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ROZSA ÚJDONSÁG

SOUV. DE CLADIUS
PERNET. Ezen gyönyö-
r rózsa újdonság remek
szinénél, b virágzásánál
és ers növésénél fogva,
a legels helyet foglalja
el az összes rózsák kö-
zött. Virágja színe sötét

sárga, alakja bimbó ko-
rában hosszas, kinyiltan

pedig a legteljesebb. Le-
velei haragos fényl zöld,

szára pedig majdnem tel-

jesen tüske nélküli. Ter-
mészetes színét pedig az
1926-ik évre szóló Sza-
badság Naptár els tábla
bels oldalán meg tetszik

látni. Ára 1 darab $2.00,
10 darab $17.50. Souv De Cladins Pernet
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2 KÁLLAY testvérek—painesville, omo

Telepünk egy részlete. Fenyfa csemeték ágyakban.

Igen Tisztelt Vevinkhez!
Ezúttal ismételten van szerencsénk magkereskedésünk és faiskolatelepünk im-

már 20 évi árjegyzékét az igen tisztelt amerikai magyar gazdálkodó és kertészked
közönség kezeihez juttatni azon tiszteletteljes kérésünk kapcsán, sziveskedjenek azt

figyelemmel átnézni és becses megrendeléseikkel cégünket a jövben is a legna-

gyobb mértékben megtisztelni.

Az év leforgása alkalmával kedves kötelességünknek tartjuk, köszönetét monda-
ni igen tisztelt vevinknek a múltban minden oldalról megnyilvánult szives párt-

fogásáért és elismeréséért, melynek folytán elérhettük üzemünk nagyobb arányú
fejlesztését úgy a magkereskedési, mint a faiskolai téren.

Midn tehát arra kérjük az igen tisztelt vevinket, hogy a jövben is szeren-

cséltessenek meg bennünket ezen önzetlen magyaros támogatásukkal — nekünk is,

mint eddig^ úgy a jövben is — szorgos törekvésünk lesz az igen tisztelt vevink-
nek a legnagyobb fokú csiraképes, fajtiszta magyar gazdasági, konyhakerti és virág-

magvakat, továbbá kifogástalan nemesitett gyümölcsfákat, rózsafákat s más kerti

cikkeket szállítani.

A mag megrendelések beérkezése után azonnal—gyümölcsfa és más növény-
rendelések akkor, mikor az idjárás alkalmas arra—intéztetnek el.

Bátorkodunk még megjegyezni, hogy jelen árjegyzékünk kibocsájtásával az ösz-

szes elbbeni kiadott árjegyzékeinkben adott árak érvényessége megsznt.
Az újév alkalmával tehát sikerekben gazdag, eredményteljes munkálkodást kí-

vánva, és úgy magkereskedésünk, mint faiskolatelepünk részére nagybecs megren-
deléseiket kérve, vagyunk

kitn tisztelettel

KÁLLAY TESTVÉREK R. T.

magkereskedése és faiskolatelepe.

Kelt Painesville, 0., 1926. évi január hóban.
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HOGYAN TEGYE MEG A RENDELÉSÉT. Kérjük, használja azon megrendel ivet, mely

árjegyzékünk elején található. Igen szépen kérjük t. vevinket, feltüntetni a megrendel pa-

piron, vájjon a megrendelt cikkek milyen módon legyenek küldve, ellenkez esetben saját ma-

gunk legbiztosabb és legolcsóbb szállítási módját fogjuk igénybe venni. Továbbá kérjük, hogy

a t. megrendel nevét, várost, utca és házszámot vagy egyéb cimet tisztán és olvashatóan ki-

írni szíveskedjék, mivel az elhibázása folytán sok kellemetlenség történik.

MIKOR TEGYE MEG A RENDELÉSÉT. Mihelyt az árjegyzék kezébe jut, tessék az ösz-

szes rendelését azonnal összeállítani és azt azonnal hozzánk beküldeni. Mag rendelését azonnal

fogjuk küldeni, fa, rózsa és más egyéb bokrok megrenlelését mi itten összeállítjuk és mihelyt

az id arra alkalmas, március 15-ike után azonnal küldjük. Ily esetben mindennel szolgálha-

tunk, ami az árjegyzékünkben fel van tüntetve, de késbbi megrendeléseknél elfordul, hogy

egyes fajok már mind el vannak adva. Szobavirág megrendelése csak április elseje után lesz

küldve, mikor arra az id alkalmas lesz.

MILY KÉSN IS KÜLDHET MEGRENDELÉST. Egész május utoljáig küldhet be fa

megrendelést. Kés sszel mindenféle díszfa és gyümölcsfákból nagy mennyiség van pincében

(Coal Storage) rakva és amennyiben földjeink a Laké Erié mentén vannak, tavasz kót-három

héttel is késbb van és mikor délibáb vidékeken már minden kilevelesült, nálunk még mindig

levél nélkül vannak.

A MI JÓTÁLLÁSUNK. Az összes szállításról jótállunk, hogy elsrend állapotban jusson

a rendel kezébe. A csomagok megérkezése után tessék azonnal átnézni és ha valami hiány-

zik, vagy tévesen van küldve, azt tessék azonnal velünk tudatni és mi készséggel kiegyenlítjük.

Jótállásunk folytonos növésre nem terjed ki, ne feledjük el, hogy fa, cserje, vagy bármely

növény, mind él lény, épp úgy, mint a tehén, ló, vagy ember, lélegzenek, isznak és táplálkoz-

nak, tehát ki vannak téve mindenféle ragályos betegségnek és veszélynek, áraink oly mérsékel-

tek és jutányosak, hogy lehetetlen növésrl felelsséget vállalni akkor, mikor a szállítmány el-

srend állapotban jut a megrendel kezébe.

SZÁLLÍTÁSI szabályok
1. Postán bérmentve (ingyen) küldünk az Egyesült Államok bármely részébe minden meg-

rendelést. Kivételt képeznek azonban azok a magvak és magmennyiségek, ahol az árak eltt

az “ Expressen’’ szó áll jelen árjegyzékünkben.

2. Postán bérmentve (ingyen) küldünk továbbá minden kisebb súlyú szobavirág, virághagy-

ma, virággyökér, rózsa-bokor, szl és más csemete megrendelést. Ezeknél éppen úgy, mint a

fentieknél, kivételt képeznek az n cikkek és mennyiségek, amelyek eltt az “Expressen” szó

fel van tüntetve az árak elölt árjegyzékünkben.

3. Eixpressen vagy fehéráruként (freight) szállítunk minden olyan megrendelést — a meg-
rendel önköltségén — amely magvak mennyisége eltt az “ Expressen” szó árjegyzékünkben
fel van tüntetve. — Ebbe a csoportba tartoznak nagyobb mennyiség gazdasági-, fü- és takar-

mány-magvak, burgonya, stb.

4. Expressen vagy fehéráruként (freight) eszközlünk továbbá minden nagyobb gyümölcsfa,

rózsafa, szlcsemete, stb. nehezebb súlyú megrendeléseket. Ezek eltt is az ‘ ‘ Expressen * 9 szó

mindenhol fel van tüntetve az árjegyzékünkben s úgy mint a 3. pontban, mindig a megrendel
fizeti a szállítás költségeit.

5. Canadába kivételesen csak magmegrendeléseket küldünk és azt is csak postán. Ex-
pressen nagyobb mag, gyümölcsfa és más csemete megrendeléseket — a jelen viszonyok miatt
— nem küldhetünk.
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FIZETÉSI FELTÉTELEK
t

, 1. Megrendelésekkel együtt igen szépen kérjük az összeg elzetes szives beküldését, mert

megrendelések pontosan csak ez esetben eszközölhetk.

2. Utánvételi (C. O. D.) megrendeléseket csak olyanformán teljesítünk, ha a megrendelt

cikkek összegének egy része a rendeléssel mellékelve van.

.3. Pénzt legbiztosabb “Postai Money Ordeí^-on, “Express Money Order^-on, vagy aján-

! ltt levélben
:
(Registered) beküldeni. Kisebb rendeléseknél postabélyegeket is elfogadunk.

4. ; Canadai megrendelinket kérjük, pénzt csak money örder, vagy pénz alakjában küld-

jenek, megrendelések' esetén. Canadai postabélyegeket nem fogadunk el. Úgyszintén kérjük a

\ Cánadái megrendelinkét, hogy minden egyes megrendeléssel 15 centet a szállításra extrán be-

•' küldeni szíveskedjenek. 1

5. Áraink a legjutányosabban lettek megszabva és Így árengedményekkel csak nagyobb

mennyiségek vételénél szolgálhatunk.

,.v.
6. ,

Jelen árjegyzékünk kibocsátásával .valamennyi elbbi árjegyzékeinkben adott árak ér-

vényessége megsznt. ‘

Jótállásunk magvaink valódiságáról

és csiraképességérl
>*:' Annak dacára, hogy- a legnagyobb súlyt árra fektetjük, hogy magvaink a nevének és mi-

nségének mefeleljenek és ha valami módon még is nem annak bizonyulnak, aminek állítva

-.vannak, \mi ;
. a. legnagyobb készséggel azon 'hibát kiegyenlítjük, akár újabb magvakat küldünk,

akár/ a '-pénzét visszaküldjük. Fentemlitett felelsségünk semmi esetre sem terjedhet ki na-

ígyöbb -összegre, mint : amibe azon mag került, mely nem felelt meg annak, aminek szállítva lett.

IGÉN TISZTELT VEVINKHEZ
Ez idei árjegyzékünkben felajánlunk több maggyüjteményt jutányos áron és csak azt kí-

vánjuk megjegyezni, hogy rendelés esetén- -ne- tessék névszerint mindent külön kiírni, csak a

gyjtemény számát tessék megnevezni.

: i

:

SZÁM

KONYHAKERTI MAGGYÜJTEMÉNY.
Árjegyzékünk els tábláján megjelent 5 különleges konyha-

kerti növény, minden fajból egy adag, 5 adag 50c.

50c

KONYHAKERTI MAGGYÜJTEMÉNY.
Ritka alkalom azon vevknek, kiknek kicsi városi kerthelyi-

ségük van. Árjegyzéki ára $2.30. — 20 adag válogatott
fajok, postán házhoz szállítva $1.00.

SZÁM

$1.00
Húsz adag
válogatott
zöldségmag

1 adag Bab, Aranyhüvelyü, Szálkamentes 10c

1 adag Cukorborsó, Amerikai Csoda 10c

1 adag Dinnye, Korai Dijnyer 10c

1 adag Dinnye, Görög, Watson-féle óriás. . 10c

1 adag Hagyma, Danversi Óriás 10c

1 adag Káposzta, Mauthner-féle 10c

1 adag Kalarábi, Kék Bécsi 10c

1 adag Kárfiol, Fehérrózsa 10c

1 adag Petrezselem, Édes Magyar 10c

1 adag Paprika, Édes Óriás 10c

1 adag Paradicsom, Júniusi, Piros 10c

1 adag Sárgarépa, Mauthner-féle 10c

1 adag céklarépa, Korai Vérvörös 10c

1 adag Retek, Hónapos Korai, Rózsapiros 10c

1 adag Saláta, Májusi Király 10c

1 adag Tök, Süt, Arany Hubbard 10c

1 adag Tengeri, Asztali Korai Cukor ..... 10c

1 adag Ugorka, Hosszuzöld 10c

1 adag Zeller, Gumós, Prágai óriás 10c

1 adag Zeller, Amerikai Szár 10c

Adagonkint az árjegyzéki ára $2.30

SZÁM SZERINT TEGYE RENDELÉSÉT.
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KONYHAKERTI MAGVAK

Korai Arany Viasz—Bokor Bab

BOKORBAB
(GYALOGPASZULY.)

TENYÉSZTÉSE: ültessük el a magot
már akkor, mikor a fagy teljesen eltávo-
zott a földbl. Hideg idben a vetmag
csírázás közben elrothad. A bokorbab fa-

jokat ültethetjük egy és fél láb távol-

ságra fekv bokrokba, egy-egy bokorba
5—6 szem magot téve, vagy pedig vet-

hetjük a magot szórva két láb távolság-

ra fekv egymástóli sorokba is. Szabad,
verfényes és jól megmunkált, könny
talajt kiván.

a) Sárga hüvelyü vagy viasz

fajok

WARDWELL-FÉLE ARANYVAJ
BOKORBAB.

Ezen fajta a legtökéletesebb viaszbab-
nak ismertetett el, mert rendkivül por-

hanyó és zsenge, soha sem szálkás és

nagyon finom izü. Szép aranysárga hü-

velyeit bámulatos nagy mennyiségben
hozza, amelyek rendkivül vastagok és

húsosak s teljesen szálka nélküliek, ha
már érni kezdenek is. Legkitnbb tulaj-

donsága ie fajnak a hüvelyeknek vajzsen-

ge ize és rendkívüli korasága. Adag 15c,

45c, 2 font 80c. Expressen 10 font

KORAI ARANY VIASZ. A legkorábbi és legjobb

babfaj házi kertek részére, magánhasználatra. Piaci

termelésre btermelsége folytán túlhaladja az összes

bokor babfajokat. Törékeny, abszolúte szálkamentes,
aranysárga hüvelyei nagy sokaságban jelennek meg a

növényeken és zsengén, a legpompásabb eledelt adják.

Magja barnapettyes, fehér. Adag 10c, 1 font 40c,

2 font 75c. Expressen 10 font $3.00.

JAVÍTOTT ROZSDAMENTES ARANY VIASZ
BOKORBAB

A legújabb a babok közt. Hüvelyei általánosan
5—6 inch hosszú, egyenesen növ, vastag husu, lapos,

széles, aranysárga szinü és teljesen szálkamentes, mig
csak a szemek ki nem fejldnek. Szára a földtl ma-
gasra emelkedik, egy és fél két láb magasra. A hü-
velyeit szinte fent a tetején hozza .és azáltal hüvelyei
rozsdamentes és nem rothad el. Úgy házi használatra,
mint nagybani piaci termelésre elsrend. Adag 15c,

1 font 45c, 2 font 80c. Expressen 10 cent $3.00.

DETROITI ARANY VIASZ BOKORBAB. Legjobb
aranyhüvelyü, szálkamentes bokorbab. Növése 1*4 láb
magas, kemény, sárga, kési tavaszi fagyokat is kibir-

ja. Rendkivüli bterm. Hüvelyei széles, laposak,
élénk sárga szinüek. A magvetéstl számitva 40 nap
alatt hüvelyei 4—5 hüvelyknyi hosszúra fejldnek és
lehet használni fzésre. Adag 10c, 1 font 40c, 2 font
75c. Expressen 10 font $3.00. Wardwell-féle Aranyvaj Bokorbab
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BOKORBAB (Folytatás.) SÁRGAHÜVELYÜ

Aranyhüvelyü Bokorbab

ARANYHÜVELYÜ SZÁLKAMENTES. —
Aranysárga hiivelyü, amelyek teljesen szál-

kamentesek. * A legszebb és legkiválóbb

aranysárga, törékeny hüvely bokorbab. — Német Fekete Viasz

Fehér

Viasz Bokor

bab .

Igen korai, nagyon
bterm világos sárg

hiivelyü viasz-bab. Hú
velyei 4 inch hosszúak,

amelyek nagyon bver
jelennek meg és sok

ideig zsengén megma-
radnak a szárakon. Há-
zi kertek részére külö-

nösen ajánlható faj,

piaci termelésre pedig
valóságos aranybánya.
Adag 10c, 1 font 40c,

2 font 75c. Expressen
10 font $3.00. Fehér Vese Viasz—Bokorbab

Családi kertek részére megbecsülhetetlen faj b
hozománya által. Nagy btermöségével úgy házi

használatra, mint marketre való termelésre na-

gyon ajánlatos. Egy-egy növény 20—25 hüvelyt

is hajt, oly bterm. Adag 10c, 1 font 40c, 2

font 70c. Expressen 10 font $3.00.

NÉMET FEKETE VIASZ. Roppant ers növ
és igen bven term törpe, viasz-bab faj. Korán
érik és a rozsdának nincs úgy alávetve, mint a
régebbi viasz-bab fajták. Adag 10c. 1 font 40c,

2 font 70c. Expressen 10 font $3.00.
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BOKORBAB (Folytatás.) b) ZÖLD HVVELYÜEK.

Fehér Téli
Korai Hathetes

ZÖLD SZÁLKAMENTES. Ko-
rai vastag, hosszú, törékeny

zöld hüvelyü bokorbab faj. Kü-
lönösen zsengén elkészítve, a

legremekebb eledelt szolgáltat-

ja. Magja nagy, sötétbarna, a

mely zsengén a hüvelybl ki-

fejtve, szintén Ízletes. Adag
10c, 1 font 45c, 2 font 75c.

Expressen 10 font $3.25.

FEKETE VALENTINÉ. —
Rendkívül gazdagon növ, ko-

rai faj, nagy, hosszú, húsos
hüvelyekkel. Tökéletesen rozs-

damentes. Úgy zölden elkészí-

tett hüvelyei, mint kifejlett

fekete magjai kellemes eledelt

adnak. Adag 10c, 1 font 40c,

2 font 70c. Expressen 10 font

$3.00.

Zöld Szálkamentes—Bokorbab

TARKA TÉLI. Nagyon bterm piaci bab
faj. Nagy kifejlett magvai vörössel tarkázot-

tak, úgyszintén a hüvelyei is cirmosak. Úgy
kifejtve zsenge állapotban, mint télen száraz

fzésre rendkívül finom és Ízletes. Adag 10c,

1 font 40c, 2 font 70c. Expressen 10 font $3.00.

FEHÉR TÉLI. Az általánosan ismert téli

használatra termelt kitn izü fehér bab. A
hüvelyek nagy csomókban fejldnek a növény-
szárakon és ennélfogva nagyon b hozamú.
Nagy, fehér magvai kitn téli eledelt nyúj-

tanak. Adag 10c, 1 font 35c, 2 font 60c. —
Expressen 10 font $2.50.

KORAI HATHETES, óriási hosszú, zöld hü-

velyü, korai bokor bab faj. Házi használatra

a legkitnbb korai szedése,’ btermsége és

hüvelyei húsos nagysága által. Magja közép-

nagy, világos sárga, sötét barna szemekkel.

Adag 10c, 1 font 45c, 2 font 70c. Expressen
10 font $3.00.
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KARÓS BAB (Karós paszuly).
TENYÉSZTÉSE: Május közepe eltt, mig a talaj át nem melegült, nem veteményezhetk.

A mag három-négy láb távolságbani bokorban ültetend. Egy-egy bokorba 5—6 magot te-

szünk, amelyekhez idejében hosszú karókat alkalmazunk. Júniustól fogva egész a fagyok
beálltáig folyton terem.

KORAI FÜRTÖS VIASZ. A legfinomabb és lég

btermbb sárga hüvelyü karós bab. Aranysárga,

törékeny hüvelye úgy zsengén elkészítve, mint nagy

fehér magjai télire kitn eledelt nyújtanak. Me-

sébe ill btermsége által házi kertekbl nélkülöz-

hetetlen. Kés szig, a fagyok beálltáig folyton

termi pompás hüvelyeit. Adag 15c, 1 font 45c,

2 font 80c. Expressen 10 font $3.50.

MAUTHNER-FÉLE FEHÉR ÓRIÁS. Igen széles,

hosszú, húsos, kitn izü, zöld hüvelyü fajbab. Tel-

jes szálkamentes hüvelyei fürtösen jelennek meg a

szárakon, amely nagyon btermvé teszi. Vaj izü,

kifejlett nagy, fehér magvai

úgy zsengén, mint télen szá-

razon kitn eledelt adnak.

Az szi fagyok beálltáig foly-

ton terem. Adag 10c, 1 font

40c, 2 font 75c. Expressen

10 font $3.25.

TARKA MEZEI. Gömböly
alakú rózsaszín és vörös sá-
vokkal tarkázott fehér magú
bab, amely úgy zsengén ki-
fejtve és elkészítve, mint té-
lire használva, kitn izü ele
delt nyújt. Zöld húsos hüve-
lyei szintén vörössel pettye-
sek és sávozottak. Kitn faj
tengeri szárakra felfuttatni.

Adag 10c, 1 font 40c, 2 font

75c. Expressen: 10 font

$3.25.

CSEMEGE VIASZ. A leg-

izletesebb és legzsengébb a-

ranysárga hüvelyü karós viasz-

bab. A növény különösen er-
teljesen fejldik, az igen szép

viaszsárga hüvelyek igen szé-

lesek s amellett igen vastag
husuak és teljesen szálkanél-

küliek. A bab szemek közép-

nagyok, sötétbarnák, ovális

laposak és érett állapotban

rendszerint egy kissé ránco-

sak. Minthogy ezen uj viasz-

bab igen ellenálló képes és

edzett, különösen alkalmas

egyébként zord vidékekre.

Adag 10c, 1 font 40c, 2 font

Mauthner-féle 75c. Expressen: 10 font

Fehér óriás $3.25. Csemege Viasz
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LIMA VAJBAB.

TENYÉSZTÉSE: A Lima vajbab mind a két nemének te-

nyésztése megegyezik az élbbén leirt bokor és karós babok
tenyésztésével. Csak akkor üitetendk, mikor az id' már egé-

szen fölmelegült.

BURPEE-FÉLE BOKOR. A bokor babok legkitnbbje.
Magja, nagysága majdnem akkora, mint egy cent, lapos, nyáron
zölden kifejtve és télen száritva egyformán a babok legkitnbb-
je. Zölden kifejtve a piacon nagy ára van. Házi kertekbl
elmaradhatatlan. Adag 10c, 1 font 50c, 2 font 90c. Expressen
10 font $3.50.

KERTEK KIRÁLYA. Ezen babfaj csak éppen olyan, mint
a Burpee-félé bokor nagyságára és Ízlésére, csak mig az elbbi
bokorterm, ez pedig futó és megkövetel 8—10 láb hosszú ka-
rókat. Kifejtett magja zsengén elkészítve felette finom izü és

omlós vaj izü. Télire szárított magja elkészítve, csemege. Adag
10c, 1 font 50c, 2 font 90c. Expressen 10 font $3.25.

KERTI vagy LÓBAB.

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot kora tavaszon a földbe, mihelyt csak a földet munkálni
lehet. (Ugyanis ez a babfaj eltér a többiektóT, hogy nem árt neki a nedves és hideg id.) Te-
nyésztése és kezelése egyenl a közönséges fajokéval.

ANGOL WINDSOR. Nagy széles, fehér hüvely és magú lóbab. Fiatal, kifejtett mag-
vaival sós vízben megfzve, tápláló eledelt adnak. Adag 10c, 1 font 45c, 2 font 70c.

DISZBAB.
NAGY VÖRÖS VIRÁGÚ. Remek, nagy élénk tüzvörös virágú futó (kúszó) babfaj. Sokan

kedvelik virágjáért, de kifejlett, nagy magva egyszersmint kitn eledelt ad.
Adag 10c, 1 font 40c, 2 font 75c.
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BOKOR- BORSÓK.
TENYÉSZTÉSE: Kora tavasszal, mihelyt a talaj

megmunkálható, a borsó már vethet. Vessük a ma-
got egy láb távolságban! hosszú sorokban. A borsó-
félék frissen trágyázott földet — épp úgy, mint a
babok — nem kívánnak, mert ez esetben a növény-
szárak buja növésbe mennek át és hüvelyeket nagyon
keveset hoznak. A bokor-borsók szabad, szells helyen
szeretnek. Állandó használatra vessünk folytatólagosan
magot minden két hétben és mire az egyik vetésrl a
termés lefogy, a másik vetés már kész a szedésre.

Márványgolyó

KORAI VELBORSÓ “MÁRVÁNYGOLYÓ”. —
Roppant bven term, igen korai, márvány-
alakú szemeket term bokorborsó. Hüvelyeit
nagy sokaságban hozza, amelyek tömve van-
nak nagyon édes izü szemekkel. Nagyon ajánl-
ható piaci termelésre és úgyszintén házi ker-
tek részére is megbecsülhetetlen, mivel a há-
ziasszony korán állíthat belle az asztalára.
Vessük el a magot, mihelyt a fagy kimegy a
földbl és ismételten három-négy külön eset-
ben, 10 napi idöközönkint, úgy, hogy mire az
egyik terem, a másik már kész a használatra.
Adag 15c, 1 font 50c, 2 font 90c. Expressen:
10 font $3.50.
AMERIKA CSODÁJA. Egy láb magasra növ,

alacsony, bötermö asztali borsó, nagyon finom,
édes izü, nagy szemekkel. Családi kertek szá-
mára nélkülözhetetlen faj. Korai és kési ve-
tésre egyformán megfelel. Adag 10c, 1 font
45c, 2 font 75c. Expressen 10 font $3.00.

Horsford-féle Piaci

HORSFORD-FÉLE PIACI. Egyike a leg-

jövedelmezbb kései markét fajoknpk. Rend-
kivül bterm. Hüvelyei középnagyok, kelle-

mes, édes izü szemekkel. Adag 10 cent, 1 font

45c, 2 font 75c. Expressen 10 font $3.00.

AXiASKA. Az eddig termelt borsófajták
között a legkorábbi és legbtermöbb, Nagy-
becs piaci áru, úgy, mint a családi kertek
számára kitn Ízletességénél fogva. Már-
ciustól szeptemberig vethet. Hüvelyei szép

fejlettek, nagy édes szemekkel. Adag 10c,

1 font 45c, 2 font 75c. Expressen 10 font $3.00,

GRADUS. Közép nagy, márványalaku sze-
meket term korai bokor-borsó. Hüvelyeit
nagy sokaságban hozza, amelyek tömve teltek
édes izü szemekkel. Adag 10c. 1 font 40c, 2
font 70c. Expressen 10 font $2.75.

Amerikai csoda
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KARÓS-BORSÓK. TENYÉSZTÉSE: Egy és

fél láb távoiságbani bosszú
sorokban vetend a mag,
mihelyt a talaj megmun-
kálható. A mag kikelte
után idejében lássuk el a
növényeket rzse-támaszok-
kal vagy karókkal a nö-
vény-szárak felfuttatására.

