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I  det förevarande berättelse öfver Bankfullmäktiges verksam- 
^et under ären 190U— 1903 härmed tili Ständernas Bankut- 
skott vördsamt öfverlemnas, anse sig Bankfullmäktige, under 
hänvisning tili den berättelsen ätföljande summariska öfver- 
Slgten af Finlands Banks ställning och rörelse under sagda 
Period, främst böra meddela nägra uppgifter, egnade att be- 
lysa resultatet af Bankens verksamhet under ännämnda tid.

Vid 1900 ärs landtdag beslöto Ständerna att af Finlands 
^ anks dä disponibla vinstmedel, uppgäende tiliSmf. 6,680,0,53: 36,

tili betäckande af särskilda statsutgifter användas ända 
frU Snif 3,599,011: 76, att lyftas i rater om Sntf 899,011: 76 
Under är 1901 och Smf. 900,000 ärligen under etthvart af 
'lr“n 1902— 1904, äfvensom att tili Bankens reservfond skulle 
öfverföras icke allenast äterstäende delen af sagda vinstmedel

3,031,041:60 utan ock den del af förenämnda tili stats- 
u^gifter anvisade belopp, som tilläfventyrs icke blefve taget i
anspräk.

Af det tili statsutgifter anvisade belopp har statskonto- 
ret lyftat endast den första ärsraten 899,011: 76, hvaremot de 
rater om Tmf 900,000 hvardera, som stätt a tt lyftas under 
ären 1902 och 1903, icke uttagits, hvarför beloppen jemlikt 
°fvannämnda bestämning öfverförts tili reservfonden. Den 
°fverföring tili reservfonden som i enlighet härmed egt rum 
nppgär säledes tili sammanräknadt 4,831,041:60. Den fjerde 
^'sraten om Smf. 900,000 stär tili utgängen af innevarande



n

är tili statsverkets disposition men om denna rat als icke 
eller blott tili nägon del tages i anspräk af statsverket, kom- 
mer densamma, eventuelt äterstoden deraf, ytterligare reserv
fonden tili godo.

Under den fyraärsperiod denna berättelse omfattar bar 
nettovinsten af Bankens rörelse utgjort:

är 1900*............................S m f. 3,724,146:64
„ 1 9 0 1 ............................„ 4,166,376: 88
„ 1902 ............................„ 3,800,562: 43
„ 1903 ............................ „ 4,054,702: 53

Summa Sm f 15,745,788: 48

Pä grund af föresknften i 3 § af bankreglementet har 
tredjedelen af denna nettovinst eller S m f. 5,248,596: 15 — äfven
som Smf. 11,113:82, utgörande en tredjedel af det belopp, 
hvarmed 1901 ärs vinst- och förlusträkning debiterats för offl' 

byggnaden af bankhuset (se tabell VII), — öfverförts tili reserv
fonden. Af äterstoden har under ären 1902 och 1903 användts 
för ombyggnad af bankhuset resp. S m f. 148,831: 39 och 
34,420:92; och äterstär förty af nettovinsten för periode» 

1900— 1903

Sm f 10,302,826: 20

tili Ständernas förfogande.
Jemlikt äberopade 3 § i bankreglementet skall Baii' 

kens grundfond utgöra tjugufem miljoner mark och reservfon

den uppbringas tili femton miljoner mark, värdet af Bankens 

fastigheter, inventarier och osäkra fordringar deri icke inbe- 
räknadt; och är tillika stadgadt att, intill dess re se rv fo n d e n  

stigit tili nämnda belopp, tili fonden hvarje är bör öfverföras 

en tredjedel af  Bankens behällna vinst. Enligt bokslutet for 
är 1899 utgjorde reservfonden Smf 15,334,621: 95, men häraf

bar för grundfondens ökning tili sistnämnda fond öfverförts 
femton miljoner mark, hvaremot reservfonden tillgodoförts 
°fvanberörda poster om tillsamman Smf. 10,090,751:57 äfven
som Smf 1,259,002: 01 pä grund af Ständernas beslut vid 1897 
ärs landtdag likasom ock Smf. 1,560,000 för är 1900 tili stats- 
arulamäl reserverade, men icke i anspräk tagna vinstmedel; och 
uppgär fonden sälunda för närvarande tili Smf 13,244,375: 53. 
Efter skedd öfverföring tili reservfonden, enligt bankreglemen- 
tets föreskrift, af en tredjedel utaf nettovinsten för är 1904, 
eventuelt äfven af hela eller nägon del af det för sistsagda är 
för statsändamäl reserverade beloppet, Smf. 900,000, torde reserv
fonden vid nästa ärsskifte stiga tili circa femton miljoner mark. 
^öiellertid ankommer det, enligt ofta äberopade 3 § i bank- 
reglementet, pä Ständerna att vid hvarje landtdag pröfva hura
hda nägon del af bankvinsten bör öfverföras tili reservfonden, 
Jemväl sedän denna uppbringats tili sagda belopp af femton 
miljoner m ark ; och mäste Bankfullmäktige för sin del hälla 
föfe att en fortgäende stärkning af Bankens fonder är oafvisli- 
§en af behofvet päkallad, enär Banken, hvars inhemska utläning 
1 hufvudsak bör afpassas efter Bankens eget kapital, i annat 

icke skulle kunna motsvara de stegrade anspräk, hvilka i 
följd af det ekonomiska lifvets fortgäende utveckling komma att 
^ällas pä densamma. Med afseende härä fä Bankfullmäktige 
vördsamt föreslä att beslut mätte fattas derom, att den del af 
011 innestäende vinstmedel, som icke behöfver tagas i anspräk 
för statsutgifter, skall godtskrifvas reservfonden, samt att säsom 

rmtilis för hvarje är en tredjedel af Bankens behällna vinst 
^ a ll  öfverföras tili reservfonden, intill dess af Ständerna 

er°m kan varda annorlunda beslutet. Tillika anse sig Bank- 
mäktige böra framhälla önskvärdheten af ett vidhällande 

^  beträffande Bankens vinstmedel vid senaste landt- 
£ar följda principer att anvisning pä vinstmedlen bör ske 

D(iast beträffande redan införtjenta sädana samt att disposi-



tionerna fördelas i rater, förfallande efter hand under de är 
päföljande finansperiod omfattar, med bestämning tillika att 
belopp, som icke under resp. finansär tagas i anspräk, i bok
slutet för samma är öfverföras tili reservfonden; ooh synes 
iakttagandet af berörda förfarande jemväl denna gäng vara af 
synnerlig vigt med afseende ä det betydande beloppet af för 
närvarande innestäende vinstmedel, hvilkas disponerande med 
större belopp pä en gäng icke kunde undgä att bereda Banken 
vasen tliga olägenheter.

IY



Om de hos Bankfullmäktige förehafda 
hufvudsakliga ärenden.

§ l.

I  anledning af de anmärkningar Bankutskottet vid 1900 Ätgärder 
jjrs landtdag framstält beträffande Finlands Banks nya sedlar, rörande Ban- 
^vilka anmärkningar bl. a. gälde beskaflenheten af det för sedlar: 
^essa sedlar använda pappret, uppdrog Bankdirektionen, jeni-

Bankfullmäktiges den 21 Juni 1900 derom fattade beslut, raD(je af 
föreständaren för Bankens sedeltryckeri Herr F. Tilgmann sedelmyntet. 

besöka egaren af den fabrik i Wien, der pappret t i l i1) Utgifvande 
atlkens sedlar tillverkas, Herr Musil von Mollenbruch, för af en Prof" 

med honom öfverlägga angäende förbättrandet af sagda ^edlar^f1̂  
Papper. Yid sedermera den 24 November samma är a n g ä e n d e ^  10 marks 
^Iagavarande ärende hällen gemensam öfverläggning med valörerna, 

änkdirektionen meddelades Bankfullmäktige att Herr von 
°Uenbruch föreslagit det sedelpappret framgent skulle för- 

y  ^gas enligt ett Bankfullmäktige dä jemväl företedt prof af 
Ibarare beskaffenhet än det dittills för ändamälet använda 

Ppret samt att sedlarna af fem marks valören skulle göras 
ntbgen tunnare än derintills, medan deremot normal- 

6 en för enhvar af de högre valörerna skulle i nägon män 
spdS Sam  ̂ ®err Tilgmann ytterligare förordat det sedlarna, 
i '' de tryekts färdiga ä hvardera sidan, skulle för erhäl- 
, e af  större smidighet och motständskraft underkastas ena- 
ai_t a behandling som Bankens äldre sedlar, bestäende deri 
e e färdigtryekta. sedelarken före numreringen dragas genom 
för lmmassa samt, efter att hafva lufttorkats, glättas ark 

ark emellan zinkplattor i hydraulisk press. I  anledning
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häraf uppdrogo Bankfullmäktige ät Bankdirektionen att af ifräga- 
komna nva papper läta tillverka en profupplaga om 50,000 
stycken sedlar af fem marks valören och enahanda antal 
af tio marks valören enligt för dessa sedelvalörer faststälda 
beskrifningar. Berörda nya sedlar borde sedermera, efter att 
hafva undergätt ofvan omförmälda limnings- och glätt- 
ningsprocedyr, omebelbart sättas i omlopp, hvarä efter nägra 
mänaders förlopp ur rörelsen borde uttagas ett tillräckligt 
antal af desamma äfvensom af andra samtidigt utgifna fem 
marks sedlar af den förra upplagan för att sälunda möjlig- 
göra ett omdöme om de eventuela företrädena hos först- 
nämnda sedlar.

2) Ätgärder Vidkommande Bankens färdiga sedlar af den nya typen, 
tili förbutt■ hvilka betingat en kostnad af 707,000 mark och af hvilka

T<äldre ? 0 %  dä ännu icke utlemnats i rörelsen, beslöto
upplagan. Bankfullmäktige vid ofvan omförmälda sammanträde, pä af 

Bankdirektionen i samräd med Herr Tilgmann derom fram- 
stäldt förslag, att berörda sedlar skulle för vinnande af större 
hällbarhet satineras eller glättas sälunda, a tt de finge under 
starkt tryck löpa emellan stälvalsar, hvilket förfarande be- 
räknats draga en kostnad af högst tre qvart penni per sedel 
eller för hela upplagan ännu ej emitterade sedlar högst
70,000 mark.

