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MEGREND ELŐ-IV A 

KALLAY TESTVEREK 
MAGKERESKEDÉSÉHEZ ÉS FAISKOLÁJÁHOZ 

LAKÉ COUNTY PAINESVILLE, OHIO. 

összeg—Amt. $..... Kelt—Date.... 191 

Név—Name............. 

Város—Town or City.....P. 0. Box......__ 

Utca és szám—Street and No..R. F. D. No... 

Állam—State......... 

Express vagy Freight Office........ 
Ha helyben nincs Express vagy teher állomás, akkor írja ld pontosan azon város nevét, a 

melyben önökhöz a legközelebbi Express vagy teher állomás van. 

Mennyiség Fák, virágok, magvak, stb. 
Arak 

$ c 

• 

*- 

* ^ 

Átvitel 



Mennyiség Fák, virágok, magvak, stb. Árak 

$ 1 c 

Áthozat 

' 

/ 

( 

Összesen 

igen szépen kérjük a t. megrendelőt, hogy Írja ide azon ismerőseinek a nevét és teljes 
eimét, a kikről tudja, hogy szintén óhajtanak vagy szükségük van friss, csiraképes mag¬ 

vakra s egyéb kerti és gazdasági cikkekre. 

Név, utca, R. F. D. vagy P. O. Box szám Állam Város 
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Igen tisztelt vevőink szives figyelmébe! 
Idei árjegyzékünknek ezt a lapját kizárólag arra használjuk fel, hogy önöknek, 

mindkettőnk érdekében fontos felvilágosit ássál szolgáljunk. 

Sajnosán tapasztaltuk mi is, önök is, hogy az 1918. év tavaszán az Express és te¬ 
her áru postaszállitás mily sok zavart okozott, mily nagymérvű szállítási késedelem¬ 
mel és más hajokkal járt. Minthogy pedig ezek a bajok, rendellenességek egyedül és 
kizárólag a háborús állapotokra vezethetők vissza, most, hogy a háború, hála Istennek! 
megszűnt, a folyó évre megszűntnek tekinthetők az abból származott, fent emlitett 
kellemetlenségek is. 

1918 év tavaszán 67 szállítmányunk, melyeket Express vállalat utján küldtünk, 
elveszett. Ezen 67 elveszett szállitmányért mi beadtuk a panaszt az Express 
Co.-hoz, melynek alapján elveszett szállitm ányaink értékét már a legnagyobb részben 
meg is kaptuk. Ezen 67 elveszett csomagnak az értéke kitesz $634.08-t. Ez az érték 
mind megtérül, mert az Express Cc. az elveszett csomagok értékét megfizeti, — igy 
nem itt van a baj, hanem ott, hogy igen tisztelt vevőink, kiknek csomagja elveszett, azt 
hitték, hogy mi talán el sem küldtük megrendelésüket, holott az egyedül a mi érde¬ 
künk, hogy vevőink pontosan és gyorsan ki legyenek szolgálva, mert csakis úgy remél¬ 
hetjük, hogy 13 év óta fennálló üzletünk régi, jó hirneve továbbra is fennmaradjon. 

A háborús állapot következtében a posta-szolgálat is nagyon hiányos és kése¬ 
delmes volt, minek nemcsak az a kellemetlen következménye lett, hogy a küldemények 
kézbesítése késedelmesen történt, de sok esetben azon káros következménnyel is volt 
összekötve, hogy az egyes csomagok néha a felismerhetetlenségig megrongálódtak. 

Az elmúlt 1918. év posta-szállitási kellemetlenségek közé tartozik az is, hogy az 
elmúlt évben 82 darab olyan levelünk is elveszett, amelyben hozzánk Money Order kül¬ 
detett, — némelyik mint egyenes rendelés, de a legtöbb olyan, amely olyan rendelés¬ 
sel volt kapcsolatban, amely megrendelés postai utánvételezés mellett történvén, az 
utánvételi összegről szóló money order volt a levélboritékba helyezve. Az igy elveszett 
82 darab money order összege $907.00-t tett ki, melyet a posta, részünkre, nagyobb 
részben megtérített. 

A teheráru szállítás pedig olyan késedelmes volt, hogy nem ritka esetben hó¬ 
napokba került, mig a csomag egyik államból a másikba ért. Például a mi címünkre 
küldött egy waggon bab, borsó, 300 bushel többféle bab és 450 bushel többféle cukor¬ 
borsó, Grand Rapids, Mich.-ból 1917 december 20-án lett elküldve és hozzánk, Paines* 
vilié, Ohioba, 1918 február 29-én, tehát teljes 2 hónap múlva érkezett meg, amely idő 
alatt az egerek és patkányok a zsákokat annyira összerágták, hogy a különféle magvak 
a kocsi podlójára kifolyva, összekeveredtek. Ezt az összekeveredett szállítmányt, termé¬ 
szetesen, mi nem fogadtuk el és igy a vasúttársaság a szállítmány piaci árát nekünk 
meg is térítette, de a legnagyobb baj az volt, hogy mi a magvakra majdnem három hó¬ 
napig vártunk és amikor végre megérkezett, azt már nem használhattuk és igen tisztelt 
vevőink igényeit kielégíteni nem tudtuk. 

Örömmel jelentjük most már, hogy a háború megszűntével a fent felsorolt 
szállítási bajok és kellemetlenségek is teljesen megszűntek, a szállítási viszonyok meg¬ 
javultak, igy teljes bizalommal fordulhat bárki hozzánk bármi, a szakmánkba tartozó 
dologért, mert mi még abban az esetben is, ha valamely szállítmányunk véletlenül el is 
veszne, avagy megrongált állapotban érkeznék meg, vagy a beküldött pénzt adjuk 
vissza minden levonás nélkül, vagy pedig, a vevő kívánsága szerint, másik szállít¬ 
mányt küldünk ingyen és költségmentesen a megrongált, vagy elveszett csomag helyett. 

További szives pártfogást kérve, maradunk 

hazafiás tisztelettel 

KÁLLAY TESTVÉREK. 
iiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimm imiiiimiimiiiiiiimiiir 



Fontos tudnivalók a különféle méretekről. 
Mennyi mag kell a következő gazdasági 

terményekből holdankint. 
Mennyi font van egy bushliba és mennyi 

font mag kell egy holdba. 

Magvak nevei 
100 láb 
hosszu 

sorba kell 

1 hold 
földbe 

kell 

Articsóka . 1 oz 6 oz 
Spárga . 3 OZ 4 font 
Bab, bokor . 1 qt 40 qt 
Bab, futó . 1 qt 14 qt 
Cékla, asztali . 2 oz 5 font 
Répa, takarmány . 2 oz 5 font 
Káposzta . % oz 6 oz 
Sárgarépa . 1 oz 4 font 
Karfiol . % oz % font 
Zeller, gumós . % oz 2 oz 
Zeller, amerikai . % oz 2 oz 
Tengeri, asztali . % pt 8 qt 
Ugorka . 1 oz 2 font 
Kalarábé . % oz 4 font 
Póré hagyma . 1 oz 4 font 
Saláta . 1 oz 3 font 
Dinnye, cukor . % oz 3 font 
Dinnye, görög . 1 oz 4 font 
Hagyma, vörös . 1 oz 6 font 
Petrezselyem . 1 oz 5 font 
Paszternák . 1 oz 6 font 
Borsó, cukor . 1 qt 2 bush 
Paprika . % oz % font 
Retek, hónapos . 1 oz 10 font 
Spenót . 1 oz 10 font 
Tök, mezei . 1 oz 4 font 
Tök, asztali . 1 oz 4 font 
Paradicsom . % oz 4 oz 
Tarlórépa .. % oz 2 font 
Burgonya, vágva. 10 bush 

Mennyi mag kell 100 láb hosszu sorba és 
egy hold földbe. 

Termények nevei Fontszám 
holdankint 

Komló . 424 
Búza. 1260 
Árpa . 1600 
Zab . 1840 
Borsó . 1920 
Bab . 2000 
Hagyma . 33600 
Sárgarépa . 29000 
Burgonya . 19000 

14000 Káposzta . 

Egy holcT földnek mérete különféle nagyságú 
darabokban. 

5 yard széles, 968 yard hosszú. 
10 yard széles, 484 yard hosszú. 
20 yard széles, 242 yard hosszú. 
40 yard széles, 121 yard hosszú. 
70 yard széles, 69% yard hosszú. 
60 láb széles, 726 láb hosszú. 

110 láb széles, 396 láb hosszú. 
120 láb széles, 363 láb hosszú. 
220 láb széles, 198 láb hosszú. 
240 láb széles, 181% láb hosszu. 

Magvak nevei 
Font 
egy 

bushliba 

Font 
egy 

holdba 
Lucerna. 60 15—20 
Lóhere, vörös . 60 12—15 
Lóhere, fehér . 60 6—8 
Vörös tetejű fű. 14 15—20 
Gyümölcsös fűmag. 14 15—25 
Legelő fűmag . 14 20-50 
Pázsit fűmag. 1 20—20 
Timofchy fűmag . 45 12—15 
Mohar, német. 50 25—35 
Mohar, japán. 50 25—35 
Mohar, miagyar fű. 48 25—35 
Búza, tavaszi . 60 2 bush. 
Búza, őszi . 60 2 bush. 
Hajdina . 52 2 busih. 
Árpa magnak . 48 2 bush. 
Zab magnak . 32 3 bush. 
Rozs magnak. 56 2 bush. 
Tengeri .. 56 6 qt 
Cirok seprő. 48 6 qt 
Bab, mezei . 60 2 bush. 
Bab, kerti. 60 40 qt 
Burgonya . 60 12 bush. 
Dughagyma . 20 12 bush. 
Borsó cukor. 60 2 bush. 

Hány szem van egy bushliba. 

Timothy . 
Rozs . 
Lóhere . 
Búza .. 

Hol melyik hónapban aratnak a világ 
külömböző részeiben. 

Januárban: Uj-Zeeland, Ausztrália, Chile, 
Argentiné. 

Februárban: Uj-Zeeland, India. 
Márciusban: India, Felső-Egyiptom. 
Áprilisban: Mexico, Guba, Alsó-Egyiptom, 

Syria, India, Perzsia, Kis-Ázsia. 
Májusban: Algéria, China, Japán, Közép- 

Ázsia, Marocco, Texas, Florida. 
Júniusban: Törökorszáág, Görögország, 

Olaszország, Spanyolország, California, Kö¬ 
zép- és Kelet-Amerika. 

Júliusban: Franciaországban, Ausztriá¬ 
ban, Magyarországon, Romániában, Bulgá¬ 
riában, Németországban, Dél-Angliában, 
Svájcban, Észak^Amerükában, Ontarioban, 
Quebecben. 

Augusztusban: Angliában, Belgiumban, 
Hollandiában, Németországban, Oroszor¬ 
szágban, Dániában, Lengyelországban, Cana- 
dában. 

Szeptemberben: Skóciában, Svédország¬ 
ban, Norvégiában, Oroszországban. 

Októberben: Finnországban, Felső-Orosz 
országban. 

Novemberben: Peruban, Dél-Afrikában. 
Decemberben: Burmahban, Ausztráliá¬ 

ban. 
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4 KÁLLAY TESTVÉREK — PAINESVILLE, OHIO 

Mit írnak állandó vevőink. 
Tisztelettel Kállay Testvérek Filbert, W. Va., November 28, 1918. 
Painesville, Ohio. 

Igen tisztelt Kállay urak! 
A gyümölcsfákat és a szőlőgyökereket, melyet rendeltem, hiány nélkül a mellékelt 

ajándékkal együtt megkaptam. 
Igaz, hogy már hét év óta, hogy önöktől magvakat, virág és gyökeres ültetményl vá¬ 

sárolok, de a jelenleg megrendelt, különösen a gyümölcsfák oly magasztosak, hogy azt még 
képzelni se mertem volna, hogy oly szabálysz erüen ojtva és nevelve legyenek. 

Ha ön azt a 48 dollárt, melyet a rendelésért küldtem duplán vissza küldte volna, az 
nekem nem lett volna olyan értékes, mind ezen gyönyörű gyümölcsfák. Tehát fogadják a leg¬ 
es/, inlébb köszönetemet és bizony ajánlani fogom, nemcsak azon magyar honfitársaknak, a 
kik farmot akarnak gyümölcsfákkal betelepíteni, hanem ezen a Vidéken lakó angol far¬ 

mereknek is, mert ezen gyönyörű gyümölcsfák önma¬ 
guk bizonyítják, hogy csakis avatott kezek nevelik. 

Ismételve a legőszintébb megelégedésem köszö¬ 
nettel fejezem ki, maradtam kiváló tisztelettel 

Garay János, 
Box 211, Filbert, W. Va. 

Kelt Metuchen, N. J., Október 23, 1918. 

Tisztelt Kállay Urak! 

Ezen pár soraimban tudatom, hogy a címemre 
küldött virágmagvakat, rózsákat és virággyökereket 
rendben megkaptam, csak annyi hiba lett, hogy két 
hónapos-rózsának a cserépje eltörött, de az nem baj. 

Tisztelt Kállay urak. én a rendeléssel nagyon 
meg vagyok elégedve, mert mind ami jött első rendű, 
különösen a rózsabokrok igen szép példányok, nagy¬ 
ságuk és bokorságuk számitásoimon felüliek, mind 
olyan szépek. Ajándékot is tetszett küldeni, amit 
igen nagy köszönettel fogadok és még majd a tavaszi 
rendelést is, ha élünk hát egy kicsit korábban elkül¬ 
döm, ami hiszem, szinte össze fog szedődni egy pár 
dollárra. Többen megnézték a rendelést és azt mond- 
hogy ők is innét fognak rendelni, amire szükségük 
lesz. 

Már most fogadják leghálásabb köszönetemet és 
maradtam igazi tisztelőjük 

Bihon Ferenc, 
R. D. Box 63|B, Metuchen, N. J. 

Cleveland, Ohio, Október, 30, 1918. 
Kedves Kállay Ur! 

Először is ezer hálás köszönetét mondok azokért 
a gyönyörű rózsákért, melyeket nekem küldött. Na¬ 
gyon meg vagyok elégedve és merem ajánlani minden 
honfitársamnak, hogy a legjobb növényt, rózsákat és 
virágokat csakis Kállay Testvéreknél szerezheti be. 

Maradok pártfogójuk 
Kimár János, fényképész. 

• 3900 Lorain Ave., Cleveland, 0. 

Három éves nemesitett 
gyümölcsfák. 

Kelt Trenton, N. J., November 25, 1918. 
Igen tisztelt Kállay Urhk! 

Az 52 darab gyönyörű szőlő tőkét megkaptam 

sértetlenül minden hiba nélkül, melyhez igen nag'T reményeket fűzök és köszönöm az aján¬ 
dék szőlőt és a jövőben'azon leszek, hogy minél több megrendelést szerezzek önöknek. 

Kiváló tisztelettel Király Gábor, 
257 Church St., Trenton, N. J. 



KÁLLAY TESTVÉREK — PAINESYILLE, OHTO_5 

IGEN TISZTELT VEVŐINK! Ne tessék elmulasztani az alábbi levelet elolvasni, melyet egy 

régi vevőnk küldött hozzánk, mert ez minden magyar honfitársat érdekel. 

Kelt Conway, Arkansas, Nov. 25, 1918. 

Engedelmet kérek Kállay urék, olyan ügyem van, hogy magyar vagyok és Így csakis 
magyar szakember véleményét kell kikérnem. 

Igen sajnálom, hogy igy történt, hogy angolnál rendeltem ezt a sok fát, de beisme¬ 
rem, hogy a vasút csinálta a hibát és haragot köztünk és én ebből kifolyólag rendeltem en¬ 
nél az angol társaságnál és most perbe keveredtem velük. Hogy igazat mondjak, itt kül¬ 
döm mellékelve a szerződést és a biróisághoz az idézést. Most át kellene vennem a fákat, 
mert itt nem döntött a törvény igazságosan, de megfelebbe- 
zem a másodfokú bíróságnál, mert bizony nekem az a vigéc 
gyalázatos fákat szállított. Mikor a rendelést megtettem, 
oda hívtam a kertembe, s megmutattam neki, hogy nekem 
olyan fákat szállítson, melyet én a Kállay testvérektől kap¬ 
tam még 1917 tavaszán és ő azt mondta nekem, hogy olyan 
fát szállít, mely már két év alatt terem, én abból megértet¬ 
tem, hogy olyan fát kapok legalább mint önöktől, ha jobbat 
nem is és tessék elhinni, hogy ő nekem nem fákat szállított, 

csalk pálcákat, legtöbbnek nincsen semmi ága, a legtöbbje' 
nem is pálca, csak vessző vastagságú, azonfelül a szerződésen 
az volt, hogy a fák 4—5 láb magasak és legtöbbje csak 2' láb 
magas és akár a pálca. Én mondtam annak az agentnak, hogy 
ami valamire való kiválasztom, de azt nem engedte, mondtam 
neki, hogy ha a fának nincs koronája, az nem kiültetni való, 
az a kertész dolga, hogy a fát koronásra nevelje. 

Tisztelt Kállay urak, minden kertelés nélkül megmond¬ 
va, az önök fái ezekhez képest aranyat érnek, melyet én önök¬ 
től a múlt évben hozattam. Már most ezen panasz okoknál 
fogva számithatok-e, hogy a törvényen nekem adnak igazat? 
Mondják meg pártatlan véleményüket, azonfelül kérem önö¬ 
ket, írják meg nekem, hogy mit lelhet a legjobb és legszebb 
-első osztályú fák alatt érteni. Ugyan mily magasaknak és 
vastagoknak kell az óiknak lenni? Én ezzel mindent meg¬ 
mondtam, és aki nekem azt állítja, hogy ezek a fák, melyeket 
ez a vigéc szállított nékem, hogy két évre teremnék, az egye¬ 
nesen meg van őrülve. Sajnálatomat fejezem ki az iránt is, 
és bocsánatot kérek azért, hogy én önöket neveztem hanya¬ 
goknak, hogy a tavaszi farendelést nem kaptam meg, pedig 
most nemrég tudtam meg, hogy az é'n rendelésemet, a gyü¬ 
mölcsfáikat, melyeket önök még a múlt március 19-én elküld¬ 
ték csak júliusiba érkeztek meg, de mivel azok már teljesen 
el voltak száradva, az Expressziről engem megérkezéséről nem 
is tudattak, mert tudták, hogy nem fogadom el, hanem most, 
mikor ezért a 31 darabért elmentem, melyet november 14-én 
küldtek, tudtam meg, hogy az én tavaszi szállítmányom most 
is ott vár a kiváltásra. 

Igen tisztelt Kállay urak most, hogy a 31 darab fát 
megkaptam, mindennel rendben vagyunk, nem tartozunk egy¬ 
másnak ezen megrendelésemből, ha pusztul is ki, nem fogom 
megkérni, mostanáig amit vettem, teljesen befejezett dolog, 
mert most tanultam meg, hogy önök igazi jó és tökéletesen 
szolgálják ki a vevőt, nem úgy, mint az angol cégek, szeme¬ 
tet küldenek és törvény által követelik a pénzt; ha máskép Tökéletesen metszett gyü- 
a szegény vevő nem hajlandó fizetni. mölcsfa ültetés előtt. 

Már most bocsánatot kérek és fogadják a leghálásabb köszönetemet a jó kiszolgálá¬ 
sukért. 

Maradtam hazafias tisztelettel 
Soós Géza, 

Box 29. Rout 4, Gonwey, Arkansas. 
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MAGYARORSZÁGBÓL HOZATOTT GYÜMÖLCSFÁK 
ÉS SZŐLŐK. 

Az alábbi képekben bemutatott két faj körtét és egy faj almát mi még 19i2-ben ho¬ 
zattuk Magyarországból és azóta folyton nemesitjük úgy, hogy ma már ezrével hozhatjuk 
forgalomba Ezen fák 4 éves földszint nemesitett 5—7 láb magasak. Azon felül szinte 
nagymennyiségben hozattunk három, a legjobb faj magyarországi szőlőt, melyek bornak ép 
ugy; mint csemegének a legjobbaknak bizonyultak. Bármely ezen gyümölcsfa vagy szőlő da¬ 
rabja $1.00, 6 darab vagyis 2 körte, 1 alma és 3 szőlő $5.00. 

Császár körte. 

CSÁSZÁR KÖRTE. Ez ugyan nem 

újdonság, de bő termőségénél, óriási 

nagyságánál, gyönyörű szine, alakja és 

fenséges izénél fogva, a legismertebb 

és legelterjedtebb egész Magyarorszá¬ 

gon. Annyiból is legismertebb, mert 

minden évben bő termést ad és ennél¬ 

fogva, ahol csak hely van egy fának, 

oda -császár körtét ültetnek. Gyümöl¬ 

cse hőbér alakú, óriási nagyra fejlődik, 

szine északi oldalán sárga, déli oldalán 

pedig halavány piros. Érési ideje szep¬ 

tember hónap. 1 darab $1.00, 10 darab 

CEGLÉDI ÓRIÁS KÖRTE. Ezen 
gyönyörű őszi körte teljesen is¬ 
meretlen az amerikai magyarok 
közt, mert Ungvári László ezen 
körte újdonságot még csak 1909- 
ben hozta forgalomba, amely 
éven Ungvári ur, a budapesti 
gyümölcs-kiállításon az első nye¬ 
reményt kapta érte. A gyümölcs 
nagysága bámulatba ejtette az 
egész közönséget. A gyümölcs 
súlya 1 font és 5 ouncia volt. 
Azon fák, melyeket mi szaporítás 
végett hozattunk, 4 éves korában 
bőven teremtek és reményen fe-_ 
lüli nagyságra fejlődtek. Gyü¬ 
mölcs szine szedéskor világos, ké¬ 
sőbb pedig sötét sárga, ize fensé¬ 
ges, érik októberben és hónapokig 
eltartható. 1 darab $1.00, 10 da¬ 
rab $9.00. 

$9.00. Ceglédi óriás körte. 
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MAGYARORSZÁGI ÚJDONSÁGOK 

Oldenburgi Hercegnő Alma. 

OLDENBURG HERCEGNŐ 
ALMA. Ezen alma-újdon¬ 
ságot szinte Magyarország¬ 
ból hozattuk. Az 1911-iki 
b u dap es ti gyümölcs-kiál 1 i- 
táson mutatta be Libenau 
Frigyes táplányi uradalmi 
kertész ur! Ugyanakkor az 
első nyereményt és egy 
aranyérmet nyert érte. Ér¬ 
tékét az emeli legjobban, 
hogy 4—5 éves korában már 
bőven terem, ellenben a 
többi alma fajok csak 12— 
15 éves korukban teremnek. 
Gyümölcse teljesen gömbö¬ 
lyű, óriási nagyokká fejlőd¬ 
nek, szine vörös, sárga csi¬ 
kókkal. Érési ideje október 
és márciusig is el lehet tar¬ 
tani. 1 darab $1.00, 10 darab 
$9.00. 

Szállítási szabályok az ár¬ 
jegyzék 2-ik oldalán 

találhatók. 

Tokaj Tüze Szőlő, mint Lugas. 

EURÓPAI SZŐLŐK. 
Ezen magyarországi szőlőket itt Amerikában nehezen lehet gyökereztetni, ezért mi 

ezeket a szőlőket minden évben Európából hozatjuk. Mind két éves erős gyökeres vessző. 
Tokaj tüze. Nagy, halvány piros, nedvds gyümölcsű, mézédes asztali- és bor szőlő. 

Gyümölcséért mesés árakat kapnak a -csemege kereskedők. 1 darab $1.00. Expressen: 
10 darab $8.00. 

Malaga. Igen nagy. ovális alakú, halvány sárga szinü csemege szőlő. Gyümölcsei 
roppant nedvdusak és mézédesek. 1 darab $1.00. Expressen: 10 darab $8.00. 

Riesling. Magyarországon igen kedvelt borszőlő. Fürtjei és bogyói középnagyok, ize 
rendkivül kellemes és nedvdus. 1 darab $1.00. Expressen: 10 darab $8.00. 
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RÓZSA-ÚJDONSÁGOK. 
Az alábbi gyönyörű rózsa-újdonságok 

bármely faja 1 darab $1.00, minden faj¬ 
ból egy vagyis 7 darab $6.00. 

MADAVI EDOUARD HERRIOT. Ezen 
gyönyörű rózsa-újdonság az 1913. rózsa- 
kiállitáson Londonban az arany serleget 
nyerte el. Remek színezete és bámulatos 
erős növése, megnyerte a néző közönség 
tetszését. Színe mielőtt kinyílik, réz¬ 
vörös sárgás rózsaszín árnyalattal, mikor 
kinyílik, szinte rézvörös, lángszin és skar¬ 
lát árnyalattal. Mivel színét teljesen meg¬ 
nevezni senki sem tudta. így hasonlították 
ahoz a színhez, mikor a fényes nap vörös 
rézre veti sugarait. 1 darab $1.00, 10 da¬ 
rab $8.00. 

SZÁLLÍTÁSI szabályok az 

ÁRJEGYZÉK 2-IK OLDALÁN 

TALÁLHATÓK. 

Madam Edouard Herriot. 

JANKHEER J. L. MOCK. 

Ezen rózsa-újdonság az 

egyedüli, melyre az ezüst 

szint reá lőhet fogni. A 

virág-szirmok külső szé¬ 

le gyenge rózsaszín, a 

virág belseje pedig való¬ 

di ezüst szin. Ezen gyö¬ 

nyörű rózsa több kiállí¬ 

táson 2 arany érmet, 1 

ejzüst érmet, és 5 első-' 

,c(ij)at nyert el. .Növése 

legerősebb az összes tea 

rózsák közt. 

1 darab $1.00, 10 darab 
$8.00 

Jankheer J. L. Moek. 

NAGYOBB MENNYI¬ 
SÉGEK VÉTELÉNÉL 
TESSÉK NAPI ÁRAK¬ 

ÉRT ÍRNI. 
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SZÁLLÍTÁSI szabályok az ÁRJEGY¬ 

ZÉK 2-IK OLDALÁN TALÁLHATÓK. Marguise de Sinety. 

Willowmere. 

MARGUISE DE SINETY. Legújabb és 
leggyönyörűbb -sárga rózsák egyike, 
amerikai találmány, egy bostoni rózsa¬ 
kertész mutatta be a bostoni rózsa- 
kiállitáson 1914-ben és az első arany 
érmet nyerte el vele. Színe bimbó ko¬ 
rában gyönyörű alakú bronzi vörös és 
sárga árnyalattal, kinyílt korában a leg¬ 
tisztább brilliant narancs sárga. 

1 darab $1.00, 10 darab $8.00. 

Lyon. 

LYON. Ezen gyönyörű rózsa teljesen 
eltér a többi tea rózsáktól, az óriási nagy 
virágjánál fogva. Virág színe szirmok, 
külső széle rózsaszín, beljebb réz vörös, 
középen pedig narancs sárga. Virág nagy¬ 
sága kinyiltan 5—6 col átmérőben. 1 da¬ 
rab $1.00, 10 darab $8.00. 

Legújabb és leggyönyörűbb 

Tea Hybrida Rózsa újdon¬ 

ságok. 

WILLOWMERE. Ezen gyönyörű 
rozsát egy hollandi kertész állította 
elő és először a chicagói rózsa- 
kiállitáson lett a közönségnek be¬ 
mutatva, ahol is az első nyereményt 
nyerte etl. Szine bimbó korában 
scarlát vörös, a hegyén kissé vilá¬ 
gosabb árnyalattal, mikor pedig 
ki van nyílva, virágja csélsze alakú, 
középen sötét sárga, szélein világos 
rószaszin'ből láng színbe váltakozik. 
1 darab $1.00, 10 darab $8.00. 

NE VEGYEN OLCSÓ RÉGI MAGVAKAT, 

CSAK KÁLLAY TESTVÉREK-FÉLE 

FRISS CSIRAKÉPES MAGVAKAT 

VESSEN! 
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Legújabb és leg¬ 

gyönyörűbb Tea 

Hybrida Rózsa új¬ 

donságok. 

MRS. ÁRON WARD. Ezen 
gyönyörű rózsa-újdonság szí¬ 
nénél fogva teljesen eltér az 
összes rózsáktól, mert ahogy a 
virág fejlődik, á színek szinte 
úgy változnak. Mikor a bimbó 
kezd színesedni Indián sárga, 
később rézvörös, kinyiltan pe¬ 
dig sötét aranysárga, közepén 
pedig a leggyönyörűbb rózsa¬ 
szín látható. 1 darab $1.00, 
10 darab $8.00. 

4 éves törpe Baldwin almafa. 

TÖRPE ALMA ÉS KÖRTE FAJOK. Ezen 
törpe gyümölcs fajok Birs Alma alanyra van¬ 
nak nemesítve és azáltal nyerik el, hogy már 
3—4 éves korkban gyümölcsöznek és örökké 
alacsonyak maradnak és csak tér eb é lyess égük 
fejlődik. Korai artási nyári alma. — Duches 
őszi alma. — Baldwin téli alma. — Korai aratási 
nyári körte. — Hercegnő őszi körte. — Lőrinc 
téli vajkörte. — Darabja 75 cent minden fajból 
egy, vagyis 6 darab $4.00. 

Mrs. Áron Ward. 

BRITISH QLEEN. Az össz*es rózsa- 
tenyésztők megegyeztek abban, hogy 
ezen rózsa az összes rózsák közt a leg¬ 
tisztább fehér, ami csak létezik és a 
legtöbb virágot hozza évente az összes 
rózsák közt júniustól egész hideg osziur 
virít, bimbókorában gyönyörű alakú, 
illata pedig fölülmulhatatlan és a házi 
kertekből nélkülözhetetlen. 1 darab $1. 
10 darab $8.00 

NE VEGYEN OLCSÓ RÉGI MAGVAKAT, CSAK 
KÁLLAY TESTVÉREK-FÉLE FRISS CSIRA- 

British Queen. KÉPES MAGVAKAT VESSEN! 
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ÚJDONSÁGOK 
ÉS AZ UTÓBBI ÉVEK 
LEGKIVÁLÓBB TERMÉ¬ 

NYEI. 

KORAI KÁPOSZTA 
“KOPENHÁGAI 

PIACI.” 
Mauthner Ödön ur árjegyzéke eze¬ 

ket mondja ezen káposztáról: 

A legnagyobb tökeieiessegu és a 

legjobb gömbölyüfejü korai ká- 

)oszta, melyet valaha termesztettek, 

korai érése és fejeinek egyenletes¬ 

sége csodálatos. A fejek a sorokban 

oly egyformán festenek, mintha 

csak öntvényből kerültek volna ki. 

Kevés keskeny külső levelei vannak 

és ezért e fajtát szorosabban lehet 

egymáshoz ültetni. Fejei közép- 

nagyok, mintegy 5 kiló súlyúak, 

finom bordájuk tömörek és igen 

kemények. A höl egyszer megpró¬ 

bálják, ott ezen korai káposzta 

mindenkor nagyon kapós fog len¬ 

ni. 

Adcf. 20c, ounce (1/16 font) $1.75, 
(1/8 font) 2 ounce $3.00. 

KORAI “GYÉMÁNT” PARADICSOM. 

A legszebb, legkorábbi nagy- 

gyümölcsü piros sima paradi¬ 

csom. melyet valaha termel¬ 

tek. Valóságos csoda, rengeteg 

bőtermő, a gyümölcsök tömö¬ 

rek, némely fürtön . 25—30 

pompás .skarlátvörös szinti 

nagy paradicsom terem. — 

Úgy a , házikertben, mint a 

konyhakertész részére, aki 

marketra (piacra) termel ezen 

uj korai paradicsom megfizet- 

hetetlen. Tenyésztője, kinél 

holdankint 1000 dollárt is jö¬ 

vedelmez, magjának súlyát 

az aranyéval becsüli egyérté- 

künek. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 

50c, 2 ounce (1/8 font) 80c, 34 

font $1.50, 1 font $5.00. 
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ÚJDONSÁGOK 
ÉS AZ UTÓBBI ÉVEK 
LEGKIVÁLÓBB TERMÉ¬ 

NYEI. 

Jeles, vörössárga, Magyarországon nagy¬ 

ban termelt Mauthner-féle zittanihoz hason¬ 

lító kemény, óriási nagyra növő és felette 

jövedelmező hagyma fajta, nagybani terme¬ 

lésre különösen ajánlható. Nemcsak a jó 

ize, hanem a jó eltarthatósága adja meg e 

hagymának nagy becsét, >a mennyiben jól 

megérett hagymák késő tavaszig eltarthatok. 

Házi kertek részére nagyon becses. 

Adg. 10c ,ounce (1/16 font) 50c, 2 ounce 

Oá font) 90c, % font $1.50, 1 font $5.50. 

ÓRIÁSI VÖRÖSHAGYMA 
“DIJNYERÖ.” 

WARDWELL-FÉLE “ARANYVAJ” BOKORBAB. 

Ezen fajta a legtökéletesebb viasz- 

babnak ismertetett el, mert rend¬ 

kívüli porhanyó és zsenge, soha sem 

szálkás és nagyon finom izü. Szép 

aranysárga hüvelyeit bámulatos 

nagy mennyiségben hozza, amelyek 

rendkivüli vastagok és húsosak s 

teljesen szálka nélküliek, ha már 

érni kezdenek is. Legkitűnőbb tu¬ 

lajdonsága ezen fajnak a hüvelyek¬ 

nek vajzsenge ize és rendkívüli ko- 

raisága. 

Adg. 15c, 1 pint 60c, 1 kvárt $1.20. 

Szállítási szabályok 

az árjegyzék 2-ik ol¬ 

dalán találhatók. 



KÁLLAY TESTVÉREK — PAINESVLLE, OfflO 13 

ÚJDONSÁGOK 
ÉS AZ UTÓBBI ÉVEK 
LEGKIVÁLÓBB TERMÉ¬ 

NYEI. 

“MÁRVÁNYGOLYÓ” 

KORAI VELÖBORSÓ. 

Roppant bőven termő, igen korai már¬ 

vány alakú szemeket termelő bokorborsó. 

Hüvelyeit nagy sokaságban hozza, amelyek 

tömve vannak nagyon édes izü szemekkel. 

Nagyon ajánlható piaci termelésre s úgy¬ 

szintén házikertek részére is megbecsülhe¬ 

tetlen, mivel a háziasszony korán állíthat 

belőle az asztalra. 

Egy adg. 15c, 1 pint 45c, 1 kvárt 90c. 

‘KORAI ARANYGYÖNGY’ 

CSEMEGE TENGERI. 

A legkorábbi, felséges izü édes csemege tengeri vagy kukorica faj. Aranysárga szinü 
szemei a csutkán tömve teltek, amelyek a legkellemesebb izt szolgáltatják. Szárának növé¬ 
se alacsony és roppant bőtermő. A legkorábbi asztali tengeri a piacon. 

Adg. 15c, 1 pint 50c., 1 kvárt 90c. 
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ÚJDONSÁGOK 
ÉS AZ UTÓBBI ÉVEK 
LEGKIVÁLÓBB TERMÉ¬ 

NYEI. 

“KORAI VASTAGHUSU” 

ÓRIÁS PAPRIKA. 

óriási nagyságra növő édes pap¬ 

rika faj, nagyon vastag hússal, mi¬ 

nél fogva kitűnő használatú úgy le- 

szelésre, mint töltésre. Nagy kerek 

gyümölcsei, amelyek legkorábban 

fejlődnek a paprikák között, sötét¬ 

zöldek, érésük folytán pedig tüzvö- 

rösökké fejlődnek. Pompás szép 

színén kiemelendő még az is, hogy 

kellő érettséget érve el, igen enyhe 

kellemes izü. A konyhára igen be¬ 

cses, mert az óriási gyümölcs töltött 

paprikának épp úgy, mint ecetbe 

rakva salátának nagyon kitűnő. 

Adg. 15c, ounce (1/16 font) $1.25, 

2 ounce (1/8 font) $2.00. 

KORAI “HÓLABDA” KARFIOL. 

