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Rakas oma Olli poikani!
Kauvan minun on pitä nyt sinulle kirjoittaa taikka edes soittaa, mutta kun en taas muista sen
neidin nimeä , jonka luona asut enkä tiedä lö ytyykö sinun nimesi telefooni luettelossa en ole
voinut sitä kä ä n tehdä .
Lä hetä minulle joskus telefooni numerosi niin panen sen jonnekin muistiin niin että sen
lö ydä n. Pä ä asiallisena asiana minulla on se vaali ote. Sinun nimesi on kyllä Kangasalan vaali
luettelossa, mutta Martti ei voi sitä lä hettä ä ennen kuin sinä lä hetä t valtakirjan. Nä mä
valtakirjat ovat ainakin tä ä llä toisenlaisia kun tavalliset asianajajavaltakirjat, niihin lö ytyy
erikoinen kaavake. Minä otin yhden semmoisen ja lä hetin Liisalle mutta en tullut ottaneeksi
sinulle, ehkä saat sieltä kin tai jos tahdot tä ä ltä niin kyllä hankin sen sinulle heti, onhan tä ssä
nyt vielä aikaakin sen toimittamiseen. Muutenhan sinä ehkä voisittaa asettaa tä nne tulosi
siihen aikaan ja valita tä ä llä , tai jos tulet aikaisemmin niin ottaisit vaaliotteen tä ä ltä koska saat
ä ä nestä ä joko K.salassa tai tä ä llä .
Anttilaiset ovat nyt muuttaneet omaan huoneistoon joka minusta on koko hauska suuret
huoneet korkeat ja muuten hienot mutta samat ”simppeli” tapeetit, kontooreista taitaa olla
puute ja kuinka lieneevä t lä mpimä t on epä tietoista, toistaiseksi ovat kyllä olleet kylmä t mutta
sitä ei voi ihmetellä kun ovat olleet lä mmittä mä ttä koko talven. Paljon huoneita siellä on ja
niin sopimattomia ettei niistä juuri voi vuokrata mitä ä n. Pä ivi ja pikku Lilli ovat saaneet sieltä
yhden huoneen. Kun siellä yhä korjataan ja maalataan eivä t ole vielä saaneet siellä oikeata
jä rjestystä . Wä hä n aukoilta heidä n salinsa nä yttä ä kun eivä t ole viitsineet tuoda salin
huonekalustonsa H-linnasta. Alakuloiselta Antti taas tuntuu, ei taida olla hauskaa olla
hallituksessa nä inä aikoina.
Saa nyt nä hdä koska ne valtiopä ivä t keskeytetä ä n, kyllä Paavo jo hyvin kernaasti menisi kotiin
ja pitkä se kotona oloaika sitten ole.
Katri oli sitten tä ä llä 2den viikon ajan, kä vi hammaslä ä kä rillä y.m. Lauvantaina hä n lä hti ja
Paavo meni myö s silloin kotona kä ymä ssä , tä nä p.m. hä nen pitä isi taas tuleman takaisin.
Hauskaa oli kun Katri oli tä ä llä , oli vaan vä hä n liian paljon visiteerauksia että oikeen vä syi.
Sattui vielä monta syntymä ja nimipä ivä ä kin sillä ajalla. Paavon pä ivä nä pyysin suvun tä nne
illalliselle sitten oli Alfredin synt pä ivä 22, Heikin pä ivä 19, Heikki kutsui meitä tosin pari pä iv
jä lkeenpä in kahville, sitten oli Hildan synt pä ivä ja Iinen ja Helmin 2 pv Helmik. Iine vietti synt
pnsä aikaisemmin ja Helmi 2sena pä iv, silloin oli Katri jo lä htenyt mutta olimme suuri osa
sukua siellä .
