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Efterkommande Hans Majestät Kejsaren 
och storfurstens Nikolai II öppna bref 
och påbud af den 8 maj 1907 sammanträdde 
storfurstendömet Finlands Representanter den 
22 maj 1907 i landets hufvudstad Helsingfors 
till första lagtima Landtdag sedan den nya 
landtdagsordningen blifvit stadfästad. Den 
23 maj aflämnade landtdagsmännen sina full
makter till granskning af Senatorn Carl Johan 
Timgren, hvilken hans Kejserliga Majestät 
ombetrott nämnda göromål. 

Plenum den 25 maj, kl. l O f. m. 

Sedan landtdagmännen intagit platser i salen, beträddes 
talmannens plats af landtdagsmannen Iisakki Hoikka, den till 
åldern äldsta ledamoten, hvilken det enligt 23 § L. O. tillkom 
att leda förhandlingen vid första plenum, tills talmansvalet 
förrättats. Till sekreterare hade landtdagsman Hoikka kallat 
fil. kand. F. V. Kadenius. 

Till Landtdagens talman valdes landtdagsman Per Erind 
Srinhufrud med 134 röster. 

Till första ricetalman valdes landtdagsman Nils Robert 
af Ursin med 136 röster.- Till andra ricetalman valdes landt
dagsmannen Ernst Gustaf Palmen med 62 röster. 

På uppmaning af ålderspresidenten trädde däreftertalmannen 
och vicetalmännen fram inför den församlade landtdagen 
och afgåfvo, hvar efter annan, den i 23 § L. O. stadgade 
högtidliga försäkran, hvilken af landtdagen stående åhördes. 

l 
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Sedan talmannen hållit hälsningstal till landtdagen yttrade 
han: 

Förrän vi öfvergå till dagordningen, får jag meddela att 
till Finlands landtdag anländt ett hälsningstelegram från Ryska 
Riksduman. Detta på ryska affattade telegram torde i öfver-
sättning hafva följande lydelse: ~ 

Till Finlands landtdag! På den fröjdefulla dag, då Finlands 
Landtdag, som förunnats den stora äran att förverkliga den 
mest vidsträkta valrätt i Europa, öppnas, sänder Riksduman' 
till landtdagen och Finlands folk sin broderliga hälsning. 

Uppläsningen af telegrammet åhördes af landtdagen stående. 

Talmannen uppläste i öfversättning ett annat från Ryssland 
anländt telegram, samt meddelade att till talmannen ankommit 
ytterligare tvenne telegram, det ena tilllandtdagens socialistiska 
grupp, det andra till Finlands kvinnor, och ville talmannen 
öfverlemna dessa telegram till någon ledamot af sagda grupper. 

Talmannen anmälde, att följande ärenden vore upptagna 
å dagordning en: 

1:o Val af de fyra personer, å hvilka det jämlikt 1 mom. 
2 § i lagen af den 20 juli 1906, innefattande öfvergångsstad
ganden, föranledda af den nya landtdagsordningen, ankommer 
att jämte talmännen uppgöra förslag till reglementariska 
föreskrifter; 

2:o Granskning af det utaf senaten uppgjorda förslag till 
bestämning för val, hvilket omförmäles i 2 mom. 2 § af sagda 
lag och hvilket nu ankommit; samt 

3:o Val af sekreterare och kanslipersonal. 
Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes förslaget 

till valsätt och (.Jaldes till nämnda fyra personer landtdagsmän
nen Söderholm, Setälä, Tainio och Paasiki(.Ji. 

Andra ärendet å dagordningen öfverlämnades på förslag 
af talmannen till nämnda utskott och likaså tredje ärendet 
angående antagande af sekreterare och kanslipersonal. 

Talmannen meddelade, att t. f. sekreteraren fil. kand. 
Kadenius förklarat sig villig att tillsvidare handhafva sekrete
raregöromålen. 

Plenum förklarades afslutadt kl. 1,45 e. m. 
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Plenum den 24 maj. 

Talmannen meddelade att under gårdagens plenum från 
Senatens Finansexpedition ankommit relation till Fin
lands Landtdag öfver statsverkets tillstånd, att rela
tion öfver hvad som blifvit tillgjordt i anledning af 
ständernas statsutskotts vid landtdagen 1904-1905 gjorda 
anmärkningar emot den då afgifna relationen om statsverkets 
tillstånd kommer att till landtdagen särskildt öfverlämnas, 
äfvensom att till talmannen ankommit från viceordföranden i 
Senatens Ekonomiedepartement tvenne skrifvelser, i hvilka 
meddelanden göras om särskilda ekonomiska angelägenheter 
beträffande landtdagens lokal och betjäning. 

Dessa ärenden skulle öfverlämnas till statsutskottets pröfning. 

Härå inträdde landtdagens ceremonimästare, referendarie
sekreteraren Hugo Rautapää, som, sedan landtdagsmännen 
rest sig från sina platser, yttrade: 

På Hans Excellens Finlands Generalguvernörs vägnar, 
som i nåder utnämnts att öppna landtdagen, har jag äran med
dela, att landtdagens högtidliga öppnande kommer att ske i 
morgon, lördag i tronsalen å Kejserliga slottet, sedan landtdags
gudstjänst hållits i Nikolai kyrkan. Gudstjänsten börjar kl. 11. 

Talmannen svarade: J ag tackar för det gjorda meddelan
det, hvilket landtdagen skall efterkomma. 

Talmannen meddelade att uti det 7-manna utskott, åt hvil
ket vid senaste plenum lämnats i uppdrag att bereda det af 
senaten uppgjorda förslaget till bestämningar för val enligt 
proportionelt valsätt inom landtdagen, nämnda ärende denna 
dag förevarit till behandling samt redogjorde för utskottets 
förslag. 

Det af utskottet föreslagna förfarandet godkändes. 

Anmäldes, att jämte skrifvelse från generalguvernören 
till talmannen ankommit ett af Ryska K vinnoföreningens 
ordförande schabanova undertecknadt telegram, däri Ryska 
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kvinnoföreningen anhåller att genom generalguvernören få 
till Finlands landtdag, hvari nu första gången deltaga äfven 
kvinnor, framföra föreningens hälsning. 

Talmannen uttalade till protokollet, att telegrammet mot
tagits med tacksamhet och sympati. 

Talmannen meddelade härå att han ämnade för landtdagen 
uppläsa det tal, hvilket han följande dag komme att hålla i 
tronsalen samt förmälde, att till bedandling jämväl borde före
tagas det svar, som af landtdagen komme att aflåtas å Dumans 
telegram; och föreslog talmannen, att dessa ärenden skulle före
dragas vid enskildt plenum, sedan det officiella plenum afslu
tats. 

Med anledning af särskilda uttalanden i landtdagen yttrade 
talmannen vidare: 

Enligt min tanke innehåller 49 § L. 0., att landtdagen eger 
bestämma, huruvida i enskildt fall förhandlingarnas offentlig
het bör vara utesluten. Såvidt jag kunnat följa diskussionen 
äro alla ense därom, att uppläsningen af talet borde försiggå 
i enskildt plenum. Äfvenså har enligt min uppfattning någon 
talare icke motsatt sig behandlingen af svaret å Dumans tele
gram i offentligt plenum. 

Då härå föredrogs frågan om ordalydelsen af det till Duman 
afgående svarstelegrammet, meddelade talmannen, att presi
diet efter omröstning beslutit föreslå, att landtdagen ville upp
draga åt talmannen att till Dumans president aflåta följande 
svarstelegram: 

>>Landtdagen mottager med oskrymtad tacksamhet och 
glädje Dumans af broderlig sympati genomandade hälsning 
och uttalar förhoppningen, att Duman måtte beskäras fram
gång uti sitt arbete att åt det Ryska folket bereda politisk 
frihet och materiellt välstånd.>> 

Sedan diskussionen i ärendet förklarats afslutad framstäl
des följande omröstningsproposition: 

i:o Den, som till kontraproposition mot presidiets förslag 
godkänner landtdagsman Palmens förslag, att svarstelegram-



5 

met blefve af följande lydelse: >>Landtdagen mottager med 
oskrymtad tacksamhet och glädje Dumans af broderlig sympati 
genomandade hälsning och uttalar förhoppningen att Rikets 
Duma måtte beskäras framgång uti sitt viktiga arbete för 
Rysslands väl, röstar ja; vinner nej bortlämnas telegrammets 
senare del: och uttalar förhoppningen att Rikets Duma måtte 
beskäras framgång uti sitt viktiga arbete för Rysslands väl. 

Vid omröstningen erkändes ja-rösterna vara öfvervägande. 
2:o Den som godkänner .presidiets förslag röstar ja; vinner 

nej, har landtdagen beslutit godkänna landtdagsman Palmens 
förslag till svarets lydelse. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 126 ja- och 67 nej-röster, 
hvadan presidiets förslag till telegrammets ordalydelse godkänts, 
och komme detsamma att afsändas på finska språket med 
öfversättning till ryska. 

Plenum afslöts kl. 9,05 e. m., och egde en timme därefter 
enskildt plenum rum. 

Plenum den 25 maj kl. l 0,30 i. m. 

sammanträdde Landtdagen å pleniesalen i Brandkårshuset 
för att därifrån begifva sig till gudstjänsten i Nikolai kyrkan 
kL 11 f. m. 

Efter gudstjänstens slut begåfvo sig generalguvernören, 
senatens viceordförande, ledamöter och prokuratorn, landt
dagens talman och vicetalmän samt landtdagsmännen till tron
salen å Kejserliga slottet, hvarest landtdagens högtidliga 
öppnande egde rum. 

H. Exc. Generalguvernören förklarade å Monarkens vägnar 
landtdagen öppnad samt uppläste på ryska Kejsarens och 
storfurstens så lydande nådiga hälsning: 

Representanter för finska folket: 
Jämlikt Mitt Manifest af den 22 oktober ( 4 november) 

1905 har för storfurstendömet Finland utfärdats ny Landt
dagsordning samt ny vallag, på grund af hvilka första lagtima 
landtdag nu. öppnas. 
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I det J ag hälsar eder, såsom det finska folkets valde, emotser 
J ag af eder fruktbringande arbete och oförtrutet fullgörande 
af edra åligganden; J ag hoppas att en framgångsrik verksamhet 
af eder skall befästa de principer, som lagts till grund för den 
fullbordade reformen. 

Förslag till nya lagar, berörande olika sidor i nationens 
lif, skola dels nu, dels senare, under den tid edra mandat vara, 
till eder pröfning öfverlämnas. 

Nedkallande den Högstes välsignelse öfver eder och edert 
arbete, förklarar J ag Landtdagen öppnad. 

NIKOLAI. 

Talet upplästes på generalguvernörens anmodan på finska 
och svenska af viceordföranden, senator Mechelin. 

Landtdagens talman frambar landtdagens undersåtliga 
vördnad med följande på finska språket upplästa tal. 

Eders Excellens! 
Nådiga Manifestet af den 4 november 1905 utgör en märke

lig vändpunkt i det finska folkets ,öden. Därigenom afskaffades 
det främmande regeringssystemet; det utgör en utgångspunkt för 
en ny utvecklingsperiod. Däri uttalades äfven den nya landt
dagens ursprungsord. Befolkningen har med glädje hälsat 
denna reform, som tillförsäkrat alla finska medborgare, män och 
kvinnor, ett lika inflytande på folkrepresentationens samman
sättning. 

På Monarkens kallelse sammanträder den finska landtdagen 
nu första gången enligt landtdagsordningen af år 1906. Ett 
arbete, som utföres af representanter för samhällets alla lager, 
skall bäst tillvinna sig folkets förtroende. Likaså är ett sam
arbete representanterna emellan bäst egnadt att utjämna 
meningsskiljaktigheterna samt att bringa medborgarena till 
ömsesidig förståelse. Och framför allt leda till detta önskade 
resultat åtgärderna för förbättrande af de mindre bemedlades 
ekonomiska ställning och andliga förkofran, hvilket landtdagen 
fattar som en af sina allra viktigaste uppgifter. 

Jämte det Finlands folk af den nya representationens ar
bete väntar sig gynnsamma resultat, hyser det ett uppriktigt 
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förtroende för att de upphöjda grundsatser: respekterandet 
af Finlands rätt och utvecklandet af de i finska folkets grund
lagar tillförsäkrade rättigheterna, som Hans Kejserliga Majes
tät i novembermanifestet förkunnat, komma att förverkligas 
äfven på de områden, där detta intill nu icke varit fallet. 

Finska folkets högsta önskan är att egna sig åt förverkligan
det af sin kulturuppgift och vidmakthållandet af sin nationella 
tillvara, och det säkraste stödet för denna verksamhet ser 
det i Finlands inre själfständighet. 

Finlands landtdag anhåller genom mig, att eders excellens 
behagade framföra dessa känslor af underdånig vördnad och 
trohet för Hans Majestät Kejsaren, Finlands Sturfurste. 

Generalguvernören uppläste vidare den på ryska språket 
affattade förteckningen öfver de propositioner, som öfverläm
nats till landtdagen. Förteckningen, som föredrogs i finsk och 
svensk öfversättning af senator Mechelin, upptog propositio
nerna 1-15. 

Sist utbragtes ett lefve för Hans Majestät Kejsaren, Finlands 
storfurste. 

Plenum den 25 maj, kl. l 0,30 i. m. 

Talmannen meddelade, att öppnandet af plenum försenats 
af orsak, att presidiet i dag mottagit tre deputationer af med
lemmar uti ryska riksduman, hvilka representerade skilda grup
per, såsom Polackar, Donska kosacker m. m. Angående af 
dessa framförda hälsningar skulle landtdagen framdeles medde
las kännedom, liksom ock af särskilda till landtdagen anlända 
telegram, hvilka icke hunnit öfversättas. 

Föredrogs bordlagda, numera i tryck utdelade, af ?-manna
utskottet afgifna utlåtandet öfver det af Kejserliga Senaten 
uppgjorda förslaget om det proportionella valsättets tillämpning 
vid val inom landtdagen. 

Första klämmen godkändes utan diskussion. 
Andra klämmen- Efter diskussionens afslutande godkändes 

följande omröstntngsförslag: 
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Den, som godkänner andra klämmen i utskottets utlåtande, 
röstar ja; vinner nej, har landtdagen godkänt landtdagsman 
Torppas förslag. 

Vid omröstning med slutna sedlar afgåfvos 88 ja- och 104 
nej-röster, hvadan elektorernas antal i enlighet med landtdagsm. 
Torppas förslag fastställts till 45. Antalet suppleanter skulle 
utgöra 15. 

Föredrogs och bordlades till plenum nästa onsdag H. 
Kejs, Majts nåd. propositioner n:ris 1-8. 

Talmannen meddelade att landtdagsman E. S. Yrjö-Koskinen 
anhållit att få framställa ett förslag. (Öppnandet af hvarje 
plenum med bön). 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 
omröstnings förslag: 

1:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags
man Rosenqvists förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontra
proposition antagits landtdagsman Valpas' förslag. 

Vid öppen omröstning erkändes ja-rösterna vara öfver
vägande. 

2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags
man Rosenqvists förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdags
man Merivirtas förslag till kontraporposition blifvit godkändt. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkänner landtdagsman Yrjö-Koskinens 

förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Rosenqvists 
förslag godkänts. 

Vid öppen omröstning erkändes nej-rösterna vara öfver
vägande, hvadan landtdagsm. Rosenqrists förslag godkänts. 

Talmannen meddelade att följande för val af elektorer 
afsedda plenum komme att ega rum tisdagen kl. 12 och erin
rade, att kandidatlistorna borde senast i måndag kl. 12 på 
dagen aflämnas till sekreteraren, som för sådant ändamål kunde 
anträffas å kansliet måndagen klockan 10-12. 

Plenum afslöts kl. 8,48 e. m. 
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Plenum den 28 maj kl. 12 p. d. 

Före behandlingen af de å dagordningen upptagna frågorna 
redogjorde talmannen för de deputationer, hvilka anländt för 
att till landtdagen framföra hälsningar, äfvensom för telegram, 
hvilka landtdagen fått emottaga. 

Ryska riksdumans polska grupp eller polska Kolos' repre
sentanter hade under anförande af herr Dembinski besökt 
presidiet, hvarvid deputationens ordförande anhållit, att till 
landtdagens kännedom få framförd en i finsk öfversättning 
sålydande hälsning: 

I de polska representanternas i riksduman eller det 
polska Kolos' namn, har jag äran att för Eder uttala de varmaste 
lyckönskningar i anledning af den finska landtdagens öpp
nande. Det finska folket, som aldrig tröttnat att strida för 
sina lagliga rättigheter, för utvidgning af sina friheter, har 
alltid utgjort föremål för en liflig sympati från polaekarnas 
sida, som likaledes hafva sina nationella önskningar och hvil
kas strider likna Edra. 

Eder ståndaktighet och Edra arbeten hafva ständigt följts 
med lifligt intresse i vårt land. Och. det är icke blott beundran 
för Eder verksamhet, som väckt dessa våra känslor, som jag 
kan säga äro enstämmiga, mera än andra hafva vi känt tyngden 
af Edra nederlag, mera än andra hafva vi känt glädjen af Eder 
seger. De lagliga sträfvandena hos ett folk, som följer en vis, 
bevarande, patriotisk politik, måste alltid krönas af fram
gång. 

Denna framgång han I vunnit genom Eder utveckling och 
Eder nationella kultur, som väcker hela Europas beundran. 
Folket har fullständigt förstått sina rättigheter och skyldig
heter. Kärleken till fosterland och frihet har drifvit det till 
ansträngningar, hvilkas triumf vi beundra och fira i dag. 

Honnör för Finlands folk, lefve den finska landtdagen! 

Såsom ledare för den deputation, hvilken sändts af de 
Donska kosackernas grupp i riksduman, hade herr A. Petroffsky 
framlämnat en skriftlig, på ryska språket affattad adress, hvar
jämte deputationen uttalade en hälsning å folkfrihetspartiets 
vägnar. 
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En representant för Riksdumans arbetaregrupp, ingerman
ländske dumamedlemmen hr A. Leppänen hade å arbetare
gruppens och befolkningens i Ingermanland vägnar uttalat 
en varm hälsning till det Finska folkets första enkammar
representation och hela det Finska folket. 

Af Estländske deputerade i duman hade anländt ett på est
ländska språket affattadt telegram, hvilket återgafs på finska. 

De Twerska k"innornas jämlikhetsförening hade afsändt 
till landtdagen ett på ryska språket affattadt, på finska åter
gifvet telegram. 

Från medborgare och politiskt för"isade i staden Olekminski 
uti J akutska häradet hade anländ t ett telegram på ryska språ
ket, hvilket jämväl återgafs på finska. 

Dessutom hade från enskilda personer anländt telegram, 
hvilka enligt hvad talmannen meddelade, funnes till påseende 
å kansliet. 

Och antecknades till protokollet, att Landtdagen mottagit 
förenämnda hälsningar med fägnad och sympati. 

Öfvergående till dagordningen, skred landtdagen härå till 
val af elektorer; och meddelade talmannen, att presidiet till 
sakkunnige härvid utsett professorn E. Lindelöf och magistern 
Onni H allsten. 

Enligt 2 § uti det af senaten upprättade förslag till be
stämmelser för val enligt proportionellt valsätt inom landt
dagen, hade måndagen den 27 dennes till sekreteraren ingifvits 
inalles fem skilda kandidatlistor för elektorsvalet. På grund 
af stadgandet i 4 § hade dessa listor sammanförts till en valsedel, 
hvilken tryckts för att vid valet användas. 

Sedan valsedlarna inlämnats och här antecknats att 
Listan n:o 1 fått 25 röster 

•> n:o 2 •> 9 •> 

•> n:o 3 •> 24 •> 

•> n:o 4 •> 79 •> 

•> n:o 5 •> 61 •> 

afbröts plenum kl. 12,45 på dagen. 
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Talmannen meddelade att resultatet af valet komme att 
delgifvas och öfriga å dagordningen antecknade ärenden hand
läggas vid eftermiddagens plenum kl. 6. 

Plenum den 28 maj kl. 6 e. m. 

Elektorerna. 

Med stöd af verkställd uträkning anmäldes om utgången af 
valet af elektorer (sid. 51.) 

Talmannen framhöll, att enligt det vid valet följda proportio
nella valsättet antalet elektorsuppleanter stigit till 16, ehuru 
fråga icke varit att höja dessas antal liksom elektorernas. Den 
tillkomna 16:de suppleanten tillhörde agrarpartiet. 

Landtdagen godkände en sådan tolkning af dess förra 
beslut. 

Talmannen uppmanade elektorerna att i morgon kl. 10 f. m. 
sammanträda för val af medlemmar i utskotten, och bestämdes 
-antalet medlemmar enligt 7-manna utskottets förslag till 

i grundlagsutskottet 16, i lagutskottet 16, i ekonomiutskottet 16, 
i statsutskottet, som kommer att arbeta på flere af delningar, 
20 samt i bankutskottet 12. 

Suppleanter skulle till hvarje utskott väljas så många, som 
enligt det vid valet iakttagna proportionella beräkningssättet 
betingades af antalet ordinarie medlemmar. 

Därjämte beslöt landtdagen, att på sätt 7-manna utskottet 
föreslagit ett lag- och ekonomiutskott omedelbart skulle tillsättas, 
i hvilket borde inväljas 16 ordinarie ledamöter. 

Vidare meddelade talmannen, att 7-manna utskottet tänkt 
att ett järnr;ägsutskott och ett petitionsutskott samt tr;enne utskott 
för behandling af sociala frågor borde tillsättas. 

Föredrogos och bordlades till plenum i nästa fredag följande 
Hans Kejserliga Majästets propositioner: 

n:o 9 angående stämpelber;illning; 
n:o 10 angående ber;illning för spelkort; 
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n:o 11 angående anfJisande af medel till bestridande af landt-
dagskostnaderna; 

n:o 12 angående skjutsfJäsendet; 
n:o 13 angående brandstodsföreningar; 
n:o 14 med förslag till lag angående arbetet i bagerier; 
n:o 15 angående förändrade stadganden om jakt å elg. 

Föredrogs och remitterades till statsutskottet relation till Fin
lands landtdag om statsverkets tillstånd, afgifven af finans
expeditionen i Senaten. 

Prokuratorns berättelse om lagskipningen och lagames hand
haffJande i landet bordlades till första plenum. 

Talmannen meddelade, att af 7-manna utskottet föreslagits, 
att vid landtdagen skulle anställas, förutom sekreterare, en 
notarie och en kanslist. Och då besättandet af sekreterare
befattningen vore brådskande, hade utskottet föreslagit, att 
hugade sökande till dessa befattningar skulle af talmannen 
uppmanas att anmäla sig. 

Till sekreterarebefattningen hade anmält sig justitierådman 
A. V. Lindberg, juriskandidaten Ph. Suuronen, juriskandidaten 
Ilmari Tavaststjerna och juriskandidaten Vilho Luukkonen; 
och hade de två förstnämnda i utskottet förordats. Utskottets 
majoritet hade dock rekommenderat juriskandidaten Ph. Suuro
nen, och föreslog talmannen att landtdagen nu ville skrida till 
valet af sekreterare, såvida enighet icke utan val kunde ernås. 

Sedan diskussionen i ärendet förklarats afslutad, valdes till 
sekreterare vid innevarande landtdag juriskandidaten Philip 
Suuronen med 157 röster; justitierådman Lindberg ·erhöll 34 
och juriskandidaten Luukkonen 4 röster, hvarutom vid valet 
afgafs en blank röstsedel. 

Beslutet justerades genast och skulle underrättelse därom 
meddelas statsutskottet och juriskandidaten Suuronen genom 
protokollsutdrag. 

Emedan vid justering af protokollet ifrågasatts riktigheten 
af benämningen Suomen Kansaneduskunta och sedan dis
kussionen i ärendet förklarats afslutad, uppställde talmannen till 
besvarande följ ande omröstningspro positioner: 
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Den, som godkänner den i protokollet förekommande be
nämningen >>Suomen kansaneduskunta>>, röstar ja; vinner nej, 
bör benämningen >>Suomen eduskunta>> användas. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 118 ja och 70 nej röster samt 
en tom sedel, hvadan den i protokollet använda benämningen, 
>>Suomen kansaneduskunta>> godkänts. 

Beslöts, att åtminstone tillsvidare skulle anställas en notarie 
och en kanslist, hvilkas antagande uppdrogs åt 7-manna utskottet. 

Serlan landtdagsman Orasmaa hos landtdagen gjort fram
ställning angående polisens i Helsingfors förfarande den 23 i 
denne månad, och diskussionen i ärendet förklarats afslutad, 
godkändes till besvarande följande omröstningsproposition: 

Den, som önskar bordlägga ärendet till plenum i morgon, 
röstar ja; vinner nej, har ärendet bordlagts till första plenum 
i nästa vecka. 

Vid öppen omröstning erkändes ja-rösterna vara öfvervä
gande, hvadan saken bordlagts till morgondagens plenum. 

Serlan talmannen anmält, att nästa plenum eger rum i mor
gon kl 6 e. m., förklarades plenum afslutadt kl 9,10 e. m. 

Plenum den 29 maj kl. 6 e. m. 

Talmannen meddelade, att till landtdagen anländt hälsnings
telegram, undertecknadt å det liftländska folkets vägnar af 
samtliga dess medlemmar i riksduman. 

Talmannen uttalade, att detta telegram af landtdagen mot
tagits med förståelse och tacksamhet. 

Talmannen meddelade, att 7 -manna utskottet för sin del 
föreslagit tillsättandet af ytterligare 4 utskott utöfver de tidigare 
beslutna, nämligen; ett järnrägsutskott, ett petitionsutskott, ett 
agrarutskott och ett socialutskott, till hvilka skulle väljas 16 med
lemmar och 7 suppleanter, hvilket sistnämnda antal befunnits 
erforderligt enligt den vid tidigare verkställda utskottsval följda 
beräkning. 

Serlan diskussionen förklarats afslutad, godkändes förslaget 
om tillsättandet af fyra utskott utöfver de tidigare beslutna. 
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>>Maatalousvaliokunta!> skulle på svenska benämnas >>Agrar
utskottet.>> 

I fråga om det fjärde utskottets namn godkändes följande 
omröstningsproposition: 

Den, som godkänner benämningen >>Sosiaalinen valiokunta>> 
röstar j a; vinner nej, har benämningen>> Työväenasiain valiokunta» 
antagits. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
hvadan benämningen >>Työväenasiain valiokunta>> för detta 
utskott godkänts. 

