
Hotel zum schwarzen Adler 
Inhaber: Paul Weber 
 
Pirna, 19. Kesäk. 1909 
 
 
Rakas äiti! 
 
Kun tässä minulla on muutama hetki vapaata aikaa - ne toiset vielä kun makaavat - niin 
kirjoitan jonkusen rivin, vaikkakaan ei minulla juuri suuria kirjoittelemisia ole, mitään 
erinomaisempaa kun ei ole tapahtunut. Olemme nyt täällä eräässä pienessä kaupungissa 
Elben varrella Lilli, Antti, Päiviö ja minä. Tänään täältä matkustamme eteenpäin Saksin 
schweitziin. Kyllä on jo täälläkin luonto kaunista. Korkeita vuoria, äkkijyrkänteitä ja taas 
laaksoja. Täydellistä Schweitzin maisemaa. Kauvaa tämä matka ei nyt enään saisi kestää sillä 
minun pitäisi jo matkustaa pois, luulenpa Z:n jo hyvinkin minua odottavan. Oli nim. puhe, että 
minä valmistaisin Kielin 17 äänikertaiset urut valmiiksi, jottei Z:n tarvitsisi lainkaan tulla 
sinne. Nyt - jos kirkkoraati sen on sallinut - on urut saaneet valmiiksi rakennettuna  odottaa 
inttoneerausta. Woi olla kenties vähän hävytöntä, etten paremmin kiirehdä takaisin, mutta 
kun palkatointa työtä teen ja tämän loman olen itselleni hankkinut niin en näe olevan mitään 
erikoisempaa kiirettä minun kiirehtämiseeni - menkoon Z. itse sitten jos niin on. 
 
Sain Katrilta kortin Dresdeniin.  Kertoi vatsansa olleen sangen huonossa kunnossa, mutta sai 
minulta yhden vatsapulverin ja kertoi sen hyvästi hänet auttaneen ja terveeksi tehneen. 
 
Olisin halukas tietämään, mitä isä sanoi - jos hän siitä tiesi - minun lähettämästäni artikkelista 
(luulen yleisön joukossa, en ole sitä itse nähnyt) Helsingin Sanomissa koskeva heidän 
anomustaan tullista kirkkouruille. Paavo kertoi sen siinä lukeneensa, joten se kyllä on ollut 
H.S.:ssa, mutta liekö isä sitä huomannut. 
 
Kernaasti olisin matkustanut Leipzigiin siellä kun oli musiikkinäyttely, mutta se kun suljettiin 
15 päivä ja kun en saanut ketään mukaani niin jäi se matka. Olisi ollut hauska nähtävä - siellä 
kun m.m. oli kahdet urutkin näytteillä.  No, ehkäpä toisten tulee siihenkin tilaisuus. 
 
Monet terveiset lähetän kaikille kotolaisille toivottaen samalla hauskaa juhannusjuhlaa. Ei se 
täällä sen veroinen kun siellä. 
 
Äidin 
Martti 
 
 
P.S. Lähetän mukana yhden Berliinistä ottamani kuvan joukosta. Otettu pihalla - taustalla 
Pensionaatti missä asuimme 4:ssä kerroksessa. 
Sama  


