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nalionen. icke kanna bevaka sin rält. om dc försunima ati lära sig
Iandets spräk. förmenar insändaren vara högst orätivist: men ati
nalionen sjelf icke kun tilibörligi bevaka sin räit nu, när det offlciela
språket är eli främrnande, det är alideles rätI Ait Finska folket
dömmes frän ära. frihci och egendom pä etL språk som dci icke
Förstär. derom bekvmrar sig icke insändaren: men ait dc embetsmän.
som afiönas af Finnarne, skola påläggas omaket att lära sig Iandets
språk, det är 1 höizsla mälio orälivisi! införandel nalionens spräk
säsom offleielt ‘skul le alsira hat och bi ttcrhci ernellan Svcnskar och
Finnar,’ men sä länge det offlciela spräkei är eli För nalionen 10

fremmande, skall sämja och enighet flnnas! 0 egoismens förblindcl
se! ‘när Jag stjäl sä är det rätt.’ Det bästa räd hän ger Finska
ordspråket: pidä maalla maan tapa, taikka mene maalta pois. Att
vidare orda om dessa och dylika orimiiga pästäenden torde vara
onödigi. Det är emellertid eli glädjande iidens tecken, ali när det
parti, som önskar Finska nationaliietens undergäng, Framträdt
offntligen För ali utiryeka sina hjertans Lankar, del icke mägiade
åstadkomma någol bältre än ifrågavarande skrala uppsals. Vi
hoppas mcd anledning dcraf, att partiets kredii är i siarkt afiagan—
dc.» 20
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bland handelsklassens i landel medlemmar är det kanske ännu mödan
värdt ali nägol orda cm Skcppsassuransen. Man har sagi oss att dc
siörre skeppsredarena äro likgiltia för frågan. Del är oeksä klart. alt
dc fä. hvilka anse sig kunna läta sina fanyg gä oförsäkrade. till en 30
början hafva skada afen inhemsk assuransförening. Ty den skulle göra
täflan mcd dem lätiare För dc mindrc rederierna. Sä länge dessa genom
dc höga utländska premierna hindras ali afsluta frakter till samma pris,
som dc skepprikarc redarena, hafva dc sednarc fritt spel. Men om cii
inhemskt assuransbolag kommer till stånd, skola premierna så obetyd
ligi Förhöja fraktkostnaden, att läflan blir dc mindre rederierna möjlig.
Fördclen är säledes i första rummct dessas. Finnes engäng bolaget, sä
skall den ringa premien nog locka äfven dc siörre skeppsredarena att
taga det säk ra för det osäk ra och assurera sina farlyg. Ty den Finska
handclns historia är icke faiiig på cxcmpel af sädane myckct vägandc 40

och vinnande spelares undcrgäng.
Nägon tveka n lii rer ä fvcn framkallats af den befaradc svärigheten att

göra bodmeri pä Färtyg. Försäkrade i elI sä unnangömdi bolag, som
mun anser det Finska skola blil\a. Men iniel hindrar ja bolacsmiinncn
ali göra bolageis solidilet känd pä utländska börsar och handelsplatser,
samt ait förse sina fartyg mcd dokumcnter, 5cm intyga, ati och till
hvilkei belopp dc äro Försäkrade. En god vilja skall säledes, hoppas vi,
kunna undanrödja alla svårigheter äfvcn i della hänseende.

Hvilka fördelar. det ifnigavarandc företagel i öfrigi medförcr. har
mängfaldigt blifvit ådagalagdt i landets tidningar. Sednast innehäller 50

dl Aboblad underrätielser om assuransbolagcl Cöihcborg, af hvilka
svncs: att i della bolag under Ire ärs tid varit försäkrade mellan 60 ä 70
farlyg, olI eli värde af ungefär 1 1/3 miilion riksda)er banko; ali
ersältning under sanima tid utbetalades mcd nära 00 000 riksdaler;
salmi alt assuranslonden efter dc tre ärens förlopp cgde en behållning
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77 434 Riksdalcr summa mynt.
En ins. i Borgi Tklning har äfvcn uppiysi derom, ait af dc 2 200

farivsi. hvilka dcnna sommar till d. 1 Sepiember passerat lielsingör,
kommande frn Finska och Rvska hamnar, endasi 1/10 dcl tiiihört
nämnda kinder. hviika således iemnar 9/10 delar af fragtvinsten åt
utiLinningcn. Afvcn detta förhåiiandc ansa denne ins. harröra från dc
höga assu ra nsprem icr, som nu bctalasaf Finska f rtyg. och hva ri—
izcnom ickc bioti dc, hviika förefnnas. utestdngas Fran konkurrcns,
tilan Lifvcn den Finska handcisflottans förökande motarbcias.

