Ilman päiväystä mutta myös kesältä 1893
Min Egen Älskade Axel!
Nu har du väl redan med otålighet väntat underrättelser ifrån hemmet. Förlåt
älskade kära vän att de så länge uteblifvit, då mamma också är sjuk är du
naturligtvis än mera orolig. Mammas helsa är sådan den varit, dock lär man
kunna säga att hon i det hela är något bätre.
Det är ändå allt emellan nätter då hon kan sofva utan morfin, så var det till ex i
sista natt, och i dag morgse var hon kryare än hon varit på många morgnar men
nu har värcken i ryggen igen börjat på nytt så hon har helt svårt. Natten mot i
går var mycket svår och hon beslöt att icke begagna morfin men kl. 8 måste hon
slutligen gripa till den då hon ej mera orckade uthärda längre. I går försöktes en
björklöfs bodtning som många förordar och i dag tänkte vi ha en ny men hon vill
ej ta det nu utan först i morgon
I dag skall arangeras bad igen. Mormor som var här en stund trodde att det är
någon lefver sjukdom eller gulsot mamma har, det sednare trodde Sofie Hagman
också, emedan mammas ansigte är mycket gult, men nog är det väl reumatism i
alla fall. Richard försökte galvanism och mamma tyckte om det, men trodde att
det blef sämre efter och slutade dermed.
Bref har hit ankommit, ett ifrån Kuopio, deri frågas om du går in på att vänta på
orgel betalningen så väl kapitalet som ränttan till slutet af November då de
hoppas få pengar, ränttan skulle bort betalas nu i denna månad. En räckning på
42,80 pi har ankommit ifrån Österblad för Zinkplåt samt underrättelse om att
han skickat 6 st Zinkplåtar till H-man, de äro också redan hemma. Ett
rekommenderat bref ifrån Sysmä anlände äfven i söndags de äro mycket otåliga
att få sin orgel. Suurella ikävällä ja tyytymättömyydellä jo odotetaan urkujen
tänne saapumista. Wäestö murisee ja napisee kovasti ja syyttää toimikuntaa
leväperäisyydestä ja velttoudesta vaikka olemme tehneet minkä voimme. Tämä
alkaa jo käydä ikäväksi. Tulkaa siis mitä pikemmin sitä parempi niitä paikalleen
asettamaan ja päästäkää meidät tästä piekinästä.
Äsken juuri telefoneerasin Lahteen laivasta ja siellä on kyllä kaikki valmiina
kunhan vain urut tulisivat Telefoneerakkaa tahi kirjoittakaa kuitenkin päivää
tahi paria ennen lähtöänne Wesijärven asema päällikölle Permand’ille että hän
tietää pitää laivan valmiina teitä varten. Hänen hallussaan on nimittäin laivan
tilaaminen ja ilmoittakaa samalla myöskin urkujen paino sillä sitä tahtovat
myöskin tietää.
Ettekö ole saaneet kirjettäni jonka lähetin noin paria viikkoa takaperin kun ette
ole siihen mitään vastanneet. Wastakkaa nyt joll’ette vieläkään ole heti valmis
lähtemään vaikka kyllä nyt tarvitsisi vain kiireimmiten tulla. Warmuuden vuoksi
jotta tulisi perille sisäänkirjoitan tämän kirjeen. Hyvästi näkemään asti jonka
soisin pian tapahtuvan jos nimittäin itse tulette urkuja ylöspanemaan.
Kunnioituksella Juho Lehto”

Angående värkstaden borde intet vidare vara att tillägga. Om jordbruket vill jag
nämna att fogden säger att han ändå icke anser skäl vara att låta hästarna beta
kyrkåkern oslagen emedan hö växten i Papinoja är mycket dålig sämre än den på
kyrkåkern och det kanske blir bra litet hö för nästa år, utan slår heldre denna
tidigare och betar den sedan. Men nu är det en svår sak att veta hvar fåren i
sommar skola få bete. Fogd låfvar visserligen gärda Pkl riihipiha men hvad
förslår det bland så många, om det nu vore föda åt dem tills ångarna fås bergade
men svårt är det väl. Af Katris bref finner du att det just nu var ett svårt hagelfall,
alldrig har jag sett så stora hagel, ja de voro formliga isbitar så stora som vanliga
sockerbitar eller som bonbon karameller. Lyckligtvis föllo de icke alldeles tätt
och ändast ganska liten stund, men nog kunde de ändå skada vägen bra mycket,
få se om den icke lagt sig efter detta väder, ty ett ganska häftigt regn följde på
haglet. Månne icke rutorna blifvit inslagna på många ställen af dessa isbitar. Bra
nog kallt och kyligt har det varit. I går aftse ganska klart lungt och kallt så jag
befarade frost, men i morgse var det mulet igen. Ehuru så här kallt åskade det
litet för en stund sedan.
Nu måste jag sluta och skynda mig att baka. Huru månne det är med din hosta.
Gud gifve dig helsa och krafter till ditt ansträngande arbete, och vare med dig
och oss alla önskar din hängifna
hustru Minna
Helsningar ifrån Mamma och barnen. Katri erbjöd sig att skrifva af Pekuris bref.

