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Vuonna

1919

lokakuun 10 päivänä

kokoontuivat Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiehet puheenjohtaja Schybergson, herrat

Nevanlinna,

Relander ja Heinonen se-

kä varamiehet herrat Palmgren ja Salmio.

Esiteltiin ja päätettiin saattaa Johtokunnan tietoon Valtiovarainministeriön kirjelmässä viime syyskuun
12 päivältä NQ 1726

tehty ilmoitus, että Valtioneuvosto

samana päivänä oli määrännyt Suomen Pankin johtajalle Jalo Järnefeltille myönnetyn
ai~na,

kuuden kuukauden virkaloman

laskettuna viime heinäkuun 16 päivästä,

Pankin

johtajan virkaa hoitamaan lakitiedetten kandidaatti Ernst
Grästenin. (Kirjelmä NQ 74.)
Lakitiedetten

kandidaatti

Grästenin yllämainitun

J

nimityksen

jchdosta

esittämään

pyyntöön

saada

virkavapauttq Pankkivaltuusmiesten sihteerin toimesta sinä aikana, jolloin hän hoitaa Suomen Pankin
johtajanvirkaa, päättivät Pankkivaltuusmiehet suostua,

~ekä

määrätä sihteerintointa tänä aikana, las-

kettuna lokakuun 1 päivästä, hoitamaan filosofian
maisteri

Kaarlo

Julius

Kallialan.
Vakuudeksi:
11""'\

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä viime syyskuun
25 päivältä Ng 59 ja sen ohessa saaruneet asiakirjat, joista kävi ilmi, että avoinna olevaa Pankin
Mikkelin konttorin rankinkomisarion virkaa hakemusajan kuluessa olivat hakeneet pankinkomisario Pankin Joensuun konttorissa majuri Arthur Fredrik Blomqwist, kassanhoitajat Pankin Turun

konttcris~~,~ar

teeni Rudolf Georg Gideon Bäckman, Porin konttorissa
Edvard Gulin, Mikkelin konttorissa filosofianmaist~ri

Kaarlo Johannes Jauhiainen ja Kuo ion konttoris-

sa filosofianmaisteri Antti Sarvi, joista Johtokunta
oli viran täyttämistä varten asettanut ehdolle ensi-

(

mäiselle

sijalle

kassanhoitaja kapteeni Bäckmanin,

toiselle sijalle pankinkomisarion majuri Blomqwistin
sekä kolmannelle kassanhoitaja Gulinin.
Hyväksyen Johtokunnan mielipiteen päättivät Pankkivaltuusmiehet lähettäessään asiakirjat Valtioneuvostolle puoltaa kapteeni Bäckmanin virkaan nimitettäväksi. (Kirjelmä Nil 75.)

Esiteltiin ja päätettiin Johtokunnalle lausunnon
ja tarpeellisten ehdotusten antamista varten lähettää
Eduskunnalta Pankkivaltuusmiehills saapunut, viime kesäkuun 11 päivänä päivätty kirjelmä sekä sen ohessa
saapunut Eduskunnan hyväksymä Pankkivaliokunnan mietintö

Suomen Pankin tilaa ja hallintoa vuonna 1918 kos-

kevan tarkastuksen johdosta. (Kirjelmä Nil 76.)

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan lokakuun

I

)

3

päiv~ltä

päätettiin,

Nil 61,
että

jossa

tehdyn

ehdotuksen mukaisesti

Pankin toimihenkilöille matkustussään-

nön mukaan tuleva päiväraha ja korvaus tavaroiden kulje-

tuksesta kuluvan lokakuun alusta oli korotettava 400 %:!la
matkustus säännön säätämistä määristä. (Kirjelmä

Ng

77.)

.Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä kuluvan lokakuun 1
päivältä

Ng

60, jossa tehdyn ehdotuksen mukaisesti pää-

tettiin korottaa se korkein määrä, mihin Pankin Sortavalan konttorin käsikassa saa nousta, sadastatuhannesta
sataankahteenkymmeneenviiteentuhanteen markkaan. (Kirjelmä

Ng

78.)

U..:.
Esiteltiin ja päätettiin Johtokunnalle lausunnon antamista varten lähettää Pankin Oulun konttorin pankinkomisarion M. Bergrothin Pankkivaltuusmiehille lähettämä pankinkomisariolle vuokrattavaa huoneustoa koskeva
kirjelmä. (Kirjelmä

Ng

79.)
Vakuudeksi:

~,

