
Raumo den 30 Augusti 1908.

Kära Minna!

Hjertliga tacksägelser till Eder allesamman för Eder ihågkomst och gratulationer
till födelsedagen. War det den sista, eller skola dertill länkas flere eller färre, det 
står i Guds hand. Jag tänker nog icke vilja ens lyfta slöjan, men väl önskar jag få 
vara till någon nytta så länge min tid varar, och dertill förhjelpe mig Gud!

Af Hildas Hanna hörde jag i fredags, då hon hemtade Anttis bref till kyrkan 
(brefvet hade varit stucket inom Hildas tidning), att Olli får qvarter hos Helenius.
Detta är ju mycket tillfredsställande, i all synnerhet om han får det så, att han 
ostörd får läsa. Jag har under dessa tvenne dgr jag varit här ännu icke hunnit gå 
till prestgården, men tänker gå i afton. Annars tror jag vi borde få färdigt nu 
inkommande vecka, kanske fredag. Om Du sänder hit ngt bref, så bör det alltså 
afgå hemifr. om onsdag. Bäst att adressera det till Kkherden Helenius så kan Olli 
föra det till kyrkan. Jag bor hos en fru Korpela, men säkrast komma brefven 
prestgårds vägen.

Det är glädjande att höra att sjukdomarna småningom vika från Eder. Måtte nu 
ej andra tillstöta. Här säges halsröta vara mycket gängse. Annars är här en 
vedervärdig lukt, hvilken kommer ifrån ån der vattnet icke rinner, utan står och 
ruttnar med allt det afskräde som m. fl. a. Sjöbloms läderfabrik släpper dit.

Troligen få de om tisdag på verkstaden den vexellådan färdig som jag sände 
Petterssons att göra. Den bör sändas hit ss. ilgods och om möjligt föras onsdag 
morgon (sednast) till station så den går med morgontåget till Tfors och forts. 
derifr. med midd. tåget, så vi få hit den på aftonen.

Af denna sändning kommer jag ihåg fisken jag sände ifr. Bborg, och undrar om 
den kom fram ss. ämnat var, eller om den stals bort på vägen.

Jag kommer icke nu ihåg om Dina bref, som jag fått, innehöllo några frågor att 
besvara utom dem som Martti förde svar med sig, derför har jag ej heller något 
vidare att nu tillägga. Med Olli får jag väl i morgon höra vidare hemifrån.

Helsa hjertligen Katri, Martti och smågossarna ifrån

Din tillgifna     
Axel