10 Summa ins. synes dock nu hoppas på alivar mcd en inhernsk
Sjöassuransförening och föresiår i sdant andamöl ett sammanträde
1 lcisingf’ors. Nedsätlandc vore det för Ostcrbottcns handiande, om dc
icke hade drift och enighct nog att följa dc Sydflnska handiandenas
exempci.

160 SAIMAS MILLION ÄR FÖRSVUNNEN.
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21)
Man kun verkiigen icke vara meni siösande in Borgö Tidning. Detta
blad siöscr t. cx. mcd »originaiartiklar,» dc mcst brokiga, liinadc ur ali
veridenes skräpkamrar. Utan minsta tcrh1lisamhet fuiiproppar det
sina spaitcr mcd husliga notiscr om cclcbra niön och qvinnor. hvilkas
namn större dclcn af dess Iäsarc aldrig kani, och om hvtika troligen
sjeifvastc redaktionen ingcn annan kannedom cgcr, än den densamma
i sin »originaiartikci» meddclar. Likasti siösandc Lir summa biad mcd dc
mcst förundcriiga rön, om hviika ingcn hört, och ingcn vidarc flir ngot
höra. icke helier är biadct det minsia h ushi lsak tigare mcd sin Rcd:s

30 utmLirkta förmöga att »sta [ja» och »nLipsa.» Mcd ord, sadane som
)>A ftonbiadism,» »radikaiism,» »fräck hei» o. s. v., södanc som cnligt
ctt annat biads delinition »bctcckna Lsigtcr,» anstalicr det verk liga
störiskurar. Ccli till nga pö aili detta strör det ikring sig miiiioncr mcd
tai ha nder.

Afven Saima var nyiigen sö iycklig att begfvas mcd en sådan
miliion. II tiru stor vr gladje deröfver var, hafva Sainias arade hisare
redan inhemiat. Men tvärr har denna frikostiga skLink visat shz vara nE
summa fiygiiga beska ffenhet, som aili det öfriga, hvarmcd 8. T. icfvcr
på stor Cm.

4(1 Alin vöra iasare veta kanskc icke. ait 8. T. Lagit denna miiiion af den
besparing. VI ansögo skoia uppkomma för den Finska handein. oin
landets handiande bemödade sig sjeifva till utrikes ort, icke biott
öfvcricmnade sinu affarer 1 kommissionLirers hander. 8. T. pastid ntl,
att dc flcsta i vör bera kning upplagna poster (Se Saima No 40) i aii
handeise voro nödvändiga utbctainingar.

Nu förMiier sig likvai sö: att kommissionLirsarfvodet utgör för det
ifngavarande ftiilet 3 proccnt; ati Decredere 1 p. c. iikasö bcraknas
konimissionärcn tiiiigodo, stisom ansvarig för den p tid stäHda bctai
ningen; ait mcd afgiftcrna kontokurant rLikningen förhilicr sig på

50 summa sött; ali portoa fgiften bhr onöd ig, dö iastens egare fnncs p
försaijningsorten; ali dessa böda postcr tiiiisamman 1 förevarande fali
uttzjorde 1 1/1 p. c.: att ännu ranta pal tuflumgaider 1/5 p. c. kan undgås.
om varan ickc försäljcs pä Lid. Endasi Cotirtage i i2 och Bankkomission
1/4 p. c. aro silcdes oviikorliga cxpenser. Mcd dessa 3/4 p. c. viii nti ii
T. förvarfva Saima en miilion. dertiil af en besparing. hviikcn vi