Kétségkívül a 
legkitűnőbb faj. 
ügy szabadba- 
ni termelésre, 
mint hajtatás¬ 
ra. Egyenlő 
magasságú és 
nagyon rövid 
torzsáju, apró 
levelekkel. Va¬ 
kító hófehérsé- 
gü, nagy fejeket 
fejleszt. Piaci 
termelésre pá¬ 
ratlan. 

Adg. 35c, oz. 
(1/16 font) 

$3.50, 2 ounce 
(Ys font) $6.00. 
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Jeles kőkemény fe¬ 

jű, finom izü káposz¬ 

ta faj. Vékony finom 

bordás levelei oly ke¬ 

ményen fedik egy¬ 

mást, hogy semmi¬ 

féle más káposzta 

sem gyalulható meg 

oly finoman, mint ez. 

A fejek szép nagyokra 

fejlődnek s a tavaszig 

eltarthatok. — Hordó- 

bani besavanyitásra 

igen alkalmas. 

Adg. 20c, ounce 

(1/16 font) $1.50, 2 

oiince (Iá font) $2.50. 

“DÁN KŐFEJÜ” KÉSEI 

KÁPOSZTA. 
ÚJDONSÁGOK 

ÉS AZ UTÓBBI ÉVEK 
LEGKIVÁLÓBB TERMÉ¬ 

NYEI. 

“ARANYHUSU KANTALUP” CUKOR DINNYE. 

/ 

A most kultúrában levő 

legszebb és legjobb izü 

dínriél4 egyike. Húsa re¬ 

mek aranysárga és egész a 

héjáig élvezhető. Ize rend¬ 

kívüli édes, olvadó és üdítő' 

zamatu. 

Adg. 10c, ounce (1/16 

font) 30c, 2 ounce (Y& font) 

50c, M font 80c, 1 font $3.00. 

Szállítási szabá¬ 
lyok könyvünk 
2. oldalán talál¬ 

hatók. 
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“KORAI TŰZPIROS” 

HÓNAPOS RETEK. 

Bámulatos gyorsan fejlődő korai hóna¬ 
pos retek. Színe remek tűzpiros, gyönyörű 
hófehér hússal, amely mindig zsenge s nem 
pudvásodik meg. Épp úgy fölülmulhatatlan 
melegágvi, mint szabadbani termelésre. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounces 
(Ys font) 50c., M font 90c., 1 font $2.50. 

“MAGYAR LEGJOBB” 
BESAVANYÍTANI 
VALÓ UGORKA. 

Magyar félhosszu zöld, ropogós 

izü, finom faj. Besavanyitásra téli¬ 

re ecetbe a legkitűnőbb fajta. Igen 

bőtermő. Házi kertek részére megíbe 

csülhetetlen, a piacra termelőnek 

pedig úgyszólván aranybánya. Vi¬ 

rágzása korán kezdődik s minden 
virágból egy ugorka fejlődik. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 
2 ounce (% font) 40c, 14 font 60c, 
1 font $1.75. 

ÚJDONSÁGOK 
ÉS AZ UTÓBBI ÉVEK 
LEGKIVÁLÓBB TERMÉ¬ 

NYEI. 

“KALIFORNIAI ÓRIÁS” FEJES SALÁTA. 
A legjobb korai fejes saláta, olyan kemény, mint a káposztafej. Levelei könnyedén 

fodrosak, szép febérzöld színűek és zsengeség tekintetében egy fajta sem múlja felül. Sok¬ 
kal előbb borul, mint más fajta. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (Ys font) 50c, M font 70c, 1 font $2.00. 
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KONYHAKERTI MAGVAK 
Mint eddig is, úgy most is ezen fejezet alatt csakis oly konyhakerti magvak fajtáit 

ajánljuk igen tisztelt vevőinknek eladásra és ültetésre, amelyek minden éghajlatnak meg¬ 
felelnek. — Bőhozamuk, Ízletességük folytán messze túlhaladják az összes kultiválás alatt 
levő fajokat. Magvaink csiraképessége és fajtisztasága által pedig biztosítva van minden 
oly egyén fáradtságos munkája, aki ez évben is a Kállay Testvérek-féle “Tulipán védjegyű” 
csiraképes fajtiszta magyar kerti veteménymagvakat ültet, amelyek akár házi haszná¬ 
latra, akár piaci (markéira) termelésre a lég biztosabbak. 

BOKORBAB. (Gyalogpaszuly.) 

TENYÉSZTÉSE: Ültessük el a magot már akkor, mikor a fagy teljesen eltávozott a 
földből. Hideg időben a vetőmag csírázás közben elrothad. A bokorbab fajokat ültet¬ 
hetjük egy és fél láb távolságra fekvő bokrokba, egy-egy bokorba 5—6 szem magot téve; 
vagy pedig vethetjük a magot szórva két láb távolságra fekvő egymástóli sorokba is. Sza¬ 
bad, verőfényes és jól megmunkált, könnyű talajt kíván. 

a) Sárga hiivelyü vagy viasz fajok. 

Korai Arany Viasz — Bokor Bah. 

Korai Arany Viasz. A legkorábbi és leg¬ 

jobb ipabfaj 'házikertek részére, magán hasz¬ 

nálatra. Piaci 'termelésre bőtermelősége 

folytán 'túlhaladja az összes bokor babfajo¬ 

kat. Törékeny, abszolúte szálkamentes, arany 

sárga hüvelyei nagy sokaságban jelennek 

meg a növényeken és zsengén, a legpompá¬ 

sabb eledelt adják. Magja barnapettyes, 

fehér. 

Adg. 15c, pint 55c, kvart $1.00. 
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BOKORBAB (folytatás.) 

FEHÉR VESE VIAS 

FEHÉR VESE VIASZ. 

Igen korai nagyon bő- 

termő világos sárga 

hüvelyű viasz bab. 

Hüvelyei 4 col hosz- 

szuak, a melyek na¬ 

gyon (bőven jelennek 

meg és sok ideig 
zsengén megmaradnak 

a szárakon. Házi ker¬ 

tek részére különösen 

ajánlható faj, piaci 

termelésre pedig va¬ 

lóságos aranybánya. 

Adg. 15, pint 60c, 

kvart $1.00. 

Fehér Vese Viasz — Bokorbab. 

ARANYHÜVELYÜ SZÁLKA- 
MENTES. Aranysárga hüvelyü, 

amelyek teljesen szálkamente¬ 

sek. A legszebb és legkiválóbb 

aranysárga, törékeny hüvelyü 

bokorbaib. Családi kertek részé¬ 

re megbecsülhetetlen faj bő 

hozománya által. Nagy bőter- 

mőségével úgy házi használat¬ 

ra, mint markéira való terme¬ 

lésre nagyon ajánlatos. Egy.egy 

növény 20—25 hüvelyt is hajt, 
oly bőtermő. 

Adg. 15c, pint 55c, kvárt $1.00. 

NÉMET FEKETE VIASZ. 

Roppant erős növő és igen 

bőven termő törpe, viasz-bab 

faj. Korán érik és u rozsdának 

nincs úgy alávetve, mint a ré¬ 

gebbi viasz-bab fajták. A hü¬ 

velyeknek zsengén főve finom 
vaj ize van. 

Adg. 15c, pint 40c, kvárt 90c. 

Szállítási szabályok az árjegy¬ 
zék 2-ik oldalán találhatók. 
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BOKORBAB (folytatás.) 

b) Zöld hüvelyüek. 
ZÖLD SZÁLKAMENTES. Korai 

vastag hosszú, törékeny zöld hü¬ 

velyű bokorbabfaj. Különösen 

zsengén elkészítve, a legremekebb 

eledelt szolgáltatja.. Magja nagy. 

sötétbarna, amely zsengén a hü¬ 

velyből kifejtve, szintén Ízletes. 

Ad(j. 15c, pint 50c, kvárt $1.00. 

KORAI HATHETES, óriási hosz 

szu zöld hüvelyü, korai bokor bab 

faj. Házi használatra a legkitű¬ 

nőbb korai szedése, bőtermősége 

esés hüvelyei húsos nagysága ál- 

.tal. Magja középnagy, világos sár¬ 

ga sötét barna szemmel. 

Ady. 15c, pint 50c, kvart 90c. 

TARKA TÉLI. Nagyon bőtermő 

piaci babfaj. Nagy kifejlett mag- 

vai vörössel tarkázottak úgyszin¬ 

tén a hüvelyei is cirmosak. ügy 

kifejtve zsenge állapotban, mint 

télen száraz főzésre rendkívüli fi¬ 

nom és ízletes. 

Ady. 15c, pint 45c, kvárt 90c. 

Zöld Szálkamentes — Bokorbab. 

FEHÉR TÉLI. Az általánosan ismert téli 

használatra termelt kitűnő izü fehér bab. A 

hüvelyek nagy csomókban fejlődnek a növény¬ 

szárakon és ennélfogva nagyon bő hozamú. — 

Nagy, fehér, magvai kitűnő téli eledelt nyúj¬ 

tanak. Ady. 15c, pint 45c, kvárt 80c. 

FEKETE VALENTINÉ. Rendkívül gazda¬ 

gon növő, korai faj, nagy, hosszú, húsos hü¬ 

velyekkel. Tökéletes rozsdamentes. Úgy zöl¬ 

den elkészített hüvelyei, mint kifejtett fekete 

magjai kellemes eledelt adnak. 

Ady. 10c, pint 40c, kvárt 80c. 

TÉLI FEHÉR VESE. Nagyon koránérő, 

rendkívül bőtermő, természettől is edzett, te¬ 

hát nagyban való mezei termelésre is alkalmas. 

Egy-egy növény 30—35 hüvelyt is hajt, vékony- 

hajú, különösen bőtermő, száraz főzésre igen 

finom. 

Ady. 15c, pint 45c, kvárt 80c. 

Nagyobb mennyiségek vételénél tessék napi árakért írni 
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KARÓS BAB. (KARÓS PASZULY.) 
TENYÉSZTÉSE: Május közepe előtt, mig a talaj át nem melegült, nem veteményez- 

hetők. A mag három-négy láb távolságbani bokorban ültetendő. Egy-egy bokorba 5—6 

magot teszünk, amelyekhez idejében hosszú karókat alkalmazunk. Júniustól fogva egész 

a fagyok beálltáig folyton terem. 
KORAI FÜRTÖS VIASZ. A legfinomabb és lég 

bőtermőbb sárga hüvelyü karós bab. Arany¬ 

sárga, törékeny hüvelyei úgy zsengén elkészít¬ 

ve, mint nagy fehér magjai télire kitűnő ele¬ 

delt nyújtanak. Mesébe illő bőtermősége által 

házi kertekből nélkülözhetetlen. Késő őszig, a 

fagyok beálltáig folyton termi pompás hüve¬ 

lyeit. 

Adg. 15c, pint 55c, kvárt $1.10. 

CSEMEGE VIASZ. A legizletesebb és leg¬ 
zsengébb aranysárga hüvelyü karos viasz-bab* 
A növény különösen erőteljesen fejlődik, az 
igen szép viaszsárga hüvelyek igen szélesek s 
amellett igen vastag- 
htusuiauí tes teljesen 
szálkanélküliek. A bab 
Szemek középnagyok, 
sötétbarnák, ovális la¬ 
posak és érett állapot¬ 
ban rendszerint egy 
kissé ráncosak. Mint¬ 
hogy ezen uj viasz¬ 
bab igen ellenállóké¬ 
pes és edzett, különö¬ 
sen alkalmas északi és 
egyébként zord vidé¬ 
kekre. 

Adg. 15c., pint 50c., 

Korai Fürtös Viasz — Karóbab. kvárt $1.00. 

xMAUTHNER-FÉLE FEHÉR ÓRIÁS. Igen széles, hosszú, húsos, 
kitűnő izü, zöld hüvelyü babfaj. Teljes szálkamentes hüvelyei 
fürtösen jelennek meg a ^zárakon, amely nagyon bőtermővé' te¬ 
szi. Vaj izü, kifejlett nagy, fehér megvai úgy zsengén, mint télen 
szárazon kitűnő eledelt adnak. Az őszi fagyok beálltáig folyton 
terem. 

Adg. 15c, pint 50c, kvárt $1.00. 

TÜNEMÉNY. Korai széles, hosszú és nagyon húsos hüvelyü 
babfaj. Zöld hüvelyei teljesen szálkátlanok, aminél fogva egyike 
a legjob zsengén használt karós babafajoknak. Minden rossz idő¬ 
nek ellenáll és késő őszig terem. 

Adg. 15c, pint 40c, kvárt 80c. 

TARKA MEZEI: Gömbölyű alakú rózsaszínű és vörös sá¬ 
vokkal tarkázott fehér magú bab, amely úgy zsengén kifejtve és 
elkészítve mint télire használva, kitűnő izü eledelt nyújt. Zöld 
húsos hüvelyei szintén vörössel pettyesek és sávozottak. Kitűnő faj 
tengeri szárakra felfuttatni. .. „ . , 

Mauthner-fele Fehér 
Adg. 15c, pint 40c, kvárt 80c. Óriás. 
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LIMA VAJBAB. 

Pui'pee-féle Bokor 
Lima Vajbab. 

TENYÉSZTÉSE: A Lima Vajbab mind a két ne¬ 
mének tenyésztése megegyezik az élőbbén leirt bokor 
és karós babok tenyészétsével. Csak akkor ültetendők, 
mikor az idő már egészen felmelegült. 

PURPEE-FÉLE BOKOR. A bokor bábok legkitű¬ 
nőbbje. Magja, nagysága majdnem akkora, mint egy 
cent, lapos, nyáron zölden kifejtve és télen szárítva 
egyformán a babok legkitűnőbbje. Zölden kifejtve a 
piacon nagy ára van. Házi kertekből elmaradhatatlan. 

Adg. 15c, pint 50c, kvart $1.00. 
KERTEK KIRÁLYA. Ezen babfaj csak éppen 

olyan, mint a Purpee-féle bokor nagyságára és Ízlé¬ 
sére, csak mig az előbbi bokortermő, ez pedig futó s 
megkövetel 8—40 láb hosszú karókat. Kifejtett mag¬ 
ja zsengén elkészítve felette finom izü és omlós vaj 
izü. Télire szárított magja elkészítve, csemege. 

Adg. 15c, pint 50c, kvárt $1.00. 

KERTI VAGY LÓBAB. 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot kora tavaszon a földbe, mihelyt csak a földet munkálni 
lehet. (Ugyanis ez a babfaj eltér a többiektől, hogy nem árt neki a nedves és hideg idő.) 
Tenyészétse és kezelése egyenlő a közönséges fajokéval. 

ANGOL WINDSOR. Nagy széles, fehér hüvelyű és magú lóbab. Fiatal, kifejlett mag- 
vaival sós vízben megfőzve tápláló eledelt adnak. 

Adg. 15c, pint 50c, kvárt $1.00. 

DISZBAB. 

NAGY VÖRÖSVIRÁGU. Remek, nagy, élénk tüzvörös virágú futó (kúszó) bab faj. Sokan 
kedvelik virágjáért, de kifejlett nagy magva egyszersmind kitűnő eledelt ad. 

Adg. 15c, pint 55c, kvárt $1.00. 
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BOKOR-BORSÓK. 

Amerika csodája — Bokor-borsó. 

TENYÉSZTÉSE: Kora tavasszal, mihelyt a 

talaj megmunkálható, a borsó már vethető. 

Vessük a magot egy láb távolságbani hosszú 

sorokban. A borsófélék frissen trágyázott föl¬ 

det — épp úgy, mint a babok — nem kivánnak, 

mert ez esetben a növényszárak buja növésben 

mennek át és hüvelyeket nagyon keveset hoz¬ 

nak. A bokor-borsók szabad, szellős helyet sze¬ 

retnek. Állandó használatra vessünk folytató¬ 

lagosan magot. 

ALASKA. Az eddig termelt borsófajták között 
a legkorábbi és legbőtermőbb. Nagybecsű piaci 
áru, úgy, mint családi kertek számára kitűnő 
Ízletességénél fogva. Márciustól fogva szep¬ 
temberig vethető. Hüvelyei szép fejlettek, nagy, 
édes szemekkel. 

Adg. 15c., pint 50c., kvárt 90c. 

AMERIKA CSODÁJA. Egy láb magasra növő, 
alacsony, bőtermő asztal-borsó, nagyon finam, 
édes izü, nagy szemekkel. Családi kertek szá¬ 
mára nélkülözhetetlen faj. Korai és kései ve¬ 
tésre egyformán megfelel. 

Adg. 15c, pint 45 c, kvárt 90c. 

GRADUS. Közép nagy, márványa lakú szemeket 

termő korai bokor-borsó. Hüvelyeit nagy sokaságban 

hozza, amelyek tömve teltek édes izü szemekkel. 

Adg. 15c, pint 45c, kvárt 90c. 

ZÖLD KOSÁRTELITŐ. Na gyón korai pimpás, 

édes izü, zsenge szemekkel. Nagybani termelésre na¬ 

gyon ajánlatos és konzerválás céljára a legjobb fajok 

egyike. Mint házikert bokorborsófaj megbecsülhetet¬ 
len bőtermősége által. 

Adg. 15c, pint 45c, kvárt 90c. 

HORSFORD-FÉLE PIACI. Egyike a legjövedel¬ 

mezőbb kései markét fajoknak. Rendkívül bőtermő. 

Hüvelyei középnagyok, kellemes, édes izü szemekkel. 

Adg. 15c, pint 40c, kvárt 80c. 

TÖRPE HAMVAS. Korai, alacsony, hamvas cukor 

borsó, igen bőtermő. Hüvelye zöld állapotban nagyon 

húsos és oly zsenge, hogy hüvelyestől élvezhető. 

Adg. 15c, pint 50c, kvárt 90c. 

IIA MEGRENDELÉSÉT EXPRESSZEN KÍVÁN¬ 
JA szállíttatni s ha városában nincs 
EXPRESS HIVATAL (EXPRESS OFFICE), 
NAGYON KÉRJÜK A LEGKÖZELEBBI VÁROS 
NEVÉT ADNI, AHOL LÉTEZIK EZEN HIVA¬ 

TALOK EGYIKE. 

Horsford-féle Piaci Borsó. 
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KARÓS-BORSÓK. 

Legkorábbi — Karósborsó. 

TELEFON. Háromtól négy láb magasra növő 

cukorédes szemű, kései faj. A növényeik tele, foly¬ 

ton termő hüvelyeikkel. Nagyftfecsü családi kertek 

számára kitűnő Ízletességénél fogva. Hüvelyei 

szép fejlettek, nagy édes szemekkel. 
Adg. 15c, púit 40c, kvart 80c. 
DIADAL. A legbőtermőbb fajok egyike. Hü¬ 

velyei hosszúak és telve vannak nagy, édes ízű, 
zsenge szemekkel. Nagyon bőtermő faj. Késői 
vetésre nagyon ajánlható. 

Adg. 15c, pint 40c, kvart 80c. 
HAMVAS ÓRIÁS. Igazi cukorborsó. Hüvelyei 

zöld állapotban oly zsengék, hogy hüvelyestül 
élvezhetők akár a sárga hüvelykü bábfajok. 

Adg. 15c, pint 45c, kvárt 90c. 

TENYÉSZTÉSE: Egy és fél láb távolságba- 
ni hosszú sorokban vetendő a mag, mihelyt a 
talaj megmunkálható. A mag kikelte után 
idejében lássuk el a növényeket rőzs-táma- 
szokkal vagy karókkal a növény-szárak fel¬ 
futtatására. 

LEGKORÁBBI. A.legkorábbi és legbőter¬ 
mőbb karós-borsók egyike. Hüvelyei telve 
nagyon édes izü szemekkel. Bő termésé'foly¬ 
tán úgy házi kertek1 részére, mint piaci ter¬ 
melésre első helyet foglalja el. 

Adg. 15c, pint 45c, kvárt 90c. 
FOLYTONTERMő. Gazdag és kitűnő izü 

csemegeborsó. Hüvelyei középhagyok, édes 
szemekkel teltek, amelyek érett állapotban 
sárga színűek. Családi kertek részére meg¬ 
becsülhetetlen fáj. 

Adg. 15c, pint 40c, kvárt 80c. 

Telefon — Karós-borsó. 

Jelen árjegyzékünk kibocsájtásával valamennyi előbbi 
árjegyzékünkben adott árak érvénytelenné váltak. 
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SÁRGA- ÉS CUKORDINNYÉK. 
TENYÉSZTÉSE: Trágyával jól összekevert földbe 4—5 láb távolságnyira fekvő halmokba 

vagy fészkekbe ültessük be a magot. Mikor a magvak már kikeltek és a növények megerő¬ 
södtek, magyjunk meg csak 4—5 növényt egy halomban. Mihelyt a főinda 4—5 levélhosszat 
eléri, ajánlatos a harmadik levél fölött vissza csípni, ezzel a művelettel termővirágok gyor¬ 
sabban jönnek és fejlődnek. Esőben vagy harmatban a dinnyésben járni nem tanácsos. 

Sárgahasu Mézédes — S. Dinnye. 

SÁRGAHASU MÉZÉDES. Korai nagy 
bordázott cukordinnye faj. Finom izü 
világos narancssárga héjáig élvezhető 
vastag hússal. Húsa igen leveses, om¬ 
lós és zamatos. 

Adg. 5c., ounce (1/16 font) 20c., 2 
ounce (Ys font) 30c., M font 50c., 1 font 
$1.80. 

NAGY KANTALUP. Bőven termő na¬ 
gyon édes izü, omlós husu dinnyefaj. 
Húsának színe remek narancssárga, a 
mag közelében rózsaszínű. Alakja re- 
cézett és gömbölyű. 

Adg. 5c., ounce (1/16 font) 20c., 2 
ounce Oá font) 30c., ii font 50c., 1 font 
$1.80. 

ANANÁSZ. Reoézett, kiválóan finom, olvadós, 

zöld husu faj. Igen leveses és zamatos. Ha megérik, 
sokszor csutkájáról leválik. 

Adg. 5c., ounce (1/16 font) 20c., 2 ounce (% font) 

30c., H font 50c., 1 font $1.80. 

Korai Dijnyerő — S. Dinnye. 

KORAI DIJNYERő. Kerek és gerezdes alakú 
cükordinnye faj, világos, zöld, vastag, omlós hús¬ 
sal. Nagyon korai é's bőtermő. 

Adg. 5c., ounce (1/16 font) 20c., 2 ounce (Ys font) 
30c., M font 50c., 1 font $1.80. 

GÖRÖGDINNYÉK 
TENYÉSZTÉSE: Ezek ép úgy, mint a sárgadinnyék, halmokba vagy fészkekbe veten- 

dők trágyával jól elkészített földbe. 

Watson-féle — G. Dinnye. 

WATSON-FÉLE ÓRIÁS. Roppant nagyra növő, 
sötétzöld színű, bőtermő görögdinnye faj. Húsa 
élénk vérpiros, fagylaltként olvadó, a legfinomabb 
Ízzel. Tagadhatatlanul a legjobb görögdinnye. 

Adg. 5c., ounce (1/16 font) 20c., 2 ounce (Vs font) 
30c., M font 50c., 1 font $1.70. 

ÉDES ALABAMAI. óriási nagyságra növő és a 
legjobb görögdinney faj házi kertek ré'szére. Alak¬ 
ja hosszú és vastag. Remek piros színű, kellemes 
hűsítő izü hússal. Nagyon bőtermő. 

Adg. 5c., ounce (1/16 font) 20c., 2 ounce {Vs font) 
30c., M font 50c., 1 font $1.60. 

Ne vegyen olcsó régi magvakat, csak Kállay Testvérek 
féle friss csiraképes magvakat vessen! 
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Görögdinnyék 
(folytatás.) 

JÉGHEGY, óriási nagyságra 
növő, gömbölyű alakú görög¬ 
dinnye faj. Húsa vérpiros, ro¬ 
pogós, olvadós és édes izü. 
Magja fekete. 

Adg. 5c., ounce (1/16 font) 
20c., 2 ounce (34 font) 30c., 34 
font 50c., 1 font $1.60. 

JAJ BE Jó. Az összes görög¬ 
dinnyék között a legkorábbi, 
kitűnő, édes izü, húsa sötét¬ 
skarlát és olvadós, akár a fagy- 
iáit. Héja igen vékony és min¬ 
den éghajlat alatt sikeresen 
termelhető. 

Adg. 5c., ounce (1/16 font) 
20c., 2 ounce (3á font) 30c., 34 
font 50c., 1 font $1.80. 

Rózsadohány. 

Jéghegy — G. Dinnye. 

DOHÁNY-MAG. 
TENYÉSZTÉSE: Finomul elkészített könnyű földbe 

vetjük a magot melegágyba vagy box-ba, amit szintén 
védett helyre helyezünk el, ahol nedvesen tartjuk. A 
zsenge növényeket ritkítjuk, mikor pedig már eléggé 
megerősödtek, kiültetjük kövér,| porhanyó, napon fek¬ 
vésű földbe 4—5 láb távolságnyira egymástól. 

HAVANNAI. Havannai dohányfaj. Remek, szép, nagy 
leveleket hoz. Kitűnő úgy szivarok gyártására, mint fel¬ 
vágva pipába. Finom és zamatos. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 75c. 
RÓZSADOHÁNY. Majdnem megegyezik a magyar- 

orszá-gi muskatály dohány minőségével. Nagy leveleket 
fejleszt, amelyek kitűnő illatuak. 

Adg. 5c., ounce (1/16 font) 60c. 

PORÉ - HAGYMA. 
TENYÉSZTÉSE: Épp úgy, mint a vörös hagyma, ez is korán 

vetendő, de egy kicsit távolabb teendők a sorok egymástól. 
ÓRIÁSI TÉLI. A legkitűnőbb faj, korai használatra is úgy, 

mint télire. Rendkívül gyorsan fejlődik és igen jól eltartható. 
A legjobban ajánlható faj. Adg. 5c., ounce (1/16 font) 40c. 

METÉLŐHAGYMA. 
SNIDLING. Mihelyt a 

kis növényt megkapja, 
azonnal ültesse edénybe 
jó földben és télen tartsa 
a házban világos helyen, 
nyáron pedig ki lehet ül¬ 
tetni a szabadba és télire 
ismét a házban tartjuk és 
égész télen lehet használ 
ni leveshez. Mivel a há¬ 
ború végett magot belőle 
hozatni nem lehet, ennél- 
fosrvp, él vR-pr-ket (nö¬ 
vényt) árusítunk. 

Drbja 15c., 10 drb. $1.25. Snidling. Poré-hagyma. 

Fél (y2) fontos megrendeléseknél az egy (1) fontos árak fele értendő. 



26_KÁLLAY TESTVÉREK — PAINESVILLE, OHIO_ 

VÖRÖS HAGYMA. 

TENYÉSZTÉSE: A hagyma mag, mihelyt íz idő alkalmas arra, kora tavaszon elvetendő. 

Vessük a magot egy láb távolságnyira fekvő hosszú sorokba, jól megmunkált földbe. A 

hagymafélék a régebb trágyázásu talajt kedvelik; friss trágyázott földben szárba nőnek. A 

hagyma egyike azon kerti veteményesnek, amelyet Amerikában nagyban termelnek és be¬ 

lőle a termelők sok pénzt csinálnak. 

DANVEKSI ÓRIÁS SÁRGA, óriás nagyságra 

Danversi óriás Sárga Vöröshagyma. 

növő jeles amerikai vörös-sárga hagymafaj. 

A legnagyobb hasznot hajtó és legbőhoza- 

mubb. Ezen hagymamagfaj ültetése által 

hagymatermelők 5—700 bushelt tenyésztenek 

holdanként. Amerikaszerte termelt hagyma 

faj nagybani termelésre. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 35c., 2 ounce 

Oá font) 65c., M font $1.25, 1 font $4.50. 

FOKHAGYMÁT a legnagyobb sajnála¬ 

tunkra nem ajánlhatunk, mert azt mindig 

Olaszországból szoktuk nagyban ‘ beszerezni, 

de most a háború végett ezideig nem kap¬ 

tunk. Ha valamely vevőnknek szüksége lesz 

reá, tessék írni iránta és ha esetleg később 

miégis hozathatunk, készséggel szolgálunk 

vele. 

OHIOI SÁRGA GÖMB. Ohio államban 
nagyban termelt hagyma faj. A legelsőbb 
rendű hagymát adja, amiért is hagyma 
termelőknek nagyon ajánlható faj nagy¬ 
bani termelésre. Szép, nagy, kemény és 
sokáig eltartható hagymákat szolgáltat. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 40c, 2 ounce 
(Iá font) 70c., M font $1.30, 1 font $4.51). 

KEREK VÉRVÖRÖS. Kiválóan kemény, 
jól eltartható hagyma faj. Házi használat¬ 
ra kitűnő. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 35c., 2 ounce 
Oá font) 70c., U font $1.30, 1 font $5.00 

FEHÉR GÖMB. Korán beérő, vastag la¬ 
pos külsejű fehér-vörös hagyma, finom 
fehér, gyenge izü hússal. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 40c, 2 ounce 
Oá font) 75c., M font $1.50, 1 font $6.00. 

FEHÉR BARLETTA. Nagyon korai kö- 
zépnagyra növő fehér-vörös hagyma faj. 
Zölden asztali használatra csemege. Mint 
téli hagymának ás alkalmas. Húsa szag¬ 
talan és-édes enyhe izü. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 45c, 2 ounce 
(y8 font) 80c., M font $1.50. 

ÓRIÁS EZÜST KIRÁLY. A legnagyobbra 
növő fehér héjú és husu vöröshagyma¬ 
faj. Húsa nagyon enyhe és édes. Igen 
ajánlatos házi kerteknek és piaci eladásra. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 45c, 2 ounce 
Oá font) 90c., M font $1.75. 

Óriás Ezüst Király — Hagyma. 

Ajánlja magvainkat minden ismerősének! 
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DUGHAGYMÁK. 
TENYÉSZTÉSE: Jól megásott talajban tavaszszal, mihelyt lehetséges, eldugdosandók 

a dughagymák egy láb távolságban! hosszú sorokban. Minél korábban eldugdossuk őket, 
annál korábban nyerünk finom, élvezhető apró hagymát belőlük. 

SÁRGA. Sűrű vetésből nyert a magyar- 
országi híres makói hagymához hasonló hagy 
mácskák. Kora tavaszon kitűnő zöld hagy¬ 
mát és úgyszintén gazdasági célokra a 
legizletesebb hagymát szolgáltatja. Általáno¬ 
san ismert és úgy házi használatra, mint piaci 
termelésre nagy hasznot hozó faj. 

Pint 25c., kvárt 40c. Expressen: peck $1.50, 
busFe- $0.00. 

FEHÉR. Korán élvezhető jeles amerikai faj. 
Finom fehér húsa miatt kitűnő asztali hasz¬ 
nálatra. Pint 30c., kvárt 50c. 

EGYPTOMI ÉDES. TJgy zöldbeni használat¬ 
ra, mint télire elsőrendű hagymafaj. Kifejlett 
nagy, kemény husu hagymát szolgáltat. Pint 
30c., kvárt 55c. 

SALOTTA HAGYMA. Barna, korai, nyersen 
húshoz használva kitűnő. Pint 30c., kvárt 55c. 

FEJES KÁPOSZTÁK. 

TENYÉSZTÉSE: A korai fajok február végén, március elején, ha lehet, melegágyba, 
a késői (téli) fajok áprilisban a szabadban szórva-vetve veteményezendők. A palánták 
megerősödtévei kiültetendők két láb távolsági) ani hosszú sorokban 1Y% láb távolságba ültetve 
őket. Bőven trágyázott talaj, öntözés és ápolás a káposzta tenyésztés legfőbb kellékei. 

János Napi Káposzta. 

a) Korai fajok* 
KORAI NYÁRI FEJES. Legkorábbi, 

fehér kerek lapos fejekkel. Ezen ká¬ 
poszta faj jó tulajdonságai „és koraisága 
által felülmúlják az összes más korai 
fajokat. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 80c., 2 
ounce (Y& font) $1.45, M font $2.50, 1 
font $9.00. 

JÁNOS NAPI. Korai kerek lapos hó¬ 
fehér fejű. Rendkívül zsenge. Nagyon 
korai. Nagybani termelésre is nagyon 
ajánlatos. Házikertekből elmaradhatat¬ 
lan. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font)) 80c.s 2 
ounce (Ys font) $1.45, % font $2.50, 1 
font $9.00. 

MAUTHNER - FÉLE CUKORSÜVEG. 
Rendkívül zsenge, korai káposzta faj. 
Csúcsos keményfejü. A legkorábbi ezen 
fajták köza. Kitűnő családi használatra. 

Adg. 10c., ounee (1/16 font) 70c., 2 
ounce Oá font) $1.30, M font $2.25, 1 
font $8.50. 

JELEN ÁRJEGYZÉKÜNK KIBOCSÁJTÁSÁVAL VA¬ 

LAMENNYI ELŐBBI ÁRJEGYZÉKEINKBEN ADOTT 

ÁRAK ÉRVÉNYESSÉGE MEGSZŰNT. 
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b) Késői fajok. 

Biztos fej — Téli káposzta. 

KÉSEI NAGY KEMÉNYFEJÜ. Igen nagy, lapos, 
kerek és keményfejü téli káposzta. A legjobb 
savanyu káposztát (Sauerkraut) szolgáltatja hor- 
dóbani eltevése által, őszi kedvezőtlen időjárás¬ 
nak jobban ellentáll, mint bármely más fajta és 
sohasem repedezik meg. Úgy nagybani terme¬ 
lésre, mint 'házi használatra nagyon melegen 
ajánlható. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 80c., 2 ounce (% 
font) $1.50, M font $2.75, 1 font $10.00. 

Lapos Német káposzta. 

LAPOS NÉMET. Ezen kitűnő faj rendkivüli 
nagy fejeket .fejleszt és a legjobb izü savanyu 
káposztát ((Sauerkraut) adják, minél fogva 
hordóbani eltevésre, házi használatra nagyon 
ajánlható. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 80c., 2 ounce Oé 
font) $1.50, M font $2.75, 1 font $10.00. 

BIZTOS FEJŰ. Legnagyobb lapos, 
kerek, keményfejü, alacsony torzsáju, 
finom bordás; besavanyitásra a leg¬ 
alkalmasabb és legtartosanD iaj. Hazai 
káposztafajaink között a leghíresebb; 
finom levelű s vékony bordáju, levelei 
rendkívül tömött szép kerekded nagy 
fejeket képeznek. A jó téli káposzták 
minden tulajdonságait bírja. Termése 
minden körülmények között biztos, mi¬ 
ért is nagybani termelésre igen ajánl¬ 
ható ezen eredeti legfinomabb minősé¬ 
gű tiszta mag. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 80c., 2 
ounce (% font) $1.50, (U font) $2.75, 
1 font $10.00. 

LEVELES-KEL. 

Leveles-kel. 

ZÖLD FODROS. Fodros levelű fél¬ 
magas. Egész télen át szakadatlanul 
ízletes főzeléket ad. A téli fagyok csak 
porhanyóbbá teszik és izességet nyer 
ezáltal. Adg. 5c. 
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Fehér Rózsa Karfiol. 

KARFIOL — VIRÁGOS-KEL. 

TENYÉSZTÉSE: Szabad földbeni tenyész¬ 
tésre, ha korán akarunk előállítani karfiolt, 
tanácsos a magot melegágyba vetni. A nö¬ 
vények megerősödtével, a szabadba káposzta 
módjára kiültetjük és tovább kezeljük. 

FEHÉR RÓZSA. Középkorai nagyon köny- 
nyen termeibe tő faj. Nagy tiszta fehér tö¬ 
mött rózsákat fejleszt. 

Adg. 25c., ounce (1/16 font) $2.00, 2 ouncc 
(tá font) $3.75, 34 font $6.00, 

ANGOL KÉSEI. Kései, igen kitűnő fajta, 
erőteljes növéssel és. igen nagy, kemény fe¬ 
hér fejekkel. Nagyon ajánlható. 

Adg. 35c., ounce (1/16 font) $3.00, 2 ounce 
(34 font) $5.50. 

Sikere biztos, ha Kállay 
Testvérek-féle tavaszi vető¬ 
magvakat ültet. 