3)Beställning Pä grund af den erfarenhet som vanns beträffande 
a f en prof- ofvannämnda profupplaga sedlar beslöto Bankfullmäktige 
upplaga 5 sammanträdet den 15 maj 1902, efter i ären' 
ma>̂ se,l- skedd öfverläggning med Direktionen och förestända-

ren för Bankens sedeltryckeri Herr Tilgmann, bemyndiga 
Direktionen att med fabrikanten af Bankens sedelpapper träffä 
aftal angäende leverans af en ny upplaga om sju miljoner 
stycken fem marks sedlar af papper, tillverkadt efter en m etod, 
som enligt sagde fabrikants och Herr Tilgmanns mening vore 
egnad att förläna sedlarna större hällbarhet. 

i;Förstärk- Den 1 April 1903 bemyndigade Bankfullmäktige Direk' 
ning af sedel- tionen att tili förstärkande af Bankens sedelförräd med v ed er- 

förradet. börande uppgöra aftal om leverans af en ny upplaga 10 marks 
sedlar om 4,000,000 stycken. Den 25 Maj samma är med' 
delades Direktionen enahanda bemyndigande beträffande be
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ställning af 2,000,000 stycken 20 marks sedlar. Omförmälda 
sedlar af 10 och 20 marks valör skulle tillverkas af samma 
slags papper som användts tili den senaste upplagan 5 marks 
sedlar; och synas nämnda sedelupplagor hvad papprets häll
barhet beträffar vida öfverträffa de föregäende.

Uti skrifvelse frän Finansexpeditionen i Kejserliga Se- (o Ändring af 
naten af den 18 Juni 1902 meddelades Bankfullmäktige att ordmngen för 
af Finansministerium i Kejsaredömet fräga väckts derom, att 8e<-leltillvuk‘ 
tillverkningen af Finlands Banks sedlar skulle ombetros »Expe- 
'litionen för förfärdigande af statspapper i Kejsaredömet.» 
beträffande nämnda fräga afgafs af Bankfullmäktige utlä
tande uti skrifvelse tili Finansexpeditionen af den 23 Au
kusti 1902, deri i hufvudsak anfördes att den nuvarande ord- 
^figen för tillverkning af Bankens sedlar, enligt hvilken sedel- 
Pappret förfärdigas i Wien, sedlarnas framsida tryckes i London 
0ch tryekningen af baksidan jemte anbringandet af namn- 
'mderskrifter och nummer sker i Bankens eget sedeltryckeri, 
lnnebure den största trygghet, hvarför skäl tili ändring af 
^'dningen för sedeltillverkningen icke förefunnos; och fram- 

°Us tillika att, dä sättet för tillverkningen af Bankens sedlar 
varit föremäl för Ständernas pröfning, den ifrägasatta ändrin- 
®en i hvarje händelse icke kunde genomföras utan Ständernas
Qiedverkan.
^  Sedermera har Hans Kejserliga Majestät, enligt en tili 

ankdirektionen frän Finansexpeditionen ingängen, Bankfull
m äktige meddelad skrifvelse af den 24 November 1903, ät 
1 enaten öfverlemnat att draga försorg derom, att, sedän 
e an verkstälda beställningar fullgjorts, den vidare tryek- 
. >̂en af Finlands Banks sedlar blefve koncentrerad uti före- 
öinda Expedition för förfärdigande af statspapper. Omför- 

till (|j  ^ 'res^ri^  hafva Bankfullmäktige ansett sig böra bringa 
ankutskottets kännedom i afseende ä vidtagande af den 

gard, hvartill saken kan gifva anledning.

§ 2.
ttiit er ^ an(l som förslitna sedlar tili hufvudkontoret inkom- Förbränning  
rj0in°( '̂ ^  s^ rre an^al samlats, hafva Bankfullmäktige lätit ge- a f  förslitna  

tillkallade fruntimmer uppräkna det befintliga förrädet sedlar.
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af dylika sedlar, hvilka derefter förbränts uti den i Bankens 
ekonoxniebyggnad inrättade ugn. Uppgifter om sälunda under 
senaste fyraärsperiod förbrända sedlar ingä i Bankfullmäktiges 
protokoll för den 16, 19 och 21 Juni, den 23, 24, 26 och 
27 Juli samt den 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9 November 1900, 
den 5, 6, 7, 9 och 12 Februari, den 9, 11 och 15 Maj, den
10 och 11 Juli, den 3, 5, 7 och 9 September, den 22, 24 
och 26 Oktober samt den 9, 11, 13 och 16 December 1901, 
den 20, 22, 24 och 26 Februari, den 13, 15 och 17 Maj, 
den 3 och 5 Juni, den 13, 15, 17 och 18 September samt 
den 3, 6, 8 och 10 December 1902, den 21, 23, 25 och 27 
Februari, den 25, 27 och 29 Maj samt den 19, 21 och 23 
September 1903.

§ 3.
Sedel- I  Finlands Banks sedeltryckeri fortgick, enligt af kon-

tryekeriets trollanten afgifven redogörelse, under är 1900 tryckningen 
verksamhet. af sedlarnas baksida jemte anbringandet af namnunderskrifter 

och nummer frän ärets början tili den 24 Augusti, dä a rb e te t 
afstannade, enär tryckningen af samtliga sedelvalörer dä slut- 
förts. Tryckeriets verksamhet under sagda är framgär af föl- 
jande tablä:
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Ä sedeltryckeriets afdelning för galvanoplastik tillverkades 
under är 1900 9 st. tryckklicheer tili 10 marks valören och
9 st. tili 20 marks valören.

Tryckeri ets verksamhet vidtog är 1901 den 1 Mars och 
fortgick utan afbrott tili ärets slut. Arbetet utgjordes af 
satinering af sedlar, tryckning af en mindre upplaga 5 och 10 
marks sedlar samt sedelblanketters förseende med namnunder- 
skrifter; sälunda

satinerades:
2.550.000 st. ä 5 mk.
1.420.000 10 »

240.000 » » 20 »
341.000 » ” 50 »
332.000 » » 100 ”

80.000 » » 500 »

trycJctes:
en upplaga 5 och 10 marks sedlar pä särskildt hällbart papper, 
som genomgick en limningsprocess före satineringen;

51.000 st. ä 5 mk.
49.000 »  ̂ 10 «

förseddes med namnunderskrifter:
311.000 st. ä 50 mk
192.000 n » 100 »
84.000 » » 500 »

Under är 1902 fortgick verksamheten i sedeltryckeriet 
frän den 2 Januari tili och med den 30 Juni; derunder

satinerades:

1.167.000 st. ä 5 mk.
1.333.000 » » 10 »
1.058.000 » » 20 »

219.000 » » 100 k

förseddes med namnunderskrifter:
30.000 st. ä 50 mk.

393,000 » » 100 »
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Den 27 November 1902 vidtogo de förberedande arbeteua 
med tryckningen af nya emissioner af 5 marks valören, men 
egde ingen leverans frän tryckeriet af färdiga sedlar af nämnda 
typ under äret rum.

Under är 1903 pägick arbetet ä sedeltryckeriet oaf- 
brutet och tillverkades derunder sedlar af 5, 10 och 20 
^arks valör. Tryckningen af 5 marks sedelupplagan 
slutfördes under äret, medan arbetet med de tvä öfriga upp- 
lagorna ännu vid ärsskiftet fortgick.

De förberedande arbetena för 5 marks sedelupplagan 
hade, säsom förut nämnts, ä tryckeriet vidtagit redan den 27 
November 1902. Leveransen tili Banken af dessa sedlar 
började den 19 Januari 1903 och fortgick tili den 24 Sep- 
tember, dä hela upplagan, utgörande 7,202,000 st. sedlar 
W ererats. Tillverkningskostnaden för denna upplaga belöpte 
Sl8' tili S m f  39: 09 pro mille; och utgjorde den ä trycke- 
riet uppkomna makulatur 0,13 %  af antalet tili tryckeriet utlem- 
®ade dugliga blanketter.

Den 4 September 1903 vidtogo förberedelserna för 10 marks 
Sedelupplagan och den 3 Oktober egde den första leveransen 

Banken af dessa sedlar rum. Pä grund af att de af 
brman Bradbury, Wilkinson & C:o i London levererade blanketter 
för denna upplaga tagit slut och nya sädana icke hunnit i 
tid anlända, afbröts tillverkningen af dessa sedlar den 26 
November. Intill nämnda dag hade tili Banken levererats 
■*>656,000 st. sedlar af sagda valör.

Arbetet med 20 marks sedelupplagan päbörjades den 12 
0veinber 1903 och fortgick därefter tili ärets slut. Den 1 De- 

Cember levererades tili Banken de första sedlarna af denna 
Upplaga; inom ärets utgäng mottog Banken frän tryckeriet 

äO,000 st. sedlar af 20 marks valör.

§ 4.
Efter det Ständernas vid senaste lagtima landtdag fat- Finlands

j ^ e  beslut angäende upptagande af ett nytt utländskt län Banks del- 
r vidare jernvägsbyggnader blifvit i näder stadfäst, god<

kändes
Erektio

af Bankfullmäktige den 2 Maj 1901 ett af Bank- 
nen Fullmäktige förelagdt förslag att Finlands Bank gande a f

tagande i  
konsortier 
för tippiä-
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skulle med 10 procent taga del i konsortiet för länets öfver
tagande under förutsättning:

1 :o) att Finlands Bank förbehölles ledningen af konsor
tiet i Finland

2:o) att inlösningen af kuponger, hörande tili obligatio
ner af ifrägavarande län, skulle ske vid Finlands Banks huf- 
vud- och afdelningskontor;

3:o) att Finlands Bank och de andra finska banker, som 
eventuelt inginge i konsortiet, finge inbetala sinä andelar af- 
länet uti finskt mynt i Helsingfors samt

4:o) att i den män de utländska delegarenes i konsor
tiet andelar af länet indroges, detta skulle ske genom Fin
lands Bank.

Sedermera meddelades Bankfullmäktige af Direktionen 
att vid konsortiets bildande förestäende vilkor blifvit god- 
kända samt att uti konsortiet ingätt af utländska penninge
institut Stockholms Enskilda Bank, Den Danske Landmansbank, 
L. Behrens & Söhne, Deutsche Bank, Dresdener Bank, Credit 
Lyonnais i Paris och Banque de Paris et des Pays Bas samt 
af finska banker, utom Finlands Bank, Föreningsbanken i 
Finland, Nordiska Aktiebanken för Händel och Industri samt 
Kansallis Osake Pankki.*

Af ifrägavarande län emitterades omedelbart 25,000,000 
mark. Af äterstoden 10,000,000 mark, öfvertog Finlands Bank 
sedermera, enligt Bankfullmäktiges den 1 Mars 1903 fattade 
beslut, jemväl en tiondedel.

