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Vuonna 1920 kesäkuun 18 päi- nettava. (Kirj elmä nQ 49). 

vänä kokoontuivat Eduskunnan Parn-

kivaltuusmiehet varapuheenjohtaja 

Nevanlinna, sekä varamiehet Liak- Esiteltiin J ohtokunnan kirjelmä ku luvan kesä- ~) 

ka ja Palmgren. kuun 18 päivältä nQ 30, jossa J ohtokunta iJmoit-

taa että Pankin ensimmäinen kamreeri vapaaherra 

1 §. AxeJ de Ja Chapelle, jonka Pankldval tuusmiehet ko-

Esi te 1 tiin eT oht okunnan kirje kul uvan keseikuun kouksessaan viime t oukokuun 5 päivänä olivat mää-

16 päivältä nQ 29 sekä sen oheen pantu luonnos ränneet hoitamaan Johtokunnan jäsenen virkaa heinä-

sopimukseksi Johtokunnan ja rakennettavan klishee- kuun aikana, on sairastunut ja lääkeirintodistuksen 

laitoksen teknilJiseksi johtajaksi aijotun herra E- mukaan tarvitsee vapautta koko heinäkuun ajan, ja 

rich StahJ 'in kanssa. Kirjelmässä Johtokunta ilmoi~ ehdottaa , että Pan kkivaltuusmiehet peruuttaisivat va-

taa keskusteluja herra Stahlin kanssa kaydyn tu- paaherra de la ChapelJe'ille antamansa määräyksen 

lok seJ la, joka käy ilmi sopimusluonnoksesta sekä sekä että Johtokunta oikeutettaisiin apujäsenekseen 

pyytää tietoa siitä hyväksyvätkö Pankkivaltuusmie- heinäkuun ajaksi kutsumaan Vaasan konttorin pankin-

het, että tämänsisältöinen välipuhe tehdään herra komisarion Einar SereniQksen. 

Stahli:t1 kanssa . Pankkivaltuusmiehet päättivät peruuttaa va-

KirjeJmän johdosta keskusleJtua katsoivat Pank- panherra de la Chapelle'ille antamansa määräyksen, 

kivaltuusmiehet että asia on Joht okunnan ratkais- sekä määrätä Pankin Vaasan konttorin pankinkomisa-

tava, eivätkä niin ojIen ryhtyneet siinä päätök- rion Einar Sereniuksen hoitamaan Johtokunn an jäse-

sen tekoon. nen virkaa tulevan heinäkuun ajan. 

Tästä oli Joht okunnalle kirjelmällä tieto an- Pää töksestä oli Joh tokunnaJJe kirjelmällä 
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tieto annettava. (Kirjelmä n!! 50). 

Vakuudeksi : 
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SUOMEN PANKIN JOHTOKUNNALLE . 

J ohtokunnan kirjelmää kuluv~n kesäkuun 16 pä i 

väl t ä ng 29 tänään es i tel täes sä ova t Pankk iva l tuus -

mi ehet ha vd i nneet että t.s i a on J ohtokunnan r atka i s -

tava , minkä P an~k ivaltuusmiehet s aavat täten J ohto -

kunnalle ilmoittaa . 

SUOMEN PANKI N J OHTOKUNNALLE. 

J Ohtokunndn kirjelmää ku luvan kesäkuun 18 

päivältä ng 30 tänään 9s ite l täessä ova t Pankki vaI 

tu~srniehet, hyväksyen J Uhtokunnan eSitJksen , päättä-

neet peruuttaa viime touk okuun 5 päivänä Pankin 

ensimäisel le karnrgerille vapadherra Axel de la Cha-

oelle'ille antamans~ määräyk s en hoitda J ohtokunnan 

jäsenen virkad tulevt n he i näkuun a i Kana , sekä mää

rätä Pank in W~asan konttorin pankinko~isarion Ei 

nar S~reniuksen hoitd~aan J Ohtokunnan jäsenen vir

kaa heinäkuun aikana. 
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