VÖRÖS KÁPOSZTA. 
TENYÉSZTÉSE: A vörös káposz¬ 

ták oly mivelési módot kívánnak, 
mint az előbbeni káposzta-fajták. 

ÓRIÁS SZIKLAFEJÜ. A legsöté¬ 
tebb és legjobb vörös káposzta. A 
fejek keménysége és tartóssága túl¬ 
szárnyalja az összes fajokat, ügy házi 
használatra, mint piacra való terme¬ 
lésre nagyon ajánlatos. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) $1.50, 
2 ounce (34 font) $2.75. 

HOLLANDI VÉRVÖRÖS. Rendkí¬ 
vüli finom és szép színű saláta ká¬ 
posztafaj. Középnagy fejekkel. 

Adg. 10c., ounce (í/16 font) $1.50, 
2 ounce (34 font) $2.75. 

Óriási Szikla-fejű — Vörös Káposzta. 

BIMBÓS-KEL. 
TENYÉSZTÉSE: Áprilisban szabad földbe vetendő, 

később sorokba kiültetjük. Télen át a szabadban ma¬ 
radhat, csak erős hidegben betkakarandó kevés szal¬ 
mával. 

JAVÍTOTT fél TÖRPE. A legjobb minőségű és a 
legnagyobb fejecskéket hozó télálló-faj. Apró káposz¬ 
tafejekhez hasonló fejecskéket hoz, amelyek kora té¬ 
len ízletes eledelt adnák. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) $1.00, 2 ounce (34 font) 
$1.75, % font $3.00. Bimbós-kel. 
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KALARÁB. 
TENYÉSZTÉSE: A magvak ágyacskákba 

vetendők, ahonnan a növények megerősöd- 
tével sorokba kiültetjük és tovább kezeljük 
a káposztafélék módjára. Kövér, jól trágyá¬ 
zott, verőfényes helyen és gyakori kapálással 
kapunk Ízletes kalarábit. 

KORAI FEHÉR BÉCSI. Legkoraibb, nagyon 
zsenge liusu kedvenc üvegkalaráb. Igen 
'gyorsan fejt szép közíépnagyságu gummókat. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 75c, 2 ounce 
(lé font) $1.40, 14 font $2.50. 

KORAI KÉK BÉCSI. Igen Ízletes és finom 
izü korai kék üvegkalaráb. Húsa zsenge és 
finom. 

Vdg. 10c, ounce (1/16 font) 75c, 2 ounce 
(lé font) $1.40, 14 font $2.70. 

KÉSEI KÉK ÓRIÁS. A hőségnek ellenáll. 
Sohasem üreges és nem podvásodik meg. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 90c, 2 ounce 
(lé font) $1.60, 14 font $3.00. 

Korai Kék Bécsi — Kalaráb. 

Korai Fehér Bécsi — Kalaráb. 

NAPRAFORGÓ. 
NAPRAFORGÓ. Leginkább tyűik ok részére tenyészt¬ 

jük a magot, amely el van ismerve a tyúkok tojó¬ 
képességük fokozására. Nagyon olcsó etető anyag. 
Általában könnyű homokos talajon diszlik legjobban, 
de megnő bárhol. Igen nagy magtányérokat' fejlesz¬ 
tő faj. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 10c, 2 ounce (lé font) 15c, 
14 font 30c, 1 font 80c. 

MÁK. 
MAGYAR KÉK-TOKU. Legfino- 

mabb minőségű csiraké'pes mag. 
Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 

ounce (lé font) 35c, 14 font 60c, 1 
font $2.00. 

MÁNGOLD. 
Levelei folyton szedetvén, mint a 

spenóté, folyton újra sötétzöld leve¬ 
leiket hajt. Leveleit főzve, mint a 
spenótét vagy leöntve is használják. 
Magja a répamaghoz hasonló. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 
ounce (Iá font) 30c, 14 font 50c, 1 
font $1.50. 

Ajánlja magvainkat ismerőseinek! Napraforgó. 
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KEL- VAGY OLASZKÁPOSZTA. 
TENYÉSZTÉSE: Terme¬ 

lése azonos a káposztáké¬ 
val. A magot korai terme¬ 
lésre márciusban meleg¬ 
ágyba vagy később a sza¬ 
badba ágyacskákba vetjük, 
ahonnan, na a palánták 
megerősödtek, a szabadba 
kiültet]ük. Továbbkezelése 
egyenlő a többi káposzta¬ 
fajokéval. 

JAVÍTOTT VASFEJÜ. — 
Tagadhatatlan a 'legjobb 
fajta kelkáposzta úgy ko¬ 
rai, mint kései termelésre, 
amely magába foglalja az 
összes kelkáposzta fajokat. 
Fejének külső lévé Ize te 
zöld, belseje pedig sárga. 
Nagy és kemény fejekkel. 

Adg. 40c., ounce (1/16 
font) $1.00, 2 ounce (Iá 
font) $1.80, ti font $3.00. 

KORAI ERFURTI. Igen 
finom izü, fodros levelű 
olasz káposzta faj. 

Adg. 10c., ounce (1/16 
font) $1.00. 

Javított Vasfej — Kelkáposzta. 

GYÖKÉR PETREZSELYEM. 

— Petrezselyem. 
Félhosszu Magyar 

TENYÉSZTÉSE: A petrezse¬ 
lyem legjobban diszlik porhanyó 
gazdag földben, de megterem 
agyagban is. A magot egy láb 
távolságban hosszú sorokba ves¬ 
sük. Van reá eset, hogy a mag 
néha hosszú idő alatt csírázik ki 
a földben és soká kel, azért el¬ 
vethetjük jó korán tavasszal, mi¬ 
helyt az idő engedi. 

FÉLHOSSZU ÉDES MAGYYAR. 
Cukor édes, félhosszu és vastag 
gyökerű faj, úgy korai mint ké¬ 
sei használatra a legjobb. Ideje 
korám vetve, már augusztus ele¬ 
jén élvezhető. Jól be vermel ve ké¬ 
ső tavaszig eláll. 

Adg. 10c., ounce (1/16 font) 40c., 
2 ounce (Iá font) 70c, Ii font $1.20, 
1 font $3.00. Pasztinák. 

PASZTINÁK. 

TENYÉSZTÉSE: A pasztinák megnő bármely földben, de ha 
szép példányokat óhajtunk előállítani, úgy jól megtrágyázott talaj¬ 
ba kell elvetnünk a magot egy láb távolságbani sorokban. Vethető 
amily korán csak lehet a tavaszon. 

NAGY SIMA. Nagy vastag gyökerű pasztinák, nagyon édes ízzel. 
Adg. 5c, ounce (1/16 font) 30c, 2 ounee (Iá font) 55c, 14 font 

$1.00, 1 font $3.00. 

Az ounconkint (1/16 fontonkint) hirdetett magvakból egy fél (Iá) ounce nem adható. 
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PAPRIKA. 

Nagy Harang — Paprika. 

ARANYSÁRGA. Roppant nagy és enyhe izü 
gyümölcsöket fejlesztő, sárga gyümölcsű faj. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) $1.50. 

Aranysárga — Paprika. 

TENYÉSZTÉSE: Vessük korán a ma¬ 
got melegágyba, vagy a tavasz közepén 
ki a szabadba ágyacskákba, könnyű me¬ 
leg földbe. .A növények, ha már eléggé 
erősek, kiültetendők két láb távolságra 
fekvő sorokban, egy és fél láb messze¬ 
ségre egymástól. Tyuk trágya kapálás 
alkalmi használata elősegíti a növénye¬ 
ket fejlődésükben. 

NAGY HARANG. Igen nagy, majdnem 
négyszögü alakú paprika. Gyümölcse 
rendkívüli édes és finom izü. Húsa vas¬ 
tag. . Töltésre és besavanyitásra igen 
becses. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) $1.10, 2 
ounce (Iá font) $2.00. 

Édes Óriás — Paprika. 

ÉDES ÓRIÁS, óriás nagy, sötétzöld 
színű, vastag husu faj, nagyon Ízletes 
asztali használatra. A gyümölcsük kel¬ 
lemes, gyenge izénél fogva. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) $1.10, 2 
ounce (Iá font) $2.00. 

METÉLŐ PETREZSE¬ 
LYEM. 

MOHA-LEVELÜ. Mohaszerü, fodros 
levélzettel, amelyet tálak díszítésére 
használnak. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 40c. 

HOSSZÚ ERŐS. Hosszú gyümölcsű, cseresznye 
piros és nagyon csípős izü paprika faj. Átlagos 
hossza négy hüvelyk. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 75c, 2 ounce (Iá 
font) $1.30. 

Az adagonként hirde¬ 
tett magvakból fél adag 
nem adható. 
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PARADICSOM. 
TENYÉSZTÉSE: A mag korán melegágyba vagy később tavaszon ki a szabadba ágyacs- 

kákba vetendő, ahonnan az idő felmelegedtével kiültethetjük a növényeket, jól elkészített, 
lehetőleg száraz talajú földbe. Három láb távolságnyi sorokban és ugyanily messzeségre 
tesszük őket, a sorokban is. A növényeket gyakran kapáljuk és azokat gondosan felkö¬ 
tözzük karókhoz, amikor már szükségeltetik. 

LEGKORÁBBI SPÁRK-FÉLE. A legkoráb¬ 
bi, élénk piros szinü paradicsom faj. Gyü¬ 
mölcsei nagygyá fejlődnek, amelyek lédusak 
és a legkellemesebb izüek. Befőzésre nagyon 
ajánlható, miáltal a legelső helyet foglalja el 
házi használatra. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 65c, 2 ounce (lé 
font) $1.10, 14 font $2.00, 1 font $5.00. 

ARANY KIRÁLYNÉ. Szép nagy gyümölcsű 
sárga paradicsom faj. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 65c, 2 ounce. (lé 
font) $1.20, 14 font $2.00. 

bione-leie — i'aradicsom. 

JÚNIUSI PIROS. A legjelesebb fajok 
egyike, szép, formás, kerek gyümölcsö¬ 
ket hoz, igen kevés Miaggal. Bőtermő és 
korán érő, nagybani termelésre a leg¬ 
jobb fajta. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 65c, 2 ounce 
(lé $1.10, 14 font $2.00, 1 font $7.00. 

TÖRPE ÓRIÁS. Nagy, egészen sima, 
kitűnő faj. ügy Miz Miértek részére, 
mint nagybani termelésre nagyon aján¬ 
latos. A növények alacsonyra nőnek 
és karózást nem igény ellnek. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 75e, 2 
ounce (lé font) $1.40, 14 font $2.50. 

STONE-FÉLE. óriási nagy 
gyümölcsöket hozó kései faj, a 
mely -a fagyok beálltáig folyton 
fejleszti szép piros lédus gyü¬ 
mölcseit. A legfinomabb faj 
úgy asztali használatra, mint 
befőzésre és marketre való 
nagybani termelésre. Igen bő- 
termő. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 
65c, 2 ounce (Ys iont) $1.10, 14 
font $2.00, 1 font $7.00. 

POZDOR vagy FE¬ 
KETE GYÖKÉR. 

A legjobb fekete gyökér fa¬ 
jok egyike. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 
30 cent. 

Az ounceonkint (1/16 fonton- 
kint hirdetett magvakból egy 
fél (lé) ounce nem adható. 

KÖRTEALAKU. Igen hőtermő. Apró 
körtealaku gyümölcsökkel. Eec.tbe való 
berakásra. 

Adg. 5e, ounee (1/16 font) 75c. 
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SÁRGA vagy MŰKOR RÉPA. 
CAROTTA vagy SÁRGARÉPA. 

Mauthner-féle — Sárga Répa. 

TENYÉSZTÉSE: A mag egy láb távolságra fekvő 
sorokban vetendő, mihelyt az idő arra alkalmas és 
reája egy hüvelyk földet huzunk takaróul. Finomul 
elkészített, könnyű talajt kíván. 

MAUTHNER-FÉLE NANTESI. Igen korai, nagy 
hengeralaku sárgarépa. Kiváló szép, vörös színű 
és finom izü édes répákat fejleszt. Úgy Európá¬ 
ban, mint itt Amerikában nagyban termelt piaci 
cikk. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 35c, 2 ounce (Ys font) 
60c, 34 font $1.00, 1 font $3.00. 

HOSSZÚ NARANCS. Igen bosszú és vastagra növő 
fajta. Narancssárga, jóizü hússal. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 30c, 2 ounce (34 font) 
60c, M font $1.00, 1 font $3.00. 

DANVERSI FÉLHOSSZU. Kiváló jó és nagyon 
kedvelt téli faj, félhosszu, egyenletesen vastagodó, 
sima gyökerekkel, amelyek nagyon édesek. Húsa 
szép narancsvörös. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 35c, 2 ounce (34 font) 
60c, 34 font $1.00, 1 font $3.00. 

Korai Szivalaku — Sárga Répa. 

KORAI SZÍV ALAKÚ. Nagyon nagyra növő, korai, 
rövid és roppant rövid fajta. Húsa narancsvörös, 
zsenge és ízletes. Kitűnő asztali faj. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 30c, 2 ounce font) 
60c, *4 font $1.00, 1 font $3.00. Danversi Félhosszu Sárga Répa. 

besavanyítani való répa. 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot junius—júliusban két láb távolságra fekvő sorokban. 

Ritkítást kíván. 

NAGY FEHÉR. Legkitűnőbb faj úgy asztali használatra, mint állatok etetésére. 
Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 ounce (Ys font) 35c, 34 font 60c, 1 font $2.00. 

Fél adagokkal és fél ounceokkal nem szolgálhatunk 
semminemű magvakból. 



KÁLLAY TESTVÉREK — PAINESVILLE, OHIO_ 35 

CÉKLA vagy VÖRÖS RÉPA. 

TENYÉSZTÉSE: A magvakat egy láb távilságnyira fekvő hosszú sorokban keli 
vetni március—áprilisban. Legjobban díszük hómokos, jól trágyázott, könnyű talajban. 

KORAI VÉRVÖRÖS. Sötét vörös husu, édes, 
korai faj. Tökéletesen szálkamentes, kitűnő, 
zsenge izü hússal. 

Adg. 5c, ouuce (1/16 font) 25c, 2 ounce (14 
font) 40c, 14 font 75c, 1 font 82.25. 

TŰZGOLYÓ. Téliesen rostanélküli, nagyon 
szép gömbölyű alakú cékla-répa. Húsa tüz- 
vörös és igen zsenge, nem fásul meg. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (lé 
font) 40c, 14 font 75c, 1 font $2.25. 

DETROITI. Legkitűnőbb sötét-vörös faj úgy 
házi használatra mint markolna való termelésre. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (14 
font) 40c, 14 font 75c, 1 font $2.25. 

KÉSEI VÉRVÖRÖS. 
Köziépkorai vagy kései 
zsenge, vörös husu, 
gyönyörű alakú faj. 
/Kitűnő úgy asztali 
használatra, mint nagy 
báni termelésre. 

Adg. 5c, ounce (1/16 
font) 25c, 2 ounce (lé 
font) 40c, 14 font 65c, Korai Vérvörös — 

Kései Vérvörös. 1 font $2.25. Cékla Répa. 

TARLÓ vagy KERÉK RÉPA. 
TENYÉSZTÉSE: Nyári használatra vessük a magot 

kora tavaszszal sorokba, egy-egy és fél lábnyi tá¬ 
volságba helyezve el a sorokat, őszi használatra 
vessük a magot julius vagy augusztusban a fent 
elirt módon. Vagy pedig vethetjük általában el¬ 
szórva a földön is. 

VÖRÖS FEJŰ. A legmagasabb rendű fajok egyike. 
Kitűnő marikét faj. Nagyban termeit úgy asztali 
használatra, mint állatok etetésiére. - 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 ounce (lé font) 
35c, 14 font 60c, 1 font $2.00. 

Vörös Fejű — Kerék Répa. 

KORAI FEHÉR KEREK. Korai lapos kerék 
fajta. A legszebb és legjobb evő répák 
egyike. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font 25c, 2 ounce (lé 
font) 35c, 14 font 60c, 1 font $2.00. 

SÁRGA GÖMB. Egyike a legjobb kerék vagy 
tarló répa fajoknak, amely úgy asztali haszná¬ 
latra, mint állatok etetésére kitűnőnek bizo¬ 
nyult. 

Adó, 5c, ounce (1/16 font) 2r°, 2 ounce (lé 
font) 35c, 14 font 60c, 1 font $2.00. 

FIZETÉSI FELTÉTELEK AZ ÁRJEGYZÉK 
2-1K OLDALÁN TALÁLHATÓK. 

Korai Fehér Kerek — Kerék Répa. 
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HÓNAPOS RETEK. 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot korán 

tavaszszal ki a szabadba jól elkészített, ho¬ 
mokos földbe egy láb távolságnyi sorokban. 
A növények kikeltével ritkítsuk meg a sorok¬ 
ban őket, miáltal fejlettebb retkeket nyerünk. 

KORAI RÓZSAPIROS. Ezen szép hónapos 
retek korai fejlődése bámulatos, amennyiben 
alig 20—25 nap alatt teljesen kifejlődik. Gyü¬ 
mölcse gömbölyű, felül remek rózsapiros, 
mig az alsó fele hófehér. A legjobb és leg- 
izletesebb faj asztali használatra. Nagyban 
keresett piaci fajta. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce 
(lé font) 50c, 14 font 00c, 1 font $3.40. 

KORAI IIÓGÖMB. Dacára annak, hogy me- 
legágyi fajta, szabad földben is kitünően disz- 
lik. Húsa igen zsenge és jóizü. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 ounce 
(lé font) 40c, 14 font 75c, 1 font $3.00. 

CINCINNATI PIACI. Finom izü, nagyon 
korai markét faj. Hosszú, élénk, piros gyü¬ 
mölcscsel, amely zsenge marad mindvégig. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 ounce 
(lé font) 40c, 14 font 70c, 1 font $2.80. Korai Rózsapiros — Retek. 

Félhosszu Vörös—Hónapos Retek. 

JÉGCSAP. Három- 
négy hét alatt teljesen 
kifejlődő, majdnem át 
látszó fehér hosszú, 
hengeralaku gyümöl¬ 
csei felséges izüek. 
Nagyban kedvelt faj 
úgy házi használatra, 
mint piaci termelésre. 

Adg. 5c, ounce (1/16 
font) 25c, 2 ounce (lé 
font) 50c, 14 font 80c, 
1 font $3.00. 

FÉLHOSSZU VÖRÖS. 
Igen gyorsan fejlődő 
félhosszu retek faj; 
egy tál ezen retekből 
különösen vonzóvá te¬ 
szi az asztalt. Gyü¬ 
mölcsei félig felül ró¬ 
zsaszínűek, alsó ré¬ 
szeik pedig átlátszó 
jégfehérek. 

Adg. 5c, ounce (1/16 
font) 25c, 2 ounce (lé 
font) 50c, 14 font 80c, 
1 font $3.00. Jégcsap — Hónapos Retek. 

RABARBARA. 
VETÉSE: A mag májusban vagy júniusban vetendő a kertnek oly részébe, ahol állandóan 

mint a sóska vagy spárga, megmaradhat. Reá következő évben a levélszárak már használha¬ 
tók pie (páj) készítésére. 

ÓRIÁSI LEVELŰ, ó riás nagy levélszárakat 'hozó faj, amelyek a legfinomabb savanykás 
izüek. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c., 2 ounce (lé font) 40c, 14 font 60c, 1 font $2.00. 

Szállítási szabályok az árjegyzék 2-ik oldalán találhatók 
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NYÁRI RETEK, 
STRASSBURGI. Kitűnő nyári faj Tiszta fehér, 

zsenge hússal. Alakja tojásdad. 
Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 ounce (Vs font) 40c, 

14 font 80c, 1 font $3.00. 

ŐSZI RETEK. 
KÍNAI VIOLAPIROS. Kitűnő minőségű, őszi retek- 

faj. Gyümölcsének külső színe violapiros, húsa pedig 
hófehér. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 ounce (Iá font) 40c, 
14 font 80c, 1 font $3.00. 

TÉLI RETEK. 
TENYÉSZTÉSE: Augusztusban vetendő egy és fél 

két lábnyi távolságbani sorokban. Midőn a mag kikelt 
és a növények megerősödtek, ki kell ritkítani azokat 
3—4 hüvelyk távolságnyira. 

KEREK FEKETE SPANYOL. A legjobb bélálló 
faj. Gömbölyű gyümölcsei szép nagyok, amelyeknek külső színe sima, koromfekete, 
remek hófehér hússal. . >i u ..A&l 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 30c, 2 ounce (Iá font) 60c, 14 font $1.00, 1 font $3.40. 
KALIFORNIAI FEHÉR. Tiszta fehér. Kitűnő 

tápláló faj hófehér hússal. 
Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 ounce (lé 

font) 40c, 14 font 80c, 1 font $3.00. 

SÓSKA. 
TENYÉSZTÉSE: Megterem bármely talaj¬ 

ban és rendesen a kertnek oly részébe vessük 
a magot, ahol évekig elállhat. A mag kora ta- 
vaszszal elvetendő egy láb távolságnyi sorok¬ 
ban. 

NAGY LEVELŰ. Igen nagy, vastag es finom 
zsenge levelű. Kora tavasztól késő őszig szed- 

- hető. 
Adg. 10c, ounce (1/16 font) 50c, 2 ounce (Iá 

Sóska. font) 80c., 14 font $1.40. 

Fekete Spanyol — Téli Retek. 

SPENÓT vagy LABODA. 
TENYÉSZTÉSE: A mag áprilisban vetendő 

vagy mihelyt az idő alkalmas arra. A spenót 
magot egy láb távolságra fekvő sorokba vetjük 
jól trágyázott földbe. 

VIKTÓRIA. Sötétzöld, nagy vastag, húsos le¬ 
velekkel. Későn magzik, ennélfogva a legjobb 
faj házikertek részére és piaci eladásra, 

idg. 10c, ounce (1/16 font) 35c, 14 font $1.00. 

UJ ZEELANDI. Rengeteg levélltermést ad, 
4—5 növény egy családnak hetenként bőséges 
főzeléket szolgáltat. Magját vízben kell áztatni 
elvetése előtt. Adg. 5c. 

Spenót. — Viktória. 

SPÁRGA. 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot tavaszszal 12 hüvelyk távolságú sorokba és hagyjuk 

ott a gyökereket jól megerősödni, legalább két évig, amidőn kiültethetjük őket a spárgaágyba. 
ÓRIÁSI HÓFEJ. A legkorábbi és a legkell emesebb izü, általánosan ismert markét faj. 

Nagyon bőtermő. 
Adg. 5c, ounce (1/16 font) 15c, 2 ounce {Vs font) ^5c, 14 font 35c, 1 font $1.10. 

Fél (lé) fontos megrendeléseknél az egy (1) fontos árak fele értendő. 
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Az adagonként hirdetett megvakból fél adag nem adható. 

Nagy Bostoni — Saláta. 

NAGY BOSTONI. Az általánosan termelt legjövedelmezőbb market-saláta. Nagy, ke¬ 
mény fejű, sima zöld levelekkel. Egyike a legszebb és legtökéletesebb alakú fajtáknak. A 
szorosan egymáson fekvő belső elvelek szép világos-sárga színűek. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (lé font) 4üc, 14 font 75c, 1 font $2.50. 

DENVER PIACI. Nagy, pompás, sárgazöld, 
káposzta nagyságú fejeket -fejleszt, ügy korai, 
mint késői termelésre kiválóan alkalmas. Levél- 
zete nehéz, zsenge és fodros. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (lé 
font; 4be, 14 font 'i 5c, 1 font $2.50. 

NYÁRI VAJFEJÜ. Rendkívül zsenge fejeket 
fejlesztő saláta faj. Külső levélzete zöld, belül 
sárga. A fejek gyorsan fejlődnek és kemények. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (lé 
font) 40c, 14 font 75c, 1 font $2.50. 

MÁJUS KIRÁLYA. Különösen becses korai 
saláta faj. Nagy, gömbölyű, üde, sárgazöld, 
barnával árnyalt levélzettel. Ize felülmúlha¬ 
tatlan. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (Ifc 
Május Királya — Saláta. font) 40c, 14 font 75c, 1 font $2.50. 

TÉLI SALÁTA. 
TENYÉSZTÉSE: A magot augusztus hó végétől 

szeptember hó közepéig vélik s a megerősödött nö¬ 
vényeket október hóban szétültetik állandó helyük¬ 
re. Télre falevél vagy szalmástrágya takarót ki¬ 
van. Tavaszon szép fejes salátát szolgáltat. 

TÉLI VAJFEJ. Teljesen télálló és gyenge, sárga 
fejeket hozó téli saláta faj. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (lé font) 
45c, 14 font 80c, 1 font $2.50. 

BARNA TÉLI. Rendkívül ellentállóképes, vér¬ 
piros elvélzetü téli saláta faj. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 ounce (lé font) 
40c, ’4 font 80c, 1 font $2,80. Téli Vajfejii — Saláta. 

FEJES SALÁTA. 
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TÉPNI VALÓ SALÁTA, 

KORAI DIJNYERö. Rövid idő alatt fejleszt nagy 
mennyiségű vörös-barna, zsenge, fodros leveleket, 
amelyek kitűnő zsenge salátát szolgáltatnak. Al¬ 
kalmas minden évszakban való termelésre, épp 
úgy, mint me'legágyi termelésre is. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (34 font) 
45c, M font 80c, 1 font $2,50. 

KÖTÖZŐ SALÁTA. 
JAVÍTOTT SÁRGA. Magától beboruló, igen nagy 

fajta. 
Adg. 5c, ounce (1/16 font) 30c. 

ENDIVIA SALÁTA. 
FODROS TÉLI Finom fodrozott, dús levelű és 

igen Ízletes faj. 
Adg. 5c, ounce (1/16 font) 30c. Tépni való Saláta. 

TÖK KA JÓK. 

Fehér Spárga-tök. 

TENYÉSZTÉSE: A spárga és sütő tök fa¬ 
jok tenyésztése nagyon egyszerű, a magvak 
elvetendők április végén vagy májusban 
halmokba és fészkekbe, egy-egy halomba 
tehetünk 6—8 magot és mikor már a növé¬ 
nyek teljesen mentek a rovaroktól, meghagy¬ 
hatunk 3—4 növényt egy halomban. Általá¬ 
ban könnyű, jól megművelt földet igényel. 

a) Főzelék fajok. 

FEHÉR SPÁRGA-TÖK. Fehér, hosszú, in- 
dátlan vagy guggon ülő, vastag húsa Ízletes 
főzeléket ad. Általában ismert piaci faj. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 50c, 2 ounce 
(Iá font) 90c, H font $1.60, 1 font $3.00. 

FEHÉR BOKOR-TÖK. Rengeteg bőven ter¬ 
mő, nagyon Ízletes amerikai faj. Elkészítve 
főzelékkel kitűnő. 

Adg. 5 cent, ounce (1/16 font) 25 cent. 

ZÖLD SPÁRGA-TÖK. Hosszú zöld, bőven es sza¬ 
porán terem, zsenge, hófehér, a legfinomabb és 
egészségesebb tök-főzeléket szolgáltatja. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 30c, 2 ounce (34 font) 
50c, 34 font 75c, 1 font $2.50. 

NAGY SÁRGA. Közönséges mezei-tök vagy 
disznóitok. Roppant bőven terem s zöld korábon 
zsenge húsa kitűnő főzeléket is szolgál. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) $15c, 2 ounce (fá font) 
25c, 34 font 45c, 1 font $160. 

Szállítási szabályok az árjegy¬ 
zék 2-ik oldalán találhatók. Zöld Spárga-tök. 
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b) Sütő-tök Fajok. 

HUBBARD. A legjobb amerikai asztali sütő¬ 

tökök <egyike, pompás izt ad. Sokáig eltartható. 

Nagyban keresett piaci faj. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 35c, 2 ounce (Iá 

font) 60c, M font $1.00, 1 font $3.00. 

LEGJOBB MAGYAR FAJ. Ezüst-szürke, 

gömbölyű magyar faj. Kitűnő, ízletes és so¬ 

káig ölálló. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (V& 

font 50c, M font $1.00, 1 font $3.50. 

ARANY HUBBARD. A leggazdagabb és leg¬ 

jobb téli fajok egyike. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce (Vs 

font) 60c, M font $1.00, 1 font $3.00. 

MAMMUTIL Igen nagy, gyakran nagy súlyt 

is elér, takarmányozási célra alkalmas, igen 
bőtermő. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 ounce 40c, 
14 font 50c, 1 font $2.00. 

c) Disz Tök-fajok. 

LOPÓTÖK. Herkuiles-buzogány s mások ke¬ 
veréke. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 50c. Arany Hubbard — Sütő-tök. 

TOJÁS-GYÜMÖLCS. 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot március vagy április hóban melegágyba és a növények 

megerősödtével ültessük ki őket a szabadba, könnyű, gazdag talajba. 

FEKETE GYÖNGY. A legfinomabb izü tojás-gyümölcs nagyon vastag husréteggel. 

Adg. 10c ounce (1/16 font) 75 cent. 

Mit Írnak állandó vevőink? 
Akron, O., Nov. 21-én, 1917 

TISZTELT KÁLLAY URAK! 

Betakaritottuk a termést és ezen alkalomból 
nem mulaszthatjuk el végtelen hálánkat kifejezni 
önöknek. 

Nekem ugyanis van itt egy lotom, 86 láb szé¬ 
les és 120 láb hosszú és ezt önöktől hozatott mag¬ 
vakkal a tavaszszal bevetettem. Minden rendkívüli 
szép volt, paradicsom volt két fontos is, káposzta 
7—8 font volt egy-egy fej, sárga répa 2—3 font 
darabja. Saláta, ugorka minden igen szép volt és 
mindenki csodájára járt a. kertünknek. Most pedig 
szíveskedjen egy őszi árjegyzéket küldeni, mert 
szükségünk van burgonyára, stb. 

Maradok tisztelettel 
WARGA TAMÁS. 

Tojás-gyümölcs. 
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ASZTALI TENGERI. 
TENYÉSZTÉSE. Gazdag, meieg talajban legjobban diszlik, de átlag megnő bármely 

földben, ha az jól megvan munkálva az ültetés előtt. Ültessük el a magot mihelyt alkalom 

van reá 3 láb távolságnyira fekvő bokrokban, egy-egy bokorba 6 magot téve, mikor pedig 

6 hüvelyk magasságot elértek, ritkítsuk meg őket úgy, hogy csak három növény maradjon 

egy-egy helyen. Kapáljuk gyakrabban és tegyünk időközönként uj ültetést, hogy 
állandóan legyen asztalunkon. 

Korai — Cukor-tengeri. 

LEGKORÁBBI. Néhány nappal korábbam megérik, mint 

bármely fajta. Igen korán lehet tavaszszal a földbe vetni. 

Adg. 15c, pint 45c, kvárt 90c. 

KORAI CUKOR-TENGERI. Korai, 

nagy csövű és finom, édes izü és 

szemű kukorica faj. Kitűnő piaci 

fajta koraisága álltai. 

Adg. 15c, pint 45c, kvárt 90 cent. 

KORAI FEKETE. Fekete szemű, 

de főzés alkalmával egészen meg- 

fehérednek. Cukor-édes, kitűnő asz¬ 

tali csemege, bőtermősége felülmúl¬ 

hatatlan. 

Adg. 10c, pint 40e, kvárt 80 cent. 

NEKTÁR. Egyike a legédesebb 

fajoknak. Csutkája igen vékony; 

szeme pedig nagy, fehér, mint a 

gyöngy ős kitűnő izü. 

Adg. 15c, pint 45c, kvárt 90 cent. 

FEHÉR GYÖNGYSZEME. Késői 

tengeri, rengeteg bőtermő, minden 

száron 3—4 csövet terem, melyek 

rmézédességü szemekkel sűrűn meg 

vannak rakva. 

Adg. 15c, pint 45c, kvárt 90 cent. 

PATTOGTATNI VALÓ KUKORI¬ 

CA. Tűzön felpattogzó faj. Kis só¬ 

val és vajjal igen finom csemege. 

Adg. 10c, pint 40c, kvárt 80 cent. 
Fehér 

Gyöngyszemü. 

Ajánlja magva inkát ismerőseinek! 

Sikere biztos, ha Kállay T estvérek-féle tavaszi vető¬ 

magvakat ültet. 
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Fürtös Középhosszu 
Ugorka. 

UGORKA. 
TENYÉSZTÉSE: Az ugorka kényes kerti növény lévén, vár¬ 

juk meg az idő teljes felmelegedését. A magot ültessük 3—4 
láb távolságban felhúzott halmokban 
vagy ugyan ily távolságban fekvő so¬ 
rokba. Jól elkészített, kissé nedves ta¬ 
lajt kiván. 

HOSSZÚ ZÖLD. Kitűnő faj ecet¬ 

ben! eltevésre és mint ilyen, általános 

elterjedésnek örvend. Nagyon bőtermő. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 30c, 2 ounce 

(Ys font) 45c, M font 80c, 1 font $2.80. 

FÜRTÖS KÖZÉPHOSSZU. Korai kö¬ 

zéphosszu, kiváló minőségű, ecetbeni 
eltevésre a legfinomabb. A legkedve¬ 

zőtlenebb viszonyok között is igen bő- 

termő. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce 

(Ys font) 45c, M font 80c, 1 font $2.50. 

JAVÍTOTT ÓRIÁS FEHÉR. Nagyon 
korai és finom izü, nagyra növő, fehér 
tüskés faj. Finom salátát szolgáltat 
és egyszersmind kitűnő kovászos ugor¬ 
ka. Bőtermősége felülmúlhatatlan. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce 

(Ys font) 45c, M font 80c, 1 font $2.50. 

KLONDIKE. Korai, kitűnő izü és 
nagyra növő. Salátának nagyon alkal¬ 
mas amerikai faj. Kitűnő bőtermősé- 
gével nagyon ajánlható market-faj. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 25c, 2 ounce 
(Ys font) 45c, M font 80c, 1 font $2.50. Hosszú Zöld — 

Ugorka. 

Klondike — Ugorka. 
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GUMÓS ZELLER. 
TENYÉSZTÉSE: Ha van alkalom a mag 

melegágyba vagy box-ba vetendő, amit vi¬ 
lágos, nagyos helyre helyezzük. Hagyjuk a 
növényeket jól megerősödni és azokat on¬ 
nan, — ha már az idő alkalmas arra, — a 
szabadba kiültethetjük fél láb távolságra egy 
mástól. Kissé nedves, de jó talajt kiván. 

PRÁGAI ÓRIÁS. Kitűnő fajta. Kevés gyö¬ 
kér mellett igen nagy, majdnem egészen 
gömb alalku gumókat fejleszt. Húsa tiszta 
fehér és kitűnő izü. A legkeresettebb és 
legjobb piaci fajta. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 50c, 2 ounce 
(Ys font) 90c, M font $1.70, 1 font $6.00. 

JAVÍTOTT ALMA-ALAKU. Kitűnő, kivá¬ 
lóan bevált fajta, majdnem gömbaláku gu¬ 
mókat fejt ki. Húsa tiszta fehér és rend¬ 
kívül jó izü. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 60c. 

SZÁR- VAGY HALVÁNYÍ¬ 

TANDÓ ZELLER. 
TENYÉSZTÉSE: A szár vagy másképpen 

halványítandó zeller ép úgy vetendő és ke¬ 
zelendő a kiültetésig, mint a gumós zeller. 
A sorokban a kiültetés után tartsuk tisztán, 
gyommentesen a növényeket és időközön¬ 
ként felhúzzuk földdel, hogy a használandó 
szár minél zsengébb legyen. 

Korai őszi — Szárzeller. 

Prágai Óriás — Zeller. 

KORAI ŐSZI. Ezen fajta kora őszi hasz¬ 
nálatra kétségtelneül a legfinomabb, arany¬ 
sárga szine csábító, szárai ropogósak, szálka¬ 
mentesek és a 1 égj óbb ízűek. 

Adg. 10c, ounce (1/16 font) 60c, 2 ounce 
(Ys font) $1.10. 

ÓRIÁS PASKÁL. Aranysárga szárai ropo¬ 
gósak és szálkamentesek; bevermelve tava¬ 
szig elltartható. Kitűnő markét faj. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 40c, 2 ounce 
(Ys font) 70c, M font $1.20. 

