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~I Vuonna 1919 syyskuun 8 päivänä kokoon

tuivat Suomen Eduskunnan Pankkivaltuus-

miehet puheenjohtaja Schybergson, herrat

Nevanlinna, Tanner, Relander, Heinonen ja

varamies herra Lavonius.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan kuun 3 päi

vältä Ng 57, jossa Johtokunta oli ehdottanut, että

Pankin neljään toiminimi F. W. Mielck & Cg:n diskont-

taamaan vekseliin perustuva saatava, joka jo vuonna

1909 oli epävarmaksi julistettu ja jota vielä o

li suorittamatta pääomaa yhteensä Smk. 6,646:23, nyt



kokonuuD ucvottomana tileistä poistettaisiin.

Yhteisessä neuvottelussa, jossa Johtokuntaa

edusti v.t. pankinjohtaja Sahlstein, kerrottu e

sitys hyväksyttiin. (Kirje N!1 70.)

~~~

Päätettiin heti kokouksen loputtua ryhtyä

ohjesäännön 40 §:n toisen kohdan mukaiseen Pan

l<in pääkant torin kassaholvien, kassain , lainaus

ja vakuuskirjain ynnä talletuksien inventtauk

seen ja jaettiin siitä aiheutuvat tehtävät P~1~

kivaltuusmiesten kesken siten että herrat Tan-

ner ja Relander tulisivat inventeeraamaan kass~,

Hainonen ja Lavonius kreditiivit, hypoteekkilai

nat sekä vekselit ja herrat Lista ja Palmgren

Pankin obligationivaraston ja talletukset.

Sittenkun sihteeri jäävillisenä oli pois

tunut ja pöytäkirjanpito nyt esiteltävää asiaa

varten oli annettu toimeksi allekirjoittaneel

le, esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluneen e-



)

lokuun 30 päivältä Ng 56, jossa Johto~unta, luo-

puen kirjelmässä saman kuun 21 päivältä Ng 50 t~-

kemästään esityksestä, ehdotti että lakitiedetten

kandidaatti Ernst Gråsten määrättäisiin hoitamaan

pankinjohtaja Jalo Järnefeltin sairaudesta johtuvaa,

tulevan tammikuun 16 päivään ulottuvaa viransijai-

suutta .

Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät kerrotun ehdo-

tuksen ja päättivät ohjesäännön 59 §:n mukaisesti

tehdä vastaavan esityksen Valtioneuvostolle. (Kir-

je Ng 71.)

Viransijaisen palkkaamiseen nähden päättivät

Pankkivaltuusmiehet pysyä entisessä päätöksessään,

jonka mukaan Pankin varoista 11,200 markkaa kuukau-

sittain oli myönnetty sen lisäksi mitä pankinjm-

taja Järnefeltin on lain ja asetusten mukaisesti

palkastaan virkaloman kestäessä luovutettava.

Vakuudeksi:

Esiteltiin ja päätettiin saattaa Johtokunnan



,"

tietoon Valtiovarainministeriön kirjelmässä kuluvan

kuun 4 päivältä NR 1675 tehty ilmoitus siitä että Val

Uoneuvosto samana päivänä oli nimittänyt ja määrännyt

majuri Arthur Fredrik Blomqvistin Pankin Joensuun kont

torin pankinkomisarion virkaan. (Kirje NR 72.)

Johtokunnan esityksestä kuluvan kuun 4 päivä

nä päivätyssä kirje]mässä NR 58 päättivät Pankkivaltuu~

miehet yöntää Pankin Viipurin talossa talonmiehenä

toimineen A. Wäisäs-vainajan leskalle Olga Wäisäselle,

joka lapsineen oli jäänyt aivan varattomaan tilaan, y

limääräisen 900 markan suuruisen avustuksen Pankin va-

roista. (Kirje NR 73.)

~

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä elokuun 29 päiväl- ~. /.

tä 1919 NR 54, jonka mukaisesti päätettiin käyttämättö-

mäksi käyneen setelinpolttouunin purkamiseen ja uuden

rakentamiseen myöntää tarvittavat Smk. 13,950:- Pankin

varoista. (Kirje NR 68.)

Johtokunnan kirjeessä elokuun 29 päivåltä NR 55 teh- .... )



dystä esityksestä päätettiin Pankin ylivahtimestarin

asunnon korjaustöitä varten myöntää Pankin varoista

korkeintaan Smk. 3,622:50. (Kirje Ng 69.)

Vakuudeksi:
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