
t.-l Vuonna 1919 tammikuun 27 pmä

kokoontuivat Suomen Eduskunnan Pank

kivaltuusmiehet puheenjohtaja vapaa

herra Palmen, herrat Schybergson,

Ståhlberg ja Relander sekä varimie-

het Nevanlinna ja Lavonius.



Merkittya että Johtokunnan puolesta herr~t

Stenroth ja Broberg olivat saapuneet yhteiseen

neuvotteluun, esiteltiin Johtokunnan kirjelmä 25

p~ltä kuluvaa kuuta NQ 5 ja sen ohessa saap~

nut Tehtailija Arthur Barckin anomus että hän,

suorittamalla 3,000 markkaa, josta 1,000 mar~

tulevan helmikuun, 1,000 markkaa huhtikuun ja

,r-"

)

1,000 markkaa kesäkuun kuluessa, vapautuisi Pan-

kin hallussa olevaan kuuteen eri vekseliin pe-

rustuvasta velastaan Smk. 2,970:- korkoineen vue-

desta 1894.

Johtokunnan puoltolauseen mukaan Herra Barc~in

akordianomus hyväksyttiin. (Kirje NQ 7).

C' /.Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan kuun ~

27 p:ltä NQ 6, jossa Johtokunta pyytää oikeu-

tusta Pankin hallinnolle vastaisuudessa luopumaan

provisionin veloittamisesta postilähetysvekseleita

asetettaessa sekä myöntämään yksityispankei1le ti-

laisuutta i1maiseksi Suomen Pankin välityksellä



saada kirjeeJliset maksumaäräyksensä välitetyiksi yh

destä asianomaisen Pankin konttorista toiseen nii~

lä paikkakunnilla, joissa Suomen Pankilla on kont

tori; ehdottaen Johtokunta s~malla että viimeksi

mainitusta edusta pääsisivät osallisiksi aino~staan

ne pankit, jotka kuuluvat Suomen Pankkiyhdistykseen.

Pankkivaltuusmiehet päättivät suostua Johto

kunnan kerrottuihin esityksiin, kumminkin niin ettrei

kirjeellisten maksumääräysten ilmaiseksi välittämis

tä ole pidettävä minkäanlaisena Suomen Pankin vel

vollisuutena yksityispankkeihin nähden, kuuluivatpa

ne Pankkiyhdistykseen taikka eivät, vaan etuna,jon

ka myöntäminen on riippuva Johtokunnan harkinnas

ta joka eri tapauksessa. (Kirje NQ 8).

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan ku~n

24 p:ltä NQ 4 siihen sivältyvine ehdotuksineen et

tä Suomen Pankkiin perustettaisiin ylimääräisellä

palkkaussäännöllä oleva tilastovirkailijan toimi,jol

le suoritettava palkkaus vahvistettaisiin 18,000 ma~

kaksi.



Johtokunnan puheenjohtaja edellisen lisäksi

ilmoi~ti, että puheenaoleva virkailija saisi teh-

täväkseen:

1) pankkitilastoon kuuluvien sekä koti- et-

tä ulkomaisten ainesten kokoamisen ja käsittelemi-

sen;

2) tilastollisten selostuksien laatimisen

Johtokunnan määräysten mukaisesti;

3) sanomalehtien ja aikakauskirjain seur~a-

misen, niissä julkaistujen huomattavampien tutki-

elmien, selostuksien ja tärkeimpien taloudellista

asemaa, etenkin pankkialaa koskevien uutisten re-

kisteröimisen sekä leikkelekokoelman muodostamisen.

Pankkivaltuusmiehet hyvaksyivat kerrotun eh

dotuksen ja päättivät alistaa Pankkivaliokunnan

harkittavaksi eikö olisi Eduskunnalle tehtävä vas-

taava esitys. (Kirje Nil g).

Vakuudeksi:


	20_01_1919_1
	27_01_1919_1
	27_01_1919_2
	27_01_1919_3
	27_01_1919_4



