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határozásánál mindig a gubacsot kell döntnek tartanunk. A leg-

többféle gubacs a tölgyfán található.

A hangyák mindenütt élnek a szárazföldön, a hol csak ro-

varélet van. Ezek gyjtésénél azonban ne szorítkozzunk az egész

éven át található szárnyatlan dolgozókra, hanem keressük fel a

hangyafészkeket nyáron és sszel is, a mikor a gyakran elüt test-

alkatú nagyobb szárnyas nstényeket és hímeket szintén megis-

merhetjük és gyjteményünk számára megszerezhetjük.

A légyfélék (Dipterá) gyjtése a lehet legegyszerbb. A nö-

vényeken ós azok virágain, továbbá nedves helyeken, rothadó nö-

vényi és állati anyagokon tanyázó legyeket vékony szövet lep-

kehálóval fogdossuk. A könnyebben megsérül, törékeny szúnyog-

féléknek lehet ép állapotban fogására olló-szár alakú fogóval ellá-

tott és finom fátyollal bevont csappantyút is czélszeren szoktak

használni.

A más állatokon élsköd legyek közöl a szárnyatlan Melo-

phagus ovinus-t a juhok bundájában »kullancs« néven mindenki

ismeri ; a szárnyatlan és vak Braula coeca a közönséges méhen

tartózkodik ; a Hippobosca equina a lovakon és kutyákon, az 01-

fersia Ardeae a gémek tollai között él ; az Ornithomyia avicularia

nyáron át a veréb ós pintyke tollazatában gyakran található, a

fiók fecskéket kinozó Stenopteryx Hirundinis pedig a házi fecske

fészkében gyakori. A denevérek bundájában a szárnyatlan Nycte-

ribia egyik-másik fajára is könnyen reá akadhatunk.

Hogy a különféle bolhákat, melyek szintén a légyfélékhez

csatlakoznak, hogyan kell fogdosni, arra nézve — úgy hiszem —
senkinek sincsen valami különös útbaigazításra szüksége

!

Biró Lajos.

Ujabb rovarirtó szerek.*)

Uraim

!

Valóban zavarba hoz az a rokonszenves és szives fogadtatás, a

melyben engem részesítenek, és attól tartok, hogy szerény munkálataim,

melyeknek eredményét egyesületükkel közölni szerencsés leszek,

nem érdemlik meg azt a megtiszteltetést, a melyben a földmivelós-

és kereskedelemügyi miniszter úr, valamint tisztelt elnökük és

gazdasági tanintézetüknek tudós igazgatója részesítettek, a midn meg-

*) Eladatott frauczia nyelven a Hérault-megyei gazdasági egyesült ülésén

Montpellierben (Francziaország) 1884. június 30-án.
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hívtak, hogy néhány ujabb felfedezésem ismertetése végett körükben

megjelenjek. A midn erre vállalkozom, nagyon feszélyez még az

a nehézség is, a melyet az ember mindig érez, ha valamely ide-

gen nyelven kell magát kifejeznie. Engemet Európába tulajdonké-

pen az az érdekldés vezetett, a melylyel földmivelési miniszterünk

Washingtonban minden iránt viseltetik, mi az Egyesült-Államok

földmivelését elmozdíthatja, és inkább tanulmányozni jöttem az

Önök tapasztalatait az amerikai szlk és a selyemtenyésztés köri,

a melyekkel ez id szerint sokat foglalkozunk, mintsem hogy Önök-

kel néhány fontos tapasztalatot közöljek.

Különben attól tartok, hogy látogatásomtól nagyon is sokat

remélnek, és talán azt gondolják, hogy képes vagyok Önöket a

szliket pusztító csapástól teljesen megszabadítani.

Ellenkezleg ma is azt hiszem, a mit mindig hittem, és a

mit velem együtt gazdasági egyesületük kiválóbb tagjai hisznek,

t. i. hogy többet ér oly szlvel birni, a melynek gyökerei a phyl-

loxerának ellentállanak, mint valamely beteg szlben a legjobb

rovarirtó szereket alkalmazni.

Korántsem áll szándékomban Önöket reá beszélni, hogy tér-

jenek le arról az útról, a melyen valamennyien oly bátran sora-

koztak, abból a czélból, hogy tönkrement szliket a mi ame-

rikai szlinkkel és oltás útján helyreállítsák. De némely esetek-

ben, valamint arra, hogy a bajt már csirájában leküzdhessük, egy

alkalmas rovarirtó szer rendkívüli fontossággal birhat.