I fråga om antalet medlemmar i de nu beslutna utskotten 
godkändes följande omröstningsproposition: 

Den, som önskar att i dessa utskott antalet medlemmar 
blifva 16, och antalet suppleanter 7 röstar ja; vinner nej, har 
medlemsantalet bestämts till 20 och antalet suppleanter i för
hållande därtill enligt det proportionella valsättet. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande, 
och skulle således uti ifrågavarande utskott antalet medlemmar 
utgöra 16 och antalet suppleanter 7. 

Talmannen uppmanade elektorerna att verkställa valen till 
dessa utskott. 

Nåd. prop. n:o l angående byggande och underhåll af fJägar 
på landet remitterades enligt presidiets förslag till lag- och eko
nomiutskottet. 

Nåd. p rop. n:o 2 angående införande af ett ordnadt notariatfJä
sende remitterades enligt presidiets förslag till lagutskottet. 

Nåd. p rop. n:o 3 om rättegångsfullmäktige och om offentliga 
sakförare borde enligt presidiets förslag remitteras till lagut
skottet. 

Efter diskussion i ärendet godkändes följande omröstnings
proposition: 

Den, som önskar remittera prop. n:o 3 till lagutskottet 
röstar ja; vinner nej har prop. remitterats till socialutskottet. 

Vid öppen omröstning erkändes ja-rösterna vara öfvervä
gande, hvadan nåd. prop. n:o 3 jämte den i ärendet förda 
diskussionen remitterades till lagutskottet. 

Föredrogas och remitterades utan omröstning bordlagda propo
sitionerna 
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n:o4 angående ändrad lydelse af 4 § 17 kapitlet Rättegångsbalkent 
till lagutskottet 
n:o 5 med förslag till lag om skydd för mönster och modellert 
till lag- och ekonomiutskottet 
n:o 6 angående grunderna för uttaxering af vissa kyrkliga 

afgifter, 
till lag- och ekonomiutskottet, 

samt n:o 7 angående ändrad lydelse af 2 § 6 mom. i Reglementet 
för Finlands Bank af den 19 februari 18.95, sådan den lyder i nå
diga förordningen af den 10 juli 1.901, 

till bankutskottet. 
Bordlagda nåd. prop. n:o 8 angående förändrade bestämningar 

om åtalande af vissa i 13 kapitlet strafflagen nämnda brott 
remitterades enligt presidiets förslag till lagutskottet. 
Plenum ajournerades klockan 10,33 e. m. på en timme. 

På förslag af landtdagsman L. Ingman beslöts, att sup
pleanterna böra kallas från den grupp, till hvilken den från
varande ordinarie ledamoten hör. 

Talmannen erinrade, att valet af medlemmar i stora ut
skottet verkställes förstkommande lördag, hvarföre kandidat
listorna för detta val böra inlämnas till sekreteraren senast före 
kl 12 i fredag, och anträffas denne sagda dag kl 10-12 å kansliet. 

Prokuratorns berättelse om lagskipningen och lagames hand
hatvande i landet. 

Talmannen: Då ärendets bordläggning påyrkats och bord
läggningen är beroende af Iandtdagens beslut, anser jag att i 
ärendet riktigast förfares sålunda, att till först behandlas frågan 
om ärendets bordläggning och sedan om dess remiss till utskott. 

Sedan diskussionen om bordläggningen förklarats afslutad, 
godkändes följande omröstningsproposition till besvarande: 

Den, som önskar ytterligare bordlägga ärendet, röstar ja; 
vinner nej, fortsättes med ärendets vidare handläggning. 

Vid öppen omröstningvoroja-rösterna öfvervägande, hvadan 
prokuratorsberättelsen ytterligare bordlagts. 

Godkändes till besvarande följande omröstningsproposition: 
Den, som önskar bordlägga ärendet till sista plenum i först-
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kommande vecka, röstar ja; vinner nej, har ärendet bordlagts 
till första plenum i sagda vecka. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, och hade 
prokuratorsberättelsen sålunda bordlagts till sista plenum i 
förstkommande vecka. 

Föredrogs landtdagsman Orasmaas bordlagda framställning 
angående polisens i Helsingfors förfarande. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 
omröstningspropositioner: 

1:o Den, som till kontraproposition mot landtdagsman 
Orasmaas förslag godkänner landtdagsman Paasikivis förslag, 
att ärendet, såvidt detsamma angår den fyra medlemmar af 
representationen tillfogade kränkning, blefve remitterad till 
talmanskonferensen, röstar ja; vinner nej, har landtdagen god
känt landtdagsman Söderholms förslag. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Listos förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdagen beslutit 
till kontraproposition antaga landtdagsman Paasikivis förslag. 

Vid omröstningen med slutna sedlar afgåfvos 43 ja- och 141 
nej-röster, hvarutom 4 röstsedlar kasserades, emedan de befun
nos slutna till hvarandra. 

3:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags
man Danielson-Kalmaris förslag, röstar ja; vinner riej, har landt
dagen till kontraproposition antagit landtdagsman Paasikivis 
förslag. 

Vid öppen omröstning voro nej-rösterna öfvervägande. 
4:o Den, som godkänner landtdagsman Orasmaas förslag, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagen godkänt landtdagsman 
Paasikivis förslag. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
hvadan landtdagen sålunda godkänt landtdagsman Paasikivis 
ofvannämnda förslag. 

Förslaget i tolkningsfrågan bordlades till nästa plenum. 
Plenum afslöts kl. 3,25 på natten. 
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Plenum den 31 maj kl. 6 e. m. 

V alet af stora utskottets medlemmar. 

Talmannen upplyste, att valet af medlemmar till stora ut
skottet komme att ega rum vid plenum i morgori, hvilket vidta
ger klockan 12. Resultatet af valet afkunnas på aftonen klockan 
6. Tryckta valsedlar funnes å kansliet i morgon från kl. 11 f. m. 
Tillika meddelade talmannen, att petitions- och motionsförslag 
böra inlemnas till sekreteraren inom en vecka, räknadt från 
morgondagen. 

Nåd. prop. n:o .9 angående stämpelbe~Jillning remitterades 
till statsutskottet. 

Föredrogas och remitterades till statsutskottet utan diskussion: 
nåd. prop. n:o JO angående be~Jillning för spelkort och 
nåd. prop. n:o 11 angående am,isande af medel till bestridande 

af landtdagskostnader. 
Nåd. prop. n:o 12 angående skjuts~Jäsendet remitterades 

till lag- och ekonomiutskottet. 
Nåd. prop. n:o 13 angående brandstodsföreningar remitterades 

till lag- och ekonomiutskottet. 
Nåd. prop. n:o 14 med förslag till lag angående arbetet i ba

gerier remitterades till socialutskottet. 
Nåd. prop. n:o 15 angående förändrade bestämningar om 

jakt å elg remitterades till lagutskottet. 

Föredrogs landtdagsman V. T. Rosenqvists bordlagda för
slag angående tolkning af andraganden i landtdagen. 

På förslag af talmannen behandlades till först första klämmen, 
hvilken godkändes i den af landtdagsman Setälä föreslagna 
formuleringen. 

Andra klämmen: Godkändes följande omröstningsproposi
tioner: 

1:o D.en, som till kontraproposition godkänner landtdags
man Huoponens förslag, att andra klämmen förkastas, röstar ja; 
vinner nej, har landtdagsman v. Alfthans förslag, att saken 
lämnas tillsvidare beroende, godkänts. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
2 



18 

2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags
man Huoponens förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontra
proposition godkänts landtdagsman Palmens förslag. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 65 ja- och 100 nej-röster. 
3:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Palmens förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdagsman 
Kivilinnas förslag till kontraproposition antagits. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
4:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Palmens förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdagsman 
Wuorimaas förslag till kontraproposition godkänts. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
5:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Palmens förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdagsman 
Y rjö- Koskinens förslag godkänts till kontraproposition. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
6:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Palmens förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdagsman 
Tainios förslag godkänts till kontraproposition. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 71 ja- och 109 nej-röster. 
7:o Den, som godkänner andra klämmen i landtdagsman 

Rosenqvists ifrågavarande förslag, röstar ja; vinner nej, har 
landtdagen såsom slutligt beslut i saken omfattat landtdagsman 
Tainios förslag. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 28 ja- och 162 nej-röster, 
hvadan sålunda godkänts landtdagsman Tainios förslag, att 
klämmarna uti dc svenska andragandena tolkas till finska, samt 
att åt representanter, tillhörande den svenska allmogeklassen, 
anskaffas enskilda tolkar, därest de sådant åstunda. 

Tredje klämmen: 
Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes landt

dagsman Cederbergs förslag. 
Plenum afslöts kl 2,40 på natten. 
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Plenum den l juni kl. 12 p. d. 

Talmannen meddelade å 7-manna utskottets vägnar, att till 
notarie antagits juriskandidaten Ilmari Tavaststjerna och till 
kanslist hofrättsauskultanten Eskil Heilimo. 

Godkändes 7-manna utskottets förslag, att en ekonom skulle 
anställas med uppdrag att handhafva landtdagslokalens eko
nomi, såvidt den ankom å landtdagen, samt öfverlämna åt 
sagda ntskott att antaga ekonom. 

Då härefter skulle skridas till ralet af medlemmar till stora 
utskottet, erinrade talmannen, att tryckta valsedlar utdelats åt 
landtdagsmännen samt att sådana ytterligare vid behof stode 
att fås hos sekreteraren. Magister Hallsten hade ombedts att 
biträda såsom sakkunnig. 

Valsedeln borde utmärkas med ett streck inom en ram, om
slutande den grupp kandidater, som af den väljande uppbäras. 
Valsedeln bör inlemnas hopviken. 

Sedan valsedlarna inlämnats, uppmanade talmannen de 
Iandtdagsmän, hvilka såsom ombud ingifvit kandidatlistor, 
att biträda vid valsedlames öppnande. 

Valets utgång komme att offentligen delgifvas kl 6 e. m. 
Då plenum åter fortsattes klockan 6 e. m. meddelades resul

tatet af valet utaf medlemmarna i stora utskottet. 
Plenum afslutades kl 6,20 e. m. 

Plenum den 5 juni kl. 11 i. m. 

Efter anmälan inträdde senatorn Wegelius, åtföljd af referen
dariesekreteraren Degerholm, samt yttrade på svenska och 
finska: 
Ärade Herr Talman! Hedervärda Fin~ka Folkrepresentation! 

Jämlikt Kejserliga Senatens för Finland förordnande har 
jag äran härjämte till Finlands Landtdag öfverlämna följande 
Hans Kejserliga Majestäts nådiga propositioner: 

n:o 16 med förslag till Lag om narmgarna; 
n:o 17 angående anslag för järnrägsbyggnader; 
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n:o 18 angående rissa slag aj samjäld skogsmark. 
Talmannen svarade: Å Landtdagens vägnar tackar jag för 

de nu öfverlämnade nådiga propositionerna, hvilka skola af 
Landtdagen i grundlagsenlig ordning behandlas. 

Antagandet af tolk öfverlämnades till 7-manna utskottet 
enligt af detsamma framstäldt förslag. 

Ordnandet aj stenografgöromålen inom Landtdagen. 

Föredrogas och upplästes af stenografföreningarna inläm
nade tvänne särskilda skrifvelser. 

Talmannen meddelade, att 7-manna utskottet föreslagit 
att stenografföreningarDes förslag skulle godkännas samt att 

j 

ärendet i öfrigt, hvad den finansiella sidan beträffar, blefve 
remitterad till statsutskottet. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes de i steno
grafföreningarnes skrifvelser omförmälda förslag och remittera
des ärendet beträffande dess finansiella del till statsutskottet. 

Landtdagsman Renvall uppläste en af flere landtdagsmän 
undertecknad adress till H ans Kejserliga Majestät angående lag
lighetsprincipens jörrerkligande på alla områden af statslijret, 
och sedan diskussionen i detta ärende förklarats afslutad, 
bordlades adressförslaget till första plenum i nästa vecka. 

Petitionsförslaget n:o 1 bordlades till första plenum i nästa 
vecka. 

Pet. förslagen n:o 2 och .9 bordlades till plenum nästa lördag. 
Pet. förslaget n:o 18 bordlades till plenum nästa lördag. 
Pet. förslaget n:o 3 gaf anledning till diskussion och sedan 

denna förklarats afslutad, godkändes till besvarande följande 
omröstningsproposition: 

Den, som önskar remittera pet. förslaget n:o 3 till agrarut
skottet röstar ja; vinner nej, har förslaget bordlagts till första 
plenum nästa vecka. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande, 
hvadan pet. n:o 3 omedelbart remitterades till agrarutskottet. 



Pet. n:o 4 bordlades till första plenum i nästa vecka. 
Pet. n:o 5 remitterades till järnvägsutskottet. 
Pet. n:o 6 remitterades till järnvägsutskottet. 
Pet. n:o 7 remitterades till järnvägsutskottet. 
Pet. n:o 8 remitterades till järnvägsutskottet. 
Pet. n:o 10 bordlades till morgondagens plenum. 
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Sedan talmannen meddelat, att följande plenum eger rum 
torsdagen den 6 juni kl 1/2 12 samt att plena komme att hållas 
denna vecka hvarje dag kl 11 f. m. och följande vecka om mån
dag och onsdag, förklarades plenum afslutadt kl.2,30 e. m. 

Plenum den 6 juni kl. 11,30 f. m. 

Föredrogas och bordlades följande nådiga propositioner: 
n:o 16 med förslag till Lag om näringarna till plenum först

kommande måndag samt 
n:o 17 angående anslag för järnvägsbyggnader och 
n:o 18 angående vissa slag af samfäld skogsmark till plenum 

nästa lördag. 

Pet. förslaget n:o 36. I sammanhang härmed behandlades 
bordlagda pet. förslaget n:o 10. 

Sedan diskussionen afslutats, remitterades pet. försl. n:ris 
36 och 1 O till petitionsutskottet. 

Pet. förslaget n:o 16. 
Sedan diskussionen förklarats afslutad, afbröts på talman

nens framställning plenum klockan 3,40 e. m. och beslöts dess 
fortsättning kl. 5,30 e. m. 

Plenum vidtog åter klockan 5,30 e. m., hvarvid !ortsattes 
behandlingen af pet. n:o 16, och godkändes efter slutförd 
diskussion följande omröstnings proposition: 

1:o Den, som önskar bordläggning af pet. förslaget n:o 16 

4 
för dess behandling i sammanhang med följande tre petitions
förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdagen beslutit skrida 
till ärendets sakliga behandling. 

Vid öppen omröstning voro nej-rösterna öfvervägande. 
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2:o Den, som önskar petitionsförslagets n:o 16 remiss till 
utskott, röstar ja; vinner nej, har förslaget lagts till handlin
garne. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som önskar remittera pet. förslaget till lag- och 

ekonomiutskottet röstar ja; vinner nej, remitteras förslaget till 
ekonomi utskottet. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande 
hvadan pet. förslaget n:o 16 sålunda remitterats till ekonomi
utskottet. 

Till gemensam behandling föredrogos ännu petitionsförslagen 
n:ris 20, 21 och 31. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad remitterades dessa 
tre förslag till ekonomiutskottet. 

Petitionsförslagen n:ris 23 och 27. 
Godkändes till besvarande följande omröstningsproposition: 
Den, som önskar, att ifrågavarande pet. förslag remitteras 

till lagutskottet, röstar ja; vinner nej, hafva förslagen bordlagts 
till första plenum i nästa vecka. 

Vid öppen omröstning segrade nej-rösterna, hvadan pet. 
förslagen n:ris 23 och 27 bordlagts till första plenum i nästa 
vecka. 

Pet. förslaget n:o 29 remitterades till grundlagsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 46. 
Sedan diskussionen förklarats afslutad, framställdes följande 

omröstningspropositioner: 
1:o Den, som till kontraproposition (mot landtdagsman 

Vuorimaas förslag om ärendets remiss till lagutskottet) god
känner förslaget om remiss af pet. förslaget n:o 46 till petitions
utskottet, röstar ja; vinner nej, har till kontraproposition god
känts förslaget om ärendets remiss till statsutskottet. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner pet. förslagets remiss till lagut

skottet röstar ja; vinner nej, har ärendet remitterats till stats
utskottet. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
hvadan pet. förslaget n:o 46 remitterats till statsutskottet. 

Pet. förslaget n:o 28 remitterades till lag- och ekonomiutskottet. 
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Pet. förslaget n:o 44. 
Sedan diskussionen förklarats afslutad, framställdes följande 

omröstningspro position: 
Den, som önskar att ifrågavarande petitionsförslag omedel

bart remitteras till lag- och ekonomiutskottet, röstar ja; vinner 
nej, har förslaget bordlagts till första plenum i nästa vecka. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande, 
hvadan pet. förslaget n:o 44 remitterats till lag- och ekonomi
utskottet. 

Pet. förslaget n:o 43 och pet. förslaget n:o 41 remitterades till 
lag- och ekonomiutskottet. 

Pet. förslaget n:o 22 remitterades till statsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 37 remitterades till lag- och ekonomiut-

skottet. 
Pet. förslaget n:o 40 remitterades till statsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 33 remitterades till statsutskottet. 
Pet. förslagen n:ris 15, 61, 32 och 51. 
Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades nämnda 

fyra petitionsförslag till petitionsutskottet; hvarjämte protokolls
utdrag, upptagande den i ärendena förda diskussionen, skulle 
öfverlämnas till utskottet .. 

Pet. förslaget n:o 26 remitterades till lagutskottet. 

Vid föredragningen af petitioner angående nya järnfJägsbygg
nader föreslog landtdagsman Ahmavaara att endast kläm
marne i pet. förslagen skulle uppläsas och godkändes detta 
förslag. 

Pet. förslaget n:o 14 remitterades till järMägsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 17 remitterades till järMägsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 30 remitterades till järnfJägsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 54 remitterades till järMägsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 56 remitterades till järMägsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 62 remitterades till järMägsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 65 remitterades till järMägsutskottet. 
Nästa plenum komme att äga rum förstkommande lördag 

kl 11 f. m. och ej i morgon, såsom tidigare meddelats. 
Plenum afslöts kl 9,16 e. m. 
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Plenum den 8 juni kl. 11 i. m. 
Tolk. 

Talmannen meddelade å 7-manna utskottets vägnar, att till 
tolk antagits redaktören K. V. Puuska, som nu tillträdde denna 
befattning. 

Talmannen upplyste, att stenografkansliet velat hafva 
erinradt, att andraganden af talare, hvilka hade plats längre 
borta i salen, hördes mycket bristfälligt, hvarför talmannen utta
lade den önskan, att landtdagsmännen, i synnerhet de, som 
sutto mera aflägset, skulle från talarestolen framsäga sina an
draganden. 

Talmannen yttrade härå: 
Talmanskonferensen har ansett det åligga densamma att 

väcka initiativ i en sak, nämligen den om uppskof med landt
dagsarbetet. Då i landtdagskretsar den önskan allmänt utta
lats, att landtdagsarbetet blefve afbrutet för sommaren, har 
talmanskonferensen vid beredningen af denna fråga beslutit 
hemställa hos landtdagen, att densamma borde ingå till Kejsaren 
och storfursten med underdånig framställning därom, att plena 
hlefve inställda under sommaren. 

H vad beträffar längden af uppskofvet, är talmanskonferensen 
ense därom, att uppskofvet borde vidtaga den 31 innevarande 
juni, hvadan den 20 juni blefve sista arbetsdagen. Däremot hade 
olika åsigter hysts därom huru länge uppskofvet borde räcka. 
En del af talmannakonferensens ledamöter ansågo, att arbetet 
åter kunde vidtaga i början af september, andra åter att upp
skofvet borde utsträckas till medlet af september. Då den i 
och 15 september äro söndagar, skulle således enligt det förra 
förslaget arbetet åter vidtaga den 2 september, enligt det 
senare förslaget åter den 16 september. 

Med anledning häraf her jag att till landtdagens afgörande 
få hänskjuta frågan ej allenast om själfva uppskofvet, utan ock 
om den tid, till hvilken detsamma borde utsträckas. 

J ag får måhända till först framställa frågan om uppskofvet. 
År landtdagen ense därom att hos Kejsaren och storfursten 
framställning göres om uppskof i landtdagsarbetet? 

Frågan hesvarades jakande. 
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I fråga om uppskoff.Jets längd uppkom diskussion och sedan 
denna förklarats afslutad, godkändes till besvarande följande 
omröstningspro position: 

Den, som vill att om uppskof anhålles till den 2 september, 
röstar ja; vinner nej, har landtdagen beslutit anhålla om upp
skof till den 16 september. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 96 ja- och 93 nej-röster samt 
1 tom sedel, hvadan alltså beslutits att göra anhållan om upp
skof till den 2 september. 

Föredrogs bordlagda nåd. prop. n:o 17 angående anslag för 
järnf.Jägsbyggnader och remitterades densamma till statsutskottet. 

Nåd. prop. n:o 18 angående yissa slag af samfäld skogsmark 
gaf anledning till diskussion, hvarefter framstäides följande 
omröstningspro position: 

Den, som önskar remittera nåd. prop. n:o 18 till lag- och 
ekonomiutskottet röstar ja; vinner nej, har propositionen remit
terats till agrarutskottet. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
och hade således beslutits att remittera prop. n:o 18 till agrar
utskottet. 

Prokuratorns berättelse om lagskipningen och lagames hand
haff.Jande i landet. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades berät
telsen till lagutskottet, hvarjämte protokollsutrag, upptagande 
den i ärendet förda diskussionen, skulle öfverlämnas till utskottet. 

Pet. förslaget n:o 81 remitterades till lagutskottet. 
Pet. förslaget n:o 42 remitterades till agrarutskottet. 
Pet. förslaget n:o 13 remitterades till agrarutskottet. 
Pet. förslaget n:o 45 remitterades till statsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 11 remitterades till agrarutskottet. 
Talmannen erinrade, att då tiden var långt framskridenochen 

del landtdagsmän måhända ännu i afton ville inlämna petitions
och motionsförslag, det vore nödvändigt att afsluta plenum. 
De ärenden på dagens föredragningslista, som ej medhunnits, 
komme att upptagas vid måndagens plenum. 

Plenum af slöts kl 11,25 på natten. 
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Plenum den l O juni kl. 11 f. m. 

Föredrogs bordlagda propositionen n:o 16 med förslag tilllag 
angående näringarna och remitterades densamma till social
utskottet. 

Föredrogs förslag till Finlands Landtdags arbetsordning, 
och anmälde talmannen, att talmanskonferensen beslutit föreslå 
ärendets bordläggning till plenum förstkommande tisdag. 

Tillika erinrade talmannen att, hvad beträffar det proportio
nella valsättet, 7-manna utskottet förutsatt och nu föreslog, 
att det valsätt enligt senatens förslag, som härtills iakttagits, 
skulle framgent tillämpas med de mindre ändringar, som 
nyligen beslutits. 

Arbetsordningen bordlades till plenum förstkommande tisdag. 
SkrifPelse till H ans Kejserliga Majestät angående uppskoj 

med landtdagsarbetet. 
Föredrogs, upplästes på finska och svenska samt godkändes 

följande af talmanskonferensen uppsatta skrifvelse: 

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och storfurste! 
Då storfurstendömet Finlands landtdag på Eders Kejserliga 

Majestäts kallelse för första gången sammankommit enligt den 
nya landtdagsordningen, har detta skett å annan tid af året än 
landtdagsordningen förutsätter såsom regel. Att folkrepresen
tationen kallades samman så snart som möjligt för att begynna 
sitt maktpåliggande värf, var visserligen naturligt. Men då 
numera de förberedande åtgärderna slutförts, har Landtdagen. 
funnit ett afbrott i dess verksamhet för någon tid vara önskvärdt. 
Sådant lifvet i Finland gestaltar sig är sommaren icke väl egnad 
för landtdagsarbetet. Särskildt för de talrika medlemmar af 
folkrepresentationen, hvilka idka jordbruk är det af vikt att 
få vistas i hemmet under sommarmånaderna. I anledning 
häraf och då landtdagsmännen kunde betjäna sig af en dem 
förunnad ferie för att göra sig förtrogna med de viktiga nådiga 
propositioner och andra frågor, hvilka skola af Landtdagen 
handläggas har Landtdagen under hänivsning till 17 § Landt
rlagsordningen ansett sig hafva skäl att i underdånighet hos 



27 

Eders Kejserliga Majestät hemställa om nådigt bifall till att 
Landtdagen finge afbryta sina arbeten dan 20 i denna Juni 
månad och åter sammankomma den 2 instundande September. 

Finlands Landtdag framhärdar etc. 

Pet. förslaget n:o 12 remitterades till lagutskottet. 
Pet. förslaget n:o 34 remitterades till lag- och ekonomiutskottet. 
Pet. förslaget n:o 38 bordlades tills ett samma ärende berö-

rande petitionsförslag (n:o 53) blefve föredraget. 
Pet. förslaget n:o 53. 
Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 

omröstningsproposition: 
Den, som önskar remittera ifrågavarande två petitionsförslag 

till agrarutskottet, röstar ja; vinner nej, har landtdagen beslutit 
remittera förslagen till statsutskottet. 

Vid omröstningen befunnos nej-rösterna öfvervägande; och 
hade landtdagen således beslutit remittera pet. förslagen n:ris 
38 och 53 till statsutskottet. 

Pet. förslaget n:o 52 remitterades efter slutförd diskussion 
till järnrägsutskottet. 

Pet. förslaget n:o 85 remitterades till agrarutskottet. 
Pet. förslaget n:o .97 remitterades till lag- och ekonomi

utskottet. 
Föredrogos och remitterades utan diskussion till järnrägs

utskottet: 
Petitionsförslagen n:ris 66, 67, 68, 6.9, 70, 71, 87, 88, .90, .93, 

.95, .98 och 100. 
Petitionsförslagen n:ris 83 och 8.9 remitterades jämte förut 

bordlagda pet. förslaget n:o 4 till lagutskottet. 
Föredrogs pet. förslaget n:o 82. 
Plenum afbröts kl 3,48 e. m. Fortsattes kl 6 e. m. 
Sedan diskussionen ang. pet. försl. n:o 82 förklarats afslutad, 

godkändes till besvarande följande omröstningsproposition: 
Den, som önskar remittera pet. försl. n:o 82 till lagutskottet 

röstar ja; vinner nej, har landtdagen beslutit remittera försla
get till petitionsutskottet. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
och hade pet. försl. n: o 82 således remitterats till petitionsutskottet. 
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Föredrogos och remitterades utan diskussion till lagutskottet 
petitionsförslagen n:ris 73, 74, och 125. 