I  öfrigt har Bankdirektionen af Fullmäktige bemyndi- 
gats att taga del i särskilda andra konsortier för öfvertagande 
af län, näm ligen: den 20 Januari 1902 med 3 procent i ett 
norskt 3 '/a %  statslän ä 36,432,000 Kr., den 24 Mars 
samma är med 300,000 Rmk. uti ett af ryska regeringen 
i Tyskland upptaget 4 %  Iän om 300,000,000 Rmk., den 
29 Juli 1902 med 1,000,000 9mf i ett af Hypoteksförenin- 
gen i Finland upptaget 4 %  Iän om 12,798,000 Rmk., den 
24 Oktober ännämnda är med 1,000,000 Frcs uti ett Köpen- 
hamns stads 3 1 /a °/o Iän om 20,000,000 Kr. och samma 
dag med 10 %  nti Helsingfors stads nya 4 %  obligationslän 
ä 8,000,000 S m f
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De närmare vilkoren för Finlands Banks deltagande uti 
°mförmälda länetransaktioner framgä af Bankfullmäktiges pro- 
t°koll för ofvannämnda dagar.

§ 5-

Säsom framgär af Bankfullmäktiges senast afgifna berät- Bestämnin- 
telse blefvo den 28 Oktober 1899 följande räntesatser fast-gar angäende 
stälda att i Banken tillämpas nämligen: 6 procent för hypo- Bankens 
tekslän och kassakreditiv mot pant af guld och silfver, finska 
statsverkets och Finlands Hypoteksförenings ä utländskt mynt 
ydande obligationer samt utländska obligationer, utfärdade af 
stater eller försedda med statsgaranti; 6 1 /o procent för hy- 
P°tekslän och kassakreditiv mot pant af annat slag; 6 procent 

diskontering af rena affärsvexlar äfvensom bankdepositions- 
evis med en löptid, icke öfverstigande tre mänader; 6 '/a 

Procent vid diskontering af rena affärsvexlar och bankdeposi- 
l°nsbevis med längre löptid än tre mänader äfvensom af 

hvilka icke voro att betraktas säsom rena affärsvexlar, 
eroende af deras längre eller kortare löptid, samt 6 '/a 

Procent vid omsättning af vexlar, der sädan undantagsvis an- 
lilf13 ^Unna medgifvas. Inträdesafgiften för kassakreditiv skulle 

s°m förut beräknas efter */a procent per är, men kreditiven 
tio' en<last ett halft är. Dessutom berättigades Direk-
^ nen att, pä sätt äfven derförinnan värit bestämdt, i före- 
^ de fall vid diskontering af vexlar, som icke voro att 
v ^ k tas  säsom rena affärsvexlar, tillämpa de för rena affärs- 
f . ar gällande satser samt att särskildt, säsom dittills för- 
sist S- Utan afseende ä vexlarnas beskaffenhet, beräkna dessa 
ban^ainn^a sa ŝer för vexlar, som rediskonterades af privat-

.. (,lnformäldn räntesatser hafva under den tid förevarande 
följan̂ Se omfa^ ar undergätt nedsättning säsom framgär af

af .. ^ en  18 September 1901 vidtogs en allmän nedsättning 
ic k /atl*:eSa ,̂Serna med '/a procent, hvilken nedsättning dock 
V p o t ? ^ ^  ^  v*ssa slag af vexlar och icke heller tili 
batiti n Pan  ̂ annat än ofvan uppräknadt slag samt

depositionsbevis;
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den 8 Februari 1902 beslöts äter en generell nedsättning af 
Bankens räntesatser med 1 *2 procent; och bestämdes derpä 
ytterligare den 18 Maj 1803 att räntan för sist angifna slag 
af hypotekslän och kassakreditiv skulle nedsättas tili 5 ’/ 4 
procent.

Derefter tillämpades sälunda i Bankens utläning nedan 
anförda räntesatser:

5 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot pant af 
guld och silfver, finska statsverkets och Finlands Hypoteks
förenings ä utländskt mynt lydande obligationer samt utländ
ska obligationer, utfärdade af stater eller försedda med stats
garanti ;

5 1 ji  procent för enahanda län och kreditiv mot pant af 
annat slag;

5 procent vid diskontering af rena affärsvexlar äfvensom 
bankdepositionsbevis med en löptid, icke öfverstigande tre 
m änader;

5 '/a procent för enahanda vexlar och depositionsbevis 
med längre löptid än tre mänader ända tili sex mänader;

6 procent vid diskontering af samtliga öfriga vexlar 
oberoende af deras längre eller kortare löptid.

I  öfrigt förblefvo under ifrägavarande period ofvana»' 
gifna bestämningar angäende utläningen gällande med sädaU 
den 18 September 1901 vidtagen modifikation, att k assak re
ditiv med en räntä af 5 V2 procent eller derunder kunde be- 

viljas för en tid af ett är.
Beträffande de skäl, som föranledt tili vidtagande af°f' 

vanomförmälda förändringar i Bankens räntesatser, äfvenso»1 
de öfverläggningar, som eljes i fräga om räntan och länerO' 
relsen egt rum, tilläta sig Bankfullmäktige hänvisa tili proto' 
kolien för den 19 Januari, 8 Februari, 31 A u g u s t i  o c h  18 SeP' 
tember 1901, den 8 Februari 1902 samt den 18 April och del1 
18 Maj 1903.

De angäende läne- och förfallotiderna, provisionen för 111 
visningar samt vilkoren för mottagandet af slutna och öpp^a 
depositioner, pä grund af i ämnet tidigare meddelade föror 
nanden, vid ingängen af är 1900 gällande föreskrifter haf'a
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under den tidsperiod ifrägavarande berättelse omfattar bibe
hällits oförändrade.

§ 6.
Bankens ut-Pä framställning af Bankdirektionen hafva Bankfullmäk-
’~ia

bud-tige bemyndigat Direktionen att tili ombud för Finlands B ank landslca om 
1 utlandet antaga: den 20 Januari 1900 Aktiebolaget Stock
holms Handelsbank i Stockholm, den 31 Augusti 1901 Direk- 
ti°n der Disconto Gesellschaft i Frankfurt am Main, den 3 
Oktober 1902 Den Danske Landmansbank, Hypothek og Vek- 
Selbank, Aktieselskab i Köpenhamn och den 7 November 1903 
^oinmerz und Disconto Bank med hufvudkontor i Hamburg 
Samt filialer i Berlin och Frankfurt am Main. Härvid aftalade 
Tdkor äterfinnas i Bankfullmäktiges protokoll för nästnämnda 
^agar samt de uti dem äberopade framställningar af Di- 
rektionen.

§ 7-

Emedan det belopp af 50,000 mark, som enligt derom Kassörernes 
*Ue<ideladt förordnande högst fick innestä uti kassörens vid handkassor.

aukens kontor i Kuopio handkassa, visat sig vara för rörel- 
Ŝen otillräckligt, hafva Bankfullmäktige den 22 December 1900 
aststält det högsta tillätna beloppet uti nämnda kassa tili 

75’000 mark.
, Sedän beslut fattats angäende inrättande i Tavaste- 
^Us af ett kontor af Finlands Bank, hafva Bankfullmäktige

11 31 December 1900 förordnat att det högsta beloppet 
^ k assö ren s  vid sagda kontor handkassa skall utgöra 75,000

j Af enahanda anledning som ofvan beträffande kontoret 
Uopio anförts blef genom Bankfullmäktiges den 7 Januari, 

sta*1 ~ ^'e')ruar  ̂ den 3] Augusti 1901 fattade beslut hög- 
af kassörernes vid Bankens kontor i Uleäborg,

50nrv!Ŝ a(* 0Ĉ  björneborg handkassor, hvilket utgjort resp.
^5,000 och 50.000 mark, faststäldt tili resp. 75,000.

150>000 och 100,000 mark.
jjt Efter det Bankdirektionen hos Bankfullmäktige framhäl- 

-Urusom biträdande vexelkassörerne vid Bankens kontor i
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Revisio nerna  
i  Banken.

Abo och Wiborg dittills arbetat under vederbörande kassörers 
ansvar, sälunda att desse sistnämnde frän sinä handkassor, 
hvilkas högsta belopp i sädant afseende faststälts tili resp-
175,000 och 200,000 mark, mot redovisningsskyldighet lerfl- 
nat biträdande kassörerne nödiga medel för bedrifvande af 
vexlingsrörelsen, men att, efter det biträdande vexelkassörsbe- 
fattningarna vid sagda kontor emellertid blifvit upptagna i 
den för Banken utfärdade nya stat, innehafvarene utaf dessa 
befattningar borde arbeta under eget ansvar och förty om
händerhafva särskild handkassa, för hvilken de vore Banken 
direkt ansvarige, hafva Bankfullmäktige den 5 Oktober 1901 
faststält kassörernes vid ifrägavarande kontor handkassor att 
utgöra, ordinarie kassörernes högst 125,000 mark och biträ
dande vexelkassörernes högst 75,000 mark vid hvartdera 
kontoret.

Sedän Direktionen meddelat att Direktionen hade 
för afsikt a tt vidtaga ätgärd om besättande af den nti 
Bankens nya stat upptagna biträdande vexelkassörsbe- 
fattningen vid kontoret i Tammerfors, hafva Bankfullmäk
tige den 11 September 1902 bestämt det ifrägavarande bi
trädande vexelkassörs handkassa skall utgöra högst 50,000 
mark. Tillika hafva Fullmäktige förordnat att högsta belop
pet af ordinarie kassörens vid samma kontor handkassa, hvil
ket dittills utgjort 75,000 mark, skulle för tillgodoseende ^  
rörelsens behof höjas tili 100,000 mark.

Efter det Direktionen anmält att Direktionen, enär rö
relsen i Bankens vexelkassa päkallade anställandet af en andra 
biträdande vexelkassör och ä den nya staten för ändamälet 
fanns upptaget ett särskildt anslag, vidtagit ätgärd om he- 
sättande af berörda befattning, hafva Bankfullmäktige den ^  
Januari 1903 faststält högsta beloppet af andra biträdande 
vexelkassörens handkassa tili 200,000 mark.

§ 8.
Uti bankreglementet päbjudna revisioner hafva ä före'  

skrifna tider förrättats af Ständernas Bankrevisorer eller ve
derbörande suppleanter. I  enlighet med Revisorernes tillst)r 
kan och i stöd af stadgandena härom i bankreglementet h af '3
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■Bankfullmäktige derä pä Ständernas vägnar meddelat Bankdi
rektionen ansvarsfrihet för Bankens förvaltning under är 1899 
den 4 April 1900, under är 1900 den 29 Mars 1901, under 

1901 den 7 April 1902 och under är 1902 den 7 April 
1903.

§ 9.

I enlighet med föreskriften i 40 § af gällande bankreg- 
^-öietite hafva Bankfullmäktige under ären 1900, 1901, 1902

Inventerin
gar.

