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1) Sedan Kejserliga, Senalen tillerkänt Poststyrelsen anslag
fö r att under innevarande dr vid åtta a f landets större postkontor
aflöua lärare fö r att undervisa postexpeditions föreståndare, biträden
och praktikanter uti postala författningar, cirkulär, räkenskapsföriug
m. ni., komina •undervisningskurser f ö r nämnda ändamål att öppenhållas
från början a f mars till medlet a f maj å orter, der post inspektörer äro
bosatta och till hvilka nödigt antal postaliskt försigkomna elever anmält
sig. Men emedan flera än tio elever ä hvarje ort icke pä en gäng
med framgång kunna undervisas, får Poststyrelsen uppmana dem, som
önska deltaga i dessa kostnadsfria kurser, att innan den 20 innevarande
februari hos Poststyrelsen anmäla denna sin åstuudau och tillika uppgifva den ort, der undervisningen helst önskas. Inom februari månads
slut erhälles derefter besked huruvida framställningen kunnat beviljas.
2) På enahanda sätt som i fjo l kommer Poststyrelsen ufven
att under maj månad innevarande år anordna examenspröfningår med
de personer, som tjenstgjort såsom föreståndare f ö r postexpedition,'
sorterare, biträden eller praktikanter under minst ett års tid och som
önska erhålla intyg öfver inuehafvandc postala kunskaper. Anmälan
om åstuudau att undergå sådan pröfuiug bör insändas före den 15
instundande april till Poststyrelsen genom den postanstalts föreståndare,
vid hvilken tjenSlgöringen eger rum.
3) I sammanhang härmed anser Poststyrelsen sig böra upp
mana samtlige tjenstenuin vid postkontoren, att låta sig angeläget vara
att meddela dt biträden och öfriga underordnade upplysningar om post
tjänsten och tillämpningen a f konventioner, taxor, instruktioner m. m.,
samt att bereda dem tillfälle att äfven genom praktik göra sig för
trogna med alla ä postkontoren förekommande göromål.
Under framdeles skeende inspektioner har Poststyrelsen f ö r
afsigt att låta utröna posttjenstemännens kännedom a f postförfattningar,
cirkulär och tjenstgöringens särskilda brancher i allmänhet, hvarjemte
Poststyrelsen icke torde behöfva erinra om alt en okunnig personal
icke länder dess öfverordnade till heder.

tpj. Sagerborg.
C. f . forssell.

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1898.
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1) Kun Keisarillinen Senaatti on myöntänyt PostiJiallitukselle
määrärahat opettajien palkkaamiseen tänä kiiluvana vuonna kahdek
sassa maan suuremmista postikonttooreistä postitoimituksenhoitajien,
apulaisten ja harjoittelija in opettamista varten postitointa koskevissa
asetuksissa, kiertokirjeissä, tilinteossa y. m., tulee opetusknrss/ä mai
nittua tarkoitusta varten pidettäväksi maaliskuun alusta toukokuun
keskipalkoille paikkakunnilla, jo illa postiutarkastelijoita asuu, ja joih in
kursseihin tarpeellinen määrä postitoimissa edistyneitä oppilaita on
ilmoittautunut. Mutia kuu ci useampaa kuin kymmenen oppilasta voida
kullakin paikkakunnalla yhtaikaa menestyksellä opettaa, saa Postihal
litus kehoittaa niitä, jotka haluavat ottaa osaa näihin maksuttomiin
kursseihin, ennen tämän helmikuun 20 p:vää tekemään siitä ilmoitus
Postihallitukselle ja samalla nimittämään sen paikkakunnan, missä
opetusta mieluimmin halutaan saada. Ennen helmikuun loppua anne
taan tieto, josko esitystä on voitu hyväksyä.
2) Samalla tavalla kuin viime vuonna tulee Postihallitus myös
tänä vuonna toukokuun kuluessa toimeenpanemaan tutkintoja niiden
henkilöiden kanssa, jotka postitoimitukseu hoitajilla, lajittelijoina, apu
Iäisinä tai harjoittelijoina ovat palvelleet vähintään yhden vuoden ajan
ja haluavat todistusta postitointa koskevista tiedoistansa. Anomus
saada suorittaa sellainen tutkinto on ennen ensitulevan huhtikuun 15
p:vää lähetettävä Postihallituksean sen postitoimiston hoitajan kautta,
jossa anoja palvelee.
3) Postihallitus katsoo myös syytä olevan tämän yhteydessä
kehoittaa kaikkia postikonttoorien virkamiehiä pitämään tärkeänä asia
nansa antaa apulaisille ja muille alhaisemmille henkilöille tietoja postivirkatoimessa ja liittokirjojen, taksojen, ohjesääntöjen y. m. käyttämi
sessä, sekä saattamaan heidät siihen tilaan että he myös käytännölli
sesti voivat perehtyä kaikkiin postikonttooreissa oleviin tehtäviin.
Postihallituksella on aikomus vasfedes pidettävissä tarkas
teluissa antaa tulkin postivirkamiesten tietoja postiaseluksissa, kierto
kirjeissä ja viranteon eri haaroissa ylimalkaan, minkä ohessa Postihallitus ei tarvinne huomauttaa, ettei tietämätön henkilökunta ole sen
esimiehille kunniaksi.

tjj. Sagerborg.
Suomensi:

Artur Löfgren.

C. /. porsse/l.

