
2. 

Kedves Bátyám! 

Nagyon köszönöm a szíves utba igazításokat s a recepteket és még egyszer bocsánatot kérek az okozott
sok alkalmatlanságért. Mellékelve küldök egy jó Haucktól10 való Siemens féle telefont. Ha az uton
netalán elrázódott volna, mi néha a telefonoknál megtörténik ugy kérlek állítsd be ujra a mágnest a
lemezhez kellõ távolságra mi a középrészen levõ nagy csavarfej által - mi egy excentert mozgat - könnyen
létesíthetõ. A beszélgetésre vonatkozólag ugy hiszem jó lesz ha a jeladásra egy tastert11 jó erõs 
batteriával12 kapcsolsz be én pedig egy csengetyüvel ösze kötött relaist iktatok a vezetésbe. Kilenc óra
után mikor akarsz csengetés által jelt adsz azután bekapcsoljuk a telefonokat s beszélgetünk; Kedves
Bátyám Gyalláról, Direktor ur13 Szombathelyrõl mi pedig Herénybõl ugy hiszem igen jól fogunk mulatni.
Arra az esetre ha valami véletlen eset folytán a csengetyü nem adna jelt s ez által a beszélgetés
meghíusulna, tanácsos lesz valami idõ pontban is meg állapodni mikor a beszélgetést elkezdjük jeladás
nélkül. Erre nézve a következõt ajánlanám: 

Ha csengetsz nekünk s átkapcsolva a telefont kérdésedre nem kapsz választ ugy ez biztos jel, hogy mi nem
kaptunk jelet. Akkor csak tedd le nyugodtan a telefont s várj 9 óra 30 percig a bécsi idõ szerint akkor vedd
fel ujra a telefont s szólj bele mi hallgatni fogunk, így biztosan beszélhetünk. A bécsi idõt azért
választottam mert ugy vélem azt tudod és mi is a vasutról könnyen megtudhatjuk. 

Az esztergát14, melyrõl a multkor midõn látogatásoddal szerencséltettél bennünket beszéltünk, már
felállítottuk. Jókora darab hossza 155 cm, csucs- magasság 18 cm, a leghosszabb rajta esztergálható darab
1.05 m. Minden része vasból van a "Spindel" patronokkal15 van, üvegkemény acél ugyanilyen lagerekben 
forog16, Supportja17 különösen szép 35 cm hosszu. Futter18 vagy más mellékrész azonban nincsen
hozzá. Kaptunk vele azonban egy lencse köszörülõ gépet csakhogy a hajtó kerék hiányzik róla s a csészék
sincsenek meg. Külömben ez csak ráadás volt, késõbben talán hasznát is tudom venni, mert nincs is
helyem hol felállíthatnám. Az esztergához egy magától centrírozó amerikai univerzális futtert fogunk 
venni19, mi ugy vélem sok idõt és veszõdséget megkímél. 
  



Még egy tanácsot volnék bátor kérni - meg bocsáss hogy ennyit
alkalmatlankodom - ez lesz az utólsó! Fonográfunkat20, melyet a
multkor mutattunk ujra át akarjuk alakítani illetõleg óramûvel
ellátni. Mit gondolnál kérlek láncot használjak-e a sulynak vagy
drótkötelet? Én legjobb szeretnék vég nélküli láncot használni -
ha elég zajtalan lenne, ugy emlékszem telegráfjaid is ily
berendezésûek. Hol kaphatnék ily láncot? Egy ízben egész Bécset
felhajtottam érte eredmény nélkül. A fogaskerékmetszõ tudna-e
hozzá kereket vágni? Ha drótkötelet kellene használnom hol
kaphatnék azt - körülbelül 30-50 font számára. Drótkötelet azért
nem szeretnék mert azt többször kellene az orsóra tekerni s így az
emeltyûkar változása árthatna a gép egyenletes járásának miután
itt gyorsabb mozgásról van szó s a regulátornak is kisebb hatása
lenne mint például a tubusok óráinál. De zárom ugy is hosszura
nyult levelemet. Szüleim, öcsém21 üdvözletüket jelentik.
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