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80 procent; men Senate>n förordnade likväl om dess inköpande. —

Auktionen om 2 000 t<unno>r råg till Jyväskylä lemnade i Nyiands iän
intet resultat; från öfrige orter telegramm ännu ej anländt.
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Excellence

J’ai en l’honneur de recevoir la lettre que Vous avez bien voulu m’crire
en date du 1 Aoöt, et je m’empresse de Vous en exprimer mes plus
sincres remerciments ainsi que de la bont que Vous avez eue d’avertir
Messieurs Holler Söhle & Co<mpagnie> qu’ils doivent crire la
Direction de ia Banque de Finlande7

Je suis bien heureux de savoir ainsi mes amis sous la haute protection
de Vötre Excellence, et j’ai l’honneur d’tre, avec la plus haute
considration 20

Vötre trs dvou serviteur
B<aron> v. Stieglitz

St. Petersbourg ie 24 Juiiiet/5 Aoiit 1865.
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då Senatorn Snellman först utlät sig — och jemte det Senatorn för sin
del ville tillåta ifrågakomne bolag att, på sätt §: 36. i stadgarne
upptager, anses bildadt när försäkringar till ett belopp af fyrahundra
tusen mark blifvit af direktionen antagna, med vilkor dock att, såvida
det dervid för ett försäkradt fartyg bestämda högsta försäkringsbelopp
af tolftusen mark medgåfve ansvarihetssummans fördelande på en
dast trettiotre och en tredjedels skilda risker försäkringsbeloppet för
hvarje fartyg sä borde nedsättas att riskernas antai komme att minst
utgöra femtio, fann Senatorn med ändring af §: i denna del godt
förberörde stadgar för Åbo Iäns enskilda sjöassurans förening fastställa 40

att tilis vidare lända vederbörande till efterrättelse, med undantag
likväl af hvad §: 32. innehåller rörande föreningens förmansrätt i
försäkradt fartyg för de förbindelser delegarene böra afgifva å inbetai
ningen af tre procent af försäkrings beloppet och af årsprernier, å
hviiket bestämmande Senatorn icke ville stadfästelse meddeia; i öfrigt
tillät Senatorn sökandene att till tryck befordra stadgarne tillika med
den resolution som, enligt Senatorns, tanke, härom komme att utfär
das.
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