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1) Secicm Kejserliga Senaten tillerkänt Poststyrelsen anslag för att
under innevarande år vid fyra af landets större postkontor aflöna lärare för
att handleda postexpeditionsföreståndare, biträden och praktikanter uti
kännedom af postala författningar, cirkulär, räkenskapsföring m. m.,
komma undervisningskurser för nämnda ändamål att öppenhällas från den
7 februari till den 7 maj å Hfors, Åbo, Uleäborg samt Wiborgs postkon
tor. Men emedan flera än 12 elever ä hvarje ort icke pä en gäng med
framgång kunna handledas, får Poststyrelsen uppmana dem, som önska del
taga i dessa kostnadsfria kurser, att innan den 20 innevarande januari hos
Poststyrelsen anmäla denna sin åstundan och tillika uppgifva den ort, der
undervisningen helst önskas. Inom januari månads slut erhålles derefter
besked huruvida f ramställningen kunnat beviljas.
2) Pä enahanda sätt som i fjol kommer Poststyrelsen äfven att un
der maj månad innevarande år anordna examenspröfningar med de perso
ner, som tjenstgjort såsom föreståndare för postexpedition, sorterare, biträ
den eller praktikanter under minst ett års tid och som önska erhålla intyg
öfver innehafvande postala kunskaper. Anmälan om åstundan att undergå
sådan pröfning bör insändas före den 1.5 instundande april till Poststyrel
sen genom den postanstalts föreståndare, vid hvilken tjenstgöringen eger rum.
3) I sammanhang härmed anser Poststyrelsen sig böra uppmana
samtlige tjenstemän vid postkontoren, att låta sig angeläget vara att med
dela åt biträden och öfriga underordnade upplysningar om posttjensten och
tillämpningen a f konventioner, taxor, instruktioner m. m., samt alt bereda
dem tillfälle att äfven genom praktik göra sig förtrogna med alla ä post
kontoren förekommande göromål.
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1) Kun Keisarillinen Senaatti on myöntänyt Postihallitukselle mää
rärahoja opettajien palkkaamiseen nyt kuluvana vuonna neljässä maan suu
remmista postikonttoreista postitoimituksenkoitajien, apulaisten ja harjoittelijain johtamista varten postitointa koskevien asetuksien, kiertokirjeiden, tilin
teon y. m. tuntemisessa tulee opetuskurssia mainittua tarkoitusta varten
pidettäväksi helmikuun 7 päivästä toukokuun 7 päivään Helsingin, Turun,
Oulun ja Wiipurin postikonttoreissa. Mutta kuti useampaa oppilasta kuin
t kymmettm ei voida kullakin paikkakunnalla yhtaikaa menestyksellä johtaa,
saa Postihallitus kehoittaa niitä, jotka haluavat ottaa osaa näihin maksutto
miin kursseihin, ennen kuluvan helmikuun 20 p:vää siitä ilmoittamaan
Postihallitukselle ja samalla antamaan tiedon siitä, missä opetusta mieluim
min haluttaisiin. Ennen tammikuun loppua annetaan tieto siitä, onko esitystä
voitu hyväksyä.
2) Samalla tavalla kuin viime vuonna tulee Postihallitus myös tänä
vuonna toukokuun kuluessa toimeenpanemaan tutkintoja niiden henkilöiden
kanssa, jotka postitoimituksen hoitajina, lajittelijoina, apulaisina tai harjoit
telijoina ovat palvelleet vähintään yhden vuoden ajan ja haluavat todistusta
postitointa koskevista tiedoistansa. Anomus saada suorittaa sellainen tut
kinto on ennen ensitulevan huhtikuun 15 p:vää lähetettävä Postihallitukseen
sen postitoimiston hoitajan kautta, jossa anoja palvelee.
3) Postihallitus katsoo myös syytä olevan tämän yhteydessä kehoit
taa kaikkia postikonttorien virkamiehiä pitämään tärkeänä tietojen antamisen
apulaisille ja muille alemmille henkilöille postivirkatoimista ja lintukirjo
jen, taksojen, ohjesääntöjen y. m. käyttämisestä, sekä antamaan heille tilai
suutta käyttännöllisestikin perehtymään kaikkiin tehtäviin postikonttoreissa.
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