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Sittenkun Keisarillinen Suomen Senaatti on myöntänyt
määrärahoja oppikurssien pitämistä varten nyt kuluvana vuonna
neljässä maamme suuremmista postikonttoreista postitointa kos, hevien asetuksien, kiertokirjeiden, tilinteon y. m. tuntemisessa, on
Postihallitus päättänyt että tällaisia oppikursseja tulee pidettä
väksi ensitulevan Helmikuun 16 päivästä seuraavan Toukokuun
16 päivään JHelsingin ja Turun postikonttoreissa sekä Helmikuun
23 päivästä Toukokuun 23 päivään JVikolainkaupungin postikont
torissa. Siiatta kun useampaa kuin 12 oppilasta ei voida samalla
oppikurssilla yhtäaikaa menestyksellä johtaa, kehoitetaan niitä,
jotka haluavat näihin kursseihin ottaa osaa, ennen tulevan Hel
mikuun 7 päivää kirjallisesti ilmoittautumaan Postihallitukselle
ja samalla antamaan tiedon siitä, mihin yllämainituista kurs_
seista he mieluimmin haluavat osaa ottaa; ja tulee Postihallitus
sitten antamaan tiedon siitä, onko esitykseen suostuttu. Oppi
laaksi ottamista varten näihin kursseihin vaaditaan yleensä vä
hintäin yhden vuoden harjoitteluaika postitoimistossa.
Postihallitus tulee sittemmin tämän vuoden Touko- ja Kesä
kuun kuluessa panemaan toimeen tutkintoja niiden oppilaiden
kanssa, jotka asianomaiset opettajat ovat katsoneet siihen valmis
tuneiksi, sekä muiden postilaitokseen kuuluvien henkilöiden
kanssa, jotka ovat palvelleet postitoimituksen hoitajana, lajitteli
jana, ylimääräisenä apulaisena tai harjoittelijana postitoimis
tossa vähintäin yhden vuoden ajan ja haluavat todistusta tie
doistansa postitoimissa; ja on niistä, jotka haluavat suorittaa
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tutkinnon, Postihallitukselle tehtävä ilmoitus ennen ensitulevan
Toukokuun 1 päivää tiedonannolla samalla missä asianomainen
mieluimmin tahtoisi käydä tutkinnon.
{Neljännestä kurssista, joka aijotaan toimeen panna ensi
syksynä, ilmoitetaan vastaisuudessa.
Tääpostitirehtöörin viran puolesta:

John palmgren.

P G. tfenfors.
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Sedan Kejserliga Senaten för 'Finland beviljat anslag för
anordnande under inner ar ande år vid fyra af landets större post
kontor af kurser uti postala författningar, cirkulär, räkenskaper
m. m., har Poststyrelsen beslutit att sådana undervisningskurser
skola hållas från den 16 instundande februari till och med den
16 derpåföljande maj vid postkontoren i .'Helsingfors och Åbo
äfvensom från den 23 februari till och med den 23 maj vid post
kontoret i dVikolaistad. Fmedan emellertid flere än tolf elever
icke kunna på en gång med framgång handledas i samma kurs,
uppmanas de, som önska deltaga i dessa kurser, att innan den
7 nästkommande februari hos Poststyrelsen skriftligen anmäla
sig med uppgifvande tillika i hvilken af dessa kurser de helst
önska deltaga; och kommer Poststyrelsen derefter att meddela be
sked, huruvida framställningen härom kunnat bifallas. För an
tagandet såsom elev till dessa kurser fordras i regeln minst ett
åi'S praktik vid postanstalt.
Poststyrelsen kommer sedermera att under maj och juni
månader innevarande dr anordna examen med de elever, som af
respektive lärare ansetts mogna för undergående deraf, äfvensom
med andra vid postverket anstälda personer, hvilka tjenstgjort
såsom föreståndare för postexpedition, sorterare, extra biträde
eller praktikant vid postanstalt under minst ett års tid och ön
ska erhålla intyg öfver innehafvande postala kunskaper; och böra
anmälningar om åstundan att undergå examen innan den 1 näst-
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instundande maj till Post i/relsen insändas med uppgift tillika d
hvilken ort vederbörande helst önska undergå examen.
Mngäende den fjerde kursen, hvilken är afsedd att under
instundande höst anordnas, kommer meddelande att framdeles
lemnas.
A Qeneralpostdirektörsembetets vägnar:

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1903.

