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Ma5slrons långiuugiga porträtt.
För öfrigi inga iidningar — säledes goda tidningar!
Nej bcdröfligivis gifves det Lvenne onda inhemska Tidningar. nem

Iiize:i I3org1 och 1 ielsingfors Tidningar; och dc aro grufvcligen onda. 8.
T. ar deriili »häpen». nigot som man eliesi aktar sig för i batire
saliskaper. II. T. profetera Saima en ond bnd död. Det ör onda
Tidningar mcd besked — och likväi inga Tidningar. Ordsprket niiiie
ha 1 ui

138 ANGÄENDE BRANDSTODSBOLAGET TILL
FÖRSÄKRING AF LOSEGENDOM.
Suinra i:o 37 /2. IX 1834

8iand företag, som vacka sdrdcles deitagande. är oivifvelaktigt det
förcslagna BrandstodsbolageL Liii försäkring af lösegendom. och pris
värd är dc mäns patriotiska omsorg, hvilka genom förslag till Regle
mente för ett sidant bolag bragt frgan oni detus tilivaro till cii

20 skyndsamt afgörande. Det är vaI ocksi ait hoppas. ali det allmLinna
deliagandet skall bevisa sin Lilivaro mi sakkunniga möns offentliga
yitrandcn angende det ifrågavarande Reglernentet. TilIs deLla sker en
större omfattning, iorde nedanstående oss benäget mcddelade anmark
ningar öfver deisamma försvara sin piais i en Tidning, si myckei mera
som dc angå en punkt i försiaget, hvars bestämmande kan gynna eiler
motarbeta sjcifva bolagcts bildning.

Det är en erfarenhct. som isynnerhet hvarjc större aff’ävsman har
tillfäile ali göra. ali ali omsättning iilitager i den mon, den göres
bcqväm för ailmänheten. Ju vidsträkiare det iandomräde är. nom

30 hviiket irailkanten miste söka antinuen säljare eiler afnäniarc. och jo
mindre deLta underhjelpes af iandets kommtinikationsanstaiier, desto
mer bör han bekosia för att fä sin vara utspridd. Saisom eti väsenthgt
medel härföre har man ansett ansiä]landei af kommissionärer på
särsk ida ortcr. Utkinningen anser det löna mödan ali mcd sådane
öfversvämma Fin and. bolag flnnas, hvii ka hafva aLi Lacka en dyl ik
omsorg för den frarngång, deras företag rönt i landet. Ja det vore
kanske icke orLiit att päst, att en sådan omsorg företrädesvis i vairt
and är af nöden, der alla ailmännare företag och en meni beräknad
md ustri öfverhu fvud höra till nyheter.

40 Kna ppt kan man dcrföre beivifla, at t ju Bra ndstodsbolagen sI< ui le
eit vida alimännare deitagande. om man öfveralli i landet kiinde

iiiiegna sig fördelen af dessa inräiiningar mcd samma iätthet sonj i
ii uivudstadcn A nmärkaren säger ha rom:

1:0 lnnchiila § 21 och 35 l:sta Kap. det nämnda förslaget, alI
bolagsmän. som icke inom förcskrifvcn tid eriagt rsafgifien, dc
uHaxerade afgifterna n. m. ingen ersättning har ait vänta för den
brandskada honom under tiden kan öfverg, ulan ait hkväl vara fri

n det ansva r honom ssom delega re i bolaget ka iii igga. Detta i sig
sjeif rättvisa siadgande, göres Iikväi genom omständigheterna obilhgt

50 för alla u tom h u fv tidsi adcn bosa tie delega le i bolaget. Ty d essa s a 1
Lransaktioner mcd bolaget nuste bero af någon enskiid kommissionärs
i h ufvudstaden goda vilja och punk ti ighet. Underi 1cr en sädan af

försumlighet, hindrad af sjukdorn o. s. v., att fullgöra sitt i della
hänseende erhiitna uppdrag. si lider utan aili eget förvä liande kom—
mi ilen ien en föri ilsi. för hviI ken den ii ii hufvudsiadcn bosatte dciega—
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ren aldrig är blottstiilld.
2:o Uton näni.rida afgiftcr bör blifvande bolagsnian »Iåta till Direk—

tionen inbetalu» inirädesa[giften eller bevis öftcr dess nedsättning i
Laneis ränieri och insanda förtecknin2arne öRer den försäkrade

egendomen i Ire exemplar. Enligt 17 och IV bör vidare säväl
förandring i försakrad egendom som dess öfveruäng till annan person

än försäkringsiagaren anmalas hos Dirckiionen. likasom enligi § IX

uen olli etend omens fly 1 t 1111111 annan la gdn hei förorsa 1< a d förh öjn i ng a f
afgiften bör inom föreskrifven tid till Direktionen inbctalas.