Petitionsförslaget n:o 10.9, i sammanhang hvarmed före
drogos pet. förslagen n:ris 23 och 27, föranledde diskussion, 
hvarefter godkändes följande omröstningsproposition: 

Den, som önskar remittera ifrågavarande petitionsförslag 
till petitionsutskottet, röstar ja; vinner nej, hafva förslagen 
remitterats till grundlagsutskottet. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
och hade pet. förslagen n:ris 23, 27 och 109 förty remitterats 
till grundlagsutskottet. 

Pet. förslaget n:o 48 och pet. förslaget n:o 60 remitterades 
till grundlagsutskottet. 

Petitionsförslaget n:o 17 4 bordlades till plenum förstkom
mande lördag. 

Pet. förslaget n:o 5.9 och i sammanhang därmed föredragna 
bordlagda pet. förslaget n:o 1 remitterades till grundlagsutskottet. 

Plenum afslöts kl 12,20 på natten. 

Plenum den 12 juni kl. 11 f. m. 

Talmannen meddelade, att talmanskonferensen, med hänsyn 
därtill att expedition af något beslut möjligen i en snar framtid 
erfordras, beslutit uppmana elektorerna att välja ledamöter i 
expeditions- och justeringsutskotten samt af det proportionella 
valsättet betingadt antalet suppleanter för dem. 

Talmannen meddelade, att talmanskonferensen beslutit 
göra framställning om behandling af arbetsordningen sålunda, 
att förmiddagen af detta plenum skulle egnas åt granskning 
och diskussion af arbetsordningen och hvad däraf möjligen icke 
medhunnes lämnas till plenum i nästa fredag, samt att på efter
middagen skulle föredragas petitioner. 

Arbetsordningens 

första rubrik K o n s t i t u e r a n d e å t g ä r d e r samt 1-4 
§ § godkändes utan diskussion. 
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I anledning af landtdagsman A. Neovius' förslag om tillägg 
af en ny § efter 4 §. framstäides följande omröstningspropo
sitioner: 

1:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags
man A. Neovius' förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontra
proposition godkänts landtdagsman af Ursins förslag. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner utskottets förslag uti förevarande 

afseende röstar ja; vinner nej har landtdagsman af Ursins förslag 
godkänts. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 146 ja- och 41 nej-röster, 
hvadan utskottets förslag uti nu berörda afseende godkänts. 

5-6 §§ godkändes utan diskussion. 

Beträffande 7 § framställdes följande omröstningsproposition: 
Den, som uti förevarande afseende godkänner utskottets 

förslag röstar ja; vinner nej, har landtdagen i enlighet med landt
dagsman Ehrnroots förslag beslutit ur § utesluta dess första 
moment. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande; och 
hade således 7 § godkänts enligt utskottets förslag. 

8 §. Omröstningspropositioner: 
1:o Den, som godkänner 8 §:ns första mening enligt utskottets 

förslag röstar ja; vinner nej, har i detta afseende godkänts landt
dagsman V. T. Rosenqvists förslag. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraproposition mot utskottets förslag 

till formulering af 8 §, godkänner landtdagsman Gustafssons 
förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraproposition godkänts 
herr Estlanders förslag. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkänner 8 § enligt betänkandet röstar ja; 

vinner nej, har herr Gustafssons förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 

8 § godkänts enligt utskottets förslag. · 
,9 § godkändes utan diskussion. 
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10 §. Omröstningspropositioner: 
1:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man eastrens förslag att orden: >>som ej är ledamot i annat 
utskott>> uteslutas, röstar ja; vinner nej, har till kontraproposition 
godkänts landtdagsman Estlanders förslag. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som i förevarande punkt godkänner utskottets 

förslag röstar ja; vinner nej, har landtdagsman eastrens förslag 
godkänts. 

Vid omröstningen befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
hvadan beslutits att från 10 § utesluta orden: >>som ej är ledamot 
i annat utskott.>> 

3:o Den, som godkänner 10 § beträffande orden: >>tre gånger• 
röstar ja; vinner nej, har i detta afseende antagits landtdagsman 
Häkkinens förslag. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
4:o Den, som godkänner 10 § såsom sådan, röstar ja; vinner 

nej, har l.andtdagen beslutit därtill foga det af landtdagsman 
eastren föreslagna moment. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande; 
och hade landtdagen alltså beslutit att till10 § skulle i enlighet 
med herr eastrens förslag fogas ett särskildt elektorerna berörande 
moment. 

11-12 §§ godkändes utan diskussion. 

13 §. Omröstningspropositioner: 
1:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Hjelts förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontrapropo
sition godkänts landtdagsman Estlanders förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner 13 § enligt utskottets förslag, röstar 

ja; vinner nej, har landtdagsman Hjelts förslag härutinnan 
godkänts. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande, 
hvadan 13 § godkänts enligt utskottets förslag. 

Utan diskussion godkändes hvar efter annan 14-18 §§ samt 
till dem hörande rubriker. 
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1.9 §. Omröstningspropositioner: 
i:o Den, som godkänner 19 § enligt utskottets förslag i så 

måtto, att ordet >>tryckt>> bibehålles, svarar ja; vinner nej har 
landtdagen beslutit att i enlighet med landtdagsman Listos 
förslag utesluta ordet >>tryckt>>. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, och 
skulle förty ordet >>tryckt>> uteslutas. 

2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags
man Kares' förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontrapropo
sition antagits landtdagsman eastrens förslag. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkänner 19 § enligt utskottets förslag, röstar 

ja; vinner nej, har Jandtdagsman eastrens förslag godkänts. 
Vid omröstningen befunnos nej-röster öfvervägande, hva

dan alltså beslutits att i 19 § ersätta ordet >>tillgängligt>> med 
orden >>till påseende.>> 

20 § godkändes utan diskussion. 
21 §. Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes 

följande omröstningsproposition: 
Den, som godkänner betänkandets 21 §, röstar ja; vinner 

nej, har landtdagsman eastrens förslag godkänts. 
Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande, 

hvadan 21 § godkänts enligt utskottets förslag. 

22 §. Omröstningsproposition: 
i:o Den, som godkänner betänkandets 22 § röstar ja; vinner 

nej, har landtdagsman Ehrnroots förslag godkänts. 
Vid omröstningen befunnas ja-rösterna segrande. 
2:o Den, som godkänner betänkandets 22 § röstar ja; vinner 

nE)j, har landtdagen godkänt landtdagsman Tainios förslag att 
från § utelemoas orden: >>eller icke är tillstädes vid omröstning 
med slutna sedlar.>> 

Vid omröstningen befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
hvadan 22 § antagits i enlighet med landtdagsman Tainios 
förslag. 

23 § godkändes utan diskussion. 
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24 §. Omröstningspropositioner: 
1 :o Den, som till kontraproposition mot betänkandets 24 § 

godkänner landtdagsman Kairarnos förslag att ordet •>två» 
utbytes mot ordet •>tre,>, röstar ja; vinner nej, har landtdagen 
omfattat landtdagsman Schybergsons förslag. 

Vid öppen omröstning erkändes ja-rösterna vara öfvervä
gande. 

2:o Den, som godkänner betänkandet hvad beträffar ordet 
•>två>> röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Kairarnos förslag 
godkänts.-

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkänner betänkandets 24 §, röstar ja; vin

ner nej, har landtdagsman Ahmavaaras förslag om ett tilläggs
moment godkänts. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
24 § var således oförändrad godkänd enligt utskottets förslag. 
25-28 § § godkändes h var efter annan utan diskussion. 
29 §. Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes 

följande omröstningsproposition: 
Den, som godkänner 29 § oförändrad, röstar ja; vinner 

nej, har det af landtdagsman Ingman gjorda förslaget om ett 
tillägg godkänts. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
och hade sålunda beslutits att efter ordet >>bör>> tilläggas: >>därest 
talmannen pröfvar sådant nödigt.>> 

30 §. Efter diskussionens slut afbröts plenum kl 3, 53 e. m. 
Då plenum åter vidtog kl 6 e. m. godkändes följande om

röstningsproposition: 
Den, som vill skrida till slutlig behandling af 30 §, röstar 

ja; vinner nej, har landtdagen beslutitremittera §till grundlags
utskottets behandling. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
hvadan 30 § hänskjutits till grundlagsutskottet för beredning. 

Arbetsordningens handläggning afbröts och skulle densamma 
fortsättas vid följande plenum nästa fredag kl 11 f. m. 

Till medlemmar i kanslikommissionen utsågos landtdags·· 
männen Setälä, v. Alfthan, Lagerlöf och Tainio. 
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Till grundlagsutskottet remitterades: 
Petitionsförslagen n:ris 110, 102, 114, 75, 115, 113, 14.9. 
Till grundlagsutskottet remitterades äfven 
Pet. förslagen n:ris 111, 142, 150, 118, 183 och 35. 
Pet. förslaget n:o 182 remitterades till statsutskottet. 
Pet. förstaget n:o 134 remitterades tiH petionsförslaget. 
Pet. förslaget n:o 47 remitterades till lagutskottet. 
Pet. förslaget n:o 1.9 remitterades till petitionsutskottet. 
Ti11 socialutskottet remitterades: 
Petitionsförslagen n:ris .9.9, 4.9, 186, 63 och 64. 
Petitionsförslaget n:ris 78 remitteradas till petitionsutskottet. 
Petitionsförslaget n:o 7.9 remitterades till grundlagsutskottet. 
Petitionsförsleget u:o 103 remitterades till grnndlagsutskottet. 
Petitionsförslaget n:o 104 remitterades till socialutskottet. 
Petitionsförslaget n:o 116 remitterades till petitionsutskottet. 
Pet. förslaget n:o 137 remitterades till socialutskottet. 
Till jernrägsutkottet remitterades utan diskussion: 
Pet. förslagen n:ris 106, 123, 126, 127, 132, 144, 151, 160, 

161, 154, 162, 163, 171, 177, 178. 180, 1.90. 
Pet. förslaget n:o 18.9. Efter slutförd diskussion framstäl

des följande omröstningsproposition: 
Den, som önskar remittera förevarande petitionsförslag 

til1 järnvägsutskottet, röstar ja: vinner nej, har förslaget remit
terats till statsutskottet. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande, och 
hade pet. försl. n:o 18.9 således remitterats till färnrägsutskottet. 

Plenum afslöts kl. 10 e. m. 

Plenum den 14 juni 1907 kl. 11 i. m. 

Upplästes följande till landtdagen anlända telegram: 

Representanter för Finska folket! 

Vi arbetare från Lohilahti i Sulkava hälsa Eder, skapare af 
det nya Finland. Egnen ett kraftigt arbete åt vårt folks sanna 
lycka! På samma gång uttala vi värt missnöje öfver polisens 
i Helsingfors kränkande uppförande mot folkrepresentanter. 

Arbetare från Lohikoski. 
a 
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Föredrogs för fortsatt handläggning förslaget till arbetsord
ning. Efter slutförd diskussion, framställdes följande omröst
ningsproposition: 

Den, som godkänner landtdagsman Kairarnos förslag, såsom 
sådant, röstar ja; vinner nej, öfverlämnas förslaget till beredning 
af 7-manna utskottet. 

Vid omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, och 
skulle alltså landtdagsman Kairamas förslag öfverlämnas för 
beredning till 7-manna utskottet. 

31-34 §§godkändes utan diskussion jämte till dem hörande 
rubrik. 

35 §. Serlan diskussionen förklarats afslutad, godkändes 
följ ande omröstningsproposition: 

Den, som önskar skrida till saklig behandling af §, röstar 
ja; vinner nej, har landtdagen beslutit remittera § för beredning 
till grundlagsutskottet. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 135 ja- och 50 nej-röster, 
och hade landtdagen således beslutit att omedelbart skrida till 
saklig behandling. 

Plenum afbröts kl 4 e. m. och vidtog åter kl 6 e. m., hvar
vid fortsattes behandling af 35 § och framställdes efter slut
förd diskussion följande omröstningspropositioner: 

1:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags
man Söderholms förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontra
proposition godkänts landtdagsmännen Palmens och Paasi
kivis förslag. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 90 ja- och 88 :nej-röster. 
2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Söderholms förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontra
proposition godkänts landtdagsman Haveris förslag. 

Vid öppen omröstning voro ja-rösterna segrande. 
3:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Söderholms förslag, röstar ja; vinner nej, har såsom kontra
proposition godkänts landtdagsman Tainios förslag utan det 
af honom sedermera gjorda tillägg. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 32 ja- och 154 nej-röster. 
4:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Tainios ursprungliga förslag, röstar ja; vinner nej, har till 
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kontraproposition antagits landtdagsman Tainios förslag med 
af honom sedan därtill gjorda tillägg. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna segrande. 
5:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Tainios förslag med därtill gjorda tillägg, röstar ja; vinner 
nej, har landtdagsman Setäläs förslag med af honom gjord t 
tillägg godkänts. 

Vid öppen omröstning voro ja-rösterna öfvervägande. 
6:o Den, som godkänner 35 § enligt utskottets förslag, röstar 

ja; vinner nej, har landtdagsman Tainios förslag med af honom 
gjordt tillägg godkänts. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
hvadan landtdagen beträffande 35 § hade godkänt landtdagsman 
Tainios förslag med därtill gjordt tillägg. 

Emot beslutet anmäldes af flere representanter reservation. 
36-40 §§ godkändes utan diskussion. 
Sedan diskussionen angående arbetsordningens benämning 

förklarats afslutad, framställdes följande omröstnings proposition: 
Den, som godkänner benämningen: >>Suomen eduskunnan 

työjärjestys,>> röstar ja; vinner nej, har benämningen >>Suomen 
kansaneduskunnan työjärjestys>> godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande; och hade 
benämningen >>Suomen eduskunnan työjärjestys•> således af landt
dagen godkänts. 

Motionsförslagen angående alkohollagstiftningen n:ris 1, 2, 
;;, 14 och 17 remitterades efter slutförd diskussion till ekonomi
utskottet. 

Talmannen meddelade, att han i enlighet med uttalad önskan 
ansåg lämpligtafsluta plenum och öfverföra alla öfriga å dagens 
föredragninglista varande ärenden till morgondagens plenum. 

Plenum afslöts kl 11,50 e. m. 

Plenum den 15 juni 1907 kl. 11 i. m. 

Talmannen meddelade, att landtdagsman V al pas för en
skilda angelägenheter anhållit om befrielse från att vara ledamot 
i grundlagsutskottet och suppleant i järnvägsutskottet. 
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Sedan diskussionen förklarats afslutad, framställdes följande 
omröstningspro position: 

Den, som bifaller landtdagsman V alp as' anhållan om be
frielse, röstar ja; vinner nej, är denna anhållan afslagen. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
och hade landtdagen alltså afslagit landtdagsman V alp as' ifråga
varande anhållan. 

Föredrogs och bordlades till plenum första måndag en till 
talmannen under gårdagen ingifven af landtdagsman Sulo 
Wuolijoki undertecknad interpellation angående inlösen af 
Laukko fideikommiss. 

Föredrogs bordlagda petitionsförslaget n: o 17 4 angående myn
digheternas förfarande mot tjänstemän, som innehaft tjänst under 
olaglighetsåren. 

Diskussionen afbröts kl 3, 30 e. m. 
Innan diskussionen fortsattes kl 6 e. m. yttrade talmannen: 

J ag ber att få erinra, att på dagens föredragningslista äro upp
tagna 8 motionsförslag, hvilka oundgängligen borde hand
läggas i dag, ty de måste bordläggas en gång, om någon yrkar det. 
Därför anser jag det vara min plikt att föredraga dessa förslag 
efter det diskussionen uti förevarande ärende afslutats, äfven om 
tiden utsträcktes efter kl. 11, enär det i annat fall kunde inträffa, 
att vi icke hinna handlägga alla remissärenden, innan landtdags
arbetet afbrytes. I öfrigt får jag erinra talarena därom, att 
i sista punkten af arbetsordningen stadgas, att enhvar talares 
skyldighet är att strängt hålla sig till sak. J ag ber att talarena 
må hålla detta i minnet. 

Efter slutförd diskussion framställdes följande omröstnings
proposition: 

Den, som önskar remittera ifrågavarande petitionsförslag 
till grundlagsutskottet, röstar ja; vinner nej, har landtdagen 
beslutit lägga petitionen till handlingarna. 

Vid omröstning med slutna sedlar afgåfvos 59 ja-röster och 
110 nej-röster samt 3 torna sedlar. Landtdagen hade således 
beslutit lägga pet. förslaget n:o 17 4 till handlingarna. 

Godkändes talmannens förslag, att följande å föredragnings-
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listan upptagna motionsförslag skulle endast uppläsas enligt 
denna och bordläggas till måndagen, nämligen: 

motionsförslagen n:ris 20, 18, 1.9, 22, 11, 4 och 13. 
Beslöts. att å föredragningslistan upptagna petitionsförslag 

skulle föredragas vid plenum i måndag, 
Plenum afslöts kl. 1,50 på natten. 

Plenum den 17 juni 1907 kl. 11 f. m. 

Föredrogs landtdagsman S. Wuolijokis interpellation an
gående inlösen af Laukko fideikommiss. 

Talmannen framställde följande omröstningsproposition: 
Den, som bifaller till att interpellationen framställes, röstar 

ja; vinner nej, är interpellationen afböjd. 
Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande, och 

hade landtdagen sålunda beslutit, att interpellationen skulle 
framställas. 

Sedan i frågan om Helsingfors polisens förfarande diskus
sionen förklarats afslutad, godkändes följande omröstningspro
position: 

Den, som önskar uppskjuta behandlingen till följande ple
num, röstar ja; vinner nej, har behandlingen uppskjutits till 
tredje plenum efter detta. 

Vid omröstningen befunnos nej-rösterna öfvervägande, och 
hade saken sålunda uppskjutits till tredje plenum efter detta. 

Motionsförslaget n:o 20 remitterades, sedan diskussionen för
klarats afslutad, till lagutskottet som egde inhämta petitionsut
utskottets utlåtande i ärendet. 

Föredrogs och remitterades till petitionsutskottet petitions-
förslagen n:ris 24 och 25. 

Petitionsförslaget n:o 55 remitterades till grundlagsutskottet. 
Petitionsförslaget n:o .92 remitterades till petitionsutskottet. 
Petitionsförslaget n:o 107 remitterades till petitionsutskottet. 
Petitionsförslaget n:o 124 remitterades, sedan diskussionen 

angående denna och petitionsförslaget n:o 185 förklarats af
slutad, till petitionsutskottet 
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Beträffande pet. förslaget n:o 185 godkändes följande om
röstningsproposition: 

Den, som önskar remittera denna petition till statsutskottet, 
röstar ja; vinner nej, har petitionenremitterats till socialutskottet. 

Vid omröstning med slutna sedlar afgåfvos 100 ja- och 72 
nej-röster; och hade petitionsförslaget n:o 185 sålunda remitterats 
till statsutskottet. 

Petitionsförslaget n:o 152 remitterades, sedan diskussionen 
förklarats afslutad, till petitionsutskottet. 

Bordlagda motionsförslaget n:o 18 remitterades enligt talmans
konferensens förslag till lag- och ekonomiutskottet, likasom ock 

petitionsförslaget n:o 143 och bordlagda motionsförslagen n:ris 
1.9 och 22 äfvensom petitionsförslaget n:o 167. 

Plenum afbröts kl 3,35 e. m. 
Då plenum åter fortsattes kl. 6,30 e. m. föredrogas och remit-

terades till socialutskottet 
bordlagda motionsförslaget n:o 11 samt 
petitionsförslagen n:ris 58, 136, 140, 153, 111, 138 och 139. 
Föredrogas och remitterades till lag- och ekonomiutskottet 

bordlagda motionsförslagen n:ris 4, 10 och 13 samt 
petitionsförslagen n:ris 80 och 187. 
Föredrogas och remitterades till petitionsutskottet 
petitionsförslagen n:ris 84, 108, 155 och 15,9. 
Petitionsförslaget n:o 166 remitterades till statsutskottet. 
Föredrogos och remitterades till agrarutskottet 
motionsförslagen n:ris 6 och 16 samt 
petitionsförslaget n:o 146. 
Med anledning af motionsförslaget n:o 15 framställdes föl

jande omröstningsproposition: 
Den, som vill remittera motionsförsl. n:o 15 till agrarutskottet 

röstar ja; vinner nej, har förslaget remitterats till lag- och eko
nomiutskottet. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
hvadan motionsförslaget n:o 15 remitterats till lag- och ekonomi
utskottet. 

Till samma utskott remitterades petitionsförslaget n:o 181. 
Petitionsförslaget n:o 184. 



39 

Omröstningspro position: 
Den, som önskar bordlägga ärendet, röstar ja; vinner nej, 

fortsättes ärendets sakliga behandling. 
Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande, 

()Ch hade förty beslutits fortsätta den sakliga behandlingen. 

Sedan diskussionen afslutats framställdes följande omröst
ningspropositioner: 

1:o Den, som till kontraproposition godkänner ärendets 
remiss enbart till grundlagsutskottet, röstar ja; vinner nej, har 
till kontraproposition antagits remiss af ärendet till såväl agrar
som grundlagsutskottet. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-röster naöfvervägande. 
2:o Den, som önskar remittera ärendet till agrarutskottet, 

röstar ja; vinner nej, har ärendet remitterats till såväl agrar
som grundlagsutskottet. 

Vid öppen omröstning voro nej-rösterna öfvervägande; och 
hade pet. förslaget n:o 184 alltså remitterats till såväl agrar
som grundlagsutskottet. 

Plenum afslöts kl. 11,05 e. m. 

Plenum den 18 juni 1907 kl 6 e. m. 

I telegram till talmannen hade ministerstatssekreteraren till
kännagifvit, att Hans Kejserliga Majestät godkänt den under
dåniga framställningen därom, att landtdagsarbetet finge af
brytas den 20 juni och fortsättas den 2 september. 

Med anledning häraf uppmanade talmannen samtliga landt
Jagsmän att uppgifva sina adresser under sommaren, så att 
dem kunde tillhandahållas de tryckta protokollen och annat 
tryck, som under sommaren utkomme. 

Talmannen meddelade att, sedan landtdagen vid gårdagens 
plenum bifallit till framställandet af landtdagsman S. Wuolijokis 
interpellation, hade talmannen enligt landtdagsordningen an
mält frågan hos senatorn Ignatius, till hvilkens ressort denna 
hörde, och hade senatorn Ignatius förklarat sig vara beredd att 
svara å interpellationen vid plenum förstkommande torsdag. 



M ed godkännande af det af landtdagsman Palmen fram
ställda förslaget uppdrog landtdagen åt statsutskottet att bereda 
frågan om ny lokal för landtdagen. 

Vid behandlingen af det utaf landtdagsman Kairamo gjorda 
förslaget om en tilläggsparagraf till arbetsordningen hade 7-
manna utskottet beslutit föreslå, att sagda paragraf skulle erhålla 
följande lydelse: 

>>Fortgår plenum efter klockan 11 på aftonen, må under 
öfverläggning varande ärendes behandling fortsättas, men ej 
må annat ärende upptagas, såvida icke talmannen anser särskild 
anledning därtill föreligga eller landtdagen annorlunda besluter.>> 

Ärendet bordlades på talmannens förslag. 

Föredrogs och remitterades till bankutskottet bordlagda Fin
lands Ständers Bankfullmäktiges berättelse till landtdagens bank
utskott för åren 1905-1906. 

Bordlagda relationen om Postsparbankens tillstånd under åren 
1904--1905 remitterades utan diskussion till statsutskottet. 

Föredrogas och bordladestill torsdagens plenum bankutskottets 
betänkande n:o 1 i anledning af nåd. propositionen n:o 7 angående 
ändrad lydelse af 2 § 6 room. i Reglementet för Finlands Bank 
af den 19 februari 1895, sådan den lyder i nådiga förordningen 
af den 10 juli 1901; samt 

bankutskottets betänkande n:o 2 i anledning af Bankfullmäk
tiges skrifvelse med förslag om utgifvande i rörelse af äfven 
1000 mark sedlar. 

Föredrogs och bordlades på talmanskonferensens förslag till 
morgondagens plenum en af landtdagsmännen K. Hämäläinen, 
I. Nuorteva och N. Walavaara undertecknad interpellation 
angående polismaktens ökning. 

Petitionsförslagen n:ris 72 och 1.95 remitterades till ekonomi 
utskottet. 

Pet. förslag n:o 170 remitterades, sedan diskussionen förida
rats afslutad, till agrarutskottet. 
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Petitionsförslaget n:o 1.93 föranledde följande omröstnings
proposition: 

Den, som vill remittera pet, förslaget till agrarutskottet 
röstar ja; vinner nej, remitteras förslaget till agrarutskottet, 
som eger däröfver inhämta grundlagsutskottets yttrande. 

Vid öppen omröstning befunnas nej-rösterna öfvervägande; 
och hade pet. förslaget n:o 193 förty remitterats till agrarut
skottet, som däröfver egde inhämta yttrande af grundlags
utskottet. 

Plenum afslöts kl. 12,40 på natten. 

Plenum den 19 juni 1907 11 i. m. 

Enligt talmanskonferensens förslag skulle denna dag två 
plena hållas, det ena på förmiddagen, det andra på eftermiddagen, 
hvilket för ärendenas bordläggning ansetts erforderligt. Tillika 
erinrade talmannen landtdagsmännen därom, att 47 petitions
och motionsförslag ännu icke vore behandlade och remitterade 
samt att plena upphöra i morgon, hvadan morgondagens ple
num ovilkorligen bör afslutas kl 12 på natten. 

I fråga om interpellationen om polismaktens ökning god
kändes till besvarande följande omröstningsproposition: 

Den, som bifaller till interpellationens framställande, röstar 
j:r, vinner nej, har interpellationen afböjts. 

Vid öppen omröstning befunnas ja-rösterna öfvervägande; 
och hade landtdagen sålunda bifallit till interpellationens fram
ställande. 

Följande ärende på föredragningslistan var grundlagsut
skottets betänkande rörande 30 § i arbetsordningen, men då 
detsamma ännu ej var färdigt och ej hunnit utdelas i tryck, 
skulle betänkandet senare upptagas till behandling. 

7-manna utskottets i går bordlagda förslag angående arbetets. 
afslutning på aftonen godkändes utan diskussion. 

Företogs till behandling landtdagsman Orasmaas fram
ställning om Helsingforspolisens förfarande; och sedan dis
kussionen afslutats godkändes följande omröstningsproposition: 
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1:o Den, som godkänner talmanskonferensens förslag i 
ärendet att landtdagen skulle om saken göra anmälan hos proku
ratorn, röstar ja; vinner nej, har landtdagen godkänt landtdags
man Setäläs förslag, att .landtdagen skulle uppdraga åt talman
nen att om händelsen göra anmälan hos prokuratorn. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner talmanskonferensens förslag i ären

det röstar ja; vinner nej, har landtdagen godkänt landtdagsman 
v. Alfthans förslag att ärendet lämnas beroende. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 92 ja- och 85 nej-röster 
och hade landtdagen alltså beslutit om saken göra anmälan hos 
prokuratorn. 