ZSÁZSA. 
KERTI ZSÁZSA. Közönséges zöld. 
Adg. 10 cent. 
VÍZI ZSÁZSA. Közönséges, nagyon zsenge. 
Adg. 5 cent. 

Képes árjegyzékünk ma¬ 

gyar és angol nyelven 

jelenik meg s ingyen 

küldjük meg bármelyiket 

bárkinek a kérésére. 
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KERTI FŰSZER NÖVÉNYEK MAGVAI. 

Borsfü. Kap or. Lavendula. Zsálya. 

Bazsalikom. Ocymum basalicum ..Adg. 10c 
Borsfü. Satureja hortensis .Adg. 10c 
Kakukk fü. Thymus vulgáris.Adg. 10c 
Kapor. Anethum graveblens .Adg. 10c 
Sáfrány.Adg. 10c 

Kömény. Carum cárul .Adg. 10c 
Levendula. Levendula spica .Adg. 10c 
Majoránna. Origanum majorana ...Adg. 10c 
Rozmaring. Rosmarinus officinalis .Adg. 10c 
Zsálya .Adg. 10c 

VEGYES GYÖKÉRFÉLÉK. 

GOMBACSIRA. 

CSIPERKE GOMBA TENYÉSZTÉSE: Lég- 
alkalmasabb helyek tenyésztésére istállóik, 
pincék, üvegházaik, rejtekhelyeik, szabadban 
stb., bárhol, ahol a hőmér ség nem kevesebb, 
mint 69 fok. Az ágy készítése a következőképp 
történik: Gyüjtsünk össze friss lótrágyát és ha 

már van elég, csináljunk belőle hosszú halmot 
és azt öt napon át mindennap megforgassuk, 
az ötödik napon, amikor már a trágya eléggé 
átmelegedett, keverjünk közibe ugyanannyi 
mennyiségű jó földet, azután helyezzük a trá¬ 
gyát oda, ahol a gombát tenyészteni akarjuk. 
És ott aztán akár a földön, akár valami deszka 
polcon, 16 col vastagon erősen lepakoljuk, le- 
pakolás után a—4 napot várunk, mire jól föl- 

Lsiperke gomba. melegszik és ekkor 4—5 col mély lyukat vájunk 
12 col távolságban négyszögben és a lyukakba 

dió nagyságú gomba-csirát helyezünk el és ekkor a lyukakat ismét becsináljuk és 1 col 
finoman rostált földet hintünk reá. Minden héten egyszer fölmelegitett eső vizzel meg¬ 
öntözzük és az igy elkészített gomba-ágy 6 hétre, 4—6 hétig szakadatlanul termi a szebb- 
nél-szebb gombáikat. 

A gomba-csira préselve tégla alakban, egy tégely 1% font, postán bérmentve tégelyen- 
kint darabja 60 cent, Expressen 5 tégely $2.00. 
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TORMA GYÖKÉR. 
TENYÉSZTÉSE: A gyökerek a kertnek egy oly helyére ill¬ 

endők el, ahol évekig megmaradhatnak egy helyben. A gyö¬ 

kerek jó mélyre ültethetők. Postán bérmentve számítva az arák 

KÖZÖNSÉGES. Erőteljes gyökér dugványok. 

10 drb. 25c, 20 drb. 50c, 50 drb. $1.25. Expressen: 100 drb, $2.00. 

RABARBARA GYÖKÉR. 
TENYÉSZTÉSE: A rabarbara vagy az amerikai nép nyelvén 

ismert “pie plánt”, amelynek zsenge szárai darabokra vágva az 

úgynevezett rliubard piet (páj) szolgáltatják. Az általunk ki¬ 

küldött gyökerek ágyba vagy sorokba ültetendők, ahol évekig 

szolgálnak a fent említett pástétom előállítására. Postán bér¬ 

mentve: 1 drb. 20c, 5 drb. 00c. Expressen: 10 drb. $1.30. 

VIRGINIA PEANUTS. 

TENYÉSZTÉSE: A tenyésztése a burgonyáé¬ 

hoz (krumplihoz) hasonló. A magot elültet¬ 

jük halmokba és azok kikelte után a földet 

gondosan felhúzzuk körülötte időközönként. 

VIRGINIAI PEANUTS. A legjobb -és legbő- 

termpbb faj, amelyet általánosan használunk 
ezen vidéken. 

Adg. 10c, pint 20c, kvárt 40c. 

SPÁRGA GYÖKÉR. 

ÜLTETÉSE: ültessük a gyökereket egy és 
fél láb távolságbani sorokba, azaz árkokba oly 
mélyre, hogy 4—6 hüvelyk mélységben legyen 
a koronájuk a föld felszínétől. A földnek külö¬ 
nösen jól elkészíttetnek és bőven trágyásnak 
kell lenni. Spárgát lehet tavaszszal és őszszel 
ültetni. Az eladásra kerülő gyökereink két éve¬ 
sek és dús gyökérzetüek. 

ÓRIÁSI HÓFEJ. Roppant nágy 'és vastag nö¬ 
véseiket hozó faj. Remek izti eledelt szolgáltat. 

5 drb. 40e, 20 drb*. $1.00. Expressen: 50 drb. 
$1.50, 100 drb. $2.00. 

Ajánlja angol nyelvű árjegyzékünket német, tót, 
lengyel, román s más ajkú 

ismerőseinek ! 
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BURGO NYÁK. 
SZÁLLÍTÁS fagymentes időben. 

A szétküldés csak teljes fagymentes időben kezdődik. Kivételeket csak a megrendelők 
kívánságára és felelősségére teszünk. Szállítást a burgonyáknál a megrendelő fizeti. 

KORAI OHIOI. A valódi rózsa 
burgonya. Gu-mói középnagyok, 
rózsás héjuak, busa fehér, 
szép lisztesre fő és különösen 
finom izü. Érés igen komi. Igen 
jeles, bőtermő kerti burgonya 

Tessék árakért írni. 

RURAL NEW YORKER. Igen 
szép, félhoisszu, fehérhaju és 
fehérhusu késői burgonya, a 
mely igen bőtermő. A gumók 
igen nagyok s tetszetős külse- 
jüelk. Tartóssága igen nagy, 
még májusban is kitünően fő. 
Igen ellenállóképes faj. 

Tessék árakért Írni. 

SIR WALTER RALEIGH. Nagy, ovális alkatú, sárga héjú és féhér liusu kései bur¬ 
gonya faj, amely igen lisztesre fő és kitűnő izü. Tessék árakért Írni. 

Sir Walter — Burgonya. 

ÉDES BURGONYA. 
TENYÉSZTÉSE: A palánták két láb távolságban] sorokba és egy láb tőtávolságba ülte- 

tendők a sorokban. Könnyű homokos talajt és bő kapálást kíván. 
NEW JERSEY. Jeles sárga faj. Nagy gumóikat hoz, amelyek finom édes izüek. (Ezen 

növények palántáit csak - májusiban szálltihat julk.) 
10 drb. 30c, 20 drb. 55c. Expressen: 50 drb. $1.30, 100 drb. $2.00. 

Sikere biztos, ha Kállay Testvérek-féle tavaszi vető mga- 
vakat ültet. 
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GAZDASÁGI 
MAGVAK. 

Az Egyesült Államokban élő ma¬ 

gyar gazdák magvaiknak egy év¬ 

tized! használata a bizonysága, 

hogy % tőlünk beszerzett gazda¬ 

sági, vriő, fü- és takarmány-mag¬ 

vak csiraképessége és fajtiszta¬ 

sága túlhaladják más cégek nagy- 

hangon hirdetett cikkeit. Az alábbi 

jegyzékünk most is, mint eddig, 

csakis a legjobban bevált, Amerika- 

szerte tenyésztett gazdasági cikkek 

fajtáit foglalja magában. 

ÉSZAKNÉMET. 

ORSZÁGI. 

BURGUNDI 

TAKARMÁNY- 

RÉPÁK, 

ÓRIÁS VÖRÖS, óriási hosszú, 
vörös husu takarmányrépa, óriási 
példányokká fejlődik és példátlan 
nagy terméseket ad. Minden esz¬ 
köz nélkül, puszta kézzel kiszedhe¬ 
tő a földből. Bő tápanyag tartal¬ 
ma folytán tehenek és más állatok 
etetésére nagyon ajánlható faj. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 15c, 

2 ounce (34 font) 30e, 34 font 56c, 

34 font $1.00, 1 font $1.75. 

ÓRIÁS SÁRGA. Az igazi Mauth- 
ner-féle sárga javított Eckendorfi. 
Henger alakú, tompa végű, kicsiny 
gyökérrel. Igen nagyra fejlődik és 
tartós, tömör husu. Északi vidé¬ 
kekre, agyagos talajra nagyon ajánl 
ható. Ép úgy, mint az előbbi, pusz¬ 
ta kézzel kiszedhető a földből. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 15c, 

2 ounce (3á font) 35c, 34 font 50c, 

% font $1.00, 1 font $1.75. 
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Kerek Sárga — Takarmány Répa. 

KEREK SÁRGA. Aranysárga szinü, kissé 
ovális alakú takarmány répa, amely felette 
jövedelmező faj. 

A díj. 5c, ounce (1/16 font) 30c, 14 font 50 c, 

KEREK VÖRÖS. Alakja, bőtermőség;e meg¬ 
egyezik az előbbivel, csak szinre különbözik 
tőíe. Mig az előbbi sárga, ez vörös szinü. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, M font 60c, 
1 font $2.40. 

CUKORRÉPÁK. 
FEHÉR SZILÉZIAI. Takarmányozási cé¬ 

lokra vetve túlszárnyalják a legtöbb takar¬ 
mány répát, úgy tápanyag tartalomban, mint 
bőtermőségben. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 15c, 2 ounce (% 
font) 25c, 14 font 40c, 1 font $1.50. 

JAVÍTOTT WILMORIN-FÉLE. Rengeteg 
nagy cukortartalmú gumókat fejleszt. A leg¬ 
több répatalajban beválik s ezért ajánlható. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 15c, 2 ounce 
font) 25c, 14 font 40c, 1 font $1.50. 

TAKARMÁNY MUROK 
vagy CSIKÓ RÉPA. 

NAGY NÉMET. (Large Germán). A takar¬ 
mány murok, vagy csikó répa, igen bőtermő 
és tápanyagokban bővelkedő takarmányt szol 
gáltat. Kitűnő állatok etetésére. 

Adg. 5c, ounce (1/16 font) 20c, 2 ounce (14 

1 font $2.00. font) 35c, H font 55c, 1 font $2.20. 

MEZEI TENGERI (kukorica.) 
NAGYBAN VALÓ TERMESZTÉSRE ALKALMAS FAJTÁK. 

SÁRGA LEAMING. A leg¬ 
jobb középkorai faj a marke¬ 
ton. Fogidomu, aranysárga 
szemű tengeri, körülbelül 100 
nap alatt érik be. Nagyon bő¬ 
termő. 

Postán 1 kvárt 40c. Expres- 
sen: 4 kvárt 65c, peok $1.51 
bu. $5.00. 

LONGFELLOW-FÉLE. Nyolc 
soros teltsziemü (éppen, mint a 
magyarországi) általában nagy 
bán termelő fajta, úgy itt Ame¬ 
rikában, mint Magyarország¬ 
ban. Hosszú csövei rendesen 
a tövétől a hegyéig tele van¬ 
nak szemeikkel. 

Postán 1 kvárt 40c. Expres- 
sen: 4 kvárt 70c, peck $1.50, 
bu. $5.00. Sárga Leaming — Tengeri. 

A fél fontos megrendeléseknél az egész font árának a fele, 

a fél bushelos megrendeléseknél pedig az egész bushel árá¬ 

nak fele értendő. 
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TENGERI (kukorica.) 
ÉSZAK BÜSZKESÉGE. — 80 napos tengeri. 

Nagyon bőtermő és korai. Egyike a legelter¬ 
jedtebb fajoknak az .északi vidéken. A csövek 
és a szemek nagyok. 

Postán 1 kvárt 40c. Expressen: 4 kvárt 75e, 
peck $1.50, bu. $5.00. 

SÁRGA FOGIDOMU. Megfelel bármely ég¬ 
hajlatnak és talajnak, nagy csövekkel. A mag 
külső vége fehér, belseje sárga. Érése 90 nap. 

Postán 1 kvárt 40c. Expressen: 4 kvárt 65c, 
peck $1.50, bu. $5.00. 

KUBAI SZÁR TENGERI. Valódi amerikai 
csalamádé kukorica. Levelei nagyon szélesek 
és hosszúak, szárai zsengék és lédusak. Zöld 
etetésre kiválóan alkalmas. 

Postán 1 kvárt 40c. Expressen: 4 kvárt 75c, 
peck $1.50, bu. $5.00. 

ADÓSSÁGTÖRLESZTŐ. 

A növény óriási nagyra 

nő és ennek dacára korán 

megérik, kikeléstől szá¬ 

mi tva 100 nap alatt le¬ 

vágható. Szemei nagyon 

világos sárgák, csutkája 

kicsiny, átlag 2 csövet te¬ 

rem száranként. Ajánl¬ 

ható olyan vidékekre, a 

hol igen forró a nyári hő 

fok, minthogy a szemei a 

zsizsik fellépte előtt meg¬ 

érnek, avagy keményed¬ 

nek meg. Postán 1 kvárt 

50c. Expressen: 4 kvárt 

65c., peck $1.50, bu. $5.00. 

Adósságtörlesztő — 
Tengeri. 

Sikere biztos, ha 

Káílay Testvérek- 

féle gazdasági, kerti 

és virág-magvakat 

ültet. 

HA VÁROSÁBAN NINCS EXPRESS 
HIVATAL (EXPRESS OFFICE), NA¬ 
GYON KÉRJÜK A LEGKÖZELEBBI 
VÁROS NEVÉT ADNI, AHOL VAN 
— EZEN HIVATALOK EGYIKE. — 

Észak büszkesége vagy 80 napos — tengeri. 

m
m
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TAVASZI GABONAFÉLÉK. 
TAVASZI BÚZA. 

MINNESOTAI. Szép acélos szemű, szakál¬ 
las általánosan termelt búza faj. Bőtermősé- 
gével felülmúl minden más fajokat. Nagy 
aranysárga kalászokkal. Napi árfolyam. 

TAVASZI ROZS. 
DAKOTAI. Ismert é's kedvelt szép hosszú 

kalászu tavaszi rozs. Az egyedüilii legjobb ta¬ 
vaszi rozs, mely bármi késón is legyen el¬ 
vetve, mégis időben beérik. Nagyon ibőtermő 
faj. Napi árfolyam. Tessék árakért írni. 

Fehér Fürtös Zab. 

ZAB. 

FEHÉR FÜRTÖS. Rendkívüli bőventermő 
úgy szem, mint szalmatermelésre is. Gyak¬ 
ran hoz 100—120 husiiéit vagy többet egy 
akeron. Tessék napi árakért Írni. 

Hatsoros árpa. 

TAVASZI ÁRPA. 

HATSOROS. Biztos és óriási hozama foly¬ 
tán igen keresett hatsoros telit kalászu, álta¬ 
lánosan 'ismert és termelt szakállas korai ár¬ 
pa. Bőtermő, fagyálló, erősnövésü és nagy 
hasznothozó faj, amely minden talajra alkal¬ 
mas Tessék árakért Írni. 

UJ SZAKÁLATLAN. Igen szép telt szemű, 
serfőzési célokra különösen keresett fajta. 
Nagyon korán érik. Napi árfolyam. 
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LUCERNA ÉS LÓHERE MAGVAK. 
Az itt felsorolt gazdasági magvak arai változásnak vannak alávetve s igy az árak 

csak kisebb mennyiségekre nézve vannak feltüntetve. Nagyobb mennyiségek vételénél 
mintával és napi árak közlésével szívesen szolgálunk. 

LUCERNA (Medicago sativa). Liegelsőren- 
dü, nagy szemű, kiváló minőségű, legnagyobb 
csirakép ess égd és legtisztább magyar faj. 

Postán 1 font 60c, 3 font $1.50. Expressen: 
5 font vagy azon felül 40 cent fontja. 

SVÉD vagy KORESHERE (Trifolium Hyb- 
ridum). Nedves rétekre igen ajánlható, évelő, 
a fagyot kiállja. 

Postán 1 font 60c, 3 font $1.50. Expressen: 
5 font vagy azon felül 35 cent fontja. 

VÖRÖS LÓHERE (Trifolium pratense). 
Legkitűnőbb a takarmányok között, úgy zöl¬ 
den, mint szárazon, a leghasznosabb takar¬ 
mány és nagyon szapora jó talajban. 

Postán 1 font 75c, 3 font $1.50. Expressen: 
5 font vagy azon felül 50 cent fontja. 

BÍBOR LÓHERE (Trifolium incarnatum), 
Ezen faj annyiban különbözik a vörös lóhe¬ 
rétől, hogy sokkal nagyobbra nő, dusabb ter¬ 
mő és zöld etetésre a legalkalmaaabb. 

Postán 1 font 60c, 3 font $1.50. Expressen: 
5 font vagy azon felül 40 cent fontja. 

Vörös Fehér Bibor 
lóhere. lóhere. lóhere. 

FEHÉR vagy RÉTI HERE (Trifolium re- 
pens). Kitűnő minőségű mag. Rétekre igen 
ajánlható. Minden jobb talajban diszlik. 

Postán 1 font $1.00, 3 font $2.50. Expressen: 
5 font vagy azon felül 80 cent fontja. 

Vörös Lóhere. 
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KÜLÖNFÉLE MEZŐGAZDASÁGI MAGVAK. 
Az árak kötelezettség nélkül értendők. Nagyobb mennyiségek vételénél tessék napi 

árfolyamért Írni. 
BÜKKÖNY, tavaszi (Vicia sativa). Igazi magyar faj. Bőven 

kaszálható és termő zöld, úgyszintén száraz takarmány álla¬ 
tok etetésére. 

Postán 1 font 45e, 3 font $1.20. Expressen: 5 font vagy 
azon felül 22 cent fontja. 

BÜKKÖNY, téli vagy SZÖSZÖS HOMOKI (Vieia villosa). 
Tiszta, zab nélküli. Kitűnő takarmány-növény homok földekre. 

Postán 1 font 60c, 3 font $1.50. Expressen: 5 font vagy 
azon felül 40 cent fontja. 

KÖLES. Közönséges köles, amelynek szára állatok ete¬ 
tésére, magja pedig csirkék etetésére kitűnő eledelt szolgáltat. 

Postán 1 font 40c, 3 font $1.00. Expressen: 5 font vagy 
azon felül 20 cent fontja. 

LENCSE. Legszebb n'agy magú, tiszta, ehető főzeléknek is. 
Postán 1 font 60 cent. 
MÁK. Kék toku. 
Postán 1 font $2.00. 
MLJHAR. Minden talajban jól terem és csak nagyon túl¬ 

ságos nedvességtől szenved kárt. Gyorsan és magasra nő. 
Elsőrendű vetőmag. Kitűnő takarmányt szolgáltat. 

Postán 1 font 30c, 3 font 80c. Expres¬ 
sen: 10 font vagy azon felül 15c fontja. 

POHÁNKA vagy HAJDINA. Az általá¬ 
nosan ismert és használt hajdina faj. 
Korai és megmarad virágzásban tovább 
na, mint bármely más faj. A magja 
gyönyörű, világos szürke. 

Postán 1 font 30c, 3 font 80c. Ex¬ 
pressen: 10 font vagy azon felül 12 cent 
fontja. 

NAPRAFORGÓ, óriási. 
Postán 1 font 60 cent. 

SEPRŐ CIROK (Sorghum Yulgares). 
Ezen növény tenyésztése a leggazda¬ 
gabban fizet az összes gazdasági ter¬ 
mények közt. Már több mint négy éve 
tisztított, seprőnek való cirokért fizet¬ 
nek 500 dollárt tonnájáért, vagyis 25 
cent fontja és egy holdon 2—4 tonna 
szárított cirok terem meg. 

Postán 1 font 60c, 3 font $1.50. Ex¬ 
pressen: 10 font $4.00. 

Téli Bükköny. 

Köles. 

Takarmány-tök. 

TAKARMÁNY TÖK. 
NAGY MEZEI. Valódi mázsás takar¬ 

mány tök, fehér héjú. Rendkívüli nagy 
hozama és tápanyag tartalma folytán 

a mezőgazdákra 
nézve megfizet¬ 
hetetlen. 

Adg. 5c, ounce 
(1/16 font) 20c, 
2 ounce (Iá font) 
35c, ü font 60c, 
1 font $2.00. 

NAGY SÁRGA. 
Közönséges zöld* 
héjú disznótok. 

Adg. 5c, ounce 
(1/16 font) 15c, 
2 ounce (Iá font) 
25c, 14 font 40c, 
1 font $1.60. Seprő Cirok. 
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FŰMAG-KEVERÉKEK. 
ÁLLANDÓ RÉTEK ÉS LE GELŐK LÉTESÍTÉSÉRE. 

összeállítására a legjobb fünemeket használjuk. Takarmányfü-mag keverékeink 

KASZÁLÓ KEVERÉK. Kaszálók keveréke. 
Elsőrendű keverék kaszálónak rétekre. Meg¬ 
rendeléseknél kérjük a mélyen tisztelt ve¬ 
vőinket a levélben feltüntetni, vájjon a mag- 
alacsony nedves, vagy magas száraz talajba 
szükségeltetik-e. 

Postán 3 font $1.25. Expressen: 10 font 
vagy azon felül 30 cent fontja. 

LEGELŐ KEVERÉK. Legelők keveréke. 
Gyorsan növő keverék legelőkre. Kérjük itt 
is a talaj feltüntetését. 

Postán 3 font $1.25. Expressen: 10 font 
vagy azon felül 30 cent fontja. 

GYÜMÖLCSÖS KEVERÉK. A legfinomabb 
fümagvak keveréke gyümölcsösök, vagy ár¬ 
nyékos .helyeikre legelőnek. Nagyon gyor¬ 
san nő. 

Postán 3 font $1.25. Expressen: 10 font 
vagy azon felül 30 cent fontja. 

TLMOTHY-FÜ. Vagy réti komócsin. Agya¬ 
gos vagy nedvesebb talajon kitünően diszlik. 
Jó és sok szénát ad. Ajánlatos vörös lóhe¬ 
rével vetni. 

Postán 1 font 40c, 3 font $1.25. Expressen: 
10 font vagy azon felül 18 cent fontja. 

FŰMAG-KEVERÉK TARTÓS ÉS SZÉP KERTI 
PÁZSITOK SZÁMÁRA. 

Ha házunk körül stb. szép egyenletes és tartós kerti-pázsitot akarunk elérni, a kö¬ 
vetkezőket kell figyelembe venni: Először is a vetéshez tiszta és csiraképes magot ve¬ 
gyünk, azt jól megmunkált és porhanyitott föld felületére egyenletesen elszórjuk. Ennek 
megtörténte után a magot gereblyével sekélyen bevágjuk, deszkával vagy lapáttal egyen¬ 
letesen leverjük és a mag kikeléséig — ha az idő száraz — többször megöntözzük. Száraz 
időben a pázsit állandóan locsolandó és 2—3 heti időközben géppel vagy kaszával levá¬ 
gandó. A gaztól, gyomtól tisztán tartsuk. 

Bársony Pázsit Eümagkeverek. 

PÁZSIT KE\^RÉK ÁRNYÉKOLT RÉ¬ 

SZEKRE. Fával vagy egyéb árnyékolt he¬ 

lyeken kitünően diszlik. 

Postán 1 font 60c., 3 font $1.50. 

BÁRSONY PÁZSIT FÜMAGKEVERÉK. A 
legfinomabb zö'ld bársonyhoz hasonló kerti 
pázsitot szolgáltatja. 

Postán 1 font 60c, 3 font $1.50. Expressen 
5 font vagy azon felül 35 cent fontja. 
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KÚSZÓ VIRÁGOK MAGVAI. 
Az itt felsorolt fajok a legszebb és leghálásabb futónövények. Velők nemcsak falakat 

kerítéseket, porehokat és lugasokat futtathatunk be, de az ablakokat koszorú alakban be¬ 
szegélyezhetjük. Néhány fajta, mint a Hajnalka, Sarkantyuka, ládában is tenyészthetők. 

COBEA. Rendkívül gyorsan futó növény, elegáns kecses levélzettel. Pompás falak 
lugasok és porchok befuttatására. Virágja előbb zöldes, később pedig lilaezinü harang 
alakúak. 

Adg. 10 cent. 
HAJNALKA vagy FOLYÓKA. Pompás és gyorsnövésü kúszónövény; lugasok, falak, 

porchok befuttatására kiválóan alkalmas. Égszínkék, piros, fehér stb. nagy virágokkal! 
Adg. 5 cent. 

JAPÁN KOMLÓ. Egy 

nyári, dús lombozatu, 

gyorsan fejlődő fel¬ 

futó növény, mely 

tavaszkor rendeltetési 
helyére vetve óriási 

terjedelmet ér el. — 

Porchok, lugasok és 

falak befuttatására na¬ 

gyon alkalmas. 

Adg. 10 cent. 

KÚSZÓ SARKAN¬ 

TYUKA. Gyorsan fej¬ 

lődő növény, könnyű 
kezelés, szép lombo¬ 
zat, folytonos virágzás 
a legpompásabb ra¬ 
gyogó színekben, a 
magasra növő sarkan- 
tyufajokat kedvelt kú¬ 
szó növényekké teszik. 
Diszkeverék gyönyörű 
színekben. 

Adg. 5 cent. 

DISZTÖK. — Apró 
gyümölcsei érdekes 
alakú disz tökök. — 
Kerítések, lugasok, ve¬ 
randák. falak stb. be¬ 
futtatására igen alkal¬ 
mas. 

Adg. 5 cent. 

Kepes árjegyzékünk magyar és angol nyelven jelenik 

meg s ingyen küldjük meg bármelyiket 

bárkinek a kérésére. 
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VIRÁGM AGYAK. 
Csak egy szál virágot, de ha időnk és helyünk megengedi, ültessünk igen sok virágot. 

Semmi más lelkünket nemesitőbb munkával nem foglalkozhatunk, mint virágtenyésztéssel. 
Mennyivel jobban érzi magát mindenki, ha otthona, lakása körül szép és kedves virágokat lát 
diszleni; ha szép nyári reggeleken, napközben, vagy mindennapi foglalkozása után azokat el¬ 
gyönyörködve szemlélheti. Az alábbi virágmag gyűjteményünk csakis még mindenki által a 
szülőhazánkból ismert legszebb és legkedvesebb virágok nemeit tartalmazza. Virágbarátok, 
ezeknek könnyű kezeléseik által, a legjobb sikereket fgják elérni. 

ÁRVÁCSKA—Viola Tricolor. 
TENYÉSZTÉSE: Tavaszszal földdel töltött Iá- 

dikába (box-ba) vagy ki a szabadba ágyacskák- 
ba vessük a magot és csak nagyon kevés földet 
használjunk takaróul. Ha már megerősödtek a 
palánták, ágyakba vagy szegélyeknek kiülte the- 
tők. Hogy azonban mentői tökéletesebb palán¬ 
tákat nyerjünk, a magot augusztusbtn vessük 
el s a megerősödött növényeket októberben ül¬ 
tessük állandó helyükre; télen át védjük kevés 
szalmatakarással. Az igy tenyésztett növények 
már kora tavaszon gyönyörű színezetű virágok¬ 
ban gyönyörködtetnek bennünket. 

ÁRVÁCSKA VEGYES. Ezen faj kertjeink leg¬ 
nagyobb dísze, kivált tavaszi csoportokban hálá¬ 
san várit. Kék, sárga, fekete, fehér és tarka, 
színek vegyesitve. Adg. 10c. 

Árvácska. 

BALZSAMINA-Impatiens. 

Bársonyvirág. 

BÁRSONY VIRÁG-T agetes. 
TENYÉSZTÉSE: Vetendő kora tavaszon lá- 

dikákba vagy később ki a szabadba védettebb 
helyre. A palánták széjjel ültetendők. 

BÁRSONYVIRÁG vagy BÁRSONYKA. Telt- 
virágú magas fajok minden színből vegyítve. 
Igen díszük mindenhol, csak az árnyékos he¬ 
lyet nem szereti. Adg. 5 cent. 

TENYÉSZTÉSE: 

Üveg alá vetendő, 

vagy ha már a 
fagytól nincs mit 
tartanunk, ki a 
szabadba ágyács- 
kákba, ahonnan 
később kiülteten- 
dők. 

BALZSAMINA 

vagy NEBÁNTS - 

VIRÁG. Tömve 

telt '/nebántsvirág 
a legszebb színek 
ben, mint rózsa¬ 
szín, Várga, pi¬ 
ros, kék stb. szí¬ 
nek keverve. 

Adg. 5 cent. Balzsamina. 
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CALENDULA. 
TENYÉSZTÉSE: Szabadba vetendő. Minden 

kerti földben diszlik. Virágzik októberig. 
CALENDULA KEVERT. Teljes narancs- 

sárga virágú. Egész a fagyök beálltáig virág¬ 
zik. Csokrokhoz nagyon becses. Adg. 5 cent. 

CHRYSANTHENUM. 
TENYÉSZTÉSE: Márciustól-májusig ve¬ 

tendő cserepekbe Ángy ládikákba, ahonnan 
a palánták kiültetendők. 

CHRYSANTHENUM VTCGYES. Szép, teljes 
vegyes szinü virágokkal, amelyek csokrok 
kötéséhez kiválóan alkalmasak. Adg. 10 cent. 

SZAGOS BORSÓ- 

Lathyrus odorata. 
TENYÉSZTÉSE: Vetése áprilisban a sza¬ 

badban egyenesen állandó helyére. Kikelése 
után rozsét rakunk melléje, hogy azon fel- 
kuszhassanak. 

SZAGOS BORSÓ vagy SZAGOS BÜKKÖNY. 
Gyönyörű kerti virág. Jó illatával és virágai¬ 
nak gyönyörű változatával ma már elsőrendű 
diszvirágok. Különböző szinekben. Virágzik 
késő őszig. Adg. 5 cent. 

COSMOS. 
TENYÉSZTÉSE: Kora tavaszszal ládikák¬ 

ba vetendő a mag, vagy később ki a szabad¬ 
ba ágyacskákba, ahonnan a palánták kiülte¬ 
tendők. 

BŰZ A VIRÁG—Centaurea. 
TENYÉSZTÉSE: Vetendő április—május¬ 

ban a szabadban. Minden kerti földben disz¬ 
lik. Virágzik szeptemberig. 

BÚZAVIRÁG. Kevert. Kék, fehér, rózsa és 
lila szinekben. Hálás szép virág, késő őszig 
virágzik. Adg. 5 cent. 

Cosmos. 

COSMOS VEGYES. Nagyvirágu, bájos, ked¬ 
velt kerti virág. Hosszú szárai miatt a köté¬ 
szethez igen alkalmas. Adg. 5 cent. 
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DISZ DOHÁNY. 

Báj virág. 

CALLIOPSIS vagy BÁJVIBÁG KEVERT. 
Kitűnő, bájos virág csokrok kötéséhez. Sárga 
és sárga-piros tarka virágokkal. 

Adg. 5 cent. 

Harangvirág. 

HARANGVIRÁG. 
TENYÉSZTÉSE: Vethetjük a magot április- 

dók és széjjel ültetendők, ha már elég erősek, 
bán szabad földbe. A növények megritkitan- 
Évelő virág. 

HARANGVIRÁG. Remek égszinkék virágú 
kerti virág. Gyökerei több évig elélnek. 

Adg. 10 cent. 

TÉNYYÉSZTÉSE: Vetendő március—ápri¬ 
lisban edénybe vagy melegágyba, később ki 
a szabadba. A palánták megerősödtél el azok 
kiülte tendők. 

DiSZDOHÁNY. Gyönyörű nagy, fehéres 
rózsaszínű, kellemes szagu virágokkal. 

Adg. 5 cent. 

DISZ MÁK — PAP A VER. 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot ki a 

szabadba állandó helyére április vagy má¬ 
jusban. Kövér porhanyós földet szeret. 

DISZ MÁK VEGYES, Reimek egyszerű 
virágú pipacsok keveréke a leggyönyörűbb 
hófehér, sárga, tűzpiros, tarka és rózsa szi¬ 
liekben. Igen kedves nyári virág csoportok- 
tokban és virágágyakban. Remek csokrokat 
alkot. 

Adg. 5 cent. 

ÉGŐ SZERELEM. 
TENYÉSZTÉSE: Április-májusban veten¬ 

dő a szabadba. Gyökere egy helyben hagy¬ 
va, több évig elél. Virágzik júliustól szep¬ 
temberig. 

ÉGö SZERELEM. 'Évekig eltartó, gyökerei 
a legszebb tűzpiros, csomókban fejlődő vi¬ 
rágot produkálják. 

Adg. 5 cent. 

BÁJVIRÁG. 
TENYÉSZTÉSE: Vetendő március—április¬ 

ban ki a szabadba. Virágzik júniustól késő 
őszig. 

Disz Mák. 



KÁLLAY TESTVÉREK — PAINESVILLE, OHIO 

GAILLARDIA. MÁLYVARÓZSA. 

Gaillardia. 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot állandó- helyére 
áprilisban. Gyökerei több évig elélnek. 

GAILLARDIA VEGYES. A legszebben és leg- 
dusabban virágzó évelők közé tartozik. Aranysárga 
virágai gyönyörű pirossal tarkázvft, kitűnő csokrot 
alkot. 

Adg. 10 cent. 

KAKASTARÉJ. 

Törpe Kakastaréj.. 

TENYÉSZTÉSE: Vetendő március vagy áprilisban 
melegágyba vagy láidkába, amely szintén napos meleg 
helyen tartandó. Julius elején kiültethetek. 

TÖRPE KAKASTARÉJ. Alacsony növésű, igen ked¬ 
velt kerti disznövények. Pompás bársonyos színekben. 

Adg. 10 cent. 
BÓBITÁS KAKASTARÉJ. Szép magasra növő cso¬ 

portvirág, a legszebb szinkeverékben. 
Adg. 5 cent. 

Mályvarózsa. 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a 

magot ki a szabadba április 

vagy májusban, könnyű, finom 

elkészitett homokos földbe. A 

mag kikeltével és ha a palán¬ 

ták már elég erősek, széjel ül- 

tetendők. 

MÁLYVARÓZSA VEGYES. — 

A mályvarózsák nagyszerű és 

festői hatású disznövények. — 

Virágbőségük gyönyörű gyö¬ 

nyörű látványt nyújtanak. 

Gyönyörű hófehér, piros, sár¬ 

ga, rózsaszínek stb. vegyítve. 

Adg. 10 cent. 
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Kéknef elejts. 

KÉKNEFELEJTS. 
TENYÉSZTÉSE: Márciusban ládikákba ve- 

tendő, amelyek napos, meleg helyre helye - 
zendők. Finomul elkészített földet kíván. 

KÉKNEFELEJTS. Személyzetekben, vala¬ 
mint cserepekben és csoportokban igen hatá¬ 
sosak. Virágai nagyok és mély kékék. 

Adg. 5 cent. 

őszi Rózsa. 

Oroszlánszáj vagy Tatika. 

OROSZLÁNSZÁJ vagy 

TATIKA. 

TENYÉSZTÉSE: Vetendő március— 
áprilisban vagy később, lehetőleg edé¬ 
nyekbe, mert a magva nagyon finom. 
Májusban a virágpalánták kiültethetők. 

OROSZLÁNSZÁJ KEVERT. Az orosz¬ 
lánszáj rendkívüli dús és szép virág¬ 
zata folytán közismert. Soká nyíló1 vi¬ 
rága a virágkötészethez kitűnő. 

Adg. 10 cent. 

ŐSZI RÓZSA. 
TENYÉSZTÉSE: A mag márciustól— 

májusig vetendő jó kövér, homokos 
földbe.'A növények megerősödtével má¬ 
jusban állandó helyükre kiültethetők. 