Tä ä llä hä n on nyt ollut suuret puoluepä ivä t mutta minä en niistä tiedä mitä ä n en ole ollut
mukana ja vä hä n olen niitä sanomalehdistä kä ä n seurannut. Suren vaan sitä kauheata
eripuraisuutta mikä tä tä kansaa aina seuraa, etteivä t nytkä ä n edes suom. puolueet voi tehdä
vaaliliittoa vaikka heille kovasti selitetä ä n että on kauhean vaarallista porvareille elleivä t tee
vaaliliittoa. Edistyspuolue sitten yhtyy maalaisliittoon, joka totisesti on niin onneton puolue ja
niin kovasti ikä vystyttä ä valtiopä iviä . Olimme kerran istunnossa ja kyllä oli tympä isevä ä
kuunnella Alkion ensin puhuvan ihan mahdottomia 1den tunnin, sitten tulee Wuorimaa ja
toistaa kaikki nä mä tyhmyydet toisen tunnin, Juutilainen taas puhuu vielä onnettomampaa
roskaa j.n.e. Siinä Paavo paran pitä ä istuman kuuntelemassa kaikkea tä tä tunti tunnin jä lkeen.
Kaikki muut puolueet puhuvat puolta vä hemmä n ja paljon hauskemmin.
Sitä minä ihmettelen kuinka Kivimä ki voi olla ja yhtyä tä mmö iseen. Martti oli sanonut että
oikeen iloitsee, että on pä ä ssyt Helsingin Sanomista kun se on tullut niin roskaseksi ja sitten
ne Ruotsalaiset toiset ä ä rettö mä n hä vyttö mä t, niitä kursaillaan ja myö nnetä ä n vaikka mitä ,
mutta enemmä n vaan vaaditaan, vaikka heidä n itsensä kin pitä isi ymmä rtä ä kuinka
mahdottomat heidä n vaatimuksensa ovat. Kehtaavat sitten vaatia Sö derholmia pois

hallituksesta joka tietysti tekee hallituksen olon hyvin vaikeaksi ainakin ulkovaltain silmissä
kun sitä kotona kannattaa ainoastaan hyvin pieni osa puolueista. Kyllä Suomi nyt sentä ä n on
noussut ulkovaltain silmissä Wiron taistelujen kautta, mutta lopussa kiitos seisoo. Saa nä hdä
vaan mitä ne Bolchevikit vielä tekevä tkä ä n kuinka ne tä tä mailmaa myllerö ivä t.
Kyllä minusta ovat sinua liiaksi verottaneet Kangasalla verrattuna muihin, ja onkohan se
ollenkaan siellä jossa sinua on verotettava. Martti sanoi että minua verotettiin siitä summasta
minkä hä n maksoi vuokraa ja sitten 400 Mk puutarhasta. Eihä n 400 Mk nykyä ä n ole paljon
puutarha tuotteista mutta jos se on oleva puhdas tulo niin kun siemenet maksoivat yli 100 Mk
ja hoito (tosin ei paljon) ei edes tä yttä 100 niin en luule sen tuottaneen niin paljon, no tulihan
sieltä sentä ä n tosin koko paljon omenia, ei tainnut olla liikaa, mutta siinä tapauksessa maksan
ehkä liian vä hä n sillä sainhan vä hä n vuokra rahaa myö skin toisilta maanvuokraajilta. En siittä
sentä ä n aijo valittaa. Tä ä llä saan sen siaan maksaa riittä vä sti.
Kuten tiedä t asuu tä ä llä nyt Irja Aulamo ei hä nellä oikeen mukavaa ole kun saa asua minun
kanssani, mutta ei hä n juuri paljon joudu kotona olemaan, suuremman osan pä ivä ä , hä n on
sotoomi tö issä , hä n lukee hammaslä ä kä riksi sitten on luentoja ja joskus sitten Raunon kanssa
osakunnassa y.m. Kiltti tyttö hä n taitaa kyllä olla. Et sinä enä ä taida joutua pitempä ä lukea.
Jumalan haltuun siis rakkaani. Lä mpimä t terveiset tä ä ltä
kautta oman ä itisi