Föredrogs och remitterades till agrarutskottet: 
petitionsförslagen n:ris 192 och 77 samt motionsförslagen 

n:ris .9 och 7, petitionsförslaget n:o 135, motionsförslaget n:o 8, 
äfvensom petitionsförslagen n:ris 119, 128 och 12.9. 

Plenum afslöts kl 3,52 e. m. 

Plenum den 19 juni 1907 kl. 6. e. m. 

Petitionsförslaget n:o 130 remitterades till agrarutskottet. 
Likaså petitionsförslagen n:ris 131, 172 och 133, och borde 

beträffande de två senare statsutskottets utlåtande inhämtas. 
Petitionsförslaget n:o 141 remitterades likaledes till agrar

utskottet. 
Petitionsförslaget n:o 145 remitterades till lag- och ekonomi-

utskottet. 
Petitionsförslaget n:o 176 remitterades till agrarutskottet. 
Petitionsförslaget n:o 17.9 remitterades till petitionsutskottet. 
Petitionsförslaget n:o 105 remitterades till lagutskottet. 
Till järn"ägsutskottet remitterades: 
petitionsförslagen n:ris 117, 3.9 och 164. 
Föredrogs och remitterades till lagutskottet: 
motionsförslaget n:o 3 samt petitionsförslaget n:ris .91 och .96. 

Senatorn Granström inträdde, åtföljd af referendariesekrete
raren Degerholm, samt öfverlämnade följande nådiga proposi
tioner: 
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n:o 1.9 angående bevillning för tillverkning af maltdrycker; 
n:o 20 angående kommunikations/anden; 
n:o 21 angående anvisande af medel för folkskaleväsendet under 

år 1.908; 
n:o 22 angående anskaffande af medel till de behoj, för hvilkas 

bestridande de ordinarie statsinkomsterna ej förslå; 
n:o 23 angående den skatt, som för tillverkning af brännvin 

skall erläggas, samt om sagda skatts användande; 
n:o 24 angående grunden för tolagsa/giftens beräknande. 
Talmannen tackade å landtdagens vägnar för de öfverläm

nade nådiga propositionerna, hvilka landtdagen komme att 
behandla i grundlagsenlig ordning. 

Föredrogas och remitterades till lagutskottet: 
petitionsförslagen n:ris 50 och 101. 
Föredrogs och remitterades till grundlagsutskottet: 
petitionsförslagen n:ris 158, 1.91 och 168. 
Petiitonsförslaget n:o 17 5 remitterades till petitionsutskottet. 
M otiionsförslaget n:o 21 remitterades efter diskussion till lag-

utskottet. 
Till samma utskott remitterades motionsförslagen n:ris 24 

och 23. 
Petitionsförslaget n:o 1.94 remitterades till lag- och ekonomi

utskottet. 
Petitionsförslaget n:o 188 remitterades till lagutskottet, liksom 

ock petitionsförslaget n:o 16.9. 
Petitionsförslaget n:o 57 remitterades till ekonomiutskottet. 
Petitionsförslagen n:ris 112 och 156 föranledde diskussion 

och sedan denna förklarats afslutad, godkändes följande om
röstningspro position: 

Den, som vill remittera förevarande pet. förslag till lag- och 
ekonomiutskottet, röstar ja; vinner nej, hafva pet. förslagen 
remitterats till ekonomiutskottet. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande. 
och blefvo pet. förslagen n:ris 112 och 156 således remitterade 
till ekonomiutskottet. 

Petitionsförslaget n:o 157 remitterades till järnvägsutskottet. 



44 

Med anledning af petitionsförslaget n:o 165 godkändes till 
besvarande följande omröstningsproposition: 

Den, som önskar remittera pet. förslaget till petitionsut
skottet, röstar ja: vinner nej, har pet. n:o 165 remitterats till 
statsutskottet. 

Vid öppen omröstning voro nej-rösterna öfvervägande, 
och hade pet. n:o 165 förty remitterats till statsutskottet. 

Petitionsfårslaget n:o 76 remitterades till petitionsutskottet, 
liksom ock petitionsförslagen n:o 86 och 147. 

Petitionsförslaget n:o 148 remitterades till grundlagsutskottet. 
Petitionsförslaget n:o 120 remitterades till lagutskottet. 
Petitionsförslaget n:o 121 remitterades till petitionsutskottet. 
Grundlagsutskottets betänkande n:o l angående 30 § i arbets-

ordningen bordlades till nästa plenum, liksom ock nåd. propo
sitionerna n:ris 1.9-24. 

Plenum afslöts kl. 10,40 e. m. 

Plenum den 20 juni 1907 kl. 11 i. m. 

Talmannen meddelade, att han i anledning däraf att landt
dagen vid gårdagens förmiddagsplenum godkänt framställandet 
af landtdagsman Nuortevas m. fis interpellation angående 
polismaktens ökning denna dag besökt chefen för civilexpedi
tionen, som förklarat sig villig att besvara frågan i början af 
nästkommande september å dag, hvarom på hösten med
delande skulle göras. 

Talmannen meddelade, att såsom sista ärende på dagens 
föredragningslista vore, ehuru det ej kunnat däri införas, frågan 
om landtdagsmännens placering, samt att detta ärende således 
skulle upptagas såsom det tolfte på dagens föredragningslista. 

Föredrogas bordlagda propositionerna: 
n:o 1.9 angående befJillning för tillfJerkning af maltdrycker; 

och n:o 20 angående kommunikations/anden, hvilka remitterades 
till statsutskottet. 

Nåd. prop. n:o 21 angående aMisande af medel för folkskole
fJäsendet under år 1.908 remitterades till statsutskottet. 
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Nåd. prop. n:o 22 angående anskaffande af medel till de behof, 
för h(Jilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna ej förslå, 
remitterades efter diskussion till statsutskottet. 

Nåd. prop. n:o 23 angående den skatt, som för till(Jerkning af 
brännvin skall erläggas samt om sagda skatts användande remitte
rades till såväl ekonomi- som statsutskottet. 

Nåd. prop. n:o 24 angående grunden för tolagsa/giftens beräk
nande remitterades utan diskussion enligt talmanskonferensens 
förslag till ekonomiutskottet. 

Föredrogs och godkändes grundlagsutskottets betänkande n:o 1 
angående 30 § i arbetsordningen. 

Sedan diskussionen med anledning af interpellation angå
ende inlösen af Laukko fideikommiss förklarats afslutad, fram
stäides följande omröstningspropositioner: 

1 :o Den, som godkänner förslaget: >>efter att hafva åhört 
den afgifna förklaringen öfvergår landtdagen till dagordningen,» 
röstar ja; vinner nej, remitteras frågan till utskott. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 49 ja- och 124 nej-röster; 
och hade landtdagen alltså beslutit remittera frågan till utskott. 

2:o Den, som önskar remittera ärendet till grundlagsut
skottet röstar ja; vinner nej, har frågan remitterats till agrar
utskottet, som eger i nödiga delar inhämta grundlagsutskottets 
yttrande. 

Vid den öppna omröstningen förklarade talmannen nej
rösterna vara öfvervägande med anledning hvaraf landtdags
man Castren anhöll om sluten omröstning. 

Talmannen erinrade nu, att tiden redan så långt framskridit, 
att namnupprop ej hunne verkställas före kl 12, enär därtiH 
åtginge åtminstone 20 minuter, äfven om största möjliga skynd
samhet iakttoges. Omröstning i saken med slutna sedlar skulle 
förty såsom första ärende företagas i höst då landtdagen åter 
sammanträdde. 

Öfvergående till dagordningen beslöt landtdagen härefter 
på talmanskonferensens förslag att bordlägga: 

bankutskottets betänkande n:o 1 för att behandlas i samman
hang med det betänkande, som komme att afgifvas i anledning 
af bankfullmäktiges berättelse, samt till första plenum nästa höst 
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lagutskottets betänkande n:o 1. 
Å föredragningslistan återstående ärendet angående landt

dagsmännens platser i sessionssalen lämnades, såsom icke med
hunnet, obehandladt. 

Plenum afslöts kl. 11,53 e. m. 

Plenum den 2 september 1907 kl. 11 i. m. 

Föredrogs till upptagande på dagordningen, då ingen hade 
att däremot anmärka, lag- och ekonomiutskottets betänkande n:o 1. 

Landtdagsman Tainio hade skriftligen anmält, att han 
ernade afresa till nordiska arbetarekongressen i Kristiania 
den 6-8 dennes, och anhöll förty om befrielse från landtdags
mannauppdraget under 10 dagar från den 2 september. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 
omröstningspro position: 

Den, som godkänner landtdagsm. Tainios anhållan, röstar 
ja; vinner nej, har densamma afslagits. 

Vid öppen omröstning voro ja-rösterna öfvervägande, 
och hade förty landtm. Tainios anhållan bifallits. 

Talmannen meddelade att i talmanskonferensen varit 
fråga om att låta flytta talarestolen något åt sidan, hvilket 
vore 1 alla afseende bekvämare. Men salens arkitektur 
kräfde två talarestolar, en på hvar sin sida om tal
mannens plats, och hade ritningar härför redan af ar
kitekt uppgjorts. Då i 24 § af landtdagens arbetsordning 
talarestolen omnämnes, hade talmanskonferensen ansett det 
vara egentligt, att landtdagen om ändringen underrättades 
för den händelse att någon anmärkning vore att göra mot 
förslaget. 

Talmanskonferensens förslag godkändes. 
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Talmannen uppmanade landtdagsmännen att så snart som 
möjligt och åtminstone inom tre dagar tillkännagifva sina adresser 
på kansliet, på det att landtdagskalendern snart kunde ut
gifvas. För de landtdagsmän, hvilka inom sagda tid icke 
uppgåfve sin adress, komme deras förra adresser att upptagas. 

E f ter föredragning af interpellationen angående Laukko fidei
kommiss framställdes till besvarande följande omröstningspro
position: 

Den, som önskar remittera ifrågavarande ärende till grund
lagsutskottet röstar ja; vinner nej, har landtdagen beslutit 
remittera ärendet till agrarutskottet, som eger i de delar det 
finner nödigt inhämta grundlagsutskottets yttrande. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 45 ja- och 138 nej-röster, 
hvadan frågan remitterats till agrarutskottet, som egde i de 
delar det funne nödigt inhämta grundlagsutskottets yttrande. 

, Lagutskottets bordlagda betänkande n:o l föredrogs till första 
behandling och remitterades till stora utskottet. 

Lag- och ekonomiutskottets betänkande n:o l hordlades till 
första plenum. 

Plenum afslöts kl. 12,15 på dagen. 

Plenum den 6 september kl. 11 f. m. 

Med anledning af interpellationen i polisfrågan hade enligt 
hvad talmannen nu meddelade, senatorn Lilius förklarat sig 
ämna svara å interpellationen fredagen den 13 i denna månad 
kl. 12 på dagen. 

Af senatorn Schildt öfverlemnades tilllandtdagen nåd. prop. 
n:o 25 angående hämmande af smittosamma iJäxtsjukdomar 

och skadeinsekters härjningar inom Finland samt 
n:o 26 angående det bidrag för militära ändamål, som af 

finska statsmedel skall till Riksskattkammaren erläggas. 
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Talmannen svarade, att de nu öfverlämnade propositionerna 
-skulle af landtdagen behandlas i grundlagsenlig ordning. 

Föredrogs till första behandling Lag- och ekonomiutskot
tets betänkande n:o l. 

Sedan diskussionen afslutats, remitterades ärendet till stora 
utskottet. 

Föredrogs och bordlades till första plenum ekon. utskottets 
betänkande n:o l, Berättelsen öfver styrelsens åtgärder i anled
ning af Finlands Ständers vid 1904-1905 års landtdag fat
tade beslut samt nåd. prop. n:o 25 och 26. 

Likaså föredrogas och bordlades till första plenum statsut
skottets bet. n:o l och petitionsutskottets bet. n:o l. 

Plenum afslöts kl. 12,07 på dagen. 

Plenum den l O sept 1907 kl. 11 f. m. 

Landtdagsman af Ursins anhållan om aflägsnande af ytt
randen från protokollet föranledde diskussion. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 
omröstningspro position: 

Den, som godkänner landtdagsm. af Ursins förslag att 
två af hans vid senaste plenum afgifna yttranden och däraf 
föranledd diskussion aflägsnas ur protokollet, röstar ja; vinner 
nej, är förslaget afböjdt. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 77 ja- och 105 nej-röster 
hvadan landtd~gsm. af Ursins förslag afböjts. 

Föredrogs till första behandling ekonomiutskottets betän
kande n:o l. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades be
tänkandet till stora utskottet. 

Efter föredragning af prop. n:o 25 och sedan diskussion 
egt rum framställdes följande omröstningsproposition: 

Den, som vill remittera denna nådiga proposition till ekono
miutskottet, röstar ja; vinner nej, har prop. remitterats till 
agrarutskottet. 
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Vid omröstningen afgåfvos 69 ja- och 104 nej-röster, hvadan 
prop. n:o 25 remitterats till agrarutskottet. 

Nåd. pro p. n:o 26 remitterades efter diskussion till stats
utskottet, som däröfver egde infordra yttrande af grundlags
utskottet. 

Föredrogs bordlagda stora utskottets betänkande n:o l med an
ledning af prop. n:o 4. 

Sedan diskussioonen förklarats afslutad, framställdes föl
jande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner stora utskottets betänkande, röstar 
ja; vinner nej, har landtdagsm. Nuortevas i saken gjorda förslag 
godkänts. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
stora utskottets betänkande godkändes; och förklarades andra 
läsningen slutförd. 

Föredrogs och godkändes utan diskussion statsutskottets be
tänkande n:o l med anledning af relation angående Postspar
bankens tillstånd och förvaltning åren 1904 och 1905. 

Föredrogs bordlagda petitionsutskottets betänkande n:o l, 
och bordlades detsamma sedan diskussion förklarats afslutad, 
ytterligare till nästa plenum. 

statsutskottets hemställan, att pet. förslaget n:o 45 skulle 
öfverföras till grundlagsutskottet, godkändes. 

Petitionsutskottet hemställde i skrifvelse att pet. förslaget 
n:o 179 måtte öfverföras till agrarutskottet och pet. förslaget 
n:o 134 till lagutskottet. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad öfverfördes pet. 
försl. n:o 179 till agrarutskottet. 

Angående pet. försl. n:o 134 framställdes följande omröst
ningspro position: 

Den, som godkänner petitionsutskottets förslag att pet. 
försl. n:o 134 öfverföres till lagutskottet röstar ja; vinner nej, 
har detta förslag afböjts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
pet. försl. n:o 134 öfverförts till lagutskottet. 

Relationen angående styrelsens tillgöranden med anledning 
af ständernas beslut vid 1904-1905 års landtdag bordlades 
ytterligare till nästa plenum. 

4 
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statsutskottets betänkade n:o 2 bordlades till nästa plenum. 

Plenum afslöts kl. 12,10 på natten. 

Plenum den 13 september 1907 kl. 11 i. m. 

Föredrogs statsutskottets betänkande n:o 2 angående bevill
ning för spelkort och remitterades detsamma till stora utskottet. 

Föredrogs för tredje behandling stora utskottets betänkande 
n:o 1 med anledning af nåd. prop. n:o 4 och godkändes i 
enlighet med betänkandet det i prop. ingående lagförslaget 
oförändradt. 

Relationen angående styrelsens tillgöranden i anledning af 
Ständernas vid 1904-1905 års landtdag fattade beslut remit
terades, sedan diskussionen afslutats, till grundlagsutskottet 

Föredrogs ånyo bordlagda petitionsutskottets betänkande n:o 1. 
Talmannen afbröt behandlingen, med tillkännagifvande att 

de talare, hvilka anhållit om ordet, erhölle detsamma, då 
diskussionen i ärendet fortsattes. 

Föredrogs utom dagordningen interpellationen angående 
polismaktens ökande. 

Plenum afslöts kl. 4 e. m. och fortsattes kl. 6 e. m. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad. framställdes af tal
mannen följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner förslaget: >>efter att hafva åhört den 
afgifna förklaringen, öfvergår landtdagen till dagordningen>>, 
röstar j a; vinner nej, remitteras frågan till grundlagsutskottet, 
som eger föreslå motiverad öfvergång till dagordningen. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 110 ja- och 75 nej-röster, 
hvadan landtdagen godkänt enkel öjfJergång till dagordningen. 

Föredrogos och bordlades till nästa plenum agrarutskottets 
betänkande n:o 1 och lag- och ekonomiutskottets betänkande n:o 2. 

Plenum afslöts kl. 3,04 f. m 
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Plenum den 17 september 1907 kl. 6 e. m. 

Föredrogs och remitterades till statsutskottet 
Relation öfver hvad som blifvit tillgjordt i anledning af 

Ständernas statsutskotts vid landtdagen åren 1904-1905 
gjorda anmärkningar emot då afgifven relation om statsverkets 
tillstånd. 

Till fortsatt behandling företogs petitionsutskottets betän
kande n:o l, och framställdes efter slutad diskussion följande 
omröstningspro positioner: 

Den, som till kontraproposition mot betänkandet godkänner 
landtdagsm. Kairarnos förslag, röstar ja; vinner nej, har till 
kontraproposition godkänts landtdagsm. Setäläs förslag. 

Vid öppen omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdagsm. 

Setäläs förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraproposition 
antagits den betänkandet bifogade reservationen. 

Vid omröstningen befunnas ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdagsm. 

Setäläs förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraproposition 
godkänts landtdagsm. Pärssinens förslag. 

Vid omröstningen befunnas ja-rösterna öfvervägande. 
4:o Den, som godkänner betänkandet röstar ja; vinner nej, 

har landtdagsm. Setäläs förslag godkänts. 
Vid sluten omröstning afgåfvos 86 ja- och 102 nej-röster, 

hvadan godkänts landtdagsm. Setäläs förslag, att betänkandet 
skulle återremitteras till utskottet för att omformuleras i en
lighet med hans förslag. 

Föredrogs en från stats- och ekonomiutskotten ankommen 
gemensam skrifvelse af den 7 september angående fördelningen 
på dessa utskott af beredningen utaf nåd. prop. n:o 23. 

Talmannen: Då detta ärende angår utskottens arbetsplan, 
har talmanskonferensen ansett sig böra bereda detsamma, 
och är dess åsigt i saken följande: 

H vad först beträffar den formella sidan af saken, hade 
landtdagen vid ärendets remiss till utskott klart beslutit, att 
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statsutskottet finge upptaga ärendet till behandling hvad angår 
hela dess statsekonomiska eller financiella sida, men ekonomi
utskottet endast försåvidt angick den kommunerna tillfallande 
andel af brännvinsskatten, eller fördelningen af beloppet å 
400,000 mark. Detta vidkommande den formella sidan. 

Hvad åter beträffar ärendets sakliga del, så innefattar det 
i stats- och ekonomiutskottens skrifvelse ingående förslaget en 
saklig ändring af landtdagens beslut, och talmanskonferensen 
finner för sin del ock att landtdagens beslut kräfver ändring. 
Talmanskonferensen har dock ansett skäligt framställa ett 
annat förslag än utskotten. Medan utskotten äro ense därom 
att ekonomiutskottet skulle behandla de i 2 § af prop. berörda 
två anslagsposter, men äro af olika mening därom, å hvil
ket utskott afgifvande af förslag om bränvinsskattens stor
lek borde ankomma, finner talmanskonferensen för sin del, 
att den nåd. prop., enär densamma öfverhufvud angår beskatt
ning, -enligt 43 § i landtdagsordningen i sin helhet bör hänskju
tas till statsutskottet, men att nästnämnda utskott berättigas, 
att inhämta ekonomiutskottets yttrande i de delar, sådant anses 
nödigt. 

Sedan diskussionen i ärendet afslutats godkändes följande 
omröstningspro position: 

Den, som godkänner talmanskonferensens förslag i ärendet 
röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Palmens förslag i saken 
godkänts. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande, 
hvadan talmanskonferensens förslag blifvit godkändt. 

Lag- och ekonomiutskottets betänkande n:o 2 föredrogs till 
första behandling och remitterades utan diskussion till stora 
utskottet. 

Till andra behandling företogs stora utskottets betänkande 
n:o 2 i anledning af nåd. prop. n:o 5. 

Talmannen erinrade att de delar, i hvilka stora utskottets 
betänkande afviker från lag- och ekonomiutskottets förslag 
eller den nåd. prop., nu föreslåge till behandling endast en
ligt stora utskottets förslag, hvarföre nu borde föreslås de än
dringar som i nästberörda förslag önskades. 

§ 1-3 godkändes oförändrade. 
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4 §. Omröstning: 
Den, som godkänner stora utskottets betänkande beträf

fande § 4 röstar ja; vinner nej, har lag- och ekonomiutskottets 
förslag i denna del godkänts. 

Vid omröstningen afgåfvos 71 ja- och 93 nej-röster; och hade 
4 § således godkänts enligt lag- och ekonomiutskottets förslag. 

5 § godkändes oförändrad. 
6 §. Sedan diskussionen förklarats afslutad, framställdes 

följande omröstningspro position: 
Den, som godkänner 6 § enligt stora utskottets betänkande 

röstar ja; vinner nej, har landtdagsm. Cederbergs förslag god
känts. 

Vid öppen omröstning voro ja-rösterna öfvervägande, 
hvadan 6 § godkänts enligt utskottets förslag. 

7-13 §§ godkändes oförändrade. 
14 §. Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes 

följande omröstningsproposition: 
Den, som godkänner utskottets betänkande betr. 14 §, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagen godkänt landtdagsm. Ce
derbergs förslag, enligt hvilket sista meningen i första momentet 
komme at1l lyda sålunda: Enahanda rätt tillkommer allmän 
åklagare, där det allmännas fördel påkallar registreringens 
upphäfvande, hvarvid likväl skyddsrättens innehafvare skall 
ur allmänna medel erhålla skälig ersättning för honom därigenom 
tillskyndad skada.>> 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
14 § godkänts enligt landtdagsm. Cederbergs förslag. 

15-18 §§ godkändes utan diskussion. 
1.9 § godkändes jämte lagförslagets rubrik. 
Lagförslaget komme sålunda att återremitteras till stora 

utskottet i enlighet med den lydelse, detsamma erhållit genom 
landtdagens beslut. 

För andra behandling föredrogs och godkändes stora ut
skottets betänkande n:o 3 i an edning af nåd. prop. n:o 24. 

Agrarutskottets betänkande n:o 1 i anledning af prop. n:o 3 
bordlades till nästa plenum. 

Föredrogs och bordlades 
socialutskottets betänkande n:o 1 i anled. af nåd. prop. n:o 14. 
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lagutskottets betänkande n:o 2 i anl. af nåd. prop. n:o 8. 
petitionsutskottets betänkande n:o 2 i anl. af pet. försl. n:o 

152 samt 
talmanskonferensens förslag till arbetsplan för plena och ut

skott äfvensom 
delegationens för de Anteilska samlingarna berättelse. 

På grund af talmannens jäf, leddes förhandlingarna i 
nedannämnda ärende af första vicetalmannen. 

Föredrogs, upplästes och godkändes statsutskottets skrif
valse angående talmannens arfvode af den 16 september, 
däri arfvodet föreslogs att utgöra 2,500 mark i månaden. 

Plenum afslöts kl. 11,47 på natten. 

Plenum fredagen den 20 september 1907 
kl. 6 e. m. 

Med anledning af landtdagsman Sirolas anhållan om be
frielse från ledamotskap i lagutskottet framställdes efter slut
förd diskussion, följande omröstningsproposition; 

1:o Den, som godkänner landtdagsm. Sirolas anhållan att 
befrias från ledamotsknp i lagutskottet röstar ja; vinner nej, 
är denna anhållan afslagen. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagsm. Sirolas anhållan bifallits. 

2:o Den, som godkänner landtdagsm. J alavas anhållan att 
befrias från ledamotskap i petitionsutskottet röstar ja; vinner 
nej, har denna anhållan af slagits. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagsm. J alavas anhållan bifallits. 

Föredrogs till första behandling socialutskottets betänkande n:o 
l i anl. af prop. n:o 14 med förslag till lag om arbetet i bagerier. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades betän
kandet till stora utskottet. 

Föredrogs till första behandling och remitterades till 
stora utskottet 
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lagutskottets betänkande n:o 2 i anl. af prop. n:o 8. 
Föredrogs till fortsatt andra behandling stora utskottets be

tänkande n:o 2 i anl. af p rop. n: o 5 samt godkändes utan diskussion. 
Föredrogs till andra behandling samt godkändes stora ut

skottets betänkande n:o 4 i anl. af prop. n:o 10. 
Till andra behandling föredrogs stora utskottets betänkande n:o 

/j i anl. af prop. n:o 6. 
Efter slutförd diskussion godkändes följande omröstnings

proposition: 
Den, som godkänner stora utskottets betänkande, röstar 

ja; vinner nej, har landtdagen godkänt landtdagsm. Sirolas 
föl'Slag att betänkandet förkastas. 

Vid omröstningen afgåfvos 97 ja- och 83 nej-röster, hvadan 
stora utskottets betänkande godkänts och andra läsningen slut
förts. 

Föredrogs för tredje behandling samt godkändes 
stora utskottets betänkande n:o 3 i anl. af prop. n:o 24. 
Föredrogs agrarutskottets bordlagda betänkande n:o 1 i anl. 

af pet. försl. n:o 3 och framställdes härvid följande omröst
ningspropositioner: 

1 :o Den, som till kontraproposition mot utskottsbetänkan
det godkänner landtdagsm. Setäläs förslag, röstar ja; vinner 
nej, har till kontraproposition godkänts landtdagsm. Ahma
vaaras förslag. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. 

Setäläs förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. god
känts landtdagsm. Soininens förslag. 

V'd omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkänner utskottets förslag, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsm. Soininens förslag godkänts. 
Vid sluten omröstning afgåfvos 98 ja- och 81 nej-röster, 

hvadan agrarutskottets betänkande n:o 1 blif~,Jit godkändt. 
Föredrogs och bordlades till nästa plenum: 
statsutskottets betänkande n:o 3, järMägsutskottets betänkande 

n:o 1 och 2, petitionsutskottets betänkande n:o 3, talmanskon
ferensens förslag om tillägg till 8 § i arbetsordningen samt 7-
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manna utskottets förslag till bestämningar för val enligt proportio
nellt valsätt inom landtdagen. 

Plenum afslöts kl. 1,12 på natten. 