ŐSZI RÓZSA VEGYES. Nem létezik 
virág, amely oly népszerűségnek örven¬ 
dene, mint az őszi rózsa. Magkeveré¬ 
künk csakis a legjobb fajokat tartal¬ 
mazza, amelyek minden tekintetben a 
legnemesebb alakú és szinü virágokat 
hozzák a legremekebb sz inkever ékben. 

Adg. 10 cent. 

RICINUS. 
TENYÉSZTÉSE: Vetendő március— 

áprilisban cserepekbe vagy később ki 
a szabadba. Napos helyet szeret. 

RICINUS, óriási magasra növő csoda- 
fa nagy levelekkel. Tropikus alakú, 
pompás levélnövény. Csoportozatokban 
kitünően fest. 

Adg. 5 cent. 
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PETÚNIA. 
TENYÉSZTÉSE: A mag edénybe vagy 

ládikába vélendő, amelyben a föld fino¬ 
mul legyen elkészítve. Vetése március 
vagy április. Elvetés után az edény 
vagy Iádika napos meleg helyen tartan¬ 
dó. A palánták megerősödte után széj¬ 
jel ültetendők. 

PETÚNIA VEGYES. Az egyszerű vi¬ 
rágú petúniák a legszebb kerti virá¬ 
gaink egyike. A szinek sokasága és ra¬ 
gyogása, a virágok szépsége és illata a 
Petúniának elsőrangú helyet adnak. 

Adg. 10 cent. 

PORTULAKA. 
PORTULAKA. Rendkívül igénytelen 

és igen hálásan virító növény. A legfor¬ 
róbb napon és a legnagyobb szárazság¬ 
ban is igen szépen díszük és talaj tekin¬ 
tetében sem válogatós. Az árnyékos he¬ 
lyet nem kedveli. Vegyes színekben. 

Adg. 5 cent. 

Phlox vagy Lángvirág. 

PHLOX vagy LÁNG- 
VIRÁG. 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot ko¬ 
rán tavaszon melegágyba vagy később 
ki a szabadba ágycskába. A palánták, ha 
már elég erősek, a szabadba kiülthetők. 

PHLOX VEGYES. Szépség és virág te¬ 
kintetében felülmúlhatatlan. Bámulat¬ 
ba ejtő kitartással virít az őszi fagyig. 

Adg. 15 cent. 

SALVIA. 
TENYÉSZTÉSE: A magot melegágy¬ 

ba vagy edénybe vetjük, amit meleg¬ 
napos helyen és nedvesen tartunk. Má¬ 
jus végén kiplántázzuk a szabadba. 

SALVIA SPLENDEUS. Gyönyörű virágnövény, 
ragyogó, tűzpiros virágokkal. Csoportokban nagyon 
szép és -cserepekbe, tenyésztve is alkalmas. 

Adg. 15 cent. 

Petúnia. 

REZEDA. 
REZEDA NAGYVIRÁGU. Legismertebb és lég- 

kedveltebb virágaink egyike, telve tömören egy- 
mást^érő virágokkal. Cserépben is tenyészthetők. 

Adg. 5 cent. 

Rezeda mint cserépvirág. 
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SALPÍGLOSSÍSc — TROMBITAVIRÁG. 

Szarkaláb. 

TENYYÉSZTÉSE: Március—áprilisban vetendő homokos 
földdel telített cserepekbe vagy íádikákba és májusban ki¬ 
ültetendő. 

SALPIGLOSSÍS. Gyönyörű bársonyos virágú színekben. 
Júliustól őszig folyton virít. 

A dg. 10 cent. 

SZARKALÁB. 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot tavasszal ki a szabadba 

jól elkészített, porhanyós földbe. Kora nyártól őszig virágzik. 
SZARKALÁB KEVERT. Remek szép égszínkék, rózsaszínű 

és fehér virágú becses kerti virág. Nagyon szép csokrot alkot. 
Adg. 5 cent. 

SZEGFŰK. 
TENYÉSZTÉSE: Vetendő április vagy májusban csere¬ 

pekbe vagy ládákba, amelyeket meleg napos helyre helye¬ 
zünk, a hol 
őket nedvesen 
tartjuk. Kissé 
homokos ta¬ 
lajt kedvel¬ 
nek. A szeg¬ 
fűket kikeltük 
után pikiroz- 
zuk, később 
pedig a sza¬ 
badba kiül¬ 
tetjük. 

TELJES 
KERTI SZEG¬ 
FŰ. Kiváló fi¬ 
nom minősé¬ 
gű, csupán tel 
jes virágokat 
eredményező 

mag. Különös 
diszkeverek a 

leggyönyö¬ 
rűbb színek¬ 
ben! Adg. 15c. 

Margit Szegfű. 

MARGIT SZEGFŰ. Kiváló, a legszebb és 
legnagyobb virágokkal. Virágbőségük mesés, 
szingaz dags águk f elüilmu lh a táti an. 

Adg. 15 cent. 

TELJES KÍNAI SZEGFŰ. Egy nyári, igen 
kedves és illatos virágokkal. Bőven virít 
egész őszig. Gyönyörű szinkeverékben. 

Adg. 10 cent. 
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Tollas Szegfű. 

vetjük el a magot, a jövő évben korán virág¬ 
zanak. FéMgtelt virágai gyönyörű, vérvörös, 
tiszta fehér, rózsaszín stb. remek színekben 
pompáznak. A leghálásabb virágzó szegfű 
faj dk egyike messziről érezhető finom tartós 
illattal. 

Adg. 5 cent. 

SZALMAVIRÁG. 
TENYÉSZTÉSE: Március—áprilisban vagy 

később vetjük a magot. Május végével kiül¬ 
tetjük a palántákat jó kerti földbe. 

SZALMAVIRÁG VEGYES. Igen szép fajok 
keveréke. Nyári és téli száraz csokrokban 
nélkül özh eteti ein. 

Adg. 5 cent. 

NAPRAFORGÓ. — 
TÁNYÉRRÓZSA. 

TENYÉSZTÉSE: A magvak április—május¬ 
ban a szabadba vetendők. 

TÁNYÉRRÓZSA. Aranysárga nagyvirágu 
tányérrózsa vagy napraforgó. Szép alakú vi¬ 
rágokkal. Júniustól késő őszig virágzik. 

Adg. 5 cent. 

TÖRPE 
SARKANTYÚRA. 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot ki a sza¬ 
badba április—májusban. Különösen napos 
helyen és minden kerti földben igen diszlik. 

TOLLAS SZEGFŰ. Nagyvirágu, a két évei 
szegfüfajhoz tartozó fajta, a kertben és 
•csokor kötéshez kitünően felhasználható. 
Pompás, teljes fajok vegyesen. 

Adg. 10 cent. 
CSILLAG SZEGFŰ. Rendkívüli szívós, 

gazdag és gyors növésű faj, ha ez évben 

Szalmavirág. 
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Törpe SPARKANTYUKA VEGYES, a tör¬ 
pe sarkantyúik a legjobban húsznál ható sze¬ 
mélyzetek létesítésére és sokféle színeik által 
nagyon hatásosak. Cserépben való tenyész¬ 
tésre is nagyon ajánlható. Vegyes színekben. 

Adg. 5 cent. 

NYÁRI VIOLA. 
TENYÉSZTÉSE: A mag elvetésére legal¬ 

kalmasabb idő március vagy április hava. 
Vessük a magot, ha lehet, homokos földdel 
telitett ládikákba vagy cserepekbe, amelyek 
napos, meleg helyre teendők és ott nedvesen, 
de nem túlságosan vizesen tartandók. A nö¬ 
vényeket átültetjük, ha már elég erősek. 

Nyári Viola. 
A 

TELJES VEGYES. A legszebb fajok és leg¬ 
teljesebb viráig szinkeveréke miatt. Dusán 
virágzik és illata a legkellemesebb az összes 
nyári violák között. 

Adg. 15 cent. 

Törpe Sarkantyuka. 

SÁRGA VIOLA. - TÉLI 
VIOLA. 

TENYÉSZTÉSE: Március vagy áprilisban a 
magot elvetjük a nyári violák magjához ha¬ 
sonlóan és a növényeket is hasonlóan kezel¬ 
jük az őszig, amikor a sárga violákat fölszed¬ 
jük és cserepekbe ültetjük. 

TELJES SARGA VIOLA .Ezen téli viola- 
faj virága igen nagy, gyönyörűen alakított 
aranysárga árnyalattal és erős illattal. 

Adg. 15 cent. 

Téli vagy Sárga Viola. 

SZÁLLÍTÁSI szabályok az ÁRJEGYZÉK 

2-IK OLDALÁN TALÁLHATÓK. 



64 KÁLLAY TESTVÉREK — PAINESVILLE, OfflO 

KOCKIA TRYCOPHYLLA. 
NYÁRI CÉDRUS. Ezen gyönyörű újdonság 

tökéletesen hasonlít a rendes cédrus fenyő¬ 
höz, azzal a különbséggel, hogy ezen nyári 
cédrus magról jön és csak egy nyár az élet¬ 
tartama. Növése gyönyörű szép piramis ala¬ 
kú, magassága eléri a három lábat, nyáron 

remek üdezöld, ősszel pedig majdnem telje¬ 
sen vörös. Adg. 10 cent. 

VERBÉNA. 
TENYÉSZTÉSE: Március—áprilisban vagy 

később vetjük a magot. Nagyon soká el van 
a földben, mig csírázik. 

VERBÉNA VEGYES. Bájos miniatűr virág, 
tündöklő színezetével és soká tartó virágza¬ 
tával a legfinomabb nyári virágokkal első he¬ 
lyen áll. A fagy beálltáig folyton virágzik. 
Vegyes színekben. Adg. 10 cent. 

Nyári Cédrus. 

Zinnia. 

Verbéna. 

ZINNIA vagy 
RÉZVIRÁG. 

TENYÉSZTÉSE: Április 
vagy májusban vethet¬ 
jük a magot edényekbe 
vagy ki a szabadba. Kö¬ 
vér, porhanyó földben 
legjobban di$zlik. 

ZINNIA VEGYES. Pom¬ 
pás, teljes, alakra nézve 
a Györgyikéhez hasonló 
a virága, amelyek a leg¬ 
gyönyörűbb színekben fej 
lödnek. Virágágyak cél¬ 
jára szép alakja miatt 
nagyon alkalmas, szin- 
gazdag virágjai miatt pe¬ 
dig nagyon ajánlható bár¬ 
mily célra. 

Adg. 5 cent. 

Fizetési feltételek az 
árjegyzék 2-ik oldalán 

találhatók. 
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VIRÁGHAGYMÁK ÉS VIRÁGGUMÓK. 
Valamennyi virághagyma és gumó homokos talajt szeret; márciustól junius elejéig ül- 

tethetők. Az alább felsorolt legismertebb virág hagymák és virággumók könnyen tenyészt¬ 
hetők, maguktól szaporodnak és ez által csak az első beszerzésük kerül pénzbe. Ezen virág¬ 
hagyma és gumó-fajok ősszel a földből kiveendők és fagymentes, száraz helyen át telel tetve, 
tavasszal újra elültetendők. 

BEGÓNIÁK. 

BEGÓNIA HYBRIDA. Nagyon kedvelt dísz¬ 
növények cserepekben és szabadban. Csere¬ 
pekben a gumók februártól áprilisig táípdüs 
laza földibe ültetendők. A szabadba június¬ 
ban kiültetve, késő őszig virítanak. Finom 
minőségű gumók a következő színekben: 
teljes sötétvöirös, teljes rózsaszín, teljes fe¬ 
hér és teljes sárga. 

A drb. 30c, 10 drb. $2,50. 

Canna. 

- CANNÁK (KANNÁK). 

CANNA INDICA. Impozáns kerti levél és 
roppant virágbőségü diszvirág. A legreme- 
kebb sárga, piros, rózsaszínű és tarka virág 
színekben. Bármely színben. 

1 drb. 20c, 10 drb. $1.50. 

5 darab megrendelésénél 
a 10 darab árának fele 

értendő. 

Tubarózsa. 

TUBARÓZSA. 

POLYNTHES TUBEROSA fi. pl. Február 

és márciusban cserepékbe, májusban pedig 

a szabadba ültetjük. Nagy, illatos, gyöngy- 

feihér, teljesen kifejlett gyönyörű virá¬ 

gokkal. 

1 drb. 20c, 10 drb. $1.75. 
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CALADIUM. 

CALADIUM ESCULEXTUM. óriási paizs 
levelii dísznövény. Könnyű talajban, árnyas 
helyen és elegendő nedvesség mellett ezen 
növény leveleit óriási méretekre fejleszti. 

1 drb. 40c, 10 drb. $3.50. 

GLADIOLUS. 

GLADIOLUS GAXDAVEXSIS. Kertek di- 
szitésére nagyra becsült növény. Bájos nyári 
virág, kard alakú levelekkel és sokszinü vi- 
rágszinek'kel. Virág-szinei remek piros, sár¬ 
ga, fehér, kék, rózsaszínű és tarka. A színek 
vegyítve vagy külön-külön kaphatók. 

1 drb. 15c, 10 drb. $1.25. 

TÉLÁLLÓ GUMÓS ÉS 
VIRÁGNÖVÉNYEK. 

Az évelő növények a legtöbb örömet szol¬ 
gáló virágon a kertben, mert a tavasz első 
ébredésétől fogva mindaddig, mig a tél be 
nem áll, gyönyörködtetik a virágbarátot a 
kora tavaszi növésükkel, virágaikkal, levél- 
zetükkel. 

ASTER — CSILLAGFÜST. 

ASTER PEREXXIS. Az évelő Aster a leg¬ 
szebb, legkecsesebb és legbecsesehb évélő 
kerti virágunk egyike. Gyönyörű égszínkék, 
fehér és rózsa szinekben. 

1 drb. 20c, 10 drb. $1.50. 

MOXTBRETIA. 

MOXTBRETIA GROCOSMIAFLORA. Na¬ 
gyon ajánlható virágfaj. Kecses növésük és 

szinte végnélküli virágbőségük folytán min¬ 
den kert részére ajánlatos. 

1 drb. 6c, 10 drb. 50c. 

Györgyike. 

GYÖRGYIKÉK. 

DAHLIA VARIÁBILIS. Ez,.u vlrágfaj szép¬ 
ségük folytán mindenütt meghódították a vi¬ 
rágkedvelőiket. A leghálás abban virít minden 
gumós virágnemek között. Gyönyörű, teljes 
virágú piros, fehér, kék, sénga és rózsaszí¬ 
nekben. Gumók bármely színben. 

1 drb. 35c, Expressen: 10 drb. $3.00. 

FEHÉR LILIOM. 

LILIOM CAXDIDUM. A legszebb fehér 
kerti. Évekig tartó liliom. 

1 drb. 30c, 10 drb. $2.50. 

Fizetési feltételek az árjegyzék 2-ik oldalán találhatók 
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Szállítási szabályok az ár¬ 
jegyzék 2-ik oldalán 

találhatók. 

Fehér Chrysanthenum. 

CHRYSANTHENUM, KRIZANTÉN — 
Katalin Rózsa. 

CR.JAPONICUM. Mindenki által isimert és 
bálványozott virágfaj. Remeik ebbnél remek eb b 
feihér, sárga, piros és rózsaszínű nagy, kelle¬ 
mes illatú virágokkal. Bármely szín. 

1 drb. 20c, 10 drb. $1.50. 

DELPHINIUM — ÉVELŐ SZARKALÁB. 

DELPHINIUM HIBRIDUM. Az évelő szarka 
láb szép színezetével a legtisztább égszín¬ 
kéktől a legsötétebb azúrkékig nélkülözhe¬ 
tetlen kerti virágunk egyike. 

1 drb. 15c, yO drb. $1.20. 

ARANYSZALAG LILIOM. 

LILIl .M AURATUM. Felülmúlhatatlan szép 
séigü, télálló liliomfaj. Ezen liliom virágai 
szépsége és pompás illata miatt a legszebb 
kerti dísznövények közé emelkedett. 

1 drb. 20c, 10 drb. $1.75. ^ 

KÉK IBOLYA. 
VIOLA ODOR ATA. Márciusi ibolya. Ki ne 

ismerné ezen szerény tavaszi virág illatát? 
Az ibolya éveken át maradhat egy helyen és 
tavasszal el van virágokkal árasztva, amelyek 
a legkellemesebb illatuak. 

1 drb. 20c, 10 drb, $1.50. 

GYÖNGYVIRÁG. 
CONVALLARIA MAJÁLIS. Legelső kedves 

tavaszi virág lecsüngő, feihér harang alakú, 
remek illatú virágokkal. Minden árnyékos 
helyre gyöngyvirágot kell ültetni. 

1 drb, 10c, 10 drb. 60c. 

Gyöngyvirág. 
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JAPÁN LILIOM. 

KÉK LILIOM. 

IRIS GERMANICA. Különös szépsége folytán 
éveikig tartó impozáns kerti diszt képeznek. 

1 drb. 20c, 10 drb. $1.00. 

TIGRIS LILIOM. 

LILIUM TIGRINUM. Narancs-skarlát fekete 
foltokkal. 

1 drb. 30c, 10 drb. $2,50. 

NAP LILIOM. 

FUNKIA GRANDIFLORA. Különösen ár¬ 
nyékban jól növő'virágfaj. Kecses alakú fehér, 
liliomszerü virágokkal. 

1 drb. 15c, 10 drb. $1.20. 

PÁLMA LILIOM. 

YUCCA FILAMENTOSA. Tropikus alakú 
dísznövény, nagy, fehér harang alakú virá¬ 
gokkal. 

1 drb. 35c. Expressen: 10 drb. $3.00. 

IRIS KAEMPPFERI. Ezen gyönyörű évelő virág a leg¬ 
gyönyörűbb az összes évelő növények közt, virágja a leg- 
izlésesehb színekben pompázik. Piros, fehér, kék és rózsa- 
szinekben. 1 drb. 20c,, 10 drb. $1.75. 

SZALLAGFÜ vagy CIFRASÁS. 
PHALARIS FÖL. VAR. Mindenki által ismert cifra sás, 

hosszú, vékony zöld és fehér-tarka levelekkel. Csokrokban 
virágok mellé kitünően használható. 

1 drb. 20c, 10 drb. $1.50. 

HELIANTHUS — ÉVELŐ NAPRAFORGÓ. 

HELIANTHUS GR. FL. Igen szép sárga évelő napraforgó. 
1 drb. 25c, 10 drb. $1.20. 

Pünkösdi Rózsa. 

Pahua Liliom. 

PÜNKÖSDI vagy 

BABARÓZSA. 

PEÓNIA OFFICINALIS. — 

Ugyan ki ne ismerné e gyö¬ 

nyörű virágot? Tökéletesen 

kifejlett példányok. Valóságos 

csodák. Fehér, piros és rózsa¬ 

szín szingazdag díszfa jókban. 

1 drb. 45c. Expressen: 10 

drb. $3.50. 

5 darab megrendelésénél a 10 darab árának fele értendő 
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PHLOX 

vagy LÁNGVIRÁG. 

PIILOX PAXICl LATA. Kedves és há¬ 

lás (kerti diszvirág. Csekély ápolás mel¬ 

lett oly dúsan virágzik, ami igazán bá¬ 

mulat. Kapható ia létező legszebb fe¬ 

hér, piros, rózsaszín stib. szinárnyala- 

t okban. 

1 drb. 20 cent, 10 drb. $1.75. 

PAPAVER-ÉVELŐ 

PIPACS. 

PAP A VER ORIENTALE. Csodaszép 

izzó tűzpiros virágú évelő mák. 

1 drb. 25 cent, 10 drb. $2.00. 

TRITOMA. 

Lángvirág. 

TRITOMA PFITZERI. Pázsitban vagy kert¬ 
ben felülmúlhatatlan sztép dísznövény. Leve¬ 
lei a sáshoz hasonlítanak, sötétzöldek. Erő¬ 
sebb hajtásai fáklya alakú, szép piros és na¬ 
rancsszínű virágot hoznak. 1 drb. 25c., 10 
drb. $2.00. 

TÉLIZÖLD. 

YINCA MINOR. Magyarországról mindenki 
által ismert bélizöld, amely sírok befuttaatá- 
sára, továbbá fák alatt, ahol fű neim nő meg, 
nagy sikerrel használtatik. Gyönyörű nagy 
csillagai alku, mélykék virágokkal. 

1 drb. 20c, 10 drb. $1.75. 

Dielytra Spectabilis (Bleeding Heart), 

VÉRZŐ vagy MÁRIASZIV. 

DIELYTRA SPECTABILIS. Legkorábbi 
tavaszi növény, apró, kedves rózsaszínű ha¬ 
rangocskákkal. 

1 drb, 35c, 10 drb. $3.00. 

Bath, Pa., 1915, 3—31. 
IGEN TISZTELT URAM! 

Ezennel értesítem, hogy a rendelt mag¬ 
vakat hiba nélkül megkaptam és az aján¬ 
dék-magvakért fogadják hálás köszönése¬ 
met. Tisztelettel BAUER JÁNOS. 

Képes árjegyzékünk magyar és angol nyelven jelenik meg s ingyen 
küldjük meg bármelyiket bárkinek a kérésére. 
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KÜLÖNFÉLE SZOBA- ÉS VIRÁGNÖVÉNYEK. 
Az alábbi növényfajokból a legszebb példányokkal rendelkezünk. 

AZALEA 
AZALEA INDICA. Közismert pompás virág- 

esalád, amely a leghidegebb téli hónapokban 
lakosztályunkban gyönyörű virágot fejleszt. 
Példányonként fehér, piros, tarka és rózsa- 
szinekben $4.00. 

Folyton nyíló Begónia. 

FOLYTONNYILÓ 
BEGÓNIA. 

BEGÓNIA SE.VIPERFLORENS. Folyton nyi- 
ló apró lecsüngő, rózsaszínű virágú kedvelt 
dísznövény. Nagyon hálás. 

1 drb. 25 cent, 10 drb. $2.00. 

REX BEGÓNIA. 
BEGÓNIA REX. Gyönyörű nagy és tarká- 

zott levelű Begónia faj. Remeik szobanövényt 
alkot. 

1 darab 35 cent. 

brazíliai fenyő. 
ARAUCARIA EXCELSA. Elsőrangú disz- 

növény. Tropikus fenyő Dél-Amerikából. 
1 darab $1.75. 

AMARYLLIS. 
AMARYLLIS HYBRIDA. Hagymás szoba- 

növény remeik brilliáns-piros orchidea szerű 
virágokkal. Az Amaryllisek öntözése októ¬ 
berben aibbahagyandó, amikor ugyanis a gu¬ 
mók pihenése következik. Január és február¬ 
ban a gumók átültetendők friss földbe és az 
idővel az öntözését is megkezdjük. 

1 darab 50 cent, 10 drb. $4.00. 

Rex Begónia. 

5 darab megrendeléseknél a 10 darab árának fele értendő, 
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DISZSPÁRGA. 
ASPARAGUS SPRENGERI. Szobában és ablakok, vala¬ 

mint erkélyek díszítésére egyike a legszebb növényeknek. 
Darabonki nt 25, 50, 75 cent és 1 dollár. 
ASPARAGUS PLUMOSA. Szintén igen szép és tartós 

szóiba dísznövény. Hajfinom levélzete és pompás növése 
folytán igen kedvelt. 

Darabonkint 25, 50, 75 cent és 1 dollár. 

CITROM 
FÁCSKÁK. 

Mindenki által 
régóta kedvelt cit- 
romfácskák. 

1 drb. 20c, 10 drb. 
$1.80. 

Gummifa. 

FIKUSZ vagy GUMMIFA. 
FICUS ELASTICA. Mindenütt jól tenyész, nagy 

sötétzöld leveleivel emeli a szóiba díszét. 
Darabja 75 cent. 

DRACAENA. 
DRACAENA INDIVISA. Igen tartós és há¬ 

lás szobanövény, hosszú, vékony levelekkel. 
Remek példányok. 

Darabonkint 30, 50, 75 cent és 1 dollár. 

Rozmaring. 

ROZMA¬ 

RING. 

ROSMARINUS 

O! I IMCAI.IS. — 

A magyar nép 

által kedvelt kér 

ti és szobanö¬ 

vény, finom illat 

tál. 

Kisebb növé¬ 

nyek darabja 25 

cent, 10 darab 

$2.00. Nagyobb 

növények darab¬ 

ja 60 cent. 

Fukszia Teljes Fehér. 

FUKSZIA. 
FUCHSIA HYBRÍDA. Folyton virágzó, há¬ 

lás szoba és ablak virág, teljes és egyszerű 
formában. Fehér, kék vagy piros virággal. 

1 drb. 25c, 10 darb. $2.00. 

Szobavirág küldését csak arra alkalmas időben eszközlünk. 
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ANGOL PELARGONIA. 
Finom szobavirág, piros, fehér, rózsaszínű és 

gesztenye-barna tarka virágokkal. A létező leg¬ 

szebb pelargonia faj. Kellő gondozás mellett 

igen gyorsan fejlődik. 

1 darab 30 cent, 10 darab $2.50. 

Cserép Hónapos Rózsa. 

REPKÉNYLEVELÜ PELARGONIA. — 
Repkénylevelü, futó pelargonia, amely 
függő diszitésül ablakokban, stb. na¬ 
gyon alkalmas. Ibolyavörös, tiszta 
fehér és rózsa színekben. 

1 darab 20 cent, 10 darab $1.80. 

ILLATOS LEVELŰ PELARGONIA, 
A levelek megérintése vagy összédör- 
zsölése folytán kellemesen ható illatot 
árasztanak. 

1 darab 20 cent, 10 darab $1.50. 

Pálma. 

PÁLMÁK. 
LATANIA BORBINICA. Valódi legye- 

ző pálma, fejedelmi alakkal. 
Darabja $2.00, $3.00 és $5.00. 
KENTE \ BALMOREANA. Gyorsnövé- 

sü, elsőrendű disizpálma. 
1 darab 2 dollár. 

CSERÉP 

HÓNAPOS-RÓZSÁK. 

KOSA SEMPERFLORENS. Cserépben 
nevelt, szép alakú, folyton virágzó hó¬ 
napos rózsák. Remek fehér, piros, sö- 
tétvöröS', sárga vagy rózsaszínben. 

GRUSS ON TÉPI JT/. Bordópiros. 
HERMOSA. Rózsaszín. 
CLOTH.DE SOS PERT. Fehér. 
PERLE DES JARDINS. Sárga. 

Darabja bármely színben 50e, 10 drb. 
$4.50. Expressen: 10 darab $3.50. 
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PÁFRÁNY. 

Páfrány. 

NEPHROLEPÍS BOSTGNIENSIS. Szobák¬ 
ban asztalok és ablakok díszítés ere a legal¬ 
kalmasabb. Szép hosszú levelekkel. 

1 darab 50, 75 cent és 1 dollár. 

MUSKÁTLI. 

Muskátli. 

PELARGOXIUM ZONELA. Teljes és egy¬ 
szerű virágú diszfajok, fehér, vörös és rósza- 
szmekben. 

Bármely színnek darabja 15c, 10 drb. $1.20. 

VANILLA. 

Oleánder. Vanília. 

NERIUM OLEÁNDER. Pompás fác'skák, re¬ 
mek piros, fehér, sárga és rózsa színekben. 

1 drb 25c, 10 drb $2.20, nagyobb növény 50c. 

HELIOTROPIUM. Igen kedvelt viragágyi 
növény lilaszinü és kitűnő illatú virágokkal. 

1 darab 25 cent, 10 darab $1.50. 

Szobavirágok küldését külön eszközöljük a magvakéval. 
Rendesen 1-2 nappal később vagy arra alkalmas időben. 
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HORTESIA. 
HYDRAXGEA HORTENSIS. óriás virágú, 

rózsaszínű és kék virág ernyőkkel. 
1 drb. 20 cent, 10 drb. $1.50. 

Rúna Rozsa. 

BABA-RÓZSA. 
BABY RAMBLER. Folyton virágzó cseresz¬ 

nyepiros virágú hónapos rózsa. 
1 drb. 50c, 10 drb. $3.50. 

TRADESCANTIA. 
TRADESCAJ\TIA. Mindenütt ismert és ked¬ 

velt gyors futónövény. Indái a cserépből 
hosszúra lelógnak és zöld bokrot alkotnak. 

1 drb. 15c, 10 drb. $1.20. 

PETÚNIA. 
PETÚNIA HYBRIDA. Teljes virágú petu- 

niák. Csodás szépségű szinfajokban. 
1 drb. 20c, 10 drb. $1.50. 

Cserép Szegfű. 

CSERÉP-SZEGFŰ. 
DIANTIH 8 CAROPHYLIS FL. PL. A rózsán 

kívül a legelőkelőbb helyet foglalja el a szeg¬ 
fű. Pompás fehér, piros és rózsa színekben. 

HARLOWARDEN. Bársonyos sötétvörös. 
ROSE ENCHAJVTRES. Sötét rózsaszínű. 
WHITE ENCHANTRES. Tiszta fehér. 
Bármely színből 1 drb. 15c, 10 drb. $1.20. 

MIT ÍRNAK ÁLLANDÓ VEVŐINK? 

Kelt Highspire, Pa., márc. 10; 1916. Mansfield, O., 1916 okt. 1. 

IGEN T. KÁLLAY URAK! T. URAK! 

örömmel értesítem önöket, hogy a ve- 
tetmény-magvakat minden hiba nélkül szé¬ 
pen megkaptam és igen meg vagyok vele 
elégedve. Nagyon szépen köszönöm a gyors 
kiszolgálást és az ajándék magvakat. 

Maradok hazafias tisztelettel 

A tavasszal küldött rózsafák igen szépek, 
nagyon meg vagyok velük elégedve. Most 
pedig szíveskedjen egy árjegyzéket külde¬ 
ni, hogy gyümölcsfákat és virághagvmá- 
kat hozathassak. 

Tisztelettel 

BENKő LAJOS. FRANK JÁNOS. 

So. Bend, Ind., 1916. 3/25. Port Húron, Mich., 5—17. 

TISZTELT KÁLLAY URAK! TISZTELT URAM! 

Tudomásul adom önöknek, hogy a meg¬ 
rendelt magvakat a leggyorsabb és leg¬ 
pontosabb kiszolgálás mellett megkaptam 
és hálás köszönettel tartozom az ajándék 
magvakért. 

Tisztelettel 
NEMES GYÖRGY. 

Több honfitársam öntől rendelt magva¬ 
kat és nagyon meg vannak elégedve. En¬ 
nek folytán én is bátorkodom öntől ren¬ 
delni s remélem, hogy ki fog elégíteni meg 
felelően, amelyért köszönetemet előre is 
nyilvánítva, maradok tisztelettel 

MELEG ISTVÁN. 
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RÓZSÁK. 

Hogy minden virág szép, kétségtelen, 

mert erdőn, mezőn, kertben csokorba 

kötjük. Hogy pedig a virágok között a 

rózsa a legszebb, a tények igazolják, azért 

tehát egy kertből sem szabad neki hiá¬ 

nyozni. Az alábbi jegyzékünk a legszebb 

és leghatásosabb két éves rózsafákat 

tartalmazza. A színezetük a legtisztább 

fehértől a legsötétebb bíborig váltakoz¬ 

nak. 

SZIVES FIGYELMÉBE! Az alább fel¬ 

sorolt, eladásra ajánlott rózsáink két osz¬ 

tályra oszlanak, még pedig: 

1-ször: REMONTANT TÉLÁLLÓ VAGY 
TÖBBSZÖR VIRÁGZÓ RÓZSÁK. Ezen 
rózsafaj ma az első helyet foglalja el 
nagy ellenálló képessége folytán, kivált 
zordonabb és rosszabb fekvésű helyekre 
alkalmazva. A Remontant vagy a több¬ 
ször virágzó rózsák a legsötétebb bordó¬ 
piros és a legillatosabb fajokat foglalják 
magukban és virágzáskor gyönyörű lát¬ 
ványt nyújtanak. 

Földdel teljesen elegendő takarni — 

vagy még annyi takarást sem láván — 

mert enyhe télben még a kinnmaradt haj¬ 

tások sem fagynak meg. 

2-szór. TEA-HYBRID RÓZSÁK. A rózsafaj ma kétségkívül a létező legszebb rózsa¬ 
osztály. Fajának szép növése, gyönyörű alakú virágainak teához hasonló illata és egyéb 
kiváló tulajdonsága folytán a rózsabarátok kedvence. A thea-hybrid rózsák sokkal ké¬ 
nyesebbek, mint a Remontant fajok és korai, jó téli takarást igényelnek. 
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EGY ÉS MÁS A RÓZSAFÁKRÓL. 

Az ültetés ideje: A bokorrózsák és a futór ózsák legalkalmasabb ültetési ideje az ősz. 
vagy a tavaszi március és április hónapok, amikor a rózsák leggyorsabban gyökereznek 
és ugyanabban az évben gazdagon virítanak. 

Kezelés a megérkezéskor. Ha a rózsáik gyökerei megérkezésükkor szárazságot mutat¬ 
nának, tegyük a gyökereiket vizzel telit edénybe egy napig; ha pedig a rózsák szárai is¬ 
fonnyadtak volnának, ássuk be őket a földbe és takarjuk be az egész rózsátokét, úgy, hogy 
teljesen takarva legyenek azok nedves földdel s csak két-'három nap imulva vegyük ki ón¬ 
nak őket — amikor már teljesen felfrissültek és ültessük őket állandó helyükre, A kipako¬ 
lásnál arra is nagyon vigyázzunk, hogy a gyö kerek a nap melege és szelek által védett he¬ 
lyen történjék. 

A rózsaágy fekvése. Ha csak lehet, napos és zord északi szelek által védett helyet 
válasszunk rózsaágyunk részére. 

A talaj és annak elkészítése. A rózsafaj ok legjobban diszlenek tápdus, agyagos talaj¬ 
ban, de mindazonáltal kitünően diszlenek bármely kerti földben is. Miellőtt a rózsák ülte¬ 
téséhez fognánk, forgassuk meg a talajt (ássuk fel) 1—2 láb mélységre és ha az nem leven 
elég tápdus, az jól érett tehén vagy ló trágyá val összevegyiitendő. 

Az ültetés. Ássuk a gödröket oly tágas ra, hogy elég nagyok legyenek a gyökerek 
kényelmes befogadására, ültessük a rózsákat olly mélyre, mint a faiskolánkban voltak 
ültetve. 

Továbbá az ültetésnél arra is ügyeljünk, hogy a föld felső része (humus) jusson köz¬ 
vetlen a gyökerekhez és a föld szilárdan oda legyen tapadva a gyökerekhez. 

Rózsafaiskolánk egy részlete. 
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A metszés. A rózsafákat általánosan az egész rajta nö¬ 
vő tt ágakkal küldjük szét, amiket hibás volna úgy elültetni, 
ahogy megkapják, hanem az uj ültetett rózsáikat, hia azok 
tavaszon vannak ültetve, 3—4 ágra hagyjuk meg csak, a töb¬ 
bi ágakat ]pedig éles késsel vagy kerti ollóval levágjuk; & 
meghagyott ágak pedig 3—4 szemre visszavágandók. Az 
őszön ültetett rózsák ágai meghagyandók és csak tavasszal 
kell azokat is visszavágni az előbbeni mód szerint. Az ily 
módon megmetszett rózsák biztos eredményt és bő virágzást 
hoznak, ültetés/ után «, rózsák jól beöntözendők. 

A további gondozás. El ne mulasszuk a gyökérről és a 
törzsről jövő1 vad hajtásokat éles késsel simára levágná s 
viritás után az elvir ágzott rózsavirágokat mindig 'leszedjük, 
úgyszintén a rovarokat is gondosan szedni kell, ha azok mu¬ 
tatkoznának a rózsaleveleken. 

A téli betakarás. A bokor rózsafák téli betakar ás ához: 
használjunk trágyás szalmát, de ha ez nincs, falevél vagy 
más egyéb is megfeleli e célra. Magastörzsü rózsafáknál le¬ 
gyünk óvatosak a betakarásnál; ha a korona nem túl nagy 
hajtsuk ile a földre és takarjuk be azt csak földdel vagy pe¬ 
dig épp úgy, mint az előbbieknél, használjunk szalmás trá¬ 
gyát, levelest, stb. a betakarásihoz jó bőven alkalmazva. 

