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Maamme postitoimistojen tiedoksi ja asianomaisten postivirkamiesten
ynnä harjoittelijoin tietoon saatettavaksi ilmoitetaan täten, että tavanmukai
sia oppikursseja postilaitosta koskevien asetusten, kiertokirjeiden, tilien y. m.
tuntemiseksi on aikomus vuonna 1905 toimeenpanna Helsingin, Turun ja
Viipurin sekä joko Joensuun tai Nikolainkäupungin postikonttorissa, riip
puen siitä kuinka paljon oppilaita ilmoittaa haluavansa ottaa osaa kurs
seihin kahdella viimemainitulla paikkakunnalla. Nämät kurssit pidetään
Helsingissä ja Turussa helmikuun 7 päivästä toukokuun 6 päivään sekä
Viipurissa ja Joensuussa tai Nikolainkaupungissa helmikuun 14 päivästä
toukokuun 13 päivään.
Postivirkamiehen, joka haluaa ottaa osaa johonkin näistä kursseista,
on siinä suhteessa viimeistään tulevan tammikuun 16 päivänä Postihallitukseen jätettävä kirjallinen anomus, jossa anomuksessa on mainittava ha
kijan syntymävuosi, milloin hakija on kirjoitettu postilaitokseen, nykyinen
virantoimituspaikka, mihin näistä kursseista hakija mieluimmin haluaisi
ottaa osaa sekä asianomaisen postikonttorin tai postitoimituksen hoitajan
lausunto hakijan virkatoimesta. Luvan saamiseksi ottamaan osaa kurssei
hin vaaditaan yleensä yhden vuoden harjoittelu jossakin postitoimistossa.
Kurssien loputtua toimeen paunaan tutkinto niiden kurssiin osan
ottajien kanssa, jotka asianomaiset opettajat katsovat siihen kypsyneiksi.

Jos joku postivirkamies, joka ei ole ottanut osaa naitua kursseihin,
mutta vähintäin yhden vuoden ajan on palvellut postikonttorissa tai postitoimituksessa, haluaa käydä mainitun tutkinnon, on sitä koskeva anomus
ynnä ilmoitus paikasta, missä hakija mieluimmin tahtoisi käydä tutkinnon,
jätettävä Postiha/litukseen viimeistään tulevan huhtikuun 15 päivänä.
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John Palmgren.
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Postanstalterna i landet till kännedom och i afseende d vederbö
rande posttjenstemäns och praktikanters delgijvahde varder härigenom meddeladt, att sedvanliga undervisningskurser uti postala för fattningar, cirku
lär, räkenskaper m. m. äro afsedda att anordnas under dr 1005 vid post
kontoren i Helsingfors, Abo och Viborg tijvensom vid ndgotdera af post
kontoren J Joensuti eller Xikolaistad, beroende derpå huru mänga elever an
mäla sig hugade att deltaga uti kurser ä de tvä sistnämnda orterna. Dessa
kurser komma att pågå i Helsingfors och Abo frän och med (ten 7 februari
till och med den 6 maj samt i Viborg och Joensuti eller Nikolaistad frän
och med den 14 februari till och med den 13 maj.
Posttjenstemaii, som önskar deltaga i någon af dessa kurser bör i
sådant afseende senast den 16 nästkommande januari till Poststyrelsen iulemna skriftlig ansökan derom, hvilken ansökan bör upptaga sökandens fö
delseår, när sökanden inskrijvits vid postverket, nuvarande tjenstgöringsorten, i hvilken af dessa kurser sökanden helst önskar deltaga, samt veder
börande postförvaltares eller postexpeditions föreståndares yttrande öfver sö
kandens tjensteverksamhet. För erhållande a f tillstånd att deltaga i kur
serna erfordras i regeln minst ett års praktik vid postanstalt.
Efter kursernas afslntande anordnas examen med de kursdeltagare,
som a f respektive lärare ansetts dertill mogna.
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Önskar posttjensteman, som icke deltagit i dessa kurser, men minst
ett års tid tjenstgjort vid postkontor eller postexpedition, undergå omförrnälda examen, bör ansökan derom inlemnas till Poststyrelsen senast den
15 nästkommande april jemte uppgift å den ort, hvarest sökanden helst ön
skar undergå examen.
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