Plenum tisdagen den 24 september 1907 
kl. 6 e. m. 

Talmannen meddelade. att tvenne talarestolar numera upp
ställts och stode det landtdagsm. fritt att begagna hvilkendera 
de önskade. Likaså komme omröstningarna att härefter försiggå 
på tvänne ställen, för hvilket ändamål tvänne uppropslistor 
i alfabetisk ordning upprättats, i enlighet med hvilka de till 
venster sittande komme att uppropas för nedläggande af röst
sedel i en urna å venstra sidan, och de till höger sittande i 
en urna å högra sidan om talmannen. 

För tredje behandling föredrogs stora utskottets betänkande 
n:o 2 i anl. af prop. n:o 5. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes lagför
slaget sådant det vid andra behandlingen beslutits, hvarom 
vederbörande utskott skulle i protokollsutdrag underrättas. 

Föredrogs till tredje behandling stora utskottets betänkande 
n:o 4 i anl. af prop. n:o 10. 

Till besvarande framställdes följande omröstningsproposition: 
Den, som godkänner bevillning för spelkort, sålunda förhöjd, 

som statsutskottet och stora utskottet föreslagit, röstar ja; 
den det icke gör, röstar nej, om ja-rösterna icke utgöra minst 
2/3 af de afgifna rösterna, har förslaget om förhöjd bevillning 
förfallit. 

Vid omröstningen afgåfvos 177 ja- och 8 nej röster, hvadan 
landtdagen vid tredje behandlingen godkänt förhöjd bevillning 
för spelkort. Härom skulle utskotten underrättas. 

Föredrogs för tredje behandling stora utskottets betänkande 
n:o 5 i anl. af prop. n:o 6, och godkändes detsamma utan diskus
siOn. 

Delegationens för vården af de Anteilska samlingarna berättelse 
remitterades, sedan diskussionen afslutats, till statsutskottet. 
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Föredrogs och godkändes petitionsutskottets betänkande n:o 
2 i anl. af pet. n:o 152. 

Talmanskonferensens förslag till arbetsplan för plena och 
utskott godkändes efter diskussion. 

Föredrogs statsutskottets betänkande n:o 3 angående anskaf
fande af ändamålsenlig lokal för landtdagen och framställdes, 
sedan diskussionen afslutats, följande omröstningspropositioner: 

1:o Den, som till kontraproposition mot betänkandet god
känner reservationen, röstar ja; vinner nej, har till kontrapro
position godkänts landtdagsm. Nissinens förslag. 

Vid öppen omröstning erkändes nej-rösterna vara öfvervä
gande. 

2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdagsm. 
Nissinens förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraproposition 
godkänts landtdagsm. Huoponens förslag. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. 

Nissinens förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. 
antagits landtd. Knuutilas förslag. 

Vid omröstning befunnos nej-rösterna öfvervägande. 
4:o Den, som godkänner utskottets förslag röstar ja; vm

ner nej, har landtdagsm. Knuutilas förslag godkänts. 
Vid omröstning voro ja-rösterna öfvervägande; hvadan 

alltså utskottsbetänkandet godkänts. 
Föredrogs och bordlades till nåsta plenum: 
grundlagsutskottets betänkande n:o 2 i anl. af pet. n:r1s 1 

och 59 samt 
bankutskottets betänkande n:o 3. 
Plenum afslöts kl. 1,22 på natten. 

Plenum fredagen den 27 september 1907 
kl. 6 e. m. 

Föredrogs bordlagda järPägsutskottets betänkande n:o 1 i 
anl. af pet. n:o 52 och framställdes följande omröstningspro
positioner: 
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1 :o Den, som godkänner utskottets betänkande såsom 
sådant röstar ja; vinner nej, har till kontraproposition antagits 
landtdagsm. Gebhards förslag. 

Vid omröstningen afgåfvos 81 ja- och 96 nej-röster, hvadan 
till kontraprop. godkänts landtdagsm. Gebhards förslag. 

2:o Den, som godkänner landtdagsm. Gebhards förslag, 
röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. godkänts landtdagsm. 
Schybergsons förslag att petitionsförslaget .q1åtte afböjas. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande; 
och hade landtdagen sålunda godkänt landtdagsm. Gebhards 
förslag, att betänkandet skulle omformuleras uti af honom 
föreslagen riktning. 

Föredrogs bordlagda järn"'ägsutskottets betänkande n:o 2 i 
anl. af pet. n:o 189 och framställdes, sedan diskussionen af
slutats, följande omröstningspropositioner: 

1:o Den, som till kontraproposition mot betänkandet godkän
ner landtdagsm. Rosenqvists förslag, röstar ja; vinner nej, har 
till kontraproposition antagits landtdagsm. Nevanlinnas förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner betänkandet, röstar ja; vinner nej, 

har landtdagsm. Nevanlinnas förslag godkänts. 
Vid omröstningen afgåfvos 90 ja- och 82 nej-röster; hvadan 

betänkandet godkänts. 
Föredrogs bordlagda petitionsutskottets betänkande n:o 3 i 

anl. af pet. n:ris 32 och 51 och framställdes följande omröst
ningspro position: 

Den, som godkänner landtdagsm. Palmens förslag, röstar 
ja; vinner nej, har landtdagen beslutit öfvergå till saklig behand
ling af ärendet. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande; och hade 
betänkandet förty återremitterats till utskottet för att omformu
leras i det af landtdagsm. Palmen föreslagna syfte. 

Föredrogos och bordlades till följande plenum: 
petitionsutskottets betänkande n:o 1 a och samma utskotts 

betänkande n:o 4 i anl. af pet. n:ris 61, 116 och 15, samt 
statsutskottets betänkande n:o 4 i anl. af Anteilska delegatio

nens berättelse. 
Plenum afslöts kl. 1,45 på natten. 



Plenum tisdagen den l oktober 1907 
kl. 6 e. m. 

Utvaro från utskotten: 
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I skrifvelse af den 28 september hade statsutskottet under 
hänvisning till 10 § arbetsordningen anmält, att utskottets 
"Ordinarie medlem, landtdagsm. Tainio 7 gånger uteblifvit från 
utskottets sammanträden utan att de vilkor, som sagda 10 § 
innehåller, uppfyllts. 

Talmanskonferensen förslog af sådan anledning, att landtda
gen måtte till protokollet anteckna, att landtdagsm. Tainios 
förfarande visserligen vore i strid med landtdagsordningens 
stadgande, men att, då denna händelse vore den första, om 
hvilken anmälan gjorts, landtdagen icke skrede till vidare 
åtgärd i saken. 

Sedan diskussionen afslutats, godkändes talmanskonferensens 
förslag. 

Föredrogs bordlagda förslaget om det proportionella val-
sättet inom landtdagen. 

1-10 §§ uti förslaget i ämnet godkändes. 
11 §. Godkändes följande omröstningsproposition: 
Den, som godkänner 11 § enligt 7-manna utskottets förslag, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagen återremitterat § till ut
skottet för att omformuleras i enlighet med landtdagsm. 
Käpys förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
11 § återremitterats till utskottet. 

12 §. Godkändes följande omröstningsproposition: 
Den, som godkänner 12 § enligt utskottets förslag röstar 

ja; vinner nej, har§ återremitterats till utskottet för att omformu
leras i det af landtdagsm. Setälä föreslagna syftet. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
12 § återremitterats i det af landtdagsm. Setälä föreslagna syfte. 

Föredrogs grundlagsutskottets betänkande n:o 2 i anl. af pet. 
n:ris 1 och 59. 
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Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes utskot
tets förslag oförändradt. 

Föredrogs bankutskottets betänkande n:o 3. 
Sedan den allmänna diskussionen förklarats afslutad, godkän

des vid detaljbehandlingen punkterna angående bankstyreisens 
räntepolitik och de af bankfullmäktige handlagda ärender, hvilka 
nämnas å sid. 6-7 i betänkandet äfvensom punkterna öfverst 
å sid. 8. 

26 §. Omröstningsproposition. 
Den, som godkänner 26 § i utskottets betänkande röstar 

ja; vinner nej, har den till betänkandet fogade reservationen 
i denna del godkänts. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
26 § godkänts enligt betänkandet. 

Punkten angående nya sedlar godkändes enligt betänkandet. 
Sedan äfven punkten angående kredits be~Jiljande godkänts, 

hade landtdagen i dess helhet godkänt utskottsbetänkandet. 
Föredrogs petitionsutskottets bordlagda betänkande n:o 1 a 

i anl. af pet. n:ris 10 och 36. 
Sedan diskussionen afslutats godkändes betänkandet, om 

hvilket beslut, hvilket enl. 63 § L.O. var vilkorligt, vederbörande 
utskott och statsutskottet skulle underrättas. 

Föredrogs petitionsutskottets betänkande n:o 4 i anl. af pet. 
n:ris 61, 116 och 15 och framställdes följande omröstnings
propositioner: 

Den, som till kontraproposition mot utskottSpetänkandet 
godkänner landtdagsm. Danielson-Kalmaris förslag, röstar 
ja; vinner nej, har till kontraproposition godkändts landtdagsm. 
Kivilinnas förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdagsm. 

Danielson-Kalmaris förslag, röstar ja; vinner nej, har till 
kontraprop. godkänts landtdagsm. af Ursins förslag. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkännner utskottets förslag, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsm. Danielson-Kalmaris förslag god
känts. 

Vid omröstningen befunnos nej-rösterna öfvervägande; 
och hade således landtdagsm. Danielson-K almaris förslag godkänts. 
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Föredrogs delegationens för rården af de Anteilska samlingarna 
berättelse. 

Klämmarna å sidd. 1, 2, 3, 4 och 5 godkändes. 
Klämmen å sid. 5-6 rörande anslag för samlingarnas vård 

åren 1908-1910 föranledde diskussion, och sedan denna afslu
tats, godkändes följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner utskottets betänkande i denna punkt 
röstar ja; vinner nej, har landtdagen godkänt landtdagsm. 
Danielson-Kalmaris förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagsm. Danielson-Kalmaris förslag godkänts. 

Klämmen å sid. 6 godkändes utan diskussion. 
Klämmen å sid. 6-7. Sedan diskussionen förklarats af

slutad, framställdes följande omröstningsproposition: 
Den, som godkänner betänkandet i denna punkt, röstar 

ja; vinner nej, har till klämmen fogats ett tillägg af det innehåll, 
landtdagsm. Sirola föreslagit. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
betänkandet i denna punkt godkänts. 

Likaså godkändes punkten å 7 sidan angående skrifvelse 
till Hans Kejs. Majestät; och voro besluten äfven nu jämlikt 
63 § L. O. vilkorliga, hvarom underrättelse borde meddelas 
statsutskottet. 

F öredrog os och bordlades: 
lagutskottets betänkande n:o 3 i anl. af nåd. prop. n:o 3. 
statsutskottets betänkande n:o 5 i anl. af nåd. prop. n:o 19. och 
bankutskottets betänkande n:o 4 angående instruktionen 

för bankfullmäktige. 

Plenum afslöts kl. 1 på natten. 

Plenum fredagen den 4 oktober 1907 
kl. 11,30 f. m. 

Föredrogs för första behandling lagutskottets betänkande n:o 
3 i anl. af nåd. prop. n:o 3, hvilket, sedan diskussionen förklarats 
afslutad, remitterades till stora utskottet. 
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Till första behandling företogs statsutskottets betänkande 
n:o 5 i anl. af nåd. prop. n:o 19. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades betän
kandet till stora utskottet. 

Till andra behandling företogs bordlagda stora utskottets; 
betänkande n:o 6 i anl. af nåd. prop. n:o 8 och framställdes 
omröstningspropositioner: 

1:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdagsm. 
Nuortevas förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraproposition 
godkänts landtdagsm. Schybergsons förslag. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna, öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner utskottets förslag, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsm. Nuortevas förslag godkänts. 
Då till sluten omröstning skreds, anmälde talmannen att 

dess utgång skulle meddelas på eftermiddagen. 

Plenum afbröts kl. 4 e. m. Då plenum kl. 6 e. m. åter vid
tog meddelades, att vid omröstningen ang. förberörda betänkande 
afgifvits 96 ja- och 80 nej-röster, hvadan betänkandet godkänts 
och andra läsningen af bet. således slutförts. 

Föredrogs bankutskottets bordlagda betänkande n:o 4, hvilket 
sedan diskussionen afslutats, bordlades till nästa plenum. 

Föredrogs statsutskottets skrijCJelse af den 3 oktober (angå
ende tillsättandet af en delegation för frågan om ny lokal för 
landtdagen). 

Skrifvelsens, klämmar godkändes utan diskussion. 
Föredrogas och bordlades: 
agrarutskottets betänkande n:o 2 i anl. af nåd. prop. n:o 25. 
statsutskottets b~tänkande n:o 6 i anl. af nåd. prop. n:o 21. 
bankutskottets betänkande n:o 5 ang. val af bankfullmäktige, 

revisorer och dessas suppleanter. 
Plenum afslöts kl. 6,32 e. m. 

Plenum tisdagen den 8 oktober 1907 
kl. 6 e. m. 

I skrifvelse af den 7 oktober anmälde statsutskottet att i 
den delegation, som ägde bereda frågan om lokal för landtdagen, 
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invalts arkitekterna Armas Lindgren och Yrjö Sadeniemi samt 
landtdagsm. Schybergson, V. Vuolijoki och frih. Y. K. Yrjö
Koskinen. 

Föredrogs till första behandling agrarutskottets betänkande n:o 
2 i anl. af nåd. prop. n:o 25. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades ärendet 
till stora utskottet. 

Föredrogs statsutskottets betänkande n:o 6 i anl. af nåd. prop. 
n:o 21. 

Talmannen meddelade, att enligt arbetsordningen sakens 
behandling nu var dels slutlig, dels innefattade första läsning. 
Utskottets betänkande, likasom den nåd. prop. innehöll näm
ligen ett lagförslag, som själffallet skulle behandlas i tre läs
ningar och som nu förelåg till första behandling. - Den öfriga 
delen af betänkandet kunde nu upptagas till enda och slutlig 
behandling, undantagande två punkter, neml. punkt 2 och 4 
hvilka anginge anslag till aflönande af folkskolornas å landet 
ordinarie lärarekår samt till löneförhöjningar, ty dessa punkter 
stode i så nära samband med omförmälda lagförslag, att 
beslut beträffande dem ej kunde fattas, innan själfva lag
förslaget behandlats. 

Därföre skulle ärendet handläggas sålunda att till först 
föredroges lagförslaget för första behandling samt sedermera 
betänkandet i öfrigt utom beträffande punkterna 2 och 4. 

Sedan diskussionen slutförts, remitterades betänkandets lag
förslag till stora utskottet. 

Efter det diskussionen angående 1 punkten i betänkandet 
förklarats afslutad, uppsköts behandlingen af öfriga punkter 
däri, tills lagförslaget om lärarepersonalens aflöning slutbe
handlats. 

För tredje behandling föredrogs stora utskottets betänkande 
n:o 6 i anl. af nåd. prop. n:o 8. 

Sedan diskussionen afslutats, godkändes följande omröst
ningspro position: 

Den, som godkänner utskottsbetänkandet, röstar ja; vinner 
nej, har detsamma förkastats. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande och 
hade betänkandet alltså godkänts. 
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Föredrogs och bordlades till nästa plenum: 
7-mannautskottets förslag till ändringar och tillägg till be 

stämningarna för valsätt enligt proportionellt val inom landtdagen, 
lag- och ekonomiutskottets betänkande n:o 3 i anl. af nåd. prop. 

n:o 13, samt 
statsutskottets betänkande n:o 7 i anl. af nåd. pro p. n: o 17. 
Plenum afslöts kl. 12,22 på natten. 

Plenum fredagen den 11 oktober 1907 
kl. 6 e. m. 

Å talmanskonferensens vägnar meddelades att i delegation 
för vården af de Anteilska samlingar:Q.a valts, till ordinarie 
medlemmar, magister Julius Ailio och professor Eli el Aspelin
Haapkylä, docenten Yrjö Hirn, handlanden M. Hallberg 
och arkitekten Armas Lindgren, samt till suppleanter, artisten 
Maria Wiik, artisten Eero Järnefelt, docenten U. T. Sirelius, 
redaktören Y. Sirola, magister Ernst Nordström, doktor Al
fred Hackman och professor W. Söderhjelm. 

På samma gång meddelade, att talmanskonferensen, an
såge det själffallet, att genom lottning skulle bestämmas hvilka 
två ordinarie ledamöter och fyra suppleanter borde vid ut
gången af första treårsperioden afgå. 

Föredrogs bankutskottets bordlagda betänkande n:o 4 angående 
instruktion för landtdagens bankfullmäktige, och meddelade 
talmannen att till först skulle företagas instruktionen och 
sedan andra klämmen å betänkandets femte sida. 

1 och 2 § § godkändes utan diskussion. 
3 §. Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes 

3 § oförändrad. 
4 §. Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes föl

jande omröstningsproposition: 
Den, som godkänner 4 § enligt betänkandet, röstar ja; vin

ner nej, har landtdagsm. Nevanlinnas förslag godkänts. 
Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande, hva

dan 4 § godkänts oförändrad. 
5 och 6 § § godkändes utan diskussion. 
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JO §. Omröstningspropositioner och beslut: 
1:o Den, som till kontraproposition mot betänkandet god

känner Jandtdagsm. Söderholms förslag, röstar ja; vinner nej, 
har till kontraproposition antagits landtdagsm. Valpas' förslag. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner 10 § enligt betänkandet, röstar 

ja; vinner nej, har landtdagsm. Söderholms förslag godkänts. 
Vid omröstningen afgofvos 110 ja- och 66 nej-röster samt 

2 torna röstsedlar, hvadan 10 § godkänts enligt betänkandet. 
11 §. godkändes utan omröstning. 
12 §. Omröstningspropositioner och beslut: 
Den, som godkänner 1 mom. 12 § enligt betänkandet, rö

star ja; vinner nej, har landtdagsm. von Alfthans förslag i 
denna punkt godkänts. 

Vid omröstningen afgofvos 145 ja- och 31 nej-röster samt 
1 tom sedel. 

2:o Den, som godkänner 2 och 3 mom. 12 § enl. betänkandet 
röstar ja, vinner nej, har landtdagsm. Schultz' förslag godkänts. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande och 
hade 12 § således i dess helhet godkänts enligt betänkandet. 

Likaså godkändes rubriken äfvensom andra klämmen å sid. 
/j enligt betänkandet. 

Föredrogs bankutskottets bordlagda betänkande n:o 5 angående 
valet af bankfullmäktige, revisorer och deras suppleanter. 

1 klämmen å sid. 2 godkändes utan diskussion. 
2 klämmen. Sedan diskussionen förklarats afslutad, god

kändes följande omröstningsproposition: 
Den, som godkänner andra klämmen enl. betänkandet, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagsm. Yrjö-Koskinens förslag 
godkänts. 
tl Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande, hva
dan 2 klämmen godkänts enl. betänkandet. 

Talmannen meddelade, att talmanskonferensen ansett, att 
bankutskottets ordförande egde sammankalla såväl bank
utskottets ledamöter som elektorerna för valet, hvilken upp
fattning af landtdagen godkändes. 

Föredrogs och godkändes utan diskussion punkt för punkt 
7-manna utskottets förslag till ändringar och tillägg till bestäm

s 
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ningarna för val enligt proportionellt valsätt inöm landtdagen. 
Föredrogs statsutskottets bordlagda betänkande n:o 7 i anl. af 

nåd. prop. n:o 17 angående anslag för järnvägsbyggnader och 
ärinrade talmannen att besluten enl. 63 § L. O. vore vilkorliga. 

Till först behandlades klämmen å sid. 4. 
Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 

omröstningspro position: 
Den, som godkänner klämmen å sid. 4, röstar ja; vinner nej, 

har den till betänkandet fogade första reservationen i denna 
del godkänts. 

Vid öppen omröstning befunnos ja-rösterna öfvervägande, 
hvadan klämmen å sid. 4 godkänts enl. betänkandet. 

Betänkandets sista del ang. järnvägspolitiken. 

Omröstningspropositioner och beslut: 

1:o Den, som godkänner motiven enligt betänkandet, röstar 
ja; vinner nej, har landtdagsm. Neovius' förslag till motivering 
antagits. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. 

von Alfthans förslag, röstar ja; vinner nej, har i detta afseende 
landtdagsm. Aaltos förslag antagits. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkänner 1 klämmen å sidd. 9-10, röstar 

ja; vinner nej, har landtdagsm. v. Alfthans förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 

1 klämmen å sidd. ,9-10 godkänts. 
4:o Den, som vill skrida till saklig behandling af 2 och 3 

klämmarna å sid. 10, röstar ja; vinner nej, har landtdagen i 
enlighet med landtdagsm. Danielson-Kalmaris förslag beslutit 
uppskjuta diskussion och fattande af beslut i dessa delar tills 
betänkandet angående kommunikationsfonden varder godkändt. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, och hade 
landtdagen alltså beslutat, att den sakliga behandlingen af 2 och 
3 klämmarna å sid. 10 af betänkandet borde ega rum i samman
hang med diskussionen om betänkandet angående kommuni
kationsfonden. 

Föredrogs till första behandling lag- och ekonomiutskottets 
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betänkande n:o 3 i anl. af nåd. prop. n:o 13; och remitterades 
ärendet utan diskuiisson till stora utskottet. 

Föredrogs till andra behandling stora utskottets betänkande 
n:o 7 i anl. af nåd. prop. n:o 19 angående bevillning för till
verkning af maltdrycker. 

Sedan den allmänna diskussionen förklarats afslutad, fram
ställdes af talmannen följande omröstningsproposition: 

Den, som vill att tillverkning af svagdricka i ölbryggerier 
underkastas beskattning, röstar ja; vinner nej, har i princip 
godkänts, att svagdriksberedning i ölbryggerier bör vara skattfri. 

Vid omröstningen afgåfvos 109 ja- och 63 nej-röster samt 
1 tom sedel, hvadan godkänts den i betänkandet anfattade 
principen att SPagdrickstillPerkningen i ölbryggerier bör beskattas. 

Lagen om bepillning för tillPerkning af maltdrycker år 1.908. 
l §. Omröstningsproposition: 
Den, som vill fortsätta med saklig behandling af ärendet 

röstar ja;· vinner nej, har landtdagen beslutit återremittera 
ärendet till utskottet i det af landtdagsm. Renvall föreslagna 
syfte. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande; hvadan 
landtdagen beslutit fortsätta ärendets sakliga behandling. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 
omröstningspro position: 

Den, som godkänner stora utskottets förslag att maltskatten 
bör utgöra 4 mark för hvarje 10 kilogram malt röstar ja; vinner 
nej, har i detta afseende landtdagsm. v. Alfthans förslag attsagda 
skatt bör utgöra 3 mark godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande och hade 
l § sålunda godkänts i enlighet med stora utskottets förslag. 

2-6 §§ samt rubriken godkändes enligt betänkandet. 
Lagen angående fabriksmessig tillPerkning af maltdrycker. 
1-16 §§ godkändes utan diskussion hvar efter annan en-

ligt betänkandet. 
Begge lagförslagen voro sålunda godkända enligt stora ut

skottets förslag. 
Behandlingen af klämmen å sid. 22 i statsutskottets betän

kande n:o 5 uppsköts på förslag af talmannen till dess landtda
gen vid tredje läsningen slutligen fastställt maltskattens belopp. 
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2 klämmen å sid. 22 i statsutskottets bet. n:o 5 remitterades, 
sedan diskussionen afslutats, till ekonomiutskottets. beredning. 

Andra behandlingen af ärendet förklarades slutförd. 
Föredrogs och bordlades till nästa plenum: 
petitionsutskottets betänkande n:o 5 i anl. af pet. n:o 121. 
ekonomiutskottets betänkande n:o 2 i anl. af motionerna 

n:ris 1, 2, 5, 14 och 17. 
bankutskottets betänkande n:o 6 och 
statsutskottets betänkande n:o 8 i anl. af nåd. prop. n:o 11. 
Plenum af slöts kl. 3,20 på natten; 

Plenum tisdagen den 15 oktober 1907 
kl. 11 i. m. 

Föredrogs till tredje behandling lagförslagen ang. tilli,Jerk
ning af maltdrycker. 

Då ingen begärde ordet vid behandlingen af lagförslaget 
angående bei,Jillning för tilli,Jerkning af maltdrycker, godkändes 
till besvarande följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner lagförslaget ang. bevillning för till
verkning af maltdrycker år 1908 sådant det vid andra läsningen 
antagits, röstar ja; den det icke gör, röstar nej; om icke minst 
2/3 af samtliga afgifna röster äro nej-röster, anses föreliggande 
förslag om förhöjd bevillning hafva förfallit. 

Vid omröstningen afgofvos 167 ja- och 27 nej-röster och 
hade således lagen om bevillning för tillverkning af maltdrycker 
slutligen godkänts. 

Lagförslaget ang. fabrikmässig till(Jerkning af maltdrycker 
godkändes likaledes. 

Klämmen å sid. 22 i statsutsk. bet. n:o 5 återremitterades 
enligt talmanskonferensens förslag till statsutskottet för 
afgifvande af nytt yttrande med anledning däraf att beräck
ningsgrunden genom det nu fattade beslutet ändrats .. 

Till andra behandling föredrogs stora utskottets betänkande 
n:o 8 i anL af nåd. prop. n:o 14 med förslag till Lag angående 
arbete i bagerier. 

1 §. Omröstningsprop. och beslut: 
Den, som godkänner 1 § enligt utskottets bet., röstar ja; 

vinner nej har den till bet. fogade reservationen godkänts. 



69 

Vid omröstningen afgåfvos 100 ja- och 89 nej-röster, hvadan 
1 § godkänts enl. betänkandet. 

2 §. Omröstningspropositioner och beslut: 
Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. von Alf

thans förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. antagits 
landtdm. Ahlroos' förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner 2 § enl. bet., röstar ja; vinner nej, 

har landtdagsm. Ahlroos' förslag godkänts. 
Vid öppen omröstningvoroja-rösterna öfvervägande, hvadan 

2 § godkänts enl. betänkandet. 
3 §. Omröstningspropositioner och beslut: 
Den, som till kontraprop. till 1 mom. 3 § i betänkandet 

godkänner landtdagsm. af Ursins förslag röstar ja; vinner 
nej, har till kontraprop. godkänts ladtdagsm. Tainios förslag. 

