
7. 

Kedves Miklós Bátyám ! 

Megkaptam a szerzõdésnek tekintendõ leveledet s engedelmeddel követem példádat s én is ezen uton
kötelezem magamat a föltételek megtartására. Ugyanis megveszem Browning féle 10 1 /4" reflectorodat

2200 frt ért ugy mint julius 25 én kelt leveledben a hozzá tartozó részletekkel együtt körülmé- nyesen
leírni szíves voltál. Fizetési feltételül elfogadom s kötelezõnek ismerem el a következõket: október 1 én
1881 ben fizetek 1200 frt ot, március 1 én 1882-ben 500 frt ot és julius 1 én 1882 ben ismét 500 frt ot. A
Gramme gép47 pedig bármikor rendelkezésedre áll, cserében a Steinheil keresõért48 és a 
spectroscopért49. 

Haza érkezésünk után azonnal hozzá kezdek a kupola felállításához50. Gyorsan fog menni, mert minden
készen van hozzá, s a nagy gyûrüket már holnap vagy holnapután felhuzatom a toronyra ugy hogy csak
majd a felsõ építményt kell összerakni, bedeszkázni, ablakokat feltenni mi talán 4 nap alatt elkészül, ez
alatt felrakatom az oszlopot a lépcsõkkel s így ugy reménylem 15- éig elkészülök a kupolával teljesen.
Azután a reflectort állítjuk bele ugy hogyha lehetséges október 1 éig annyira elkészüljünk, hogy a rendes
observálás megkezdõdhessék51. A mûszer elhozását szóval beszéljük meg s a felállításra szíves igéreted
folytán tégedet bátorkodom megkérni. A pakolás és elhozatal részleteit is megbeszéljük az utazás alatt. 

Uti tervünk valószinûleg némi módosulásnak fog alávettetni, így a napot mikor indulunk Londonba most
még épen nem határozhatom meg biztosan, azonban Párisból tudósítlak legalább 4-5 nappal elõbb ugy,
hogy Calaisban52 találkozhassunk. Nem tudom jut-e idõnk London nevezetességeit megnézni, mert
valószinûleg Igazgató urnak 30 ára haza kell jönni53, majd azonban inkább Sveicben rövidítünk a terven,
hogy Parisra 6 Londonra 4 nap jusson. A haza jövetelt ha lehet ugy csináld ki, hogy legalább is Frankfurtig
együtt jöhessünk. 

Mi holnap éjjel, 2 és 3 ika között, utazunk Bécsbe honnan este folytatjuk utunkat München felé. 12 v. 13
án Parisba 19-20 án Londonba megyünk. Az utazás alatt valószinûleg Párisból határozottan tudtodra adjuk
érkezésünket, órát percet, Calaisba. 

Soraimat zárva maradok a viszont találkozásig is kész szolgád 

Herény aug 1. 1881. 

Gothard Jenõ