Önök már annyira elhaladtak a különféle amerikai szlfa-

jok ismeretében, olyan jól tudják, hogy miféle fajtákat kell a kü-

lönböz talajokba ültetni, olyan jó hasznát tudják venni az el-

árasztásnak és a homoktalajban való mívelésnek, st a kénvegyü-

letekkel való gyérítésnek is, hogy a helyett, hogy Önöknek a mi

viselt dolgainkról értekezzem , inkább nekem kellene Önöktl

tanulnom és hirt vinnem honfitársaimnak mindarról, a mit Önök-

nél láttam.

Mellzve mindezeket az itt említett kérdéseket, engedjék

meg mindamellett, hogy Önöket néhány általánosan használható

rovarirtó szerrel megismertessem, a mely szereket nálunk Ameri-

kában a legjobbaknak tapasztaltam, és a melyek reá fognak ve-

zetni arra is, a mit a phylloxeráról elmondandó vagyok. Annál

szivesebben teszem ezt, mert azokból a beszélgetésekbl, a me-

lyeket Önök közöl többekkel folytattam, alkalmam volt meggy-
zdni, hogy e kérdés iránt mennyire érdekldnek.
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A közöl az ezer meg ezer anyag közöl, a melyet eddig ro-

varirtó szerekl ajánlottak, sokat megpróbáltak már több vagy

kevesebb sikerrel. Ez utóbbiak sorából í'elemlíthetk : a mész, a

kén, a korom, a só, a fahamu, a maró szublimát, a naphta, a

naphtalin, a terpetin, a timsó, a szénsav, a cyankálium, a berlini

kék, az ammóniák, az alkáliák, a benzin, az eczet, a kénsav, a

quassia, a rézgálicz, a forró víz stb.

E szerek legnagyobb része sikerrel használható bizonyos czé-

lokra, akár szárazon, akár folyadékban, akár gzalakban ; de a há-

rom legáltalánosabban használt és leghatásosabb rovarirtó szer,

melyet nálunk a gazdasági rovartan gyermekéveiben és még ez

eltt nem régen is alkalmaztak, a dohány, a fehér hunyor (Helle-

borus) és a szappan volt.

A dohányt régóta használták folyadékban és füst alakjában

az Aphidák vagy növénytetvek és más gyönge test rovarok el-

len ; alkalnfazása úgy az egyik, mint a másik alakban, igen sike-

resnek van elismerve. A nikotin gze szintén igen hathatós min-

denütt, a hol valamely zárt térben, péld. üvegházakban, alkalmaz-

tatik. Só't kísérleteim alapján abban a véleményben vagyok, hogy

az a gz, a mely egy phylloxeralepett szl köri eléggé nyirkos

talajba helyezett dohányszárakból lassanként felszáll, a phylloxerá-

kat képes volna mind megölni.

A fehér hunyort, szárazon vagy folyadékban, régóta úgy is-

merik, mint egyikét azoknak a rovarirtó szereknek, a melyek a

levéldarázsok álczái ellen, melyek közöl a köszméte-darázs (Nema-

tus ventricosus) hernyója eléggé ismeretes, a legjobb eredményeket

adják. A szappan ers oldatban elpusztítja az Aphidákat és más

gyönge br rovarokat s a fák derekára kenve, kitn elriasztó

szer mindenféle bogarak ellen, a melyeknek álczái a fát rongálják.

De magam szerencsés voltam más három rovarirtó szert a

gyakorlati életbe bevezetni, a mely szerek Amerikában most leg-

inkább használatban vannak, minthogy leghatásosabbak ós vala-

mennyi elbbinél fontosabbak.

E szerek: 1. az arzéntartalmú anyagok, 2. a petróleum, ós 3.

a pyrethrum.

Az els csoportba tartozó szerek a gyomorra hatnak, és f-
leg a rágó szájszervekkel biró rovarókra gyakorolnak hatást. A
két utóbbi szer érintkezés útján hat és azért általánosabban hasz-

nálható, mert egyaránt megtámadja úgy a rágó, mint a szívó száj-

szervekkel biró rovarokat.
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Az arzéntartalma anyagok, melyeket arra való öntöz készü-

lékekkel veszély nélkül lehet alkalmazni, a legfontosabb irtószerek

mindenféle növénynek a rágó rovaroktól való megszabadítására.

