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Postiljoonikurssien toimeenpanemisesta.

Angående anställande av postiljonskurs.

Postiballj tus on päättänyt toimeen
panna postiljooneille oppikursseja, jotka
alkavat tulevan maaliskuun 17 päivänä
ja kestävät kaksi kuukautta sekä- pide
tään joissakin kaupungeista Helsinki,
Viipuri, Turku, Tampere, Vaasa, Oulu
tai Kuopio, riippuen siitä, paljonko ha
kijoita ilmoittautuu.
Niiden ylimääräisten; postiljoonien,
jotka, haluavat ottaa osaa näihin kurs
seihin, tullee viimeistään ensi maalis
kuun 8 päivänä kirjallisesti ilmoittaa
siitä Postihallituksen kansliaosastolle ja
samalla mainita, mihinkä kursseihin ha
kija. mieluimmin haluaisi ottaa osaa
kuin myös, koska- hakija on otettu yli
määräiseksi postiljooniksi. Ilmoitusta
tulee seurata asianomaisen esimiehen
antamia lausunto hakijan sopivaisuu
desta virkaani kuin myös siitä, miten
hän on täyttänyt tehtävänsä.
Ylimääräinen postiljooni, joka ottaa
osaa asemapaikkansa ulkopuolella pidet
tävään oppikurssiin, saa kurssiaikana
pitää ylimääräisen postiljoonin, palk
kionsa. Mikä postitoimistoille tiedoksi
ja noudatettavaksi sekä asianomaisten
tietoon saatettavaksi täten ilmoitetaan.
Helsingissä, Postilla] 1itufcsessa, helmi
kuun. 22 päivänä 1924.

Poststyrelsen har bestulit att för posi iljoner anordna undervisningskurser,,
som vidtaga den 17 nästkommande mars
oe,h komma att pågå under två månaders
tid samt hållas i några- av städerna Hel
singfors, Vihorg, Åbo, Tammerfors,
Vasa, Uleåborg eller Kuopio, beroende
på, huru stort antal sökande anmäla sig.
De extra, postiljoner, som önska del
taga i kurserna,, böra senast den 8 näst
kommande mars Itill Poststyrelsens kan
sliavdelning därom insända skriftlig an
mälan. och däri tillika meddela, i vilken
av kurserna sökanden, helst skulle önska
deltaga, samt när sökanden blivit an
tagen till extra, postiljon. Anmälan bör
bifogas utlåtande av vederbörande för
man, angående sökandens lämplighet för
tjänsten och huru han, fullgjort sina
åligganden.

C. Bruno Sevonius.

Extra postiljon, som deltager i under
visningskurs å annan ort, än där han har
sin stationsort, bibehålies nnder kurs
tiden vid det extra postiljonsarvode han
är i åtnjutande av. Detta varder postanstalterna till kännedom och iaktta
gande samt vederbörandes ..delgivande
härigenom meddelat.
Helsingfors, å
Poststyrelsen, den 22 februari 1924.

John Palmgren.

John Wirkberg.

Paavo Airio.
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