0 i - . „ 'a )  vid hufvud-
1903 en gäng ärligen verkstält inventering af hufvud- k0nt0ret.

kontorets kassahvalf och samtliga kassor äfvensom läne- och
säkerhetshandlingar samt depositioner. Ifrägavarande inven-
leringar hafva skett pä följande tider: är 1900 den 11. 12, 13,

15, och 17 September, är 1901 den 7, 9, 10, 16, 17, 18 och
^  September, är 1902 den 11, 12, 13, 15, 16, 17 och 18

eptemler samt är 1903 den 16, 17, 18, 19, 21 och 23
H tem b er.

De vid dessa inventeringar konstaterade resultaten, hvilka
®lgifvits Bankdirektionen, hafva värit med bankens böcker

0 Verensstämmande.
Beträffande bankens afdelningskontor hafva Bankfullmäk- b> M<i, koato tigp s ” ren i landsor-

s Pa samma gäng förordnanden för de af fullmäktige ut- ten
diskontledamöterne utfärdats jemväl anmodat desse att

att * mänaden pä tider, som de sjelfva funne för godt
1 hvarje fall särskildt bestärnma, verkställa föreskrifna in-

er)teringar vid kontoren.
Dessutom hafva inspektioner verkstälts: 
yid kontoret i Björneborg den 19 Januari 1900 af Bank

it von Collan samt den 17 och 18 januari 1902 af 
] q, direktören Wegelius äfvensom den 20 och 21 November 

äter af Bankdirektören von Collan; 
dir , kontoret i Joensuu den 28 September 1900 af Bank- 
di, 7 ö« *  Wegelius; samt den 1 och 2 April 1002 af Bank- 

ektören von Collan;
°ch kontoret i Jyväskylä den 6 Mars samt den 2, 3 

, ^uni 1901 äfvensom den 28 och 29 Maj 1902 af 
kdirektören von Collan;
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vid kontoret i Kotka den 10 Oktober 1900 af Bankdi
rektören Wegelius samt den 14 och 15 April 1903 af Bank
direktören von Collan;

vid kontoret i Kuopio den 14, 15 och 16 November 1900 
af Bankdirektören von Collan samt den 3 och 4 Mars 1902 
af Bankdirektören W egelius;

vid kontoret i S:t Michel den 12 och 13 November 1900 
af Bankdirektören von Collan samt den 5 och 6 Mars 1902 af 
Bankdirektören Wegelius;

vid kontoret i Nikolaistad den 23, 24 och 25 Oktober 
1901 af Bankdirektören von Collan;

vid kontoret i St. Petersburg den 9 Januari 1902 af 
Bankdirektören Wegelius;

vid kontoret i Sordavala den 26 September 1900 af 
Bankdirektören Wegelius samt den 3 och 4 April 1902 af 
Bankdirektören von Collan;

vid kontoret i Tammerfors den 7 och 8 Mars 1901 sai»*1 
den 14 och 15 Oktober .1903 af Bankdirektören von Collan;

vid kontoret i Tavastehus den 22 Oktober 1901 satut 
den 12 och 13 Oktober 1903 af Bankdirektören von Collan;

vid kontoret i Uleäborg den 8 och 9 December 1902 a 
Bankdirektören von Collan;

vid kontoret i Wiborg den 21, 22 och 23 Maj 1901 sai» 
den 16, 17 och 18 April 1903 af Bankdirektören von Collan 

samt
vid kontoret i Äbo den 18, 19, 20 och 21 Septembei: 

190U samt den 5, 6, 7 och 8 November 1902 af Bankdire  ̂
tören von Collan äfvensom den 12 December 1903 af Bank 
direktören Wegelius. 

e) Vid kon- Inventeringarna vid kontoret i S:t Petersburg haf 'a’
toret i S:t Pe- enligt af Bankfullmäktige meddelade förordnanden, verkstält® 

tersburg. un(]er är 1900 frän ärets början tili utgängen af Mars män a 
af dävarande Chefen för Finska Passexpeditionen Verklig® 
Statsrädet L. F. Munck, derefter tili den 1 Augusti af 
ditionschefen vid Hans Majestäts Kansli för Finland Gre '
C. A. Armfelt, under nästnämnda mänad af Chefen för 
expeditionen Friherre Th. Bruun samt derefter tili ärets s n 
af Grefve Armfelt.
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Under är 1901 har säsom inventeringsman för kontorets 
1 S:t Petersburg kassor fungerat Expeditionssekreteraren vid 
-Hans Majestäts Kansli för Finland Friherre Hj. F. Paimen 
®  dennes den 13 November sagda är inträffade fränfälle samt 
derefter tili ärets slut Friherre Bruun, hvilken jemväl under 
ären 1902 och 1903 verkstält ifrägavarande inventeringar.

§ 10.
Hvarje mänad hafva Bankfullmäktige pä grund af Ban- Granskning 

kens böcker och räkenskaper samt rapporterna frän afdelnings- ° f  Bankens 
k°ntoren verkstält sädan granskning af Bankens rörelse och nerorelse• 
uöäning, som i 2 § af den för Fullmäktige utfärdade instruk
tion angifves. För öfrigt hafva Bankfullmäktige jemväl hvarje 
^änad utbegärt och genomgätt Bankdirektionens memorial- 
Protokoll för nästföregäende mänad.

. Säsom i nägon män belysande arten och vidden af 
fterörelsen vid de skilda kontoren meddelas här nedanstäende

tablä;

U n d e r  ä r  1 9 0 3

diskonterades
inhemska

vexlar.

beviljades 
hypotekslän 
och kassa
kreditiv.

S u m m a,

Sm f yd. Smf. yd. Sm f \yii.

j?^vu<lkontoret i Helsing-

kontoret i Äbo! ! ! [ ! 
” „ Björneborg. . 
’> „ Nikolaistad. . 
’> „ Uleäborg. . . 
» „ Kuopio . . . 
■’ „ Joensuu . . . 
” j, Sordavala . . 
” >, Wiborg . . . 
” n S:t Michel . . 
" v Tammerfors . 
” „ Tavastehus. . 
” v Jyväskylä . . 
” ,, Kot ka . . . .

32,376,991
19,309,352
13,373,490
6,238,301
1,449,952
1,918,807

703,179
2,441,644

23,314.958
2,407,877
6,813,222

677,000
2,349,483
7,789.601

06
09
41
76
42

77
08
■2i
91
98
99 
27 
96

26,051.170
8,072,700
2.127,300
3,359,450

797,940
527,155
162,265
468,500

5,962,200
744.740

4,337,383
30,380

346,610
921,950

58,428,161 06 
27,382,052:09 
15,500,790 41 
9,597,751 76 
2,247,89242 
2,445,962 -  

865,444! 77 
2,910,144 08 

29,277,158 24 
3,152,617:91 

11,150,60598 
707,380,99 

2,696,093!27 
8,711,551:96

Summa 121,163,863 94 53,909,743 175,073,606 94
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§ 11.
Utverkande Sedän Statsverket pä af Bankfullmäktige uti skrifvelse
a f  förlängd  för (jen 28 Oktober 1899 gjord framställning, hvaröfver redo- 

äterbetal- göre]se jngätt uti Bankfullmäktiges senast tili B a n k u tsk o tte t 

Banken aö^tna berättelse, under Januari och Mars mänader är 1900 
a f  Statsver- tili förstärkande af Finlands Banks metalliska kassa hos Banken 
het beviljade placerat utländska valutor tili ett belopp, motsvarande i finsk t 

Iän. mvnt ® n f  6,999,802: 47 att tili Statsverket ätergäldas jämte 
4 '/a procents räntä senast inom utgängen af Mars mänad 1901* 
hafva Bankfullmäktige, i betraktande af nödvändigheten att 
skona Bankens metalliska valuta och dä en äterbetalning inom 
nämnda termin af ifrägavarande län, derä ännu äterstod 
oguldet 9m f 6,631,207: 54, skulle i betänklig grad reducerat 
Bankens obegagnade sedelutgifningsrätt samt derigenom stö- 
rande inverkat pä affärsverksamheten i landet, uti skrifvelse 
t i l i  Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten af den 10 Januari
1901 anhällit om förlängning af tiden för äterbetalningen af 
berörda medel; och förordnade Senaten i anledning deraf att 
af ännämnda län 2,000,000 mark borde ätergäldas senast den 
1 Oktober samma är, enahanda belopp sist den 1 April 190^ 
och äterstoden senast den 1 Oktober sistnämnda är.

§ 12.

Inrättande Emedan nädiga förordningen af den 3 Maj 1899, a n g ä e n d e
a f  ett provi- omorganisation af statsverkets kassa- och räkenskapsväsende» 
sionett afdel- f5rutsätter att Finlands Bank skall öppenhälla afdelningskontor 
r^FMands 1 landets alla residensstäder, hemstälde Bankfullmäktige n 1 
Bank i  Ta- sin tili Bankutskottet vid senaste landtdag afgifna h e r ä t t e i n  

vastehm  Stad. om inrättande af ett Bankens afdelningskontor i Tavastelms 
stad; och som häraf päkallade ändringar i Bankens reglenien e 
och stat ansägos kunna ävägabringas före början af är 190 • 
dä ifrägakomna räkenskapsreform var afsedd att genomför**8' 
föreslogo Bankfullmäktige tillika att nämnda kontor sku 
omedelbart ställas pä ordinarie fot. Denna B a n k f u l lm ä k t ig e 

framställning vann jemväl Ständernas godkännande och föran 
ledde Ständerna tili vidtagande af deraf betingade ändring^ 
i Bankens reglemente och stat. Dä emellertid Ständern
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beslut beträffande sagda reglemente och stat ännu i början 
af December är 1900 icke erhällit nädig stadfästelse och sädan 
eJ heller var att emotse före utgängen af sagda är, framstälde 
bankfullmäktige, efter föregängen öfverläggning i ärendet med 
bankdirektionen. med stöd af stadgandet uti 8 § af det för 
Banken gällande reglemente af den 19 Februari 1895, uti 
skrifvelse tili Kejserliga Senaten af den 8 December ännämnda 
a! om inrättande frän den 1 Januari 1901 tillsvidare af ett 
frovisionelt afdelningskontor af banken i Tavastehus stad 
Sat t t  föreslogo att vid sagda kontor skulle säsom tillförordnade 
anställas en bankkommissarie, en kassör och en vaktmästare 
fm°t ätnjutande af arvode tili belopp, som motsvarade aflönings- 

rDiänerna för de eventuela ordinarie innehafvarene af berörda 
. “ attningar enligt den af Ständerna antagna stat för kontoret 
1- Tavastehus eUeri i et t  för allt, bankkommissarien 7,000 mark, 

assören 5,200 mark och vaktmästaren, utom fria rum, 900 
ark om äret, äfvensom att tili kontorets förfogande skulle 
alas expensemedel, förslagsvis 1,000 mark ärligen, attanvän- 
as niot redovisning.

