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Räikille postiasemain hoitajille.

\

Kun tarkoitus on avata täydellinen postisäästöpankkiliike useam
milla postiasemilla, saa Postisäas topan k in haiHius täten kehottaa kaikkia
postiasemain hoitajia, jotka paikkakunnan isiin olosuhteisin nähden, luulevat
olevan odotettavissa säästöönpanoja postisäästöpankkiin heidän hoitamillaan
postiasemilla, ennen tulevan Syyskuun 15 päivää siitä tekemään kirjalli
nen ilmoitus asianomaiselle postitarkastajalle tahi, mikäli asia koskee niitä
postiasemia, jotka eivät kuulu mihinkään postipiiriin, Postisäästöpankinhallitukselle. Tiedoksi ilmoitetaan, että postiaseman hoitajalle tuleva palk
kio myötäliitetyssä johtosäännössä lähemmin määrättyjen postisäästöpankin
tehtävien suorittamisesta yleensä tekee 3 penniä jokaisesta säästöönpanosta,
mutta että ne postitoimistot, joissa säästöönpanojen lukumäärä ja summa
paikkakunnallisiin olosuhteisin katsoen on mainittavammassa määrässä suuri,
tulevat kysymyksessä olevista tehtävistä, neljännesvuosittain, 1898—1900
vuosien kuluessa koetteeksi saamaan korotetun palkkion, joka tekee:
25 penniä jokaisesta ensim mäisestä säästöönpanosta ynnä
säästökirjan antamisesta, sekä
kustakin seuraavasta säästöönpanosta, riippuen säästöönpanon summasta:
10 penniä, kun summa ei nouse yli 10 markan,
20 penniä säästöönpanosta, joka nousee yli 10 markan ja on kor
keintaan 50 markkaa, sekä
25 penniä säästöönpanosta, joka on suurempi kuin 50 markkaa,
kumminkin siten, että niin pian kuin postiasemalle tämän laskuperustuksen mukaan tuleva palkkio kalenterivuotena on noussut 400 mark-

kaau, talletuksista, joita sen jälkeen tehdään saman kalenterivuoden ku
luessa, säästöönpanojen suuruuteen katsomatta, saadaan lukea palkkiota
ainoastaan 3 penniä jokaisesta säästöönpauosta; tullen mainittu korotettu
palkkio yleensä annettavaksi niille postiasemille, joissa säästöönpanoja teh
dään keskimäärin vähintäin 10 kappaletta kuukaudessa.

Sagerborg.
Edv. Blomroos.
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Suomensi: K. T. Hagelberg.
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Enär afsedt är att öppna fullständig postsparbanksrörelse vid ett
större antal poststationer, får Postsparbanksstyrelsen härigenom uppmana
samtliga Poststationsföreståndare, hvilka med hänsyn till ortsförhållandena
anse att insättningar i postsparbanken vore att påräkna vid af dem omhänderhafvande poststationerna, att derom före den 15 instundande Septem
ber insända skriftlig anmälan till vederbörande postinspektör eller, beträf
fande de poststationer hvilka icke höra till något postdistrikt, till Postspar
banksstyrelsen. Upplysningsvis meddelas, att den Poststationsföreståndare
tillkommande ersättningen för fullgörandet af de uti bilagda instruktion
närmare bestämda postsparbanksgör omålen utgör i allmänhet 3 penni för
hvarje insättning, men att de postanstalter, vid hvilka insättningar med afseende å ortsförhållandena förekomma till ntimnvärdt antal och belopp, till
delas, qvartalitcr, försöksvis under åren 1898—1900 förhöjd ersättning för
ifrågavarande göromål, hvilken förhöjda ersättning utgår:
med 25 penni för hvarje första insättning jemte utfärdande aj
motbok, samt
för hvarje följande insättning, beroende af insättningens belopp:
med 10 penni, då detta icke öfverstiger 10 mark,
med 20 penni för insättning utöfver 10 mark till och med 50 mark,
samt
med 25 penni för insättning utöfver 50 mark,
dock att, såsnart den poststation enligt denna beräkningsgrund till
kommande godtgörelsen räknadt för kalenderår, uppgått till en summa aj

400 mark, för insättningar som äerefter ega rum under samma kalenderår,
får utan afseende ä insättningarnas storlek, beräknas endast 3 penni för
hvarje insättning; kommande berörda förhöjda ersättning att i regeln till
erkännas de poststationer, vid hvilka insättningarnas antal i medeltal upp
går till minst 10 i månaden.

tyj. Sag erborg.
Edv. Blomroos.
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Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1898.

