
helmi 15 
S 16/PB/IU"iI .. 

I'Wi.m..'l.jan Pääint endentinto1m15 tolle. 

H,,"1jur1 E. Kyläea.lo _ huomioon .. 
---~~~~-~--~ --~- ----~-.-- - - --

Kuluvan helmIkuun 6 päivän iltana Helelnsissä sattUlteer. 

111t'l2.pomtn1tuksen aUmna. pudotettiin Suomon Pankin tli.kli. l ä,lseen 

toimit' loon ainakin yksi r äjähdyspommi ja kolme puloponwua, josta 

va;pslnaisen to1m1stokerroksen luhistumisen ohella oli setu~uuksena 

koko yön jatkunut tulipalo ullako11la ja toLmisto33a. Useissa 

muissa pa.lko1 sa. kaupung1.11a sama 1ka1sestt $.attuneiden tuli

p~lo jen t e.k1a. pieni paloku."'ltaosasto saapui ruislru1neen Bnl{kiln 

va ta. useita. t.u.."'lte.ja palon a.lkamisen. jälkeen; ja sent8.hden tuli 

:w.us1 eteneIfu-~ myös pankin varsina,lsen to1ml talon Yhteyteen r8-

!':cnnettm gete11pa.inon ullakolle. 

Palon leviäminen setellpainon tyr)huon.e1siin ja. kone1sii n 

01is1 voinut aiheuttaa sellaisia v,aur1oitB, että seteleiden a 

valtion arvopaper i- y.m. t i lausten tolm1t 

nyt aikana, jolloin vähälstrutään bäiriö ei aals1 tulla kys yk-

eeen. 



tulos e1 ku1 tenk.:~~ muodo t ut kyllin 

t::ul""t· S 011 ou1den kallI'UI ~lla syttyne1den tuli mlojen jo1 .osto. 

elin suuri, etteivät .. l ,emmlssä kerrokslssa sijaitsevat vcs! )t)st1t 

toi 1neet. Tark.o1.tukseen soptvl.enp1 lten moottol"l.ruisku en 0. l

Ie. olin1 ve.rttota s'uor1ttava. oma miel 1. stB sensije.a.l voinut e lk..,us 

t!; tulen leviämisen. 

Tul.ev.a.a tarvett..<J. slJ.m,!il "pitäen Suomen Paru .. 1 hal'~"'15i~ eU5I:t. 

vilns~ h.a.nkk1,e. sellaiset välineet, että omakoht..~1.nen ~'.losuojc-l 

:.1.aodost\.\isl mab ollisirnmE:;ll tuloksel11selts:t., fmtta. 'CO> .. ~:lL.if!ct :_k

::eot elvät voi toimittaa. ajat.eltuja moottoril"'Uiskuja :I.lr,'n l. p. olu"'

tus1al t.o.ksen l' .pp....a.. 

EdellLi U&"lOttuun viitaten S .oman Pankin. johtoku.f'lta ~)nrtliil 

kW1n1oi ttaen, Qttä p&UGk1 saisi ostaa kaksi tarkolt~~seen ~O?i1~ 

-,.:ieneru::Jii 1l1oottorlruism'3. kP...1kklne tarvikkelnean josta..1d.n k."}"noo sll 

olevien vM.l nelden erllrols111k.~e tJi. TOinen ru1sxuista. tuli t 

J..J.' .ir"", J. pankin setelipainoa. vart 11. ja toinen paukin var~ina: stc. 

t: i:L.l ta,loa sekä sen la.1.1e1syyde3s1:t sljai tsevia pankille k-uulu.vln 

7~ l."'U .. ,to- ..,.. .m. rakennulcs!..D. vurren. r;m1n1 ttakoon vie ä, että csi

n:orki ... :si Oy Veljekset KuJ . .ma.la Ab: n Palola11ustotehdas Pi tUjt:n.mt:cllt: 

...,1131 hulula1a toim1ttame.an pankille ruiskut moottore1ncen~ "ix:!.":'! 

l u:;n saadaan. TtU"Vittavat po.loletkut 011s1 se sijaan ostett· .", r. .. 

't,oisanl ta ... 