FOLYTONTERM. Gaz-
dag és kitn izü csemege
borsó. Hüvelyei középna-
gyok, édes szemekkel tel-

tek, amelyek érett állapot-

ban sárga szinüek. Családi
kertek részére megbecsül-
hetetlen faj. Adag 10c. 1

font 45c, 2 font 80c. Ex-
pressen 10 font $3.00.

Telefon—Karósborsó

TELEFON. Háromtól négy láb magasra nö-

v cukorédes szem, kései faj. A növények
tele folyton term hüvelyekkel. Nagybecs
családi kertek számára kitn Ízletességénél

fogva. Hüvelyei szép fejlettek, nagy, édes sze-

mekkel. Adag 10c, 1 font 45c, 2 font 80c.

Expressen 10 font $3.00.

LEGKORÁBBI. A legkorábbi és legbter-
mbb karós-borsók egyike. Hüvelyei telve

nagyon édes izü szemekkel. B termése foly-

tán úgy házi kertek részére, mint piaci ter-

1 font 45c, 2 font 80c. Expressen 10 iont
$3.00.

Legkorábbi—Karósborsó
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SÁRGA ÉS CUKORDINNYÉK.
TENYÉSZTÉSE: Trágyával jól összekevert földbe 4—5 láb távolságnyira fekv' halmok-

ba, vagy fészkekbe ültessük be a magot. Mikor a magvak már kikeltek és a növények meg-
ersödtek, hagyjunk meg csak 4—5 növényt egy halomban. Mihelyt a finda 4—5 levél-

hosszat eléri, ajánlatos a harmadik levél fölött visszacsipni, ezzel a mvelettel a termvirágok
gyorsabban jönnek és fejldnek. Esben vagy harmatban a dinnyében járni nem tanácsos.

“ARANYHUSU
KANTALUP”

Nagy Kantalup—Sárgadinnye

NAGY KANTALUP. Bven term, nagyon édes

izü, omlós husu dinnyefaj. Húsának színe remek
narancssárga, a mag közelében rózsaszín. Alakja
reeézett és gömböly. Adag 10c, ounce (1/16 font)

20c, *4 font 60c, 1 font $2 .00 .

KORAI DIJNYER. Kerek és gerezdes alakú
eukordinnye faj, világoszöld, vastag, omlós bússal.

Nagyon korai és bterm. Adag 10c, ounce (1/16
font) 25c, y4' font 75c, 1 font $2.00.

Ananász—Sárgadinnye

Korai Dijnyer—Sárgadinnye

ANANÁSZ. Becézett, kiválóan finom,

olvadós, zöld husu faj. Igen leves-es és

zamatos. Ha megérik, sokszor a csutká-

járól leválik. Adag 10c, ounce (1/16 font)

20c, V4 font 60c, 1 font $2.00.

SÁRGAHUSU MÉZÉDES. Korai nagy,
bordázott cukordinnye faj. Finom izü

világos narancssárga, héjáig élvezhet
vastag hússal. Húsa igen leveses, omlós
és zamatos. Adag 10c, ounce (1/16 font)

25c, 1/4 font 75c, 1 font $2.25.

CUKOR DINNYE.

A most kultúrában lev leg-

szebb és legjobb izü dinnyék

egyike. Húsa remek aranysárga

és egész a héjáig élvezheti. Ize

rendkívül édes, olvadó és üdít
zamatu. Btermsége folytán a

dinnyetermelk közt nagyon is-

meretes és egyes vidékeken ezen

faj hetvenöt százalékát képezi a

dinnyetermelésnek. Nagy báni

termelésre nagyon gazdaságos,

mivel már augusztus elején érik

és nagyon jó árat fizetnek ér-

te.

Adag 10c, ounce (1/16 font)

25c, 1/4 font 60c, 1 font $2.25.
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GÖRÖGDINNYÉK.
TENYÉSZTÉSE: Ezek épp úgy, mint a sárgadinnyék, halmokba vagy fészkekbe vetan-

dó'k, trágyával jól elkészített földbe.

Watson-féle

WATSON-FÉLE ÓRIÁS. Roppant nagyra növ, sötétzöld szinti, bterm görögdinnye faj.

Eusa élénk vérpiros, fagylaltként olvadó, a legfinomabb Ízzel. Tagadhatatlanul a legjobb
görögdinnye. Adag 10c, ounce (1/16 font) 20c, *4 font 50c, 1 font $1.50.

KÁLLAY-FÉLE PIROS FAGYLALT GÖRÖG-
DINNYE. Legújabb és legkitnbb görög

dinnyék egyike. Hosszú, ovális alakú, néha

2 láb hosszúra növ faj. Húsa vérpiros, ol-

vadós és édes izü, ami pedig legnagyobban

emeli értékét az, hogy annyira korai, hogy

a magvetése után 65 napra beérik. Adag

10c, ounce 25c, V4 font 70c, 1 font $2.00.

Jaj Be Jó Görögdinnye

JAJ BE Jó. Az összes görögdinnyék között

a legkorábbi, kitn, édes izü, húsa sötétskar-

lát és olvadós, akár a fagylalt. Héja igen vé-

kony és minden éghajlat alatt sikeresen ter-

melhet. Adag 10c, ounce (1/16 font) 15c, V*

font 35c, 1 font $1.25.

DOHÁNY-MAG
TENYÉSZTÉSE: Finomul elkészitett könny

földbe vetjük a magot melegágyba, vagy box-
ba, amit szintén védett helyre helyezünk el,

ahol nedvesen tartjuk. A zsenge növényeket
ritkitjuk, mikor pedig már eléggé megersöd-
tek, kiültetjük kövér, porhanyó, napos fekvé-
s földbe, 4—5 láb távolságnyira egymástól.

Rózsadohány

ÉDES ALABAMAI. óriási nagyságra növ
és a legjobb görögdinnye faj házi kertek

részére. Alakja hosszú és vastag. Remek pi-

ros szinti, kellemes hüsit izü hússal Nagyon
bterm. Adag 10c, ounce (1/16 font) 20c,

V4 font 40c, 1 font $1.25.

RÓZSADOHÁNY. Majdnem megegyezik a

magyarországi muskotály dohány minségével.
Nagy leveleket fejleszt, amelyek kitn illa-

tuak. Adag 10c, ounce (1/16 font) 5Öc.

HAVANNAI. Havannai dohányfaj. Remek,
szép nagy leveleket hoz. Kitn úgy szivarok
gyártására, mint felvágva pipába. Finom és

zamatos. Adag 10c, ounce (1/16 font) 60c.
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VÖRÖSHAGYMA.
TENYÉSZTÉSE: A hagyma mag, mihelyt az id alkalmas arra, kora tavaszon elvetend.

Vessük a magot egy láb távolságnyira fekv hosszú sorokba, jól megmunkált földbe. A hagyma-
félék a régebb trágyázásu talajt kedvelik; friss trágyázott földben szárba nnek. A hagyma
sgyike azon kerti veteményeknek, amelyet Amerikában nagyban termelnek és belle a terme-
lk sok pénzt csinálnak.

Danwersi óriás Sárga Vörös Hagyma
magtenyészt telepünk fénykép felvétele.

KEREK VÉRVÖRÖS. Kiválóan kemény,

DANVERSI óriás SÁRGA, óriás nagyra nö-
v jeles amerikai vörös-sárga hagymafaj. A
legnagyobb hasznot hajtó és legböhozamubb.
Ezen hagymafaj ültetése által hagymatermelók
évente 5—700 bushelt tenyésztenek holdanként.
Amerikaszerte termett hagymafaj, nagybani
termelésre. Adag 10c, ounce (1/16 font) 60c,
i/
4 font $2.00, 1 font $7.00. Expressen: 10 font

$60.00.

DIJNYER VÖRÖS
HAGYMA

Jeles vörössárga,

Magyarországon nagy

bán termelt Mauth-

ner-féle zittanihoz

hasonlítható kemény,

óriási nagyra növ
és felette jövedelme-

z hagyma fajta, —
nagybani termelésre

különösen ajánlható.

Nemcsak a jó ize, ha-

nem a jó eltartható-

sága adja meg e

hagymának nagy be-

csét, amennyiben jól

megérett hagymák
kés tavaszig eltart-

hatók. Házi kertek
részére nagyon be-

cses. Adag 10c, ounce
(1/16 font) 60c. Vk

$9.00, 1 font
$7.00. Expressen: 10

font $60.00.

jól elartható hagymafaj. Házi haszná-

latra kitn. Adag 10c, ounce (1/16

font) 40c, V4 font $1.25, 1 font $4.50.

Expressen: 10 font $40.00.

Dijnyer Vörös Hagyma
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OHIOI SÁRGAGÖMB VÖRÖS HAGYMA.

Ohioban nagyban termelt hagymafaj. A leg-

elsöbb rend hagymát adja, miért is hagy-

matermelöknek nagyon ajánlható raj nagybani

termelésre. Szép, nagy, kemény és sokáig el-

tartható hagymákat szolgáltat. Adag 10c, ounce

60c, i/4 font $2.00, 1 font $7.00. Expressen:

10 font $60.00.

ÓRIÁS EZÜST KIRÁLY. A legnagyobbra

növ fehér héjú és husu vöröshagyma faj. Hú-

sa nagyon enyhe és édes. Igen ajánlatos házi

kerteknek és piaci eladásra. Adag 10c, ounce

(1/16 font) 70c, 1/4 font $2.00, 1 font $6.00.

Bxpressen: 10 font $55.00.

FEHÉR BARLETTA. Nagyon korai közép-

nagyra növ fehér-vörös hagyma faj. Zölden

asztali használatra csemege. Mint téli hagymá-

nak is alkalmas. Ezen fajhagymát az ameri-

kaiak nagyban használják, ecetben, éppen úgy,

mint az ugorkát. Húsa szagtalan és édes enyhe

izü. Adag 15c, ounce (1/16 font) 70c, y4 font

$2.00, 1 font $7.00. Expressen: 10 font $65.00.

FOKHAGYMA

Fokhagyma

NAGY GEREZDü. Legjobb magyar faj úgy

házi használatra, mint nagybani termelésre.

1/2 font 30c, 1 font 50c. Expressen: 40c. fontja.

Az adagonkint hirde*

tett magvakból Hl

adag nem adható.

DUGHAGYMÁK.
TENYÉSZTÉSE: Jól megásott talajban tavasszal, mihelyt lehetséges, eldugdosandók a

dughagymák egy láb távolságbani hosszú sorokban. Minél korábban eldugdossuk ó'ket, annál
korábban nyerünk finom, élvezhet apró hagymát bellük.

SÁRGA. Sr vetésbl nyert, a magyaror-
szági hires makói hagymához hasonló hagy-
mácskák. Kora tavaszon kitn zöld hagymát
és úgyszintén gazdasági célokra a legizletesebb
hagymát szolgáltatja. Általánosan ismert és

úgy házi használatra, mint piaci termelésre
nagy hasznot hozó faj. 1 font 35c. Expressen:
10 font és azon felül 25c fontja.

FEHÉR. Korán élvezhet jeles amerikai faj.

Finom fehér húsa miatt kitn asztali haszná-

latra. 1 font 40c. Expressen: 10 font és azon

felül 30c fontja.

EGYPTOMI ÉDES. Úgy zöldbeni használat-

ra, mint télire elsrend hagymafaj. Kifejlett,

nagy, kemény husu hagymát szolgáltat. 1 font

40c. Expressen: 10 font és azon felül 30c fontja. Dughagyma
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PÓRÉ-HAGYMA. METÉLÖ-HAGYMA
TENYÉSZTÉ-

SE: Épp úgy,
mint a vörös
hagyma, ez is

korán vetend,
de egy kicsit

távolabb teen-

dk a sorok
egymástól.

ÓRIÁSI TÉ-
LI. A legkit-
nbb faj, korai
használatra is

ugy, mint téli-

re. Rendkivül
gyorsan fejl-
dik és igen jól

eltartható. A
legjobban a-

jánlható faj.

Adag 10c, oun-
ce (1/16 font)
30c.

SNIDLING. Mihelyt a kis növényt meg-

kapja, azonnal ültesse edénybe jó földben és

télen tartsa a házban világos helyen, nyáron

pedig ki lehet

ültetni a sza-

badba és té-

len ismét a

házban tartjuk

és egész télen

lehet használni

evéshez. Cserép

bi palánták:

1 darab 15c;

10 darab $1.25. Snidling

Póré-Hagyma

FEJES KÁPOSZTÁK.
TENYÉSZTÉSE: A korai fajok február végén, március elején, ha lehet, melegágyba, a

kési (téli) fajok áprilisban a szabadban szórva-vetve veteményezendk. A palánták meg-

ersödtével kiültetendk két láb távolságban! hosszú sorban 1y4 láb távolságba ültetve ket.

Bven trágyázott talaj, öntözés és ápolás a káposzta tenyésztés legfbb kellékei.

KORAI KÁPOSZTA
“Kopenhágai piaci”

Mauthner Ödön ur árjegyzéke eze-

ket mondja ezen káposztáról:

A legnagyobb tökéletesség és a

legjobb, gömbölyüfejü korai káposz-

ta, melyet valaha termesztettek, ko-

rai érése és fejeinek egyenletessége

csodálatos. A fejek a sorokban oly

egyformán festenek, mintha csak

öntvénybl kerültek volna ki. Kevés
keskeny küls levelei vannak és

ezért e fajtát szorosabban lehet egy-

máshoz ültetni. Fejei középnagyok,
rpintegy 5 kiló súlyúak, finom bor-

diájuk tömörek és igen kemények.
Ahol egyszer megpróbálják, ott ezen
korai káposzta mindenkor kapós lesz.

Adag 15c, 1 ounce (1/16 font) 50c, y4
font $1.50, 1 font $4.00.

MAUTHNER-FÉLE CUKORSÜVEG. Rend-

kívül zsenge, korai káposzta faj. Csúcsos ke-

ményfejü. A legkorábbi ezen fajták között.

Kitn családi használatra. Adag 10c. ounce

<1/16 font) 35c, i/
4 font 1.25, 1 font $3.50.

Kopenhágai Piaci

KORAI NYÁRI FEJES. Legkorábbi, fehér
kerek lapos fejekkel. Ezen káposzta faj jó
tulajdonságai és koraisága által felülmúlja az
összes más korai fajokat. Adag 10c, ounce
(1/16) font) 35c, 1/4 font $1.25, 1 font $3.50.

JÁNOS NAPI. Korai, kerek lapos hófehér
fej. Rendkivül zsenge. Nagyon korai. Nagy-
bani termelésre is nagyon ajánlatos. Házi
kertekbl elmaradhatatlan. Adag 10c, ounce
(1/16 font) 40c, 1/4 font $1.50, 1 font. $3.75.
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b) Kési fajok.

Dán Kfejü

KÁLLAY-FÉLE JAVÍ-

TOTT DÁN KFEJÜ

KÉSEI KÁPOSZTA.

Több évi kísérletezés

után sikerült egy újabb és

tökéletesebb káposzta-fajt

elállítanunk, mely felül-

múlja az összes eddig is-

mert téli káposzta-fajokat

s úgy minségénél, mint

gyors növésénél fogva.

Jeles kkemény fej, fi-

nom izü káposzta-faj. Vé-
kony finom, bordás levelei

oly keményen fedik egy-

mást, hogy semmiféle más
káposzta sem gyalulható

meg oly finoman, mint ez

és mivel ezen faj nagy le-

veleket nem lejleszt, ha-

nem amint a levelei nnek,
azonnal a fejek is fej-

ldnek, ennélfogva ezen faj

gyorsabban megfejesül mint
bármely más faj. Júliusban
ültetett palánták ép úgy
megkeményednek, mint más
faj, amelyet már junius
elején elültetnek. Hordóban
besavanyitásra a legfino-

mabb az összes káposzták
közt. Adag 15c, ounce

(1/16 font) 50c, i/
4

font $1.75, 1 font $4.00

Biztos fej

BIZTOS FEJ. Legnagyobb lapos, kerek,

keményfejü, alacsony torzsáju, finom bordás;

besavanyitásra a legalkalmasabb és legtartó-

sabb faj. Hazai káposzta fajaink között a

leghíresebb
;

finom levelii és vékony bordáju,

levelei rendkivül tömött, szép, kerekded nagy

Téli Káposzta

fejeket képeznek. A jó téli káposzták minden
tulajdonságait birja. Termése minden körül-

mények között biztos, miért is nagybani ter-

melésre igen ajánlható ezen eredeti, legfino-

mabb minség tiszta mag. Adag 10c, ounce

(1/16 font) 35c, 1 font $3.00.
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KÉSEI NAGY KEMÉNY
FEJ. Igen nagy, lapos

kerek és kemény fej téli

káposzta. A legjobb sava-

nyú káposztát (Sauer
krautot) szolgáltatja hor-

dóbani eltevése által, szi
kedveztlen idjárásnak
jobban ellentáll, mint
bármely más fajta és so-

ha sem repedezik meg.

Úgy nagybani termelésre,

mint házi használatra na-

gyon melegen ajánlható.

Adag 10c, ounce (1/16

font) 30c, x
/± font $1.00,

1 font $3.00.

Lapos Német 'len Káposzta

LAPOS NÉMET. Ezen kitn faj rendkívül nagy
fejeket fejleszt és a legjobb izü savanyu káposztát
adják, minélfogva hordóbani eltevésre nagyon ajánl-

ható. Adag 10c, ounce (1/16 font) 35c, y4 font $1.20,

1 font $3.25.

VÖRÖS KÁPOSZTA.
TENYÉSZTÉSE: A vörös káposzták oly mivelési

módot kívánnak, mint az elbbeni káposzta fajok.

Kései Nagy Keinényfejü

BIMBÓS-KEL.
TENYÉSZTÉSE : Áprilisban szabad

földbe vetend, késbb sorokba kiültet-

jük. Télen át a szabadban maradhat,
csak ers hidegben betakarandó kevés
szalmával.

óriási Szikla-fej—Vörös Káposzta

ÓRIÁS SZIKLA-FEJü VÖRÖS KÁPOSZTA. A
legsötétebb és legjobb vörös káposzta. A fejek
keménysége és tartóssága túlszárnyalja az összes

fajokat. Úgy házi használatra, mint piacra való

termelésre nagyon ajánlatos. Adag 10c, ounce (1/16
font) 50c, i/

4 font $1.50, 1 font $4.00.

javított fél-
törpe. A leg-
jobb minség és
a legnagyobb fe-
jecskéket hozó tél
álló faj. Apró ká-
posztafejekhez ha-
sonló fejecskéket
hoz, amelyek ko-
ra télen ízletes
eledelt adnak. •

—

Adag 10c, ounce
(1/10 font) 50c,
y4 font $1.50.

Bimbós—Kel
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KEL- vagy OLASZ-KÁPOSZTA.

Javított Vasfej—Kelkáposzta

TENYÉSZTÉSE: Termelé-
se azonos a káposztákéval.
A magot korai termelésre
márciusban melegágyba, —
vagy késbb a szabadba á-

gyacskákba vetjük, ahon-
nan, ha a palánták meg-
ersödtek, a szabadba kiül-

tetjük. Továbbkezelése egyen
l a többi káposztafajoké-
val.

JAVÍTOTT VASFEJü. —
Tagadhatatlanul a legjobb

fajta kelkáposzta úgy ko-

rai, mint kései termelésre,

amely magába foglalja az

összes kelkáposzta fajokat.

Fejének küls levélzete zöld,

belseje pedig sárga. Nagy
és kemény fejekkel. Adag
10c, ounce (1/16 font) 40c,

i/4 font $1.25, 1 font $3.50.

Karfiol — Virágos Kel.

TENYÉSZTÉSE: Szabad földbeni tenyész-

tésre, ha korán akarunk elállítani karfiolt,

tanácsos a magot melegágyba vetni. A növé-

nyek megersödtével, a szabadba káposzta

módjára kiültetjük és tovább kezeljük.

Fehér Rózsa Karfiol

FEHÉR RÓZSA. Középkorai, nagyon köny-

nyen termelhet faj. Nagy, tiszta fehér, tö-

mött rózsákat fejleszt. Adag 20c, ounce (1/16

font) $1.00, 1/4 font $3.50.

Sikere biztos, ha a Kállay

Testvérek-féle tavaszi

vetmagvakat ülteti.

Korai Hólabda Karfiol

Kétségkívül a legkitnbb faj. Úgy szabad-

bani termelésre, mint hajtatásra. Egyenl ma-

gasságú s nagyon rövid torzsáju, apró leve-

lekkel. Vakító hófehérségü, nagy fejeket fej-

leszt. Piaci termelésre páratlan. Adag 30c,

1 ounce (1/16 font) $1.25, y4 font $4.00.

ANGOL KÉSEI. Kései, igen kitn fajta,

erteljes növéssel és igen nagy, kemény, fehér
fejekkel. Nagyon ajánlható. Adag 20c, ounce
(1/16 font) $1.00, 1/4 font $3.50.
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KALARÁB.
TENYÉSZTÉSE: A magvak ágyacskákba

vetendk, ahonnan a növények megersödtével

sorokba kiültetjük és tovább kezeljük a ká-

posztafejek módjára. Kövér, jól trágyázott,

verfényes helyen és gyakori kapálással ka-

punk igazi kalarábét.

KORAI FEHÉR BÉCSI. Legkoraibb, na-

gyon zsenge husu kedvenc üveg kalaráb. Igen

gyorsan fejt szép középnagyságú gumókat.

Adag 10c, ounce (1/16 font) 35c, y4 font

$1 .00 .

KORAI KÉK BÉCSI. Igen Ízletes és finom

izü korai kék üvegkalaráb. Húsa zsenge és

finom. Adag 10c, ounce (1/16 font) 35c, 1
/,4

font $1.00.

KÉSEI KÉK ÓRIÁS. Legismertebb téli ka-

laráb, melyet már évtizedek óta nagyban ter-

melnek az összes európai nemzetek zöldség ter-

meli piaci használatra. Rövid id alatt néha

8-12 hüvelyk átmérj nagyságra fejldik. Tel-

Kalaráb, Korai Kék Bécsi

MÁK.
jesen szálkamentes, nem üreges és nem

pudvásodik meg. Tavaszig is eltartható.

Adag 10c, ounce (1/16 font) 30c, y4
font $1.00.

Kalaráb, Téli Fehér Góliát

KALARÁB TÉLI FEHÉR GÓLIÁT. Ezen
óriási nagyságra fejld kalaráb a legizlete-

sebb az összes kalaráb-fajok között és oly

óriásira fejldik, hogy néha 4—6 fontot is

elnyom. Nagyon ízletes, szálkamentes, el lehet

egész évig tartani. Bármikor a piacon nagyon

kelend és magas árat fizetnek érte. A magot

vessük szabadban májusban és csak junius

derekán ültessük sorokba. Adag 15c, ounce

(1/16 font) 40c, i/4 font $1.25.

Mák Magyar Kéktoku

MÁK MAGYAR, KÉKTOKU. Egyike a leg-

gazdaságosabb konyhakerti terményeknek. Gaz-
dag, jó termföldben holdanként ezer fontot
is megterem; értéke a legszkebb világban
is van 20c fontonkint, ami kitesz 200 dollárt

holdankint. Elsrend csira-képes, úgy vetni,

mint azonnali asztali használatra kitn. Adag
5c, ounce (1/16 font) 10c, *4 font 20c, 1

font 45c. Eíxpressen: 5 font és azon felül 35c

fontja.
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Napraforgó

NAPRAFORGÓ.
NAPRAFORGÓ. Leginkább tyúkok részére te-

nyésztjük a magot, amely el van ismerve a tyúkok
tojóképességének fokozására. Nagyon olcsó etet
anyag. Általában könny homokos .talajon diszlik

leginkább, de megn bárhol. Igen nagy magtányé-
rokat fejleszt. Adag 5c, ounce (1/16 font) 10c,

i/
4 . font 25c, 1 font 40c.

PASZTINÁK.

TENYÉSZTÉSE: A
pasztinák megn bár-

mely földben, de ha

szép példányokat óhaj-

tunk elállítani, úgy
jól megtrágyázott ta-

lajba kell elvetnünk a

magot egy láb távol-

ságban! sorokban. Vet-

het' amily korán csak

lehet a tavaszon.

NAGY SIMA. Nagy,

vastag gyöker pasz-

tinák, nagyon édes

Ízzel. Adag 10c, ounce

(1/16 font) 20c, 1/4

font 40c, 1 font $1.25. Pasztinák

GYÖKÉR
PETREZSELYEM.

TENYÉSZTÉ-

SE: A petrezse-

lyem legjobban

diszlik porhanyó,

gazdag földben,

de megterem az

agyagban is. A

magot egy láb

távolságban hosz-

szu sorokban vés

sük. Van rá e-

set, hogy a mag

néha hosszú id

alatt csirázik ki

a földben és soká

kél ki, azért el-

vethetjük jó ko-

rán tavasszal, mi

helyt az id en-

gedi.

Félhosszu Magyar
Petrezselyem

FÉLHOSSZU ÉDES MAGYAR. Cu-

korédes, félhosszu és vastag gyöker

faj, úgy korai, mint kései használatra

a legjobb. Idejekorán vetve, már au-

gusztus elején élvezhet. Jól bevermel-

ve kés tavaszig eláll. Adag 10c, ounce

(1/16 font) 25c, 1/4 font 50c, 1 font

$1.75.

MOHA LEVEL. Mohaszerü fodros

levélzettel, amelyet tálak diszitésére

használnak. Adag 10c, ounce (1/16

font) 25c.

Sikere biztos, ha a Kállay Testvérek-féle csiraképes

vetmagvakat ülteti.
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Viláb Bajnoka Édes Paprika

Világ Bajnoka Édes
Paprika

Ezen faj javított válfaja
a Kínai Óriás Édes Papriká-
nak. Gyümölesnagysága u-

gyan nincsen akkora, mint
a Kínai Óriásé, de húsa
sokkal vastagabb, édesebb
és izletesebb. Gyümölcse ki-

fejldik akkorára, mint a
Kínai Óriás Paprikáé és b-
vében gyümölcsözik, ennél-
fogva nagyon gazdaságos
úgy házi használatra, mint
piaci termelésre. Nagyban
termelik télire ecetben való
eltevésre. Egyike a legjobb
töltött paprika használatra
szabályos nagysága és fen-

séges édes izénél fogva. —
Ezen fajt ne tessék az idei

veteményes kertbl kifelej-

teni .

