Kangasala den 24de Juni 1893
Min Egen Älskade Axel!
Tack käraste egen vän för brefvet som igår ankom. Mycket illtyckt var jag öfver
att du hoppades få bref om thorsdag och så afgick det först härifrån om
thorsdagen. Jag hade bokningar och strykning samt annat stök och då intet var
att nämna om af vigt lämnade jag brefskrifningen till den dag då jag hade bäst
tid. Ledsamt att jag ej visste af påstgången till Karins, nog frågade jag dig en gång
i förbifarten derom men du observerade icke min fråga och så antog jag att en
ort så nära jernvägen skulle ha tämmeligen ofta påst. Kommer då påsten icke dit
annat än om thorsdagarna? Nog är din midsommar väl ganska ledsam ensom
bortta ifrån hemmet. Hvad det vore roligt att ha dig här hemma min kära dyra
vän men huru skulle man knota öfver sina pligter.
Om den ledsamma hostan blott ville lämna dig. Försök älskade att akta dig och
sköta om din helsa för all del, för vår skulle min älskade vill du ju var försigtig.
Mamma har varit nästan bättre nu igen i går var hon mycket trött men hade icke
värk och sofde hela natten ända till kl. 7, kände ändast i sömnen obetydligt ondt,
nu på e.m. har hon dock igen fått värcken åter få se om hon icke i natt måste
anlita morfin. Annars har hon i dag varit ganska rask.
Faster och Wivi kommo hit i går afton och med tåget i går kom Mias äldsta syster
Lydia hit, hon återvände ifrån något möte i H.fors och som hon icke skulle hunnit
hem och icke just hade någon att vara hos i Åbo, hade Hilda Ignatius bett henne
komma hit, i måndag eller tisdag reser hon hem. Coléruses har i dag någon
ungdomsbjudning Sally firar sin födelsedag der äro de f.n. Annars rör det sig
mycket folk här ikring, troligen till en del för att det i morgon är brankårs fest,
och så lockar karusellen en hel hop menniskor. Huru månne det kom sig att den
karusell meniskan fick komma och ställa upp sin karusell här, måste man icke ha
komunens lof till sådana tillställningar. Brandkåren säges betala åt dem 30 Mk
för att de icke skulle ha sin karusell nere och derigenom locka folk ifrån
brankårsfesten, karusellen får sjelf all inkomst ifrån sin karusell.
Fogden säger att haglet och regnen icke slagit mycket men rågen endast helt litet
på landsvägssidan vid Yrttitarha.
Regnigt och ganska kallt har här också varit, en afton var det klart och lugnt så
jag var helt rädd att det skulle blifva frost men tills vidare har det icke hörts af
några froster. Af hvilken orsak vet jag icke, allt nog Oksanen har icke varit och
sprutat in vatten i röret och fogden säget att det allt ännu är fruset, få se om det
smälter på hela sommaren.
Nog är det väl så att det vore bra om du fore upp till Jorois om du blott orkar
dermed, ty nog vercker det litet så de få se orgelbyggaren också och saken får
diskuteras. Icke har du väl hört något ifrån Wiborg fråga nu Reino som är så
bekant med Landman kanske han händelsevis skulle hört något derom. Gud låte

dig få det eller något annat arbete att de arma arbetarena icke blefve utan
arbete. Intet har jag hört om Pappa när han slipper ifrån Åbo. I dag fick mamma
bref ifrån honom, men jag vet naturligtvis icke hvad det innehåller.
Olli stod här och bad helsa dig och säger ”minä olen terve” friska äro vi Gud ske
lof alla om blott mamma blefve frisk. Något vidare ifrån hemmet hvorden ifrån
värkstaden eller hushållet kan jag nu påminna mig att nämna. Ännu är Aurén
icke hemkommen.
Gud vare med dig älskade kära Axel och låte dig blifva frisk, det är mycket
ledsamt att veta dig ha den långvariga svåra hostan.
Mamma och barnen helsa dig varmt genom din egen hustru
Minna

