligare hemställan om dess successiva förhöjande.

10 g.) anslag till en förökad ländtmäteristat: att frågan härom väsent
ligen beror deraf, att det af en nedsatt komitt uppgjorda försiaget till
landtmäteriets reform icke blifvit i1 Senaten definitivt granskadt och
gilladt; men kunna äfven för detta ändamål medel af löpande inkoms
ter beredas, om blott en successiv tillökning i ansiaget medgifves; och
visar det sig, att anslaget för landtmäteriet och forstväsendet under
åren 1856—1865. stigit från etthundra nittiotvåtusen mark till sexhun
draett tusen mark.

Senatorn ansåg det icke blott för öbehöfligt att vid anförda sakför
hållande af Ständerna begära medel till ifrågavarande utgifter, utan

20 äfven för obilligt och opolitiskt. Ständerna hade vid senaste landtdag
åtagit sig en ökad beskattning af ungeffir feni milj oner mark, hvari
genom befolkningens utskylder till statsverket stiga med nära trettiotie
och entredjedels procent. Att nu ånyo begära ökade skattebidrag, der
de icke af högsta nöd kräfdes, skulle leda till den jordbrukande
befolkningens utarmande, på hvilken i följd af landets industriela
förhållanden nära nog all utskyld till statsverket trycker. 1 särskilda
stånd hade man visserligen vid senaste landtdag mindre välbetänkt
yrkat på nya statsutgifter. Men i Senatorns tanke borde Regeringens
svar härpå icke blifva en fordran på ökade utskylder, utan en fram

30 ställning af,1 huru mycket som i sjäfva verket under seriare tid blifvit
gjordt och användt för allmänna företag och institutioner, samt af det
förderfliga i att brådstörtadt ytterligare öka statsutgifterna och be
skattningeii.

436 J. V SNELLMAN-A. ARMFELT28.III 1865
RA, A. Armft1ts brevsamling

40 Högvälborne Herr Grefve.

Af Högvälborne Herr Grefvens vördade bref af den 24 dennes tror jag
mig finna, att äfven Herr Grefven illa upptagit den skedda ändringen
i Förordningen angående stämpelpappersafgiften.

Till hvad jag haft äran i frågan anmäla, får jag derföre förnyadt
ödmjukast åberopa,, att här ingen hade någon aning derom, att
Kejs<erliga Senatens hemställan om ändringen blifvit af Hans Kejser
liga Majestät ogillad, än mindre att Komitn afstyrkt densamma, utan
fattades saken sälunda att i den punkten intet särskildt Nådigt beslut

50 förelåg.
Deremot hade det tagits för afgjordt, att den underdåniga hemställan

skulle Nådigst bifallas, och på sådan grund rättade sig stämpelpap
perstillverkningen härefter. Ä ena sidan var det omöjligt att med
tillverkningen dröja, tills Nådigt afgörande kunde erhållas; å den andra
omöjligt, att den 25 November ändra stämplarne.


