Postihallituksen

1920.

Yleinen kirjelmä

N:o 21.

Asianomaisten tietoon ilmoitetaan täten, koska hänet on otettu ylimääräiseksi pos
että Postihallitus on päättänyt toimeen tiljooniksi. Ilmoitusta tulee seurata asian
panna postiljooneille oppikursseja, jotka omaisen esimiehen antama lausunto haki
alkavat tulevan lokakuun 11 päivänä ja jan sopivaisuudesta virkaan kuin myös
tulevat kestämään kaksi kuukautta sekä siitä, miten hän on täyttänyt tehtävänsä.
pidetään Helsingin, Turun ja Viipurin
Kursseille otetaan etupäässä vanhempia
sekä mahdollisesti Mikkelin, Oulun ja hyvän arvostelun saaneita ylimääräisiä pos
Tampereen postikonttoreissa, riippuen siitä, tiljooneja.
paljonko hakijoita ilmoittautuu.
Ylimääräinen postiljooni, joka ottaa osaa
Henkilöiden, jotka haluavat ottaa osaa asemapaikkansa ulkopuolella pidettävään
oppikursseihin, tulee ennen ensi lokakuun oppikurssiin, saa kurssiaikana pitää yli
4 päivää kirjallisesti ilmoittaa siitä Posti- määräisen postiljoonin palkkionsa. Helsin
hallituksen Kansliaosastolle ja samalla gissä, Postihallituksessa, syyskuun 18 päi
mainita, mihinkä kursseihin hakija mie vänä 1920.
luimmin haluaisi ottaa osaa kuin myös,

C. B runo S evon iu s.

John P alm gren.

John W irkberg.

Paavo Airio.

Poststyrelsens

1920.

Allmänna skrivelse

n:o

21.

Vederbörande till kännedom meddelas kanden helst skulle önska deltaga, samt
härigenom, att Poststyrelsen besljrtit att när sökanden blivit antagen till extra
för postiljonef anordna undervisningskur postiljon. Anmälan bör bifogas utlåtande
ser, som vidtaga den 11 instundande ok av vederbörande förman, angående sökan
tober och komma att pågå under två må dens lämplighet för tjänsten och huru han
naders tid samt hållas vid postkontoren i fullgjort sina åligganden.
Till kurserna antagas främst välvitsorHelsingfors, Abo och Viborg samt even
tuellt i S:t Michel, Uleåborg och Tammer dade äldre extra postiljoner.
Extra postiljon, som deltager i undervis
fors, beroende på, huru stort antal sökande
ningskurs å annan ort än där han har sin
anmäla sig.
De personer, som önska deltaga i kur stationsort, bibehålies under kurstiden vid
serna, böra före den 4 nästkommande ok det extra postiljonsarvode han är i åtnju
tober till Poststyrelsens Kansliavdelning tande av. Helsingfors, å Poststyrelsen,
därom insända skriftlig anmälan och däri den 18 september 1920.
tillika meddela, i vilken av kurserna sö
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Helsingfors 1920. Statsrådets tryckeri.