1 adag 15c, ounce (1/16 font)

$1.00, i/
4 font $2.50, 1 font $8.00.

Szegedi Rózsa Paprika
Valódi Szegedi Paprika, frissen hozatott

mag. Zölden ecetben magyar ember kitn ele-

dele hús mellé, száritottan törve pedig kitn
izt és gyönyör szint ad az ételnek. Adag 15c,

ounce (1/16 font) 75c, V4 font $2.50, 1 font

$7.00.

Aranysárga Paprika

ARANYSÁRGA. Roppant nagy és enyhe

izü gyümölcsöket fejleszt, sárga nagy gyü-

mölcs faj. Adag 10c, ounce (1/16 font)

75 cent.
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Édes riás Paprika

Nagy harang
Paprika

Hosszú Ers Paprika

HOSSZÚ ERS. Hosszú gyümölcsü, cse-

resznye-piros és nagyon csíps izü paprika

faj. Átlagos hossza négy hüvelyk. Adag 10c,

ounce (1/16 font) 75c, y4 font $2.00.

PAPRIKA.
TENYÉSZTÉSE: Vessük korán a

magot melegágyba, vagy a tavasz

közepén ki ágyacskákba, könny
meleg földbe. A növények, ha már

eléggé ersek, kiültetendk 2 láb

távolságra fekv sorokba, egy és

fél láb messzeségre egymástól.

Tyuktrágya kapálás alkalmával

elsegíti a növényeket fejldésük-

ben.

NAGY HARANG. Igen nagy,

majdnem négyszögü alakú paprika.

Gyümölcse rendkívül édes és finom

izü. Húsa vastag. Töltésre és besa-

vanyitásra igen becses. Adag 10c,

ounce (1/16 font) 75c, y4 font

$2 .00 .

ÉDES ÓRIÁS, óriás nagy, sötét-

zöld szinü, vastag husu faj, nagyon

ízletes asztali használatra. Adag
10c, ounce (1/16 font) 75c, y4
font $2.00.
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PARADICSOM.
TENYÉSZTÉSE: A mag ko-

rán melegágyba vagy késbb ki

a szabadba ágyacskákba vetend,

ahonnan az id fölmelegedtével

kiültetjük a növényeket, jól el-

készített, lehetleg száraz talajú

földbe. Három láb távolságnyi so-

rokban és ugyanily messzeségre

tesszük ket a sorokban is.

KORAI GYÉMÁNT PARADICSOM.
A legszebb, legkorábbi gyümölcsü, pi-

ros, sima paradicsom, melyet valaha

termeltünk. Valóságos csoda, renge-

teg bterm, a gyümölcsök tömörek,

némely fürtön 25—30 pompás skarlát-

vörös szinü nagy paradicsom terem.

Úgy a házi kertben, mint a konyha-

kertészet részére. Aki marketra (piac-

ra) termel, ezen uj paradicsom megfi-

zethetetlen. Tenyésztje, kinél holdan-

kint 1000 dollárt is jövedelmez, mag-

jának súlyát az aranyéval becsüli e-

gyenértékünek. Adag 10c, ounce (1/16

font) 50c, y4 font $2.00, 1 font $6.00.
Korai Gyémánt Paradicsom

STONE-FÉLE. Óriási nagy gyümölcsöket hozó ké-

sei faj, amely a fagyok beálltáig folyton fejleszti

szép piros, lédus gyümölcseit. A legfinomabb faj

úgy asztali használatra, mint befzésre és marketre

való, nagybani termelésre. Igen böterm. Adag 10c,

ounce (1/16 font) 45c, i/
4 font $1.25, 1 font $5.00.

JÚNIUSI PIROS. A legjelesebb fa-

jok egyike, szép, formás, kerek gyü-

mölcsöket hoz, igen kevés maggal. Szí-

ne gyönyör rózsaszin, vagyis világos

piros. Gyümölcse szinénél fogva a

piacon (marketon) mindig magasabb

árat hoz, mint bármely más faj, ez-

ért a nagybani zöldség tenyésztk

ezen fajt elsrendnek tekintik. Adag

10c, ounce (1/16 font) 45c, y4 font

$1.25, 1 font $5.00.

LEGKORÁBBI SPÁRK'FÉLE. A
legkorábbi, élénk piros szinü paradi-

csom faj. Gyümölcsei nagygyá fej-

ldnek, amelyek lédusak és a legkel-

lemesebb izüek. Befzésre nagyon a-

jánlható, miáltal a legels helyet fog-

lalja el házi használatra. Adag 10c,

ounce (1/16 font) 45c, *4 font $1.25,

1 font $5.00.

ARANY KIRÁLYNÉ. Szép, nagy

gyümölcsü sárga paradicsom faj. Adag

10c, ounce (1/16 font) 50c.Paradicsom Stone-féle
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LIVINGSTON GYÖNYÖRE PARADI-
CSOM. Ezen gyönyör szinü és alakú
paradicsom csak néhány éve, hogy fel-

találtatott, máris oly nagyarányú a ke-

reslet, hogy nem lehet elég magot el-
állítani a vevközönség részére. Óriási

nagyra fejld gömb alakú, sima gyü-
mölcs paradicsom. Nagyon kevés mag-
ja van és ami értékes benne, arányosan
érik. Szine finom fényes, világos piros,

vagyis lila árnyalattal. Közép korai éré-

s, nagybani termelésre elsrend. Adag
15c, ounce (1/16 font) 55c, Vi font $1.50,

1 font $6 .00 .

BESAVANYÍTANI
VALÓ RÉPA.

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot jú-

nius-júliusban két láb távolságra fekv
sorokban. Ritkítást kiván.

NAGY FEHÉR. Legkitnbb faj úgy
asztali használatra, mint állatok eteté-

sére. Adag 10c, ounce (1/16 font) 20c,
i/4 font 35c, 1 font $1.50.

Danversi Félhosszu
Sárga Répa

Livingston Gyönyöre Paradicsom

SÁRGA vagy MUROK RÉPA.
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot junius-juliusban két láb

távolságra fekv sorokban. Ritkitást kiván.

NAGY FEHÉR. Legkitnbb faj úgy asztali használatra,

mint állatok etetésére. Adag 10c, ounce (1/16 font) 25c, *4 font

50c, 1 font $1.50.

HOSSZÚ NARANCS. Igen hosszú és vastagra növ fajta.

Narancssárga, jóizü hússal. Adag 10c, ounce (1/16 font) 25c,

•1/4 font 50c, 1 font $1.50.

DANVERSI FÉLHOSSZU. Kiváló jó és nagyon kedvelt téli

faj, félhosszu, egyenletesen vastagodó, sima gyökerekkel, ame-

lyek nagyon édesek. Húsa szép narancsvörös és b termsége

oly nagy, hogy néha 30 tonna is terem egy hold földön, tehát

marhák etetésére elsrend takarmányt szolgáltat úgy bter-

msége, mint tejtartalmánál fogva. Adag 10c, ounce (1/16

font) 25c, y4 font 50c, 1 font $1.75.

KORAI SZÍVALAKÚ

.

Nagyon nagyra növ, ko-

rai, rövid és roppant b-

term fajta. Húsa na-

rancsvörös, zsenge és Ízle-

tes. Kitn asztali faj.

Adag 10c, ounce (1/16

font) 25c, *4 font 50c, 1

font $1.75.
Korai Szivalaku—Sárga Répa
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SÁRGA RÉPA
(folytatás)

MAUTHNER-FÉLE NANTE-
SI. Igen korai, nagy henger ala-

kú sárgarépa. Kiváló szép, vörös

szinü és finom izü édes répákat

fejleszt. Úgy Európában, mint

itt Amerikában nagyban termelt

piaci cikk. Adag 10c, ounce

(1/16 font) 25c, i/4 font 50c, 1

font $1.75.

Mauthner-féle Nantes!
Sárga Répa

CÉKLA vagy VÖRÖS RÉPA.
TENYÉSZTÉSE: A magvakat egy láb távolságnyira fekv

hosszú sorokban kell vetni március-áprilisban. Legjobban

díszük homokos, jól trágyázott, könny talajban.

TZGOLYÓ. Teljesen rozsdanélküli, nagyon szép gömbö-

ly alakú cékla-répa. Húsa tüzvörös és igen zsenge, nem
fásul meg. Adag 10c, ounce (1/16 font) 20c, Vi font 45c,

1 font $1.50.

KÉSEI VÉRVÖ-
RÖS. Középkorai
vagy kései zsenge,

vörös husu, gyönyö-
r alakú faj. Ki-
tn úgy asztali

használatra, mint
nagybani termelés-

re. Adag 10c, ounce
(1/16 font) 20c, 1/4

font 45c, 1 font
$1.75.

DETROITI. Legkitnbb sötétvörös faj úgy házi haszná-

latra, mint marketre való termelésre. Adag 10c, ounce (1/16

font) 20c, 1/4 font 45c, 1 font $1.75.

KORAI VÉRVÖRÖS. Sö-

tét vörös husu, édes, korai

faj. Tökéletesen szálka-

mentes, kitn, zsenge izü

hússal. Adag 10c, ounce

(1/16 font) 20c, 1/4 font 40c,

1 font $1.50.

Korai Vérvörös Cékla Répa

Ne próbálkozzék silány magvakkal,

hanem vegyen csiraképes magvakat

a Kállay Testvérektl.
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TARLÓ vagy KERÉK RÉPA.
TENYÉSZTÉSE: Nyári használatra vessük a magot kora tavasszal sorokba, 1—iy2 lábnyi

távolságba helyezve el a sorokat, szi használatra vessük a magot julius vagy augusztusban a

fent leirt módon. Vagy pedig vethetjük általában elszórva a földön is.

VÖRÖS FEJ. A .legmagasabb rend fajok
egyike. Kitn markét faj. Nagyban termelt úgy
asztali használatra, mint állatok etetésére. Adag
10c, ounce (1/16 font) 20c, Vi font 35c, 1 font

$1.25.

KORAI FEHÉR KEREK. Korai lapos kerek
fajta. A legszebb és legjobb ev-répák egyike.

Adag 10c, ounce (1/16 font) 20c, y4 font 40c, 1

font $1.25.

SÁRGA GÖMB. Egyike a legjobb kerék vagy
tarló répa fajoknak, amely úgy asztali haszná-
latra, mint állatok etetésére kitnnek bizonyult.

Adag 10c, ounce (1/16 font) 20c, y4 font 4Óc, 1

font $1.25.
Vörös Fej—Kerék Répa

HÓNAPOS RETEK.

Korai Rózsapiros Retek

KORAI HÓGÖMB. Dacára annak, hogy me-
legágyi fajta, szabad földben is kitünen disz-

lik. Húsa igen zsenge és jóizü. Adag 10c, ounce
(1/16 font) 20c, y4 font 50c, 1 font $1.50.

CINCINNATI PIACI. Finom izü, nagyon
korai markét faj. Hosszú, élénk piros gyü-
mölcscsel, amely zsenge marad mindvégig.
Adag 10c, ounce (1/16 font) 20c, y4 font 50c,

1 font $1.75.

JÉGCSAP. Három-négy hét alatt teljesen

kifejld, majdnem átlátszó fehér, hosszú hen-
ger alakú gyümölcsei felséges jó Ízek. Nagy-
ban kedvelt faj ügy házi használatra, mint
piaci termelésre. Adag 10c, ounce (1/16 font)
20c, i/

4 font 50c, 1 font $1.75.

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot korán ta-

vasszal ki a szabadba jól elkészített, homokos
földbe egy láb távolságnyi sorokban. A nö-

vények kikeltével ritkítsuk meg a sorokban

ó'ket, miáltal fejlettebb retkeket nyerünk.

KORAI RóZSAPIROS. Ezen szép hónapos

retek korai fejldése bámulatos, amennyiben

alig 20—25 nap alatt teljesen kifejldik. Gyü-

mölcse gömböly, felül remek rózsapiros, mig

az alsó fele hófehér. A legjobb és legizlete-

sebb faj asztali használatra. Nagyban kere-

sett piaci fajta. Adag 10c, ounce (1/16 font)

20c, y4 font 50c, 1 font $1.75.
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Félhosszu Vörös—Hónapos Retek
FÉLHOSSZU VÖRÖS. Igen gyorsan fejld

retek faj, egy tál ezen retekbl különösen von-
zóvá teszi az asztalt. Gyümölcsei felül rózsa-
színek, alsó részük pedig átlátszó jégfehérek.
Adag 10c, ounce (1/16 font) 20c, Ví font 50c,
1 font $1.50.

NYÁRI RETEK
KALIFORNIAI FEHÉR. Tiszta fehér. Kitn

tápláló faj, hófehér hússal. Adag 10c, ounce
(1/16 font) 20c, y4 font 50c, 1 font $1.75.

Strassburgi Retek
STRASSBURGI. Kitn nyári faj, tiszta fe-

hér, zsenge hússal. Alakja tojásdad. Adag 10c,
ounce (1/16 font) 20c, Vi font 50c, 1 font $1.50.

SZI RETEK
KÍNAI VIOLAPIROS. Kitn minség,

szi retekfaj. Gyümölcsének küls szine viola-
piros, húsa pedig hófehér. Adag 10c, ounce
(1/16 font) 20c, i/

4 font 50c, 1 font $1.50.

TÉLI RETEK
TENYÉSZTÉSE: Augusztusban vetend

iy2—2 láb távolságbani sorokban. Midn a
mag kikelt és a növények megersödtek, ki
kell ritkítani azokat 3—4 hüvelyk távolság-
nyira.

Fekete Téli Spanyol Retek

KEREK FEKETE SPANYOL. A legjobb
télálló faj. Gömböly gyümölcsei szép nagyok,
amelyeknek küls szine sima, koromfekete,
remek hófehér hússal. Adag 10c, ounce (1/16
font) 25c, 3/4 font 50c, 1 font $2.00.

RABARBARA
(Páj Palánta.)

VETÉSE: A mag májusban vagy júniusban
vetend a kertnek oly részébe, ahol állandóan,

mint a sóska, vagy spárga, megmaradhat. A
reá következ évben a levélszárak már hasz-

nálhatók pie (páj) készítésére.

ÓRIÁSI LEVEL PÁJ PALÁNTA. Óriási

nagy levélszárakat hozó faj, amelyek a leg-

finomabb savanykás izüek. Adag 10c, ounce

Rabarbara (Páj Palánta)
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SPÁRGA.
TENYÉSZTÉSE:

Vessük a magot

tavasszal 12 hü-

velyk távolságú

sorokba és hagy-

juk ott a gyöke-

reket jól meger-
södni, — legalább

2 évig, amidn ki-

ültethetjük ket a

spárgaágyba.

ÓRIÁSI FEHÉR.
A legkorábbi és

a legkellemesebb

izü, általánosan is

mert markét faj.

Nagyon bterm.
Spárga Adag 10c, ounce

(1/16 font) 25c, i/4 font 50c, 1 font $1.75.

SPENÓT vagy ’

LABODA.
TENYÉSZTÉSE: A mag áprilisban vetend,

vagy mihelyt az id alkalmas arra. A spe-

nót magot egy láb távolságra fekv sorokba

vetjük, jól trágyázott földbe.

Spenót Viktória

VIKTÓRIA Sötétzöld, nagy, vastag, húsos

levelekkel. Késn magzik, ennélfogva a leg-

jobb faj házikertek részére és piaci eladásra.

Adag 10c, ounce (1/16 font) 20c, % font 50c,

1 font $1.50.

Uj-zeeland Spenót

UJ ZEELAND SPENÓT.
UJ ZEELAND. Ezen spenót újdonság a ma-

gyar honfitársak között még ismeretlen, de
ha bárki is egyszer megismeri, többé a kertje
nem lesz ezen kitn faj spenót nélkül. Ezen
faj nem emelkedik föl, inkább futó növény,
egy palánta 3—4 lábra kiterjed a földön.
Rengeteg levéltermést ad, mennél gyakrabban
levelezik, annál gyorsabban n, gömböly hú-
sos levelei egész a fagy beálltáig használható,
mert zsenge és nem magzik föl. Adag 10c,

ounce (1/16 font) 30c, y4 font 60c, 1 font

$1.75.

SÓSKA.

Sóska

TENYÉSZTÉSE: Megterem bármely talaj-

ban és rendesen a kertnek oly részébe vessük
a magot, ahol évekig elállhat. A mag kora ta-

vasszal elvetend egy láb távolságnyi sorokban.

NAGY LEVEL. Igen nagy, vastag és fi-

nom zsenge level. Kora tavasztól kés szig
szedhet. Adag 10c, ounce (1/16 font) 50c,

1/4 font $2 .00 .

Jelen árjegyzékünk kibocsájtásával valamennyi elbbi árjegyzékeinkben adott árak

érvényessége megsznik.
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GRAND RAPIDS. Ezen saláta a

legismertebb a zöldség termelk és

a vev közönség között, majdnem tel-

jesen esak ezen fajt tenyésztik télen

üvegházakban. Szabadbani kora ta-

vaszi és szi tenyésztésre a legkit-

nbb faj. Nagy laza fejeket fejleszt,

szine világos zöld, kissé fodros és na-

gyon zsenge, vetés után 5 hétre már

úgy kifejldik, hogy használni lehet.

Adag 10c, ounce (1/16 font) 40c, y4
font 75c, 1 font $2.50.

Nagy Bs oni

NAGY BOSTONI. Az általánosan termelt legjövedelmezbb market-saláta. Nagy kemény fe-
j, sima zöld levelekkel. Egyike a legszebb és legtökéletesebb fajtáknak. A szorosan egymáshoz
fekv levelek szép világos-sárga szintiek. Adag 10c, ounce (1/16 font) 30c, font 75c, 1 font $2.50.

Los Angeles

LOS ANGELES PIACI SALÁTA.
Bármely éghajlaton kitünen tenyé-

szik és óriási káposzta nagyságra ki-

fejldik, fejek átmérje néha 12—15

hüvelyk és elnyom 2—3 fontot. Küls
levelek szorosan tapadnak a fejhez,

melyek haragos zöldek, mig a fej kö-

zepe gyönyör sárgás fehér, fenséges

zsenge és ropogós. Ezen fajt nagyban
tenyésztik Los Angeles körül és ide-

szállitják az északi városokba, mert
kemény fejénél fogva hetekig is birja

a szállítást. Tavaszon ép úgy, mint
nyáron és szön lehet palántálni, mert
ez nem magzik fel. 1 adag 15c, oz.

55c, i/
4 font $2.00.

“CALIFORNIAI ÓRIÁS” FEJES SA-
LÁTA. A legjobb korai fejes saláta,
olyan kemény, mint a káposztafej. Le-
velei kissé fodrosak, szép fehérzöldek
és zsengeség tekintetében egy fajta
sem múlja felül. Sokkal elbb fejesül,
mint más fajta. Adag 10c, ounce <1/16
font) 40c, y4 font $1.00, 1 font $2.50.

Saláta Grand Rapids
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FEJES SALÁTA (Folytatás).

DENVER PIACI. Nagy, pompás, sárgazöld, ká-

posztanagyságu fejeket fejleszt. Úgy korai, mint

kési termelésre kiválóan alkalmas. Levélzete nehéz,

zsenge és fodros. Adag 10c, ounce (1/16 font) 30c,

l/4 font 65c, 1 font $2.25.

NYÁRI VASFEJü. — Rendkivül zsenge fe-

jeket fejleszt saláta faj. Küls levélzete zöld, belül

sárga. A fejek gyorsan fejldnek és kemények. Adag
10c, ounce (1/16 font) 30c, yA font 65c, 1 font $2.25.

MÁJUS KIRÁLYA. Különösen becses korai saláta

faj. Nagy, gömböly, üde sárgazöld, barnával ár-

nyalt levélzettel. Ize felülmúlhatatlan. Adag 10c,

ounce (1/16 font) 40c, i/
4 font 75c, 1 font $2.50.

KORAI DIJNYER. Rövid id alatt fejleszt nagy
mennyiség vörös-barna, zsenge, fodros leveleket, a

amelyek kitn zsenge salátát szolgáltatnak. Alkal-

mas minden évszakban való termelésre is. Korai

használatra a magot ágyba srn vessük és mi-

helyt a palánták felemelkednek 3-4 hüvelyk magas-

ra, már lehet tépni és használni is, melyért nyerte

a tépni való saláta nevet. Adag 10c, ounce (1/16

font) 40c, i/
4 font 75c, 1 font $2.50. Május Király—Saláta

Tépni való Saláta

TÉPNI VALÓ
SALÁTA.

TÉLI SALÁTA
TENYÉSZTÉSE: A magot augusztus hó végétl

szeptember hó közepéig vetik s a megersödött nö-
vényeket október hóban szétültetik állandó helyük-
re. Télire falevél vagy szalmástrágya takarót kí-

ván. Tavaszon szép fejes salátát szolgáltat.

TÉLI VASFEJ. Teljesen télálló és gyenge sárga
fejeket hozó téli saláta faj. Adag 10c, ounce (1/16
font) 40c, i/

4 font 75c, 1 font $2.50.

BARNA TÉLI. Rendkivül ellentállóképes, vérpiros

levélzetü saláta faj. Adag 10c, ounce (1/16 font)

40c, i/
4 font 75c, 1 font $2.50. Téli Vasfejü Saláta

Endivia Saláta

KÖTÖZ SALÁTA.
JAVÍTOTT SÁRGA. Magától boruló, igen nagy

fajta. Adag 10c, ounce (1/16 font) 40c.

ENDIVIA SALÁTA.
FODROS TÉLI. Finom fodrozott, dús level és

igen Ízletes faj. Adag 10c, ounce (1/16 font) 40c.
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TÖK FAJOK.
TENYÉSZTÉSE: A spárga és süt tök fajok

tenyésztése nagyon egyszer, a magvak elve-
tendk április végén vagy májusban halmokba
és fészkekbe, egy-egy halomba tehetünk 6—

S

magot és mikor már a növények teljesen men-
tesek a rovaroktól, meghagyhatunk 3 4 nö-
vényt egy halomban. Általában könny, jól
megmvelt földet igényel.

ZÖLD SPARGA-TÖK. Hosszú zöld, bven és
szaporán terem, zsenge, hófehér, a legfinomabb
tökfzeléket szolgáltatja. Adag 15c, ounee
(1/16 font) 35c, y4 font 75c, 1 font $2.25.

Fehér Spárga-tök

FEHÉR SPARGA-TöK. Fehér, hosszú indát-
lan vagy guggon ül, vastag húsa ízletes fze-
léket ad. Általánosan ismert piaci faj. Adag 15e,
ounee (1/16 font) 35c, x

/i font 80c, 1 font $2.50.

NAGY' SARGA. Közönséges mezei tök, vagy
disznótok. Roppant bven terem és zöld korá-
ban zsenge húsa kitn fzeléket is szolgáltat.
Adag 10c, ounee (1/16 font) 25c, V± font 45c,
1 font $1.50.

ARANY HUBHARD. A leggazdagabb és leg-
jobb téli fajok egyike. Adag 10c, ounee (1/16
font) 25c, XU font 75c, 1 font $2.50.

b) Süt-tök fajok.

HUBBARD. A legjobb amerikai asztali süt-
tökök egyike, pompás izt ad. Sokáig eltartható,
nagyon keresett piaci faj. Adag 10c, ounee
(1/16 font) 25c, Vi font 75c, 1 font $2.50.

Legjobb Magyar Faj

LEGJOBB MAGYAR FAJ. Ezüst-szürke, göm-
böly magyar faj. Kitn, ízletes és sokáig
elálló. Adag 10c, ounee (1/16 font) 20c, XA fout
60c, 1 font $2.00.

MAIMUTH. Igen nagy, gyakran nagy súlyt

is elér, takarmányozási célra alkalmas, igen
böterm. Adag 10c, ounee (1/16 font) 25c, x

/\

font 75c, 1 font $2.00.

TOJÁS-GYÜMÖLCS.
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot március

vagy április hóban melegágyba és a növények
megersödtével ültessük ki ket a szabadba,
könny, gazdag talajba.

FEKETE GYÖNGY. A legfinomabb izü tojás-

gyümölcs, nagyon vastag husréteggel. Adag
10c, ounee (1/16 font) 75c.

Tojás-gyumoics
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Fehér Gyöngyszemii

ASZTALI TENGERI.
TENYÉSZTÉSE: Gaz-

dag-, meleg talajban
legjobban díszük, de
átlag megn bármely
földben, ha az jl meg
van munkálva az ülte-

tés eltt, ültessük el a

magot, mihelyt alkalom
van rá, 3 láb távolság-
nyira fekv bokrokban,
egy-egy bokorba 6 ma-
got téve, mikor pedig
a 6 hüvelyk magassá-
got elérték, ritkítsuk

meg ket, hogy csak
három nöA’ény marad-
jon egy-egy helyen.

Kapáljuk gyakrabban
és tegyünk idközön-
kint uj ültetést, hogy
állandóan legyen az
asztalunkon.

KORAI ARANY
GYÖNGY. A legkorábbi,
felséges izü, édes cse-

mege tengeri, vagy. ku-
korica faj. Arany sár-

ga szinü, szemei a csut-

kán tömve teltek, ame-
lyek a legkellemesebb
izt szolgáltatják. Szá-
rának növése alacsony
és roppant bötermö. A
legkorábbi asztali ten-

geri a piacon. Adag
15c, 1 font 45c, 2 font

90c.

KORAI CUKOR TEN-
GERI. Korai, nagy csö-

v és finom édes izü

és szem kukorica faj.

Kitn piaci fajta, ko-
raisága által. Adag 15c,

1 font 45c, 2 font 90c.

KORAI FEKETE. Fe-
kete szem, de fzés
alkalmával egészen
megfehéredik. Cukor-
édes, kitn asztali

csemege, btermösége
felülmúlhatatlan. Adag
10c, 1 font 45c, 2 font

80c.

NEKTÁR. Egyike a
legédesebb fajoknak.
Csutkája igen vékony,
szeme pedig ná.gy, fe-
hér, mint a gyöngy és
kitn izü. Adag 10c,
1 font 45c, 2 font 80c.