BOKOR RÓZSÁK. || 
Telepünk egyik főágát a bokor rózsafák tenyésztése képezi. Ennek folytán rózsafa¬ 

iskolánkból évente 30—40 ezer nemesitett bo kor és futórózsát hozunk forgalomba. 
Valamennyi eladásra kerülő bokor- és ikus,zó rózsafáink 2 éves, jól elágazott példá¬ 

nyok dús gyökérzettel s már egy izfoen rózsafaiskolánkban virítottak. 
Alfréd Colomb (Remontant). Erőtel¬ 

jes növésű, szép levelű, bőven virágzó 
rózsafaj. Virágai nagy tüzvörösek, szép 
alakúak és igen illatosak 1 drb. 60c. 
Expressen: 10 drb. $5.00. 

American Beauty. Széles körökben 
ismert remek mély rózsaszínű, karma¬ 
zsinpirosba átmenő illatos rózsa, szép 
állású, nagy virágokkal. 1 drb. 60c. 
Expressen: 10 drb. $5.00. 

Anna de Diesback (Remontant). 
Brilliáns szatin rózsaszínű virágokkal. 
Virágai igen szép nagyok. 1 rab. 60c. 
Expressen: 10 drb. $5.00. 

Baby Rembler. Az úgynevezett 
‘‘Baba Rózsa”. Ezen faj magasabbra 
mint egy és fél láb, nem nő, mindég 
virágzik folyton. Virágai fürtökben 
jönnek és a legremekebb cseresznye- 
pirosak. 1 drb. 60c. Expressen: 10 drb. 
$5,00. 

Coquette des Alps. Tejszín fehér 
remontantt rózsái aj. Hálás virágzása 
folytán a legkedvélltebb rózsaágyakba 
és virágkertekbe. 1 drb. 60c. Expres¬ 
sen: 10 drb. $5.00. 

Duke of Edinburgh (Remontant). 
Lecsüngő, gömbalaku világos vörös, 
illatos virágokkal. Növése igen erős. 
1 drb. 60c. Expressen: 10 drb. $5.00. 

Helyesen metszett 
rózsabokor. 
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J. B. Clark (Remontant). Remek, 
mély skarlátvörös virágú Remontant 
rózsafaj remek, illatos virágaival. 
Nagyon buja növésű. 1 drb. 65c. Ex¬ 
pressen: 10 drb. $5.00. 

Killarney (Tea Hybrid). Remek, 
hosszúkás bimbóju, gyönyörű szatin 
rózsaszinü virágú tearózsa faj. 1 drb. 
65c. Expressen: 10 drb. $$5.00. 

La Francé. (Tea-Hy- 
brid. Magyar kedvelt, 
pompás rózsafaj. Növése 
erős. Virága igen nagy, 
gyöngén ezüstös rózsa¬ 
színűek. Rendkívül dúsan 
virágzó és finom illatú 
virágokkal. 1 drb. 65c. 
Expressen: 10 drb. $5.00. 

Maman Cochet (Tea- 
Hybrid). Remek, hosszu- 
száru rózsákat hozó tea¬ 
rózsa faj. Bimbói meg¬ 
nyúltak. Virága szirmai¬ 
nak külső oldala mély 
rózsaszinü, mig a belse¬ 
jük ezüst rózsaszínű. Ki¬ 
tűnő illatú. 1 drb. 65c. 
Expressen: 10 drb. $5.00. 

(Maci Ravary . (Tea- 
Hybrid). Folyton virágzó 
tearózsa faj, remek, ke¬ 
cses, hosszú alakú bim¬ 
bókkal. Virágja színe na¬ 
rancssárga és kitűnő il¬ 
latú. 1 drb. 65c. Expres¬ 
sen: 10 drb. $5.00. 

Lady Hellingdon. 

J. B. Clark. 

Lady Hellingdon (Tea-Hybrid). Gyönyörű alakú 
uj szalmasárga rózsafaj Virágai kitűnő illatuak. 
íl drb. 65c. Expressen: 10 drb. $6.00. 

Margarefi Dickson (Remontant). Egyike a leg¬ 
kedveltebb júniusi rózsáknak. Színe fehér testszinel 
árnyalva. 1 drb. 60c. Expressen: 10 drb. $5.00. 

Paul Neyron (Remontant). Nagyon erős növésű. 
Virágai nagyok, mély rózsaszínűek és pompás illa¬ 
tuak. 1 drb. 60c. Expressen: 10 drb. $5.00. 

Prince Camille de Rohan (Remontant). Egyike 
a legsötétebb bársony vörös rózsafajoknak. Nagyon 
erős és gyors növésű. Virágai kitűnő illatuak. 1 drb. 
60c. Expressen: 10 drb. $5.00. 

Sóiéul d’Or. Rendkívül illatos, aranysárga virágú 
rózsafaj. Növése rendkívül erős, télálló. Egy rózsa¬ 
kertből nem:, volna szabad hiányoznia. 1 drb. 65c. 
Expres^nn*. 10 drb. $6.00. 
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Frau Kari Druschki vagy Snow 
Q U'6 6n ( Reiiiiori/taiit j. "Vi rág'a sz in & 

'gyönyörű hófehér, a legcseikélyehb 
más árnyalat nélkül. Bimbói gyö¬ 
nyörű, szép ihossz-u, megnyúlt ala¬ 

kúak. — Növése 
igen erőteljes. A 
Remontant vagy 
a többször nyilo 
rózsák között a 
legelső helyet 
foglalja el. 1 drb. 
70c. Expressen: 
10 drb. $6.00. 
General Jacqui- 

nemont (Remon¬ 
tant). Rendkívül 
sűrűén virágzó, 
bordóvörös virá¬ 
gokat fejlesztő 
rózsafaj. Igen il¬ 
latos. 1 drb. 60c, 
Expressen 10 db. 
$5,00. 

Gruss on Tep- 
litz — (Tea-Hy- 
brid). — Remek 
fénylő, bársony 
piros színű és 
illatos virágok¬ 
kal. — Állandóan 
virágzik. 1 drb. 
70c. Expressen: 
10 drb. $6.00. 

Frau Kari Druschki. 

General McArthur (Tea-Hybrid). A leg- 
ajánl'hiaitó'bb tearózsa házikertek és rózsaágyak 
részére. Bimbója kecses megnyúlt, a virágjá¬ 
nak színe pedig remek skarlát fénylő vörös. 
Nagyon hálásan virágzik. 1 drb. 70c. Expres¬ 
sen: 10 drb. $6.00. 

Geo. Ardens (Remontant). Tulajdonságai 
mindenféle tekintetben egyenlő a fent leirt 
Snow Queen-ével, míg az fehér, a Geo. Ardens 
színe pedig a legremekebb selymes rózsaszín. 
1 drb. 70c. Expressen: 10 drb. $6.00. 

Kaiserin Augusta Victoria (Tea-Hybrid). 
A legszebb fehér tearózsa, amely eddig te¬ 
nyésztve van, miért is minden kertben talál¬ 
ható. Fája elegánsan elágazó, levelei mély 
zöldek, virágai ideális alakúak, gyengén tej¬ 
szín fehérek és a legkellmesebb illatunk. 1 drb. 
70c. Expressen: 10 drb. $6.00. General McArthur. 
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Marshall P. Wilder (Remontant). 

Mély bordópiros és igen illatos virágu 

rózsafaj. 1 drb. 60c. Expressen: 10 drb. 

$5.00. 

Llrieh Brunner (Remontant). Na¬ 

gyon elegáns bimbóju és világoszöld 

levelii rózsafaj. Virága remek élénk 

cseresznyepiros, kitűnő illattal. Nagyon 

erős növésű. 1 drb. 60c. Expressen: 10 

drb. $5.00. 

White Killarney (Tea-Hybrid). A 

kedves rózsaszínű Killarneynak móso- 

lata fehér szinben. Nagy lazac fehér 

'virágokkal. 1 drb. 60c. Expressen: 10 

drb. $5.00. 

Mrs. John Laing (Remontant). 

Szép bokrokat fejlesztő rózsafaj. Bim¬ 

bói gyönyörű szépek, hosszúkás ala¬ 

kúak. Szine selyemrózsa-szinü. Remek 

faj. 1 drb. 60c. Expressen: 10 drb. 

$5.00. 

KÉK RÓZSA ÚJDONSÁG 
Veilchenblau. !! !Uj donság!!! Kék 

virágu futó rózsa (Blue Rambler).'Ezen 
faj a Grimson Rambler törzsfajhoz tarto¬ 
zik, virágai violaszinbe menő árnyala¬ 
tnak, amelyek kékbe mennek át. Igen 
erőteljes növésű. 1 drb. 60c. Expressen: 
10 drb. $5.00. 

Marshall P. Wilder. 

MagaSítörzsü rózsákkal most ezen a tavaszon 
nem szolgálhatuník, mert a magas rózsaalany 
Amerikában nem tenyészik, ezért azt ide min¬ 
dig csak Európából hozattuk, de most a háború 
végett onnét se lehet kapni. Sanem igenis re¬ 
méljük, hogy az 1920. év tavaszán már azzal is 
szolgálhatunk. 

MAGASTÖRZSÜ ÉS SZOMORÚ RÓZSÁKAT 

mindig Hollandiából hozattunk, de a háború most oly 
bonyodalmakat hozott a szállításra, hogy biztosan nem 
tudjuk, mikor érkeznek meg. Más éveken már február 
hónapban megérkeztek, most pedig csak február 20-án 
lesznek elküldve és április eleje előtt nem fognak meg¬ 
érkezni. Tehát kérjük, pénzt előre ne küldjenek be, 
hanem április hónapban egy levelezőlapon érdeklőd¬ 
jenek előbb utána és reméljük akkorra bő felvilágosí¬ 
tást adhatunk az érdeklődőknek. 

Magastörzsü rózsa és szomorú rózsa bármely szin¬ 
ben 1 drb. $1.50, 10 drb. $12.50. 
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TÉLÁLLÓ, FUTÓ VAGY KÚSZÓ 

RÓZSAFÁK. 

Nagyon ajánlhatók porchok, verandák, falak, stb. 

befuttatására. 

Crimson Rambler. 

Crimson Rambler. Vörös virágú futórózsa. Élénk 

vörös virágú, mindenki által ismert futórózsa, ame¬ 

lyen a virágok nagy fürtökben jelennek meg a rózsa¬ 

fáikon; egy 3 éVes növény 300 ilyen virágcsomót is hoz. 

E fiaj gyors növése felülmúlhatatlan erős, ültetés évé¬ 

ben hosszú hajításokat fejleszt, amelyek reá következő 

évben tele vannak virágokkal. 1 drb. 60c. Expressen: 

10 drb. $5.00. 

Folytonviritó Crimson Rambler. Szakadatlanul, 

egész nyáron át virágzó vörös virágú rózsafaj. Egy 

teljes virágzásban levő növényen alig látszanak ki a 

levelek és bámulatos nézni. Teljesen télálló. Növése 

igen buja és elegáns. 1 drb. 75c. Expressen: 10 drb. 

$6.00. 

Folytonviritó 

Crimson Rambler. 
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White Rambler. Fehér virágú futó 
rózsa. Növése egyenlő a vörös virágú Crim- 
son Comb 1 érával, csakhogy piros helyett ez 
hófehér virágú. 1 drb. 50c. Expressen: 10 
drb .$4.00. 

Yellow Rambler. Sárga futó rózsa. Gyö¬ 
nyörű sárga színű fürtökben virágzó futó 
rózsa-faj. Egyes virágai nagyobbak, mint az 
anyafajé és illatosabbak. 1 drb. 40c, 2 drb. 
75c. Expressen: 10 drb. $3.50. 

Fink Rambler. Rózsaszin virágú futó ró¬ 
zsa. Remek gyengéd rózsaszínű virágú futó 
rózsa faj, amely virágait nagy fürtökben 
hozza virágzása idején. riVágzáskor a szép¬ 
ség és bájoság csodája. 1 drb. 5zc. Expres¬ 
sen: 10 drb. $4.00. 

DÍSZCSERJÉK és bokrok. 
y 

A díszcserjék otthonunknak vagy kertjeinknek állandó díszéül szolgálnak és egyesek 
pompás virágzásukkal hálálják meg a reá fordított fáradtságot. Minthogy a díszcserje te¬ 
nyésztése faiskolánk egy oly főága, amelyből 100 ezrek kerülnek tőlünk évente forgalom¬ 
ba, képesek vagyunk a legmesszebbmenő igényeknek is megfelelni. Az alábbi díszcserje 
fajaink 2—3, némelyek 3—4 láb magas, erős példányok és dús gyökérzettel bírnak. Szál¬ 
lításuk csak Expressen eszközölhető. 

AMYGDALOPSIS — 
Diszmandula. 

Amygdalopsis rosea fi. pl. Tavasszal, 
mielőtt a levelek kijönnének, az ágak tele 
vannak selyem rózsaszínű virágokkal. A lé¬ 
tező legszebb díszcserjéink egyike; 2—3 láb 
magas. 1 drb. 50c, 10 drb. $4.00. 

AZALIA. 
Azalia Mollis. Télálló azalia faj. Egyike 

a legnemesebb kora tavaszon virágzó dísz¬ 
cserjéinknek. Virágai fürtökben jelennek 
meg az ágakon igen szép fehér, sárga, na¬ 
rancspiros és vörös színekben. 1—2 láb ma¬ 
gas példányok. 1 drb. $1.00, 10 drb. $8.00. 

CORNUS — Disz-som. 
Cornus elegantissima. Remek ezüstleve¬ 

id díszcserje. 3—4 láb magas példányok. 
Darabonkint 50c. 

CORYLUS — Mogyoró. 
Corylus atropurpurea. Vérmfagyoró. Erő¬ 

teljes növésű diszbokor, sötétvörös levél- 
zettel. 3—4 láb magas példányok. 1 dollár 
darabonkint. 

BERBERIS — 
Sóskacserje. 

Berberis Thumbergiana. Igen csinos 
cserje halványsárga virágokkal, amelyeket 
ősszel piros gyümölcsök követnek. Levélze- 
te ősszel barnapiros, 2 láb magas példányok. 
1 drb. 50c, 10 drb. $3.50. 

BUXUS — Puspáng. 
Buxus pyramidalis. örökzöld apró fé¬ 

nyes levelű diszbokor. Remek disz úgy há¬ 
zak elé vagy nagy cserepekbe ültetve mint 
sírok disz Résére is. Szép példányok darabon¬ 
kint 2—3—4—5 dollár, akár pyramis vagy 
gömbölyűén idomítva. 

CYDONIA — Japán Birs. 
Cydonia Japonica. A létező legszebb 

díszcserjék egyike. Tavaszon virágzáskor 
gyönyörű tűzpiros virágokkal vannak tele 
az ágai. 2—3 láb magas példányok. 1 drb.. 
50c., 10 drb. $4.00. 

Fizetési feltételek az árjegy¬ 

zék 2-ik oldalán találhatók. 
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CYTISUS — Aranyeső. 
Cytisus Labornun. Magasra növő cserje 

sárga, lecsüngő virágokkal. 3—4 láb magas. 
1 drb. 50 cent, 10 drb. $4.00. 

Deutzia. 

DEUTZIA. 
Deutzia crenata fi. pl. Igen kedvelt kö¬ 

zépmagas növésű díszcserje fehér Virággal, 
rózsaszínnel ágyalva -a szirmok szélei. Szép 
példányok. 3—4 láb magas. 1 drb. 50c., 10 drb. 
$4.00. 

EXOCHORDA— 
Gyöngy cserje. 

Exochorda (jrandifiora. Remek, korán 
Virító fehér virágú cserje. 2—3 láb magas. 
1 drb. 60c., 10 drb. $5.00. 

FORSYTHIA — 
Harangvirágcserje. 

Forsytbia intermedia. Kora tavasszal, 
mielőtt a levelek kijönnének, e cserje tele 
van aranysárga lecsüngő virágokkal. 3—4 láb 
magas. 1 drb. 50c., 10 drb. $4.00. 

HIBISCUS — Ziliz. 
Hibiscus syriacus fi. st. Középmagassá- 

gu cserje. Nagy mennyiségű lila, halavány 
és ibolyapiros s fehér színezetű virágokkal 
elárasztva. Virágjuk alakja hasonlít a ró¬ 
zsákhoz. Bármely színű darabja 50c., 10 drb 
$3.50. 

HYDRANGEA - Hortenzia. 
Hydrangea pan. grfolra. Remek, fehérből 

rózsaszínben átmenő nagy lapta alakú virá¬ 
gokkal. Szép példányok. 1 drb. 40c., 10 drb. 
$3.00. 

LONICERA — Bozótcserje. 
Lonicera (jrandifiora. Általánosan ked¬ 

velt, május és júniusban virágzó magas dísz¬ 
cserje. Virágai világos rózsaszínűek. 3—4 láb 
magas. 1 drb. 50c., 10 drb. $4.00. 

Magnólia. 

MAGNÓLIA — 

T ulipáncser j e. 

Magnólia hybrida. E japáni tulipánta a 
létező virágfajok legszebbike. Virágai igen 
nagyok, fehérek és gyönyörű látványt nyúj¬ 
tanak. Szép példányok. 3—4 láb magas. Da- 
rabonkint 3 dollár 50 centtől 5 dollárig. 
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MAHONIA. 
Mahonia aquifolia. örökzöld cserje nyu¬ 

gat Amerika vidékéről. Levelei kemények 
és pompás fénylő zöldek, amelyek^ ősszel 
barnapiros színbe mennek át. 1—2 láb ma¬ 
gas. 1 drb. 50c., 10 drb. $4.50. 

Jázmin. 

PHILADELPHUS - Jázmin. 
Philadelphus grandiflora. Loimbcsopor- 

tokban nélkülözhetetlen cserfaj, bájos niagy 
fehér illatos virágdísszel és gyönyörű lom¬ 
bozattal. Szép példányokban. 3—4 láb ma¬ 
gas. 1 drb. 50c., 10 drb. $4.50. 

TÉLÁLLÓ 
RHODODENDRON. 

Hhododendorn hybrida.. Kertjeink leg¬ 
szebb dísze. Nincs díszcserje, amely ezen 
cserjét felülmúlná virágzáskor szépségében. 

Virága hófehér, rózsaszín, tüzvörös stb. szí¬ 
nekben váltakozik. Remek példányokban és 
színekben. 2— 31áb magas. Bármely szinü 
darabonként 2—3 dollár. 

RIBES — Aranyfürt. 
Ribes aurea. Virágja sárga és jó illatú. 

Mindenütt gyorsan nő. 3—4 láb magas. 1 
drb. 50c., 10 drb. $4.00. 

SAMBUCUC - Bodza. 
Sambucus racemosa. Fürtösbodza. Virá¬ 

gai kitűnő illatnak. 3—4 láb magas. 1 drb. 
40c., 10 drb. $3.50. 

SYRINGA — 

Szelence vagy Orgonafa. 
Syringa. Tagadhatatlanul a legkedve¬ 

sebb és illatosabb virágú díszcserjék. Kora 
virágzásával egyszersmind a tavasz eljöttét 
hirdeti. Remek fehér, piros és ibolyakék 
színekben. Igen szép példányokban. 3—4 láb' 
magas. 

Teljes virágnak (bármely színben) 1 drb. 
50c., 10 drb. $4.50. 

Egyszerű virágnak (bármely színben) 1 
drb. 40c., 10 drb. $3.50. 

TAMARÍX. 
Tamarix afrieana. Igen ajánlható, szép* 

cidrusszerü cserfaj. Különösen élősövények: 
és szegélyeknek használta tik. 3—4 láb ma¬ 
gas. 1 drb. 50c., 10 drb. $3.50. 
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SPIREA — Bajnóca. 
Spirea Van Houtte. Gyönyörű, hófehér 

virágú cserje. Viíágzáskr egészen el van bo¬ 
riivá remeik, hófehér virágokkal. Szép pél¬ 
dányok. 3'—4 láb magas. 1 drb. 50c., 10 drb. 
$4.00. 

VIBURNUM - Labdarózsa. 
Viburnum sterilé. Gyönyörű szép virág- 

cserje, amely egyetlen 'kertből sem hiányzik. 
A valódi lap tarózsaf a. Nagy fehér laptaalaku 
virágokkal. 3—4 láb magas. 1 drb. 50c., 10 
drb. $4.50. 

WEIGELIA. 
Weigelia. Gyönyörű virágcserje. Virág¬ 

zása idején az ágaik telve vannak csőalaku 
virágokkal. Fehér, piros és rózsaszínben. 
3—4 IIáb magas. Bármely színűből 1 drb. 
50c., 10 drb. $4.00. 

Spirea. 

Symphoricarpus — olajbogyó. 
Junius-julinsban virágzó kedvelt dísz¬ 

cserje apró rózsaszínű virágokkal, melyek 
teljesen elborítják az egész növényt.. A virá¬ 
gok lehultával pedig gömbölyű hófehér go¬ 
lyócskák jelennek meg a növényen fürtök¬ 
ben, amely ék késő őszig rajta maradnak. 
3—4 láb magas. 1 drb. 50c., 10 drb. $4.00. 

FAISKOLÁINKBÓL. 

EXPRESS RENDELÉSEKNÉL KÉRJÜK 

AZ EXPRESS HIVATALT IS MEG¬ 

JELÖLNI. 

Egy részlet az évente tenyésztett több 100 ezerre menő díszcserjéinkből. 
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ÉVELŐ KÚSZÓNÖVÉNYEK. 
Lakházak, porchook, lugasok, kerítések, stb. befuttatásárá igen szép kúszónövények és 

cserjék. A hova ezen növények öltettetnek, ott a régi föld kiemelendő és igen tápdus 

réti föld és homok vegyülékkel pótolandó. 

AMPELOPSIS - Vadszőlő- 
Ampelopsis quinquefolia. Közönséges vad- 

szőllő, lugasok és porcsok befuttatására igen 

ialkalmas. Rendkívül díszítő hatású, ősszel a le¬ 

velek barnapiros szánbe változnak át. 1 drb. 

40c., 10 drb. $2.50. 

Ampelopsis Veeitchi. Magáitól kapaszkodó, 
falak bfuttatására általánosan ismert apró le¬ 
velű nemes vadszőllő, melyet kastélyok és 
templomok befuttatására használnak. Levélzete 
ősszel csodaszép sárga, piros és biborszinü ár¬ 
nyalatokban ragyog. 1 drb. 40c., 10 drb. $3.00. 

ARISTOLOCHIA — 

Gégevirág. 
Aristolocliia Sipho. Nagy levelű gégevirág 

pipa-alakú virágokkal. Darabja 50c. 
Ampelopsis Veetichi — Nemes vadszőllő. 

Kék akác és vadszőllő vei befutott porch-elő. 
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CLEMATIS — Iszalag. 
Clematisz hybrida. Gyönyörű kúszó nö¬ 

vény, lila-kék fehér és biborpiros színű, 

nagy, pompás virágokkal. 1 drb. 60c. 

Clematis paniculata. Augusztus-szeptem¬ 

berben virágzó kúszó cserje, kitűnő illatú, 

középnagy hófehér virágokkal. 1 drb. 35c. 

Expressen: 10 drb. $3.00. 

HEDERA — Repkény. 
Hedera Helix. Pompás, örökké zöld le- 

válzetü, futó növény. Különösen falak, vagy 
fák felfuttatására nagyon ajánlható. Darab¬ 
ja 20 cent. 

LONICERA — Futólánc. 
Lonicera Haíliana. Tiszta és sárgás- 

feher, nagyon kellemes illatú virágú futó 
cserje. Egész nyáron át folyton virágzik. — 
örökzöld lefizettél bír. l drb. 35 cent. 

TACOMA — Trombitacserje. 
Tacoma radicans. Gyors növésű, igen 

szép, nagy narancsvörös virágokkal. 1 drb 
40 cent. 

WISTARIA — 
Glycine vagy Kék Akác. 
Wistaria inagnifica. Általában ismert 

kineai kék akác, e legszebb kúszó cserjék 
egyike, hosszú, fürtös, kellemes illatú virá¬ 
gokkal. Darabja 50 cent. 

SÖVÉNYC SEMETÉK 
Élősövények a ház előtt, a ház körül vagy utca hosszat, szépen idomítva (vágva), nagyban 
emelik úgy a ház szépségét, mint értékét. Az alábbi fajok azon csemeték, amelyek a leg¬ 
jobban megfelelnek házkörüli használatra, amelyek úgy levélzetükkel, mint bájos virá¬ 

gaikkal elragadó, szép kü lsőt adnak a liáz tájának. 

BERBERIS — LIGUSTRUM — 

Nemes fagyalcserje. Japán Sóskacserje. 
Ligustrum Ovalifolium. Nagyban hasz¬ 

nált úgy városokban, mint kint a vidékeken, 
örökzöld, fényes levélzetü egyenes és tömött 

Nemes Fagyai Sövény. 

növésű sövény cserje. Kitünően lehet idomí¬ 
tani (vágni) bármiféle alakra. Egy-két év 
alatt remek sövényt csinál. 2—3 láb magas. 
Expressen: 10 drb. $L50, 100 drb. $10.00. 

PHILADELPHUS 
V acl jázmin. 

Philadelphus Coronarius. Remek fehér 
virágú és kellemes -illatú növény cserje, a 
mely gyors nölvésével nagyon használt faj 
ezen célra. 2—3 láb magas. 100 drb. $20.00. 

Remeik sövényt alkotó cserje faj, lecsün¬ 
gő ágakkal, amelyeken sok sárga virágocska 
jelenik meg a nyár folyamán. Az elvirágzás 
után, ősz felé, apró skarlát-vörös bogyókat 
hoz a cserje, amelyek későbben a sárgásból 
szintén skarlát-vörös színben átmenő leve¬ 
lekkel pompás látványt nyújt a szemlélőnek. 
1 drb. 25c. Expressen: 10 drb. $1.00, 50 drb. 
$6.00, 100 drb. $10.00. 

Ligustrum Vulgare. Sötétzöld és gyors 
növésű sövény cserje, kitünően lehet alakí¬ 
tani vágás által, úgy mint az előbbi fajt. 
2—3 láb magas. Expressen: 10 drb. $1.50, 100 
drb. $10.00. 

SPIREA — Bajnóca. 
Spirea Van’ Houtte. öt láb magasra nö¬ 

vő, apró levelű, sövény cserje faj. Kora ta¬ 
vasszal, amikor még a levelek meg sem 
jelennek, az ágak tele vannak remek, tiszta 
fehér virágokkal, amelyek szép külsőt nyúj¬ 
tanak a háznak. 2—3 láb magas. 100 darab 
$15.00. 

THUYA - Cidrusfa. 
Thuya Occidentials. Remek, örökzöld 

kerítést alkotó cserje. A életfa, vagy más¬ 

ként cidrusok egyike, a legkedveltebb sövéhy 

egyike. 1—2 láb magas. 100 drb. $40.00. 
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DISZ- ÉS ÁRNYÉKFÁK. 

Házak elé utcára, vagy házak körüli ültetésre legalkalmasabb lombfák, melyek a forró 
nyár folyamán hűvös árnyékot adnak. Az el adásra menő' példányaink átlag 6-—8 láb ma¬ 
gasak, úgy, hogy rövid idő alatt a kiültetésük után szép árnyat nyújtanak. Csak Expressen 

vagy teheráru ként szállíthatók. 

AKÁCFA. 
Robinia Pseudo-Aeacia. Szülőhazánkból 

és sokunknak kedves emlékeket visszaidéző, 
iól ismert árnyékfa, illatos íeher virágok¬ 
kal. amelyek nagy fürtökben jelennek meg 
az ágakon. Mindenkinek kellene egyet-kettőt 
ültetni a háza körül itt is Amerikában. 6—8 
láb magas. 1 drb. 80c., 10 drb. $6.00. 

Robninia Rosea. Más néven "‘Rózsa 
Akác”, amelyet nagy, rózsaszínű virágaiért 
kedvelnek. A házak előtt egyesben kiültetve 
a gyepbe, úgy a virágzáskor, mint máskor 
kitünően fest! Elsőrendű ojtott nemes disz- 
fa. 4—5 láb magas. 1 drb. 1 dollár 25 cent. 

EPER vagy SZEDERFA. 
Morus Rubra. Fekete eperfa szép nagy 

levélzettel és gyümölcsükkel, ügy mint az 
előbbi, kedves árnyat adó fa házak körül. 
6—8 láb magas. 1 drb. 75c., 10 drb. $7.00. 

ÉDES GESZTENYEFA. 
Castaiiea Americana. Amerikai édes gesz¬ 

tenyefa. Nagy hasznot hozó fa a gyümölcse 
által. Ha van a földeinket olyan hely, ami 
másra alkalmatlan, ültessünk rá gesztenye¬ 
fát, ami később meghozza a vele járó fá¬ 
radságot. ültessünk különösen legelőkre. 
Mlint szerszámfa is nagyban keresett. 4—5 
láb magas. 1 drb. 60c., 10 drb. $5.00. 

Castanea Japonica. Japán geszfenyefa. 
Nagy édes gesztenyékkel. Nagyon hamar 
gyümölcsöző faj, amelyből sok pénzt lehet 
előállítani. 4—5 láb magas. 1 drb. $1.00, 10 
drb. $8.00 

SZOMORÚ EPERFA. 
Morris Pendula. Elsőrendű díszfa. Nagy¬ 

ban használják a házak elé gyepbe mint 
egyes különálló fáit, mert mint ilyen lecsün¬ 
gő ágaival remek képet kölcsönöz a ház 
elejének. Nagyon ajánljuk mindenkinek, kü¬ 
lönösen uj ház építésénél elmaradhatatlan. 
6—8 láb magas. Darabja $1.50, 10 drb. $12.50. 

Szomorú fűzfa. 

SZOMORÚ FŰZFA. 
Saíix Babylonica. Szomorufüz. Szép, ma¬ 

gánálló fa, a földig lecsüngő ágazattal, a 
mely nagy árnyékot ad a ház kerületének. 
Kissé nedves talajban diszlik legjobban. 6—8 
láb magas. 1 drb. $1.00, 10 drb. $8.00. 

Salix aurea pendula. Az arany szomoru¬ 
füz. Földig lelógó aranysárga szinü hajtá¬ 
sokkal. Sirdisznek nagyon ajánlható, de há¬ 
zak körül is nagyon ajánlatos. 6—8 láb ma¬ 
gas. 1 drb. $1.25, 10 drb. $12.00. 

Szomorú Eperfa. 

HÁRSFA. 
Tilia Grandifíora. Nagyon kedvelt árnyék- 

fa; szép lombozata miatt házak körüli hasz¬ 
nálatra. Jó illatú, virágai összeszedve és 
megszáritva az úgynevezett hársfa herbaiét 
vagy teát szolgáltatják. 6—8 láb magas. Da¬ 
rabja $1.25, 10 drb. $9.00. 
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Jávori a. 

JÁVORFÁK. 
. Acer Dasycarpum. Ezüst jávorfa. Nagyon gyorsan 

növő árnyié’kfa. Levelei alsó lapja ezüstös. Nagyon ajánl¬ 
ható házak elé egy egyesnek, mint utca mentén sorfának. 
6—8 láb magas. 1 drb. $1.50, 10 drb. $12.50. 

Acer Sachariiuim. 'Cukor-jávor, amelyből Ameriká¬ 
ban az úgynevezett' “Sugár Syrup-ot veszik. ügy egyes¬ 
ben kiültetve, mint sorfának, utca hosszat házak elé, 
nagyszerű lombot, árnyékot ad. Itt Amerikában “Sugár 
Maple” név alatt ismeretes. 6—8 láb magas. 1 drb. $1.50, 
10 drb. $12.00. 

Acer Piatnoides. Jókori jávorfa. Remek, tökéletes 
koronát hozó árnyékfa. Az ágai nem törékenyek, úgy 
mint más iharfáé. Dús, gazdag lombozattal. Nagyban 
használják házak elé, utca sorfának is, mert mint ilyen, 
szép külsőt kölcsönöz a ház elejének. 1 drb. $1.50. 10 
drb. $12.00. 

Acer Schwedlen. Elsőrangú diszfa. Gyönyörű vér¬ 
vörös szinü lombozattal és levélzettel. 6—8 láb magas. 
1 drb. $2.00, 10 drb. $18.00. 

NYÁRFÁK. 
Populus monilifera. Rezgőnyárfa. Gyors 

növésű, dús lombozattal bíró “rezgő levelű” 
nyárfa. Megnő bárhol, ahol más fák nem 
diszlenek, különösen szeret .nedves Jtailajt, 
úgy mint a füzek. 8—10 láb magas. 1 drb. 
80'c., 10 drb. $7.50. 

Populus alba nivae. Valódi ezüst nyárfa, 
Remek, mint magánálló egyes árnyékfa, dús, 
gazdag lombbal. 8—10 láb magas. 1 drb. $1.00, 
10 drb. 7.50. 

Populus pyramidalis. A valódi sugár 
jegenye-nyárfa. Sorokban féltőién mutat. 
8—10 láb magas. 1 drb. 80c, 10 drb. $6.50. 

NYÍRFA. 

Nyírfa. 

Betula Álba Lacimat a. Ezen gyönyörű 
lecsüngő fa egy válfaja a magyarországi 
nyirfánák, csakhogy ez finom vágott levelű, 
ágai lecsüngők és arra a magyarországi kö¬ 
zönségesre van nemesitve vagyis ojtva. 7—8 
láb magas. 1 drb. $2.00, 10 drb. $15.00. Rezgőnyárfa. 
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SZIVARFA. 
Catalpa syringafolia. Igen nagy levelű és gyors 

növésű kedvelt lombfa, amely úgy sorfának, mint 
magánálló fának kitünően alkalmjazható. Szép nagy 
fehér virágai elhulta után, hosszú, a “virzsinia szi¬ 
varhoz hasonló magfürtök jelennek meg a fákon, 
ami után kapta az angol “szivarfa” elnevezését is. 
6—8 láb magas. Darabja $1.00, 10 drb. $8.00. 

Catalpa Bungii, vagy máskép “Ernyőfa”. Remek, 
nagyon szép egyformán növő koronáju disz,fa, amely 
házak előtt a gyepben nagszierüen fest. Elmaradha¬ 
tatlan uj házak elé, de meg bármely házhoz, mert 
szép, ernyőalaku koronájával emeli a* ház szépségét. 
Az ernyőfát, a szomorú eperfát és a rózsaszínű akác 
fát különösen ajánljuk házaink díszítésére. Szép 6—8 
láb magas példányok. Darabja $1.00, 10 drb. $12.50. 

SZILFA. 
Ulmus Americana. Kecses levelű, szép koronáju 

árnyékfa. Alkalmas úgy sorfának utcákra, de még 
jobban mint magánálló fának, nagyobb terjedelmű 
helyekre. Darabja $1.00, 10 drb. $8.00. 

PLATÁNFA. 
Platanus őrien talis. Hatalmas nagyság¬ 

ra növő lombfa gyönyörű koronával. Nagy¬ 
ban használják úgy sorfának utcákra, mint 
házak elé magánáíló árnyékfának is. 6—8 
láb magas. 1 drb. $1.50, 10 drb. $13.00. 

TÖLGYFA. 
Quercus pedunculate. Valódi impozáns 

csertölgy. Gyönyörű szép lombozatával re¬ 
mek magánálló fát alkot. 6—8 láb magas. 
1 drb. $1.50, 10 drb. $12.50. 

TULIPÁNFA. 
Liliodendron tulipifera. Pompás, igen 

díszítő hatású árnyélkfa. Zöldes narancsszí¬ 
nű, a tulipánhoz hasonló alakú virágokat 
hoz. 1 drb. $1.00, 10 drb. $7.50. 

VADGESZTENYEFA. 
Aesculus Hyppocastanum. Fehér virágú, 

korán tavaszon virágzó árnyékfa. Virágzása 
csodaszép, kinézésű és pompás sűrű lombo¬ 
zata miatt nagyon kedvelt árnyékfa. 6—8 
láb magas. 1 drb. $1.50, 10 drb. $12.50. 

