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Kaikkien postikonttorien ja postitoimi
tuksien hoitajille.

Tulevan vuoden tammikuussa alkavat tavanmukaiset oppikurssit
postilaitosta koskevien asetusten, kiertokirjeiden, tilien, y. m. tunte
miseksi; ja tulee sellaisia kursseja pidettäväksi Helsingissä, Viipurissa,
Pietarsaaressa ja mahdollisesti jollakin muulla paikkakunnalla, riippuen
siitä paljonko hakijoita ilmoittautuu. Kurssit tulevat jatkumaan neljän
kuukauden aikana.
Postivirkamiehen, joka haluaa ottaa osaa johonkin näistä kurs
seista, on siinä suhteessa viimeistään tämän joulukuun 28 päivänä
Postihallitukseen jätettävä kirjallinen ilmoittautuminen, jossa on mai
nittava hakijan syntymävuosi, milloin hakija on kirjoitettu postilaitok
seen, onko hakija sen jälkeen keskeymättä ollut toimessa, missä postitoimituksissa toiminta on tapahtunut ja nykyinen virantoimituspaikka,
mihin näistä kursseista hakija mieluimmin haluaisi ottaa osaa sekä
asianomaisen postikonttorin tai postitoimituksen hoitajan lausunto haki
jan virkatoiminnasta ja hakijan edellytyksistä voidakseen tehokkaalla
tavalla nauttia hyväkseen kurssilla tapahtuvaa opetusta.
Oppilaaksi pääsemiseksi näihin kursseihin vaaditaan yleensä yh
den vuoden harjoittelu jossakin postikonttorissa tahi ensimäisen luo
kan postitoimituksessa.
Kurssien loputtua toimeenpannaan tutkinto niiden kursseihin osaaottajien kanssa, jotka asianomaiset opettajat katsovat siihen kypsyneiksi.
Jos joku muu postivirkamies, joka vähintään yhden vuoden ajan
on palvellut postitoimistossa, haluaa käydä samanlaisen tutkinnon, on
sitä koskeva ilmoittautuminen jätettävä Postihallitukseen viimeistään
tulevan huhtikuun 1 päivänä ynnä ilmoitus paikasta, missä hakija
mieluimmin tahtoisi käydä tutkinnon.
Joka postitoimistojen tiedoksi sekä asianomaisten postivirkailijani
tietoon saatettavaksi täten ilmoitetaan.
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Till föreståndarene för samtliga post
kontor och postexpeditioner.

Under nästkommande januari månad vidtaga de sedvanliga under
visningskurserna uti postala författningar, cirkulär, räkenskaper m. m;
och komma sådana kurser att hållas i Helsingfors, Viborg, Jakobstad
och möjligen å någon annan ort, beroende på huru stort antal sökande
anmäla sig. Kurserna pågå under fyra månader.
Posttjensteman, som önskar deltaga i någon af kurserna, bör i
sådant afseende senast den 28 innevarande december till Poststyrel
sen inlemna skriftlig anmälan, hvilken bör upptaga sökandens födelse
år, när han inskrifvits vid postverket, huruvida sökanden derefter
oafbrutet varit i tjenstgöring, vid bvilka postanstalter tjenstgöringen
egt rum och nuvarande tjenstgöringsorten, i hvilken af dessa kurser
sökanden helst önskar deltaga, samt vederbörande postförvaltares eller
postexpeditionsföreståndares yttrande öfver sökandens tjensteverksam
het och sökandens förutsättning för att på ett tillfredställande sätt
kunna tillgodogöra sig undervisningen.
För antagandet såsom elev vid kursen erfordras i regeln minst
ett års praktik vid postkontor eller postexpedition af första klass.
Efter kursernas afslutande anordnas examen med de kursdelta
gare, som af respektive lärare ansetts dertill mogna.
Önskar annan posttjensteman som minst ett års tid tjenstgjort
vid postanstalt, undergå sådan examen, bör ansökan derom inlemnas
till Poststyrelsen senast den 1 nästinstundande april jemte uppgift å
den ort, hvarest sökanden helst önskar undergå examen.
Hvilket postanstalterna till kännedom och vederbörande posttjenstemäns delgifvande härigenom meddelas.
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