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Postivirkamieskursseista.

Angående posttjänstemannakurs.

Postihallitus on määrännyt, että tavan
mukaiset postivirkamiesten oppikurssit al
kavat Helsingissä tammikuun 11 päivänä
1926 kestäen neljä kuukautta.
Hakemukset kursseille ovat. lähetettävät
ennen ensitulevan marraskuun 23 päivää
Postihallituksen kansliaosastolle.
Hakemusta tulee seurata hakijan harjoittelijakirja siihen tehtyine säädettyine mer
kintöineen. Siinä tapauksessa. että hakija
on otettu harjoittelijaksi ennen tammikuun
1 päivää 1925, on harjoittelijakirjan sijasta
hakemukseen liitettävä sen postitoimiston
hoitajan, missä hakija palvelee, antama
lausunto hakijan edellytyksistä voida me
nestyksellä nauttia opetusta kursseilla
sekä siitä kuinka hakija on täyttänyt vir
katehtävänsä.
Kursseihin osanottajat saavat, mikäli he
kurssiajalla eivät hoida tointansa posti
laitoksessa, palkkion, joka lasketaan 800
markan mukaan kuukaudelta.
O

Poststyrelsen har förordnat att en sed
vanlig undervisningskurs för posttjänste
män skall vidtaga den 11 januari 1926 i
Helsingfors och därefter pågå under fyra
månaders tid.
Ansökningar om rätt att deltaga i kur
sen böra före den 23 instundande novem
ber insändas till Poststyrelsens kansliav
delning.
Ansökan bör åtföljas av sökandens
praktikantbok, vilken bör vara behörigen
ifylld. I händelse sökanden fintagits till
praktikant före den 1 januari 1925, bör i
stället för praktikantbok biläggas, av före
ståndaren för den postanstalt, där sökan
den tjänstgör, avgivet utlåtande angående
sökandens förutsättningar att på ett fram
gångsrikt sätt kunna tillgodogöra sig un
dervisningen vid kursen samt huru sökan
den fullgjort sina tjänsteåligganden.
Deltagarna i kursen erhålla, för såvitt
de icke under den tid kursen pågår be
strida sin tjänst vid postverket, ett arvode
beräknat efter 800 mark i månaden.
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Harjoittelijain ottamisesta.

Angående antagande av praktikanter.

Postitoimistoille tiedoksi ilmoitetaan tä
ten, että Postihallitus tulee ottamaan pie
nemmän määrän uusia harjoittelijoita
postilaitokseen. Hakemukset ovat viimeis-

Postanstalterna till kännedom meddelas
härigenom, att Poststyrelsen kommer att
antaga ett mindre antal praktikanter vid
postverket. Ansökningarna böra senast
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tään tulevan marraskuun 23 päivänä jätet
tävät asianomaiselle postitoimiston hoita
jalle siinä järjestyksessä kuin Postihallituksen postilaitoksen virkailijain toimeen
ottamisesta ja toimesta eroamisesta 20
päivänä huhtikuuta 1923 antamien ohjei
den 8 § :ssä on* määrätty. Postitoimiston
hoitajan tulee sen jälkeen säädetyssä jä r
jestyksessä käsitellä anomukset ja edelleen
lähettää ne niin aikaisin, että ne viimeis
tään ensi joulukuun 5 päivänä saapuvat
Postihallitukselle. Helsingissä, Postihallituksessa, lokakuun 27 päivänä 1925.

den 23 instundande november månad in
lämnas till vederbörande postanstaltsföreståndare i den ordning § 8 uti föreskrif
terna, angående befattningshavares vid
postverket anställande och avgång, utfär
dade av Poststyrelsen den 20 april 1923,
innehåller. Ansökningarna böra därefter
av postanstaltsföreståndarna i föreskriven
ordning behandlas och vidare sändas så att
de senast den 5 nästinstundande december
ankomma till Poststyrelsen. Helsingfors,
å Poststyrelsen, den 27 oktober 1925.

G. E. F. A lbrech t.

John Palmgren.