Vid omröstningen afgåfvos 91 ja- och 98 nej-röster. 
2:o Den, som godkänner 1 mom. 3 § enl. bet., röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsm. Tainios förslag godkänts. 
Vid omröstningen afgåfvos 83 ja- och 105 nej-röster, hvadan 

1 mom. 3 § godkänts enl. landtdagsm. Tainios förslag. 
3:o Den, som godkänner 2 mom. 3 § enl. bet., röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsm. Perttiläs förslag godkänts. 
Vid omröstningen afgåfvos 104 ja- och 86 nej-röster, hvadan 

2 mom. 3 § godkänts enl. betänkandet. 
4:o Den, som godkänner i frågavarande tre moment, sådana 

de nu vid omröstningen antagits, röstar ja; vinner nej, har 
landtdagen i enl. med landtdagsm. Huoponens förslag beslutit 
utesluta desamma. 

Vid omröstningar afgåfvos 154 ja- och 30 nej-röster, hvadan 
landtdagen beslutit bibehålla dessa moment. 

5:o Den, som godkänner 4 mom. 3 § enl. bet., röstar ja; 
vinner nej, har landtdagsm. Gripenbergs förslag i såd. afseende 
godkänts. 

Vid omröstningen afgåfvos 151 ja- och 29 nej-röster, hvadan 
4 mom. 3 § godkänts enl. betänkandet. 

4 §. Omröstningspropositioner och beslut: 
1:o Den, som godkänner 4 § enligt stora utskottets beslut, 
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röstar ja; vinner nej, har landtdagsm. Wikmans förslag att 
ordet >>delaktig>> uteslutes godkänts. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
beslutits utesluta ordet >>delaktig>>. 

2:o Den, som till kontraprop. mot 4 § enl. betänkandet 
utan tillägg godkänner landtdagsm. Helles förslag; röstar ja; 
vinner nej, har till kontraprop. antagits landtdagsm. Kares' 
förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkänner utsk. bet. utan tillägg, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsm. Helles förslag godkänts. 
Vid omröstningen afgåfvos 91 ja- och 92 nej-röster, hvadan 

4 § antagits med det tillägg landtdagsm. Helle föreslagit. 
5-10 §§ godkändes jämte rubriken. 
Lagförslaget återremitterades förty till stora utskottet. 
Föredrogs till andra behandling stora utskottets bet. n:o .9 i 

anl. af prop. n:o 3. 
På talmannens förslag godkändes det förfarande, att sedan 

principdiskussion egt rum, förslaget skulle behandlas puragraf 
för paragraf, och förslaget till taxa därefter upptagas; slutligen 
skulle omröstas i anledning af tilläfventyrs gjorda förslag om 
förkastande af hela lagförslaget. 

1 § godkändes enligt betänkandet. 
2 § godkändes enl. betänkandet. 
3 §. Omröstningsprop. och beslut: 
Den, som godkänner 3 § enl. bet. röstar ja; vinner nej, har 

i sådant afseende godkänts den till bet. fogade första reserva
tionen. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
betr. 3 § godkänts första reservationen. 

4-5 §§ godkändes utan diskussion. 
6 § godkändes enl. bet. 
7 §. Sedan diskussionen afslutats, godkändes följande om

röstningsprop.: 
Den, som godkänner 7 § enligt betänkandet, röstar ja; vin

ner nej, har landtdagsm. Turkias förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 

§ godkänts enl. betänkandet. 
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8-15 §§godkändes enligt betänkandet, likasom ock rubriken. 
Härefter godkändes utan diskussion utlåtandena ang. förslagen 

till stadganden ang. beräknandet af rätteg. fullmäktigs arft.Jode 
och till taxa. 

Till besvarande framställdes härå följande omröstnings
proposition: 

Den, som godkänner lagförslaget, sådant det vid special
debatten antagits, röstar ja; vinner nej, har lagförslaget för
kastats. 

Vid omröstningen afgåfvos 55 ja- och 121 nej-röster, hvadan 
landtdagen beslutit förkasta lagförslaget. 

Då landtdagen således icke godkänt stora utskottets förslag, 
skulle ärendet jämlikt 3 mom. 57 § L. O. återremitteras till 
stora utskottet. 

Föredrogs och bordlades till nästa plenum: 
statsutskottets betänkande n:o .9 i anl. af nåd. prop. n:o 23. 
petitionsutskottets betänkande n:o 6 i anl. af pet. n:ris 84 och 

108, samt till lördagens plenum 
lag- och ekonomiutskottets betänkande n:o 4 i anl. af prop. 

n:o 1. 
Föredrogs och remitterades till agrarutskottet nåd. prop. 

n:o 27. 
Plenum afslöts kl. 2,16 på natten. 

Plenum torsdagen den l 7 oktober 1907 
kl. 11 f. m. 

Föredrogs till första behandling statsutskottets betänkande 
n:o 9 i anl. af nåd. prop. n:o 23 angående den skatt, som för 
tillverkning af brännvin skall erläggas samt om sagda skatts 
användande. 

Det i betänkandet ingående lagförslaget borde behandlas 
i tre läsningar, öfriga i betänkandet ingående förslag, till hvilka 
de å sidd. 6 och 7 förekommande klämmarna anslöto sig däremot 
först sedan lagförslaget slutligen godkänts, emedan lagförsla
get utgjorde grunden för desamma. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades ären
det till stora utskottet. 
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Föredrogs och godkändes statsutskottets bordlagda betän
kande n:o 8 i anl. af nåd. prop. n:o 11; och sku1le besluten, såvidt 
de angingo anslag, enligt 63 § L. O. vara vilkorliga. 

Föredrogs ekfmomiutskottets bordlagda betänkande n:o 2 i 
anl. af motionerna n:ris 1, 2, 5, 14 och 17. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades ären
det till stora utskottet. 

Föredrogs bankutskottets bordlagda betänkande n:o 6 angående 
Finlands Banks oanvända vinstmedel. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, framställdes följande 
omröstningspro position: 

Den, som vill skrida tillsaklig behandling af ärendet, röstar ja; 
vinner nej, har landtdagen antagit ]andtdagsm. von Alfthans 
förslag därom, att behandlingen uppskjutes och företages i 
sammanhang med statsverkets inkomst- och utgiftsförslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagen beslutit i anfördt afseende uppskjuta ärendet. 

Föredrogs petitionsutskottets bordlagda betänkande n:o 5 i 
anl. af pet. n:o 121. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 
omröstningspro position: 

Den, som godkännner utskottsbetänkandet, röstar ja; 
vinner nej, har reservationen antagits. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
betänkandet godkänts. 

Föredrogs och godkändes petitionsutskottets betänkande 
n:o 6 i anl. af pet. n:ris 84 och 108. 

Föredrogas och bordlades 
petitionsutskottets betänkande n:o 3 a i anl. af pet. n:ris 32 

och 51, 
petitionsutskottets betänkande n:o 7 i anl. af pet. n:o 78. 
statsutskottets betänkande n:o 10 i anl. af nåd. prop. n:o 9. 
Föredrags nåd. prop. n:o 28 angående gårdfarihandel. 
Sedan diskussionen afslutats, framställdes följande omröst-

ningsproposition: 
Den, som önskar remittera prop. till lagutskottet, röstar 

ja; vinner nej, har prop. remitterats till grundlagsutskottet. 
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Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
nåd. prop. n:o 28 remitterats till lagutskottet. 

Plenum afslöts kl. 11,50. e. m. 

Plenum lördagen den 19 oktober 1907 
kl. 11 i. m. 

Föredrogs till första behandling statsutskottets betänkande n:o 
10 i anl, af nåd. prop. n:o 9. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades lag
förslaget till stora utskottet. 

Föredrogs för första behandling lag- och ekonomiutskottets 
betänkande n:o 4 anl. af nåd. prop. n:o 1. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades be
tänkandet till stora utskottet. 

Föredrogs till andra behandling stora utskottets betänkande 
n:o 17 i anl. af nåd. prop. n:o 21. 

Förslaget till lag angående folkskollärarepersonalens på 
landet aflöning. 

1 §. Förhandlingen afbröts kl. 4,20 e. m. 
Då plenum åter vidtog kl. 6, föredrogs bankutskottets skrif

velse af den 19 oktober angående valet af hankfullmäktige 
samt revisorer och deras suppleanter; och skulle till H. 
K. Majestät und. skrifvelse därom aflåtas. 

Fortsattes behandlingen af 1 § uti förslaget till lag angående 
folkskollärarepersonalens på landet aflöning. 

Omröstningspropositioner och beslut: 

1:o Den, som till kontraprop. mot utskottsbetänkandet 
godkänner landtdagsm. Riiheläs förslag, röstar ja; vinner nej, 
har till kontraprop. godkänts landtdagsm. Rosenqvists förslag. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 112 ja- och 69 nej-röster. 
2:o Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. 

Riiheläs förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdagsm. Ranta
nens förslag till kontraprop. godkänts. 

Vid öppen omröstningvoroja-rösterna öfvervägande. 
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3:o Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. 
Riiheläs förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. an
tagits landtdagsm. Torppas förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
4:o Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. 

Riiheläs förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. an
tagits landtdagsm. J ärvinens förslag. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 101 ja- och 77 nej-röster 
samt en tom röstsedel. 

5:o Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. Rii
heläs förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. antagits 
landtdagsm. Yrjö-Koskinens förslag. 

Vid omröstningen afgåfvos 117 ja- och 57 nej-röster samt 
en tom sedel. 

6:o Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. 
Riiheläs förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. an
tagits landtdagsm. Arajärvis förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
7:o Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. 

Riiheläs förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. an
tagits landtdagsm. Sundbloms förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
8:o Den, som till kontraprop. godkänner landtdagsm. 

Riiheläs förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. an
tagits landtdagsm. Käpys förslag. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 99 ja- och 81 nej-röster. 
9:o Den, som godkänner 1 § enligt stora utskottets förslag 

röstar ja; vinner nej, har landtdagsm. Riiheläs förslag godkänts. 
Vid omröstningen afgåfvos 85 ja- och 96 nej-röster samt 

1 tom sedel, och hade landtdagsm. Riiheläs förslag således 
godkänts. 

2 § godkändes enligt landtdagsm. Riiheläs förslag. 
3 § godkändes oförändrad. 
Lagförslaget återremitterades förty till stora utskottet. 
Sedan fråga väckts att afsluta plenum, uppställdes följande 

omröstningspro position: 
Den, som önskar fortsätta ärendenas behandling enligt dag

ordningen, röstar ja; vinner nej, fortsättes densamma icke. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
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Till andra behandling föredrogs stora utskottets betänkande 
n:o 11 i anl. af nåd. prop. n:o 25; och godkändes detsamma, 
hvarefter andra läsningen förklarats afslutad. 

Föredrogs till andra behandling samt godkändes utan diskus
sion stora utskottets betänkande n:o 12 i anl. af nåd. prop. n:o 13. 

Föredrogs till andra behandling stora utskottets betänkande 
n:o 8 i anl. af nåd. prop. n:o 14. 

Serlan diskussionen afslutats, framställdes följande omröst
ningsproposition: 

Den, som godkänner 1 mom. 3 § enligt stora utskottets 
förslag röstar ja; vinner nej, har landtdagen beslutit i detta 
afseende vidhålla sitt förra beslut. 

Vid omröstningen afgåfvos 87 ja- och 91 nej-röster hvadan 
landtdagen betr. 1 mom. 3 § förblifvit vid sitt förra beslut. 

4 § godkändes enligt stora utskottets förslag. 
Andra läsningen förklarades härmed afslutad. 
Föredrogs och godkändes utan diskussion stora utskottets 

betänkande n:o 9 a i anl. af nåd. prop. n:o 3. 
Föredrogs och godkändes utan diskussion bordlagda petitions

utskottets betäknande n:o 3 a i anl. af pet. n:ris 32 och 51. 
Föredrogs och bordlades ytterligare till nästa plenum peti-

tionsutskottets bordlagda betänkande n:o 7 i anl. af pet. n:o 78. 
Föredrogs och bordlades till nästa plenum: 
agrarutskottets betänkande n:o 3 i anl. af nåd. prop. n:o 27. 
ekonomiutskottets betänkande n:o 3 i anl. af pet. n:ris 16, 20, 

21 31, 57, 72 och 195. 
socialutskottets betänkande n:o 2 i anl. af nåd. prop. n:o 16. 
lag- och ekonomiutskottets betänkande n:o 5 i anl. af nåd. 

prop. n:o 12. Petionsutskottets betänkande n:o 4 i anl. af pet. 
n:ris 61, 116 och 15; 

järnt,~ägsutskottets betänkande n:o 3 i anl. af pet. n:ris 7, 117, 
164 och 39; 

j ärMägsutskottets betänkande n: o 4 i anl. af pet. n: o 157. 
Plenum afslöts kl. 2,10 på natten. 
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Plenum tisdagen den 22 oktober 1907 
kl. 6 e. m. 

Anhållan om befrielse från ledamotskap i stora utskottet. 

Sedan diskussionen i ärendet slutförts, verkställdes följande 
omröstningspro position: 

Den, som bifaller landtdagsm. Estlanders anhållan att 
befrias från ledamotskap i stora utskottet, röstar ja; vinner 
nej, är anhållan afslagen. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
Till tredje behandling föredrogs stora utskottets betänkande 

n:o 11 i anl. af nåd. prop. n:o 25, och godkändes detsamma, 
hvadan den nåd. prop. slutligen afböjts. 

Till tredje behandling föredrogs stora utskottets betänkande 
n:o 12 i anl. af nåd. prop. n:o 13, hvilket godkändes i enlighet med 
lag- och ekonomiutskottets betänkande i ärendet. 

Föredrogs till tredje behandling stora utskottets betänkande 
n:o 8 a i anl. af nåd. prop. n:o 14 och blef detsamma slutligen 
godkändt. 

Föredrogs till tredje behandling stora utskottets betänkande 
n:o .9 a i anl. af nåd. prop. n:o 3 och godkändes detsamma 
hvadan nåd. prop. slutligen afböjts. 

Till andra behandling föredrogs stora utskottets betänkande 
n:o 13 i anl. af nåd. prop. n:o 23. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 
omröstningsproposition: ' 

Den, som godkänner stora utskottets förslag, röstar ja; 
vinner nej, har landtdagsm. Sundbloms förslag godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
stora utskottets förslag godkänts och andra läsningen förkla
rades afslutad. 

Till andra behandling föredrogs stora utskottets betänkande 
n:o 14. 

Omröstningspropositioner och beslut: 
1 :o Den, som godkänner landtdagsm. Listos förslag beträf

fande förfarandet vid omröstningen, röstar ja; vinner nej, har 
förslaget förkastats. 
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Vid sluten omröstning afgåfvos 57 ja- och 127 nej röster. 
2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdagsm. 

v. Alfthans förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraprop. 
antagits landtdagsm. Yrjö-Koskinens förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkänner landtdagsrn. Yrjö-Koskinens 

förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdagen godkänt landtdagsrn. 
Palmens förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
4:o Den, som godkänner stora utskottets förslag i denna 

punkt, röstar ja; vinner nej, har landtdagsrn. Palmens förslag 
blifvit antaget. 

Vid omröstningen befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
hvadan landtdagen godkänt landtdagsrn. Palmens förslag. 

Klämrnarna i betänkandet godkändes och återremitterades 
ärendet till stora utskottet. 

Föredrogs till andra behandling stora utskottets betänkande 
n:o 10 a i anl. af nåd. prop. n:o 21. 

Sedan diskussionen afslutats, godkändes följande omröst
ningsproposition: 

Den, som godkänner stora utskottets betänkande beträffande 
1 och 2 §§, röstar ja; vinner nej, har landtdagen med vidblif
vande af sitt förra beslut, förkastat stora utskottets förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
stora utskottets förslag godkänts. 

Föredrogs till första behandling agrarutskottets betänkande 
n:o 3 i anl. af nåd. prop. n:o 27. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 
omröstningspro position: 

Den, som önskar bordlägga betänkandet till morgondagens 
plenum, röstar ja; vinner nej, har betänkandet bordlagts till 
plenum i torsdag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, och hade 
bet. således bordlagts till plenum i morgon. 

Föredrogs till första behandling socialutskottets betänkande 
n:o 2 i anl. af nåd. prop. n:o 16. 

Sedan diskussionen afslutats, godkändes följ ande omröst
ningspro position: 
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1:o Den, som till kontraproposition mot ärendets sakliga 
behandling godkänner ladntdagsm. Hjelts förslag, röstar ja; 
vinner nej, har till kontraprop. godkänts landtdagsm. Renvalls 
förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som önskar fortsätta saklig behandling af ärendet, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagsm. Renvalls förslag godkänts. 
Vid omröstningen afgåfvos 78 ja- och 93 nej-röster, och be

slöts förty afbryta ärendets behandling samt upptaga detsamma 
i sammanhang med det betänkande, som komme att afgifvas 
öfver senare delen af den nåd. prop. 

Föredrogs till första behandling lag- och ekonomiutskottets 
betänkande n:o 5 i anl. af nåd. prop. n:o 12. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, remitterades betän
kandet till stora utskottet. 

Föredrogs petitionsutskottets betänkande n:o 7 i anl. af pet. 
n:o 78. 

Omröstningspropositioner och beslut: 

1:o Den, som till kontraproposition mot betänkandet 
godkänner landtdagsm. Höijers ändringsförslag, röstar ja; 
vinner nej, har till kontraprop. godkänts landtdagsm. Antilas 
ändrings f örslag. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 103 ja- och 55 nej-röster 
samt en tom sedel. 

2:o Den, som godkänner utskottsbetänkandet, röstar ja; 
vinner nej, har landtdagsm. Höijers förslag godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
utskottet sförslag godkänts; och som beslutet auginge anslag, 
vore detsamma vilkorligt samt skulle hänskjutas till stats
utskottet. 

Föredrogs bordlagda ekonomiutskottets betänkande n:o 3 i 
anl. af pet. n:ris 16, 20, 21, 31, 57, 72 och 195. 

Omröstningsproposition och beslut: 

Den, som godkänner första klämmen å sid. 13 i utskotts
betänkandet, röstar ja; vinner nej, har landtdagsm. Runebergs 
förslag godkänts. 
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Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
första klämmen godkänts. 

Andra klämmen godkändes oförändrad. 
Den, som godkänner tredje klämmen, röstar ja; vmner 

nej, har landtdagsm. Kornus förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 

tredje klämmen godkänts. 
Fjärde och femte klämmarna godkändes oförändrade. 
Betänkandet hade således i dess helhet godkänts, och voro 

besluten, sävidt de angingo anslag, vilkorliga, hvarom statsut
skottet skulle underrättas. 

Föredrogs petitionsutskottets bordlagda betänkanden n:ris 
4 och 4 a i anl. af pet. n:ris 64, 116 och 15. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, framställde tal
mannen, som ansåg landtdagsm. Virkkunens förslag oförenligt 
med landtdagens tidigare fattade beslut, till besvarande följande 
omröstningsproposition: 

Den, som godkänner talmannens åtgärd att icke till omröst
ning upptaga landtdagsm. Virkkunens förslag, röstar ja; vinner 
nej, har landtdagen beslutit remittera ärendet till grundlags
utskottet uti det afseende, hvarom stadgas i 2 mom. 69 § L. O. 

Omröstningspropositionen godkändes och befunnos vid om
röstningen ja-rösterna öfvervägande, hvadan talmannens för
farande godkänts. 

Petitionsutskottets betänkande godkändes oförändradt. 
Föredrogs och bordlades till nästa torsdags plenum järn

fJägsutskottets betänkande n:o 3 i anl. af petitionsförslagen n:ris 
7, 117, 164 och 39. 

Föredrogs och godkändes järnvägsutskottets betänkande 
n:o 4 i anl. af petitionsförslaget n:o 157. 

Föredrogs, upplästes och bordlades till morgondagens plenum 
en af landtdagsm. Janne Martikainen undertecknad interpel
lation angående donationslägenheterna i Salmis, Korpiselkä 
och Soanlaks socknar. 

Föredrogs och bordlades till nästa torsdags plenum bank
utskottets betänkande n:o 7 och järnfJägsutskottets betänkande 
n:o 1 a i anl af petitionsförslaget n:o 52. 

Plenum afslöts kl. 2,45 på natten. 
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Plenum onsdagen den 25 oktober 1907 
kl. 2 på dagen. 

Till behandling företogs interpellationen angående donati
onslägenheterna i Salmis med flere socknar och godkändes föl
jande omröstningsproposition: 

Den, som bifaller till framställande af den utaf landtdags
man Martikainen väckta interpellationen, röstar ja; vinner nej, 
har interpellationen afhöjts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, och hade 
landtdagen sålunda bifallit till interpellationens framställande. 

Föredrogs för första behandling agrarutskottets betänkande 
n:o 3 i anledning af nåd. pro p. n:o 27. Enligt talmanskonfe
rensens förslag skulle klämmen å sid. 87, innehållande förslag 
därom, att ärendet skulle i den uti 2 mom. 60 § L. O. stadgade 
ordning behandlas såsom brådskande, upptagas till afgörande 
i sammanhang med andra läsningen efter det själfva lagförslaget 
behandlats. 

Efter slutförd diskussion remitterades ärendet till stora ut
skottet. 

Föredrogos och bordlades till nästa plenum lagutskottets betän
kande n:o 4 i anledning af nåd. prop. n:o 2, petitionsutskottets be
tänkande n:o 8 i anledning af pet. n:ris 25 och 107 samt järnvägs
utskottets betänkande n:o 5 i anl. af pet. om nyajärnvägshyggnader. 

Plenum afslöts kl. 5,25 e. m. 

Plenum torsdagen den 24 oktober 1907 
kl. 6 e. m. 

Föredrogs och upplästes en från stora utskottet ankom
men skrifvelse, däri utskottet, enär detsamma vid be
handlingen af lag- och ekonomiutskottets betänkande 
n:o 4 med förslag till lag om vägars hyggande och underhåll 
ansett det vara af synnerlig vikt att den financiella sidan af 
frågan hlefve snarast möjligt utredd, förmäler sig hafva med 
afseende å sakens brådskande beskaffenhet anhållit hos stats
utskottet om dess utlåtande i anledning af det i nämnda hetän-
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kande ingående förslaget till lag angående utgörande af väg
skatt och dess användning, hvarjämte stora utskottet utber sig 
landtdagens godkännande af stora ustkottets sålunda vidtagna 
åtgärd samt föreslår, att landtdagen ville till första behandling 
omedelbart upptaga nästnämnda förslag, emedan ärendets 
slutliga afgörande vore däraf beroende. 

Talmannen meddelade att talmanskonfernsen rörande detta 
ärende varit af den åsikt, att det icke vore egentligt, att landtda
gen utlåte sig om stora utskottets ifrågavarande förfarande. 
Hvad åter beträffade den af stora utskottet väckta frågan, 
att landtdagen omedelbart ville till första behandling upptaga 
nyssberörda lagförslag om vägskatt, så ansåg talmanskonferen
sen det icke vara möjligt, men ville talmanskonferensen för 
ernående af det utaf stora utskottet afsedda ändamålet föreslå, 
att till behandling skulle omedelbart upptagas lag- och ekonomi
utskottets å sid. 49 af dess betänkande n:o 4 framställda 
förslag, att landtdagen måtte remittera ärendet till stats
utskottet för afgifvande af betänkande öfver utkastet till lag 
angående vägskatt och dess användning. 

Sedan diskussionen i ärendet afslutats, framställdes följande 
omröstningspro position: 

Den, som godkännner talmanskonferensens förslag att statsut
skottet lämnas i uppdrag att afgifva betänkande i anledning af 
lagförslaget om vägskatt, röstar ja; vinner nej, har förslaget afböjts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
talmanskonferensens förslag i ärendet godkänts. 

Föredrogs till andra behandling stora utskottets betänkande 
n:o 14 a i anl. af nåd. prop. n:o 9, och godkändes betänkandet, 
hvarefter andra läsningen förklarades slutförd. 

Föredrogs till första behandling lagutskottets betänkande 
n:o 4 i anl. af nåd. prop. n:o 2, och remitterades betänkandet 
till stora utskottet. 

Föredrogs bankutskottets betänkanden n:ris 7 och l och re
mitterades dessa till stora utskottet. 

Föredrogs till andra behandling stora utskottets betänkande 
n:o 15 angående förslag till Lag om tillverkning m. m. af alko
holhaltiga ämnen. 

1 §. Omröstningsproposition: 

6 
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Den, som godkänner 1 § enligt betänkandet, röstar ja; 
vinner nej, har § antagits enligt den af landtdagsm. Hedberg 
föreslagna formulering. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
1 § godkänts enligt betänkandet. 

2 § godkändes. 
3:o Sedan diskussionen afslutats, framställdes följande 

omröstnings pro position: 
Den, som godkänner 3 § enligt betänkandet röstar ja; vinner 

nej, har landtdagsm. Nevanlinnas förslag i detta afseende 
godkänts. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande,hva-
dan 3 § godkänts enligt betänkandet. 

4--5 § § godkändes utan diskussion. 
6 §. Omröstningsproposition: 
Den, som godkänner 6 § enligt betänkandet, röstar ja; vin

ner nej, har landtdagsm. Soininens förslag härutinnan godkänts. 
Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 

6 § godkänts enligt landtdagsm. Soininens förslag. 
7 §. Omröstningsproposition: 
Den, som godkänner 7 § enligt betänkandet, röstar ja; vin

ner nej, har landtdagsm. Bäcks förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 

7 § godkänts enligt betänkandet. 
8 §godkändes . 
• 9-14 § § godkändes likaledes. 
15 §. Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes 

följ ande omröstningspro position: 
Den, som godkänner 15 § enligt betänkandet, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsm. Söderholms förslag härutinnan 
godskänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
§ godkänts enligt betänkandet. 

16 §. Omröstningsproposition: 
Den, som godkänner 16 § enligt betänkandet, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsm. Söderholms förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 

16 § godkänts enligt betänkandet. 
17-18 §§ godkändes. 
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1.9 §. Serlan diskussionen afslutats, godkändes följande 
omröstningspro position: 

Den, som godkänner 19 § enligt betänkandet, röstar ja; 
vinner nej, har landtdagsm. Söderholms förslag gadkänts. 

Vid omröstningen afgåfvos 112 ja- och 60 nej-röster, hvadan 
19 § godkänts enligt betänkandet. 

20-21 §§godkändes. 
22 §. Omröstningsproposition: 
1:o Den, som godkänner 2 mom. 22 § enligt betänkandet, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagsm. v. Alfthans förslag god
känts. 

Vid omröstningen afgåfvos 123 ja-röster och 48 nej-röster, 
hvadan 2 mom. 22 § godkänts enligt betänkandet. 

2:o Den, som godkänner 3 mom. 22 § enligt betänkandet, 
röstar ja; vinner nej, har landtdagsman eastrens förslag godkänts. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagsm. Gastrens förslag ang. 3 mom. 22 §godkänts. 

