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befrämjande a f sparsamhet och underlättande af insättningars

verkställande uti postsparbanken hafva särskilda föreståndare för postanstalter,
belägna i närheten a f större arbetsplatser eller industriella inrättningar, under
senare tider sjelfva infunnit sig å liqvidstället, försedda med motböcker, sparmärken,

qvittenskuponger, sparbanksjournalen, datumstämpeln m. m. för att

derstädes, då aflöningar utbetalas åt arbetare, emottaga insättningar i postspar
banken.

E när denna åtgärd visat sig mgcket gagnelig och medfört en ansen

lig tillströmning a f insättningar uti postsparbanken vid ifrågavarande postan
stalter, får Postsparbanksstyrelsen härigenom å detta förhållande uppmärksamgöra

de föreståndare för postanstalter i landsbygden, hvilka äro belägna d

orter, der allmänna arbeten pågå eller bruk, fabriker, sågverk m. m.

d. äro

inrättade samt tillika uppmana dem endera att, efter inhemtadt tillstånd af re
spektive arbetsledare eller nyssnämnda inrättningars förvaltningar, så vidt möj
ligt närvara vid de tillfällen då aflöningar utbetalas åt arbetare, eller ock att
särskildt öppenhålla postanstalten vid ifrågavarande tillfällen, så att arbetarne
omedelbart efter löneutbetalningen hunna verkställa

insättningar i banken,

hvarom arbetarne förmedelst anslag å, liqvidstället eller på annat lämpligt sätt
borde underrättas.
Tillika anhåller Postsparbanksstyrelsen att de p ostanstaltsföreståndare,
hvilka vidtagit någondera af ofvanberörda anordningar, måtte derom till Post
sparbanksstyrelsen inberätta till ledning vid anställandet af ombudsmän och
vid tilldelandet af förhöjd ersättning åt föreståndare för postsparbanksgöromålen, jem likt bestämningarna uti Postsparbanksstgrelsens cirkulär N:o I I af den
18 Mars 1898.

Tjj.Sag
Edv. Blomroos,
f:(l.
Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag. 1898.
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Edistääksensä säästäväisyyttä ja helpoittaaksensa säästöönpanojen toi
mittamista postisäästöpankkiin ovat muutamien isompien työpalkkain tahi teolli
suuslaitosten

läheisten postitoimistojen hoitajat viime aikoina itse saapuneet

tilinmaksupaikaile

muassaan

vastakirjoja,

säästömerkkejä,

kuittikuponkeja,

säästöpankin päiväkirja, päivämääräleimasin y. m. västaanottaaksensa siellä,
palkkoja työväelle ulosmaksettaessa, säästöönpanoja postisäästöpankkiin. Koska
tämä toimenpide on osoittautunut erittäin hyödylliseksi sekä sanotuissa posti
toimistoissa melkoisesti enentänyt säästöönp anoja postisäästöpankkiin, saa Postisäästöpankinhallitus tämän kautta tuohon kalkin puolin seurattavaan esimerk
kiin kääntää sellaisten postitoimistojen hoitajain huomion, jotka maaseuduilla
ovat sijoitetut paikkakunnille, joissa yleisiä töitä on tekeillä tahi missä löytyy
tehtaita, sahoja tai muita teollisuuslaitoksia, sekä samalla kehoittaa heitä, saa
tuansa siihen myöntymystä asianomaisilta työnjohtajilta tai sanottujen laitosten
hallinnoilta, joko itse olemaan saapuvilla niissä tilaisuuksissa, jolloin työpalkat
maksetaan työväelle, tahi myöskin pitämään postitoimistoja avoinna erittäin sa
notuissa tilaisuuksissa, jotta työväki saisi tilaisuuden heti palkanmaksun jä l
keen tekemään pankkiin säästöönpanonsa; ollen työväelle tästä tieto toimitettava
joka tilinmaksup aikaile jullänaulatun ilmoituksen kautta tahi muulla sopivalla
tavalla.
Samalla pyytää Postisäästöpankinhallitus niitä postitoimiston hoitajia,
jotka ovat ryhtyneet jompaankumpaan edellämainituista toimenpiteistä, tästä
toimittamaan Postisäästöpankinhallitukselle tiedon käytettäväksi ohjeena asia
miesten asettamisessa sekä annettaessa määräysten mukaan Postisäästöpankin
kiertokirjeessä N:o II , Maaliskuun 18 päivättä 1898 koroitettua palkintoa postisäästöpankkitoimien suorittamisesta postitoimistojen hoitajille.
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Edv. Blomroos,
m:tty.
Helsingissä, J. Simeliuksen perill. kirjap. osakeyhtiö, i»y8.