Az arzenikum abban az arányban veend, hogy 3 gramm

arzénsavas nátront ós 12 gramm dextrint 4 liter vízben feloldunk

és e keverékbl mintegy 30 grammot 40 liter vízzel hígítunk. —
Egy másik készítésmód szerint 350 gramm arzenikumot és 350

gramm szíksót 4 liter forró vízben feloldunk és az egészet annyira

felhígítjuk, hogy belle egy liter 150 liter vízre jusson.

Az arzenikum legfbb elnyei az olcsóság és az oldhatóság.

Hátrányai ellenben fehér színe, a mi miatt valamely hasonló szín

ártalmatlan anyaggal összetéveszthet, és az a hajlandósága, hogy

a növényeket megperzseli.

A párisi zöld (arzénessavas réz vagy S c h e e 1 e-féle zöld)

valamennyi többi arzénvegyület között a legkiterjedtebb alkalma-

zást nyerte, és általában egyike azoknak a rovarirtó szereknek,

melyek a legkielégítbb eredményeket adják. Használják szárazon

különféle anyagokkal, mink a hamu, gipsz, liszt stb. oly arányban

keverve, hogy egy rész párisi zöldre (ha tiszta) a másik anyagból

25— 100 részt vesznek. A liszt hozzáadásának az az elnye van, hogy

az egész keveréket ragadósabbá és tartósabbá teszi. Folyadékban

a párisi zöld akként alkalmazható, hogy 350 gramm adatik belle

150—400 liter vízre. A folyadékot folytonosan kavarni kell, és ha

egy kis dextrint vagy más anyagot teszünk hozzá, azt érjük el,

hogy az oldat ragadóssá válik.

Használatban van még egy más arzénvegyület is, a mely az

anilin-festékek gyártásának egyik mellékterménye és nálunk L o n-

don p u r p 1 e név alatt ismeretes. Ez szintén hathatós szer s a

mellett a párisi zölddel szemben az az elnye van, hogy sokkal

olcsóbb (fontja átlag csak 30 centimebe kerfíl) ; hogy kétszer ak-

kora felületet borít el (súly szerint) ; hogy oldhatóbb, kevésbbé

mérges, ragadósabb és hatás tekintetében tartósabb. Azonkívül

egészen határozott színe van, úgy, hogy ha helyesen használtatik,

minden tekintetben elbbre teend.

Fontosság tekintetében ezek után következik és különösen

becses mindenféle szívó royar ellen a petróleum.

Rovarirtó érdeme minden olajnak általában már régóta el van

ismerve és méltányolva.

A petróleum ásványi olaj, melyet a régiek többféle alakban

ismertek, és melyet 1834 és 1843 között még Francziaországban is
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termeltek. Fontos kereskedelmi czikké azonban csak századunk

második felében vált, vagyis mióta az Egyesült-Államokban és ne-

vezetesen Pennsylvania éjszaknyugati részén nagy mennyiségben

felfedezték. Ara ott változik, de most a finomított petróleum li-

terjét kicsinyben 10 centimen, a srbb minségeket pedig lite-

renként nagyban 4—5 centimen jegyzik. Ugy hallom, hogy a pet-

róleum itt Montpellierben 4—5-ször drágább. Minthogy azonban

utóbbi idben az amerikai árúval való versenyzés czéljából ismét

nagy mennyiségben kezdik nyerni Bakuban és Tsaritzinben Orosz-

országban, a petróleum ára okvetetlenül le fog szállani.

Mindezek közöl a különféle termékek közöl legjobb eredménye

a finomított petróleumnak (kéroséne) van, mely Amerikában vilá-

gításra szolgál. Ennek gyakorlati alkalmazását sokáig késleltette

az a hátrányos körülmény, hogy nem igen lehetett használni a

nélkül, hogy a kezelt növényeknek meg ne ártson.

Számos kísérlet után, melyet mindenféle növényeknek, különösen

gyapotültetvényeinknek és narancsfáinknak megvédése czéljából kel-

lett tennem, csak az utolsó három évben jöttem végre munkatár-

saim segélyével egy kielégít alkalmazási mód feltalálására. Ez

abban áll, hogy egy vízben oldható emuisió készítettik, melyet

aztán megfelelen hígított öntözés vagy permetezés alakjában le-

het szétfecskendeni és a rovarok irtására használni, a nélkül, hogy

a kezelt növénynek ártalmára volna.