23 §. Sedan diskussionen afslutats, godkändes följande 
omröstningspro position: 

Den, som godkänner 23 § enligt betänkandet, röstar ja; 
vinner nej, har landtdagsman Sundbloms förslag godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
23 § godkänts enligt betänkandet. 

24-27 §§ godkändes utan diskussion. 
28 § godkändes. 
2.9 §. Omröstningsproposition: 
Den, som godkänner förevarande garapraf enligt betänkandet 

röstar ja; vinner nej, har landtdagen beslutit till § foga ett till
läggsmoment af den lydelse landtadgsm. Soininen föreslagit. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, och hade 
landtdagen alltså beslutit att till 89 § skulle fogas det af landt
dagsm. Soininen föreslagna tilläggsmoment. 

Lagförslagets rubrik godkändes utan diskussion. 
Med anledning af landtdagsm. Setäläs förslag angående 

betänkandets motivering godkändes följande omröstningspro
position: 

Den, som godkänner landtdagsm. Setäläs förslag, röstar ja; 
vinner nej, har förslaget förkastats. 
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Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagsm. Setäläs förslag förkastats. 

Med anledning af landtdagsman Söderholms under den 
allmänna diskussionen väckta förslag om betänkandets förkas
tande, uppställdes nu följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner lagförslaget sådant det vid special
diskussionen antagits, röstar ja; vinner nej, har lagförslag eti 
enlighet med landtdagsm. Söderholms förslag förkastats. 

Vid omröstningen voro ja-rösetrna öfvervägande och hade 
lagförslaget sålunda godkänts, men återremitterades detsamma, 
då ändringar däri nu vidtagits, till stora utskottet. 

Föredrogs järnvägsutskottets bordlagda betänkande n:o 3 
i anl. af petitionerna n:ris 7, 117, 164 och 39. 

Klämmen å sid. 2 angående forsrensningar i Kemieli god
kändes utan diskussion. 

Klämmen å sid. 3 ang. rensningar af Lappo elf godkändes. 
Klämmen å sid. 5 ang. öfversvämningar af Kumo elf gaf 

anledning till diskussion, därå följande omröstningspropositioner 
uppställdes: 

1:o Den, som till kontraproposition mot utskottsbetänkan
det godkänner landtdagsm. Ingmans förslag, röstar ja; vinner 
nej, har till kontraproposition godkänts landtdagsman Nix' 
förslag. 

Vid omröstningen befunnos ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner förevarande kläm i betänkandet 

röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Ingmans förslag god
känts. 

J a-rösterna befunnos öfvervägande, h vadan betänkandets 
kläm godkänts. 

Klämmen å sid. 7 angående torrläggning af Konnunsuo 
mosse. Omröstningsproposition och beslut: 

Den, som godkänner betänkandet röstar ja; vinner nej, 
har landtdagsman Pullinens förslag beträffande denna kläm 
godkänts. 

Vid omröstningen afgåfvos 99 ja- och 51 nej-röster, hvadan 
klämmen i betänkandet godkänts. 

Sålunda hade betänkandet i dess helhet godkänts. 
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Föredrogs och bordlades till plenum nästa lördag statsutskottets 
betänkande n:o 11 samt lag- och ekonomiutskottets betänkande 
n:o 7 i anl. af petitionsfödsagen n:ris 41, 43, 194 och 44. 

äfvensom till nästa plenum statsutskottets betänkande n:o 12 
i anl. af nåd. prop. n:o 20. 

Plenum afslöts kl. 3,15 på natten. 

Plenum fredagen den 25 oktober 1907 
kl. 6 e. m. 

Föredrogs statsutskottets betänkande n:o 12 i anl. af nåd. prop. 
n:o 20 angående kommunikationsfonden. 

Talmannen meddelade att för första behandling skulle 
föredragas den del, som rörde statslånen och hänförde sig till 
klämmen å sid. 13. Budgeten för kommunikationsfonden för 
år 1908 föredrages till enda behandling och i sammanhang 
därmed de två klämmar i statsutskottets betänkande n:o 7, 
sid. 10, hvilka vid behandlingen af nästnämnda betänkande 
lämnades beroende tills nu förevarande betänkande blefve 
föredraget. Likväl hade talmanskonferensen ansett det för
farande vara egentligt, att behandlingen af budgeten för kom
munikationsfonden och i sammanhang därmed anslagen för 
framtida järnvägsbyggnader skulle handläggas först vid be
handlingen af järnvägsutskottets betänkande angående nya järn
vägsbyggnader, hvilket komme att företagas i morgon. 

Talmanskonferensens berörda förslag godkändes. 
Föredrogs och bordlades till nästa plenum lagutskottets be

tänkande n:o 5 i anl. af nåd. prop. n:o 28 och statsutskottets be
tänkande n:o 13 i anl. af nåd. prop. n:o 26 samt till plenum nästa 
måndag bankutskottets betänkande n:o 8 ang. Längmanska te
stamentsfonderna och petitionsutskottets betänkande n:o .9 i 
anl. af pet. n:o 92. 

Plenum afslöts kl. 6,33 e. m. 
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Plenum lördagen den 26 oktober 1907 
kl. 11 f. m. 

Då stora utskottet redan under gårdagen hunnit behandla 
statsutskottets betänkande angående kommunikationsfonden 
hvad beträffar statslånet, hade talmanskonferensen ansett skäl 
föreligga att redan vid dagens plenum till andra behandling upp
taga berörda del af utskottsbetänkandet, likväl under förut
sättning att ingen hade något att anmärka mot ett sådant till
lägg till föredragningslistan; och blef detta förslag godkändt. 

Föredrogs till tredje behandling förslaget till lag angående 
den skatt, som för tillverkning af brännvin bör erläggas år 
1908 samt om denna skatts användning; och godkändes landt
dagens vid andra behandlingen fattade beslut. 

Till enda behandling föredrogs öfriga delar af statsutskottets 
betänkande n:o 9 angående brännvinsskatten och dess använd
ning, hvHka uppskjutits för att behandlas i sammanhang med 
detta ärende, nämligen klämmarna å sidd. 6 och 7; och godkändes 
dessa utan diskussion, hvadan behandlingen af bet. slutförts. 

Till tredje behandling föredrogs föreslaget till lag angående 
folkskollärarepersonalens på landet a/löning, och godkändes här
vid landtdagens vid andra behandlingen fattade beslut. 

Till enda behandling föredrogas öfriga delar af s t a t s u t
s k s o t t e t s h e t ä n k an d e n : o 6. 

1 punkten angående bidrag till folksko
l e v ä s e n d e t i s t ä d e r n a godkändes utan diskussion. 

beträffande 2 punkten a n g å e n d e h i d r a g t i Il a f
lönande af den egentliga lärarepersonalen 
p å l a n d e t beslöts, att den häri nämnda summa och öfriga 
belopp, hvilka de beslut, som nu komme att fattas, kunde 
beräknas sammanlagdt omfatta, skulle lämnas öppna för att 
slutligen bestämmas i sammanhang med statsutskottets betän
kande n:o 14. 

3 punkten a n g å e n d e b i d r a g t i Il a f l ö n a n d e 
a f l ä r a r e o c h l ä r ar i n n o r f ö r s l ö j d. o c h h a n d
a r b e t e n godkändes utan diskussion. 

4 punkten a n g å e n d e a n s l a g f ö r l ö n e f ö r h ö j
ningar åt den egentliga lärarepersonalen 
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v i d f o l k s k o l o r n a p å l a n d e t lämnades likasom punk
ten 2 beroende af behandlingen utaf statsutsk. bet. n:o 14. 

5 punkten a n g å e n d e a n s l a g e n t i l l p e n s i o n e r 
å t l ä r a r e p e r s o n a l e n v i d f o l k s ko l o r n a p å 
l a n d e t. 

6 punkten a n g å e n d e b i d r a g t i Il p e n s i o n e r i n g 
a f f o l k s k o l l ä r e p e r s o n a l e n i s t ä d e r n a och 

7 punkten a n g å e n d e a n s l a g t i Il u n d e r s t ö d 
å t s j u k a f o l k s k o Il ä r a r e o c h l ä r a r i n n o r god
kändes hvar efter annan. 

8 punkten o m b i d r a g t i Il u p p f ö r a n d e a f 
f o l k s k o l e h u s o c h s l ö j d l o k a l e r godkändes jämte 
dess klämmar. 

9-11 punkterna, a n g å e n d e a n s l a g t i l l b i b l i o
te k för folkskolelärare och lärarinnor i 
l a n d s k o m m u n e r, f o r t s ä t t n i n g s k u r s e r v i d 
folkskolorna på landet samt anslag till 
s t i p e n d i e r f ö r a u s k u l t e r i n g o c h s t u d i e r e
s o r, f ö r a n s k a f f a n d e a f å s k å d n i n g s m a t e r i a l 
f ö r f o l k s k o l o r n a p å l a n d e t, f ö r a n o r d n a n
d e v i d u n i v e r s i t e t e t a f f o r t s ä t t n i n g s k u r
s e r f ö r f o l k s k o l l ä r a r e o c h l ä r a r i n n o r god
kändes utan diskussion. 

14 punkten b i d r a g t i l l i n k ö p a f l ä r o b ö c k e r 
å t m e d d e l l ö s a e l e v e r gaf anledning till diskussion och 
uppstäBandet af följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner denna punkt enligt betänkandet 
röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Kirves' förslag 
godkänts. 

Vid omröstningen afgåfvos 86 ja- och 104 nej-röster; och 
hade sålunda landtdagen godkänt landtdagsman Kirves' förslag 
att höja anslaget fill 150,000 mark. 

15 punkten a n g å e n d e b i d r a g t i l l f o l k h ö g s k o
l o r n a godkändes efter diskussion. 

1 klämmen å sid. 12 angående anslag till nykterhetsarbe
tets främjande gaf anledning till diskussion och uppställande 
af följande omröstningspropositioner: 



88 

1:o Den, som önskar att ärendet i sak afgöres, röstar ja; 
vinner nej, har landtdagen godkänt landtdagsm. Kares 'förslag 
att återremittera ärendet till utskottet. 

J a-rösterna befunnos öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraproposition mot utskottsbetänkan

det omfattar landtdagsm. storbjörks förslag, röstar ja; vinner nej, 
har till kontraproposition antagits landtdagsm. Valavaaras förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkänner betänkandet, röstar ja; vinner nej 

har landtdagsm. storbjörks förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 

1 klämmen godkänts enligt betänkandet. 
2 klämmen å sid. 12 angående bidrag till u n g d o m s f ö r e

n i n g a r n a gaf anledning till diskussion, hvarefter fram
ställdes följande omröstningspropositioner: 

1:o Den, som till kontraproposition mot utskottsbetänkan
det godkänner landtdagsm. Martikainens förslag, röstar ja; 
vinner nej, har till kontraproposition antagits andra reservatio
nens förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraproposition godkänner andra re

servationen, röstar ja; vinner nej, har till kontraproposition 
antagits landtdagsman Valpas' förslag. 

Vid omröstningen afgåfvos 136 ja- och 46 nej-röster. 
3:o Den, som godkänner betänkandet i denna del, röstar 

ja; vinner nej, har andra reservationen godkänts. 
Vid omröstningen afgofvos 106 ja- och 74 nej-röster. 
4:o Den, som godkänner betänkandet, röstar ja; vinner nej, 

har anslag för i frågavarande ändamål icke beviljats. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 

betänkandet i denna del godkänts. 
3 klämmen å sid. 12 angående anslag för understödjande af 

folkliga föreläsningskurser gaf anledning till diskussion, hvar
efter uppställdes följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner betänkandet i denna del, röstar ja; 
vinner nej, har landtdagsman Valpas' förslag godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, och hade 
sålunda 3 klämmen i betänkandet godkänts. 
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I enlighet med förestående beslut, skulle posterna å sidd. 
14 och 15 således behörigen rättas. 

Till andra behandling föredrogs stora utskottets betänkande 
n:o 16 i anl. af nåd. prop. n:o 1. 

Sedan diskussion om ärendets bordläggning förklarats af
slutad godkändes följande omröstningsproposition: 

Den, som önskar fortsätta ärendets sakliga behandling, 
röstar ja; vinner nej, har landtdagen godkänt landtdagsman 
Schybergsons förslag att bordlägga betänkandet tills stats
utskottets utlåtande angående den föreslagna vägskatten 
behandlats. 

Vid omröstningen afgåfvos 92 ja- och 89 nej-röster, hvadan 
landtdagen beslutit fortsätta den sakliga behandlingen af ärendet. 

1-3 §§i den föreslagna lagen om vägars byggande och under
håll på landet godkändes oförändrade. 

4 §. Omröstningspropositioner: 
1:o Den, som till kontraprop. mot utskottets förslag betr. 

denna § godkänner landtdagsman Schultz' förslag, röstar ja; 
vinner nej, har till kontraproposition antagits landtdagsman 
Martikainens förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner 4 § enligt utskottets förslag, röstar 

ja; vinner nej, har landtdagsman Martikainens förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 

4 § godkänts enligt betänkandet. 
6-13 §§ godkändes. 
14 §. Omröstningsproposition: 
1:o Den, som önskar skrida till saklig behandling af 14 §, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagen antagit landtdagsman 
Cederbergs förslag att uppskjuta med fattande af beslut i saken 
tills lagförslaget angående vägskatt företages till behandling. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Nuortevas förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontra
proposition antagits landtdagsman Karhis förslag. 

Vid omröstningen afgåfvos 81 ja- och 101 nej-röster. 
3:o Den, som godkänner 14 § enligt betänkandet, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsman Karhis förslag godkänts. 
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Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
14 § antagits enligt landtdagsman Karhis förslag. 

15 § godkändes, likaså 16-58 §§, samt rubrikerna å såväl 
de särskilda kapitlen som å lagförslaget. 

slutligen godkändes till besvarande följande omröstnings
proposition: 

1:o Den, som godkänner lagförslaget enligt betänkandet, 
röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Cederbergs vid den 
principiella diskussionen gjorda förslag godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner lagförslaget enligt betänkandet, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Söderholm vid prin 
cipdiskussionen framställda förslag godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
Landtdagen har således godkänt lagförslaget enligt betän

kandet, men då ändring vidtagits i stora utskottets förslag, blef 
ärendet återremitteradt till sistsagda utskott. 

Till första behandling föredrogs lagutskottets betänkande n:o 5 
i anl. af nåd. prop. n:o 28 och remittarades desamma utan 
diskussion till stora utskottet. 

Föredrogs statsutskottets bordlagda betänkande n:o 13 i anled
ning af nåd. prop. n:o 26, men blef detsamma ytterligare bord
lagdt till nästa plenum. 

Föredrogs till andra behandling och godkändes stora utskottets 
betänkande n:o 7 i anl. af nåd. prop. n:o 20, därå andra behandlin
gen förklarades afslutad. 

Föredrogs statsutskottets bordlagda betänkande n:o 11 angående 
relationen om statsverkets tillstånd. 

Betänkandets pärjan till sid. 8 och klämmen å sistnämnda 
sida godkändes utan diskussion. 

'Uttalandena å sidd. 9-11 samt klämmen å sid 11 godkändes. 
Uttalandena å sidd. 11-15 godkändes. 
Punkterna å sidd. 15-22. 
Omröstning: 
Den, som godkänner förevarande punkter, röstar ja; vinner 

nej, har landtdagsm. Estlanders förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
Punkterna å sidd. 22-25 angående statsinkomsterna god

kändes. 
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Punkterna å sidd. 25-36 angående statsutgifterna bord
lades till nästa plenum. 

J ärMägsutskottets betänkande n:o 1 a bordlades till plenum 
nästa tisdag. 

Föredrogs och bordlades till första plenum ekonomiutskottets 
betänkande n:o 4 i anl. af nåd. prop. n:o 19. 

Lag- och ekonomiutskottets betänkande n:o 6 i anl. af nåd. 
prop. n:o 15 bordlades till sista plenum. 

Till plenum nästa tisdag bordlades agrarutskottets betänkande 
n:o 4 och petitionsutskottets betänkande n:o 10 i anl. af n:o 147. 

Bordlades till nästa plenum petitionsutskottets betänkande 
n:o 11 i anl. af pet. n:ris 155 o. 159. 

Med anledning af interpdlation angående donationslägenhe
terna i Salmis med flere socknar hade senatorn Ignatius förklarat 
s~ villig svara vid plenum nästa onsdag eftermiddag. 

Plenum afslöts kl 3,30 på natten. 

Plenum måndagen den 28 oktober 1907 
kl. 6 e. m. 

Före öfvergången till dagordningen meddelade talmannen, 
att, då senaten upphyrt lokal för landtdagen endast för detta 
år samt öfverlämnat åt landtdagen att bestämma huruvida 
hyresaftalet borde utsträckas äfven till följande år, till dess egen 
lokal erhålles, kanslikommissionen ansett sig höra bereda detta 
ärende, samt att kanslikommissionen nu föreslog, att åt den
samma måtte uppdragas att träffa aftal om förlängd hyra och 
di;irmed i samband varande frågor. 

Detta förslag blef af landtdagen godkändt. 
Föredrogs till tredje behandling stora utskottets betänkande 

n:o 14 i anl. af nåd. prop. n:o 3 angående stämpelbevillning, 
och framställdes till besvarande följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner förslaget till lag angående stämpelbe
villning år 1908 sådant det vid andra läsningen godkänts, röstar 
ja; den det icke gör, röstar nej; äro icke minst 2/3 af de afgifna 
rösterna ja-röster, anses det nu föreliggande förslaget angående 
stämpelafgift för bouppteckningsinstrument hafva förfallit. 
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Vid omröstningen afgåfvos 161 ja-röster och 27 nej-röster, 
hvadan landtdagen med erforderlig pluralitet godkänt ifrågava
rande lagförslag. 

I sammanhang härmed föredrogs klämmen å sid. 13 i stats
utskottets betänkande n:o 10 och godkändes densamma utan 
diskussion. 

Föredrogs till andra behandling samt godkändes stora ut
skottets betänkande n:o 15 a ang. tillverkning m. m. af alkohol
haltiga ämnen; därå andra behandlingen förklarades afslutad. 

Föredrogs statsutskottets bordlagda betänkande n:o 13 i anl. 
af nåd. prop. n:o 26. 

Omröstningspropositioner ock beslut: 
1 :o Den, som till kontrapropsition i den slutliga omröstnin

gen föredrager landtdagsman Söderholms förslag, röstar ja; 
vinner nej, har till kontraproposition godkänts landtdagsman 
Turkias förslag. 

Vid omröstningen afgåfvos 105 ja- och 90 nej-röster samt 1 
tom röstsedel. 

2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags
man Söderholms förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontra
proposition godkänts landtdagsman Estlanders förslag. 

Vid öppen omröstning erkändes ja-rösterna vara öfvervägande. 
3:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Söderholms förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontra
proposition godkänts landtdagsman Alkios förslag. 

Vid sluten omröstning afgåfvos 104 ja- och 91 nej-röster. 
4:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Söderholms förslag, röstar ja; vinner nej, har landtdagsman 
eastrens förslag i sådant afseende godkänts. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
5:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man eastrens förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontrapropo
sition antagits landtdagsman Renvalls förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
6:o Den,, som godkänner utskottsbetänkandet, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsman eastrens förslag godkänts. 
Vid omröstningen afgåfvos 65 ja- och 50 nej-röster samt 

75 torna röstsedlar. 
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Betänkande hade således godkänts. 
Med afseende å andra klämmen i utskottsbetänkandet god

kändes följande omröstningsproposition: 
Den, som godkänner andra klämmen i betänkandet, röstar 

ja; vinner nej, har första reservationens andra kläm härutinnan 
godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
Betänkandet hade således i dess helhet godkänts och skulle 

beslutet beträffande penningeauslaget jämlikt 63 § L. O. vara 
vilkorligt. 

Öfriga ärendet å föredragningslistan uppskötos till nästa 
plenum. 

Plenum afslöts kl. 4,30 på natten. 

Plenum tisdagen den 29 oktober 1907 
kl. 6 e. m. 

Föredrogs och upplästes följande från statsutskottet an
komna skrifvelse af den 29 oktober 1907, n:o 50: 

Med hänsyn därtill att vid innevarande landtdag likasom 
vid föregående uppsättning och expediering af landtdagens 
underdåniga svar, och skrifvelse icke medhunnits under själfva 
landtdagstiden, är det nödvändigt att öfverlämna detta arbete 
åt Expeditions- och J usteringsutskotten; och får statsutskottet 
förty, med stöd af tidigare vunnen erfarenhet, vördsammast föreslå: 

att landtdagen ville uppdraga åt elektorerna att till expedi
tions- och justeringsutskotten välja ytterligare fyra suppleanter 
till hvardera; 

att landtdagen ville bestämma att stadgandena i 10 § af 
arbetsordningen icke böra tillämpas beträffande suppleanterna 
i berörda utskott; 

att åt Expeditionsutskottet skulle öfverlämnas att efter 
landtdagens slut såväl pröfva och fastställa de arfvoden och 
utgifter, som för Expeditions- och Justeringsutskotten blifva 
erforderliga, som ock granska och godkänna alla vid landtdagens 
slut icke uppgjorda räkningar, hvilka böra gäldas af det för 
landtdagskostnadernas bestridande anslagna beloppet äfvensom 
att draga försorg om dessas betalning. 
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att befullmäktiga Expeditionsutskottet att åt den person, 
som utskottet därtill utser, uppdraga granskningen af senare 
inlämnade räkningar, dessas godkännande och likvidering; 

att landtdagen ville uppdraga åt Expeditionsutskottet att 
upprätta fullständig redovisning öfver samtliga kostnader vid 
innevarande landtdag, hvilken redovisning bör öfverlämnas 
till statsutskottets vid 1908 års landtdag granskning. 

Härjämte får statsutskottet amriäla, att utskottet med stöd 
af 43 § L. O. bestämt i staden vistande medlemmars af expedi
tions- och justeringsutskottet arfvoden till 15 mark för hvarje 
dag, sammanträde eger rum. De ledamöter åter, hvilka icke 
äro i hufvudstaden bosatta erhålla samma arfvode för hela den 
tid, de nödgas därstädes uppehålla sig, äfvensom för resedagarna, 
hvarutom resekostnader, som föranledes af utskottsarbetena 
böra dem ersättas. 

På statsutskottets vägnar: 

E. G. Palmen. 
J. Wartio!Jaara. 

Till tredje behandling företogs stora utskottets betänkande 
n:o 17 i anledning af nåd. propositionen n:o 20 angående kom
munikationsfonden såvidt angick statsutskottets förslag angå
ende det för järnvägsändamål beslutna amorteringslånet samt 
bemyndigande för styrelsen att upptaga lån på kort tid. 

Till besvarande genom sluten omröstning godkändes följande 
proposition: 

Den, som godkänner förslagen angående det för järn
vägsändamål beslutna amorteringslånet äfvensom styrel
sens bemyndigande att upptaga lån på kort tid sådana 
dessa förslag vid andra behandlingen af ärendet antagits, röstar 
ja; den det icke gör röstar nej, äro icke minst 2/3 af de afgifna 
rösterna ja-röster, anses de gjorda förslagen hafva förfallit. 

Vid den slutna omröstningen afgåfvos 183 ja- och 2 nej
röster, hvadan lånens upptagande godkänts. 

Föredrogs järn~Jägsutskottets bordlagda betänkande n:o 5 med 
anledning af särskilda petitioner om nya järnvägsbyggnader. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, godkändes följande 
omröstningspro position: 
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Den, som önskar fortsätta den sakliga behandling af ärendet, 
röstar ja; vinner nej, har landtdagen i enlighet med landtdags
man Schybergsons förslag beslutit, att ärendet upptages till 
saklig behandling först sedan de nåd. propositionerna och alla 
Finlands Bank angående frågor blifvit handlagda. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagen beslutit uppskjuta betänkandets sakliga behandling, 
tills alla nåd. propositioner och Finlands Bank berörande frågor 
slutbehandlats. 

Föredrogs statsutskottets bordlagda betänkande n:o 12 i anled
ning af nåd. propositionen n:o 20 angående kommunikations
fonden i de delar denna ännu icke behandlats. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad godkändes: 
u t t a l a n d e n a å sid. 1-3; 
p u n k t e r n a å sid. 3-11 angående kommunikations

fondens utgifter under år 1908; 
punkterna å sid. 11-13 angående kommunikationsfondens 

inkomster; 
b u d g e t e n för kommunikationsfönden å sid. 13-14 samt 

dessutom de af landtdagsman Nevanlinna gjorda förslag, hvadan 
statsutskottets bet. mo 12 stulbehandlats. 

Beslutet innefattade jämväl godkännande af de två kläm
marue i statsutskottets betänkande n:o 7 sid. 10. 

Föredrogs till andra behandling stora utskottets betänkande 
n:o 18 i anledning af nådiga prop. n:o 28 ang. gårdfarihandel, 
samt det lagförslag, som lagutskottets betänkande n:o 5 inne
höll, hvarvid 

1-5 §§ godkändes utan diskussion. 
6 §. Omröstningspropositioner och beslut: 
1:o Den, som till kontraproposition mot utskottets förslag 

godkänner landtdagsman Ehrnrooths förslag, röstar ja; vinner 
nej, har till kontraproposition godkänts landtdagsman Ahlroos 
förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner 6 § enligt betänkandet, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsman Ehrnrooths förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 

6 § godkänts enligt landtdagsman Ehrnrooths förslag. 
7 § och lagförslagets rubrik godkändes utan dsikussion. 
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Klämmarne å sid. 3 och 4 i lagutskottets betänkande god
kändes för den händelse att lagförslaget i tredje läsningen hlefve 
godkänd t. 

Till andra behandling föredrogs stora utskottets betänkande 
n:o 19 i anl. af nådiga propositionen n:o 7, och godkändes detsam
ma, hvarefter andra behandlingen förklarades afslutad. 

Föredrogs till första behandling ekonomiutskottets betänkande 
n:o 4 i anl. af nåd. prop. n:o 19, och remitterades detsamma till 
stora utskottet. 

Föredrogs statsutskottets hordlagda betänkande n:o 11 i anled
ning af relationen öfver statsverkets tillstånd. 

Beträffande punkten s t a t s u t g i f t e r uppställdes efter 
diskussion följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner betänkandet, såvidt det angår 4 
hufvudtiteln om häradsrätterna, röstar ja; vinner nej, har 
landtdagsman Söderholms förslag härutinnan godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
betänkandet beträffande denna punkt godkänts. 

Den, som godkänner betänkandet beträffande 6 hufvud
titeln om tullverket, röstar ja; vinner nej, har landtdagsman 
v. Alfthans förslag härutinnan godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
hetänkandet hetr. 6 H. t. godkänts. 