FEHÉR GYÖNGYSZE-R. Kési tengeri, Ten-
geri, rengeteg bötermö,
minden száron 3—4 csö-
vet terem, amelyek
mézédességü szemekkel
srn meg vannak rak-
va. Adag 15c, 1 font
45c, 2 font 90c. Korai Cukor Tengeri
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UGORKAFAJOK.

IQondike—Ugorka

TENYÉSZTÉSE: Az ugorka kényes kerti növény lévén, várjuk
meg az id teljes felmelegedését. A magot ültessük 3—1 láb tá-

volságban felhúzott halmokban, vagy ugyanily távolságban fekv
sorokba. Jól elkészített, kissé nedves talajt kíván.

KIíONDIKE. Korai, kitn izü és nagyra növ. Salátának na-

gyon alkalmas amerikai faj. Kitn btermségével nagyon ajánlható

market-fai. Adag 10c, ounce (1/16 font) 25c, % font 75c, 1 font $1.75.

HOSSZÚ ZÖLD. Kitn faj ecetbeni eltevésre és mint ilyen, ál-

talános elterjedésnek örvend. Nagyon bterm. Adag 10c, ounce
(1/16 font) 25c, y4 font 75c, 1 font $1.75.

FÜRTÖS KÖZÉPHOSSZU. Korai középhosszu, kiváló minség,
eeetbeni eltevésre a legfinomabb. A legkedveztlenebb viszonyok
között is igen bterm. Adag 10c, ounce (1/16 font) 25c, y4 font
75c, 1 font $1.75.

JAVÍTOTT ÓRIÁS FEHÉR. Nagyon korai és finom izü, nagyra
növ, fehér tüskés faj. Finom salátát szolgáltat és egyszersmind
kitn kovászos ugorka. Btermsége felülmúlhatatlan. Adag 10c,

ounce (1/16 font) 25c, y4 font 75c, 1 font $1.75.

UG0RKA, MAGYAR, LEGJOBB. Félhosszu, zöld, ropogós izü, fi-

nom faj. Besavanyitásra télire, ecetbe a legkitnbb fajta. Igen
bterm. Házi kertek részére megbecsülhetetlen, a piacra termel-
nek pedig aranybánya. Virágzása korán kezddik s minden virágból
egy ugorka fejldik. Adag 10c, ounce 25c, y4 font 75c, 1 font $1.75.

az összes fajok közt. Tulajdonsága pedig az, hogy ez nem csinál
oly dús indákat, mint a többi ugorkafajok, de btermsége sokkal
nagyobb; ha a gyümölcsét folytonosan leszedjük, akkor szakadat-
lanul egész szig terem. Gyümölcse sötétzöld, 4—6 hüvelyk hosz-
szuak, 1% hüvelyk átmérben. Egyike a legjobb fajoknak, télire
ecetben való eltevésre. Adag 15c, ounce 30c, x/4 font 80e, 1 font $2.00.

Fürtös kozepnosszu
Ugorka
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GUMMÓS ZELLER.

Prágai óriás Zeller

TENYÉSZTÉSE : Ha van alkalom, a mag
melegágyba vagy boxba vetend, amit világos,

napos helyre helyezünk. Hagyjuk a növénye-
ket jól megersödni és azokat onnan, — ha
már az id alkalmas arra — a szabadba ki-

liltethetjük fél láb távolságra egymástól. —
Kissé nedves, de jó talajt kíván.
PRÁGAI ÓRIÁS. Kitn fajta. Kevés gyö-

kér mellett igen nagy, majdnem egész gömb
alakú gumókat fejleszt. Húsa tiszta fehér és

kitn íz. A legkeresettebb és legjobb piáéi

fajta. Adag 10c, ounce (1/16 font) 50c, y4
font $1.50, 1 font $5.00.

SZÁR VAGY HALVÁNYJ-

TANDÓ ZELLER .

TENYÉSZTÉSE: A szár vagy másképen
halványítandó zeller épp úgy vetend és ke-
zelend a kiültetésig, mint a gumós zeller. A
sorokat a kiültetés után tartsuk tisztán, gyom-
mentesen a növényeket és idközönként fel-

húzzuk földdel, hogy a használandó szár mi-
nél zsengébb legyen.
ÓRIÁSI PASKÁi. Aranysárga szárai ropo-

gósak és szálka mentesek, bevermelve tavaszig
eltartható. Kitn markét faj. Adag 10c,

ounce (1/16 font) 50c, y4 font $4.75.

KORAI SZI. Ezen fajta kora szi hasz-

nálatra kétségtelenül a legfinomabb, arany-
sárga szine esábitó, szárai ropogósak, szálka-
mentesek és a legjobb izüek. Adag 15c, ounce
(1/16 font) 75c, i/

4 font $3.50.

Korai szi—Szárzeller

VIRGINIA PEANUTS.

Virginia Peanuts

TENYÉSZTÉSE: A tenyésztése a burgonyáé-
hoz (krumplihoz) hasonló. A magot elültetjük
halmokba és azok kikelte után a földet gon-
dosan felhúzzuk körülötte idnkint.

VIRGINIA PEANUTS. A legjobb és íeg*

btermbb faj, amelyet általánosan használunk
ezen a vidéken. Adag 10c, 1 font 40c.
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KERTI FSZER NÖVÉNYEK MAGYAI.

Eazalikum Borsfü Kapor Lavendula Zsálya

Kömény. Carum carui Adag 10c
Levendula. Levendulla spica Adag 10c
Majoránna. Origanum majoránna . . . Adag 10c
Rozmaring. Rosmarinus oíficinalli. .Adag 10c
Zsálya Adag 10c
Tárkony Ad*J? 10c

VEGYES GYÖKÉRFÉLÉK.
Gombacsira.

Bazsalikum. Ocymum basalicum .... Adag 10c

Borsfü. Saturejt hortensis . . . Adag 10c

Kakuk fü. Thymus vulgáris Adag 10c

Kapor. Anethum graveblens ...... .Adag 10c

Sáfrány Adag 10c

CSIPERKE GOMBA TENYÉSZTÉSE. Legalkalmasabb he-

lyek tenyésztésére istállók, pincék, üvegházak, rejtek-

helyek. szabadban, stb. bárhol, ahol a hmérsék nem keve-

sebb mint .69 fok. Az ágy készítése a következkép tör-

ténik: Gyújtsunk össze friss lótrágyát és ha már van elég,

csináljunk bele hosszú halmot és azt öt napon át minden
nap megforgassuk, az ötödik napon, amikor már a trágya

eléggé átmelegedett, keverjünk közibe ugyanannyi meny-
nyiségü jó földet, aztán helyezzük a trágyát oda, ahol a

gombát tenyészteni akarjuk. És ott aztán akár a földön,

akár valami deszka polcon, 16 col vastagon ersen lepa-

koljuk, lepakolás után 3—4 napot várjunk'’,;- mire fölmeleg-

szik és ekkor 1—2 col mély lyukat vájunk 12^ col távol-

ságban 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 esvízzel megöntözzük és az igy elké-

szített gomba-ágy 6 hétre, 4—6 hétig Szakadatlanul termi,

a szebbnél-szebb gombákat, — A gombacsira préselve tégla
'

alakban, egy tégely 1% font, postán bérmentve^égelyen-
kint darabja 40 cent. Expressen: 5 tégely $1.75.

TENYÉSZTÉSE : A gyökerek a kertnek egy oly helyére ültetendk el, ahol
evekig megmaradhatnak egy heyben. A gyökerek jó mélyre ültethetk.

KÖZÖNSÉGES. Erteljes gyökér dugványok. 10 darab 35c, 50 darab $1.00.
fessen: 100 darab $1.75.

RABARBARA GYÖKÉR vagy
PÁJ PALÁNTA.

TENYÉSZTÉSE: A rabarbara vagy az amerikai nép nyelvén ismert “pie
plánt”, amelynek zsenge szárai darabokra vágva az úgynevezett rhubarb piet
(pájt) szolgáltatják. Az általunk kiküldött gyökerek ágyba vagy sorokba < Iteten-
dk, ahol évekig szolgálnak a fentemlitett pástétom elállítására.

1 darab 25c, 1Ö darab $2.00. Expressen: 100 darab $15.00.

SPÁRGA GYÖKÉR.
TENYÉSZTÉSE: ültessük a gyökeret egy és fél láb távolságbani sor^ ha oly

mélyre, hogy 4—6 hüvelyk mélységben legyen a koronájuk a föld sznvHl. A
földnke gazdag trágyásnak kell lenni.

ÓRIÁSI HÓFEJ. Roppant nagy és vastag növéseket hozó faj. Remek
izü eledelt szolgáltat. 2 éves ers gyökerek. 10 darab 75c. Expressen:
50 darab $3.00, 100 darab $5.00.

TORMAGYÖKÉR

Torma gyökér
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GAZDASÁGI
MAGVAK

Az Egyesült Államokban él
magyar gazdák magvaiknak iy2
évtizedi használata a bizonysá-

ga, hogy a tlünk beszerzett

gazdasági-, vet-, fü- és takar-

mány-magvak csiraképessége és

fajtisztasága .túlhaladják más

cégek nagy hangon hirdetett

cikkeit. Az alábbi jegyzékünk

most is, mint eddig, csakis a leg-

jobban bevált, Amerikaszerte te-

nyésztett gazdasági cikkek faj-

táit foglalja magában.

ÉSZAKNÉMET-
ORSZÁGI
BURGUNDI
TAKARMÁNY-
RÉPÁK.

ÓRIÁS VÖRÖS, óriási hosszú, vörös

husu takarmányrépa, óriási példányok-
ká fejldik és példátlan nagy termése-

ket ad. Minden eszköz nélkül, puszta

kézzel kiszedhet a földbl. B táp-

anyag tartalma folytán tehenek és

más állatok etetésére nagyon ajánlható.

Adag 10c, ounce (1 16 font) 15c, %
font 35c, i/

2 font 60c, 1 font 80c. Ex-

pressen: 10 font $7.00.

ÓRIÁS SÁRGA. Az igazi Mauth
ner-féle sárga javított Eekendorfi.
Henger alakú, tompa vég, kicsiny

gyökérrel. Igen nagyra fejldik és

tartós, tömör husu. Északi vidékekre,

agyagos talajra nagyon ajánlható. Ép
úgy, mint az elbbi, puszta kézzel ki-

szedhet a földbl. Adag 10c, ounce

(1 16 font) 15c, 1/4 font 35c, i/
2 font

60c, 1 font 80c. Expressen: 10 font

$7.00.

Szállítási szabályainkat árjegvr*

künk 2-ik oldalán találhatta
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Sárga Leaming Tengeri

CUKORRÉPÁK.
JAVÍTOTT WILMORIN-FÉLE. Rengeteg nagy cukortartalma

gumókat fejleszt. A legtöbb répatalajban beválik s ezért ajánl-

ható. Adag 10c, (1/16 font) 15c, y4 font 25c, 1 font 60c. Expres-

sen: 10 font $5.00.

MEZEI TENGERI (Kukorica).

Törvényesen 56 font tengeri vagy kukorica van egy busk-

liba, — Nagyban való termelésre alkalmas fajták.

SÁRGA LEAMING. A legjobb középkorai faj a marketon. Fog-

idomu, aranysárga szem tengeri, körülbelül 100 nap alatt érik be.

Nagyon bterm. Postán 1 font 25c, 2 font 40c. Expressen J
/4

bjishli $1.25, 1 bushli $4.00.

Pattogtatni való
Kukorica

PATTOGTATNI VALÓ KU-
KORICA. Tzön felpattogó
legfinomabb faj. Annyira b-
séges és kipattogó faj, hogy
egy félmarék kukoricából egy
kvartos edény szinig megtel-
lik a kipattogzás után. Min-
den háznál kellene lenni a
gyermekek részére és nagy
pénzt lehet vele megtakaríta-
ni. Adag 10c, 1 font 35c, 2
font 60c.

Kerek Sárga—Takarmány Répa

KEREK SÁRGA.
Aranysárga szinü,

kissé ovális alakú

takarmány répa, a

mely felette jövedel-

mez faj. Adag 10c,

ounce (1/16 font)

15c, i/
4 font 35c, 1

font 75c. Expressen:

10 font $7.00.

KEREK VÖRÖS.
Alakja, btermösége
megegyezik az elb-
bivel, csak szinre

különbözik tle. Mig
az elbbi sárga, ez

vörös szinü. Adag
10c, ounce (1/16
font) 15c, V4 font
35c, 1 font 75c. Ex-
pressen: 10 font

$7.00.

Olvassa el szállítási sza-

bályainkat árjegyzékünk
második oldalán.
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TENGERI (Kukorica.)
ÉSZAK BÜSZKESÉGE. — 80 napos tengeri

Nagyon bterm és korai. Egyike a legelter

jedtebb fajoknak az északi vidéken. A csövet

és a szemek nagyok. Postán 1 font 25c. 2 fon^

40c. Expressen: y4 bushli $1.25, 1 bushli $4.00.

SÁRGA FOGIDOMU. Megfelel bármely ég-

hajlatnak és talajnak, nagy csövekkel. A mag
küls vége fehér, belseje sárga. Érése 90 nap.

Postán: 1 font 25c. 2 font 40c. Expressen:
i/
4 bushli $1.25, 1 bushli $4.00.

KUBAI SZÁR TENGERI. Valódi amerikai
csalamádé kukorica. Levelei nagyon szélesek

és hosszúak, szárai zsengék és lédusak. Zöld
etetésre kiválóan alkalmas. Postán: 1 font
25c, 2 font 40c. Expressen: y4 bushli $1.25,

ADÓSSÁGTÖRLESZT.
A növény óriási nagyra

n és ennek dacára korán

megérik, kikeléstl számít-

va 100 nap alatt levágha-

tó. Szemei nagyon vilá-

gos sárgák, csutkája ki-

csiny, átlag 2 csövet te-

rem szárankint. Ajánlható

olyan vidékekre, ahol igen

forró a nyári hfok, mint-

hogy a szemei a zsizsik

fellépte eltt megérnek,

avagy keményednek meg.

Postán: 1 font 25c, 2 font

40c. Expressen: y4 bushli

$1.25, 1 bushli $4.00.

LONGFELLOW-FÉLE

.

Nyolc soros telt szem
(éppen, mint a magyar-

országi), általában nagy-

bani termel fajta úgy
itt Amerikában, mint Ma-
gyarországban. Hosszú cs
vei rendesen a tövétl a

hegyéig tele vannak sze-

mekkel. Postán: 1 font

25c, 2 font 40c. Expres-

sen: y4 bushli $1.25, 1

bushli $4.00.

Ha városában nincs express hivatal (Ex-

press Office), nagyon kérjük a legközelebbi

város nevét adni, ahol van ezen hivatalok

egyike

Észak Büszkesége—Tengeri
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TAVASZI GABONAFÉLÉK.

Kállay-féle svéd zabtábla egy magyar honfitársunk telepén.

A termés 104 busli volt holdankint.

KÁLLAY-FÉLE SVÉD ZAB. Ezen elsrend és böterm gazdaságos zab Oroszországból

lett behozva az Egyesült Államok gazdasági akadémiája által 1899-ben. Tiz évig gyakorlatoz-

tak vele, tanulmányozták bséges termését, minségét és hogy milyen talajban tenyészik legb-
vebben. Wiseonsin állam gazdasági telepén tiz évi próba termelés alatt azt tapasztalták, hogy
ezen a svéd zab a tiz év alatt átlagosan 8y2 bushlival több zabot terem holdankint, mint bár-

mely másfajta.
A legnagyobb elnye a többi zab fajok között az, ho; y ezen faj óriási messze kiterjedd

gyökereket csinál és ennélfogva bármely földben és bármely idjárásban bségesen terem.

Tehát annálfogva, hoyy óriási gyökereket csinál,

úgy elbokrosodik, hogy néha egy magból, egy
gyökéren 15 és 25 szál emelkedik fel óriási für-

tökkel.

Svéd zabot a legnagyobb sikerrel tenyésztik
mindazon vidékeken, ahol csak zabot termelnek,
Tehát azon farmer, aki bséges termést akar, le-

gyen az akár alacsony nedves, könny fekete,

vagy sovány magaslatos földje, az rendelje meg
ezen nemes zabfajt, mert csakis ezen fajt ter-

melheti eredményesen. Vessünk 3 bushlit holdan-
kint. 1 busli $2.50, 5 busli $11.00, 10 busli és azon
felül $2.00 buslija.

Tavaszi huia.
MINNESOTAI. ö^ép acélos szem, szakállas,

általánosan termelt ouzafaj. Bdtermségével fe-

lülmúl minden máy fajokat. >Tagy aranysárga
kalászokkal. 1 busli $4.00, 10 busli $35.00.

Tavaszi arpa .

Tavaszi Búza

HATSOROS. Biztos és óriási hozama folytán

igen keresett hatsoros telt kalászu, általánosan

ismert és termelt szakállas korai árpa. Bterm,
fagyálló, ers növés és nagy hasznot hozó faj,

amely minden talajra alkalmas. 1 busli $3.00,

10 busli $28.00.

UJ SZAKÁLTALAN. Igen szép, telt szem.
Szálka nélküli árpa, sokkal bvebben terem, mint

a hatsoros, különösen szereti a magas, homokos
talajt. 1 busli $3.00, 10 busli $28.00. Hatsoros Árpa
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110 Napos Hubám Lóhere tábla

Ezen alábbi cikket egy ma
gyarországi lapból vettük

:

Az Egyesült Államok e-
gyik államának, Alabamá
nak egy tudós tanára egy
uj here fajtát termelt ki,
mely méltán kelt nagy fel-

tnést nemcsak Ameriká
bán, hanem Európa azon
országaiban is, ahol ezt a
fajtát kipróbálták. Hubám
here a neve s magvát a
tenyészt tanár sokaknak
kiosztotta kipróbálás vé-
gett. Ez a lóhere nem két,
hanem csak egy éves és

úgy takarmánynak. mint
zöld trágyának kitn. Egy
kolumbiai farmer leírja egy
amerikai újságban, hogy
náluk próbára vetettek egy
darab földbe Hubám lóhert
május 1 én; a vetés julius
17 -én már 120—150 centi-
méter magas volt. Julius
17 étl augusztus 6-ig (21
nap) ismét 80 centimétert
ntt a Hubám (átlagban a

nagy meleg napokban 5
centimétert). Tehát a le-

írás szerint embermagasság-
nál is nagyobbra fejldik
az uj herefajta.

Az 1921. évi nagy szárazságot a Hubám fényesen kiállotta. Az egyik kísérletez tudatja, hogy ná-
luk úgyszólván alig volt es és a Hubám mégis 130 centiméter magasra ntt.

Bámulatosnak mondják a Hubám magtermését is. Egyik tenyészt próbára 12 deka Hubám magot ve-

tett; a vetés 150—240 centiméter magasra ntt és magnak hagyva. 270 kiló magot adott. Ha ez igy igaz,

akkor egy hold földön vígan lehetne egy millió korona érték Hubám-magot termelni.

A Hubám minden talajjal megelégszik; természetesen a jó termerben lev földben jobban diszlik.

Amerikának Ohio, Michigan, Dakota, Alabama, Columbia államaiban óriási Hubám-mezk vannak. Európa
államai közül tudomásunk szerint még csag Olasz- és Angolországban termelik.

Jó volna, ha a többi európai államokat mi megelzhetnénk a termeléssel és a szomszédos országokat
mi láthatnánk el Hubám-maggal. Ilyen módon lehetne valutát javítani. Mindenki Írjon amerikai isme-
rseinek, hogy küldjön Hubám lóhermagot, ha többet nem, legalább egy levélboritékkal (az amerikai pos-
tahivatal megmondja, hogyan lehet feladni a küldeményt). A legcsekélyebb maggal is kísérletezhetünk.
Próbáljuk ki mindjárt egy részét véd növénnyel vetve is. Ha semmit se próbálunk, akkor semmire se

megyünk I Ha van sok takarmány, akkor lehet sok állat, sok trágya, jó föld, sok termés.

A kísérletek eredményét tudassuk másokkal is. GÖRÖG ERN.

Hubán lóhere újdonság .

Ezen Lóhere faj a leghasznosabb amit ezideig

még feltaláltak a gazdálkodók részére. Egynyári

Lóhere faj, tehát tavaszon elvetjük Zab, vagy

más gabona hegyé és már azon az éven 3—4 láb

magasra fejldik. Akár szárazon, akár zölden

állatoknak elsrend takarmányt szolgáltat. Azon-

felül alászántásra szintén elsrend, például szön

elvet Búzát vagy Rozsot, vagy tavaszon Árpát,

vagy Zabot, Április 15-ikén szinte elveti hegyéje

a Hubán Lóhere magot, mikor a gabona megérik

learatja és a Hubán Lóhere aratás után legké-

sbb hat hétre 3—4 láb magas. Ekkor alászánt-

juk és oly hasznos mtrágya, hogy leszántás után

földje bármiféle növényt megterem. Postán bér-

mentve 1 font 60c, 3 font $1.60. Expressen: 5

font és azon felül 50c fontja. Európa bármely

részébe postán, ingyen szállítva: 1 oz. 30c, Vi

font 60c, y2 font 80c, 1 font $1.25, 3 font és

azon felül $1.00 fontja.
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LUCERNA ÉS LÓHERE MAGVAK.
Az itt felsorolt gazdasági magvak árai változásnak vannak alávetve s igy

az árak csak kisebb mennyiségekre nézve vannak feltüntetve. Nagyobb meny-
nyiségek vételénél mintával s napi árak közlésével szivesen szolgálunk.

Lucerna

LUCERNA (Medicago sativa.) Legels ren-

d, nagy szem, kiváló minség, legnagyobb
esiraképességü és legtisztább magyar faj Pos-
tán: 1 font 50c, 3 font $1.40. Expressen: 5
font és azon felül 40c fontja.

SVÉD VAGY KORCSHERE. (Trifolium
hybridum.) Nedves rétekre igen ajánlható,

ével, a fagyot kiállja. Postán: 1 font 50c,

3 font $1.40. Expressen: 5 font és azon felül

40c fontja.

BÍBOR LÓHERE (Trifolium incarnatum.)
Ezen faj annyiban különbözik a vörös lóhe-

rétl, hogy sokkal nagyobbra n, dusabb ter-m és zöld etetésre a legalkalmasabb. Postán:
1 font 50c, 3 font $1.40. Expressen: 5 font

és azon felül 40c fontja.

VÖRÖS LÓHERE (Trifolium pratense.) Leg-
kitnbb a takarmányok között, úgy zölden,
mint szárazon, a leghasznosabb takarmány és
nagyon szapora jó talajban. Postán: 1 font
50c, 3 font $1.40. Expressen 5 font és azon
felül 40c fontja.

Vörös Fehér Bíbor

lóhere lóhere lóhere

FEHÉR VAGY RÉTI HERE (Trifolium
reyens.) Kitn minség mag. Rétekre igen
ajánlható. Minden jobb talajban díszük. Pos-

tán: 1 font $1.00, 3 font $2.75. Expressen: 5

font és azon felül 80c fontja.
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KÜLÖNFÉLE MEZGAZDASÉGI MAGVAK.
Az árak kötelezettség nélkül értendk. Nagyobb

mennyiségek vételénél tessék napi árfolyamért Írni.

MAGYAR HUMOR. Ezen nemes takarmány minden
magyar gazdálkodó ember eltt nagyon ismeretes. Min-
den talajban bven terem s csak nagyon túlságos

nedvességtl szenved kárt. Vetés ideje idleges, lehet

már május elején vetni, akkor már junius utolján hasz-

nálhatja akár zöld etetésre, akár télire felszárogatni.

Azonkivül lehet még junius utolján is vetni, ami arra

jó, hogy mikor már a legelk silányak, augusztus, szep-

temberben zöld muhorral lehet pótolni tehenek és lovak
részére. Bámulatos gyorsan növ és oly bséges, hogy
néha 6—8 tón takarmány terem holdankint. Postán:
1 font 35c, Expressen 10 font és azon felül 10c fontja.

Köles

TAKARMÁNY TÖK.

Takarmány Tök

NAGY MEZEI. Va-
lódi mázsás takarmány
tök, fehér héjú. Rend-
kívül nagy hozama és

tápanyag tartalma foly-

tán a mezgazdákra
nézve megfizethetetlen.
Adag 10c, ounce (1/16
font) 25c, *4 font 60c,

1 font 31.50.

NAGY SÁRGA. Kö-

zönséges zöldhéju disz-

nótok. Adag 10c, ounce

(1/16 font) 20c, 1/4 font

50c, 1 font $1.25. Sepr Cirok

KÖLES. Közönséges köles, amelynek szára állatok
etetésére, magja pedig csirkék etetésére kitn eledelt

szolgáltat. Postán 1 font 35c. Expressen 10 font és

azon felül 10c fontja.

LENCSE. Legszebb nagy ma-
gú tiszta, ehet fzeléknek is.

1 font 40c, 10 font és azon fe-

lül 30c fontja.

POHÁNKA vagy HAJDINA.
Az általánosan ismert és hasz-

nált hajdina faj. Korai és meg- Magyar Muhar
marad virágzásban továbbra, mint bármely
más faj. A magja gyönyör, világos szür-

ke. Postán: 1 font 25c, 3 font 60c. Ex-
pressen: 10 font és azon felül 10c fontja.

(52 font van egy bushelben.)

NAPRAFORGÓ, óriási, 1 font 30c.

SEPRó' CIROK (Sorghum Vulgares.)

Ezen növény tenyésztése a leggazdagabb-

ban fizet az összes gazdasági termények

között. Már több mint négy éve tisztitott,

seprnek való cirokért fizetnek 300 dollárt

tonnájáért, vagyis 15 cent fontja és egy

holdon 2—4 tonna száritott cirok terem

meg. Postán: 1 font 40c, 3 font $1.00.

Expressen: 5 font és azon felül 30c fontja.
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Téli vagy Homoki

Bükköny .