FENYŐFÁK. 
A tii levelüek képezik legszebb díszleteinket; télen-nyáron egyaránt szépek a kertben, 
udvarokon, stb. Megnőnek bármely talajban. A kertészetünkből kiküldött példányok átlag 
két láb magasak, amely korban legbiztosabb a megfogamzásuk. Szállításuk expressen vagy 

teheráruként eszközöltetik. 

CIDRUS vagy ÉLETFA. 
Thuya occidentalis. Ott, hol örökzöld kerítés 

vagy cserje kívánatos, vagy temetőben kedveseink 
sírja körül a legalkalmasabb az életfa, örökzöld 
lombozata s szép gúla alakja mindig különös hatást 
kelt. 2—3 láb magas. Darabja 1.50, 10 drb. $7.00. 

EZÜST FENYŐ. 
Picea argentea. A legszebb és'legnemesebb disz- 

fenyő fánk. Növése erőteljes, feltűnő szép ezüst 
színűt ükkel. Házak előtt vagy körül remekül mutat 
több díszcserjék között. 2—3 láb magas. Darabja 3—4 
dollár. 

5 DARAB MEGRENDELÉSEKNÉL A 10 DARAB 

ARÁNAK FELE ÉRTENDŐ. 

Ezüstfenyő. 
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BORÓKA FENYŐ. 
Juniperus hybernica. Keskeny, oszlopalaku növésű 

vörös boróka fenyő. Nagyon alkalmas sirokra ültetve 
diisz gyanánt. 3—4 láb magas. Darabja $1.50. 

ERDEI FENYŐ. 
Pinus austriaca. A közkedvelt magas növésű fenyő 

vagy osztrák fenyő. Hosz- 

szu, sötétzöld szinü tűkkel. 

3—4 láb magas. 1 drb. $1.50. 

HEMLOCK 

FENYŐ. 
Abies canadensis. Gyö¬ 

nyörű diszfenyő, kecsesen 
lecsüngő finom tűkkel. 3—4 
láb magas. 1 drb. $2.50. Hemlock fenyő. 

SELYEM FENYŐ. 
Pinus Strobus. Gyönyörű terebélyessé fejlődő sima- 

héjú fenyő faj. Selyemszerü finom, puha levélzéttel 3—4 
láb magas. 1 drb. $2.00. 

LUC- vagy VÖRÖS FENYŐ. 
Picela excelsa. A közönséges hazai vörös fenyő. Meg¬ 

nő bárhol és növése gyors. A legszebb “Karácsonyfát” 
szolgáltatja. 3—4 láb magas. 1 drb. $1.50. 

MIT ÍRNAK ÁLLANDÓ VEVŐINK? 
Wyandotte, Mich., 1915 febr. 3. 

IyEN TISZTELT URAM! 

Kérném sziveskedne nekem elküldeni 
az idei árjegyzékét mag megrendeléseim 
végett. A múlt évben nagyon meg voltam 
elégedve az öntől vásárolt magvakkal. 
Megköszönve szivességét maradtam tisz¬ 
telettel 

PINTÉR TESTVÉREK. 

Pardee, Va., 6—17-1915. 

TISZTELT KÁLLAY URAK! 

Tudatom önöket, hogy a múlt rende¬ 
lést megkaptam az ajándék magvakkal 
együtt, melyekért fogadják hálás , köszö- 
netemet. 

A magvak nagyon jók és már ki is kel¬ 
tek s a szomszédom is óhajt az önök 
magvaiból rendelni, mely-rendelést e le¬ 
véllel egybekötve küldök. És még nekem 
is kérek, stfo., stb. 

Hazafias üdvözlettel 
KAI SER IMRE. 

Pittsburgh, Pa., 1914 ápr. 6-án. 

MÉLYEN TISZTELT URAK! 

Mellékelve tetszik találni checket, a 
melynek fejében kérem az alant jegyzett 
kerti magvakat postafordultával cimem- 
re elküldeni szíveskedjék. 

A tavalyi áruval a feleségem igen-igen 
meg volt elégedve. 

Kiváló tisztelettel 
TAKÁCH LEOPOLD, 

Notary Public. 

Gránité City, 111., 1915 febr. 25. 
IGEN TISZTELT URAM! 

Az 1915. évre szóló tanulságosan szer¬ 
kesztett képes árjegyzéket megkaptam és 
miután az előző három évben tett ren¬ 
delésnél úgy a magvak jóságával, mint 
a kiszolgálással teljesen meg voltam elé¬ 
gedve. Úgy kérem most a következő 
magvakat megküldeni. 

Maradok továbbra is tisztelőjük és 
pártfogójuk 

VARGA ÁRON. 
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Gyümölcsfák. 
Telepünk egy főágát a gyümölcsfa tény észtése képezi. Ennek folytán csakis oly gyü¬ 

mölcsfajtákat nemesitünk és állítunk elő az igen tisztelt vevőink részére, amelyek kiváló 
jó tulajdonságaiknál fogva már bebizonyultak a legjobbaknak úgy gyors növésükre, mint 
gyümölcs hozatalukra. 

Valamennyi eladásra kerülő gyümölcsfáink bárom éves faiskolai példányok, dús 
gyökérzettel, szép koronával bírnak. A mag gasságuk átlag G—8 láb, úgy, hogy kiültetésük 
után pár évre — tekintettel a faj nemekre — gyümölcsöznek. 

Azon esetben, ha az igen tisztelt vevőink nem ismernék a fajtákat, tessék azokat 
reánk bízni, csak azt kérjük megjegyezni csupán, hogy nyári, őszi, téli illetve korai, közép¬ 
késői fajok legyenek. Biztosítjuk igen tisztelt vevőinket, hogy a küldött fajtákkal meg lesz¬ 
nek elégedve minden tekintetben. 

Gyümölcsfák szállítása egyedül csak expressen vagy teheráruként eszközöltetik. 

Az ültetés ideje. Gyümölcs-fákat, bogyós- 
gyümölcsü csemetéket, szőllőt, díszfákat, és 
bokrokat ültethetünk október elejétől ápri¬ 
lis végiéig, kivéve hideg időt, amikor a fa 
gyökere könnyen elfagyhat. 

Bánásmód a megérkezéskor. Gyümölcs¬ 
fák, rózsafák, stb. megérkezésük után a 
csomagból azonnal kibomtandók és állandó 
helyükre elültetendők. De h;a azok bármi 
okoknál fogva nem ültethetők állandó he¬ 
lyükre, készítsünk el egy V alakú árkot 
(sáncot) és ássuk be őket ideiglenesen, míg 
az ültetéssel készen nem vagyunk. 

Megfagyás esetén, azaz, ha a csomago¬ 
lásnál használt fripha és a fák , gyökerei 

összefagyva érkeznének meg — ami nincsen 
ártalmára a fáknak, — helyezzük a csoma¬ 
got fagymentes helyre, ahol a fagy lassan 
kienged belőle. 

Az ültetés. Frissen felszántott vagy for¬ 
gatott területen csak akkora gödröt ássunk, 
amekkora a gyökerek befogadására elegen¬ 
dő. Régi forgatott területeken vagy igen jó 
talajokban kissé nagyobb gödröket ássunk. 

A fa gyökereit tanácsos ültetés előtt 
átvizsgálni és a letört darabokat éles késsel 
eltávolítani. A fát oly mélyre vagy egy ki¬ 
csit mélyebbre ültetjük, mint az nálunk a 
faiskolában ültetve volt. 

Fiatal gyümölcsfák. Telepünk egy részlete. 
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Gyümölcsfák, rózsafák, stb. ültetésénél 

azon legyünk, hogy a gödör elég nagy legyen 

•a gyökerek befogadására és hogy a föld 

felső része ((hurníus) .jusson közvetlen a 

gyökerekhez és a föld szilárdan oda legyen 

taposva a gyökereihez. 

A metszés. Használjuk a mellékelt ábrán 
látható metszési módszert a fákon és végez¬ 
zük azt jó éles késsel, ne félve attól, hogy 
talán a fákat nagyon megcsonkitjuk. A met¬ 
szés mindég 'tavaszon i'végezendő, még az 
őszön ültetett fákon is. 

Ne feledjük el az ültetés után minden¬ 
nemű fákról, bokrokról, stb. a jelzőtáblákat 
eltávolítani (levenni), mert ezek rajthagyá¬ 
sa folytán a fák átvágását és egyéb elpusz¬ 
tulását vonják maguk után. 

A fák betrágyázása. Nagyon ajánlatos 
őszön a gyümölcsfákat, stb. félérett trágyá¬ 
val körülrakni és azt tavaszon a földbe a 
fák körül beásni. 

ALMAFÁK. 

a) NYÁRI FAJOK. 

Asztrakáni piros. A legkorábbi nyári 
almafaj. Roppant gyors növésű. Gyümölcse 
középnagy, remek fényes skarlátvörös szi- 
nü, kellemes, kissé borízű lédus Ízzel 1 drh. 
60c., 10 drb. $4.50. 

Asztrakáni Piros alma. 

Korai Aratási. Meglehetős nagyságú, 

halványsárga gyümblcsü, nagyon korai 

nyári almafaj, remek savianykás Ízzel. Ki- 

'maradlhatatlan a gyümölcsösökből. 1 drb. 

60c,, 10 drb. $4.50. 

Édes Nyári. Gyocsnövésü és bőtermő ko¬ 

rai alma, nagy sárga szinü, igen édes, lé¬ 
dus gyümölcsökkel. 1 drb. 60 c., 10 drb. 

$4.50. 

Cseresznye Alma. Jókora nagy, piros 

szivalaku cseresznyéhez hasonlító faj. Úgy 

befőzésre, mint alma-iz készítésre nagyon 

kapós. 1 drb. 60c., 13 drb. $4.53. 

Egy jól ültetett és visszametszett fa. 
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b) ŐSZI FAJOK. 

Gravensteini. Nagyon fiatalon termő 
és erős növésű almafaj. Sárga színű nagy 
almákkal, amelyek pirossal sávozottak. 
Remek kora őszi alma, kitűnő lédus sa¬ 
vanyú hússal. 1 drb. 60c., 10 drb. $4.50. 

őszi Borízű. Gyönyörű es nagyon ér¬ 
tékes korai őszi almafaj. Gyümölcse nagy, 
gömbölyű, vörös és sárga csikókkal. Húsa 
finom, gyenge, lédus és kellemes borízű. 
Kitűnő alma főzésre. 1 drb. 60c., 10 drb 
$4.50. 

Nyugat Szépe. Igen nagyra növő, hal¬ 
ványsárga gyümölcsökkel, amelyek vilá¬ 
gosvörös foltokkal van tarkáivá. Húsa fi¬ 
nom, gyenge savanyu, lédus és olvadós. 
Kitűnő őszi faj. 1 drb. 60c., 10 drb. $4.50. 

c) TÉLI FAJOK. 

Baldwin. Roppant nagy hozamú, bő- 
termő és rendkívül gyorsan növő almafaj. 
Nagy, gömbölyű, remek piros színű gyü¬ 
mölcsökkel, amelyek a legjobb borizüek 
és lédusak. Kitűnő. markét faj. A ta¬ 
vaszig eltartható a gyümölcse. 1 drb. 60c., 
10 drb. $4.50. 

ví 

Téli Borízű. Remek izü, vörös és sárga 

sávozott, borízű téli alma. Felülmúlhatatlan 

úgy a gyümölcsök színére való tekintettel, 

mint kitűnő izükre. 1 drb. 60c.. 10 drb. $4.50. 

Jonathán. A létező almaifák között a leg¬ 

első helyet foglalja el, nagy szalmasárga és 

pirossal majdnem egészen bemosott gyümöl¬ 

csökkel. Korán, rendesen és bőven terem. 

1 drb. 60c., 10 drb. $4.50. 

Téli Arany Farmén. Érik október végétől, 

de rendszerint november és januárban a leg¬ 

élvezhetőbb. Remek zöldessárga szinü és kitű¬ 

nő izü gyümölcsökkel. 1 drb. 60c., 10 drb. $4.50. 

Fiatal Baldwin Almafa Termésben. Téli Arany Farmén Alma. 
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KÖRTEFÁK, 
a) NYÁRI FAJOK. 

Korai Aratási. 

Barlett Vaj körte. Nagy, viasz,sárga, vörös 
árnnyal bevont olvadós éé remek édes lédus gyü¬ 
mölcsű nyári körte. Nagyon korán termő és gyor¬ 
san növő nyári faj. Érése: Augusztus hó. 1 drb. 
60c., 10 drb. $5,00. 

Clapp Kedvence. Remek nyári vajkörte, a 
napfelőli oldalán rozsdaszinü pettyekkel, ame¬ 
lyeket tanácsos érése előtt 8—10 nappal leszedni 
a fáról. 1 drb. 50c., 10 drb. $4.50. 

Konc Vajonea. Általánosan ismert korai faj. 
agy, hosszúkás, finom édes izü, félig sárga, félig 
piros gyümölcsökkel. 1 drb. 60c., 10 drb. $4.50. 

b) ŐSZI ÉS TÉLI FAJOK. 

Flemisli Szépe. Remek izü, korai őszi körte 
faj. Nagy zöldessárga gyümölcsei finom édesek és 
lédusak. Általánosan minden évben bőven terem. 
1 drb. 60c., 10 drb. $4.50. 

Hercegnő Vajkörte. A legjobban elterjedt és 
termelt igazi vajkörte, óriási nagyságú sárga gyü¬ 
mölcsei felséges édes izüek. Korán és roppant bő¬ 
ven terem a fája. Nagyon ajánljuk úgy házi ker- 
tekbeni ültetésre, mint nagyobb mennyiségben 
piaci termelésre. Érése október elsejétől novem¬ 
ber végéig. 1 drb. 60c., 10 drb. 5.00. 

Nemes Keiffer. Nagy, aranysárga gyümölcsü 
és kitűnő minőségű, nagyon sokáig eltartó téli faj. 
Kitűnő üvegbeni elitevésre keménysége miatt. 
Nagyon keresett markét faj. 1 drb. 60c., 10 drb. 
$4.00. 

Korai Aratási. Középnagy gyümöl¬ 
csü és kitűnő minőségű körte faj. Gyü¬ 
mölcse féloldala sárga, a napos oldala 
piros, húsa édes és olvadós. 1 drb. 60c., 
10 drb. $5.00. 

Barlett Vajkörte. Hercegnő Vaj körte. 
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Székely Magonca. 

Székely Magonca. Apró gyümölcsü, méz- 
édes, nagyon bőven termő körte faj. Gyü¬ 
mölcsének egyik oldala sárga, a másik pe¬ 
dig piros. Karácsonyig eltartható. 1 drb. 60c., 

10 drb. $5.00. 

Lőrinc Vaj körte. Husvétig is elálló téli 
Vajkörte. Nagy, szintén aranysárga szinü 
gyümölcsei felséges édes izüek. Igen bő és 
általánosan minden évben sokait termő faj. 
1 drb. 60c., 10 drb. $4.50 

Kora Júniusi Cseresznye. 

CSERESZNYEFÁK. 
Kora Júniusi. Nagy világos piros és 

kellemes izü édes cseresznye. Nagyon bőter¬ 
mő és korán gyümölcsöző faj. Kitűnő házi 
használatra. 1 drb. 60c., 10 drb. $5.59. 

Nagy Sárga Ropogós. Igen korai, világos 
sárga, a másik oldalán pirossal sávozott, 
kitűnő izü édes cseresznye faj. Érése junius 
hóban. 1 drb. 60c., 10 drb. $5.00. 

Nagy Fekete Ropogós. Júniusban érő 
szivalaku és nagyon édes izü cseresznye. Ki¬ 
tűnő befőztet . szolgáltat. 1 drb. 60c., 10 drb. 
$5.00. 

Lambert Késői Ropogósa. A legnagyobb¬ 
ra megnövő szivalaku késői cseresznye faj. 
Gyümölcse sötétvörös szinü, mikor teljesen 
megérett. 1 drb. 60c., 10 drb. $5.00. 

Fekete Ropogós Cseresznye. 

MEGGYFÁK. 
Korai Ri eh mond. Egyike a legkorábbi 

júniusi meggy fajoknak. Bőtermősége felül¬ 
múlhatatlan. Fája nagyon korán terem. 
Gyümölcse kitűnő izü, a szine érett alakjá¬ 
ban remek sötétvörös. 1 drb 50c., 10 drb. 

$4.50. 
Hortensia Királynő. Későn érő remek 

világos szinü gyümölcsü meggy faj. Gyorsan 
növő és bőtermő fával. 1 drb. 50c., 10 drb. 
$4.50 

Késői Herceg.. Késői elsőrendű csemege 
meggy faj. Nagyon bőtermő és szép egyenes 
n'övésü fával. 1 drb. 50c., 10 drb. $4.50. 
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Spanyol Meggy. Más néven Tü¬ 
kör meggy vagy Ojtott meggy néven 
is szerepel. Gyümölcse igen nagy, 
fénylő sötétvörös és köményes. Be¬ 
főzésre a legjobb meggy fajta. Éré¬ 
se julius. A legkitűnőbb háztartási 
és piaci gyümölcs. 1 drb. 60c., 10 
drb. $5.00. 

SZILVAFÁK. 
a) Európai fajok. 

Korai Kék Ringló. A legkorábbi 
violakék szinü szilva faj, finom sár¬ 
ga szinü, édes, lédiisu hússal. Na¬ 
gyon bőtermő markiét faj. Érése 
augusztus hóban. 1 drb. 50c., 10 
drb. $4.50. 

Hosszú Szilva. Vagy a mit,más néven 
"‘Házi Szilva”, “Aszaló Szilva”, “Berzencei”, 
"‘Magyar Szilva”, “Besztercei” elnevezések 
alatt ismerünk. A legjobban bevált szilva- 
fajolk egyike. Alakja hosszú tojásdad, feke- 
téskék színnel. Háztartási célokra a leg- 
elsőbbrendü. Magbaváló gyümölcsei felséges 
ízűek. Darabja 60c., 10 drb. $5.50. 

Spanyol Meggy. 

Japán Vérpiros Szilva. 

szine gazdag élénk piros, a húsa pedig fel¬ 
séges édes izü. Nagyon bőtermő és gyorsan 
növő fával. A gyümölcse ezen fajnak nem 
sokkal kisebb, mint egy közönséges baracK. 
Darabja 60c., 10 drb. $5.50. 

Lombárd Ringló. 

Lombárd Ringlója. Középnagy, sötétvö¬ 
rös szinü ringló, remek sárga és kitűnő izü 
hussial. A legelterjedtebb szilva faj nagybani 
eladásra, kitűnő házi használatra is. u. m.: 
befőzésre, stb. Bőven terem minden évben. 
Fája gyors növő. Érése augusztus hóban. 
Darabja 60c., 1 Odrb. $5.00. 

Sárga Ringló. Zöldessárga szinü ringló 
szilva. Kitűnő minőségű édes gyümölcsök¬ 
kel. Nagyon bőtermő faj. 1 drb. 50c., 10 drb. 
$4.50. 

b) Japán fajok. 

Japán Vérpiros Szilva, óriási nagyságra 
megnövő gyümölcsökkel, amelyeknek külső Sárga Ringló. 

Japán Sárga 
Szilva. A leg¬ 
korábbi japán 
szilva faj. óriá¬ 
si nagy tojás- 
alaku sárga lé- 
dus gyümöl¬ 
csökkel. 1 drb. 
60 cent, 10 drb. 
$5.50. 

Japán Kék 
Szilva. — Nagy 
kék gyümölcsü 
kései faj. 1 drb. 
60 cent, 10 drb. 
$5 50. 
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ŐSZIBARACKFÁK. 
Korai Sándor. Egyike a legnagyobbakra 

növő, legkoraibb és legjobb magvaváló ba¬ 
rack fajoknak. Gyümölcse lédus és nagyon 
kellemes izü. Érése julius hóban. 1 drb. 40c., 
10 drb. $3.00. 

Elberta. A legelsőrendü középkorai mag¬ 
vaváló markét faj. Sárgavörös árnyalatú 
gyümölcsei felséges izüek. A legkeresettebb 
piaci faj, nagy házihasználata miatt. Megnő 
és bőven terem bármely sovány barack föl¬ 
dön. Érése augusztus és szeptember hóna¬ 
pokban. 1 drb. 40c., 10 drb. $3.00. 

Szent Jánosi. Középnagy, sárga szinü 
barack faj. Gyümölcse magvaváló és nagyon 
lédus. Érése julius. 1 drb. 40c., 10 drb. $3.00. 

Nagy Duránci. A legszebb és a legjobb 
fajta a duránci barack. Remek asztali faj, 
pompás színénél és izénél fogva. Fája na¬ 
gyon bőtermő. Érése augusztus és szeptem¬ 
ber hónapokban. 1 drb. 40c., 10 drb. $3.00. 

Korai Crawford. Kitűnő minőségű, nagy 
gyümölcsü, sárga szinü barack, l darab 40c., 
10 drb. $3.00. 

Késői Crawford. Nagyra növő, remek 
szinü őszi barack. Roppant bőtermő, késői 
faj. Érése szeptember hóban. 1 drb. 40c., 10 
drb. $3.00. 

Niagara. Gyorsan fejlődő, kellemes izü, 
szeptemberi barack. 1 drb. 40c., 10 drb. $3.00 

Stearn féle Késői. Finom, késői markét 
faj, remek sárga gyümölcsökkel, amelyek 
brilliant pirossal vannak árnyalva. 1 drb. 
40c., 10 drb. $3.00. 

Korai Sándor Barack. 

KAJSZIN vagy SÁRGA 
BARACK. 

Korai Biborkajszin. Korán érő, nagy na¬ 
rancssárga, napos oldalon bíborvörössel 
színezett. Igen lédus és finom zamatou. 1 
drb. 60c., 10 drb. $5.00 

Elberta Barack. 

Birskörte. 

BIRSFÁK. 
Birsalma. Gyümölcse közép¬ 

nagy almiaalak'u. Színe zöldes¬ 
sárga, kitűnő zamattal. 1 drb. 
60c., 10 drb. $5.50. 

óriási Birskörte, óriás gyü¬ 
mölcsü, narancssárga szinü birs- 
körte faj. Rendkívül-bőven termő 
a fája 1 drb. 60c., 10 drb. $5.50. 

Zöld Birskörte. Igen szép 
nagy zöldessárga gyümölcsü faj. 
Húsa zsenge és nagyon édes. 1 
drb. 60c., 10 drb. $5.50. 
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DIÓFÁK. 
Európai Dió. Remek növésű és lambo- 

zatu, óriás nagyságra növő dió faj, finoni 
izü, vékony 'héjú gyümölcsökkel. Ezen fák 
átlagos magassága a szétküldéskor 3 láb. 
1 drb. 75c. 

Fekete Dió. Közönséges dió faj, ame¬ 
lyet az amerikai erdőkben százával találunk. 
Nagyon bőtermő és sokak által nagyon ked¬ 
velt gyümölcs. 1 drb. 50c., 10 drb. $4.50. 

Japán Dió. Teljesen télálló és gyors nö¬ 
vésű dió faj, amely gyümölcseit nagy fürtök¬ 
ben hozza az ágakon. Diója hosszúkás ala¬ 
kú, vékony héjú s nagyságra nézve kéthar¬ 
mad része az európai diónak. 1 drb. 75c. 

ÉDES GESZTENYEFA. 
Amerikai. Amerikai édes gekztenyefa. 

Nagy hasznot hoz4da a gyümölcse által. Ha 
van a földeinken olyan hely, ami másra al¬ 
kalmatlan, ültessünk rá gesztenyefát, ami 
később meghozza a vele járó fáradtságot, 
ültessünk különösen legelőkre. Mint, szer¬ 
számfa is nagyban keresett. 1 drb. 60c., 10 
drb. $5.00. 

Japáni. Japán gesztenyéin. Nagy, édes 
gesztenyékkel. Nagyon hamar gyümölcsöző 
faj, amelyből sok pénzt lelhet előállítani. 
1 drb. $1.00. 

BOGYÓGYÜMö LCSÜ CSEMETÉK 
A bogyós gyümölcsű csemeték nevelése a házunk körül és a termése épp oly hasznot 

és élvezetet hozó, mint a nagyobb gyümölcsfáké. Akármekkora is a ház körüli lotunk 
(házhely), mindig találunk helyet a konyhakerti veteményeink, virágágyaink és a gyü¬ 
mölcsfáinkon kívül, ahol megtér egynéhány ribizke, köszméte, málna, szőlő, vagy szamóca 
(földi eper) stb. bokor, amik nagyon kevés gondozás mellett hasznot és élvezetet nyúj¬ 
tanak éven át. 

Ami a nagybani bogyós gyümölcsü térni elést illeti, pedig egyik főága az itteni farmer 
életnek, elkezdve nyáron a szamócán és bevégezve a szőlővel, mind olyasmi gyümölcsök, 
amelyeknek nem nagy nehézségekbe ütközik a pénzzé tételük. 

Az alábbiakbap felsorolt bogyós gyiimö 
példányok és a legjobban alkalmas fajok, 
mint piacra való termelésre. 

Downing — Köszméte. 

KÖSZMÉTE-EGRES. 
Downing. Jeles amerikai fajta, meglehe¬ 

tős korai, sárgászöld gyümiölcsü. Finom asz¬ 
tali gyümölcs házi kertekben való termelés¬ 
re. 1 drb. 30c. Expressen: 10 drb. $2.59. 

JosseRn. Kitűnő izü, érésekor piros szí¬ 
nű 'amerikai egres. Bámulatos bőtermő, nagv, 
ovális alakú gyümölcsökkel. 1 drb. 39c. 
Expressen: 10 drb. $2.50. 

esti csemetéink mind erős növesü, 2—3 eves 
bőtermőségüknél fogva úgy házi használatra. 

Nagy Sárga. Nagyon jeles európai faj, 
nagy halvány sárga és kitűnő zamatos gyü¬ 
mölcsökkel. Kitűnő minőségű faj befőzésre. 
1 drb. 30c. Expressen: 10 drb. $2.50. 

Keepsake — Köszméte. 
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Industry. Nagy ovális alakú, jó izü gyümölcsökkel, amelyek 
éréskor vérvörösbe mennek át. Finom asztali gyümölcs. 1 drb. 
30c. Expressen: 10 drb. $2.50. 

RIBIZKE - Ribizli. 
Fáy-féle Bőtermő (Fay’s Prolific). Rendkívüli hosszú fürtü 

és nagyon bő termő ribiszke faj. Sö tótvörös igen nagy bogyók¬ 
kal. Elsőrendű piaci faj. 1 drb. 30c. Expressen: 10 darab $2.00. 

London Piaci. Kitűnő markét faj, úgyszintén házi használat¬ 
ra is a legeslsőbbek közé tartozik. Gyönyörű piros szinü és kel¬ 
lemes izü gyümölcsökkel. 1 drb. 30c. Expressen: 10 drb. $2.00. 

Vörös német. Finom bőter¬ 
mő faj úgy házi használatra, 
mint nagybani termelésre. 1 
drb. 30 cent. Expressen: 10 
drb. $2.00. 

Fehér Császári. Igen ked¬ 
velt fehér gyümölcsű ribiszke 
1 drb. 30c. Expressen: 10 drb. 
$2.00. 

Fekete Vietoria. Igen szép, 
közepes nagy gyümölcsű, ki¬ 
tűnő izü fekete ribiszke faj. 
Nagyon bőtermő. 1 drb. 30c. 
Expressen: 10 drb. $2.00. 

MÁLNA - Himpér. London Piaci. 

Fáy-féle Bőtermő Ribiszke. 

Piros Málna. A málnák királynéja. A legjobb euró¬ 
pai remek vörös szinü és gyümölcsű málna, nagyon 
édes zamattal. A legjobb faj nagybani marketra való 
termelésre. Kitünően szállítható, Családi kertek részére 
nélkülözhetetlen. 1 drb. 15c, 10 drb. 60c. Expressen: 50 
drb. $1.25, 100 drb. $2.25. 

Sárga Málna. Remek sárga szinü és finom izü málna 
faj. Megnő bárhol. 1 drb. 15c, 10 drb. 60c. Expressen: 50 
drb. $1.25. 

Marlboro. Nagy, világospiros gyümölcsű és kitűnő 
minőségű faj. Nagyon korán érő, úgy, hogy a termelő 
korán csinál pénzt belőle, ldrb. 15c, 10 drb. 60c. 

.. Palmer-féie 
Roppant dús tér 
miő, igen korai 
málna faj. Gyü¬ 
mölcsei finom 
zamatosak. A lég 
magasabb árakat 
hozza a marke¬ 
ton. 1 drb. 15c, 
10 drb. 70c. Ex¬ 
pressen: 50 drb 

Piros Málna. 

Fekete Málna. A legnagyobb fekete 
gyümölcsöket fejlesztő málna faj. 
Közép és korai érésű. Gyümölcse re¬ 
mek illatú és izü. 1 drb. 15c, 10 drb. 
80c. Expressen 50 drb. $1.50. 
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HAMVAS SZEDER. 
Eldorado. Gyümölcsei naay fürtökben 

jelennek meg az ágaik végein. Rendkívül bő- 
termő és finom zamatu. 1 drb. 15c., 10 drb. 

80c. Expressen: 100 drb. $2.50. 

Blower. A legbőtermőbb és legnagyobb 
gyümölcsű fekete málna faj. Egyike szintén 
azon bogyós gyümölcsöknek, amelyek a leg¬ 
több pénzt hozzák a marketon. 1 drb. 15c., 
10 drb. 80c., 100 drb. $2.50. 

Snyder-féle. Nagyon korai, édes lédusu 
gyümüölcsökkel. Csodálatos bőtermő. 1 drb. 
15c., 10 drb. 80c., 100 drb. $2.50. 

SZAMÓCA - Eper. 

A szamóca növények megérkezésük után 
vízbe mártandók és nedves földben tartan- 
dók, mig csak készen nem vagyunk azokat 
elültetni. 

Foly tón termő. ! !U j donság!! Foly tonter- 
mő, nagy gyümölcsű ananász-szamóca. Jú¬ 
niustól bőven termi felséges zmaatu, fénylő 
piros szinü gyümölcseit a fagy beálltáig. 
GvOmölc^ej éömörbusuaik és legelső minő¬ 
ségűek. 10 drb. 70c. Expressen: 100 drb. $4.00. 

Parson szépe. Erős növésű és szép nagy 
gyümölcsöket fejlesztő szamóca faj. Közép¬ 

korai. Kitünően szállítható. 10 drb. 25c. Ex¬ 
pressen: 100 drb. $1.25. 

Beit Vilmos. Extra nagyságú, finom izü, 
gyönyörű piros gyümölcsökkel. Nagyon bő¬ 
termő faj, ezáltal nagyban termelik. 10 drb. 
25c. Expressen: 100 drb. $1.25. 

Ananász. Ko¬ 
rai, igen bő ter¬ 
mő, élénkpiros 
bz|nü és gyü¬ 
mölcsű faj. Há¬ 
zi használatra 
kitűnő, remek 
ize által. Házi 
kertjeinkből el¬ 
maradhatatlan. 

10 darab 30c. 
Expressen: 100 
drb. $2.00. 

Dunlap Taná¬ 
csos. Egyforma 
szép gyümöl¬ 
csökkel, a me¬ 
lyek fényes pi¬ 
rosak. Kitűnő 
faj befőzésre. 
Korán érik és 

az érése hosszan tart. 10 drb. 25c. Expres¬ 
sen: 100 drb. $1.25. 

Ananász—Szamóca. 

SZŐLŐK. 
Szőlőt általában mindenki ültet többet vagy kevesebbet, részint jó izü gyümölcsei¬ 

ért, vagy pedig háza körül felfuttatva árnyék vagy lugas gyanánt; igy tehát ezen hálás 
gyümölcs sima vesszőről tenyésztett és az azokból kiválasztott legjobb 2 éves fajtákat 
tartalmazzák, amelyek dús gyökérzettel és koronával bírnak, úgy, hogy egy-két év alatt 
kevés gondozás mellett termőképesek lesznek. 

a) Fekete fajok. 
Király Szőlő. üUjdonságü Erős növésű szőlőfaj, 

fekete gyümölcsei bámulatos nagyságra fejlődnek ki, 

ennek folytán házi kertekben nagyon ajánlható asztali 

termelésre. Gyümölcsei felséges izüek és zamatuak. 

1 drb. 30c. Expressen: 10 drb. $2.50, 100 drb. $20.00. 

Campbell Korai. Kitűnő minősgü asztali szőlő. Na¬ 

gyon korai. Gyümölcsei nagyok, gömbölyűek, amelyek 

a legfinomabb édes izt szolgáltatják a fogyasztónak.. 

1 drb. 25c. Expressen: 10 drb. $2.50, 100 drb. $18.00. 

Worden. A “Concord” fajnak egy leszármazottja*, 

de gyümölcsei és fürtjei még nagyobbak, mint a Con- 

cornnak. Érése a Campbell koraija és a Concordé közé 

esik. 1 drb. 25c. Expressen: 10 drb. $2.00, 100 drb. $16.00., 
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Concord — Szőlő. 

Ccncord. Az általánosan ismert és 
mindenki által termelt piaci faj. A 
gyümölcsük nagy fürtökben jelennek 
meg a szárakon, ami nagyon bőtermő¬ 
vé teszi a tőkét. Megnő bármely talaj¬ 
ban. Nem válogatós. Remek lugast al¬ 
kot. 1 drb. 20c. Expressen: 10 drb. $1.75, 
100 drb. $14.00. 

b) VÖRÖS FAJOK. 

Regál. (Uj faj). Feltaláltatott 1879- 
ben, ki lett próbálva Amerika összes 
éghajlatain és mindenütt alegdusabb, 
legizletesebb és a leggyorsabb novő- 
nek bizonyult. Színe vörös, nagyon tö¬ 
mőt fürtökkel. Remek lugast alkot.; 
1 drb. 35c. Expressen: 10 drb. $3.00, 

100 dM. $22.00. 

Catawba. Finom asztali és bor sző¬ 
lő, nagy, gömbölyű gyümölcsökkel. 
Kissé hosszú idényt kíván magának. 
í drb. 25c. Expressen: 10 drb. $2 00, 100 
drb. $16.00. 

Bringhton. Nagy és szépen formált 

fürtöket fejleszt, szép, nagy, édes lédus 

szemekkel. Korán érik. 1 drb. 30c. Ex¬ 

pressen: 10 drb. $2.50, 100 drb. $18.00. 

Delaware. Nagyon édes és zamatos 

izü szőlőfaj. Idrb. 30c. Expressen: 10 

drb. $2.50, 100 drb. $18.00. 
■: ■„ b i i-1 

c) FEHÉR FAJOK. 
:)i - ,;>b' 

Niagara. Nagy, szép, tömött fürtü 
gyümölcsei a legkellemesebb asztali 
csemegét szolgáltatják. A gyümölcsük 
teljés megérésben halványsárgák és 
cukorédes izüek. A fájia nagyon erős 
növő és bőtermő. A Goncorddal egy 
időben érik. 1 drb. 25c. Expressen 10 
drb. $2.00, 100 drb. $18.00. 

Pocklington. Nagy fürtöket és bo¬ 
gyókat hozó, nagyon édes szőlő faj. 
ügy mint az előbbi, teljes megértében 
a gyümölcsük aranysárgák és kelle¬ 
mes izüelk. Remek asztali csemege. 
Érése a Concordé után. 1 drb. 25c. 
Expressen: 10 drb. $2.00, 100 drb. $19.00. 

Regál — Szőlő. 
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Diamond — Szőlő. 

Diamond. Elsőrendű fehér csemege szó¬ 
szóló, a fekete Concord mago ne a, de jóval 
koraibb mint az. Ügy a növény növése, mint 
a gyümölcse megyegyeznek Ízben és nagy¬ 
ságban, csak mig az előbbi fekete', ez fehér 
szőlő. Ez is szintén kitűnő lugast szolgáltat. 
1 drb. 30c. Expressen: 10 drb. $2.50, 100 
drb. $18.00. ... .... 

EURÓPAI SZŐLŐK. 

Tokaj tüzet. Nagy, halvány piros, nedv- 
dús gyümölcsű, mézédes asztali és bor szőlő. 
-Gyümölcséért mesés árakat kapnak a cse¬ 
mege kereskedők. 1 drb. $1.00. Expressen: 
10 drb. $8.00, 100 drb. $50.00. 

