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Kedves Miklós Bátyám! 

Tegnap sikertelenül próbálkoztunk. Míg Szombathely mint közép állomás volt bekapcsolva láttam
jeleidet, jelentkeztem is milliószor, de ugy látszik telepem gyenge volt. Azután fõnök átkapcsolt láttam
ezután is pár jeledet én hívtalak körülbelül félóráig de hasztalanul. Összes telepemet ki akartam már dobni
az ablakon, mert ugy látszik beléjük ütött a krach - mint sürgönyözted. Képzelheted mennyire
boszankodtam, hogy hiába fárasztottalak. Reménylem jövõre legalább telefonon megértjük egymást addig
a telepeket ismét ujra össze állítom, pedig a multhét végén raktam össze azt a 16-ot, mely az õsszel is volt
használva s belekapcsoltam a rendes használatba levõ 9-et. Összesen tehát 25 elem nem ment. Pedig
tegnap szombathelyi vonalat is össze vizsgáltam. Kunc igazgató urat kikapcsoltam s meg vagyok róla
gyõzõdve, hogy a vonal tökéletesen jó, annál is inkább mert én mindent mit egymás közt beszéltetek
láttam, csak én voltam az a szerencsétlen ki némaságra voltam kárhoztatva. Végre mégis nem a te
relaisodban van-e a hiba, hátha nem elég érzékeny az én gyengébb folyamomra? Én azt proponálnám94
kapcsolj be helyette jövõre egy telefont, mely a legérzékenyebb jelfogó. Hallás után is megismered a
jeleket, ha pedig összejöttünk ugy is telefonra megyünk át s beszélünk akadálytalanul. 

Engemet ez a dolog végtelenül "alterál"95, annál inkább mert nincs módomban rajta segíteni. Hanem hogy
jövõre telep dolgában meg ne szoruljak, elhatároztam hogy olyan chlorsilber batteriát állítok össze minõt
nálad láttam96. Sajnálom hogy egyet mintául el nem kértem. Igen leköteleznél ha megtöltés módjukat
megírnád, az alakra ugy hiszem eléggé emlékszem, hogy megkészíthessem õket. 12 db elég lesz-e? Oly
szíves voltál akkor a mûhelyben levõ chlorezüst egy részét is nekem adni, mit azonban ott feledtem pedig
az épen jó töltelék volna. Kérlek fejtess le belõle - mint annak a komáromi vagy hovavaló kapitánynak a
fekete pácból - egy részt s pakold annak idején a telefon mellé. Szerdán este ugy hiszem több
eredménynyel mûködhetünk, még eddig az elsõ összejövetel ugy sem sikerült soha sem, sem telefonnal
sem Morsevel. Óráim alig várják már a correctiót Calame97 után már nem is igazíthatom õket tovább
körülbelül négy napja együtt járnak természetesen naponként +11.s67 külömbséggel. 

Soraimat a jövõ jobb siker reményében zárom s szíves fáradozásodat ujból s elõre is köszönve maradok
kész szolgád 

Gothard Jenõ