Vieia Villosa. Ezen hasznos takar-
mányt azért nevezték el téli bükköny-
nek, mert ezen fajtát nemcsak tava-
szon, de szön is lehet vetni. A ho-
moki nevet meg onnan nyerte, hogy
a legsoványabb homokban is b ter-

mést hoz. Például vannak földek, ahol
a lóhere nem n meg, a homoki bük-
köny ugyanott 4—6 tón takarmányt
szolgáltat holdankint. Egy másik és a
legnagyobb értéke ezen növénynek pe-
dig az, hogy amely földben termelik,
azon földben $14-tl $45 érték trá-

gya helyett szolgál és pedig azért,

mert ezen növény levelei a nitrogént
leszedik a levegbl és a gyökerek ál-

tal átadják a földnek. Vetés ideje a
következ: Lehet vetni és pedig a leg-

jobb vetés ideje április hónap; júni-

us utóján meg lehet kaszálni, kaszálás-
tól fogva egész a fagy beálltáig els-
rend legelt szolgáltat. Lehet vetni
augusztusban és már szeptember ele-

jén elsrend legelt ad egész a fagy
beálltáig és azonkívül lehet vetni szep-

tember és október hónapokban és a

következ nyáron elsrend legel,
vagy pedig júniusban meg lehet ka-
szálni. Egyedül vetve 60 font kell

sgy hold földbe. sszel rozszsal, ta-

vaszon zab vagy árpával vetve, 40 font
kell holdankint. Postán bérmentve:
1 font 45c, 5 font $2.00. Expressen:
10 font és azon felül 30c fontja.

TAVASZI
BÜKKÖNY.

(Vieia sati-

va.) Igazi

magyar faj.

Bven ka-

szálható és

term zöld,

úgyszintén

száraz ta-

karmány ál-

latok eteté-

sére. Postán;

1 font 30c,

3 font 30c.

Expressen: 5

fontja. (60

font és azon

felül 15 cent

font van egy

Tavaszi Bükköny husiiban.)

Homoki bükköny, zabbal vetve

FMAG-KEVERÉK.
Állandó rétek és legelk létesítésére. — Takar-

mány fü-mag ke-

verékeink összeál-

litására a legjobb

fünemüeket hasz-

náljuk.

TXMOTHY Fü,

vagy réti komó-

csin. — Agyagos

vagy nedvesebb

talajon kitünen

diszlik. Jó és sok

szénát ad. Aján-

latos vörös lóhe-

rével vetni. Pos-

tám: 1 font 30c,

3 font 70c. Ex-

pressen: 10 font

és azon felül 12c

fontja. (50 font

egy husiiban.)



KÁLLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE, OHIO 45

KASZÁLÓ KEVERÉK. Elsrend keverék

kaszálónak rétekre. Megrendeléseknél kérjük

a mélyen tisztelt vevinket a levélben feltün-

tetni, vájjon a mag alacsony nedves, vagy

magas száraz talajba szükségeltetik-e. Postán:

3 font $1.25. Expressen: 10 font és azon felül

35c fontja.

LEGEL KEVERÉK. Gyorsan növ keve-

rék legelkre. Kérjük itt is a talaj feltün-

tetését. Postán: 3 font $1.25. Expressen: 10

font és azon felül 35c fontja.

GYÜMÖLCSÖS KEVERÉK. A legfinomabb

fümagvak keveréke gyümölcsösök, vagy ár-

nyékos helyekre legelnek. Nagyon gyorsán

n. Postán: 3 fint $1.25. Expressen: 10 font

és azon felül 35c fontja.

Fmag-keverék tartós és szép

kerti pázsitok számára.

Ha házunk körül, stb. szép, egyenletes és tartós* kerti pázsitot akarunk elérni, a követ-

kezket kell figyelembe venni: Elször is a vetéshez tiszta és csiraképes magot vegyünk, azt

jól megmunkált és porhanyitott föld felületére egyenletesen elszórjuk. Ennek megtörténte

után a magot gereblyével sekélyesen bevágjuk, deszkával vagy lapáttal egyenletesen leverjük

és kikeléséig — ha az id száraz — többször megöntözzük. Száraz idben a pázsit ál-

landóan locsolandó és 2—3 heti idközben géppel vagy kaszával levágandó. A gaztól, gyom-

tól tisztán tartsuk.

Kaszáló keverék egyike

PÁZSIT KEVERÉK ÁRNYÉKOLT RÉSZEK-
RE. Pávai vagy egyéb árnyékait helye-

ken kitünen diszlik. Postán: 1 font 60c, 3

font $1.50. Expressen: 5 font és azon- felül

40c fontja.

BÁRSONY PÁZSIT FMAG-KEVERÉK.
A < legfinomabb zöld bársonyhoz hasonló kerti

pázsitot szolgáltatja. Postán: 1 font 6Óc, 3

font $1.50, Expressen: 5 font és azon felül

40c fontja.
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Vegyes gazdasági és kerti szerszámok

No. 4* Plánét Jr. egyesített kézi halom és

aorvet gép, ngyszintén szántó és kapáló.
Vethet vele bárminem konyhakerti mag, n.

sn hagyma, petrezselyem, sárgarépa, vörös
;?ápa, bab, borsó, stb. Igen könnyen kezelhet.

Darabja Expressen vagy teheráraként

No. 31. Plánét Jr. egyesített kézi sorvet és

kapáié gép. Használható mindennem mag-
vetésekhez ngy, mint az elbbi. Nagy elter-

jedtségnek örvend kertkedvelk körében.
Darabja Expressen vagy teheráruként

küldve §13.00.

No. 17. Plánét Jr. egykerek kézi kapáló és

porhanyitó eke. Nélkülözhetetlen minden kert-

kedvelnek. Gyorsan és tisztában tarthatja

a kertjét mindenki, ha egy ilyennel rendel-

kezik.

Darabja Expressen vagy teheráraként
küldve §8.75.

No. 12. Plánét Jr. kétkerek házi kapáló,

porhanyitó és tölt eke. Teljes fölszereléssel.

Darabja Expressen vagy teheráraként

küldve §11.50.

Nagyon ajánlható könnyen járó gazdasági

eszköz.

Darabja Expressen vagy teheráraként

küldve §12.60.

No. 8. Plánét Jr. egylovas kapáló eke. Na-

gyon könny kerti eszköz, ahol egylovas ka-

páló eke szükségeltetik, különösen zöldségter-

melk és gazdálkodók részére.

Darabja Expressen vagy teheráraként

küldve §18.50.
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Vegyes gazdasági és kerti szerszámok

Palántaszed. Palántaszed és

ültet kanál. 50c.

Ágflirészek. Rendkívül éles ág-

fürészek diófa markolattal. $1.25.

Gyomláló

Gyomláló, ügyes kézi gyomlá-

ló eszköz. 50c.

Gyomláló
kapa

Gyomláló kapa. Ezen kis kapa
minden házi kertben a legszük-

ségesebb szerszám, szükebb he-

lyeken is lehet vele kényelmesen
dolgozni, a másik oldalán lev
villával pedig kapálás után a
dudvát a föld közül ki lehet ráz-

ni. Magyarországon a legfino-

mabb kovácsolt vasból készült.

Postán bérmentve darabja $1.30. Kapa

Magyarországi Kapa, Kitn aeélból ké-

szült, Magyarországból hozott kapák. 10—lg

ines nagyságban is kapható. Postán bérment-

ve, nyél nélkül. 1 darab $1.35, 5 darab $8.25,

Kerti olló

Kerti ollók. Szlk,
rózsafák, stb. metszé-

sére nagyon alkalmas

kézi ollók, könny és

nehezebb minségben
$1.75 és $2^0,

Fen kövek. Csak

gyengébb utánköszö-

rülésre használandók

finom él kések ré-

szére. 4ö,

Permetez. Rozsdamentes bádogból készült. Al-

kalmas minden rovar pusztítására. Használható akár

folyadék, akár porszem szórásra. $1.20,

Hmérk. Finom kivitel-

ben. $1.25 és $2.00.

Sövény olló. Könny sö-

vény olló. Szép alakú sö-

vények alakítására nélkü-

lözhetetlen szerszám. $2.50

és $3.00.

Gereblyék. Tartós kerti,

vasból készült gereblyék.
$1.50.

Ásóvilla. Ásásra alkalmas
kerti eszköz. $2.00.

Lapátok. Vas lapátok több
féle nagyságban. $2.00.
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Amerikai Acél Kasza

Kaszák. Finom acélkaszák $2.50.

Kasza-nyelek. Finomul kidolgoz-

na $1.75.

Fiisarló. Füsarló fi-

nom acélból készít-

ve. $1.00.

Kaszakövek. Finom minség.
40 cent. Pázsitkaszáló. Na-

Füsarló

gyón könnyen járó

pázsitnyiró gép, 4

acélkéssel. $12.00 és

$14.00.

Bor prés. Kitn
gyártmány. Kisebb

használatra nagyon
alkalmas. — Tessék

árakért Írni.

Almabor Prés

Almabor prés. Alma-

bor prés vagy szájder

(cider) készítésre alkal-

mas kisebb prés. Tes-

sék árakért írni.

Hát Fecskendez

Pázsit Olló

Pázsit olló. Szegély és fák körül fnyírás-

hoz nélkülözhetetlen. $1.00.

Tengeri ültet. Általánosan használt kézi

tengeri ültet. $3.50.

Hát fecskendez. Ezen kitn fecskendez
nélkülözhetetlen úgy farmokon, mint házak-

nál. Használható krumpli (burgonya), gyü-

mölcsfák és bármely növényrovar ellen való

fecskendezésre. Istállók, tyukház mésszel va-

ló fecskend ezésére. Kazán nagysága 4 gallon

és mikor már a folyadékot beletesszük, 3—

i

eol üreget hagyunk a kazánban, ekkor jól le-

zárjuk és a kazán közepén álló szivattyúval

(pomppal) ersen levegt nyomunk bele és a

belenyomott leveg képes a bentlév folya-

dékot ers nyomással kinyomni. No. 110, rozs-

damentes bádogból. 1 darab $8.00. Sárgaréz-

bl 1 darab $10.00.

Ha városában nincs Express hivatal (Express Office), nagyon kérjük a legközelebbi

város nevét adni, ahol van ezen hivatalok egyike.
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Ével és egynyári virágokkal a lég szebb fajokkal beültetett házi kert

LEGGYÖNYÖRBB EGYNYÁRI ÉS ÉVEL VIRÁG-
MAGVAK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN.

Csak egy szál virágot, de ha idnk és helyünk megengedi, ültessünk igen sok virágot. Sem-

mi más lelkünket nemesitbb munkával nem foglalkozhatunk, mint virágtenyésztéssel. Meny-
nyivel 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 gyjteményünk csakis még mindenki által a

szülhazánkból ismert legszebb és legkedvesebb virágok nemeit tartalmazza. Virágbarátok,

ezeknek könny kezeléseik által, a legjobb sikereiket fogják elérni.

3
SZÁM

V1RÁGMAG GYJTEMÉNY.
Árjegyzékünk hátsó tábláján megjelen virág újdonságok, 4 faj.

Minden fajból egy adag, 4 adag 30c.

4
SZÁM

VIRÁGMAG GYJTEMÉNY.
20 adag a legszebb nyári virág magvakból, melyek nagyon
könnyen tenyészthetk. Kedvezményes áron $1.00 kaphatók.

Rendelje meg ön is, legyen szép virágos kertje!

Hnsz adag
legszebb
virágmag

$1.00

1 adag Árvácska, vegyes 10c

1 adag Balzsamina, vegyes 10c

1 adag Bársonyvirág, vegyes 10c

1 adag Búzavirág, vegyes 10c

1 adag Borsó, szagos 10c

1 adag Cosmos, vegyes ' 10c

1 adag Calendula, vegyes 10c

1 adag Disz Mák, vegyes 10c

1 adag Gaillardia, vegyes 10c

1 adag Kakastaraj, vegyes 10c

1 adag Kéknefelejcs, vegyes 10c

1 adag Mályvarózsa, vegyes 10c
1 adag Phlox, vegyes ioc
1 adag Petúnia, vegyes ioc
1 adag Portulakka, vegyes lOc
1 adag Nyári Cédrus, vegyes 10c
1 adag Rezeda, vegyes ioc
1 adag szirózsa, vegyes lOc
1 adag Tátika, vegyes ioc
1 adag Zinia, vegyes ioc

Adagonként az árjegyzéki ára $2 00

SZÁM SZERINT TEGYE RENDELÉSÉT!
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Telepeinken lev üvegházak és melegágyak egy részlete.

Árvácska— Viola Tricolor,

TENYÉSZTÉSE: Tavasszal földdel töltött lá-

dikákba (box-ba) vagy ki a szabadba ágyacs-

kákba vessük a magot és csak nagyon kevés föl-

det használjunk takaróul. Ha már megersödtek

a palánták, ágyakba vagy szegélyeknek kiültet-

hetek, hogy azonban minél tökéletesebb palántá-

kat nyerjünk, a magot augusztusban vessük el s

a megersödött növényeket októberben ültessük

állandó helyükre; télen át védjük kevés szalma-

takarással. Az igy tenyésztett növények már ko-

ra tavaszon gyönyör színezet virágokban gyö-

nyörködtetnek bennünket.

ÁRVÁCSKA ÓRIÁSI VIRÁGÚ, VEGYES. Ezen

faj kertjeink legnagyobb dísze, kivált tavaszi

csoportokban hálásan virít. Kék, sárga, fekete,

fehér és tarka színek vegyesitve. Adag 10c.

Ha városában nincs express hivatal (Express

Office), nagyon kérjük a legközelebbi város

nevét adni, ahol van ezen hivatalok egyike.
Árvácska
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Balzsamina— Impatiens.

Balzsamina

TENYÉSZTÉSE:
üveg alá veten-

d, vagy ha már
a fagytól nincs

mit tartanunk, ki

a szabadba, á-

gyacskákba, ahon-

nan késbb kiül-

tetendk.

BALZSAMINA
vagy NEBÁNTS-

VTRÁG. Tömve
telt nebántsvirág

a legszebb színek-

ben, mint rózsa-

szín, sárga, piros,

kék, stb. színek

keverve. — Adag
10c.

Bársonyvirág

Bársonyvirág— Tagetes.

Bájvirág.

TENYÉSZTÉSE: Vetend március—április-

ban ki a szabadba. Virágzik júniustól kés szig.

CAÜLLIOPSIS vagy BÁJVIRÁG KEVERT.
IKitün, bájos virágcsokrok készítéséhez. Sár-

ga és sárga-piros tarka virágokkal. Adag 10c.

Búzavirág

TENYÉSZTÉSE: Vetend kora tavaszon lá-

dikákba vagy késbb ki a szabadba védettebb
helyre. A palánták széjjel ültetendk.

BÁRSONYVIRÁG vagy BÁRSONYKA. Telt
virágú magas fajok, minden színbl vegyítve.
Igen diszlik mindenhol, csak az árnyékos he-
lyet nem szereti. Adag 10c.

Búzavirág— Centaurea.
TENYÉSZTÉSE: Vetend április-májusban

a szabadban. Minden kerti földben diszlik.

Virágzik szeptemberig.
BÚZAVIRÁG. Kevert. Kék, fehér, rózsa és

lila színekben. Hálás szép virág, kés szig
virágzik. Adag 10c.
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Szagos borsó — Lathyvus
odorata ,

Szagos

CHRYSANTHE-
MUM VEGYES. —
Szép, teljes vegyes

szinü virágokkal,

a melyek csokrok

kötéséhez kiválóan

alkalmasak. Adag
15c.

Cosmos .

TENYÉSZTÉSE:

TENYÉSZTÉSE: VETÉSE áprilisban a sza-

badban egyenesen állandó helyére. Kikelése
után ró'zsét rakunk melléje, hogy azon fel-
úszhassanak.

SZAGOS BORSÓ VAGY SZAGOS BÜK-
KÖNY. Gyönyör kerti virág. Jó illatával és
virágainak gyönyör változatával ma már el-

srend diszvirágok. Különböz szinekben.
Virágzik kés szig. Adag 10c.

Chrysanthemum .

TENYÉSZTÉSE: Márciustól-májusig veten-
d' cserepekbe vagy ládikákba, ahonnan a pa-

lánták kiültetendk.

Chrysanthemum

Kora tavasszal lá-

dikákba vetend a
mag, vagy késbb
ki a szabadba, á-

gyacskákba, ahon-
nan a palánták ki-

ültetendk.

TENYÉSZTÉSE: Szabadba vetend. Minden
kerti földben díszük. Virágzik októberig.
CALENDULA KEVERT. Teljes narancssárga

virágú. Egész a fagyok beálltáig virágzik.
Csokrokhoz nagyon becses. Adag 10c.
CARDINAL. VIRÁG, FUTÓ. A leggyönyörbb

futóvirágok egyike, egy nyáron 20—40 láb ma-
gasra is felkuszik. Nyár közepétl egész a fagy
beálltáig tele a leggyönyörbb brilliant vörös
virág fürtökkel. Egyes virágja hasonlít a haj-
nalka virágjához és nagysága 2 incs átmér-
ben. Levelei szntén nagyon finoman hasoga-
tottak és magában is nagyon díszes porchok
és verandák befuttatására. 1 adag 15c.

COSMOS VEGYES. Nagyvirágu, bájos, kedvelt
kerti virág. Hosszú szárai miatt a kötészet-
hez igen alkalmas. Adag 10c.

Calendula

Calendula.

Cosmos
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Gaillardia

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

GAILLARDIA VEGYES. A legszebben és

legdusabban virágzó évelk közé tartoznak.
Aranysárga virágai gyönyör pirossal tarkáz-
va, kitn csokrot alkotnak. Adag 10c.

Györgyina egynyári.

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot május hó-

nap elején szabadba csoportba, 4—6 szem ma-

got egy csoportba 2 láb távolságban. A mag
kikelte után 3 szálig kiritkitjuk ket.

Györgyina Egynyári

GYÖRGYINA EGYNYÁRI. Ezen gyönyör
györgyina újdonság párját ritkitja az összes

virágok közt. Magról kell vetni és augusztus
elejétl fogva egész a fagy beálltáig szakadat-
lanul hozza a legremekebb szinü, rózsához ha-

sonló óriási virágokat. Teljes virágú, vegyes
szinekben. Adag 15c.

Diszdohány.
TENYÉSZTÉSE: Vetend március-áprilisban

edénybe vagy melegágyba, késbb ki a sza-

badba. A palánták megersödtével azok ki-

iiltetendk.
DISZDOHÁNY. Gyönyör nagy, fehéres ró-

zsaszinü, kellemes szagu virágokkal. Adag 10c.

Diszmák— Papaver •

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot ki a sza-

badba, állandó helyére április vagy májusban.
Kövér, porhanyós földet szeret.

Disz Mák

DISZ MÁK VEGYES. Remek egyszer vi-

rágú pipacsok keveréke a leggyönyörbb hó-

fehér, sárga, tzpiros, tarka és rózsaszinek-
oen. Igen kedves nyári virág csoportokban
és virágágyakban. Remek csokrokat alkot.

Adag 10c.

Ég szerelem .

TENYÉSZTÉSE: Április-májusban vetend
a szabadba. Gyökere egy helyben hagyva,

több évig elél. Virágzik júliustól szeptem-

berig.

ÉG SZERELEM. Évekig eltartó, gyökerei

a legszebb tzpiros, csomókban fejld virá-

got produkálnak. Virágja állása nagyon ha-

sonlít a török szekfühöz, a különbség köztük

az, hogy az ég szerelem csak egy színben

van és pedig a legremekebb tzpiros színben.

Ezen gyönyör virág az összes virágkertekbl

elmaradhatatlan. Adag 15c.
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Bóbitás Kakastaráj

Kakastaréj

.

TENYÉSZTÉSE: Vetend' március vagy áp-

rilisban melegágyba vagy ládikába, amely szin-

tén napos, meleg helyen tartandó. Junius
elején kiültetend.

BÓBITÁS KAKASTARÉJ. Szép magasra
növ virág. Virágja állása hasonlit a struc

madár tollához. Egy-egy virág hónapokig gyö-

nyör szinesen megmarad, mert ahogy a virág

alulról mulóban van, a fels vége folytonosan

fejldik és tovább virágzik. 2—3 láb magasra
n és hosszú sorokba vetve bámulatba ejti a

néz közönséget. Adag 10c.

Hajnali menyasszony.
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot szabadba

április utóján. A növények megritkitandók ha
már elég ersek és szét lehet ket ültetni.

HAJNALI MENYASSZONY. Egyike a leg-

remekebb egynyári virágoknak. Egész junius
hónaptól hideg szig szakadatlanul hozza a
legpompásabb, többszinü virágokat. Megn há-
rom láb magasra. Adag 10c.

Harangvirág.
TENYÉSZTÉSE: Vethetjük a magot április-

ban a szabad földbe. A növények megritki-
tandók és széjjel ültetendk, ha már elég er-
sek. Ével virág.

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

Ádag 10c.

Harangvirág
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Törpe Kakastaréj

TÖRPE KAKASTARÉJ. Alacsony növés,

igen kedvelt kerti dísznövény. Pompás szi-

aekben. Adag 10c.

Kéknefelejts

Kéknefelejts.

TENYÉSZTÉSE: Márciusban ládikába ve-

tend, amelyek napos, meleg helyre helyezen-

dk. Finomul elkészített földet kivan.

KÉKNEFELEJTS. Szegélyzetekben, vala-

mint cserepekben és csoportokban igen ha-

tásosak. Egyszer kell csak magról vetni és az-

után úgy kell szaporítani, hogy a palántákat

szét kell szedni. Teljesen télálló és tavasztól

hideg szig virágzik. Virágja színe mély kék.

Adag 10c.

Mályvarózsa .

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot ki

a szabadba április vagy májusban,

könny, finoman elkészitett homokos
földbe. A mag kikeltével és ha a pa-

lánták már elég ersek, széjjel ülte-

tendk.

Mályvarózsa

MÁLYVARÓZSA VEGYES. A mály-

varózsák nagyszer és festi hatású

dísznövények. Virágbségük gyönyör
látványt nyújt. Gyönyör hófehér,

piros, sárga, rózsaszín, stb. vegyitve.

Adag 10c.

Aki szép kertet és virágot akar , az vegye a

Kállay Testvérek-féle elsrend, csiraképes

virágmagvakat.
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Nyári Cédrus

Nyári cédrus.

Ezen gyönyör újdonság tökéletesen hason-

lít a rendes cédrus fenyhöz. Növése gyönyör
szép piramis alakú, magassága eléri a három
lábat, nyáron remek üdezöld, sszel pedig
majdnem teljesen vörös. Adag 10c.

Oroszlánszáj vagy Tátika .

TENYÉSZTÉSE: Vetend március-áprilisban

vagy késbb, lehetleg edényekbe, mert a

magva nagyon finom. Májusban a virágpalán
ták kiültetendk.

OROSZLÁNSZÁJ KEVERT. Az oroszlánszáj
rendkívül dús és szép virágzata folytán közis-
mert. Soká nyíló virága a virágkötészethez ki-

tn.
Rózsaszín, adag lOc
Piros, adag lOc
Fehér, adag lOc
Sárga, adag ioc
Vegyes színekben, adag lOc

Oroszlánszáj vagy Tátika

szi Rózsa

szi rózsa .

TENYÉSZTÉSE: A mag márciustól-májusig

vetend jó kövér, homokos földbe. A növények

megersödtével májusban állandó helyükre ki-

ültethetk.

SZI RÓZSA, VEGYES. Nem létezik virág,

amely oly népszerségnek örvendene, mint az

szi rózsa. Magkeverékünk csakis a legjobb fa-

jokat tartalmazza, amelyek minden tekintetben

a legnemesebb alakú és szín virágokat hozzák
a legremekebb szinkeverékben.

Ibolyakék, adag 10c

Rózsaszín, adag 10c

Piros, adag 10c

Fehér, adag 10c

Vegyes színekben, adag 10c



KÁLLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE, OHIO 57

Phlox vagy Lángvirág

Portulaka.
TENYÉSZTÉSE: Vessük a ma-

got május hónapban szabadba, ál-

landó helyére és kikelte után kissé

kiritkitjuk.

Portulaka

Phlox vagy Lángvirág.
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot korán tavaszon meleg-

ágyban vagy késbb ki a szabadba ágyacskákba. A palán-
ták, ha már elég ersek, a szabadba kiültethetk.

PHLOX VEGYES. Szépség és virág tekintetében felül-

múlhatatlan. Bámulatba ejt kitartással virít az szi
fagyig. Adag 10c.

PORTULAKA. Rendkivül igény-

telen és igen hálásan virító nö-

vény. A legforróbb naj)on s a leg-

nagyobb szárazságban is igen szé-

pen diszlik és talaj tekintetében se

válogatós. Az árnyékos helyet nem
kedveli. Vegyes szinekben. Adag

Petúnia Fodrosvirágu

10c.

Petúnia .

TENYÉSZTÉSE: A mag edény-
be vagy ládikába vetend, amelyben
a föld finomul legyen elkészítve.

Vetése március vagy április. Elveté-

se után az edény vagy ládika napos,

meleg helyen tartandó. A palánták
megersödése után széjjel ülteten-

dk.

PETÚNIA VEGYES. Az egyszer
virágú petúniák a legszebb kerti vi-

rágaink egyike. A színek sokasága

és ragyogása, a virágok szépsége és

illata a Petúniának elsrangú helyet

adnak. Adag 10c.

PETÚNIA FODROSVIRÁGU. Gyönyör
fodros virágú újdonság, a legremekebb bril-

liant szinváltizatban, virág nagysága néha
3 incs átmérben és junius hónaptól egész

a fagy beálltáig szakadatlanul virágzik.

Vegyes szinekben. Adag 20c.
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Salpiglossis vagy Trombitavirág

Sálvia

Salvia Splendens. Gyönyör virágnövény, ragyogó
tzpiros virágokkal. Csoportokban nagyon szép éa

cserepekbe tenyésztve is alkalmas. Adag 10c.

Salvia.

TENYÉSZTÉSE: A magot melegágyba
vagy edénybe vetjük, amit meleg napos
helyen és nedvesen tartunk. Május végén
kiplántázzuk a szabadba.

Rezeda mint Cserépvirág

Salpiglossis vagy Trombita-
virág.

TENYÉSZTÉSE. Március, áprilisban vetend homo-
kos földdel telitett cserepekbe vagy ládikákba és már
jusban kiültetend.

