POSTSTYRELSEN
i
F I N L A N D .

H elsin g fo rs,
den 16 januari 1900.

C ill sam tliga postanstalter.

M 64.

1) Sedan K ejserliga Senaten tillerkänt Poststyrelsen anslag för
anordnande under innevarande dr vid fyra aj landets större postkontor
kurser för handledande af postexpeditiönsföreständare, biträden och prakti
kanter uti kännedom aj postala författningar, cirkulär, räkenskaper m. m.
komma sådana undervisningskurser att hållas från den 5 instundande fe
bruari till och med den 5 derpåföljande maj vid postkontoren i Helsingfors,
Wiborg, Uleåborg och Jyväskylä. Emedan emellertid jlcrc än tolf elever å
hvarje ort icke kunna på en gång med framgång handledas, Jär Poststyrel
sen uppmana dem, som önska deltaga i dessa kurser, hvilka äro kostnads
fria, att innan den 25 innevarande januari till Poststyrelsen insända an
mälan härom med uppgifvande tillika å hvilken af förenämnda orter de
helst önska åtnjuta undervisning; och kommer Poststyrelsen sedan att inom
januari månad meddela besked huruvida framställningen härom kunnat bi
fallas. För antagandet såsom elev till dessa kurser fordras i regeln minst
ett års praktik vid postanstalt.
2) Poststyrelsen kommer sedermera att, under maj och juni måna
der innevarande år anordna examenspröfningar med de elever, som a f re
spektive lärare ansetts mogna för undergående af sådan pröfuing, iifvensom med andra vid postverket austälda personer, hvilka tjenstgjort såsom
föreståndare för postexpedition, sorterare, biträden eller praktikanter vid
postanstalt under minst ett års tid och önska erhålla intyg Öfver inneliaf-

vande postala kunskaper; och böra anmälningar om ästundan att undergå
dylikt förhör innan den t näslinstundande maj till Poststyrelsen insändas
med uppgift tillika ä hvilken ort pröfningen af vederbörande helst skulle
undergås.

t)j, Sagerborg.
Hjalmar Kahelin.
t. f.

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1900.

SUOMEN

POSTIHALLITUS.
HELSINGISSÄ,
Tammikuun 16 p:nä 1900.

Maikille postitoimistoille.

w
JS. 64.
*

1) Sittenkuu Keisarillinen Senaatti on myöntänyt Postihallitukselle
määrärahoja oppikurssien pitämistä varten nyt kuluvana vuonna neljässä
maan suuremmista postikonttoreista postitoimituksenlioitajien, apulaisten ja
harjoittelijani johtamista varten postitointa koskevien asetuksien, kiertokir
jeiden, tilinteon y. m. tuntemisessa, tulee sanotunlaisia oppikursseja pidettä
väksi ensitulevän Helmikuun 5 päivästä seuraavan Toukokuun 5 päivään
Helsingin, Wiipurin, Oulun ja Jyväskylän postikonttoreissa. Mutta kun
useampaa oppilasta kuin 12 ci voida kullakin paikkakunnalla yhtaikaa me
nestyksellä johtaa, saa Postihallitus kehoittaa niitä, jotka haluavat näihin
maksuttomiin kursseihin ottaa osaa, ennen kuluvan Tammikuun 25 päivää
siitä ilmoittamaan Postihallitukselle ja samalla antamaan tiedon siitä, missä
yllämainituista paikoista he mieluimmin haluavat opetusta nauttia; ja on
Postihallitus sitten Tammikuun kuluessa antava tiedon siitä, onko esityk
seen suostuttu. Oppilaaksi ottamista vasten näihin kursseihin vaaditaan
yleensä vähintäin yhden vuoden harjoitteluaika postitoimistossa.
2) Postihallitus on sittemmin tämän vuoden Touko- ja Kesäkuun
kuluessa paneva toimeen tutkintoja niiden oppilaiden kanssa, jotka asian
omaiset opettajat ovat katsoneet sellaiseen tutkintoon valmistuneiksi, sekä
muiden postilaitokseen kuuluvien henkilöiden kanssa, jotka ovat palvelleet
postitoimituksen hoitajina, lajittelijoina, apulaisina tai harjoittelijoina posti
toimistoissa vähintäin yhden vuoden ajan ja haluavat todistusta tiedois

tansa postitoimissa; ja on niiden, jotka haluavat suorittaa sellaisen tutkin
non, siitä Postihallitukselle ilmoitettava ennen ensitulevan Toukokuun 1
päivää tiedonannolla samalla missä asianomaiset mieluimmin tahtoisivat tulla
tutkituksi.

fyj. Sagerborg.
Hjalmar Kahelin.
V. t.

Helsingissä, J. Simeliuksen perii 1. kirjap. osakeyhtiö, 1900.