Malaga. Igen hagy ovális alakú, halvány 
sárga szinü csemege szőlő. Gyümölcsei rop¬ 
pant nedvdusak és mézédesek. 1 drb. $1.00. 
Expressen: 10 drb. $8.00, 100 drb. $50.00. 

Riesung. Magyarországon igen kedvelt 
borszőlő. Fürtjei és bogyói középnagyok, ize 
rendkívül kellemes és nedvdus. 1 drb. $1.00. 
Expressen: 10 drb. $8.00, 100 drb. $50.00. 

Képes árjegyzékünk magyar és 
angol nyelven jelenik meg s 
ingyen küldjük meg bármelyiket 

bárkinek a kérésére. 

ŐSSZEL ÜLTETENDŐ VIRÁGHAGYMÁK 
Tessék árakat kérni. 

Tulipán. 
. , A legkedveltebb és legkoraibb tavaszi 

virágunk. A kikelet legelső megjelenésekor 
sietve hozza hosszú kecses virágszárait a 
melyeken rövid idő alatt szétnyílnak a leg- 
remekebb bársonyos árnyalatú tüzvörös, 
elénkpiros, fehér, sárga, rózsa és tarka szí¬ 
nű virágai, mintegy hirdetve a természet 
.ebredeset. 

Fehér Liliom, 
Az igazi évekig tartó kerti fehér lilio¬ 

munk. Hagymái csakis ősszel szállíthatók és 
ultethetok. 

Hóvirág. 
Kedves kora tavaszi, fehér virág. 

Hófény. 
Bájos tavaszi virág, kék színben. 

Jelen árjegyzékünk kibocsájtásá- 
val valamennyi előbbi árjegyzé¬ 
keinkben adott árak érvényessége 

megszűnt. Tulipán. 



KALLAY TESTVÉREK — PAINESVILLE, OHIQ 104 

Jácint. 
A Jácint legyen az egyszerű vagy teljes 

virágú, a legszebb és legillatosabb téli és 
kora tavaszi virágaink egyike. Viaszos ha¬ 
rangocska vinágai gazdag fürtökben jelen¬ 
nek meg a virágszáron, amelyek a legreme- 
keibb porcellán-fehér, kréim-sárga, piros, kiék 
és rózsaszínekben pompáznak. 

Amaryllis. 
Csodaszép hagymás növény, liliomszerü 

remek, ragyogó bíborvörös virágokkal. Te¬ 
nyésztése megegyezik a jácintéval. 

Bethlehem csillaga. 
Bájos tavaszi fehér virág. 

Kökörcsin. 
Egyszerű és teljes virágnak vegyesen. 

Krókusz. 
Gyönyörű tavaszi virág. 

Ranunkula. 
Különös szép keverékben. 

Szerencse-here vagy Oxalis. 
Négy levelű lóihere-, kedves .'többszinü 

virágokkal. Egy cserépbe 4—5 hagyma ül¬ 
tetendő. 

Nárcisz. 

A nárcisz, akár egyszerű, akár teljes 
virágú, szintén kedves tavaszi virágunk. Na¬ 
gyon alkalmas télen szobábani hajtásra, de 
legfőképpen a szabadban tenyészik legjob¬ 
ban. 

Jácint. 

ÓVÁS! 

Óva intjük igen tisz¬ 
telt vevőinket és a 
kertkedvelő közönsé¬ 
get, hogy cégünk uta¬ 
zó ügynököket nem 
alkalmaz; aki tehát 
ily módon akarná a 
közönséget kihasznál¬ 

ni, egyszerű csaló. 
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KERTI SZERSZÁMOK 

No. 4. D. Plánét Jr. egyesített kézi halom és 
sorvető gép, úgyszintén szántó és kapáló. 
Vethető vele bárminemű konyhakerti mag, u. 
m. hagyma, petrezselyem, sárgarépa, vörös- 
répa, bab, borsó stib. Igen könnyen kezelhető. 

Darabja Expressen vagy teheráruként 
küldve $17.00. 

No. 31 Plánét Jr. egykerekű kézi kapáló és 
porhanyitó eke. Nélkülözhetetlen minden 
kertkedvelőnek. Gyorsén és tisztában tart¬ 
hatja a kertjét mindenki, ha egy ilyennel 

rendelkezik. 
Darabja Expressen vagy teheráruként 

küldve $11.50. 

No. 101 Plánét <Ir. egy lovas porhanyitó eke. 
Nagyon ajánlható könnyen járó gazdasági 

eszköz. 

Darabja Expressen vagy teheráruként 
küldve $12.00. 

No. 33 Plánét Jr. egylovas kapáló eke. Na¬ 
gyon könnyű kerti eszköz, ahol egylovas 
kapáló elke szükségeltetik: különösen zöld¬ 

ségtermelők és gazdálkodók részére. 

Darabja Expressen vagy teheráruként 
küldve $5.50. 

No. 8 Plánét Jr. Kétkerekű kézi kapáló, por¬ 
hanyitó és töltő eke. Teljes felszereléssel. 

Darabja Expressen vagy teheráruként 
küldve $17.50. 

kapáló gép. Használható mindennemű mag¬ 
vetésekhez, úgy mint az előbbi. Nagy elter- 
jedségnek örvend kertkedvelők körében. 

Darabja Expressen vagy teheráruként 
Küldve $11.00. 
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Vegyes gazdasági és kerti szerszámok 

Szedő kanál. 

Palántaszedő. Palánta- 

szeddő és üli tető kanál 40 c 

Gyomláló. 

Gyomláló, ügyes kézi gyom 

láló eszköz 60 cent. 

Gyomláló kapa. Ezen kis kapa minden 
házi kertben a legszükségesebb szerszám, 
szükebb helyeken i<s lehet vele kényelmesen 
dolgozni, a más oldalán lavő villával pedig 
kapálás után a dudvát a föld közül, ki lehet 
rázni. Magyarországon a legfinomabb ková¬ 

csolt anyagból készült. Postán ber¬ 
nien tve darabja $1.00. 

Kerí észkések. Valódi kertészkés 
szarvas-aggancs markolattal és sárga¬ 
réz béléssel. $2.50. 

Szemző kések. Elefántcsont marko- 
latu szemzőkés. $1.50 és $2.00. 

Fenő kövek. Csak gyengébb után- 
köszörülésre használandók, finom élű 
kések részére. 40e. Gyomláló kapa 

Kerti olló. 

Kerti ollók. Sző¬ 
lők, rózsafák, stb. 
metszésiére nagyon 
alkalmas kézi ol¬ 
lók, könnyű és ne¬ 
hezebb minőségben 
$1.50 és $2.00. 

Ágfürészek. Rend 
kívül éles ágfüré¬ 
szek diófia marko¬ 
lattal. $1.50. 

•^5 ox mpg. 

Permetező. 

Permetező. Rozsdamentes bádogból készült. Al¬ 
kalmas minden rovar elleni való elpusztításra. 
Használandó akár folyadék, akár porszer szórásra. 
$1.25. 

Hőmérők. Finom kivitel¬ 
ben. $1.25 és $2.00. 

Sövény olló. Könnyű sö¬ 
vény olló. Szép alakú sövé¬ 
nyek alakítására nélkülözhe¬ 
tetlen szerszám. $2.50 és $3.00 

Gereblyék. Tartós kerti, 
vasból készült gerelbyék. 
$1.00. 

Ásóvilla. Ásásra alkalmas 
kerti eszköz. $2.00. 

Lapátok. Vas lapátok több¬ 
féle nagyságban. $1.75. 

Hőmérő 

Ojtó Kés. 

Ojlo Kés. Legkitűnőbb acélból készült oj tó kés, nagyon könnyű és azonfelül erősen 
készített, szarvas aggancs markolattal. Darab ja $1.00. 



KÁLjLAY TESTVÉREK — PAINESVILLE, OHIO 107 

Acél kasza. 

Kaszák. Finom acélkaszák $1.50. 
Kasza-nyelek. Finomul kidolgoz¬ 

va $1.50. 
Kaszaszoritó csat 35c. 
Kaszakövek. Finom minőségű 40c. 

Füsarló. 

Sarlók. Füsarló 
■finom acélból 'ké¬ 
szítve. $1.00. 

Pázsitkaszáló. Na¬ 
gyon könnyen járó 
pázsit nyíró gép 4 
aoéíkéssel. $12.00 és 
$16.00. 

Bor prés. Kitűnő 
gyártmány. Kisebb 
használatra nagyon 
alkalmas. $20.00 és 
$30.00. Bor prés. 

Pázsit-olló. 

Pázsit-olló. Szegély és 
fák körüli fűnyíráshoz 
nélkülözhetetlen. 80c és 
$1.00. 

Burognya ültető. Kézi 
burgonya uiüetö szer¬ 
szám. (Krumpli ültető). 
$2.00. 

Almabor prés. 

Almabor prés. Almabor vagy szájder 
(cidier) -készítésére alkalmas kisebb prés. 
$25.00'. 

Tengeri morzsoló. Kézi tengeri (ku¬ 
korica) morzsoló. Kisebb baromfi te¬ 
nyésztők részére ' nagyon ajánlatos. $1.50. 

Tengeri ültető. Általánosan használt 
kézi tengeri ültető. $3.00. 

Répavágó. Kézi hajtó kerekű gép ré¬ 
pa aprításra. Kérjen árt. 

Szaímavágó. Széna és szalmametsző. 
Kérjen árt. 

Szecskametsző. Kisebb kézi hajtó ke¬ 
rekű gép. Kérjen árt. Tengeri ültető. 

Egy lovas eke. 
Egy lovas faal- 
jkatnáiszü (könnyű 
gazdasági faeke. 
Nagyon ajánlható 
úgy mezogazuasa- 
gi miunkára, mint 
zöldségtermelők ré 
száré. $16.00. 

Két lovas eke. 
Erős készitme- 
nyü két lovas vas 
eke. $22.00. 

.^OÖIVER 
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Rovarölő és fecskendező szerek. 
Rovar-por. (Slug Shot.) 

Nélkülözhetetlen poralaku 
rovarirtó szer, minden ker- 
tészkedőnek k'ézmél kell len¬ 
ni. Boztos eredménnyel hasz 
n/álttuti'k m^ndennebíüikony- 
hakerti növények elleni ro¬ 
varok ellen, u. m.: burgo¬ 
nya bogarak, kápostzta her¬ 
nyók, ugonka, dinnye, sütő 
és főzelék-tök bogarak ellen. 

Rovar-por. 
1 fontos csomag 

Rovar-por. 
5 fontos csomag. 

Szőlő por. (Grape 
Dúst.) Kitűnő ered¬ 
ménnyel használtatik 
liszt harmat ellen sző¬ 
lő, köszméte, rózsa 

lak-ó () t 
leveleken, úgyszintén 
egyes konyhakerti nö¬ 
vényeket megtámadott 
lisztharmat és rozsda¬ 
betegség ellen is, mint 
például az ugorkán, 
dinnyén, stb. előfor¬ 
dul. 1 fontos csomag 
75 cent. 

Továbbá kitűnő 
szer rózsa, ribiszke, 
köszméte és sza¬ 
móca hernyók el¬ 
len, akár por for¬ 
mában van ellenük 
használva, akár 
vizben feloldva és 
b ef ec skendez ve. A 
fődolog az, hogy 
már időben be le¬ 
gyenek hintve a 
növények, levelek 
és bokrok, mielőtt 
a rovarok nagyban 
elszaporodtak. Áruk 
1 fontos csomag (a 
tetején szitaszerü 
hállóza/ttal a behin- 
tésre) postán 50c., 
5 font $2.00. 

Szőlőrpor. 

Növény-por. (Hellebore.) Mér¬ 
ges növény kivonat. Biztos halál 
minden levélevő rovarokra, her¬ 
nyókra, u. m.: rózsa, köszméte, 
ribiszke, burgonya (krumpli) és 
káposzta leveleken. 1 fontos cso¬ 
mag 50 cent. 

Dohány por. (Tobacco Dúst.) 
Kitűnő rovarölő szer s egyszers¬ 
mind műtrágya. Különösen aján¬ 
latos hónapos retek és saláta 
levelek beihintésére, ha azok bár¬ 
minemű rovarok által meg van¬ 
nak támadva. 1 fontos csomag 50 
cent 

ólompor vegyülök. (Arsenate of 
Lead). A legjobb és legbiztosabb 
szer burgonya (krumpli) boga¬ 
rak ellen. Vizben feloldandó és a 
levelekre fecskendezendő. 1 fon¬ 
tos csomag $1.25. 

Dohány 
por. 

Hal-szappan. 

Halolaj szappan. (Fish 
Oil Soap.) Feloldva ki¬ 
tűnő szer bárminemű 
díszfák és bokrok, stb. 
befecskendezésére, úgy¬ 
szintén mindennemű szó 
bavirágok és azok leve¬ 
leinek mosására. 1 té¬ 
gely 50c. 

Rézgálic kivonat. 
Copper Solution. 
Mindennemű na¬ 
gyobb gyümölcs¬ 
fák, árnyékfák, 
szőlők, rózsafák, 
stb. fecskendezé- 
sére. Vizben fel¬ 
oldandó és úgy 
használandó. Ex- 
pressen: 1 kvárt 
$1.00. 

iMé|sz-kém ve¬ 
gyülök. (Lime 
and Sulphur 
Wasli.) — Gyü¬ 
mölcsfák, szőlők, 
stb. befecsken¬ 
dezésére. Postán 

Copper Solution. 

Bordói - lé. (Bordeaux 
Mixture. ügy, mint a fen¬ 
tiek, mindennemű gyü¬ 
mölcsfák, szőlők, diszfák 
és diszbokrok, stb. befecs¬ 
kendezésére. Expreisen: 1 
kvárt $1.00. 

Kénpor (Sulphur). Méz¬ 
es lisztharmat pusztításá¬ 
ra. 1 font 50 cent. 

1 font $1.50. 

Boruoi-lé. 
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MIT ÍRNAK ÁLLANDÓ VEVŐINK? 

KeilL Rossford, 0., 1915. febr. 23. 
TISZTELT URAM! 

A mailt évben is onnan hozattam mag¬ 
vakat és meg voltam velük elégedve s 
ajánlom is minden magyar honfitársam¬ 
nak. Most is kérem, szíveskedjék meg¬ 
küldeni postafordultával a következőket: 
stb., stb. 

Mailadok tisztelettel 
MOKRI JÁNOS 

So. Brownsvilje, Pa., 1914. 4—8. 
TISZTELT KERTÉSZ URAK! 

örvendek, hogy szép magvakat küldtek. 
Én itten minden magyar felebarátomnak 
fogom hirdetni az ön portékáját. To¬ 
vábbra is maradok tisztelő honfitársa 

FEDOR ANDRÁS. 

Hannibál, Mo., 1914. 3—19. 
IGEN TISZTELT KÁLLAY UR! 

Van szerencsém jelen rendelésemmel 
isimét felkeresni, mert nagyon meg va¬ 
gyok elégedve lelkiismeretes, magyaros 
kiszolgálásával, úgyszintén magvai kíitünő 
csiraképességéVel ,és faj tisztás ágával. 

Tisztelettel 
HOMÁLYOS GÁSPÁR. 

Kelt Ambridge, Pa., febr. 22—,1915. 
TISZTELT URAM! 

A múlt évi rendeléssel igen meg vol¬ 
tunk elégedve. A magok nagyon jók vol¬ 
tak és a gyümölcsfák is igen szélpen meg¬ 
fogtak. A legrövidebb alkalommal ismét 
nagyobb gyümölcsfa megrendeléseket te¬ 
szünk. Addig is maradok üdvözlettel 

SZÉLL ISTVÁN. 
A'kron, 0., 1915. május 8-án. 

TISZTELT URAM! 

A magvakat, palántákat és a rózsafákat 
megkaptam és mindennel a legjobban 
meg Vagyok elégedve. Az ajándékokért 
fogadja 'hálás köszönetemet s majd az 
ősszel gyümölcsfákat is hozatok és ha ya- 
lamire szükségem lesz, mindég önt fogom 
felkeresni. Maradó tisztelettel: 

VARGA TAMÁS. 

Kelt Rossville, N. Y., május 9—15. 
MÉLYEN T. KÁLLAY TESTVÉREK! 

Fogadja a leghálásabb köszönetem az e 
tavaszon küldött magvak és ültetvények 
jóságáért, úgyszintén a gyors és gondos 
szállitásért. 

! Tisztelettel 
MOSOLYGÓ PÉTER. 

East Haven, Gonn., 1915. márc. 15. 
TISZTELT KÁLLAY UR! 

Múlt évi kiszolgálásával nagyon meg 
voltam elégedve, ennek folytán újból ön¬ 
höz, fordulok. Tegyen szíves számomra 
küldeni a következő magvakból: stb., stb. 

Hazafias üdövzjettel 
MILLER FERENC. 

Rahway, N. J., 1915. ápril 16-án. 
MÉLYEN T. KÁLLAY UR! 

A tőlük rendelt magvakat az ajándék¬ 
kal együtt kitűnő pontossággal megkap¬ 
tuk, a miért is fogadják hálás köszöne¬ 
temet. 

Tisztelettel SÜTŐ VINCE. 

Kelt Elyria, 0., Február 25-én. 
TISZTELT URAM! 

Tudomásul adom önöknek, hogy a meg¬ 
rendelt magvakat a legtisztességesebb ki¬ 
szolgálás mellett megkaptam és hálás 
köszönettel tartozom az ajándék mag¬ 
vakért. 

Maradok igaz hazafias üdvözlettel 
KOCSI ISTVÁN. 

.Nanty Glo., Pa., 1915. nov. 4. 
IGEN TISZTELT KÁLLAY UR! 

Tessék szives lenni egy árjegyzéket 
küldeni, mert már pár hét múlva tavasz 
lesz és a magvakra is szükségem lesz. A 
múlt évi veteményeim kitűnőek voltak. 
— az önök mlagvaiból — tehát most is 
bizalommal fordulok önökhöz. 

Tisztelettel MÉSZÁROS JÓZSEF. 

Kewanee, 111., április 21—T5. 
TISZTELT KÁLLAY UR! 

A rózsbokrolk a fuksziával együtt meg¬ 
érkeztek, nagyszerűek és nagyon jól el 
voltak csomagolva. Máskor is meg fogom 

• keresni. Nagyon őszinte tisztelettel 
RIZA JÓZSEF. 

Kelt Newark, N. J., 1915. márc. 15. 
IGEN TISZTELT URAK! 

Ezennel tudósítom, hogy a megrende- 
, léseimet megkaptam és úgy tavaly, mint 

az idén is meg vagyok elégedve minden¬ 
nel. 

Tisztelettel KMETTY JÁNOS. 

Clairton, Pa., 1915 április 2. 
KÁLLAY BROS. — PAINESVILLE, 0. 

Tisztelettel értesítem, hogy a küldött 
fákat, szőlőt, stb. rendben megkaptam. A 
rendelt tárgyakkal nagyon meg vagyok 
elégedve, az ajándékokért pedig fogadja 
1 egősz intébb kösz önetemet. 

Tisztelettel: PATRIK PÁL. 

Kelt Barton, 0., 1915. 3. hó 24-én. 
TISZTELT URAM! 

Az előbbi megrendelményt megkaptam 
és igen meg vagyok vele elégedve. 

Maradok hazafias üdvözlettel 
KUN JÁNOS. 
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MIT ÍRNAK ÁLLANDÓ VEVŐINK? 

Kelt Leganing, Mic'h,, 1915. márc. 16. 

IGEN TISZTELT KÁLLAY UR! 

Először is fogadja hálás köszönetéin a 
múlt évben küldött magokért, mert azok 
úgy fajminőségre, valamint -csiraképes- 
ségre minden várakozásomat felülmúlt, 
ugv, hogy a legőszintébb hazafiul jóaka¬ 
rattal ajánlom minden farm- és kertked¬ 
velő honfitársamnak. Isten segítségével 
ez évben kész leszek 40 vagy 50 aker ta¬ 
lajozással, melyet csak egyedül az önök 
magvaival fogok bevetni. 

Most kérem legyen szives a mellékelt 
jegyzett magvakat megküldeni. 

Hazafias tisztelettel 

GARAY BALÁZS. 
Béllé Mead, N. J., 1915. febr. 23. 

NAGYYON TISZTELT URAIM! 

A küldött árjegyzéket megkaptam és 
nagyon köszönöm, hogy megküldték ez 
évben is és kérés nélkül. A múlt évben 
nagyon meg voltam elégedve minden 
maggal, amit hozattam és pontosan meg¬ 
kaptam a megrendelést. Tehát most is 
tessék az alábbiakat elküldeni: stb., stb. 

Maradok továbbra is igaz tisztelőjük 

PETRó ISTVÁN. 
Kelt Woodbrfidge, N. J., 1915. márc. 8. 

TISZTELT KÁLLAY UR! 
Hálatelt szívvel tudatom önnel, hogy 

múlt évi rendelésem úgy a magvak, mint 
a fákkal, kitűnő eredményt érteim el. A 
zöldség-magvakból, amit hozattam, olyan 
kitűnő zöldségem volt, hogy csodálni jár¬ 
ták a woodbridgei miagyar asszonyok. 

Maradok továbbra is tisztelettel 

JAKAB SÁNDOR. 
Chicago, 111., 1915. 10—14. 

IGEN TISZTELT KÁLLAY UR! 

Nem mulaszthatom el, hogy a küldött 
gyümölcsfák eredményéről ne Írjak. — 
öröm rájuk nézni, uram, büszke vagyok 
rájuk, nincsen az a jóbarátom, hogy hátra 
ne tessékelném megnézni a “kis udvarun¬ 
kat”. Mindennel meg vagyok elégedve és 
másoknak is ajánlom a Kállay urakat. 

Maradtam pártfogójuk 

GYöRKE JÓZSEF. 
Kelt Christopher, L, 1915. jun. 21. 

MÉLYEN TISZTELT URAIM! 

Hat év óta használom az önök magvait, 
amelyek a legkitűnőbbeknek bizonyultak. 
Kicsi kertemet mindenki megbámulj a. 

Maradok tisztelőjük 

LAKATOS MIHÁLYNÉ. 

Meadville, Pa., 1915. jun. 21. 
IGEN TISZTELT URAIM! 

Mégegyszer fölkeresem önöket, mert 
bebizonyult, hogy jó magvaKat küldenek. 
Felkértek mások, hogy hozassam meg ré¬ 
sükre a következő magvakat: stb., stb. 

Maradok honfitársi üdvözlettel 
BÁCSI IGNÁC. 

Canton, 0., április 13—15. 

TISZTELT URAM! 

A múlt évi magvakkal igen meg voltam 
elégedve és kerti veteményeim a legszeb¬ 
bek voltak, amit csak annak tulajdonitok, 
hogy Kállay Testvérek-féle magokat ve¬ 
tettem. 

Maradok kiváló tisztelettel 
HOFFMAN JAKAB. 

Elyría, 0., 1915. jan. 30. 

TISZTELT KÁLLAY UR! 

Szíveskedjék egy árjegyzéket küldeni 
számomra, mert önöktől akarok megint 
magvákat vásárolni. A múlt évben olyan 
jó magvakat tós egyéb \ virághagymákat 
kaptam, amelyekért köszönettel tartozom. 

Tisztelettel 
KOCSI ISTVÁN. 

Connelsville, Pa., febr. 23—1915. 

KÁLLAY BROTHERS, 
PAINESVILLE, OHIO. 

Tisztelt uraim, szives tudomásukra ho¬ 
zom a múltkori összes megrendelésem, a 
mit ezelőtt negyed nappal vetettem el, 
mind szépen .kikeltek és örülök nekik 
úgy a virág, mint a kerti véleményeknek, 
mert úgy látom, most találtam rá az igazi 
nemes fajokra és ezért fogadják önök a 
1 egnagy óbb köszön etemet. 

Maradok további jóakarójuk 
GURDON KÁROLY. 

TISZTELT KÁLLAY UR! 

A kerti magokat, megkaptam minden 
hiány nélkül. Úgyszintén a többek között 
két adag ajándékot is találtam, amelvért 
nag!y köszönettel tartozók l'is remélem, 
ha elérjük a jövő tavaszt, több rendelést 
fos-ok- adni, mint az idén. 

Tisztelettel 
CSATLÓS JÓZSEF. 

Kelt Woodbridge, N. J., 1915. márc. 20. 

IGEN TISZTELT URAM! 

Tudatom önökkel, hogy a küldött mag¬ 
vak kitűnőek voltak és köszönettel vet¬ 
tük a mellékelt ajándékot. A jövőben is 
fel fogjuk önöket keresni. « 

Maradok tisztelettel 
HARRY JÓZSEFNÉ. 
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Kelt Kansas City, 3—18—1915. 
TISZTELT KÁLLAY UR! 

Ügy hiszem, hogy a jelenben is meg 
leiszek elégedve az önök magvaiival épp 
úgy, mint meg voltam az 1914. évben, 
mert mondhatom, hogy nagyon szép ker¬ 
tem volt- 

Miaradok pártfogással és tisztelettel 
RÁTI GYULA ÉS CSALÁDJA. 

Delhi, O., 1913. IY—29. 

IGEN T. KÁLLAY URAK! 
A küldeményt megkaptam és nagyon 

meg vagyok vele elégedve és ezentúl ren¬ 
des vevői közé sorozhat és másoknak is 
fogom ajánlani b. cégüket. Az ajándék- 
magvakért fogadják hálás köszönetemet. 

Kiváló tisztelettel STILL JÓZSEF. 
Cleveland, 0., febr. 12—1915. 

TISZTELT KÁLLAY URAK! 
Nem mulaszthatom el, hogy onoKnek 

köszönetét ne mondjak azokért a finom 
jó magokért, amelyet most a tavaszon 
küldték. 

A kis konyhakertünknek nincs párja 
ezen a környéken, olyan szép dús benne 
minden; különösen az “aranysárga bokor 
bab” csodaszámba megy. Csak 15 centért 
hozattam magot önöktől, amelyből négy 
sort vetettünk és már ötször ettünk róla 
s 12 kvartot télire beraktam konzervált- 
nak és még most is folyton virit. 

Nyolc év óta minden évben volt ker¬ 
tünk, de még ilyen remek soha nem volt. 

Maradok őszinte tisztelője 
TÁLAS JÁNOSNÉ. 

Lilly, Pa., 1915. május 11-én. 

TISZTELT KÁLLAY UR! 
Ezennel tudósítom, hogy a megrende¬ 

léseimet megkaptam hiány nélkül, az 
ajándékokért pedig fogadja hálás köszö¬ 
neté m. 

Továbbá arra kérem, legyen szives még 
2 darab muskátlit, st., stb. küldeni. 

GUBODY KÁROLY. 
Baldwin, Mich., July 10, 1915. 

TISZTELT URAIM! 
Azon magvak, a melyeket tavaszkor 

önöktől rendeltem, finoman kijöttek és 
erős, egészséges palánták nőttek belőlük. 
Azt hiszem, hogy megérdemlik az egélsz 
amerikai magyarság támogatását. 

Tisztelettel PETRÁSS ANDOR. 
Clifford, Mliclh., márc. 31—4915. 

IGEN TISZTELT KÁLLAY UR! 
A múlt évi magvakkal nagyon meg vol¬ 

tam elégedve, azért ismét felkerestem 
tam elégedve, azért ismét felkeresem önö¬ 
ket ezzel a megrendeléssel, Stb. stb. 

Tisztelettel 
FINTA ISTVÁN. 

Meadville, Pa., 1915. 10—28. 

TISZTELT URAK! 
Tudatom önökkel, a fák, mit küldtek, 

mind nagyon szépek, a veteimény-magok 
is mind jók lettek. Különösen a rnagas- 
törzsü rózsafák mind gyönyörűen virá¬ 
goztak; volt egyik rózsaszín rózsafán egy¬ 
szerre 30 darab kinyílt rózsa, hogy akik 
népek erre jártak, mind megálltak bá¬ 
mulni és csodálkoztak, hogy a tavasszal 
lettek csak ültetve és mégis milyen szé¬ 
pen virágoznak. 

Jövő tavasszal még fogok 6 drb. rózsa¬ 
fát és több másfélét rendelni, meg itt 
többen amerikai szobszédaim is mond¬ 
ták, hogy ők is rendelnek rózsafákat, mert 
nekik is nagyon tetszettek az enyimek. 

Maradtam mély tisztelettel 
GEIGER EMIL. 

Tiltonsville, 0., 1915. márc. 1. 
MÉLYEO TISZTELT URAM! 

Miután a múlt évi rendeléssel, azaz a 
magvakkal is nagyon meg voltam eléged¬ 
ve, úgy mellékelve küldök a jelenben is 
egy megrendelést, amit kérem legyen 
szives postafordultával megküldeni. 

Tisztelettel PADOS GYULA. 

Rossiter, Pa., 1915. márc. 23. 
IGEN TISZTELT KÁLLAY TESTVÉREK! 

A hozzám küldött magvákat és a virág- 
gyökereket megkaptam, nagyon meg va¬ 
gyok velük elégedve./ A tavalyi magvak¬ 
kal is meg voltunk elégedve. 

Maradok tisztelettel 
NAGY ZSIGMOND. 

Vemice, O'hio, 1914. márc. 6-án. 
MÉLYEN TISZTELT URAIM! 

Megrendelésem folytán küldött vete- 
mény-magvakat megkap tam folyó hó 
3-án. Az ajándékba küldött magvakért és 
tisztességes kiszolgálásukért őszinte kö¬ 
szönetemet nyilvánítva, vagyok hazafias 
tisztelettel 

HURÁK ISTVÁN. 

Dubuquey Iowa, 1915. márc. 15. 
IGEN TISZTELT KÁLLAY UR! 

Szives tudomására adom, hogy a meg¬ 
rendelt magvakat megkaptam rendesen, 
minden hiba nélkül és fogadja köszöne- 
tempt rendes kiszolgálásukért. 

Tisztelettel 
GULYÁS JÓZSEF. 

New York, N. Y., 1915. október 8. 
IGEN TISZTELT KÁLLAY TESTVÉREK! 

Megírom, hogy a küldött fákkal nagyon 
meg vagyok elégedve, miután egytől- 
egyig igen szépen nőttek s bátran merem 
ajánlani lisimierőseimnek az önök fáit. Fo¬ 
gadják érte köszönetemet és én azon le¬ 
szek, hogy önöknek vevőket ajánljak. 

-Tisztelettel 
GAMBERSZKY JÁNOS. 
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MIT ÍRNAK ÁLLANDÓ VEVŐINK? 

Pittsburgh, Pa., febr. 28, 1915. 
TISZTELT KÁLLAY UR! 

Tessék szives lenni megküldeni az 
alább jegyzett magvakat. A múlt évben 
küldött magvai oly finom volt, hogy egy 
szem /sem veszett a földbe. Én minden¬ 
kinek ajánlom az ön jó magvait. 

Maradok tisztelettel 
MAJOR JÁNOS. 

Berwind, W. Va., May 5—1915. 
TISZTELT KÁLLAY URAK! 

Tisztelettel értesitem önöket, hogy a 
magvakat megkaptam, amelyekkel igen 
meg vagyok elégedve s bizton állíthatom, 
aki önöktől szerzi be magvait, gyors és 
kielégítő szolgálatban részesül. Az aján¬ 
dékokért pedig fogadják hálás köszöne- 
temet. 

Maradok hozzájuk tisztelettel 
TÁRCSÁK GÁBOR. 

Kelt Roseton, 1915. febr. 5. 
TISZTELT KÁLLAY UR! 

Legyen szives egy árjegyzéket küldeni, 
mert szeretnék magokat hozatni. A múlt 
évben finoman sikerült minden, amit on¬ 
nan hozattam és most is onnan óhajtok 
hozatni. 

Maradok hazafias üdvözlettel 
NAGY BÁLINT ISTVÁN. 

Kelt Ro ebi ing, N. J., II.—22—1915. 
MÉLYEN TISZTELT URAIM! 

A kertészeti árjegyzéket megkaptam, a 
melyért köszönetét monddk. A szükséges 
magvakat isimét önöktől rendelem meg, 
mert a imult évi rendelésem kitűnőnek 
bizonyult, amiért fogadják legőszintébb 
elismerésemet. 

Hazafias üdvözlettel 
CSEPREGHY MIHÁLY. 

Cranford, N. J., 1915. ápr. 29. 
IGEN T. KÁLLAY UR! 

A gyümölcsfákat megkaptam és nagyon 
meg voltam lepetve; igen gyönyörű pél¬ 
dányok, ilyenekre nem is számitottam. 
Az ősszel több gyümölcsfát és szőlőt fo¬ 
gok rendelni. Az ajándékokért fogadja 
köszönet eme t. 

Tisztelettel 
KISÁK LAJOS. 

Wo odri ver, 111., márc. 3—1915. 
NAGYON TISZTELT KÁLLAY URAK! 

Ismét csak önökhöz fordulok kerti vé¬ 
lemény magok végett, mert mondhatom, 
hogy az utolsó két évben cégüktől hoza¬ 
tott magvakból egy szem sem maradt a 
földben, minden szem kikelt. Tehát a kö¬ 
vetkező magvakért isméit csak Kállay 
űrökhöz fordulok... 

Maradóik tisztelettel 
SZLINSZKY JÓZSEF. 

Kelt Thorpe, W. Va., 1915. ápr. 19-én. 
TISZTELT KÁLLAY URAK! 

Itt küldöm az idei megrendelésemet és 
nem mulaszthatom el önöknek köszöne¬ 
tét mondani kitűnő csiraképességü miag- 
vaikért. Múlt évben hozattam önöktől 
először vebemény magvakat, de nem is 
dolgoztam hiába, mert minden szem mag 
kikelt; de azelőtt való években sokat fá¬ 
radoztam hiába — más cégektől beszer¬ 
zett — sok rossz mag végett. 

Maradok őszinte tisztelőjük 
GÁLL JÓZSEFNÉ. 

Hastings-on-Hudson, N. Y., 1915. márc. 16. 
TISZTELT KÁLLAY URAK! 

Amit a tavasszal rendeltünk rózsafá¬ 
kat, gyümölcsfákat, szőlőt,, stb. mind jók 
lettek és nagyon szépek, igazán megérték 
a 11 dollárt. 

Az ajándékot nagyon köszönöm és a 
másik tavasszal nagyobb megrendelést 
adok. 

Mély tisztelettel 
GEIGER EMIL. 

T. KÁLLAY URAK! 
A csomagszállitmányt, illetve a fákat 

sértetlenül megkaptam, amelyet köszönet¬ 
tel azon hozzáadással fogadom el, hogy a 
szállítmánnyal igen meg vagyok elégedve. 

Teljes tisztelettel 
MISOVSZKY EMIL. 

Cleveland, 0., 1915. ápr. 14—T5. 
MÉLYEN T. KÁLLAY UR! 

Becses tudomására adom, hogy a hoz¬ 
zám küldött magvakat szerencsésen meg¬ 
kaptam és már szépen ki is jöttek a föld¬ 
ből, amelynek nagyon örvendek. 

Itt küldök még 2 dollárt isimét, amely¬ 
ért tessék sziveis lenni elküldeni ezeket a 
magvakat: stb., stb. 

Szívélyes üdvözlőjük 
DRAGON JÁNOS. 

Cullman, Alá., 3—>19—1915. 
IGEN T. KÁLLAY UR! 

A múlt heti rendelést pontosan és hi¬ 
ánytalanul megkaptam, az ajándékul kül¬ 
dött magvakkal együtt, amelyekért hálás 
köszönetemet nyilvánítom. 

Maradok továbbra is tisztelettel 
JAKAB SÁNDOR. 

Cleveland, 0, okt. 28—1915, 
KÁLLAY URAKNAK—PAINESVILLE, 0. 

Tudatom, hogy az, eddig küldött fákkal 
teljesein meg vagyok elégedve és Ígérem, 
hogy a tavasz eljöttével összes magszük¬ 
ségleteimet is önöktől fogom beszerezni. 

Maradok kitűnő tisztelettel 
FÉLIX LAJOS. 
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