Salpiglossis. Gyönyör bársonyos virágú szí-

nekben. Júliustól szig folyton virít. Adag 10c.

Pokvirag.
TENYÉSZTÉ-

TÉSE: Vessük
a magot május
hónapban, ki-

kelte után
vagy szétültet-

jük. vagy rit-

kítjuk.

POOKVI-
RÁG. Ezen
s a j átságos
kinézés vi-

rág nagyon
szép és al-

kalmas oly

helyekre, a

hol 3—4 láb

magasra fel

nhet. A
fenti elne-

Pókvirág vezést azért

kapta, hogy
tökéletesen hasonlít az eleven pókhoz. Vegyes
színekben. Adag 10c.

Rezeda.

Rezeda nagyvirágu. Legismertebb és legked-
veltebb virágaink egyike, telve tömören egy-
mást ér virágokkal. Cserépben is tenyészthe-
tk. Adag 10c,
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Szarkaláb .

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot tavasszal

ki a szabadba, jól elkészített, porhanyós föld-

be. Kora nyártól ó'szig virít.

SZARKAIiÁB KEVERT. Remek szép ég-
színkék, rózsaszín és fehér virágú becses

kerti virág. Nagyon szép csokrot alkot. —
Adag 10c.

Szalmavirág.

TENYÉSZTÉSE: Március-áprilisban vagy ké-

sbb vetjük a magot. Május végével kiültetjük

a palántákat jó kerti földbe.

SZALMAVIRÁG VEGYES. Igen szép fajok
keveréke. Nyári és téli száraz csokrokban nél-

külözhetetlen. Adag 10c.

Szegfk.

TENYÉSZTÉSE: Vetend április vagy má-
jusban cserepekbe, vagy ládákba, amelyeket
meleg napos helyre helyezünk, ahol ket ned-
vesen tartjuk. Kissé homokos talajt kedvel-
nek. A szegfket kikeltük után pikirozzuk, ké-

sbb pedig a szabadba kiültetjük.

Margit Szegf

MARGIT SZEGF. Kiváló, a legszebb és leg-

nagyobb virágokkal. Virágbségük mesés, szín-

gazdagságuk felülmúlhatatlan. Adag 15c.

Szarkaláb

Szalmavirág
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Teljes Kerti Szegf

TELJES KERTI SZEGF. Kiváló finom
minség, csupán teljes virágokat eredmé-

nyez mag. Különös diszkeverék a leggyö-

nyörbb szinekben. Adag 15c.

TOLLAS SZEGF. Nagy virágú, a két éves szegf-
fajhoz tartozó fajta, a kertben és csokorkötéshez kitü-

nen elhasználható. Pompás, teljes fajok, vegyesen.

Adag 10c.

CSILLAG SZEGF. Rendkivül szívós, gazdag és
gyors növés faj. Ha ez évben vetjük el a magot, a jöv
évben korán virágzanak. Félig telt virágai gyönyör vér-
vörös, tiszta fehér, rózsaszín, stb. remek szinekben pom-
páznak. A leghálásabb virágzó szegfüfajok egyike mesz-
szirl érezhet tartós illattal. Adag 10c.

TELJES KÍNAI SZEGF. Egy nyári,

igen kedves és illatos virágokkal. Bven
virit egész szig. Gyönyör szinkeverékben.

Növése 10—12 incs magas, ezért nagyon al-

kalmas ágyak szegélyének vagy utak mel-

lé hosszat ültetve. Adag 10c.

Csillag Szegf (Török Szegf)
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Törpe Sarkantyuka

Törpe sarkantyuka

.

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot ki a sza-

badba április-májusban. Különösen napos he
ivén és minden kerti földben igen diszlik.

TÖRPE SARKANTYUKA, VEGYES. A tör-

pe sarkantyuka legjobban használható szegély-

zetek létesítésére és sokféle színeik által na-

gyon hatásosak. Cserépben való tenyésztésre
is nagyon ajánlható. Vegyes színekben. —
Adag 10c.

Téli vagy Sárga Viola

Sárga viola. — Téli viola.

TENYÉSZTÉSE: Március vagy áprilisban

a magot elvetjük a nyári violák magjához ha-

sonlóan és a növényeket is hasonlóan kezeljük

az szig, amikor a sárga violákat fölszedjük

és cserépbe ültetjük.

TELJES SÁRGA VIOLA. Ezen téli viola

faj igen nagy, gyönyören alakított arany-
sárga árnyalattal és ers illattal. Adag 15c.

Nyári viola.

TENYÉSZTÉSE: A mag elvetésére legalkal-

masabb id március vagy április hava. Vessük

a magot, ha lehet, homokos földdel telitett

ládikákba vagy cserepekbe, amelyek napos,

meleg helyre teendk és ott nedvesen, de nem
túlságos vizesen tartandók. A növényeket át-

ültetjük, ha már elég ersek.

Nyári Viola

NYÁRI VIOLA. Teljes vegyes. A legszebb

fajok és legteljesebb virág szinkeveréke miatt.

Dusán virágzik és illata a lgkellemesebb az

összes nyári violák között. Adag 15c.
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Verbéna
TENYÉSZTÉSE: Áprilisban vagy késbb vetjük

a magot. Soká el van a földben, mig csírázik.

VERBÉNA VEGYES. Bájos miniatr virág, tün-
dökl színezetével és soká tartó virágzatával a
legfinomabb nyári virágokkal els helyen áll. A
tagy beálltáig folyton virágzik.

Scarlát adag 10c
Ibolyakék 10c
Rózsaszín . lOc
Vegyes színekben 10c

Verbéna

Zinnia vagy Rézvirág

Zinnia, Györgyina virága

Zinnia vagy

Rézvirág

TENYÉSZTÉSE: Április
vagy májusban vethetjük
a magot edényekbe, vagy
ki a szabadba. Kövér, por-
hanyös földben a legjob-
ban diszlik.

ZINIA GYÖRGYINA VI-
RÁGÚ ÚJDONSÁG. Ezen
5riási virágú Zinia egy
legújabb válfaja a Ziniák-
nak. Virág állása hason-
lít a Györgyina virágjá-
hoz. Nagyon széles, kissé
göndör virág szirmai a
legremekebb színekben
változnak. Vegyes színek-
ben Adag 15c.

ZINNIA VEGYES. Pom-
pás, teljes, alakra nézve a
Györgyikéhez hasonló a
virága, amelyek a leggyö-
nyörbb színekben fejld-
nek. Virágágyak céljára
szép alakja miatt nagyon
alkalmas, szingazaag vi-
rágjai miatt pedig nagyon
ajánlható bármely célra.
Adag 10c.
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HAJNALKA vagy
FOLYÓKA. Pompás
és gyors növés kú-

szónövény lugasok fa-

lak, porchok befuttatá-

sára kiválóan alkalmas.
Égszínkék, piros, fehér,

stb. virágokkal. Adag
10 cent.

Az itt felsorolt fa-

jok a legszebb és leg-

hálásab'b futónövé-
nyek. Nemcsak fala-

kat, kerítéseket, por-

chokat és lugasokat
futtathatunk be, de

az ablakokat koszorús

alakban beszegélyezhet-

jük. Néhány fajta,

mint a hajnalka, sar-

kantyuka, ládában is

tenyészthetk.

KÚSZÓ VIRÁGOK MAGVA!

KÚSZÓ SARKAN-
TYTJKA. Gyorsan fej-

ld növény, könny
kezelés, szép lombo-
sat, folytonos virágzás

a legpompásabb ragyo-

gó színekben, a ma-
gasra növ sarkantyú
fajokat kedvelt kúszó
növényekké teszik. Disz
keverék gyönyör szí-

nekben. Adag 10c.

COBEA. Rendkívül
gyorsan futó növény,
elegáns, kecses levélzet-

tel. Pompás falak, luga-

sok és porchok befutta-

tására. Virágja elbb
zöldes, késbb pedig li-

Iaszinü harang alakúak.

Adag 10c. Hajnalka.

JAPÁN KOM-
LÓ. Egy nyári,

dús lombozatu,

gyorsan fejld
felfutó növény,

mely tavaszkor

rendeltetési helyé-

re vetve, óriási

terjedelmet ér el.

Porchok, lugasok
és falak bejutta-

tására nagyon al-

kalmas. Levelei a

legtarkábbak, a

mit képzelni lehet.

Ezüst szin, sárga

fehér és zöld csi-

kókkal. Adag 10c

Japán komló.
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KÜLÖNFÉLE SZOBA - ÉS VIRÁGNÖVÉNYEK
Az alábbi növényfajokból a legszebb példányokkal rendelkezünk.

Ahutilon — Virágzó juhar
VIRÁGZÓ JUHAR vagy JÁVOR. Nagyon hálás

szoba növény, növése szabályos fa alakú és ágai meg
is fásulnak, jó kezelés mellett egész éven át virág-

zik, virágja szine négy színben váltakozik. Rózsaszín,

sárga, fehér és bordó piros. Bármely szin. 1 darab
•25c. 10 darab S2.25.

TARKA LEVEL VIRÁGZÓ JUHAR. Levele fehér-

zöld csikókkal gyönyör növés szobavirág, s/.okat

tanul hozza narancs-sárga virágait. Nyáron szabad
bán szintén alkalmas. 1 darab 30c, 10 darab $2.50

Rex Begónia

Amarillys
AMARILLYS HYBRIDA. Hagymás szobanövény re-

mek brilliáns-piros orchidaszerü virágokkal. Az Ama-
ryllisek öntözése októberben abbahagyandó, amikor
ugyanis a gumók pihenése következik. Január és feb-

ruárban a gumók átültetendk friss földbe és az

idvel az öntözését is megkezdjük. 1 darab 50 cent,

10 darab 4.50.

Amarillys,

Folytonnyiló Begónia

Folytonnyiló Begónia

BEGÓNIA REX. Gyönyör nagy és tarkázott le- BEGÓNIA SEMFERFLORENS. Folyton nyiló apró,

velü Begónia faj Remek szobanövényt alkot. 1 darab lecsüng, rózsaszín virágú kedvelt dísznövény. Na-

$5c, 10 darab $2.50. gyón hálás. 1 darab 25c, 10 darab $2.00.
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Begónia (Pettyezett levelii)

PETTYEZETT LEVEL BEGÓNIA. Ezen gyö-
nyör Begónia minden virágszeret asszonynak meg
kell lenni szobájában, amennyiben nemcsak virágja,
de levele is egész díszt szolgáltat házunkban, óriási
levelei hosszúkás alakúak, tele ezüst szinü pettyeze-
tekkel, virágja színe hófehér, 1 darab 30c f 10 darab
$2.25.

Calla Eithiopica

TÖLCSÉRVIRÁG HÓFEHÉR. Ezen gyönyör virág
egyike á leghálásabbaknak a szobavirágok közt. Nem
kíván valami különös kezelést és mégis folyton tele
van óriás nagy, hófehér, tölcsér alakú virágokkal.
Virágja szára 25—30 inch magas, virágja átmérje
8—12 inch. Hosszúkás, haragos zöld levelekkel, egész
éven át a legszebb szobadísz. 1 darab 50c, 10 darab
$4.50.

Spotted Calla—Tölcsérvirág
sárga

Spotted Calla

TÖLCSÉRVIRÁG SÁRGA. Virágja alakja éppen
olyan, mint a Fehér Tölcsér virágja, csakhogy ennek
levele haragos zöld és tele srén világos sárga pon-
tokkal, virágja színe pedig sötétsárga. Nyáron nagyon
szereti, ha kertekben, szabadban ki van ültetve, vi-

rágszára pedig a szabadban néha 3 láb magasra i>

fölemelkedik. 1 darab 50c, 10 darab $4.50.

Citromfa

CITROM FÁCSKÁK. Mindenki által régóta kedvelt
citromfácskák, gyönyör szobanövény. Hófehér illa-

tos virága van, gyümölcsei pedig óriási nagyra fej-

ldnek és használhatók. 1 db. 35c, 10 darab $2.25.
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DRACEANA INDIVISA. Igen tartós .és

hálás szobanövény, hosszú, vékony levelekkel.

Remek példányok. 1 darab 25c, 10 darab $2.00.

2 éves ers példány, 1 darab $1.00.

Díszspárga

ASPARAGUS SPRENGERI. Szobában és

ablakok, valamint erkélyek díszítésére egyike

a legszebb növényeknek. Darabonként 25c, 50c,

75 cent és $1.00.

Asparagus Sprengeri.

ASPARAGUS PLUMOSA. Szintén igen
szép és tartós szoba dísznövény. Hajfinom le-

vélzete és pompás növése folytán igen kedvelt.
1 darab 25c, 10 darab $2.50. 2 éves ers pél-

dány 1 darab $1.00.

Fukszia Teljes Fehér.

Fukszia
FUCHSIA HIBRIDA. Gyors növés, folyton

virágzó hálás szoba és ablak virág. Jó kezelés
mellett évhosszat folytonosan virít. Teljes és

egyszer formában, fehér, kék és piros virággal.
1 darab 25c, 10 darab $2.00.

Gummifa.

Fikusz vagy Gummifa
FICUS ELASTICA. Mindenütt j61 tenvész,

nagy sötétzöld leveleivel emeli a szoba díszét.

1 darab $1.50.



KÁLLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE. OKIO 67

Oltott Kaktusz

Lantana Mézvirág
LAXTAXA — MÉZVIRÁG. Leghálásabb és

legszebb szobavirág, akár porcsokra való besz-
ketekben, akár cserepekben dúsan tenyészik.
Ahogy nö, minden ágán minden levél mögött
igy labdához hasonló virágot hoz, a legreme-
kebb szinváltozatban. Skarlát, bordóvörös,
sárga, fehér és rózsaszín. Bármely szin. 1 da-
rab 25c, 10 darab $2.00.

Tarka Muskátli

Lantana Mézvirág

MUSKÁTLI TARKA. Tarka levelii muskátli. Le
veiének külseje, félig fehér, belseje zöld, virágja pe-

dig skarlátvörös. Legpompásabb szoba növény, 1 drb
25c, 10 darab $2.00.

EPHIPHILUM. Oltott kaktusz, egyike a

legszebb szoba-virágoknak. Télen karácsony-
tájban virágzik, amit soha el nem mulaszt, egy
éven sem. Virágja szine skarlátvörös, virágjá-

nak alakja hasonlit a Tátika vagy Oroszlánszáj
virághoz, csakhogy ez a kaktusz virág jóval

nagyobb és mikor virágzásban van, ennél szeb-

bet el sem lehet képzelni. Egy éves oltás, 4 co-

los cserépben (vagy tégelyben) 1 darab $1.50.

Muskátli vagy Mályva

Muskátli
MUSKÁTLI VAGY MÁLYVA.—Pelargonium Zone-

la. Teljes és egyszer virágú diszfajok, fehér vöröi

vagy rózsa színekben. Bármely színben. 1 darab 20c,

10 darab 1.75.

Muskátli Tarka
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Oleander

Oleander
NERUM OLEANDER. Pompás fácskák remek pi-

ros, fehér, sárga és rózsaszínekben. 1 darab 25c, 18
darab $2.00. 2 éves palánta drbja 75c, 10 drb $6.00.

-reuma

Pálmák
XENTIA BALMOREANA. Gyorsnövésü, elsrend

diszpálma. Nagyon egyszer gondozás mellett gyö-
nyör példányokká feddnek. 10—12 col magas. Egy
darab 30c, 10 darab $2.50, 2 láb magas 1 darab
$3.50, 3—4 láb magas 1 darab $10.00.
LATANIA BORBENICA. Valódi legyez pálma, fe-

jedelmi alakkal. Levelei néha 1—2 láb szélesre is

megnnek és állása akár egy legyez, 10—12 col

magas 1 darab 30c, 10 darab $2.50, 2 láb magas 1
darab $4.00.

Páfrány

Páfrány
NEPHROLEPIS BOSTONIENSIS. Szobák-

ban asztalok és ablakok diszitésére a legalkal-

masabb. Szép hosszú levelekkel. Jó gondozás
mellett néha levelei 5—6 láb hosszúra nyúlnak.

Napot nem kíván és lehet a szobának bármely
világosabb részén tartani. 8—12 col magas.
1 darab 20c, 10 darab $1.75. 2 éves ers pél-

dányok 1 darab $1.00.

Petúnia

Petúnia
PETÚNIA HYBRIDA. Teljes virágú petúniák. Cso-

dás szépség szinfajokban. Virágjaik nagysága néha
3—4 col átmérj. Pünkösdi rózsához hasonlít. Piros,

rózsaszín, kék és fehér színekben. 1 darab 25c, 10
darab $2.00.
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Passiflora Viaszvirág

Passiflora Viaszvirág
VIASZVIRÁG. Nagyon hálás futó szoba virág.

Gyönyör fényes levelei és remek virágja nagyon
értékessé teszi ablakainkat. 1 darab 25c, 10 darab
$ 2 .00 .

Angol Pelargónia

Angol Pelargónia
ANGOL PELARGÓNIA. Finom szobavirág piros,

fehér, rózsaszín és gesztenye-barna tarka virágok-
kal. A létez legszebb pelargónia faj. Kell gon-
dozás mellett igen gyorsan fejldik. 1 darab 30c.
10 darab $2.50.

Plumbago Kék Lapda

Plumbago Kék Lapda
KÉK LAPDA. A magyar honfitársak eltt^ ezen

hálás virág még nagyon ismeretlen, de annál in-

kább az amerikai nép ismeri, mert gyönyör
szoba- és nyáron szabadbani virág. Virágzáskor
tele van gyönyör, lapdaalaku ibolyakék virá-

gokkal. 1 darab 25c, 10 darab $2.00.

Rozmaring

ROSMARINTJS
OFFICIALIS. A
magyar nép által

kedvelt kerti és

szoba növény fi-

nom illattal. Ezen

fajt direkt Ma
gyarországból ho

zattuk, mivel ez

sokkal ersebben
növ és ágai szép

egyenesen állnak.

1 darab 25c, 10

darab $2.00. 3

éves gyönyör pél

dányok, 12—15

incs magasak, szé

pen idomitva. 1

darab $1.00, 10

darab $7.50. Rozmaring
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Baba-rózsa

JAPANI JÉGVI-
RÁG. — Csodálatos

tartós szoba nö-

vény. Nevelése egy-

szer, mert vizet

sokat nem kíván,

meleget is csak

annyit, hogy meg
ne fagyjon. Levelei

majdnem gömbö-

lyek, húsosak akár

a kaktuszé. Virágja

rózsaszín és virág-

zás ideje január

hónap. 1 darab 25c,

10 darab $2.00.

Japáni Jégvirág

Baba-rózsa
BABY RAMBLER. Folyton virágzó cse-

resznyepiros hónapos rózsa. 1 darab 75c, 10

darab $6.50.

Cserép Hónapos Rózsa

Cserép hónapos rózsák
ROSA SEMPERFLORENS. Cserépben ne-

velt, szép alakú, folyton virágzó hónapos ró-

zsák. Remek fehér, piros, sötétvörös, sárga
vagy rózsaszinben.

GRUSS ON TEPLITZ. Bordópiros.

HERMOSA. Rózsaszin.

CLOTILDE SOUPPERT. Fehér.

PERLES DE JARDIN S. Sárga.

Darabja bármely színben 70c, 10 darab $6.00.

MARSHAL NIEL aranysárga, 1 darab 75c,

10 darab $7.00.

Sansevieria (Zebravirág)

Sansevieria — Zebra Virág
SANSEVIERIA — ZEBRA VIRÁG. Elnevezését

azért kapta a zebráról, mert hosszú, húsos kard
levelei keresztben tele vannak tárga csíkokkal, énoea
úgy, mint a zebra. Egyike a leghálásabb szoba-
növényeknek, bírja a nedvességet, szárazságot, gzt
egyaránt. Levelei néha 3 láb magasra is felnyúlnak.
1 darab 25c. 10 darab $2.00.
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Cserép Szegf

alakúak. A legremekebb nyáron virágágyak-
ban, úgyszintén cserepekben szobában. 1 darab
25c, 10 darab $2.00.

Sugár Virág

Cserép Szegf
DIANTHTJS CAROPHYLIS FL. PL. A rózsán ki

ml a legelkelbb helyet foglalja el a szegf. Pom-
pás fehér és rózsaszínekben.
HARLOWARDEN Bársonyos sötétvörös.
ROSE ENCHANTRES. Sutét rózsaszín.
WHITE ENCHANTRES. Tiszta fehér.
KANÁRI SÁRGA.

Sugár Virág
SUGÁR VIRÁG. Gyors növ és tartós szobavirág.

Majdnem egész éven ót folyton virágzik. Virágja su-

gár alakban csüng lefelé és hónapokig eltart. Virágja
azine gyönyör skarlát vörös, levelei szintén szép
sötétbarna szinüek. Egyike a leghálásabb szoba vi-

rágoknak. 1 darab 25c, 10 darab $2.00.

Strobilantus — Mágnás
Kékvirág

STROBILANTUS — MÁGNÁS KÉKVIRÁG.
Legnemesebb növény úgy virágja, mint gyö-
nyör szines levelénél fogva. Levelei 8—10 col
hosszúak, gyönyör égszínkék és rózsaszín
csikókkal. Virágja színe ibolyakék, trombita

V anilla

Vanília
HELIOTROPPIUM. Igen kedvelt virágágy! nö-

vény lilaszinü és kitn illatú virágokkal. 1 darab
25c, 10 darab $1.75.
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Telepeink egy része. Több hold terjedelm tearózsák virágzásban

EGY ÉS MÁS A RÓZSAFÁKRÓL
Az ültetés ideje. A bokorrózsák és a futóró-

zsák legalkalmasabb ültetési ideje az sz, vagy
a tavaszi március és április hónapok, amikor a

rózsák a leggyorsabban gyökereznek és ugyan-
abban az évben gazdagon viritanak.

Kezelés a megérkezéskor. Ha a rózsák gyöke-
rei megérkezésükkor szárazságot mutatnának,
tegyük a gyökeret vizzel telt edénybe egy
napig, ha pedig a rózsák szárai is fonnyadtak
volnának, ássuk be ket a földbe és takarjuk
be az egész rózsatkét, úgy, hogy teljesen ta-

karva -legyenek azok nedves földdel s csak két-

három nap múlva vegyük ki onnan ket, amikor
már teljesen felfrissültek és ültessük ket ál-

landó helyükre. A kipakkolásnál arra is nagyon
vigyázzunk, hogy az a nap melege és szelek

által védett helyen történjék.

A rózsaágy fekvése. Ha csak lehet, napos és

zord északi szelek által védett helyet válasz-

szunk ki rózsaágyak részére.

A talaj és annak elkészítése. A rózsafajok
legjobban diszlenek tápdus, agyagos talajban,

de mindazonáltal kitünen diszlenek bármely
kerti földben is. Mieltt a rózsák ültetéséhez
fognánk, forgassuk meg a talajt (ássuk fel)
1—2 láb mélységre és ha nem lévén elég táp-

dus, az jól érett tehén, vagy ló tárgyával
összevegyitend.

Az ültetés. Ássuk a gödröket oly tágasra,

hogy elég nagyok legyenek a gyökerek ké-

nyelmes befogadására, ültessük a rózsákat oly

mélyre, mint a faiskolánkban voltak ültetve.

Továbbá az ültetésnél ügyeljünk arra is, hogy
a föld bels része (humus) jusson közvetlen a
gyökerekhez és a föld szilárdan oda legyen
tapadva a gyökerekhez.

A metszés. A rózsafákat általánosan az egész

rajta növött ágakkal küldjük szét, amiket hi-

bás volna úgy elültetni, ahogy megkapjuk, ha-

nem az uj ültetett rózsákat, ha azok tavaszon
vannak ültetve, 3-—4 ágra hagyjuk csak meg,
a többi ágakat pedig éles késsel, vagy kerti

ollóval levágjuk; a meghagyott ágak pedig
3—4 szemre visszavágandók. Az szön ültetett

rózsák ágai meghagyandók és csak tavasszal

kell azokat is visszavágni az elbbeni mód
szerint. Az ily módon metszett rózsák biztos

eredményt és b virágzást hoznak, ültetés után

a rózsák jól beöntözendk.

A további gondozás. El ne mulasszuk a gyö-

kérrl és a törzsrl jöv vad hajtásokat éles

késsel simára levágni és viritás után az elvi-

rágzott rózsavirágokat mindig leszedjük, úgy-

szintén a rovarokat is gondosan le kell szedni,

ha azok mutatkoznának a rózsaleveleken.
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RÓZSÁK
örömmel adjuk tudomására az igen

tisztelt vevinknek, hogy ismét szolgál-

hatunk magastörzsü rózsákkal, a legre-

mekebb színekben. Magastörzsü rózsa-

fáink 2 éves, erteljes példányok, 4—

5

láb magas törzsökkel és b gyökérzettel.

A kiültetés els évében b virágzást fej-

lesztenek.

SZIVES FIGYELMÉBE! Az alább fel-

sorolt, eladásra ajánlott rózsáink két osz-

tályra oszlanak, még pedig:

TEA-HYBRIDRóZSÁK. A rózsafaj ma
kétségkívül a létez legszebb virág. Fa-
jának szép növése, gyönyör alakú virá-

gainak teához hasonlító illata és egyéb
kiváló tulajdonsága folytán a rózsabará-

tok kedvence, mert kora tavasztól egész

hideg szig folyton virítanak. A tea-

hybrid rózsák sokkal kényesebbek, mint
a Remontant-fajok és korai, jó téli taka-

rást igényelnek.

REMONTANT TÉLÁLL VAGY TÖBB-
SZÖR VIRÁGZÓ RÓZSÁK. Ezen rózsafaj

ma az els helyet foglalja el nagy ellen-

álló képessége folytán, kivált zordonabb
fekvés helyekre alkalmazva. A Remon-
tant, vagy a többször virágzó rózsák a

legsötétebb bordó piros és a legillatosabb

fajokat foglalják magukban és virágzás-

kor gyönyör látványt nyújtanak. Föld-

del teljesen elegend takarni — vagy
még ennyi takarót sem kíván — mert
enyhe télben még a kintmaradt hajtások

sem fagynak meg.
TEA-HYBRIDA FOLYTON
virító bokor rózsák
BETTY (Tea-Hybrid.) A legszebb fehér

tearózsa, amely eddig tenyésztve van, mi-

ért is minden kertben található. Fája ele-

gánsan elágazó, levelei mély zöldek, virá-

gai ideális alakúak, gyengén tejszin fehé-

rek és a legkellemesebb illatuak. 1 darab

90c, 10 darab $8.50.