^  bankfullmäktiges förestäende framställning blef den 18 
fnl[emt3er 1^00 af Kejserliga Senaten bifallen, derä Bank-

BatVL-äktige d6n 22
i samma mänad förordnade Kassören vid 

jj^ k en s  kontor i Björneborg 0. F. Taube att frän den 1 Ja- 
V><1 ^  tillsvidare bestrida bankkommissariebefattningen
,jr ontoret i Tavastehus, jemte det ät Bankdirektionen upp- 

vidtaga de i anledning af beslutet om sistsagda 
rs inrättande pä Direktionen ankommande ätgärder. 

blifvi ^  ^en n^a s*ia*'en b an^en den 10 Juli 1901 
Uj , l faststäld, organiserades kontoret definitivt i enlighet 

densamma.

§ 13.

* 8-t |^ e(*an bankkommissarietjensten vid Finlands Banks kontor Ifr&gasatt in- 
ber„0 ,f ersburg genom Bankkommissarien Ofverste F. G. Björn- dragnm g a f  

län y)j^ en 1^ Mars 1900 skedda utnämning tili guvernör i Wasa 
tige . ' ' ll ledig, ansägo af förekommen anledning Bankfullmäk- tersburg 
förefj ^ ta&a 1 öfvervägande huruvida anledning kunde

s att indraga sagda kontor samt i stället uppdraga

2



utförandet af Bankens operationer pä platsen ät ett eller flere 
derstädes för ändamälet antagna ombud. Vid den 30 Maj
1900 försiggänget gemensamt sammanträde med Direktionen 
omfattades enhälligt den äsigt att antydda ätgärd under vissa 
förutsättningar kunde för Banken medföra särskilda fördelar. 
Med afseende härä och enär landtdag dä pägick beslöto Bank
fullmäktige hos Ständerna anhälla om bemyndigande att, derest 
utredning i frägan komme att gifva vid handen att en indrag- 
ning af kontoret i S:t Petersburg vore med Bankens fördel 
öfverensstämmande, i enlighet med 15 § i bankreglementet 
vidtaga nödig ätgärd i sädant syfte; och meddelades Bankfull' 
mäktige sedermera bemyndigande härtill uti skrifvelse frän
Ständerna af den 2 Juni 1900.

Uti skrifvelse frän Finansexpeditionen i Kejserliga Sena
ten af den 31 derpäföljande Juli delgafs Bankfullmäktige att 
af Finansministerium i Kejsaredömet fräga väckts om kon
torets i S:t Petersburg ställande under nämnda mimsterii upp' 
sigt i enlighet med de i Kejsaredömets lagstiftning beträffande 
privata kreditanstalter faststälda regler; och äskades tillika » 
Finansexpeditionen Fullmäktiges utlätande i ärendet. Slik 
utlätande afgafs sedermera, efter inhemtande af Direktionens 
yttrande i saken, den 17 September 1900. Deri framhöll0 
Bankfullmäktige, under anförande af ej mindre de bestämning»1-’ 
som sedän ifrägavarande kontors inrättande är 1859 angäen ® 
detsamma utfärdats, än beskaffenheten af den utaf kon to t 
bedrifna rörelse, i hufvudsak att, dä vid kontoret icke för* 
komme nägra egentliga kreditoperationer, de skäl hvilka för. 
anledt en särskild kontroll öfver privata kreditanstalter 
Kejsaredömet icke vore pä kontoret tillämpliga. Dock kun  ̂
Finlands Bank icke undandraga sig att, derest Finansminis 
rium ansäge sädant nödigt, meddela summariska uppgi^® 
öfver de olika vid kontoret i S:t Petersburg förekomm»n 
slag af operationer, ehuruväl frägan härom syntes böra lemn» 
beroende, intill dess det hos bankstyrelsen under behandli^ 
varande förslaget om kontorets indragning hunnit vinna
lösning. 0t

Beträffande förevarande ärende har sedermera n<*e . 
afgörande icke träffats, af orsak tili en början att kontore s

&t Petersburg existens förutsattes uti Bankens af Ständerna an- 
tagna nya reglemente och stat, hvarför ett beslut om kontorets 
lQdragning skulle fördröjt desammas stadfästande. Sedermera 

hos Bankfullmäktige i betraktande att fräga väckts o m 
inrättande härstädes af en filial utaf Riksbanken i Kejsare
dömet, hvilken frägas utgäng kunde in verka pä Bankfullmäk
tiges beslut vidkominande kontoret i S:t Petersburg; och har 
frägan om kontorets i St. Petersburg indragning med afseende 
härä ansetts fortfarande böra lemnas beroende.

§ 14.
Uti skrifvelse af den 22 Januari 1903 har Finansexpe- Ifrägasatt 

(litionen i Kejserliga Senaten, med förmälan att Senaten ändring a f  
ei'hällit i uppdrag att uppgöra förslag tili nädig proposition 
tili Finlands Ständer om sädan komplettering af stadgandena Bank1 * 
1 nädiga reglementet för Finlands Bank af den 19 Februari 

95, att Banken blefve berättigad att diskontera vexlar, 
ac°epterade af i Finland bosatta ryska infödingar, hvilka icke 
. 'ti’it inskrifna i Storfurstendömet, äskat utlätande och förslag 

saken af Bankfullmäktige; och hafva Bankfullmäktige i an- 
clQing häraf, efter det Direktionen med yttrande i ärendet 

Fullmäktige inkommit, deri utlätit sig säsom framgär af 
"tirnfiktiges protokoll för den 20 Mars 1903.

§ 15.

sk 'f ^ fter det FinansexPe(titionen ■ Kejserliga Senaten uti ifrägasatt in- 
fr§ 6 Ŝe Ö̂r ^en ^  'l ’1111 1901 meddelat Bankfullmäktige det rättande i 
v väckts om utsträckande af Riksbankens i Kejsaredömet rlclsin,Jfors 
®rksamhet tili Finland medels inrättande af en filial utaf

bank 1 Helsingfors och Fullmäktige den 13 derpä ^ 2 e n  iK e j-  
jj e Augusti afgifvit äskadt yttrande i anledning häraf, saredömet. 
öied .'nansexPe<titionen uti skrifvelse för den 6 Oktober 1902,
^  °^versändande af särskilda haudlingar, innehällande när- 
jj0 8 uPPlysning om den utsträckning, i hvilken berörda filial 
utläf110 bedrifva bankverksamhet, anhällit om Fullmäktiges 
vaiif]an^e ^erom’ 1 hvad män lagstiftningen angäende bedrif- 

bankrörelse inom landet borde, innan nämnda filial 
e vidtaga med sin verksamhet, underkastas komplettering;
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och hafva i anledning häraf Bankfullmäktige, efter Direktio
nens hörande, afgifvit utlätande i äskadt afseende i enlighet 
med hvad protokollet för den 25 November sistsagda är när
mare utvisar.

§ 16.
Utlätande i  jjfci skrifvelse af den 3 Oktober 1902 har Finansexpedi- 
frägan om  ^ onen j Kejserliga Senaten anhällit om Bankfullmäktiges ut- 

m ynts '^Arku- l&tande i anledning af väckt fräga om emottagande vid allmänna 
lerande iF in -  och enskilda liqvider i Finland af ryskt guldmynt; och har 

land. efter Direktionens hörande slikt yttrande afgifvits i enlighet 
med hvad protokollet för den 17 December sagda är närmare 
utvisar.

§ 17.
TJtverkande Sedän Direktionen uti skrifvelse för den 10 april 1901 pä 
a f  fribrefs- anförda skäl hemstält om vidtagande af ätgärd derhän, att 

rätt for Ban- j 'jn]ailtis Bank, som jemlikt Kejserliga Senatens förordnande» 
af den 19 Januari 1887 och den 23 Oktober 1889 ätnjutit 
assuranstrihet för sinä försändelser genom postverket tili belopp! 
motsvarande de medel. hvilka af landtränterierna, i afseende 
ä remiss för Statsverkets räkning, emot Bankens postremiss- 
vexlar utbytts, men i följd af den dä nyligen vidtagna reoi' 
ganisationen a f  S ta tsv e rk e ts  kassor och räk en sk ap sv äsen d e  
komme att g ä  miste om sagda förmän. blefve medgifven assu- 
ransfrihet för dess penningeförsändelser inom landet, haf 'a 
Bankfullmäktige den 13 April 1901 ingätt t i l i  KejserUga 
Senaten med framställning uti berördt syfte; och har i anledning 
deraf Senaten den 9 derpäföljande Maj t i l le rk ä n t  F in la n d 8 

Bank fullständig fribrefsrätt.

§ 18.
Possessiona- Vid 1900 ärs landtdag beslöto Ständerna att den suni»»1- 
ten Oscar st 01- 20,000 mark, som af Possessionaten Oscar Finne testa 

Finnes fond. menterats att användas säsom bidrag tili uppförande af e11 
blifvande byggnad för ett nationalmuseum, skulle pä e n a h a n d a  

sätt som Kammarrädet Herman Rosenbergs fond under i» 
seende af Bankfullmäktige förvaltas af Finlands Bank, m0 
dess donationen kunde för det afsedda ändamälet a n v ä n d a s -
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°°h hafva Bankfullmäktige pä gifven anledning den 7 April 
1903 uti skrifvelse tili Direktionen förordnat att med afseende 
 ̂ förvaltningen af ifrägavarande fond, som borde benämnas 

»Possessionaten Oscar Finnes fond», skulle iakttagas enahanda 
bestämningar, som de Bankfullmäktige tidigare beträffande 
kammarrädet Herman Rosenbergs fond meddelat, samt att 
rakenskaperna öfver berörda förvaltning vid skeende revisioner 
1 Banken borde tillhandahällas vederbörande revisorer.

§ 19.

Den 21 November 1903 egde pä Bankfullmäktiges för- Aftäckning 
anstaltande aftäckning af det för Ständerhusets gafvel utförda ^  Stander- 
s^ulpturverk ru m ; och tillgick dervid säsom det vid tillfället oel
0r(la särskilda protokoll närmare utvisar.

§ 20.

, Vid sammanträdet den 14 Augusti 1903 framhöll stän- Mälning a f  
^ rhusets ekonom Borgmästaren E. Öhman, hvilken tillstädes- Ständerhuset- 

^m it, det Ständerna vid senaste landtdag beslutit a tt stän- 
rbuset, som värit struket med kalkfärg, skulle för detsammas 

t^*Serverande mälas med oljefärg. Emellertid hade Arkitek- 
v ^  Brofessorn G. Nyström, hvilken hade sig ombetrodt öfver- 
v an<iet af samtliga remonter ä ständerhuset, ansett att ifräga- 
^^ande mälning lämpligare kunde ske med den s. k. Keims 
utaneralfärg, som erbjöde betydande fördelar framför oljefärg,
Ba i me(l^ ra  ökning af kostnaden för arbetet; och gäfvo 
en], m̂äktige, anseende Ständernas omförmälda förordnande 
en Vn a Ŝe ^  mälningen af ständerhuset borde utföras med 
arbetälll)ar °Cl1 el-*es ^ “ P1̂  färg^ sitt begifvande dertill, att

f  »tföras med ofvannämnda af Professorn Nyström
r°rdade färg.

