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Å l 311.

Sedan Kejserliga Senaten, enligt skri/ve/se ifrån Kommunikationsexpeditionen a f den 20 nyssvikne ja n u ari tillåtit anställandet f ö r
innevarande är a f tre ambulatoriska postexpeditions föreståndare, hv il k a
böra tjenstgöra, enligt ordres från Poststyrelsen, företrädesvis d post
expeditioner a f lista klass, då genom sjukdom eller annat laga fö rfa ll
behöf a f vikarie uppstår och annan lämplig sådan icke kan erhållas
samt, då sådana f a ll ej förekomma, såsom vikarie vid enskild tjenstledigliet, med skyldighet fö r öfrigt att å stationsorten biträda Postin
spektören med förekommande postala göromäl, meddelas härigenom till
kännedom för hugade aspiranter, hvilka böra vara väl inkomna uti
postala göromäl och vid postexpeditioner förefallande räkenskapers
förande samt äfven eljest till befattningarna lämpliga, att tvenne a f
dessa befattningar, hvilkäs blifvande innehafvare komma att vara sta
tionerade, den ena i Wiborg och den andra i U/eåbörg, kunna hos
Poststyrelsen JÖrmedélst vanligt tjenstebref ansökas inom den 26 inne
varande februari, med tillkänuagifvaude å hvilkenderä orten, 1Viborg
eller Uleåborg, sökanden företrädesvis eller uteslutande önskar blifva
stationerad.
PP r öfrigt underrättas vederbörande om, alt befattningarna åtföl
ja s hvardera a f ett arvode stort åttahundra (800) mark samt, förutom fria
resor, dagtraktamente tvä mark för såväl rese- som jörrällniugsdagar
utom stationsorteu, äfvensom att, ifall till ambulatorisk expeditionsföreståndare utsedd person innehar annan af postverket aflÖnad befatt
ning, så kommer denna ajlöning att utbetalas åt vikarien, som a f Post
styrelsen utses.

tjj. Sagerborg.
C. f . forsse//.

Helsingfors, J. Sinielii arfyingars boktryckeri aktiebolag, 1898.
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Kun Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoiniituskunnan kirjeen
mukaan viime kuluneen tammikuun 20 p.ltä, on antanut luvan täksi
vuodeksi asettaa kolme kiertelevääpostitoimituksenhoitajaa, joiden tulee
toimittaa virkaa, Postihallituksen käskyn mukaan, etupäässä l:sen luo
kan postitoimituksissa, kun sairauden tähden tahi muusta laillisesta
syystä viransijaista tarvitaan ja toista soveliasta sijaista ei ole saata
vissa taikka, kun sellaisia tapauksia ei ole olemassa, virkasijaisena
yksityisissä virkavapauksissa, velvollisuudella muutoin olla asemapai
kallansa apuna Postintarkastelijalle sattuvissa, postitointa koskevissa
tehtävissä, ilmoitetaan täten halullisten pyrkijäin tiedoksi, joiden pyr
kijäin tulee olla hyvin perehtyneet postitointa koskeviin tehtäviin ja
postitoimituksissa olevien tilien tekemiseen sekä muutoinkin toimiin
soveliaat, että kahta näistä toimista, joiden pitäjät tulevat asetettaviksi,
toinen Wiipuriin ja toinen Ouluun, voidaan PostihaUituksessa hakea
tavallisella virkakirjeellä ennen tämän helmikuun 26 p.yää, tiedon
annolla kumpaanko paikkakuntaan, Wiipuriiu tahi Ouluun, hakija etu
päässä tahi yksinomaisesti haluaa tulla asetetuksi.
__
Muutoin ilmoitetaan asianomaisille, että kumpaistakin tointa
seuraa kahdeksansadan (800) markan suuruinen palkkio sekä, paitsi
vapaat matkat, päiväpalkkaa kaksi markkaa niinhyvin matka- kuin toimituspäiviltä asemapaikan ulkopuolella, kuin myös että, jo s kiertele
väksi postitoimituksenhoitajaksi määrätyllä henkilöllä on muu posti
laitoksen palkkaama toimi, niin tulee tämä palkkaus maksettavaksi
viransijaiselle, jonka Postihallitus määrää.

fjj. Xagerborg.
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Forssell.

Artur Löfgren.

Helsingissa, J, Sim eliuksen peri 11. kirjap. osakeyhtiö, 1898.