BUTTERFLY (Tea-Hybrid.) Folyton

virágzó tearózsa faj, remek, kecses, hosszú

alakú bimbókkal. Virágja szine narancs-

sárga és kitn illatú. 1 darab 90c, 10 da-

rab $8.50.

COLUMBIA (Tea-Hybrid). Nagyon ked-

velt, pompás rózsafaj. Növése ers. Virágja
igen nagy, gyöngén ezüstös rózsaszínek.
Rendkívüli dúsan virágzó és finom illatú

virágokkal. 1 darab 90c, 10 darab $8.50.

DOUBLE WHITE KILLARNEY. Az ösz-

szes rózsatenyésztk megegyeztek abban,
hogy ezen rózsa az összes rózsák közt a

legtisztább fehér, ami csak létezik és a leg-

több virágot hozza évente az összes rózsák
közt,

'

júniustól egész hideg szig virit,

bimbó korában gyönyör alakú, illata pe-

dig felülmúlhatatlan és a házi kertekbl
nélkülözhetetlen. 1 darab 90c, 10 darab
$8.50. Double White Killarney
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Gén. McArthur

GENERAL McARTHUR. A legaján-

latosabb tearózsa házi kertek és rózsa-

ágyak részére. Bimbója kecses,- meg-

nyúlt, a virágjának szine pedig remek

skarlát fényl vörös. Nagyon hálásan

virágzik. 1 darab 90c, 10 darab $8.50.

Los Angeles

LOS ANGELES. Ezen gyönyör rózsa-

újdonság Amerika leggyönyörbb államá-

ban, Californiában lett feltalálva és Ca-

lifornia legszebb városa nevérl lett el-

nevezve: Los Angeles. Növése a leger-

sebb az összes tearózsák között, a virág-

szárak néha három lábra is fölemelked-

nek, virágnagysága bámulatos nagy, —
majdnem akkora, mint a nagyon ismert

Paul Neyson rózsák. Virágja szine, szir-

mok küls széle tüzes rózsaszin, beljebb

a szirmok bronz szinüek, legközépen arany

sárga. 1 darab $1.00, 10 darab $9.00.

GRUSS ON TEPLITZ (Tea-Hybrid.)

Remek fényl, bársony-piros szinü és il-

latos virágokkal. Állandóan virágzik.

1 darab 90c, 10 darab $8.50.

JANKHEER J. L. MOCK. Ezen rózsa-

újdonság az egyedüli, melyre az ezüst

szint rá lehet fogni. A virág-szirmok

küls széle gyenge rózsaszin, a virág bel-

seje pedig valódi ezüst szin. Ezen gyö-

nyör rózsa több kiállitáson 2 arany ér-

met, 1 ezüst érmet és 5 els dijat nyert

el. Növése legersebb az összes tearózsák

között. 1 darab 90c, 10 darab $8.50.Gruss on Teplitz.
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MADAME EDWARD WAWLEY.
Gyönyör bársonypiros tea rózsa.

Virágjai óriási nagyok és teljesek,

növése dús és kora tavasztól hideg

szig virágzik. Természetes szine

az árjegyzék tábláján látható. 1

darab 90c, 10 darab $8.50.

OPHXLIA. Legújabb és leggyö-

nyörbb sárga rózsák egyike, ame-

rikai találmány, egy bostoni rózsa-

kertész mutatta be a bostoni rózsa-

kiállitáson 1914-ben és az els a-

ranv érmet nyerte el vele. Szine

bimbó korában gyönyör bronz-

vörös és sárga árnyalattal, kinyílt

korában a legtisztább brilliant na-

rancs sárga. 1 darab 90c, 10 da-

rab $8.50.

Lady Hellingdon

Lady Hellingdon

LADY HELLINGDON (Tea-Hybrid.) Gyö-

nyör alakú uj szalmasárga rózsafaj. Virá-

gai kitn iilatuak. 1 darab 90c, 10 darab

$8.50.

MADAM EDOUARD HERRIOT. Ezen

gyönyör rózsa-újdonság az 1913. évi rózsa-

kiállitáson Londonban az arany serleget

nyerte el. Remek színezete és bámulatos

ers növése, megnyerte a nézközönség tet-

szését. Szine mieltt kinyílik, rézvörös, sár-

ga, rózsaszín árnyalattal, mikor kinyílik,

szinte rézvörös, lángszin és skarlát árnya-

lattal. Mivel színét teljesen megnevezni

senki sem tudta, igy hasonlították ahoz a

színhez, mikor a fényes nap rézvörösre veti

sugarait. 1 darab 90c, 10 darab $8.50.

MRS. ÁRON WARD (Tea-Hybrid.) Foly-

ton virító tea-rózsa faj, remek, kecses, hosz-

szu alakú bimbókkal. Virágja szine narancs-

sárga és kitn illatú. 1 darab 90c, 10 da-

rab $8.50. Mrs. Áron Ward
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Újonnan épült pakoló és hütó' li áz, gyümölcsfák téli eltartására.

JULIÉT. Ezen gyönyör rózsa

teljesen eltér a többi tearózsák-

tól az óriási nagy virágjánál fog-

va. Virág szine szirmok, küls

széle rózsaszín, beljebb rézvörös,

középen pedig narancssárga. Vi-

rág nagysága kinyiltan 5—6 col

átmérben. 1 darab 90c, 10 darab

$8.50.

WILLOWMERE. Ezen gyönyö-

r rózsát egy holland kertész ál-

lította el és elször a chicagói

kiállításon lett a közönségnek be-

mutatva, ahol is az els dijat

nyerte el. Szine bimbó korában

skarlát vörös, a hegyén kissé vi-

lágosabb árnyalattal, mikor pedig

ki van nyílva, virágja csésze ala-

kú, középen sötét sárga, szélein

világos rózsaszínbl láng-szinbe

váltakozik. 1 darab 90c, 10 darab

$8.50. Willowmere
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REMONTANT TÉLÁLLÓ BOKOR RÓZSÁK.
Telepünk egyik fágát a bokor rózsafák

tenyésztése képezi. Ennek folytán rózsafa-

iskolánkból évente 30—40 ezer nemesí-

tett bokor- és futórózsát hoznak forga-

lomba. Valamennyi eladásra kerül bo-

kor- és kuszó-rózsafáink 2 éves, jól el-

ágazott példányok dús gyökérzettel s már
egy Ízben rózsafaiskolánkban viritottak.

A TÉLI TAKARÁS. A bokor rózsa-

fák téli betakarásához használjunk trá-

gyás szalmát, de ha ez nincs, falevél,

vagy más egyéb is megfelel erre a célra.

SOLEIL D’OR. Rendkívül illatos

aranysárga virágú rózsafaj. Növé-

se rendkívül ers, télálló. Egy ró-

zsakertbl sem volna szabad hiá-

nyoznia. 1 darab 90c, 10 darab $8.50.

Paul Neyron

AMERICAN BEAUTY. Széles kö-

rökben ismert, remek mély rózsa-

szín, karmazsinpirosba átmen il-

latos rózsa, szép állású, nagy virá-

gokkal. 1 darab 90c, 10 darab $8.50.

Frau Kari Druschki

FRAU KARL DRUSCHKI, vagy SNOW
QUEEN (Remontant.) Virága színe gyö-

nyör hófehér, a legcsekélyebb más ár-

nyalat nélkül. Bimbói gyönyör szép,

hosszú, megnyúlt alakúak. Növése igen

erteljes. A Remontant vagy a többször

nyíló rózsák között a legels helyet fog-

lalja el. 1 darab 90c, 10 darab $8.50.

MRS. JOHN LAIG (Remontant.) Szép

bokrokat fejleszt rózsafaj. Bimbói gyö-

nyör szépek, hoszukás alakúak. Színe

selyemrózsa szín. Remek faj. 1 darab

90c, 10 darab $8.50.

PAUL NEYRON (Remontant.)
Nagyon ers növés. Virágai na-

gyok, mély rózsaszínek és pompás
illatuak. 1 darab 90c, 10 darab $8.50.

Ha városában nincs express hivatal (Ex-

press Office), nagyon kérjük a legközeleb-

bi város nevét adni, ahol van ezen hivata-

lok egyike.
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TÉLÁLLÓ, FUTÓ VAGY KÚSZÓ RÓZSAFÁK.

Folytonviritó

Crimson Rambler

Crimson Rambler

Nagyon ajánlhatók porchok, verandák, falak, stb.

befuttatására.

CRIMSON RAMBLER. Vörös virágú futórózsa. Élénk
vörös virágú, mindenki által ismert futórózsa, amelyen a
virágok nagy fürtökben jelennek meg; egy 3 éves növény
300 ilyen virágcsomót is hoz. E faj gyors növése felül-

múlhatatlan ers, ültetésének évében hosszú hajtásokat
fejleszt, amelyek a reá következ évben tele vannak vi-

rágokkal. 1 darab 80c, 10 darab $7.50.

FOLYTONVIRITÓ CRIMSON RAMBLER. Szakadatla-
nul, egész nyáron át virágzó vörös virágú rózsafaj. Egy
teljes virágzásban lev növényen alig látszanak ki a leve-

lek és bámulatos nézni. Teljesen télálló. Növése igen

buja és elegáns. 1 darab 90c, 10 darab $8.50.

KÉK RÓZSA ÚJDONSÁG! Kék virágú futórózsa. (Blue

Rambler.) Ezen faj a Crimson Rambler törzsfajhoz tar-

tozik, virágai viola szinbe menk. Igen erteljes növés.
1 darab 90c. Eixpressen: $8.50.
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YELLOW RAMBLER. Sárga futó rózsa.

Gyönyör sárga szín fürtökben virágzó futó

rózsa faj. Egyes virágai nagyobbak, mint az

anyafáé és illatosabbak. 1 darab 80c, 10

darab $7.50.

WHITE RAMBLER. Fehér virágú futó ré

zsa. Növése egyenl a vörös virágú Crimson

Ramblerével, csakhogy piros helyett ez hó-

fehér virágú. 1 darab 80c, 10 darab $7.50.

Pink Rambler Rózsa

PINK RAMBLER. Rózsaszín virágú futó

rózsa. Remek gyengéd rózsaszín virágú futó

rózsa faj, amely virágait nagy fürtökben hoz-

za virágzása idején. Virágzáskor a szépség
és bájosság csodája. 1 darab 80c, 10 darab
$7.50.

FUTÓ AMERICAN BEAUTY. Ez egy ma-
gönc válfaja az ismert American Beautynek.
Virágja gyönyör skarlátvörös, bimbó alakja
tearózsákhoz hasonló. Virágzása pedig na-
gyon eltér az összes futó rózsáktól, mert va-
lamennyi futórózsa fürtökben hozza a virá-
gokat, ezen pedig minden virág külön hosszú
száron jelenik meg, ennélfogva vágni is na-
gyon alkalmas. 2 éves nemesítés. 1 darab 90c,
10 darab $8.50. Futó American Beauty

DÍSZCSERJÉK és bokrok
A díszcserjék otthonunknak vagy kertjeinknek állandó díszéül szolgálnak és egyesek
pompás virágzásukkal hálálják meg a reá fordított fáradtságot. Minthogy a dísz-

cserje tenyésztése faiskolánk egy oly fága, amelybl százezrek kerülnek tlünk
forgalomba, képesek vagyunk a legmesszebbmen igényeknek is megfelelni.

Az alábbi diszcserje fajaink 2—3, némelyek 3—4 láb magas, ers példányok és dús gyö-
térzettel birnak. Szállításuk csak Expressen eszközölhet.

Amygdalopsis.
AMYGDALOPSIS ROSEA FL. PL. Ta-

vasszal, mieltt a levelek kijönnének, az ágak
tele vannak selyem rózsaszín virágokkal. A
létez legszebb díszcserjéink egyike; 2—3 láb

magas. 1 darab 75c, 10 darab $6.50.

Berberis — Sóska cserje .

BERBERIS THUMBERGIANA. Igen csinos

cserje halványsárga virágokkal, amelyeket

sszel piros gyümölcsök követnek. Levélzete

sszel barnapiros, 2 láb magas példányok.

1 darab 40c, 10 darab $3.50.
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Buddleia — Folytonviritó
Orgona

Nyári Orgona

Nyári Orgona
NYÁRI ORGONA vagy SZELENCE. Re-

mek újdonság, a legkeresettebb az összes vi-

rágcserjék között. Virágja alakja az orgona

virághoz hasonló, csak a virágfürtök jóval

hosszabbak, néha 1 láb hosszúra is nnek és

a kinyúlt ágak hegyén csüngnek. Virágja szine

ibolya kék, els éven 4—5 láb magasra n.
Julius hónaptól egész hideg szig tömve re-

mek alakú virágokkal. 2 éves ers példány.

1 darab 50c, 10 darab $4.50.

Cytisus — Sárga virágú akác
CYTISUS LABORNUM. Magasra növ cser-

je sárga, lecsüng virágokkal. Virágja állása

éppen olyan, mint a fehér virágú akácfáé és

ez is feln olyan magasra, csak ennek tüskéje

tincs és a héja a fájának mindig zöld. 1 da-

rab 60c, 10 darab $5.00.

Deutzia

Deutzia
DEUTZIA CEENATA FL. PL. Igen ked-

vés középmagas növés díszcserje fehér vi-

rággal, rózsaszinnel ágyalva a szirmok szé-

lei. Szép példányok. 3—4 láb magas. 1 da-
rab 50c, 10 darab $4.50.

Forsythia

Forsythia—Harangvirág
cserje

FORSYTHIA INTERMEDIA. Kora tavasz-
szal, mieltt a levelek kijönnének, a cserje
tele van aranysárga lecsüng virágokkal. 3—4
láb magas. 1 darab 50c, 10 darab $4.50.
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PHILADELPHUS GRANDIFLORA. Lomb-
csoportokban nélkülözhetetlen cserfaj, bájos
nagy fehér, illatos virágdísze és gyönyör
lombozattal. Nincs az a magyar ember, aki
ezen cserjét ne ismerné, hiszen még egy ked-
ves magyar dalban is meg van, hogy: i( Jáz-
min bokor kihajtott az utcára.” Igen ers,
idvel óriási bokorrá fejldik és 10—12 láb
magasra is fölemelkedik, mikor pedig virág-

zik, szaga mértföldekre is érezhet. 2—3 láb

magas. 1 darab 50c, 10 darab $4.50.

Hibiscus

—

Ziliz

HIBISCUS SYRIACUS FL. ST. Középma-
gasságu cserje. Nagymennyiség lila, hala-

vány és ibolyapiros és fehér színezet vi-

rágokkal elárasztva. Virágjuk alakja hasonlít

a rózsákhoz. Julius elejétl egész október

hónapig virítanak. 2—3 láb magas. 1 darab

50c, 10 darab $4.50.

Lonicera — Bozótcserje

LONICERA GRANDIFLORA. Általánosan

kedvelt, május és júniusban virágzó magas

díszcserje. Virágai világos rózsaszínek, für-

tökben jelennek meg az ágakon és oly b-
ven hozza a virágokat, hogy mikor virágzik,

még a leveleket sem lehet látni a virágoktól.

2—3 láb magas. 1 darab 50c, 10 darab $4.50.

Jázmin

Philadelphus — Jázmin

Hydrangea—Hortenzia

Hibiscus — Ziliz Hydrangea — Hortenzia
HYDRANGEA PAN. GRANDIFLORA. Re-

mek, fehérbl rózsaszínbe átmen nagy labda
alakú virágokkal. Gyönyör cserje, különösen
nagyon alkalmas porchok körül ültetve. Ame-
rikaszerte nagy mennyiségben használják úgy
erre, mint parkokba vagy grupokba ültetve

és ágyak szegélyének használva. Lehet akár-
milyen magasra nevelni, akár mindig ala-

csonyra tartani, metszés által. Minden tava-

szon vissza kell metszeni s pedig ha alacso-

nyan, bokrokra akarja tartani, akkor 2 szemre
minden ágat, ha pedig magasabbra, akkor 4—

5

szemre. 2—3 láb magas. 1 darab 60c, 10 da-

rab $5.50.
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Spirea Anthony Waterer

Spirea — Bajnóca Syringa — Szelence vagy
Orgonafa

Syringa

—

Szelence vagy Orgonafa

SYRINGA. Tagadhatatlanul a legkedvesebb
és illatosabb virágú diszcserje. Kora virág-
zásával egyszersmind a tavasz eljöttét hirdeti.

Ezen gyönyör cserjének nem szabadna hiá-

nyoznia egy udvarból sem. Gyönyör alakú
magasra növ cserje és virágja majdnem még
hó van a földön, mikor megjelenik a bokro-
kon. Teljes virága piros, fehér, rózsaszin és

lilakék szinekben. 2—3 láb magas. 1 darab
75c, 10 darab $7.00.

Symphoricarpus

SPIREA ANTHONY WATERER—PIROS
VIRÁGÚ BAJNÓCA. Soha nem magasabbra,
mint 2—3 láb magasra növ és nagy bokor-
ra fejld remek piros virágú cserje. Junius
hónapban kezdi meg virágzását és hideg szig
szakadatlanul virágzik. 2 láb magas. 1 darab
60c, 10 darab $5.00.

Junius—Júliusban virágzó kedvelt diszcser-

je apró rózsaszinü virágokkal, melyek teljesen

elboritják az egész növényt. A virágok lehull-

tával pedig gömböly hófehér bogyócskák je-

lennek meg a növényen fürtökben, melyek
kés szig rajta maradnak. 2—3 láb magas.
1 darab 50c, 10 darab $4.50.

Spirea—Bajnóca

SPIREA VAN HOUTTE. Gyönyör, hófe-

hér virágú eserje. Virágzáskor egészen el van
borítva remek, hófehér virágokkal. Egyike a

legszebbeknek porchok (verandák) körül, vagy
eleven sövények ültetésére. Akár idomitják,

akár nem, de pompás alakra fejldik. 2—3 láb

magas. 1 darab 50c, 10 darab $4.50.

Sambucus — Bodza ,
sárga

level
SAMBUCUS RACEMOSA. Fürtösbodza. Vi-

rágai kitn illatuak. Ezen cserje ugyan ne-

vérl nagyon közönséges cserjének hangzik,

mert Magyarországon a bodzát ki sem tudják
;

irtani, de ezen bodza egészen más, gyönyör
aranysárgák a levelei és egész nyáron át re-

mek látványt nyújt. 2—3 láb magas. 1 darab
50c, 10 darab $4.50.
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WEIGELIA.
Gyönyör vi-

rágcserje. Vi-

rágzása idején

az ágak tel-

ve vannak
csalaku virá-

gokkal. Az
amerikaiak el

sem tudnak
képzelni egy
házkörüli ki-

,i ültetést ezen
cserje nélkül.

Júliustól egé-

szen a hideg
szig szaka-
datlanul vi-

rágzik. Virág
ján kivül a
levélzete is

oly pompásan
diszit, hogy
ahová ezen
cserje van ül-

tetve, ott a
szépnek nincs
hiánya. Rózsaszín és piros színekben. 2—3 láb

magas. 1 darab 60c, 10 darab $5.00.

TAMARIX AFRICANA. Igen ajánlható, szép
cidrusszerü cserfaj. Különösen élösövénynek
van ültetve, akkor 1 láb távolságban kell ül-
tetni és a leggyönyörbb élösövényt képez,
nyírni pedig bármely alakban lehet. 2—3 láb
magas. 1 darab 60c, 10 darab $5.50.

Labdarózsa
VILBURNTJM STERILÉ. Gyönyör szép vi-

rágcserje, amely egyetlen kertbl sem hiány-
zik. A valódi labdarózsafa. Ezen cserje tagad-
hatatlanul a legismertebb egész Magyarorszá-
gon. Virágzik jun'.ustól egész julius végéig.
Idvel 10—15 láb magasra is megn. 2—3 láb
magas. 1 darab 60c, 10 darab $5.00.

Weigelia

i

I

TELEPÜNK EGIf RÉSZLETE.
fels képen látható több száz 5—6 láb magas Kék (vagy Ezüst) keresztes feny.
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ÉVEL KÚSZÓNÖVÉNYEK
Lakiházak, porchok, lugasok, kerítések, stb. befuttatására igen szép kúszónövények

és cserjék. — Ahova ezen növények ültet tetnek, ott a régi föld kiemelend és igen

tápdus réti föld és homo k-vegyülékkel pótolandó.

Nemes Vadszl

Ampelopsis — Vadszölö

NEMES VADSZÖLÖ. Magától kapaszkodó,

falak befuttatására, általánosan ismert apró

level nemes vadszl, melyet kastélyok és

templomok befuttatására használnak. Levél-

zete sszel csodaszép sárga, piros és bibor-

szinü árnyalatokban ragyog. 1 darab 50c, 10

darab $4.50.

KÖZÖNSÉGES VADSZÖLÖ. Lugasok és

porchok befuttatására igen alkalmas. Rend-

kívül diszit hatású, sszel a levelek barna-

piros szinbe változnak át. 1 darab 40c, 10 da-

rab $3.50.

ARISTOLOCHIA SIPHIO. Nagy level gé-

gevirág pipa alakú virágokkal. Levelei nagy-

sága néha 12 col átmérben. Egész nyáron át

haragos zöld, a legkeményebb télálló kúszó-

növény. 1 darab 60c, 10 darab $5.50.

Aristolochia — Gégevirág

Aristolochia—Gégevirág

Clematis—Iszalag

Clematis— Iszalag
CLEMATIS HYBRIDA. Gyönyör kúszó nö-

vény, lila-kék, fehér és biborpiros szinü, nagy,
pompás virágokkal. Mivel a színüknél fogva
az amerikai nép nagyban veszi és a három
különböz szint: piros, fehér, kéket épp úgy
szin szerint ülteti, mint ahogy az amerikai
nemzeti szin. A három palánta néhány év
alatt 20—30 láb porcsot is betakar. 1 darab
80c, 3 darab különböz szin $2.25.
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CLEMATIS PLANICULATA. Augusztus,

szeptemberben virágzó kúszó cserje, kitn
illattal, középnagy, hófehér virágokkal. Mikor
virágzik, szaga mértföldekre is érezhet, vi-

rágzik 5—6 hétig és mikor már virágja meg-

sznt, akkor meg a magvak pehely alakban

hetekig szinte különös látványt nyújtanak. 2

éves. 1 darab 50c, 10 darab $4.00.

Lonicera— Futólánc
LONICERA HALLIANA. Tiszta és sárgás

fehér, nagyon kellemes illatú virágú futó cserje.

Egész nyáron át folyton virágzik. Virágjának

illata oly ers, hogy mértföJdekre is érezhet.

Az angol (Honeysuckle) nevét is onnan nyer-

te, hogy illata oly édes és kellemes. Verandák
vagy porchok bejuttatására egyike a legszebb

futó virágoknak. 2 éves. 1 darab 35c, 10 darab

$3.00.

Hedera — Repkény
HEDERA HELIX. Pompás, örökké zöld levél-

zetü futó növény. Különösen falak vagy fák

befuttatására nagyon ajánlható. 1 darab 30c,

10 darab $2.50.

GLYCINE vagy KÉKAKÁC. Általában is-

mert kinai kék akác, a legszebb kúszó cserjék

egyike, hosszú, fürtös, kellemes illatú virágok-

kal. A legalkalmasabb porchok (verandák) be-

futtatására. 2—3 éves korában 10—15 láb hosz-

szu indákat is hoz egy nyáron át, mikor pedig

virágzik, az valami mesés látvány. 1 darab 50c,

10 darab $4.50.

Glycine vagy Kékakác

Glycine vagy Kékakác

SÖVÉNYCSEMETÉK
Él sövények a ház eltt, a ház körül vagy utca hosszat, szépen idomítva (vág-

va), nagyban emelik úgy a ház szépségét, mint értékét. Az alábbi fajok azon cse-

meték, amelyek a legjobban megfelelnek házkörüli használatra, amelyek úgy le-

vélzetükkel, mint bájos virágaikkal elragadó, szép külst adnak a ház tájának.

Ligustrum — Nemes fagyai

cserje

Nemes Fagyai Sövény

NEMES FAGYAL SÖVÉNY. Nagyban hasz-
nált úgy városokban, mint kint a vidékeken,
örökzöld, fényes levélzetü, egyenes és tömött
növés sövény cserje. Kitünen lehet idomitani
(vágni) bármiféle alakra. Házát értékesíteni és

háza környékét pedig disziteni semmivel sem
tudja jobban, mintha ezen cserjébl szabályos
3Övényt ültet. 2—3 láb magas, bokros példá-
nyok. 10 darab $1.50, 100 darab $10.00.

Berberis — Japán Sóska-

cserje

Remek sövényt alkotó cserje faj, lecsüng
ágakkal, amelyeken sok sárga virágocska je-

lenik meg a nyár folyamán. sszel pedig tö-

mören vérpiros bogyók diszitik, melyek egész

télen át rajta csüngnek, mely gyönyör lát-

ványt nyújt. 2 láb magas. 1 darab 35c, 10 da-

rab $3.00, 100 darab $25.00.
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VIRÁGHAGYMÁK ÉS VIRÁGGUMÓK.
Valamennyi virághagyma és gumó a homokos talajt szereti; márciustól junius ele-

jéig ültethetk. Az alább felsorolt legismertebb virághagymák és virággumók
könnyen tenyészthetk, maguktól szaporodnak és ez által csak az els beszerzésük
kerül pénzbe. Ezen virághagyma és gumó-fajok sszel a földbl kiveendk és

fagymentes, száraz helyen átteleltetve, tavasszal újra elültetendk.

Eíepha&t’s Eara

Coladium (Elefánt Füle)

COLADIUM ESCULENTUM. Óriási paizs
level dísznövény. Könny talajban, árnyas
helyen és elegend nedvesség mellett ezen nö-
vény leveleit óriási méretekre fejleszti. 1 da-
rab 35c, 10 darab $3.00.