§ 21 .

H ^  s^rifvelse tili Bankfullmäktige af den 17 Juli 1900 Balans hos 
a 6 Bankdirektionen att Vexelkassören i Banken Rudolf vexelkassören
111 den 14 j samma mänad blifvit beträdd med balans,

Is a-i f  r\ rv* /> T



hvars belopp sedermera enligt vederbörligen uppgjord balans- 
räkning konstaterats utgöra 40,120 mark 65 penni. Denna 
balans, som enligt af Bruun lemnade uppgifter uppkommit se
dän päsktiden nämnda är och berodde dels pä missräkning 
dels pä utaf Bruun begängna tillgrepp, blef sedermera de» 
23 Juli ä Kassören Bruuns vägnar tili fullo betäckt. Emel
lertid gjordes af Bankdirektionen i afseende ä väckande af 
ätal anmälan om saken hos advokatfiskalen i Äbo Hofrätt ocb 
blef Kassören Bruun af nämnde vederbörande stäld under tilltal 
i Hofrätten, som genom utslag den 12 September 1900 förklarade 
Bruun förvunnen om tillgrepp af honom säsom kassör i Bali- 
ken anförtrodda medel tili ofvan angifna belopp, hvarför Bruun 
af Hofrätten ädömdes ett ärs tukthus, jemte det hän förklara- 
des ej mindre förlustig sin kassörstjenst i Banken än för fem 
rä ovärdig att nyttjas i landets tjenst. öfver Hofrättens ut
slag anfördes af Bruun besvär i Kejserliga Senaten, som ge
nom utslag den 14 Februari 1901, med ändring af Hofrättens 
utslag, förklarade Bruun förlustig hans innehafda vexelkassörs- 
befattning.

§ 22 .

Ätgärder som  Under ären 1900—1903 hafva Bankfullmäktige handia?^ 
angäenskilda  tiHsamman 42 ansökningar om anständ, ackord och andra 

personers lättna(ier) af hvilka 3 belöpte sig pä är 1900, 17 pä 1901- 
tiu  Banken. 13. pä 1902 och äterstäende 9 pä 1903. Omförmälda ärendeö 

hafva förehafts vid sammanträdena den 10 Januari, 19 J ul11 
och 8 Augusti 1900, den 10 och 19 Januari, 16 Februari- 
16 och 23 Mars, 14 Juni, 5 och 27 Juli, 13 Augusti, 7 ocf> 
27 September, 16 November och 5 December 1901, den 
Januari, 3, 6 och 17 Mars, 19 April, 18 Juni, 29 Juli. 
Augusti, 24 Oktober och 25 November 1902 samt den 31 J a' 
nuari, 18 April, 21 Maj, 23 Juli och 11 November 1903-

§ 23.

A fskrifn ing  pä framställning af Bankdirektionen hafva Bankfulln1̂
och öfver fö- tige den 31 December 1900, den 31 December 1901 saI11 

ring a f  den - Januari ocll den 30 December 1903 förordnat att sa
tiu osäkra. skilda Bankens tillgodohafvanden skulle dels i sin helhet, de
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tili vissa belopp anses osäkra. Dessutom hafva Fullmäktige 
den 7 Januari 1901, den 8 Januari 1902 samt den 17 Ja 
nuari och den 30 December 1903 bifallit tili afskrifning helt 
°ch hället af en del tidigare för osäkra förklarade fordringar.

Med afseende ä emotsedda större förluster medgafs af 
bankfullmäktige den 12 Februari 1901, i enlighet med ett af 
■Direktionen framstäldt förslag, a tt af vinsten frän föregäende 
är finge, i afseende ä öfverföring framdeles tili osäkra fordringar.
®ventuelt afskrifning, undantagas ett approximativt belopp af
750,000 mark; och togs sedermera enligt Bankfullmäktiges 
beslut den 31 December 1901 hela detta belopp i anspräk för 
öfverföring tili osäkra af särskilda Bankens fordringar.

§ 24.

Emedan i den män Bankens rörelse tillvuxit brist pä Ombyggnad 

nödigt utrymme inom den af Banken tidigare disponerade °chJ iym̂ f '  
l°kal i bankhuset gjort sig kännbar, men ökadt utrymme kunde 
banken beredas endast derigenom att de af Finlands Stats- 
kontor disponerade rummen i bankhusets nedra väning inför- 
^fvades med banklokalen, ingingo Bankfullmäktige, pä sätt 
i“mväl omförmäles i Fullmäktiges senast tili Bankutskottet 
a%ifna berättelse, den 6 November 1897 tili Hans Kejserliga 
Majestät med underdänig hemställan att den af Statskonto- 
ret använda lokalen blefve för Bankens behof uppläten.

I anledning häraf meddelades bankförvaltningen sedermera 
ätt ätgärd af styrelsen komme att vidtagas om utrymning af 

tatskontorets lokal i bankhuset under vären 1900; och Iät 
irektionen liärä genom Arkitekten Professorn Gustaf Nyström 

^Ppgöra preliminärt förslag tili förändring af bankhuset med 
,S:vfte att ernä en möjligast lämplig placering af de särskilda 
fr  bankverksamheten erforderliga lokalerna jemte kostnads- 
''i slag-, hvilka förslag sedermera jemte skrifvelse af den 22 

i e bruari 1900 af Bankfullmäktige tili Bankutskottets pröfning
msändes.

Uti skrifvelse frän Ständerna af den 26 Maj 1900 med- 
felades derefter Bankfullmäktige det Ständerna funnit godt 

^Ppdraga at bankstyrelsen ej mindre att läta i hufvudsaklig
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öfverensstämmelse med omförmälda förslag upprätta defini- 
tiva ritningar och kostnadsförslag tili ombyggnad af bankhuset, 
för hvilket ändamäl anvisats ett anslag af ända tili 280,000 
mark, än ock att yid lämplig tidpunkt läta utföra arbetet an- 
tingen i en fortsättning eller smäningom i män af behof, allt 
eftersom för tiden befunnes fördelaktigast.

Enligt Bankfullmäktiges den 17 September 1900 fattade 
beslut uppdrogs sedermera ät Professorn Nyström att uppgöra 
slutliga ritningar och kostnadsförslag tili ombyggnad af bank
huset, dervid borde iakttagas att kostnaderna särskildt angäf- 
vos för de arbeten, hvilka kunde oberoende af hvarandra komma 
tili utförande ä olika tider. Den 27 Juli 1901 företeddes derä 
Bankfullmäktige eskissritningen öfver den tillernade ombygg- 
naden af den i bankhusets nedre väning af Statskontoret tidi
gare disponerade lokal, hvilken ritning af Fullmäktige godkän- 
des med nägra mindre ändringar; och uppdrogs ät Direktio
nen att i enlighet dermed läta uppgöra fullständiga ritningar 
tili omförmälda arbeten, jemte det för desammas utförande tili 
Direktionens förfogande stäldes ett anslag af högst 60,000 
mark. Detta anslag ökades, jemlikt Bankfullmäktiges den 31 
Augusti 1901 fattade beslut, med ett belopp af 8,314 mark 
50 penni, hvaraf 3,142 mark skulle jemte uti förenämnda
60,000 mark ingäende 7,858 mark användas tili ändringsarbe- 
ten ä ventilationsinrättningen och värmeledningen, hvilka 1 
det slutliga af Fullmäktige godkända förslaget beräknats draga 
en kostnad af inalles 18,000 mark, medan 3,600 mark beräk- 
nades ätgä tili förstoring af fönstret i stora trapphuset samt 
särskilda nödig befunna mindre ändringar i det ursprungliga 
förslaget betingade en tilläggskostnad af sammanlagdt 1,572 
mark 50 penni. Samtidigt beslöts pä förslag af Professorn 
Nyström att den tillernade ändringen af de i södra delen af 
bankhusets öfre väning befintliga rummen borde, tili förekom- 
mande af onödiga rubbningar och deraf föranledda kostnader, 
företagas i sammanhang med ändringarna i den under dessa 
rum belägna af Statskontoret tidigare disponerade lokal; och 
beviljades för ändamälet ett anslag af 15,230 mark.

Pä förslag af Professorn Nyström beslöts den 11 N ovem 
ber 1901 att för vinnande af bättre luftvexling i vexelkasso rna
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°ch underlättande af reglerandet utaf ventilationsluftens upp- 
värmning samt ernäende tillika af en minskning i bränsleätgän- 
gen särskilda ändringar i projektet tili värme- och ventilations- 
^rä ttn ing  borde vidtagas, betingande enligt beräkning en till- 
% gskostnad tili förut för ändamälet anslagna 18,000 mark 
af 3,050 mark.

I  sammanhang med ombyggnaden af den i bankhuset 
utaf Statskontoret tidigare disponerade lokal har uti denna 
^el af bankhuset jemväl elektrisk belysning införts; och bevil
jades härtill den 20 Januari 1902 ett särskildt anslag af 
2,516 mark.

Efter slutförandet af ofvanberörda ombyggnad och den 
k Sammanhang dermed utförda ändring af de i södra delen af 

aukhusets öfre väning belägna rummen ansägs det af sär- 
skilda uti protokollet för den 19 April 1902 närmare omför- 
j^älda skäl önskligt a tt den beslutna ombyggnaden af bank- 

uset i dess helhet omedelbart komme tili utförande; och 
evdjades med afseende härä sistsagde dag för ändamälet ett 

anslag af 155,700 mark.
^  Sedermera har den 27 September 1902 pä framställning 

direktionen, tili anskaffande af diskar och kassaskrank för 
;;xl'G(litionsrummet samt inköp af särskilda andra inventarier 
0r bankhuset anslagits 8,000 mark.

. Ombyggnaden af bankhuset, som dragit en kostnad af 
Jät ^  mark 76 penni, blef slutförd i början af
^ uari 1903. Dock har den tillernade tresorafdelningen i 
aö <huset tillsvidare icke kömmit tili utförande.

