Kangasalla 29.6.1918
Rakas Oma Ollini!
Kovin olemme ihmetelleet kun ei lihakorttia ole kuulunut eikä
minkä ä nlaista tiedonantoa sinulta poikkesitko ollenkaan Helsinkiin.
Kirjoita nyt rakas Olli kiireemmiltä kin kortti jotta kuulemme olitko Hssä ja kuinka olet asiani toimittanut. Lihakorttia ei tä ä llä tosin tarvita,
ei jaetakaan korteilla lihaa mutta se musta vihko olisi minulle tä rkeä ,
ellet sitä toimittanut tä ytyy minun kirjoittaa Aino I:lle että hä n sen
toimittaa tä nne. Olisi muuten hauska kuulla kuinka pä ä sit perille oliko
kova ahdinko ja myö hä styikö juna.
Tä ä llä on kaikki ennallaan, kylmä t tuulet ja sadetta on ollut. Ei oikeen
lä mpimä ä tule. Sunnuntai iltana kuuluu Eino tulevan lapsinensa, nim.
Leenan ja Pekan kanssa tä nne. Hilma tulee heidä n kanssaan pikku
Liuk. Kuulitko että heidä n pikku tyttö nsä nimi on Kirsti Maija. Siiri jä ä
vielä Turkuun.
Lyyli (Linnove, Eva T:n sisko) on aina vaan kovin huono tuntuu vaan
menevä n alaspä in. Ei Evalla juuri enä ä ole toivoa hä nen
parantumisestaan, mutta kuinka kautta tä tä heikkoutta kestä nee.
Heikki (Linnove) parkakin on kä ynyt huonoksi ja kalpeeksi.
Eino ei ole tä ä llä muuta kun puoli yö tä hä n menee nimittä in
Jyvä skylä ä n auttamaan Lyydia Hemania pappilan syynissä ja on
hä nellä kova kiire kun nykysin kulkee maaherran mukana
virkamatkoilla lä ä nissä .
Olen vä hä n pahoillani kun puutarhassa kasvaa niin kauhean huonosti
kaikki ostin siemeniä 100 Mk edestä eikä mitä ä n sieltä saa.
Punajuuren taimia koetamme istuttaa saa nä hdä onnistuvatko ne.
Ikä vä ettei sen Aarnon kanssa ole tehty mitä ä n sopimusta ei se tä ä llä
kä y, rouva tä ä llä on kylvä nyt, mutta itse hä n ei ole kä ynyt ei
katsomassakaan ja luultavasti hä n kumminkin ottaa kovan hinnan
hoidosta jota ei ole tehty.
Sydä melliset terveiset lä hettä vä t sinulle kaikki tä ä ltä . Jos tä tiä tapaat
niin sano paljon terveisiä hä nelle.
Jumala sinua siunatkoon ja varjelkoon. Hä nen rakkaaseen huomaansa
suljemme sinut.
Oma ä itisi

