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POSTSPARBANKSSTYRELSEN.

Helsingfors,

den 23 Augusti 1898.
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C ill samtliga postanstalter.

M 938.
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Sedan Nådig kungörelse den 6 Maj 1897 utfärdats angående anstäl.
lande a f ombudsmän vid postsparbanken för emottagande a f insättningar i
banken å orter, der större allmänna arbeten pågå eller bruk, fabriker och
andra dylika inrättningar förekomma, samt Nådig instruktion fö r dessa
ombudsmän jem väl numera blifvit fastställd, få r Postsparbanksstyrelsen
härigenom uppmana samtliga postanstalter att enhvar inom sitt verksam
hetsområde efterhöra:
dels huruvida ä orter a f berördt slag bosatta och dertill lämpliga
personer, såsom disponenter, kassörer, kontorstjenstemän, arbetsledare, in
spektörer m. fl. vore villige att i egenskap a f postsparbankens ombudsmän
emottaga insättningar i banken och fö r desamma behörigen redovisa i en
lighet med bestämningarna uti ofvannämnda instruktion emot åtnjutande a f
den uti instruktionen fastställda ersättningen, utgörande 25 penni fö r hvarje
första insättning jemte utfärdande a f motbok samt fö r hvarje följande in
sättning, beroende a f insättningens belopp, 10 penni då beloppet icke öfverstiger 10 mark, 20 penni fö r insättning utöfver 10 mark till och med 50
mark samt 25 penni fö r insättning utöfver 50 mark,
dels äfven huruvida icke dessa personers principaler, d. v. s. egare
a f bruk, fabriker, eller ock andra vederhäftiga personer vore villiga att, med
hänsyn till postsparbankens ändamål att befrämja sparsamhet isynnerhet
bland de lägre folkklasserna, ikläda sig ansvarighet fö r de sparbanksmedel,
qvittenskuponger och sparmärken till begränsadt belopp, som de särskilda
ombudsmännen komme att omhänderhqfva.

I den händelse att postanstalterna på i antydda afseenden gjorda
förfrågningar erhålla jakande svar, ombedes postanstaltcrna derjemte att
uppmana respektive personer, hvilka förklarat sig villige att fungera såsom
ombudsmän fö r postsparbanken eller hvilka samtycka till att ikläda sig an
svarighet fö r ombudsmännen, att godhetsfullt till postanstalten afgifva skrift
ligt meddelande i saken, börande de till postanstalterna sålunda inkomna
skrifvclserua jemte postanstalternas eget utlåtande så fo rt ske kan och om
möjligt före den 1 instundande Oktober insändas, a f dc postanstalter, hvilka
höra till något inspektionsdistrikt, till vederbörande postinspektör samt af
öfriga postanstalter till Postsparbanksstyrelsen. De till postinspektörerne
i nu ifrågavarande a f seende inkomna handlingarna böra a f dessa utan
dröjsmål till Postsparbanksstyrelsen insändas och dervid vara åtföljda aj
de upplysningar, som a f postinspektörerne fö r egen del tilläfventyrs i sa
ken kunna afgifvas.

t?j. Xagerborg.
>•

Edv. Blomroos. V.
f:d.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1898.
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PUHEENJOHTAJA
POSTISÄÄSTÖPANKIIALLITGKSESSA.
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HELSINKI,

Elokuun 23 p:nä 1898.

Räikille postitoimistoille.
M 938.
<%>

Sittenkun Toukokuun 6 päivänä 1897 on annettu Armollinen Julis
tus, koskeva talletusten vastaanottamista postisäästöpankkiin asiamiesten
kautta niillä paikkakunnilla, joilla on tekeillä suurempia yleisiä töitä tahi
missä löytyy ruukkia, tehtaita laikka muita sellaisia laitoksia, sekä näitä
asiamiehiä koskeva Armollinen ohjesääntö niinikään on tullut vahvistetuksi,
saa Postisäästöpankinhallitus tämän kautta kehottaa kaikkia postitoimistoja,
kritakin toimintapiirinsä alueella, yhdeltä puolen tiedustelemaan:
asuuko edellämainittua laatua olevilla paikkakunnilla sopivia henki
löitä, kuten isännöitsijöitä, rahastonhoitajia, konttoorin virkamiehiä, työn
johtajia, pehtoreita y. m., jotka olisivat halukkaita postisäästöpankin asia
miehinä vastaanottamaan talletuksia sanottuun laitokseen ja niistä lailli
sessa järjestyksessä tiliä tekemään edellämainitun ohjesäännön määräysten
mukaisesti, nauttien ohjesäännössä vahvistetun palkkion, joka tekee 25 pen
niä jokaisesta ensimmäisestä talletuksesta ynnä vastakirjan antamisesta,
sekä jokaisesta seuraavasta talletuksesta, sisäänpanon summasta riippuen,
korkeintaan 10 markan suumisesta summasta 10 penniä, enemmän kuin 10
markan — korkeintaan 50 markan — sisäänpanosta 20 penniä ja 50 mark
kaa suuremmasta sisäänpanosta 25 penniä,
kuin myöskin kyselemään, ottaisivatko näiden henkilöiden isännät,
s. o. ruukkien tahi tehtaiden omistajat taikka muutkin pätevät henkilöt, sii
hen nähden että postisäästöpankin tarkoitusperänä on säästäväisyyden edis
täminen erittäinkin alempien kansanluokkien keskuudessa, vastatakseen
niistä säästöpankkivaroista, kuittikupongeista ja säästömerkeistä rajoitet
tuun määrään saakka, joita erityisten asiamiesten hallussa Uliisi olemaan.

Siinä tapauksessa että edellämainituissa tarkoituksissa tehtyihin ky
symyksiin saapuisi myöntävä vastaus, pyydetään postitoimistoja sen ohessa
kehottamaan asianomaisia henkilöitä, jotka ovat ilmoittautuneet halullisiksi
postisäästöpankin asiamiehinä toimimaan, taikka jotka suostuvat menemään
takuusen asiamiesten puolesta, hyväntahtoisesti jättämään postitoimistoille
asiata koskeva kirjallinen sopimus; ja tulee postitoimistojen mitä pikemmin
ja, jo s mahdollista, ennen tulevan Lokakuun 1 päivää oman lausuntonsa
seuraamana lähettää täten saapuneet kirjoitukset, niiden postitoimistojen,
jotka kuuluvat johonkin tarkastiispiiriin, asianomaiselle postitarkastajalle
sekä muiden postitoimistojen Postisäästöpankinhallitukseen. Nyt kysymyk
sessä olevassa tarkoituksessa postitarkastajille saapuneet asiakirjat tulee
näiden viipymättä lähettää Postisäästöpankinhallitukseen ja on asiakirjoi
hin liitettävä ne selitykset, joita postitarkastajat omasta puolestaan mahdol
lisesti saattavat asiasta antaa.

tyj. Sagerborg.
Edv. Blomroos.
m:tty.
Suomensi: K. T. Hagelberg.

Helsingissä. J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1808.

