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S 2S/PB/RN . 

PiUiinter ent1nto.im1stolle. 

Vii taten kirjelm11nsä ;:~ S 116/PB/ru jo ~ukuun 4 : lt:' 1: 42 jo. 

.:'~ S 4/PBj IV tammikuun 11 p:l"":- 194}, jo1den sisältämän anoo li-sen pG

~usteella P~lustuavoimat lOttuttivat kaksi ~ervaKosk1 Oaake tiGn 

pBlv-el SElsaa olevG.B., ltiiSill valmistettava.! setellp~pcr- n. kaaveajea 

kulu.vaJ . RlBSllslruun loppuu..l1 saalt'lal.~ Suomen Pankin johtolamta llooittaa 

toden:i::~o sa, että sa.nottu Pan1 1n valvonnassa olo'iT8 paporitelrlc.s on 

saadun ta.mIllatti1ialtoisen ~puvo1ma.n an 10sta pyst toimi tta· c...~n mni-

n1 tuje. kirjelmien edel lyttämän korotetun aeteli perimEl.:.rfu, nirJct.:. 

Suooen lnnk1n setel ipa1no on tarv1.n...'1.ut ,rä l ttämättörn1rl 11." " kulut- "006_-

6 & . ...U " onkaan ei ole pliäst sella. aeen tul okseen, e ttr setolien vu.l-

n lstus voisi ja~ ua rAiriö1tt~ i j tkuvaa miehlst.L .... y övo1.rl .. "1-D., D.ik-

k~ apuna toi ivien naista ta1to~ ja kykyä on koetettu edeLleenkin kc-

h lt ... illi. uten ' r 1ee, asu I'l.nonuksis e. jo oto.lrs tti1..nklnJ! "·ytt.:iLi, 

1...73ymykee'ssä todell[!. l e "J'Wl erll:o en · ' tt1.a.la, j olla na set tuski 

koow.an voiva.t ty::5skennellä elln.isella :senestyksellt:.,t ett.ä ri1ttlivE 



tuloa saa tet . 181m, laatuvoo,t)!muk 1sta. umat takaan. 

pyr _en kaikin ~ 'Join vtUttitr'Jiiän ~'ol11sen trsavrlinw'" 

n tuho! sia aeur·~",,'4l SG .... ä sota- et.tä e-i Vi.:i:11 tal.o: lcllc1:i.mle 

Suo · n n" että kuluvan :~li3-

!U 31 1)li.1 vUän aaskka. 1.0CID.U tet t jan 

en PenttI JL"ltel"o, aynt. 6/ 5 1913, 0.601 t e "~pk 1/224 ja 

s ·'tt Eino Ant e:l1tQ 6 synt .. 2 "(/1 1')14, 0501 te K!J'- 5/"' -

snlU t ~s11n ca.ln.lf tusw. ~obä: :3 lukien edel1 1n ho' teJ teh-

tgV1~:tin Suomen. Pankin ooto11pa1no hyvtilrGl. ffer ako k1 0 

0." l"lto · taall.a. 

l',:lkäll p;~" ja kuitenkin tuo ta! a.1heelll e s1 va. h t ' r" 1.11chiu" 

t 1131 l1t lomautettu en tilo.l.le 1"m1nni.i ky~.J:Been a.l.U'-l> a l3.il'.it~ta= 

su (k omuksi. aa ehdolle ase tut 

h'"Or _. Tauno Lum1ova.a.l?a" s-ynt . 4/4 1.91t.)' c>so1te pk 1/2:243 jc. 

stm .. VUlnö 5eve~.". Laltin , synt .. 16/9 19 }, osoite l'pk 1/ )4l$ . 


