ORDFÖRANDEN

Öfversättning.

i

OSTSPARBANKSSTYR ELSEN.

C ill samtliga postanstalter.
M

U S .

Nedanintagna a f Postsparbanksstyrelsen denna dag utfärdade
skrifvelse delgifves postanstalterna till kännedom.
11j . L a g erb o rg .
Edv. Blomroos,
f:d.

,,Cill

föreståndaren fö r Souru postexpedition, fo lk sk o l
läraren y fr ftti ){orhonen.

Redan vid den inspektion, som jag under sistliäne sommar
verkställde a f den a f Eder omhänderhafvande postexpeditionen, fann
jag att Ni med synnerligt stort intresse omfattade postsparbanken,
särskildt beflitande Eder om att förmå bruksarbetare att göra insätt
ningar i densamma, för hvilket ändamål Ni å Uqviddagarna dels
öppenhöll sp ar bankskontoret längre tid än vanligt, dels äfven emottog
insättningar å sjelfva liqvidstäUel.
Med anledning häraf och då Postsparbanksstyrelsen af residtatet af sparbankens verksamhet under år 1897 jemväl finner, att
dessa Edra bemödanden krönts med framgång, känner sig Styrelsen
manad, att för detta goda föredöme om uppoffrande verksamhet för
allmänt väl härigenom till Eder uttala sitt synnerliga erkännande.11

PUHEENJOHTAJA
POSTISÄÄSTÖPANKIN HALLITUKSESSA.

Helsingissä, Tam m ikuun 27 p:nä 169S.

Räikille postitoimistoille.

M 145.

Seuraava Postisäästöpankin hallituksen tänään lähettämä
kirje julaistaan postitoimistojen tiedoksi.

H /. L agerborg.
Edv. Blomroos,
m:tty.

„Sourun postitoimituksen hoitajalle, kansakoulunopettaja
j u n tt i Korhoselle.
•, Jo silloin kuin Teidän hoidettavananne olevaa postitoimi
tus ta viime kesänä tarkastin, otin huomiooni, että Te erinomaisen
suurella mielihalulla harrastitte postisäästöpankki liikettä, erittäinkin
koettamalla saada tehtaantyöväkeä tekemään siihen panoksia, jota
tarkoitusta varten Te palkanmaksupäivinä joko piditte säästöpankinkonttoria avoinna yli määrätyn ajan tahi itse tehtaan tyäpalkanmaksupaikalla otitte säästöönpanoksia vastaan.
Tämän vuoksi ja koska Postisäästöpankin hallitus säästö
pankin toiminnan tuloksesta viimekuluneelta vuodelta myöskin on
havainnut, että tällä ahkeroimisellanne on ollut erittäin hyvä me
nestys, saa Säästöpankin hallitus tästä, Teidän yleisen hyvän vuoksi
itseänne uhraavan toimintanne kautta osoittamastanne hyvästä
esimerkistä, lausua Teille erinomaisen mielihyvänsä.“

Helsingissä, .T. Simeliuksen perill. kirjap. osakeyhtiö, 1898.