§ 25.

n ^ d a n  Direktionen hos Bankfullmäktige framhällit att Ätgärder rö- 
j ^  raktet angäende kontorets i Björneborg lokal utginge den rande kon- 

1903, hvarefter hyran för lokalen, som derintills ut- to^okaUrria. 
äfvg mark om äret, komme att höjas tili 3,300 mark * J°rne °ltv
Ije^nsom att Handlanden G. E. Ramberg i Björneborg, hvil- 
att ,erna( ê uppföra ett stenhus derstädes, förklarat sig villig 
byp, 11 lnreda en tidsenlig lokal för kontoret samt i en gärds- 

^ ^ a d  f<V|r kontorets vaktmästare, hafva Bankfullmäk- 
en Februari 1902 bemyndigat Direktionen att med



2) Joensuu.

3) Jyväskylä.

4) Kuopio.

Handlanden Ramberg träffa aftal om upphyrande af lokal för 
kontoret pä en tid af 10 är och mot en ärlig hyra af 3,500 
mark samt med förbehäll att beträffande hvalfvets inredning 
iakttagas de föreskrifter Direktionen kunde finna nödigt med- 
dela. I  anledning af kontorets förestäende inflyttning i den 
nya lokalen beviljades sedermera af Bankfullmäktige den 14 
Februari 1903 e tt  anslag af 3,500 mark tili anskaflande af 
ny möbel i kontorslokalen och införande deri af elektrisk be
lysning samt densammas förseende med linoleummattor; och 
skulle för ändamälet fä användas jemväl de 500 mark, som 
beräknades inflyta genom försäljning af den gamla möbeln.

Enär uti kontorets i Joensuu lokal köld och drag in- 
trängde genom den nedgäng, som direkt frän expeditionsrum- 
met leder tili den oeldade utbyggnad, hvari kassahvalfvet är 
inrymdt, har Direktionen vidtagit ätgärd om uppgörande af 
förslag tili cmbyggnad af hvalfvet, enligt hvilket förslag golf- 
vet deri skulle höjas i nivä med golfvet i kontorslokalen och 
uppvärmning af hvalfvet möjliggöras genom en utom detsamma 
anbragd jernkamin, hvarjemte hvalfvet samtidigt skulle behö- 
rigen förstärkas för omöjliggörande af inbrott; och stäldes af 
Bankfullmäktige den 11 November 1901 för antydda arbeten 
tili Direktionens förfogande ett anslag ur Bankens medel af
7,000 mark under förbehäll a tt kontraktet angäende kontors
lokalen kunde förlängas tili den 1 Juni 1912. För anskaf- 
fande af en ny möbel tili expeditionslokalen vid kontoret 
beviljades pä Direktionens framställning den 3 December 1902 
ett anslag af 1,478 mark under förutsättning att Direktionen 
efter närmare pröfning funne nämnda utgift nödvändig.

Efter det af vederbörande beslut fattats derom, a t t  Jyväs
kylä stad frän hösten är 1902 skulle upplysas med elek trisk t 
ljus, biföllo Bankfullmäktige den 29 Juli samma är tili en 
af Direktionen gjord framställning om införande jemväl i kon
torets uti sagda stad lokal af slik belysning; och beviljades 
för ändamälet ett anslag af 500 mark.

Sedän Kollegan Uno Wilhelm Telen af firman Gustaf 
Ranin’in perilliset tillhandlat sig gärden Nro 6 3  i Kuopio stad, 
uti hvilken gärd Finlands Banks kontor pä platsen var i n r y m d t ,  

hafva Bankfullmäktige pä framställning af Direktionen den
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16 December 1901 bifallit dertill, a tt hyreskontraktet om sagda 
lokal, som den 1 Juni 1897 uppgjorts för en tid af 10 är och 
mot en hyra af 2,800 mark, finge förlängas pä ytterligare 10 
är och hyresbeloppet tillika frän och med den 1 Juni 1907 
ökas tili 3,200 mark om äret. I  sammanhang med berörda 
transaktion beviljades Kollegan Telen mot första inteckning 
1 nämnda gärd ur Längmanska testamentsfonden ett län af
100,000 mark att användas säsom afbetalning ä köpeskillingen 
för gärden. Den 17 Januari 1903 meddelades af Bankfull
mäktige tillständ tili införande uti kontorets lokal af elektrisk 
helysning, hvilket beräknats betinga en kostnad af nägot 
°fver 450 mark för anläggningen jemte nödiga iuventarier.

Den 24 Februari 1902 har Direktionen af Bankfullmäk-5) St. Michel, 
tige bemyndigats att med Kommerserädet C. F. Pöndinen 
träffa aftal om förnyelse pä 10 är frän den 1 Juni sagda är 
af hyreskontraktet beträffande kontorets i S:t Michel uti Pön- 
^inens egande stenhus derstädes inrymda lokal mot samma 
hyra, 2,000 mark om äret, som derförinnan erlagts, men med 
hefrielse för Herr Pöndinen frän hans tidigare förpliktelser att 
för kontoret anskaffa ved och vatten, eller ock med bibehäl- 
ande af berörda förpliktelse och en ökning af hyressumman 

n' e<3 300 mark.
Sedän hyreskontraktet angäende kontorets i S:t Peters- 6) St. Peters-

Urg lokal l Statssekretariatets hus, hvilket kontrakt värit burg’
^PPgjordt pä fem är mot en ärshyra af 1000 rubel, den

Maj 1900 utgätt, har förlängning af detsamma medgifvits
°tt pä är med förhöjning tillika af hyran tili 1,500 ru-

e ; och hafva omförmälda vilkor af Bankfullmäktige godkäuts.
®dermera har kontraktet tillsvidare fortbestätt pä enahanda 

vilkor.

Äfven hyreskontraktet beträffande kontorets i S o rd av a la  7) Sordavala. 
^  alj som är inrymdt uti ett staden tillhörigt trähus, har, jemlikt 

ankfu]]mäktiges den 3 Juli 1900 fattade beslut, förnyats pä 
ä r l '^  föIn är, räknadt frän den 1 i samma mänad, mot en 
v ^  hyra af 1,500 mark och med förbindelse för staden att 
rg , s a^ a alla nödigbefunna reparationer. Sedän derä Politie- 
sta®lannen i Sordavala J. 0. Leander, som var siunad att i 

en uppföra ett stenhus, erbjudit sig att deri inreda en
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tidsenlig lokal för kontoret, omfattande expeditionssal, ett rum 
för bankkommissarien, ett rum för kassören, arkivrum, sär
skilda hvalf för hufvud- och handkassan, tambur äfvensom i 
en gärdsbyggnad lokal för vaktmästaren, hafva Bankfullmäk
tige den 6 Mars 1903 bemyndigat Direktionen att med Herr 
Leander uppgöra aftal om upphyrande af nämnda lokal för 
kontorets räkning mot en ärlig hyra 2,400 mark jemte med- 
gifvande tillika att ät Herr Leander finge mot första inteck- 
ning uti omförmälda gärd af Längmanska testamentsfondens 
medel försträckas ett belopp af 80,000 mark.

8) Tammer- Enär, säsom framgär af Bankfullmäktiges senast tili Bank- 
fors- utskottet aflätna berättelse, kontoret i Tammerfors den 1

Juni 1901 inflyttade uti annan lokal, beviljades för den nya 
lokalens inredning och möblering samt dess förseende med 
elektrisk belysning ett anslag ur Bankens medel af högst
4,500 mark.

9) Uleäborg. Pä framställning af Direktionen anvisades af Bankfull
mäktige den 17 Juli 1100 för en nödig befunnen mindre re- 
paration ä Bankens egande gärd i Uleäborg ett anslag af 450 
mark. Efter det kontoret i Uleäborg sedermera genom Direk
tionen inkommit med förslag tili remont och ombyggnads- 
arbeten ä sagda gärd, gäende förnämligast ut pä att afhjälpa 
särskilda brister och skador ä byggnaden, att försätta sjelfva 
banklokalen uti ändamälsenligare och nägot prydligare skick, 
att iständsätt-a den af Kansallis Osake Pankki tili den 1 Juni
1901 i huset disponerade lokal för att der bereda rum för 
vaktmästaren och i öfrigt göra lokalen lämplig tili uthyrning 
samt att genom särskilda ändringar möjliggöra inrymmandet 
af kontorets arkiv i det af vaktmästaren derförinnan bebodda 
rum, hafva Bankfullmäktige den 9 Maj 1901 för ändamälet 
beviljat ett anslag af högst 7,000 mark. För anskaifande af 
ny möbel tili kontoret anslogs derä den 27 Juli samma är 
ytterligare 800 mark; och hafva Fullmäktige, pä anmälan af 
Direktionen att omförmälda tvänne anslag af förekommen an
ledning öfverskridits med 402 mark 93 penni, den 16 Decei»' 
ber ännämnda är godkänt dispositionen af sistsagda belopp- 
För särskilda remonter, som päkallats af öfre väningens uti 
ifrägavarande hus förestäende uthyrning frän den 1 Juni 1902,
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bar den 5 Oktober 1901 af Bankfullmäktige anvisats ett be
lopp af ända tili 2,000 mark. Derutöfver har, enligt Bank
fullmäktiges beslut den 2 November 1901, tili Direktionens 
förfogande stälts ett belopp af 805 mark för anbringande af 
afledningsrör frän gärden tili den af Uleäborgs stad under 
äret inrättade kloakledningen. För utförande af särskilda 
mindre remonter ä ifrägavarande hus har ytterligare den 2 
^ aj 1903 beviljats ända tili 600 mark; och har den 10 Ok
tober samma är tili införande af elektrisk belysning i kontors- 
lokalen anslagits 329 mark.

Efter det kontoret i Wiborg anmält att möbeln uti bank- 10 Yiborg. 
kommissariens arbetsrum vore gamma! och bristfällig, hafva 
Bankfullmäktige, pä framställning af Direktionen, den 19 Maj
1902 för anskaffande af ny möbel tili sagda rum anvisat ett 

el°pp af 1,200 mark. För ästadkommande af bättre luftvex- 
lng uti kontorslokalen hafva Bankfullmäktige sedermera den 

Januari 1903 samtyckt tili inrättande deri af en elek- 
nsk ventilationsapparat tili en beräknad kostnad af omkring 

mark.

§ 26.

Pä framställning af Bankdirektionen beviljades af Bank- Extra biträ- 
/Imäktige under är 1900 tillsvidare och intill dess nädigt den och be- 
Sörande träffats angäende den af Ständerna vid landtdagen tjening.