A legegyszerbb és legjobb készítésmód az, hogy a petró-

leumot tejjel vagy szappannal összekeverjük. Tudom, hogy e ké-

szítésmód itt némi változás alá fog eshetni, hogy itt akár a pet-

róleumot, akár a tejet olcsó áron beszerezni nehezebb lehet mint

az Egyesült-Államokban, a hol valamennyi rovarirtó szer között

ez a kett a legközönségesebb ós a legkevésbbó költséges, mert a

gazdáknak mindig kezük ügyében van.

Egy vajszer emuisió néhány perez alatt készíthet, ha egy

ketts mködés szivattyúval két rész finomított petróleumot és

egy rész tejet valamely edényben összekeverünk. A folyadékok h-
mérséke 30° C. lehet.

Jó emuisiót lehet a következ módon is csinálni

:

Petroleum, 8 liter;

Közönséges szappan, 175 gramm;

Víz, 4 liter.

A szappan és víz keverékét felmelegítjük, és ha az egész

forr, a petróleumot hozzá adjuk, mire aztán az egész keveréket
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egy ketts mködés permetez szivattyúval 5— 10 perczig kavar-

juk. Az emulsió, ha tökéletes, oly eremet képez, mely kihlve meg-

srsödik és zsirosság nélkül tapad az üvegre. Az emuisiót hasz-

nálat eltt hideg vízzel kell felhígítani, olyan mértékben, a milyen

a gyakorlati tapasztalás alapján jónak fog bizonyulni.

A legegyszerbb felfedezések gyakran a legbecsesebbek, és

az a felfedezés, hogy az olajat ilyen egyszeren és ilyen jól lehet

vízben tetszés szerinti arányban feloldani, gyakorlati alkalmazásá-

ban fontos.

Csak figyelmüket fárasztanám, ha eladnám, hogy hány ro-

varnál és hány esetben hasznos a petróleum- emulsió alkalmazása,

és ha közölném a meggyz eredményeket ; de annyit mondhatok,

hogy a legmeglepbb sikereket különösen azok ellen az apró el-

lenségek ellen értem el, a melyekhez más eszközökkel oly bajos

hozzáférni, t. i. a növénytetvek és pajzstetvek ellen.

Könnyen beláthatni, hogy a legtöbb esetben csakis a tapasz-

talás mutathatja meg, hogy mekkora arányokban kell a petroleum-

emulsiót vízzel felhígítani. Számba kell venni e tekintetben úgy a

megvédelmezend növények, mint az irtandó rovarok természetét.

Általában 12—20 és több rész viz egy rész emuisióra a leg-

több esetben megfelel oldatot fog adni, a melyben a vizet meg-

szaporítjuk a növénytetvektl megszabadítandó növénynek többé

vagy kevésbbé érzékeny része szerint (gyökerek, szárak, levelek, virá-

gok) - - vagy a rovar faja szerint (puha br Aphidák, vagy ke-

ményebb pajzsú Coccidák).

A rovarirtó szer alkalmazásának e kérdése reá vezet arra,

hogy a szükséges mszerekrl megemlékezzem.

A javítás itt is, ép úgy mint a többi mechanikai találmányok-

nál, a melyek a mvészeteket és a tudományokat elbbrevinni

segítik, rendesen hosszadalmas kísérletezéseknek lassú eredménye.

Bármily fényes legyen az eredeti conceptió, a gyakorlati részletek

majdnem mindig csak egyszer próbálgatások szüleményei. A sikert

többnyire hiábavaló kísérletek elzik meg ; de a siker itt csak

akkor fog bekövetkezni, ha az ember bizonyos határozott czélokat,

melyek rovartani tanulmányokból vannak levezetve, szem ell nem
téveszt.

Már az eddig eladottakból is kitnik, hogy a fontosabb ro-

varirtó szerek folyadékban használhatók ; és minthogy a folyadékok

a poroknál sokkal alkalmasabbak, a parányokká való szétoszlatásra

és szétszórásra szolgáló permetez készülékek a rovarirtó eszkö-
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zöknek legfontosabb részét képezik. Egy ilyen permetez készülék

kellékei a következk : szabályos mködés, párosulva a legnagyobb

ervel és a bedugulásnak legcsekélyebb lehetségével ; a tisztítás

vagy a szétszedés könnysége, olcsóság és bármily állásban való

egyszer és könny alkalmazhatóság. Elengednek tartom csak rö-

viden jelezni azt a készüléket, a melyet a legczélszerbbnek ta-

láltunk, és mely mindezeknek a kellékeknek megfelel.

