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C ill föreståndarena fö r läroan
stalterna i landet.

N:o 576.

Sedan Postsparbanksstyrelsen genom nådig kungörelse den 21 sistlidne
Mars bemyndigats att åt vid landets läroverk anställda skollärare och lärarin
nor uppdraga att såsom ombudsmän för postsparbanken för skolelever tillsaluhålla sparmärken och af dem emottaga insättningar i postsparbanken, samt nå
dig instruktion för sådana ombudsmän jemväl nyssnämnda dag utfärdats, får
Postsparbanksstyrelsen, öfvertygad derom att enhvar ungdomens uppfostrare
till fullo uppskattar det utomordentliga moraliska inflytande inlärandet af
sparsamhetens dygd komme att utöfva på skoleleverna och genom dem på fol
ket i sin helhet, härmedelst äran vända sig till föreståndarena för landets sko
lor med anhållan, att någon dertill beredvillig lärare eller lärarinna vid hvarje
skola måtte hos Postsparbanksstyrelsen föreslås till ifrågavarande ombudskap.
För sådant ändamål bifogas härhos blankett, hvilken torde behörigen ifylld
till Postsparbanksstyrelsen insändas eller ock till postanstalt inlemnas om möj
ligt så tidigt, att nödiga sparmärken, blanketter m. m. kunna i början af nästinstundande hösttermin ombudsmännen tillhandahållas.
Ett exemplar af ofvanåberopade nådiga kungörelse och instruktion var
der jemväl bilagdt.
På Postsparbanksstyrelsens vägnar:

7}j. Sagerborg.
Edv. Blomroos.

TISÄÄSTÖPANKINHALLITUS
SUOMESSA.

inii, Toukokuun 26 p. 1902.
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Oppilaitosten Johtajille.

N:o 576.
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Sittenkuin Postisäästöpankinhallitus armollisen julistuksen kautta vii
meksi kuluneen Maaliskuun 21 p:ltä valtuutettiin antamaan maan oppilaitoksissa
palveleville opettajille ja opettajattarille toimeksi postisäästöpankin asiamiehinä
kaupaksi pitämään säästömerkkejä koulujen oppilaille ja heiltä vastaanottamaan
säästööni)anoja postisäästöpankkiin, sekä armollinen johtosääntö tällaisille asiamiehille myöskin vastamainittuna päivänä annettiin, saa Postisäästöpankin
hallitus, vakuutettuna siitä eitä jokainen nuorison kasvattaja täydellisesti arvaa,
minkä erinomaisen moraalisen vaikutuksen oppi säästäväisyyden hyveestä tekisi
oppilaisiin ja heidän kauttansa kansaan kokonaisuudessaan, täten kunnian
kääntyä maan koulujen johtajien puoleen pyynnöllä että joku siihen suostuvai
nen opettaja tai opettajatar joka koulussa Postisäästöpankinhallitukselle esitet
täisiin kysymyksessä olevaan asiamiestoimeen. Tässä tarkoituksessa myötäliitetään lanketti, mikä, asianomaisesti täytettynä, joko lähetetään Postisäästöpankin
hallitukselle tai jätetään postitoimistoon, jos mahdollista niin aikaiseen että tar
peelliset säästömerkit, lanketit y. m. ensitulevan syyslukukauden altossa voidaan
asiamiehelle toimittaa.
Myöskin yksi kappale yllämainittua julistusta ja johtosääntöä myötäseuraa.
Postisäästöpankinhallituksen puolesta:

7}j. Sagerhorg.
Edv. Blomroos.
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