1:o Den, som till kontraproposition mot utskottets förslag 
beträffande 15 hufvudtiteln om pensioner och allmänna under
stöd godkänner första reservationens förslag, röstar ja; vinner 
nej, har landtdagsman Söderholms förslag härutinnan godkänts. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som godkänner ifrågavarande punkt enligt betän

kandet röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Söderholms 
förslag godkänts. 

Vid omröstningen afgåfvos 132 ja- och 44 nej-röster, hvadan 
betänkandet i denna punkt godkänts. 

Punkterna och sid. 34 till betänkandets slut samt klämmen 
å sid. 41 godkändes utan diskussion. 

Föredrogs bankutskottets hordlagda betänkande n:o 8 och god
Jrändes detsamma utan diskussion. 

Föredrogs petitionsutskottets hordlagda betänkande n:o 11 
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i anl. af petitionerna n:ris 155 och 159, och fra.mställdes efter 
diskussion följande omröstningsförslag: 

1:o Den, som godkänner första klämmen i betänkandet 
såsom sådan, röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Soini
nens förslag härutinnan godkänts. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
beträffande första klämmen landtdagsman Soininens förslag 
godkänts. 

2:o Den, som godkänner andra klåmmen i betänkandet, 
röstar ja; vinner nej, har landtdagsman storbjörks ändringsför
slag godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som till kontraproposition mot förslagen i betän

kandet godkänner landtdagsman eastrens förslag, röstar ja; 
vinner nej, har till kontraproposition godkänts landtdagsman 
Aaltos förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
4:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Aaltos förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontrapropo
sition antagits landtdagsman Palmens förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
5:o Den, som godkänner utskottsbetänkandet, såsom det 

under omröstningarna modifierats, röstar ja; vinner nej, har 
landtdagsman Aaltos förslag godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagsman Aaltos förslag godkänts. 

Föredrogs järnvägsutskottets bordlagda betänkande n:o l a 
i anl. af pet. n:o 52, och framställdes följande omröstningspropo
sition: 

Den, som godkänner utskottsbetänkandet, röstar ja; vinner 
nej, har landtdagsman Hannes Gebhards förslag godkänts. 

Vid omröstningen afgåfvos 97 ja- och 57 nej-röster, hvadan 
betänkandet godkänts. 

Bordlades till nästa plenum agrarutskottets betänkande n:o 4 
samt grundlagsutskottets betänkanden n:ris 3 och 4. 

Plenum afslöts klockan 1,23 på natten. 

7 
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Plenum. onsdagen den 30 oktober 1907 
kl. 6 e. m. 

Föredrogs till andra behandling och godkändes stora utskot
tets betänkande n:o 18 a i anl. af nådiga proposition n:o 28, 
hvarefter andra behandlingen förklarades slutförd. 

Föredrogs till andra behandling samt godkändes stora ut
skottets betänkande n:o 20 ang. ändringar i reglementet för Fin
lands Bank och ny stat för Banken, och förklarades andra 
behandlingen alltså slutförd. 

Lagen om handel med svagare maltrycker. 
Föredrogs till andra behandling stora utskottets betänkande 

n:o 21 i ang. af nådiga prop. n:o 19. 
Lagen om handel med svagare maltdrycker. 
1-5 §§ godkändes utan diskussion, likaså lagförslagets 

rubrik, hvadan betänkandet i dess helhet godkänts, därå andra 
hehandlingen förklarades afslutad. 

Föredrogs landtdagsmannen Martikainens utom dagordningen 
stående interpellation om donationsgodsen i Salmis m. fl. sock
nar, och framställdes sedan diskussionen förklarats afslutad, 
följande omröstningsproposition: 

· Den, som önskar fortsätta den sakliga behandlingen af detta 
ärende, röstar ja; vinner nej, har landtdagen beslutit bordlägga 
ärendet till plenum i morgon afton. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
interpellationen bordlagts till plenum i morgon afton. 

Föredrogs petitionsutskottets bordlagda betänkande n:o 8 i 
anl. af pet. n:ris 25 och 107, och framställdes följande omröst
ningspro positioner: 

1 :o Den, som till kontraproposition mot första klämmen i 
betänkandet godkänner landtdagsman Pärssinens förslag, röstar 
ja; vinner nej, har till kontraproposition godkänts landtdags
man Rosenqvists förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags

man Rosenqvists förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontra
proposition antagits landtdagsman Gustafssons förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdags-
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man Rosenqvists förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontra
proposition antagits landtdagsman Virkkunens förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
4:o Den, som godkänner första klämmen i betänkandet, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Virkkunens förslag 
godkänts. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande. 
5:o Den, som godkänner tredje klämmen i betänkandet, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagen i enlighet med landtdags
man Rosenqvists förslag beslutit utesluta densamma. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
6:o Den, som godkänner utskottsbetänkandet sådant det 

nu beslutats, röstar ja; vinner nej, har landtdagen i enlighet 
med landtdagsman Palmens förslag beslutit, att petitionsför
slagen icke gifva anledning till åtgärd. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
betänkandet förkastats. 

Föredrogs petitionsutskottets bordlagda betänkande n:o .9 i 
anl. af pet. n:o 92, och framställdes efter diskussionen följande 
omröstningspropositioner: 

1:o Den, som till kontraproposition mot betänkandet god
känner landtdagsman Kirves' förslag, röstar ja; vinner nej, har 
till kontraproposition antagits landtdagsman Pärssinens förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraproposition mot landtdagsman Pal

mens förslag godkänner klämmen i betänkandet, röstar ja; vin
ner nej, har till kontraproposition antagits landtdagsman Kirves' 
förslag. 

Vid omröstningen afgåfvos 105 ja- och 65 nej-röster. 
3:o Den, som godkänner klämmen i betänkandet, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagen i enlighet med landtdagsman Pal
mens förslag beslutit att petitionsförslaget för denna gång icke 
föranleder åtgärd. 

Vid omröstningen voro nejcrösterna öfvervägande, och hade 
förty landtdagen godkänt landtdagsman Palmens förslag att 
petitionsförslaget icke skulle föranleda någon åtgärd. 

Föredrogs lag- och ekonomiutskottets bordlagda betänkande 
n:o 7 i anledning af petitionsförslagen n:ris 41, 43, 194 och 44. 
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och framställdes, sedan diskussionen förklarats afslutad följande 
omröstningspro positioner: 

1:o Den, som godkänner de fem första klämmarna i betän
kandet, röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Pärssinens för
slag härutinnan godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
2:o Den, som till kontraproposition mot första momentet 

i första klämmen af betänkandet godkänner landtdagsman 
Gebhards förslag, röstar ja; vinner nej, har i sådant afseende 
till kontraproposition godkänts landtdagsman Pärssinens förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
3:o Den, som godkänner tredje klämmen i betänkandet, 

röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Gebhards förslag här
utinnan godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
4:o Den, som godkänner andra och tredje klämmarna i 

betänkandet, röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Pärssinens 
förslag härutinnan godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
5:o Den, som godkänner första klämmen i betänkandet, 

röstar ja; vinner nej, har i sådant afseende antagits landtdags
man Gebhards förslag. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
6:o Den, som godkänner klämmarna sådana de nu beslutits, rös

tar ja; vinner nej, har landtdagsman Mikkolas förslag godkänts. 
Vid omröstningen afgåfvos 56 ja- och 114 nej-röster. 
7:o Den, som godkänner landtdagsman Mikkolas förslag, 

röstar ja; vinner nej har landtdagen i enlighet med landtdags
man Cederbergs förslag beslutit att icke skrida till någon åtgärd 
i saken. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande och hade 
landtadgen sålunda beslutit godkänna landtdagsman Mikkolas 
förslag. 

Öfriga å dagordningen varande ärenden uppskjötos till 
plenum i afton kl 6. 

Föredrogs och upplästes landtdagsman Arvid Neovins inter
pellation angående häktningen i St. Petersburg af finske med
borgare. 
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Enligt talmanskonferensens förslag bordlades ärendet till 
nästa plenum, som för detta ändamål skulle ega rum kl 2, 30. 

Föredrogs och bordlades till plenum kl 2,30 statsutskottets 
betänkande n:o 14 i anl. af nåd. proposition n:o 22 och till plenum 
kl. 6 e. m. lagutskottets betänkande n:o 6 i anledning af prokura
torns berättelse om lagskipningen och lagarnas handhafvande 

landet. 
Plenum afslöts kl 3,20 på natten. 

Plenum torsdagen den 31 oktober 1907 
kl. 2,3o e. m. 

Anmäldes i skrifvelse från elektorerna om val af ytterligare 
suppleanter till expeditions- och justeringsutskotten. 

Med anledning af landtdagsman A. N eo()ius' interpellation 
framställdes följ ande omröstningsproposition: 

Den, som bifaller till framställandet af interpellationen till 
vederbörande medlem af senaten, röstar ja; vinner nej, har in
terpellationen afböjts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagen bifallit till interpellationens framställande. 

Föredrogs statsutskottets bordlagda betänkande n:o 14 i anled
ning af nåd. prop. n:o 22 och bordlades detsamma till eftermid
dagens plenum. 

Grundlagsutskottets betänkande n:o 5 som på dagordningen 
upptagits hade ännu icke ankommit, hvarfördess behandling 
förföll. 

Plenum afslöts kl 3 c. m. 

Plenum torsdagen den 31 oktober 1907 
kl. 6 e. m. 

I skrifvelse från generalguvernören till talmannen hade 
anmälts att landtdagens afslutning komme att ega rum å tron
salen i Kejserliga slottet den 2 november. 

Föredrogs till tredje behandling stora utskottets betänkande 
n:o 15 a. 

Sedan diskussionen afslutats, godkände landtdagen lagför
slaget sådant det vid andra behandlingen antagits, hvarvid 
representanterne reste sig från sina platser. 
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Saken hade således slutbehandlats. 
Föredrogs statsutskottets bordlagda betänkande n:o 14 i anl. 

af nåd. prop. n:o 22 äfvensom i sammanhang därmed frågan om 
Finlands Banks oaTUJända rinstmedel samt klämmarne vid stycke
na 2 och 4 i statsutskottets betänkande n:o 6. 

Beträffande p u n k t e r n a å s i d. 1-18 framställdes 
efter det diskussionen afslutats följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner hetänkandet i dessa punkter, röstar 
ja; vinner nej, har landtdagsman Nevanlinnas förslag härutin
nan antagits. 

Vid omröstningen befunnos nej-rösterna öfvervägande, 
hvadan landtdagsman Neranlinnas ändringsförslag godkänts 

P u n k t e r n a å sid. 18-20 godkändes. 
Med anledning af klämmen å sid. 32 framställdes följande 

omröstningspro position: 
Den, som godkänner betänkandet i denna del, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsman Schybergsons förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 

Iandtdagsman Schybergsons förslag godkänts. 
P u n k t e r n a å s i d. 33-42 föranledde beträffande 

p u n k t e n å s i d. 3 7 om polisinrättningen i städerna följande 
omröstningspro position: 

Den, som godkänner betänkandet i denna punkt, röstar ja; 
vinner nej, har i enlighet med landtdagsman Vuolijokis förslag 
andra reservationen i detta afseende godkänts. 

Vid omröstningen afgåfvos 91 ja- och 88 nej-röstet, hvadan 
betänkandet i denna punkt godkänts. 

Beträffande u t g i f t e r f ö r d e n i F i n l a n d f ö r
l a g d a m i l i t ä r e n å s i d. 38 godkändes följande omröst
ningsproposition: 

Den, som godkänner betänkandet i denna punkt, röstar ja; 
vinner nej, har landtdagsman Hämäläinens förslag härutinnan 
godkänts. 

Vid omröstningen afgåfvos 104 ja- och 81 nej-röster, hvadan 
betänkandet i denna punkt godkänts. 

P u n k t e r n a å s i d. 4:.J föranledde följande orm·öst
ningspro position: 
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Den, som godkänner första klämmen å sid. 43 i betänkandet 
röstar ja; vinner nej, har landtdagsman Palmens förslag här
utinnan godkänts. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
beträffande första klämmen landtdagsman Palmens förslag 
godkänts. 

2:o Den, som godkänner tredje klämmen å sid. 43, röstar 
ja; vinner nej, har i detta afseende godkänts landtdagsman 
~von Alfthans förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagsman ron Alfthans förslag godkänts. 

K l ä m m e n å s i d. 44 godkändes utan diskussion och 
hade statsutskottets betänkande n:o 14 sålunda slutbehandlats. 

Då i sammanhang härmed behandlades de t r e k l ä m
m a r n e å s i d. 3 i b a n k u t s k o t t e t s b e t. n:o 6, 
framställdes följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner ifrågavarande klämmen i hankut
skottets betänkande, röstar ja; vinner nej, har landtdagen god
känt landtdagsman Schybergsons förslag. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagen godkänt landtdagsman Schybergsons förslag. 

Punkterna å sid. 2 och 4 i statsutskottets betänkande n:o 6 
ansågos härmed nu äfven behandlade, hvarför särskildt beslut 
med afseende å dem ej erfordrades. 

Föredrogs bordlagda ärendet angående interpellation rörande 
donationsgodsen i Salmis m. fl. socknar och godkändes efter 
det diskussionen afslutats följande omröstningspropositioner: 

Den, som godkänner förslaget: >>efter att hafva åhört den 
afgifna förklaringen öfvergår landtdagen till dagordningem, 
röstar ja; vinner nej, har landtdagen beslutit remittera frågan 
till utskott, som eger föreslå motiverad öfvergång till dag
ordningen. 

Vid omröstningen afgåfvos 54 ja- och 125 nej-röster. 
Den, som önskar remittera frågan till grundlagsutskottet, 

röstar ja; vinner nej, har frågan remitterats till agrarutskottet. 
Vid omröstningen afgåfvos 44 ja- och 115 nej-röster, hvadan 

frågan remitterats till agrarutskottet, som egde föreslå moti
verad öfvergång till dagordningen. 
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Föredrogs hordlagda agrarutskottets betänkande n:o 4 angående 
motiverad öfvergång till dagordningen i interpellationen rörande 
inlösen af Laukko fideikommiss och gafs härvid anledning till 
följande omröstningsproposition: 

Den, som önskar fortsätta plenum tills detta ärende slut
behandlats, röstar ja; vinner nej, afhrytes plenum och den fort
satta behandlingen uppskjutes till plenum kl 6 e. m. 

Vid omröstningen afgåfvos 39 ja- och 91 nej-röster, hvadan 
landtdagen beslöt afbryta plenum och fortsätta behandlingen 
af interpellationen vid plenum kl 6 e. m .. 

Öfriga å föredragningslistan upptagna ärenden uppskötas 
till plenum kl 6 e. m .. 

Grundlagsutskottets betänkande n:o 5 i anl. af pet. försl. 
n:o 55 bordlades till plenum kl. 2,30 e. m. 

Anmäldes att Senatens viceordförande, senatorn Ylechelin 
förklarat sig villig att vid plenum i afton kl. 8 e. m. besvara in
terpellationen angående den skedda häktningen i St. Petersburg 
af finska medborgare. 

Plenum afslöts kl. 3,25 på natten. 

Plenum fredagen den l november 1907 
kl. 2,3o e. m. 

Föredrogs bordlagda grundlagsutskottets betänkande n:o 5 i 
anl. af pet. försl. n:o 55, men bordlades detsamma ytterligare 
till plenum i afton. 

Föredrogs och bordlades till aftonens plenum agrarutskottets 
betänkande n:o 5 ang. interpellation om donationslägenheterna 

Salmis m. fl. socknar. 
Plenum afslöts kl 3 e. m. 

Plenum fredagen den l november 1907 
kl. 6 e. m . 

.Meddelades, att från estländska folkets nykterhetssällskaps 
centralkomite ankommit till landtdagen ett lyckönsknings
,telegram i anledning af förbudslagsfrågans afgörande samt att 
telegrammet funnes till påseende å kansliet. 
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Företogs till fortsatt behandling agrarutskottets betänkande n:o 
4 angående motiverad öfvergång till dagordningen i anledning in
terpellationen om inlösen af Laukko fideikommiss, men afbröts 
diskussionen för behandling af landtdagsman A. N eovius, inter
pellation angående nyligen skedd häktning af några finska med
borgare i St. Petersburg, uti hvilket sistnämnda ärende fram
ställdes följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner förslaget: >>efter att hafva åhört den 
afgifna förklaringen öfvergår landtdagen till dagordningen,>> 
röstar ja; vinner nej, remitteras frågan till grundlagsutskottet 
för afgifvande af förslag till motiverad öfvergång till dagordnin
gen. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
frågan remitterats till grundlagsutskottet, som egde föreslå moti
verad öfvergång till dagordningen. 

Fortsattes med behandlingen af interpellationen om inlösen 
af Laukko fideikommiss och uppställdes efter diskussionens 
slut följande omröstningsproposition: 

Den, som omfattar den af agrarutskottet föreslagna moti
verade öfvergång till dagordningen, röstar ja; vinner nej, har 
landtdagen godkänt landtdagsman S. Wuolijokis förslag. 

Vid omröstningen afgåfvos 102 ja- och 72 nej-röster, hvadan 
agrarutskottets förslag till motiverad öfvergång till dagordningen 
godkänts. 

Föredrogs och godkändes utan diskussion grundlagsutskottets 
bordlagda betänkande n:o 3 i anl. af adressförslaget n:o 1 samt 
pet. förslagen n:ris 48 och 50. 

Föredrogs bordlagda grundlagsutskottets betänkande n:o 4. 
Betänkandets förra del till sid. 18 föranledde icke något 

beslut. 
Beträffande senare delen, innehållande förslag till under

dånig skrifvelse till Hans Kejserliga Majestät, framställdes 
följande omröstningsproposition: 

Den, som omfattar utskottsbetänkandet, röstar ja; vinner 
nej, har landtdagsman Runebergs förslag godkänts. 
r Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
landtdagsman Runebergs förslag godkänts. 
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Meddelades, att ceremonimästaren anmält, att landtdags
gudstjensten komme att försiggå i Nikolaikyrkan kl 1 på dagen. 

Plenum afslöts kl. 4,17 på morgonen. 

Plenum lördagen den 2 november 1907 
kl. 10 f. m. 

På förslag af talmannen företogs till först granskning af det 
tal, som talmannen på landtdagens vägnar skulle hålla till Kej
saren och storfursten å tronsalen vid landtdagens afslutning; 
och egde denna granskning rum vid enskildt plenum. 

Föredrogs till tredje behandling och godkändes stora utskottets 
betänkande n:o 18 i anl. af nådiga propositionen n:o 28 angående 
gårdfarihandel. 

Föredrogs till tredje behanlding och godkändes utan diskus
sion stora utskottets betänkanden n:ris 1.9 och 20 samt i samman
hang härmed de tvenne klämmarne å sid. 5 i bankutskottets 
betänkande n:o 7. 

Till tredje behandling föredrogs och godkändes stora utskot
tets betänkande n:o 21 i anledning af nåd. prop. n:o 19. 

Föredrogs lagntskottets bordlagda betänkande n:o 6 i an
ledning af prokuratorsberättelsen, men afbröts diskussionen 
i ärendet, emedan tiden för dagens andra plenum inföll. 

Till följande plenum bordlades grundlagsutskottets betän
kande n:o 6 i anl. af landtdagsman A. Neovius' interpellation. 

Plenum afslöts kl. 11,15 f. m. 

Plenum lördagen den 2 november 1907 
kl. 11 i. m. 

Till fortsatt behandling företogs lagntskottets betänkande 
n:o 6, och framställdes efter slutförd diskussion följande om
röstningspropositioner: 

'l:o Den, som till kontraproposition mot betänkandet 
godkänner landtdagsman Mikkolas förslag, röstar ja; vinner nej. 
har till kontraproposition antagits landtdagsman Listos förslag, 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande. 
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2:o Den, som till kontraproposition godkänner landtdagsm. 
:\fikkolas förslag, röstar ja; vinner nej, har till kontraproposition
antagits landtdagsm. Nevanlinnas förslag. 

Vid omröstningen afgåfvos 99 ja- och 56 nej-röster. 
3:o Den, som godkänner utskottsbetänkandet, röstar ja; 

vinner nej, har landtdagsman Mikkolas förslag godkänts. 
Vid omröstningen voro nej-rösterna öfveryägande, hvadan 

landtdagen godkänt landtdagsman Mikkolas förslag, hvarom 
expe~itionsutkottet skulle meddelas kännedom. 

Hänvisande till föredragningslistan vid detta plenum för
mälde talmannen att följande ärender vore lagförslaget om 
jakt å elg och därefter järnvägsutskottets betänkande n:o 5, 
men ansågs viktigare att till först upptaga från föregående 
plenum uppskjutna ärender. 

Föredrogs agrarutskottets betänkande n.·o 5 angående landtdags
man Martikainens interpellation och framställdes följande 
omröstningspro position. 

Den, som godkänner betänkandet, röstar ja; vinner nej, 
har landtdagsman Söderholms förslag antagits. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervagande, hvadan 
betänkandet godkänts. 

Föredrogs grundlagsutskottes betänkande n.·o 6 i anledning 
af landtdagsman A. Neovius' interpellation oeh godkändes 
följande omröstningsproposition.· 

Den, som omfattar -betänkandet, röstar ja; vinner nej, 
har landtdagsman Nevanlinnas förslag godkänts. 

Vid omröstningen voro ja-rösterna öfvervägande, hvadan 
betänkandet godkänts. 

Föredrogs oeh godkändes efter diskussion grundlagsutskottets 
betänkande n.·o 5. 

Föredrogs petitionsutskottets bordlagda betänkande n:o 10 
i anledning af petitionsförslaget n:o 147 och framställdes efter 
diskussionens slut följande omröstningsproposition: 

Den, som godkänner utskottbetänkandet, röstar ja; vin
ner nej, har landtdagsm. Listos förslag godkänts. 

Vid omröstningen voro nej-rösterna öfvervägande, hvadan 
Jandtdagen i enlighet med landtdagsman Listos förslag beslu
tit låta petitionsförslaget förfalla. 
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Föredrogs till första behandling lag- och ekonomiutskottets 
betänkande n:o 6 i anledning af nådiga propositionen n:o 15 och 
förklarades, sedan diskussionen afslutats första behandlingen 
af betänkandet slutförd. 

Järnrägsutskotttes betänkande n:o 5 lämnades i anseende 
till tidens knapphet obehandladt. 

Från utskotten ankomna skrifvelser med anmälan om hvilka 
ärenden icke medhunnits, hunno nu ej uppläsas, men beslöts 
att desamma skulle intagas i protokollet. 

Plenum afslöts kl. 12,23 på dagen. 
Sedan plenum afslutats begåfvo sig landtdagsmännen till 

Nikolaikyrkan och därifrån efter gudstjänstens slut till Kejser
liga slottet, hvarest landtdagens högtidliga afslutning egde 
rum å tronsalen. 

Talmannen Svinhufvuds tal var af följande lydelse: 

Eders Excellens! 

Den första i enlighet med den nya !andtdagsordningen sam
samkallade landtdagen har nu slutfört sitt arbete och resultaten 
af detta arbete skola nu genom Eders Excellens' förmedling 
bringas till Kejsarens och storfurstens kännedom. Vid bedö
mandet af dessa resultat, hvilka måhända befinnas mindre 
än hvad man hade kunnat hoppas och förutse, böra några om
ständigheter beaktas. Så är tiden för landtdagens samman
trädande nu endast 3 månader. Och då vid denna landtdag 
vida lager af befolkningen för första gången genom sina valda 
representanter hlifvit i tillfälle att i landtdagen göra sina önsk
ningsmål gä!lande, har i jämförelse med hvad tidigare varit 

- fallet betydligt mera arbete ägnats motions- och petitions-
1örslagen, i hvilka flere af de reformkraf, som länge legat folket 
om hjärtat, tagit sig uttryck. 

Därjämte ha de nödvändiga organisationsåtgärderna 
vidtagits och utöfver detta ha beträffande flere ärenden, som 
icke blifvit definitivt handlagda, viktiga och omfattande för
beredelsearbeten utförts, hvilka utan tvifvel i väsentliga grad 
komma att underlätta landtdagens arbete, då den inom kort 
åter sammanträder. 
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Bland de slutbehandlade ärendena förekomma, frånsedt 
de finansiella frågorna, tvenne synnerligen betydande, hvilka det 
må tillåtas mig att i korthet beröra. Det ena af dem afser ett 
förebyggande af det genom rusdryckerna åstadkomna eländet 
och innefattar en lagstiftningsåtgärd, hvilken, om någon, är 
ägnad att höja folkets sedliga lif. Förverkligandet af detta lag
förslag är finska folkets uppriktigaste önskan; och landtdagen 
vågar förlita sig på, att Kejsaren och storfursten skall respek
tera den öfvertygelse, som gifvit upphof åt detta lagförslag, 
och att han med sympati skall mottaga lagförslaget. 

Ett annat viktigt ärende är petitionen om utfärdande af 
en ny, enhetlig men på samma gång i enlighet med folkets be
ho f förfullständigad och utvecklad regeringsform, i hvilken 
fråga landtdagen beslutit hemställa om nådig proposition. 
Denna fråga, i hvilken äfven landets senat ingått med under
dånigt förslag, är i händelse den får en önskvärd utgång egnad 
att tillförsäkra Finland grundvalen för en lycklig och ostörd 
utveckling. 

slutligen bör omnämnas, att äfven denna landtdag uttalat 
sin öfvertygelse därom, af hvilken vikt det är för vårt folk, 
att de ännu förefintliga afvikelserna från de vårt land i dess 
statsordning tillförsäkrade förhållandena med det snaraste 
aflägsnas. 

A landtdagens vägnar uttalar jag dess underdåniga vörd
nad och trohet för Kejsaren och storfursten och framför landt
dagens underdåniga valönskningar till vår Monark. 

Talmannen öfverräckte härefter till Hans Ex. General
guvernören landtdagsbeslutet. 

Generalguvernören förklarade därpå i Hans Kejserliga Ma
jestäts namn landtdagen afslutad under löfte att befordra 
landtdagens förhoppningar till monarkens kännedom. 

Sedan landtdagsmännen begifvit sig från tronsalen samla
des dessa ännu å sessionssalen, hvarest talmannen höll tilllandt
dagen ett afslutningstal, hvilket stående afhördes. 

A landtdagens vägnar svarade landtdagsman Brander 
med ett tal. 



no 

· På förslag af talmannen höjde landtdagsmännen slutligen 
ett trefaldigt lefve för fosterlandet. 

Landtdagsmännen åtskildes kl. 3,30 e. m. 
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