A készülék egy bell mintegy másfél centiméter átmérj és

egy fél centiméter magasságú egyszer kis kerek szelenczóbl áll,

a melybe a folyadék egy tangentiális irányú nyíláson keresztül

ervel belöveltetik. A folyadék roppant nagy centrifugális sebes-

séggel kering a kis szelenczében körösköri, és csavarral lezárt

fedelének közepén egy kis nyíláson permeteg alakjában kiszabadul.

Az elv egyszer, de új és sokféleképen alkalmazható ; mert

a permetez sugár nagysága mindig a szelencze egyes részeinek

méreteitl, valamint a kilövellésre használt ertl függ és a sze-

rint szabályozható.

Hivatalos jelentéseimben több oly mszer és eszköz leírása

van közölve, a melyek a permetez szelenczék használatához va-

lók, a szerint, a mint az ember az ellenszereket mezn, kertekben,

fákon, gyümölcsösökben stb. akarja alkalmazni.

A pyrethrum (Pyrethrum roseum a Kaukázusból, P. cinera-

riaefolium Dalmátországból) .régóta ismeretes arról, hogy igen ne-

vezetes rovaröl tulajdonságokkal bír, de eddig csak poralakban

használtatott alkalmatlan házi rovarok irtására. 1878-ban folyékony

keverékekben próbáltuk meg kultivált növényeink károsítói ellen,

és mondhatom, hogy így is figyelemre méltó sikereket értem el

vele. A pyrethrum azonban csak közvetetlen érintkezésnél hat, ós

minthogy hatása múlékony, az arzéntartalmú rovarirtó szerek min-

dig sikeresebbek lesznek. De a pyrethrum egészen ártalmatlan, és

a legérzékenyebb növényeknél is veszély nélkül használható.

A pyrethrum bámulatos hatása az apró szervezetek ellen még

arra a gondolatra is vezetett, hogy esetleg nagy hasznát lehetne

talán venni egyszersmind mint fertzetlenít szernek rossz indulatú

lázaknál és ragályos betegségeknél ; azonban itt nincsen helyén, hogy

e kérdésre, mely tárgyamtól kissé távol esik, bvebben kiter-

jeszkedjem.

De ime — gondolják Önök — mos-t ugyan jó messzire elka-

landoztunk a phylloxerától ! Azonnal reá térek.

Eddig olyan irtószerekrl szóltam, a melyek általában a föld
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színe felett alkalmaztatnak. A mi a földalatti rovarirtó szereket

illeti, a gyökereken él rovarok ellen eddig nálunk a legjobbak-

nak bizonyultak a szénkéneg-kálium, a szénkéneg és a naphtalin.

E szerekre nézve Önök tisztában vannak, mert mi csak any-

nyit tudunk róluk, a mennyit Önöktl tanultunk. De midn a

petróleumnak; mint földfeletti rovarirtó szernek, hathatósságával sa-

ját tapasztalásomból megismerkedtem, késbb arra a gondolatra

jöttem, hogy megpróbálom értékét a föld alatt él rovarfajok ós

nevezetesen a phylloxera ellen is. Az elért sikerek ép annyira meg-

leptek, mint megörvendeztettek ; és nem akarván Önöket az általam

Washingtonban végrehajtott és még most is folyamatban lev, gon-

dosan ellenrzött kisóiietek részleteivel fárasztani, annyit mond-

hatok, hogy tökéletesen meg vagyok gyzdve, hogy a petroleum-

emulsióban a földalatti rovarok ellen oly szert bírunk, a mely, leg-

alább nálunk Amerikában, felette áll valamennyi fennebb említett

rovarirtó szernek.

Ez az emuisió, csak 2—3 akkora térfogatú vizzel higítva, a

szl gyökereire semmi káros hatást sem gyakorol; jótékony ha-

tása azonban észrevehet, mert megöli a phylloxerát, st (a mi

még fontosabb) képes elpusztítani petéit, még gyenge oldatban is.

E rovarirtó szer használata tökéletesen veszélytelen, és hatása

a talajban sokáig eltart.