För hvarje sdan transaktion kun postporto, assurans afgift och
kornmissionarsarfvode icke antagas blifva lLigre än ötminstone 1 R:l 50
kop. i Silfver. Låt nu Vatra, ait Bolaget komme aH rakna 1 200 delegare
u tom II elsi ng fors, sam t a ti 1/4 del a f dessa hade ali å rI igen anmä 1tt
nägon af ofvannamnda förändringar i egendomens bclopp, i lägenhe
ten för dess förvarande o. s. v., så flnnes, ali dessa delegare hade ali
erlägga en ärlig afgift af 2 250 Rubel Silfver utöfver försäkringsafgiften
till liolaget, eller ungefär Iki/fien af afgifterna den för Bolagets
besttnd beräknade försäkringssumman, työ millioncr Rubel.

Tager man dessa olägenheter, kostnaden och isynnerhet risken, för
dclii af landsortens invönare, hvilka kunde vala hilgade ali sösom 20
delegare i Bolaget ingä. i behörigt öfvervägande, sö möste man
medgifva, ati dc mcd skäl kunna afskräcka mängen, samt tUl ö andra
sidan hvarie ätgärd ait häfva desamma i betvdlig grad skall främia
Bolaizets beständ. TilIfalle till deras aflägsnande erbjuder sig t’iter
sjelfmant genom dc föreslagna korniteerna. Cm nemiigen ntgon leda
mm i hvarje komito egde uppdrag aLI verkställa alla dessa transak—
tioner genom brefvexling mcd Direktionen och moi arfvode till nägon
viss procent af den för hvarje gäng ifrägavarande försäkringssumman.
si hade försäkringstagaren i hvarje förekommande fräga endast ali
vända sig till närmaste komit. hvilken dti skulle mottaga bäde afgiftcr 31)

och meddelanden i Boiagets namn. Det nämnda arfvodet för den
korresponderande ledarnoten i komitn k tinde lampI igast utbetalas a
Bolaget, hvaremot försäk ringsafgifterna kunde mcd en lika procen
förhöjas. Besväret för dc respektiva komiteerna skulle förringas den—
genom, ali ju försäkningsafgifterna enligt § 20 och 35 i förslaget borde
inbetalas pä en bestärnd tid af äret; och Förändringar i den försäkrade
egendomen äfvensom densammas öfvergäng till annan person synas
väl pä summa skäl böra anmalas a f komitcerna som en)igt § 18 dess
llyttning till annan lagenhet, hvilka anmälanden dessutom genom
portofriheien skulle pä denna väg blifva minst kostsan,ma. Att tUen den 30

till Direktionens vistelseort närboende delegtiren i Bolaget flnge under—
kasta sig lika a fgifter mcd den aflägsnare boende, synes vara icke blott
billigt utan strängt rättvist, dä ingen ort i landet föreinädesvis kun vara
beratligad ali inom sig hysa I3olaucis Direktion. Jika lilel sorn nägon
delegare räitvist kun älaggas ali böta mcd större omkostnader för sin
vistelse pt den ena eller andra orten.

Fördelarne af här föreslagna äigärder Mdc för Bolagets besttind i
allmänhet och särski Idi för eLi stori an taI af delegarena äro st i ögonen
hil lande. a ti föga nägot mcd skä 1 kun emot deras gagncl ighet invändas.
Önskligi vore bloti, att lika ätgärd kunde vidtagas i afseende ii
brandförsakringen af fisI egendom, dä i landsorten bosatte delegare i
del för deita ändamäl inrättade bolag nu Fä vidkännas obilliga
omkostnader och lida af ‘arhägan, ali genom en kommissionärs
vällande gal förlustiga af alla dc uppoffningar, dc gjort för sin egendonis
bevarande, po hvilket slags lörluster exempel kanske ickc torde saknas.


