
KASSANLISÄYSTÄ. NOUTAlV'lASSA. 
========================== 

Näin kului aikamme ja pankki toimi säiillnöllisesti 

häiriöist& huolimatta . aahan menekki oli huomattava ja en

nen pitkää havaitsimme, ett& kassa kipeästi kaipasi täyden

nystä . Olimme mielestämme saaneet mukaamme liiankin paljon 

rahaa , mutta toista viP±oa toimi t"tuamme täytyi r eidän jo 

tilata ~assanlisäyst&, kun kovasta ~iAkcrrahasta alkoi olla 

puute . Pääkonttori lähetti täydennyksen Joensuuhun, josta 

elokuun 15 . päivänä li;.',hdin noutamaan sen edelleen . 

Joensuusta käsin sain ensimäisen kerran suoranai

sen yhteyden pääkonttoriin ja tiedustelin taas toimintaoDjei 

ta ja toivomuksia, mutta uudestaan sain vastaukseksi saman 
kehoituksen kuin ennenkin toimia oma- aloitteisesti ja olo-

suhteiden mucaan . 
Lähtiessäni Pitkärannasta olin saanut luottamuksel-

lisen tiedon, että Sortavalan summalla oli uutisia tulossa 

aivan lälliaizoina . Tämän vuoksi tiedustelin kamreeri J310m

quistilta, joka p~läkonttorissa vastasi rintamakonttoreita 

koskeviin kysymyksiin, onko Johtokunnalla aL,.omus E:i.hettä~ 
n:etåan Sortavalaan tutkimaan toimintamahdollisuuksia sitter, 

_.:un kaupunki taas on siirtynyt meidän kåsiiIDLle, vai oliko 

mincill syytä pistäyty~ siell~ rankin edustajana? 

Tähän vastasi kamreeri' Elomquist, että sitä asiaa 
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ei oltu vielä aj ateltu, mutta piti hän sen luonnollisena , et
tä kävisin siellä ja ilmoittaisin tuloksesta aikanaan . 

ruskin oli tämä puhelu Helsinkiin päättynyt , lDln jo 
levisi tieto siitä , että Sortavala edellisenä yönä lopullises

ti oli joutunut meidän haltuurmne, joten t :bedusteluni oli ollut 
hyvin ajankohtainen . Tämä tapahtui elokuun 16 . päivänä, joka 
oli lauantai . 

Kyytivaikeuksien tähden en päässyt palul~atkall e 

ennenkuin seuraavana maanantaina . Kuorma oli raskas ja auto, 
joka saatiin kuljetusta varten, oli vaan 500- kilon paketti 
vaunu . Tämä tuli niin ylilcuormitetuksi, että matka oli teh

tävä hyvin varovasti , jos halusi päästä perille ehjin vaunuin . 
Tämän takia kesti lähes 11 tuntia ennenkuin pääsimme Pitkä
rantaan, missä vasta illalla saimme rahat holviin . 

Aikomukseni oli mahdollisin;rrnan pian , ehkä jo seuraa
vana päivänä lähteå Sortavalaan, mutta sain tiedusteluihini 
vastalu:sen, ettei silloin vielä ollut suotavaa lcihteä sinne 

:!Jäin . ""aupungin ympärystÖSSL' oli näet jälkipuhdistus vielä 

täydessä käyrulissä, joten oli parasta odottaa pari vuorokaut 
ta . Tilinän mukaan olisin voinut li:ihteä matl:alle torstain seu
duilla, ~utta nyt tuli uusi este , joka pakotti siirtämään läh
dön aina sunnuntaihin saaY-Jm . 

Vänrildci Terämaalle, jonka olisi tullut toimia si 
jaisenani matkan aikana, tuli yllättäen tieto siitä, että sil 
r,äs~esi&listi, joka monta vuotta oli hoitanut h~nen silmi~nsä 

tulisi olema~"tavattavissa ainoastaan mu~taman päivän aika
na sill~ viikolla . Tällöin tulisi ~er&maan saapua Helsiru~iin 

hOidettavaksi , ellei h2n tahtoisi jhttd~ silmäänsä hoitamatta 

vuodeksi eteenpäin . Tämän vuoksi pyysi hän, että olisin len

nätinteitse pyytänyt hänelle lomaa ainakin kolmeksi päiväksi , 
koska asia oli kiireellinen . 

T(atsoen, että meille oli annettu oikeus kL.yttää 
sotalaitoKsen lennätinyhteyksiä ainoastaan tärkeitä virka- a 
sioi t a varten ja kun yleensä loma- asiat eivät mielestäni kuu
lu tähän luoIdeaan, kieltäydyin lähettämästä pyyntösanoma eh
dotettua tietä . Sitä vastoin ilmoitin mieluummin myöRt äväni 
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loman omalla vastuullani ja aikovani kirjeellisesti tiedoit 
taa Johtokunnalle, mitä olin tehnyt sekä pyytää, että toimen
piteeni tulisi ":9ost festum" hyväksytyksi . Näin tapahtuikin 
ja hyväksyminen tuli aikanaan . 

Lorila. oli määrätty elokmm 21. - 23 . päiviksi ja si 
nä aikana täytyi minun itseni hoitaa kassanhoitajan tehtäviä 
oman virkani ohella, k1m yht~an kassanhoitoon tottunutta si 

jaista ei ollut käytettåvissä . 

TTäin ollen en voinut lähteä Sortavalaan ennenkuin 

vänrikki rerämaa oli palanut matkaltaan. 
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