Kísérleteimet jobbára laboratóriumomban végeztem, hogy na-

gyobb pontossággal hajthassam végre ; egyelre nem akarok egyebet,

mint hogy ezt az eljárást figyelmükbe ajánlom, abban a teljes meg-

gyzdésben lévén, hogy az általam jelzett eljárás alkalmazását jó

siker fogja koronázni. Önöket is ép oly kellemesen meg fogja lepni

egy ilyen egyszer szernek teljes hathatóssága, mint a hogy en-

gem meglepett. Most már a legjobban megfelel arányok, a kezelési

költség tkénként, a legczélszerbb mszerek az alkalmazáshoz vagy

a legjobb kezelésmódok, mind olyan kérdések, a melyeket egyedül

csak a gyakorlati tapasztalás képes megoldani, inert a talaj min-
ségétl, a meteorológiai viszonyoktól, st még az egyéni körülmé-

nyektl is függnek.

Egy pillanatig sem áll szándékomban, hogy Önöknek e tárgy-

ban tanácsokat adjak, Önöknek, a kik a szónkóneg-fecskendknek,

a szénkénegez-ekéknek ós a kénvegyületek s más rovarirtó sze-

rek földalatti befecskendezésére szolgáló különféle készülékeknek

ismeretében sokkal elbbre vannak haladva, mint mi. Csak is aján-

lok Önöknek egy ellenszert, melyet Francziaországban még nem
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próbáltak meg, és melyrl meg vagyok gyzdve, hogy kevésbbé

veszélyes, mint a szénkéneg, hatásosabb, mint a szénkéneg kálium,

és a mely a helyett, hogy a szl gyökereinek ártalmára volna,

inkább trágyának tekinthet. A legmeglepbb dolog volt ugyanis

kísérleteim folyamában az a jótékony hatás, melyet ez az emuisió

a gyökerekre gyakorolt ; mert a kezelés után a kéregnek megbar-

nult vagy elkorhadt részei leváltak és az új gyökérszálak hajtása

teljes ervel megindult.

A petróleum- emuisiót a gyakorlatban ép úgy fog kelleni

alkalmazni, mint a szénkéneg-káliumot, azzal a különbséggel

talán, hogy ugyanannyi vizre 2—3-szor több lesz veend az

emulsióból, mint a szénkéneg-káliumból, t. i. 40 liter vizre

3—400 gramm emuisió. Azokból Ítélve, a miket gazdasági tanin-

tézetükben láttam, meg vagyok gyzdve, hogy, az elv egyszer is-

meretes lévén, Önök az alkalmazásnak mind eme részlete ire nézve

nemsokára tisztába fognak jönni. A petroleum-emulsió kérdésével

is ugyanaz fog történni, a mit a phylloxerának ellentálló amerikai

szlknél tapasztaltunk, a melyeket ez eltt 14 évvel jeleztem, és

a melyeket Önök kísérleteik ós tapasztalataik alapján most már

ép úgy, vagy még jobban ismernek, mint mi.

Hogy a Jacquez itt délen, az Othello nyugaton és a Triumph

Francziaország belsejében a phylloxerának legjobban ellentállanak s

a talajnak és klímának legjobban megfelelnek, ez oly tapasztalás,

a melyet Önök részére azon amerikai szlfajták eredeti hazájában

semmiképen sem lehetett volna megszerezni. Jelenleg természete-

sen nem bocsátkozhatom Önökkel sem a kezelési költségek, sem

más kérdések megvitatásába, és elismerem, hogy a mi a legjobb

ellenszer Amerikában, annak azért még nem kell okvetetlenül a

legjobb ellenszernek lenni Európában is.

Nem azért jöttem, Uraim, hogy magamat szlik csalhatat-

lan megmentjének hirdessem és feltoljam ; mint önzetlen szaktár-

suk jöttem, hogy igy szóljak Önökhöz : Nekem úgy látszik, hogy

ezen az úton-módon fognak vagy fogunk boldogulhatni. Felaján-

lom Önöknek eszméimet és tapasztalataim gyümölcsét ; viszont

kérem ugyanezt Önöktl is az Egyesült-Államok részére, és igy

vállvetve igyekezni fogunk, hogy hosszú küzdelmünkben apró ellen-

ségeinkkel szemben gyztesek lehessünk.

Biley C. V.