, är antagna nya stat för Banken tili aflönande af extra 
raden och betjening följande anslag, nämligen:

, a) den 17 September 200 mark i mänaden för anstäl- 
träd8 vexelkassan i hufvudkontoret af ett ytterligare bi- 
r~, e för sortering af sedlar samt en vaktmästare för upp- 

ubig af skiljemynt; 
n den 28 September 200 mark i mänaden för aflö-
je ,e af ett kontorsbiträde vid kontoret i St. Petersburg 
aM a^ efter den 7 Oktober, intill hvilken dag enahanda 
Okt u ^ r andamälet utgätt enligt Bankfullmäktiges den 5

0 er 1899 derom fattade beslut; 
arvodCJ den 27 Oktober högst 200 mark i mänaden säsom 
be 1 6 ^t den extra tjenstemän. som jemlikt Bankfullmäktiges 

ut af den 6 Maj 1899 anstälts vid kontoret i Äbo för att



pä kassörens ansvar tillhandagä denne med in- och utvex- 
lingen af finskt mynt;

d) den 22 December följande jemväl tidigare använda 
extra anslag och arvodestillägg, nämligen:

1 :o) anslagen ä resp. 100 och 225 mark i mänaden för aflö
nande af kassörsbiträden vid kontoren i Tammerfors och Viborg;

2:o) det tili förstärkande af tjenstemannapersonalen vid 
hufvudkontoret beviljade anslaget af 300 mark i mänaden;

3:o) anslaget ä 150 mark i mänaden tili aflönande vid 
kontoret i Abo af ett tredje kassörsbiträde och ett biträde ät 
vaktmästaren samt ä 100 mark i mänaden för anställande 
vid kontoret i Viborg af ett tredje kontorsbiträde;

4:o) det en vaktmästare i Banken ur diskretionsmedlen 
tillagda arvodestillskott af 25 mark i mänaden samt

5:o) det särskilda vid Bankens kontor i St. Petersburg 
anstälde tjenstemän och betjente tillagda, med 12 procent af 
bemälde tjenstemäns ä stat upptagna aflöning utgäende ar
vodestillägg.

Omförmälda anslag togos i anspräk intill den 1 A u g u sti 
1901, dä den nya staten för Banken trädde i tillämpning.

Enligt Bankfullmäktiges den 12 Oktober och 23 No- 
vember 1901 fattade beslut beviljades ur det ä Bankens stat 
upptagna anslag för aflönande af tillfälliga biträden vid de 
mindre afdelningskontoren trenne anslag om resp. 900, 900 
och 600 mark för aflönande af kontorsbiträden vid kontoren i 
Kotka, St. Michel och Sordavala. Sagde ätgärd betingades deraf 
att den tilltagande rörelsen vid nämnda kontor nödvändig' 
gjort anlitandet af praktikanter säsom biträden, hvilka perso
ner icke ätnjutit annan ersättning än smärre belöningar 11 r 
diskretionsanslaget. Omförmälda anslag beviljades för kon 
toren i St. Michel och Sordavala tili en början blott ti 
utgängen af är 1902, men medgafs sedermera den 23 De' 
cember sistsagda är att desamma jemväl framdeles finge för 
ändamälet disponeras.

Sedän Direktionen hos Bankfullmäktige framhällit hin1' 
som vid kontoret i Viborg behof af ett kassörsbiträde gj01 
sig gällande i följd af det ständigt ökade arbetet och i s3r̂  
nerhet för afhjelpande af det missförhällande, att störs3
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delen af under dagen inflytande sedelmynt mäste uppräknas 
och sorteras af kontorets vaktmästare, utan att kassören hunne 
kontrollera uppräkningen, anslogs af Bankfullmäktige den 25 
-April 1903 ett belopp af 1,200 mark om äret att frän och 
ftied Maj mänad sagda är användas tili aflönande af ett kassörs
biträde vid nämnda kontor; och godkände Fullmäktige tillika 
direktionens förslag att det ännu odisponerade beloppet, 1,560 
^ark, af det ä stat upptagna anslaget för kontors- och kassörs
biträden vid kontoret skulle reserveras för de redan anstälda 
kontorsbiträdena tillförsäkrade älderstillägg.

§ 27.

Pä ansökan af vaktmästaren vid kontoret i Björneborg 
Johan Eklind, hvilken pä begäran beviljats afsked frän sin 
berörda befattning, hafva Bankfullmäktige den 23 Augusti 1
1902 tillagt Eklind en lifstidspension af 300 mark om äret, 
Motsvarande hälften af Eklinds ä stat innehafda lön.

Efter det Bankkommissarien vid Finlands Banks kontor
1 Viborg Bankdirektören Carl Gottfrid Ramsten, pä derom 
§J°rd underdänig ansökning, den 24 Mars 1903 blifvit af 
^ ejserliga Senaten frän förenämnda befattning entledigad, 

afva Bankfullmäktige, vid den 30 i samma mänad skedd 
0redragning af Ramstens ansökan om pension för hans äter- 

8̂ ende lifstid, tillagt Ramsten en lifstidspension af 6,000 
Qlark om äret, motsvarande hela beloppet af den med hans 
lnnehafda bankkommissarietjenst förenade lön enligt stat.
, Pä ansökan af Vaktmästaren vid kontoret i Sordavala 

atti Pakkanen hafva Bankfullmäktige den 18 April 1903 
delat Pakkanen, som derjemte anhällit om afsked frän sin 

a tmästarebefattning. en lifstidspension af 300 mark om äret, 
otsvarande hälften af Pakkanens lön enligt stat.

Sedän Portiern och eldaren vid Bankens hufvudkontor 
ers Johannes Johansson under Augusti mänad 1903 för 

j 'U ligbet undfätt afsked, beviljade Bankfullmäktige den 14 
0mSâ a mänad Johansson en lifstidspension af 750 mark 

äret, motsvarande tre fierdedelar af Johanssons ä stat 
nUehafda lön.

Öfriga
anslags-
frägor.
Pensioner.



2) Kontorens Efter det kontoret i Tammerfors den 1 Juni 1901 frän dess 
i Tammerfors f5rra i0bal om tvä rum med tre eldstäder öfverfiyttat tili en

och Yiborg ny ]oka|  om rum me(j ni0 eldstäder samt kostnaden för 
expensemedel. kontorslokalens belysning och uppvärmning i följd häraf ökats 

derliän, att kontorets expensemedelsanslag, 1,000 mark om 
äret, visat sig otillräckligt, hafva Bankfullmäktige den 11 Sep
tember 1902 medgifvit att expensemedelsanslaget för nämnda 
kontor finge tillsvidare öfverskridas med ända tili 500 mark 
om äret.

Emedan expensemedelsanslaget vid kontoret i Viborg, 
utgörande 1,800 mark om äret, visat sig otillräckligt, hafva 
Bankfullmäktige den 17 December 1902 och den 30 Decem
ber 1903 bifallit dertill, att expensemedelsanslaget för sagda 
kontor finge för nämnda är öfverskridas med resp. 900 och 
850 mark.

3) Semester- Af det ä stat upptagna anslaget för beredande af se- 
anslaget. mesterledighet ät Bankens embets- och tjenstemän har an-

vändts: är 1900 14,945 mark, 1901 15,778 mark 33 p-,
1902 16,612 mark 53 p. och 1903 17,617 mark 53 p. Bank
fullmäktiges beslut beträffande dispositionen af semesteran- 
slaget äterfinnas i protokollen för den 9 Maj och den 14 De
cember 1900, den 9 Maj och den 26 Oktober 1901, den 6 
Maj och den 11 September 1902 samt den 2 Maj, den 23 
Juli och den 10 Oktober 1903.

4) Diskre- De ä Bankens stat upptagna diskretionsmedlen hafva
tionsmedlen. under är 1900 enligt Bankfullmäktiges den 14 D ecem ber 

samma är fattade beslut tagits i anspräk med 13,490 mark- 
Sagda medel, som tidigare uppgätt tili 15,000 mark och användts 
tili gratifikationer ät tjenstemännen i Banken för ädagalagdt 
synnerligt nit och välförhällande, utgöra enligt den nya staten 
3,000 mark och användas tili tillfälliga understöd, dä 
särskilda ömmande omständigheter dertill gifva anledning- 
Säsom vederlag för den minskning i inkomst, som genoiö 
antydda förändring drabbade särskildt de lägre tjänstemänneö 
och betjeningen i Banken, hafva dessa i den nya staten 
tillagts högre aflöning, motsvarande ungefär det belopp de 1 
medeltal per är erhällit i gratifikation ur diskretionsanslaget- 
Dä emellertid den nya staten icke säsom afsedt värit trädde
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1 tillämpning frän början af är 1901 utan först frän den 1 
Augusti samma är och Bankens tjenstemän och betjening 
sälunda skulle för ärets sju första mänader ätnjutit mindre 
^komst än förut, beslöto Bankfullmäktige den 27 Juli sagda 
r > pä förslag af Direktionen, af det dä ännu tili oförminskadt 
elopp disponibla diskretionsanslaget tillägga sagde tjänstemän 

°ch betjening gratifikationer tili ett sammanlagdt belopp af 
>805 mark, motsvarande ungefärligen sju tolftedelar af hvad 

Vederbörande plägat i medeltal om äret i gratifikationer erhälla, 
Af diskretionsmedlen har derefter, pä förslag af Di- 

^ktionen, enligt Bankfullmäktiges beslut den 19 December 
tilldelats kanslisten i Banken Fröken Helmi Olsoni, 

' ars löneförmäner icke ökats i den nya staten och som eljes 
.. ulle drabbats af en minskning i inkomster genom den för- 
^drade användningen af diskretionsmedlen, en gratifikation 
fö 150 mark utöfver de ]0 ) mark Fröken Olsoni erhällit af 

renämnda den 27 Juli sagda är beviljade anslag. Seder- 
era har Fröken Olsoni jemväl ären 1902 och 1903 af ena- 
nda anledning tillagts en gratifikation af 250 mark.

^  1 öfrigt har jemlikt Bankfullmäktiges beslut den 23 
ovember 1901 samt den 27 Maj och den 19 December 

af diskretionsmedlen tagits i anspräk:
, ^00 mark tili understöd ät enkan efter vaktmästaren 

afliri 0nt0ret i Tammerfors Viktor Salomon Andersson, hvilken 
it utan att efterlemna nägra tillgängar;

kont 200 mark tiU understöd ät aflidne vaktmästaren vid 
af 1 J °ensuu Tahvo Tahvanainens familj för bekostande

vanainens begrafning;
®lin .mark säsom gratifikation ät kontorsbiträdet Fröken 
bank ’ hTilken efter att en längre tid hafva värit i 
^enstJMi ^ ens  ̂ anstäld och derunder pä ett synnerligen för- 
]f;rvln, ,u sätt fullgjort sinä äligganden, vid 1903 ärs utgäng 

^  sin befattning i Banken.
°ch v f!' fH'u 0̂In bafva hvarje är de tvänne penningeräknarene 
Vanlig-a ^ s ta r e n  vid kontoret i St. Petersburg säsom sed- 
öie(ji a S1 atiiikationer tili nyäret och päsken af diskretions- 
SaiIUtian etthvart tillfälle 125 rubel för dem till-
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