
l' Vuonna 1919 huhtikuun 17 päi

vänä kokoontuivat Suomen Eduskun

nan Pankkivaltuusmiehet puheenjoh

tdja vapaaherra Palmen, herrat Sc~-



bergson, St'hlberg ja Relander

sekä varamiehet herrat Nevan-

linna ja Palmgren.

Esiteltiin Eduskunnan kirjelmä kuluneen hel-

mikuun 25 päivältä Pankkivaltuusmiehille Suomen

Pankin tilaa ba hallintoa vuonna 1917 koskevan

tarkastuksen johdosta ja päätettiin lähettää se

Johtokunnalle tiedoksi. (Kirje Ng 30).

Esiteltiin Eduskunnan kirjelmä kuluneen hel-

mikuun 26 päivältä Pankkivaltuusmiehille Suomen Pan·

kista 1918 vuoden kapinan aikana.

Päatettiin lähettää se Johtokunndlle tiedok-

si. (Kirje N~ 30).
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Esite1tiin ja päätettiin Johtokunnalle tie- ;t

doksi lähettää Eduskunnan kirjelmä kuluneen hel-

mikuun 25 päivaltä tilastovirkailijan toimen pe-
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rustamisesta SQomen Pankkiin. (Kirje NQ 30).'

Esiteltiin PankkivaliokQnnan kirjelmä kuluvan

kuun 14 päivältä NQ 1, jossa Valiokunta pyytää

PankkivaltQusmiesten lausuntoa Valiokunnan käsitel

täväksi jätetystä Hallituksen esityksestä NQ 4 va

luuttaka~pan harjoittamista koskevan lain edelleen

voimassa pitämisestä.

Alustavan keskustelun tapahduttua, johon otti

osaa myöskin kokouKseen tätä asiaa varten saapunut

Pankin Johtokunnan puheenjohtaja, päätettiin kehoit

taa Johtokuntaa antam~an Valtuusmiehille kirjallisen

lausQntonsa asiasta. (Kirje NR 31).

Tämän jälkeen herrat Ståhlberg, Relander äa

Palmgren poistuivat kokouksesta.

Kirjelmässä eilispäivältä NQ 23, joka nyt esi

teltiin, oli Johtokunta ilmoittanut Kotkan kontto-

rin pankinkomisarionvirkaa, viran vakinaiselle hal-

tijalle herra V. Krogiukselle sairauden takia myön_



netyn virkaloman aik~na hoitam~an määrätyn saman

konttorin kassanhoit~ja Väinö Strangin vaikeasti

sairastuneen sekä samalla ehdottanut, että Viipu

rin !wnttorin ensimäinen konttorikirjuri Eino Pöys

ti, jonka Johtokunta Ohjesäännön 59 §:n 5:nen

kohdan muka~n oli Strangin sairastuttua määrän

nyt Kotkan konttorin v.t. pankinkomisarioksi tois

taiseksi, määrättäisiin edelleen tämän kuun 27 pä~

vään saakka tahi siksi kunnes herra Krogius pa

ranee, hoitamaan Kotkan konttoria.

Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät kerrJtun eh

dotuksen, samalla myöntaen Johtokunnan pyytamän

Smk. 466:67 mukaan kuukaudelta luettavan mäarära-

han Pankin varoista asianomaisten sijaisten palk

kdamiseksi. (Kirje NQ 32).

Esiteltäessä Johtokunnan kirjelmää kuluvan

kuun 16 päivältä NQ 24 päättivät Pankkivaltuus

miehet Johtokunnan siinä tekemän esityksen mukai_

sesti myöntää Pankin varoista Smk. 225:- mukaan

kuukaudelta luettavan määrärahan sijaisten palk-
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kaamiseksi Joensuun konttoriin kunnes mainitun kont-

torin 26 paivana viime maaliskuuta avoimeksi joutu

nut pankinkomisarion virka on tu'lut uudestaan tay

tetyksi ja siihen nimitetty ryhtynyt toimeensa. (Kir

je N!1 33).

Hyvaksyttiin maksettaviksi laskut: puhtaaksikir

joituksista Smk. 120:- ja Valtuusmiesten kertomuksen

painamisesta Smk. 2,545:65.

Vakuudeksi:
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