Canna Tarka

Cannák (Kannák)
CANNA INDICA. Impozáns kerti levél és

roppant virágböségü diszvirág. A legreme-
kebb szinváltozatban. Azonfelül egyes fajok-

nak gyönyör sötét-vörÖ3 levele nagyon pom-
pás látványt nyújt úgy grupokban, mint por-

chok eltt. Kopható a következ színekben:

Piros, sárga, rózsaszín, tarka és barna-vörös le-

véllel. 1 darab 25c, 10 darab $2.25.

Hungária Canna
HUNGÁRIA CANNA. Ezen Canna-ujdonság

Magyarországban találtatott föl, azért van
Hungaria-nak elnevezve. Óriási virágú, gyö-

nyör rózsaszín Canna. Szine nagyon ha-

sonlít az úgynevezett Paul Nevron rózsa szí-

néhez. Ha csoportokba (grupokba) van ül-

tetve, szebbet képzelni sem lehet. Azonfelül

porchok elé, vagy házaink körül a legalkal-

masabb. 1 darab 30c, 10 darab $2.50.Canna Hungária
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Gyrgyinák
TENYÉSZTÉSE: A györgyina-gumókat nem

elbb, mint május 1-én ültessük ki szabadba.

Lehetleg homokos földet adjunk a tövéhez,

mert akkor korábban megkezdi a virágzást,

sszel kiszedjük és pincében tartjuk.

Tubarózsa

Tuharósza
TENYÉSZTÉSE: ültessük a hagymákat sza-

bad földbe május elején, egy láb távolságban
és ha jó talajba ültetik, már augusztusban vi-

rágzik. sszel, mieltt a fagy beáll, a hagymá-
kat a földbl kiszedjük és száraz, meleg pin-

cében teleltetjük. Minden tavaszon a fenti

utasitás szerint ismét kiültetjük.

TUBARÓZSA—POLYNTHES TUBEROSE FL.
PL. Február és márciusban cserepekbe, május-

ban pedig a szabadba ültetjük. Nagy, illatos,

gyöngyfehér, teljesen kifejlett gyönyör virá-

gokkal. 1 darab 15c, 10 darab $1.25.

Dahlia

Dahlia

DAHLIA VARIÁBILIS (Györgyike.) Ezen virág
fajok szépségük folytán mindenütt meghódították a

virágkedvelket. A leghálásabban virít minden gu
mós virágnemek között. Gyönyör teljes virágú,
piros, fehér, sárga, rózsaszín és kék színekben
1 darab 25c, 5 darab, vagyis öt színben $1.00.

Györgyike Kaktuszvirágu

GYÖRGYIKE — KAKTUSZVIRÁGU. Ezen gyö-
nyör virág újdonság, gyönyör színezetével és re-

mek virág állásánál fogva még a legtisztább rózsákat
is felülmúlja. Virág szirmai lazák, hosszúak és

kissé göndörek. A kaktusz virágtól alig lehet meg-
különböztetni. Piros, sárga, kék és rózsaszínekben

1 darab 30c, 5 darab öt színben $1.25.



88 KÁLLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE, OHIO

BRONZ KIRÁLY GYÖRGYINA. Ezen gyö-
nyör györgyina saját fölfedezésünk és nem
több még mint 5 éves, máris úgy elszaporitot-

tuk, bogy most a jöv tavaszon, több mint tiz-

ezer áll rendelkezésünkre, vevinket kiszolgálni.

Ilyen szinü györgyina még ez ideig nem léte-

zett és ez az a szin, amelyet minden virágnál

legjobban kedvel a tisztelt közönség: az úgy-
nevezett bronz, vagyis a vörös réz szin és pe-

dig oly tökéletes és tiszta szin, bogy els lá-

tásra bárkinek is megnyeri a tetszését. Szóval

ezen szin legjobban basonlit a napsugarak szi-

nébez, mely néba oly gyönyör szinben fest

esti nyugváskor. Virágszirmuk tágak és nagyok,
szabályosan elhelyezve, a virág nagysága néha

6—10 hüvelyk átmérben, virágszárai szinte 1

és fél, 2 láb hosszú és ez is nagyban emeli ér-

tékét, mert nagyon alkalmas diszitésre. Akik
közel laknak nagyobb városokhoz vagy forgal-

mi utakon, azok vagyont csinálhatnak virágjá-

ból, mert mikor a nagy virágkereskedk más
szinü györgyinákért 25 centet fizetnek tucat-

jáért, akkor ezen fajért fizetnek 5—6 centet,

de néha 10 centet is adnak darabjáért. Az el-

múlt nyáron volt nekünk egy hold föld terje-

delmen, amit volt is sok tisztelt vevnknek al-

kalma látni, látogatásuk alkalmával és mi ar-

ról eladtunk több mint 18,000 virágot, átlag

5 centért darabját. Postán bérmentve darabja
50c, 10 darab $4.00, 100 darab $30.00.
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Gladiolus (Kardvirág)

Gladiolus
GLADIOLUS GANDAVENSIS. Kertek di-

Bzitésére nagyrabecsült növény. Bájos nyári
virág, kard alakú levelekkel és sokszinü vi-

rágszinekkel. Virág-szinei: remek piros, sár-

ga, fehér, kék, rózsaszinü és tarka. A szinek
vegyitve vagy külön-külön kaphatók. 1 darab
15c, 10 darab $1.25.

Gloxinia

Gloxinia

GLOXINIA. Egyike a legszebb nyári vi-

rágoknak. Gyönyör többszinü tölcséralaku
virágja, nagy gömböly viaszkos levelei kert-

jeinkben pompás látványt nyújt. Könny, kö-

vér fekete földet szeret. A gumókat május
15-én ültessük ki. Szobában cserepekben is

könnyen tenyészik. Kapható csak vegyes szí-

nekben. 1 darab 35c, 10 darab $3.00.

TÉLÁLLÓ GUMÓS ÉS VIRÁGNÖVÉNYEK.
Az ével növények a legtöbb örömet szolgáló virágok a kertben, mert a tavasz
els ébredésétl fogva mindaddig, mig a tél be nem áll, gyönyörködtetik a

virágbarátokat a kora tavaszi növésükkel, virágaikkal, levélzetükkel.

Fehér Liliom

Fehér Liliom
LILIOM CANDIDUM.

A legszebb fehér kerti.

Évekig tartó liliom. 1 da-

rab 35c, 10 darab $3.00.

Tigris Liliom
LILIUM TIGRINUM. Na-
rancs-skarlát fekete foltok-

kal. 1 darab 50c, 10 da-
rab $3.00.

Nap Liliom
FUNKIA GRANDIFLO-

RA. Kölönösen árnyékban
jól növ virágfaj. Kecses
alakú fehér, liliomszerü

virágokkal. 1 darab 20c,

10 darab $1.75.
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LILIUM AURATTJM. Felülmúlhatatlan szép-

ség, télálló liliomfaj. Ezen liliom virágai

szépsége és pompázó illata miatt a legszeöb
kerti dísznövények közé emelkedett. 1 darab
15c, 10 darab $4.00.

Kék Ibolya

VIOLA ODORATA. 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 darab 20c, 10
darab $1.75.

Gyöngyvirág

TENYÉSZTÉSE: Ültessük a gyö-
sereket vagy házunk északi tövébe,

vagy árnyas fák vagy bokrok alá,

mert a gyöngyvirág egyedül az ár-

nyas helyet szereti.

Gyöngyvirág.

GYÖNGYVIRÁG. Legels kedves tavaszi vi-

rág lecsüng, fehér harangalaku, remek illatú

virágokkal. Minden árnyékos helyre gyöngy-
virágot kell ültetni. 1 darab 10 cent, 10 da-

rab 60c, 100 darab $5.00.

Kék Ibolya

Kék Ibolya
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Iris Kaempferei

IBIS KAEMPFEREI. Ezen gyönyör ével
virág a leggyönyörbb az összes ével növé-
nyek közt, virágja a legizlésesebb szinekben
pompázik. Piros, fehér, kék és rózsaszinek-

ben. 1 darab 35c, 10 darab $3.00.

Szallagfü vagy Cifrasás

Katalin Rózsa vagy Erzsébet
Virág

Katalin Rózsa vagy Erzsébet Virág

PHALARIS LOL. VAR. Mindenki által is-

mert cifrasás, hosszú, vékony, zöld és fehér-

tarka levelekkel. Csokrokban virágok mellé
kitünen használható. 1 darab 20c, 10 darab
$1.75.

Helianthus — Ével Napra-

forgó

KATALIN RÓZSA. Mindenki által ismert

és bálványozott virágfaj. Remekebbnél reme-

kebb fehér, sárga, piros és rózsaszinü nagy,

kellemes illatú virágokkal. Nagyon alkalmas,

bárhová ültetjük megn, úgy napos, mint ár-

nyas helyeken, agyagos, kavicsos vagy homo-

kos földben egyaránt jól tenyészik és októ-

ber hónapban virágzik. 1 darab 25c, 10 da-

rab $2.00.

HELIANTHUS GR. LL. Igen

szép sárga ével napraforgóval.

1 darab 25c, 10 darab $2.00. Pálma Liliom

YUCCA FILAMENTOSA. —
Tropikus alakú dísznövény,

aagy, fehér harang alakú vi-

rágokkal. 1 darab 25c. Expres-

sen: 10 darab $2.25.

Pünkösdi vagy

Bazsarózsa

PEÓNIA OFFICINALIS. Ugyan
ki ne ismerné e gyönyör vi-

rágot. Tökéletesen kifejlett pél-

dányok. Valóságos csodák. Fe-

hér, piros és rózsaszín diszfa-

jokban. 1 darab 50c. E-xpressen:

Pünkösdi Rózsa 10 darab $4.50.
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Phlox vág Lángvirág
PHLOX PANICULATA. Kedves és

hálás kerti diszvirág. Csekély ápolás
mellett oly dúsan virágzik, ami igazán
bámulat. Kapható a létez legszebb pi-

ros, fehér, rózsaszin, stb. színárnyala-

tokban. 1 darab 20c, 10 darab $1.75.

Tritonna
Lángvirág

TRITONNÁ PFITZERI. Pázsitban vagy

kertben felülmúlhatatlan szép dísznövény. Le-

velei a sáshoz hasonlítanak, sötétzöldek. Er-
sebb hajtásai fáklya alakú, szép piros és na-

rancsszinü virágot hoznak. 1 darab 25c, 10

darab $2.00.

Télizöld Sirra ültetve

Télizöld

Vérz- vagy Máriasziv

Vérz- vagy Mária-sziv

DIELYTRA SPECTABILIS. Legkorábbi ta-

vaszi növény, apró, kedves rózsaszín haran-

gocskákkal. 1 darab 50c, 10 darab $4.50.

VINCA MINOR. Magyarországról minden-

ki által ismert télizöld, amely sirok befutta-

tására, továbbá fák alatt, ahol fü nem n,
aagy sikerrel használtatik. Gyönyör nagy

csillagalaku, mély kék virágokkal. 1 darab

25c, 10 darab $1.75.

Papaver-ével pipacs

PAPAVER ORIENTALE. Csodaszép izzó

tzpiros virágú ével mák. 1 darab 25c, 10

darab $2.25.
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Gyümölcsfák

Í

Telepünk egy fágát a gyümölcsfa tenyésztése képezi. Ennek folytán csakis oly gyü-

mölcsfákat nemesitünk és állitunk el az igen tisztelt vevink részére, amelyek kiváló jó

tulajdonságaiknál fogva már bebizonyultak a legjobbaknak úgy gyors növésükre, mint gyü-

mölcs hozatalukra.

Valamennyi eladásra kerül gyümölcsfáink három éves faiskolai példányok, dús gyö-

kérzettel, szép koronával birnak. A magasságuk átlag 6—8 láb, úgy, hogy kiültetésük után

pár évre — tekintettel a fajnemekre — gyümölcsöznek.

Azon esetben, ha az igen tisztelt vevink nem ismernék a fajtákat, tessék azokat reánk

bizni, csak azt kérjük megjegyezni csupán, hogy nyári, szi, téli, illetve korai, közép-kési

fajok legyenek. Biztositjuk igen tisztelt vevinket, hogy a küldött fajtákkal meg lesznek

elégedve minden tekintetben.

Gyümölcsfák szállítása egyedül csak Expressen vagy teheráruként eszközöltetik.

Az ültetés ideje. Gyümölcsfákat, bogyós fagyva érkeznének meg, — ami nincsen ár-

gyümölcsü csemetéket, szlt, diszfákat és

bokrokat ültethetünk október elejétl április

Í

végéig, kivéve hideg idt, amikor a fa gyö-
kere könnyen elfagyhat.

Bánásmód a megérkezéskor. Gyümölcsfák,
rózsafák, stb. megérkezésük után a csomag-
ból azonnal kibontandók és állandó helyükre
elültetendk. De ha azok bármi oknál fog-

ra nem ültethetk állandó helyükre, készit-

Í
sünk el egy V alakú árkot (sáncot) és ássuk
be ket ideiglenesen, mig az ültetéssel készen
nem vagyunk.

Megfagyás esetén, azaz, ha a csomagolás-
áéi használt moha és a fák gyökerei össze-

ALMAFÁK. —
Gyümölcsfák, rózsafák, stb. ültetésénél

azon legyünk, hogy a gödör elég nagy legyen
a gyökerek befogadására és hogy a föld
fels része (humus) jusson közvetlen a gyö-
kerekhez és a föld szilárdan oda legyen ta-

posva a gyökereihez.
A metszést végezzük jó éles késsel, nem

félve attól, hogy talán a fákat nagyon meg-
csonkítjuk. A metszés mindig tavaszon vég-
zend, még az szön ültetett fákon is.

Ne feledjük el az ültetés után minden-
nem fákról, bokrokról, stb. a jelztáblákat
eltávolitani (levenni), mert ezek rajtahagyá-
sa folytán a fák átvágását és egyéb elpusz-
tulást vonják maguk után.
A fák betrágyázása. Nagyon ajánlatos

szön a gyümölcsfákat, stb. félérett trágyá-
val körülrakni és azt tavaszon a földbe a fák
körül beásni.

Astrakáni Piros Alma
ASZTRAKÁNI PIROS. A legkorábbi nyári

almafaj. Roppant gyors növés. Gyümölcse
középnagy, remek, fényes, skarlátvörös szi-

nü, kellemes, kissé borizü lédus Ízzel. 1 da-
rab 80c, 10 darab $7.50.

talmára a fáknak — helyezzük a csomagot
fagymentes helyre, ahol a fagy lassan kien-
ged belle.

Az ültetés. Frissen felszántott vagy for-

gatott területen csak akkora gödröt ássunk,

amekkora a gyökerek befogadására elegen-

d. Régi forgatott területeken, vagy igen jó

talajokban kissé nagyobb gödröt ássunk.

A fa gyökereit tanácsos ültetés eltt át-
vizsgálni és a letört darabokat éles késsel el-

távolitani. A fát oly mélyre, vagy egy kicsit
mélyebbre ültetjük, mint az nálunk faisko-
lánkban ültetve volt.

NYÁRI FAJOK
CSERESZNYE ALMA. Jókora uagy, piros

szivalaku, cseresznyéhez hasonló faj. TJgy be-

fzésre, mint álma-iz készítésére nagyon ka-

pós. 1 darab 80c, 10 darab $7.50.

Astrakáni Piros Alma
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Édes Nyári Alma .

b) szi

Fajok.

GRAVENSTEI-
NI. Nagyon fia-

talon term és

ers növés al-

mafaj. Sárga szí

nü nagy almák-

kai, amelyek pi-

rossal sávozot-

tak. Remek kora

szi alma, kit-

n lédus sava-

nyú hússal. 1

darab 80c, 10

darab $7.50.

ÉDES NYÁRI. Gyorsnövésü és bter-m korai alma, nagy sárga szinü,

igen édes, lédus gyümölcsökkel. 1 darab
80c, 10 darab $7.50.

Korai Aratási Alma

KORAI ARATÁSI. Meglehets nagyságú,
halványsárga gyümölcs, nagyon korai nyári
almafaj, remek savanykás ízzel. Kimaradha-
tatlan a gyümölcsösbl. 1 darab 80c, 10 da-

rab $7.50.

SZI BORÍZ. Gyönyör és nagyon értékes

korai faj. Gyümölcse nagy, gömböly, piros és

sárga csikókkal. Húsa finom, gyenge, lédus és

kellemes boríz. Kitn alma fzésre. 1 darab

Oldenburgi Hercegn Alma

80c, 10 darab $7.50.

NYUGAT SZÉPE. Igen

nagyra növ, halványsárga

gyümölcsökkel, amelyek vi-

lágos piros foltokkal vannak

tarkáivá. Húsa finom, gyen-

ge savanyu, lédus és olva-

dás. Kitn szi faj. 1 darab

80c, 10 darab $7.50.

OLDENBURGI HERCEG-
N ALMA. Ezen alma új-

donságot Magyarországból ho-

zattuk. Gyümölcse teljesen

gömböly, óriási nagyokká fej

lödnek, színe vörös, sárga csi-

kókkal. Érési ideje október és

márciusig is el lehet tartani.

Értékét a legjobban az emeli,

hogy 4—5 éves korában már

bven terem, 3 éves szép pél-

dányok. 1 darab $1.00, 10

darab $9.00.
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c) Téli Fajok

Fiatal Baldwin Almafa Termésben

Delicious Alma

BALDWIN. Roppant nagy hozamú, bterm és rend
kívül gyorsan növ almafaj. Nagy. gömböly, remek
piros szín trvümölcsökkel, amelyek a legjobb borizüek
és lédusak. Kitn markét faj. A tavaszig eltarthat a

gyümölcse. 1 darab 80c, 10 darab §7.50.

DELICIOUS. Nagyon kedvelt almafaj. Úgy piaci,
mint házi használatra az els helyet foglalja el. Nincs
az az almafaj amely oly hamar elterjedt volna az ül

tetk közt, mint ezen faj. Gyümölcsei óriási nagyok,
brilliant vörös csikókkal. 5—7 láb magas. 1 darab SOc,
10 darab $7.50.

TELI BORÍZ. Remek izü, vörös és sárga sávozott,
boríz téli alma. Felülmúlhatatlan úgy a gyümölcsök
színére való tekintettel, mint kitn izükre. 1 darab
80c, 10 darab $7.50.

JONATHÁN. A létez almafák között a legels he
lyet foglalja el, nagy szalmasárga és pirossal majdnem
egészen bemosott gyümölcsökkel. Korán, rendesen és
bven terem. 1 darab 80c, 10 darab $7.50.

TÉLI ARANY PÁRÁMÉN. Érik október végétl de
rendszerint november és januárban a leglvezhetbb.
Remek zöldessárga szinü és kitn izü gyümölcsökkel.
! darab 80c, 10 darab $7.50.

Téli Arany Párámén Alma
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KÖRTEFÁK
Nyári fajok

BARLETT VAJKÖRTE. Nagy, viasisárga, vöröa
árnynyal bevont olvadós és remek édes lédus gyü-
mölcs nyári körte. Nagyon korán term és gyorsan
ni^ nyári faj. Érése augusztus hó. 1 darab $1.25,
10 darab $11.00.

Korai Aratási

KORAI ARATÁSI. Középnagy gyümölcs és ki-tn minség körte faj. Gyümölcse féloldala sár-
ga, a napos oldala piros, húsa édes és olvadós. 1
darab $1.00, 10 darab $9.00.

CLAPP KEDVENCE. Remek nyári vajkörte, a nap
felli oldalán rozsdaszinü pettyekkel. Tanácsos érése
eltt 8—10 nappal leszedni a fáról. 1 darab $1.00,
10 darab $9.00.

KONC VAJONCA. Általánosan ismert korai faj.
Nagy, hosszúkás, finom édes izü félig sárga, félig
piros gyümölcsökkel. 1 darab $1.00, 10 darab $9.00.

b) szi és Téli Fajok

Császár Körte

CSÁSZÁR KÖRTE. Nem újdonság, de b term
Bégénél, óriási nagyságánál, gyönyör színe, alakja
és fenséges izénél fogva a legismertebb és legelter-
jedtebb egész Magyarországon. Annyiból is legis-

mertebb, mert minden évben b termést ad és en-
nélfogva, ahol csak hely van egy fának, oda császár
körtét, ültetnek. Gümölcse hófehér alakú, óriási nagy-
ra fejldik színe északi oldalán sárga, déli oldalán
pedig halvány piros. Érési ideje szeptember hónap.
5—7 láb magasak. 1 db. $1.25, 10 darab $11.00.
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Székely Magonca

SZÉKELY MAGONCA. Apró gyümölcsü,
mézédes, nagyon bven term körte faj.

Gyümölcsének egyik oldala sárga, a másik
pedig piros. Karácsonyig eltartható. Ezen
jó faj tulajdonsága még az is, hogy átül-

tetés után 2—3 évre már hozza a gyümöl-
csöt. 5—7 láb magas. 1 darab $1.25, 10 da-

rab $11.00. Hercegn Vajkörte

Flemish Szépe

FLEMISH SZÉPE. Remek izü, korai szi

körte faj. Nagy, zöldessárga gyümölcsei

finom édesek és lédusak. Általánosan min-

den évben bven terem. 1 darab $1.25,

10 darab $10.00.

HERCEGN VAJKÖRTE. A legjobban elter-

jedt és termelt igazi vajkörte, óriási nagyságú
sárga gyümölcsei felséges, édes izüek. Korán és
roppant bven terem a fája. Nagyon ajánljuk
ngy házi kertekbeni ültetésre, mint nagyobb
mennyiségben piaci termelésre. Érés: október
elejétl november végéig. 1 darab $1.25, 10 da-
rab $11.00.

LRINC VAJKÖRTE. Husvétig is elálló téli

vaj körte. Nagy, szintén aranysárga szinü gyü-
mölcsei felséges édes izüek. Igen b és általá-

nosan minden évben sokat term faj. 1 darab
$1.00, 10 darab $9.00.

NEMES KEIFFER. Nagy, aranysárga gyü-

mölcs és kitn minség, nagyon sokáig eltar-

tó téli faj. Kitn üvegbeni eltevésre, kemény-
sége miatt. Nagyon keresett markét faj. 1 da-

rab $1.00, 10 darab $9.00.

CEGLÉDI ÓRIÁS KÖRTE. Ezen gyönyör szi
körte gyümölcs nagysága bámulatba ejtette az

egész közönséget. A gyümölcs súlya 1 font és

5 ounce volt. Szine szedéskor világos, késbb
pedig már sárga, ize fenséges, érik októberben

és hónapokig eltartható. 1 darab $1.25, 10 da-

rab $11.00.
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CSERESZNYEFÁK

Fekete Ropogós Cseresznye

NAGY FEKETE ROPOGÓS. Júniusban ér
szivalaku és nagyon édes izü cseresznye. Ki-

tn befttet szolgáltat. 1 darab $1,25, 10

darab $11.00.

NAGY SÁRGA ROPOGÓS. Igen korai, vi-

lágos sárga, a másik oldalán pirossal sávo-

zott, kitn izü édes cseresznye faj. Érése

junius hónapban. 1 darab $1.25, 10 darab

$11 .00 .

LAMBERT KÉSI ROPOGÓS. A legna-

gyobbra megnöv szivalaku kési cseresznye

faj. Gyümölcse sötétvörös szinü, mikor tel-

jesen megérett. 1 darab $1.25, 10 darab

$11 .00 .

MEGGYFÁK

KORAI RICHMOND. Egyike a legkorábbi

júniusi meggy fajoknak. Btermsége felül-

múlhatatlan. Fája nagyon korán terem. Gyü-

mölcse kitn izü, a szine érett alakjában

sötétvörös. 1 darab $1.00, 10 darab $9.00.

HORTENSIA KIRÁLYN. Késn ér re-

mek világos szinü gyümölcsü meggy faj. Gyor-

san növ és bterm fával. 1 darab $1.00, 10

darab $9.00.

KÉSI HERCEG. Kési elsrend cseme-

ge meggy faj. Nagyon bterm és szép egye-

nes növés fával. 1 darab $1.00, 10 darab

$9.00.

Spanyol Meggy

SPANYOL MEGGY. Más néven Tükör

Meggy? vagy Oltott Meggy néven is szerepel.

Gyümölcse igen nagy, fényl sötétvörös és

keményes. Befzésre a legjobb meggy fajta.

Érése: julius. A legkitnbb háztartási és

piaci gyümölcs. 1 darab $1.00, 10 darab

$9.00.

Korai Júniusi Cseresznye

KORAI JÚNIUSI. Nagy, világos piros és

kellemes izü édes cseresznye. Nagyon bter-

m és korán gyümölcsöz faj. Kitn házi

használatra. 1 darab $1.25, 10 darab $11.00.
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!;

í

szilvafák

a) Európai Fajok

Japán Vérpiros Szilva

Hosszú Szilva

HOSSZÚ SZILVA. Vagy amint más néven
* ( Házi Szilva,’ , “ Aszaló Szilva,” “Berzen-

cei,” “Magyar Szilva,” “Besztercei” elneve-

zések alatt ismerünk. A legjobban bevált szil-

va fajok egyike. Alakja hosszú tojásdad, fe-

ketés-kék szinnel. Háztartási célokra a legelsb-

rendü. Magbaváló gyümölcsei felséges izüek.

1 darab $1.25, 10 darab $11.00.

KORAI KÉK RINGLÓ. A legkorábbi viola-

kék szinü szilvafaj, finom sárga izü, édes,

lédus hússal. Nagyon bterm markét faj.

Érése: augusztus hóban. 1 darab $1.00, 10

darab $9.00.

LOMBÁRD RINGLÓJA. Középnagy, sötét-

vörös szinü ringló, remek sárga és kitn izü

hússal. A legelterjedtebb szilva faj nagybani

eladásra, kitn házi használatra is, u. m.

:

befzésre, stb. Bven terem minden évben.

Fája gyors növ. Érése: augusztus hóban.

1 darab $1.00, 10 darab $9.00.

b) Japán Fajok
JAPAN VÉRPIROS SZILVA, óriási nagy-

Ságra megnöv gyümölcsökkel, amelyeknek

küls szine gazdag élénk piros, a húsa pedig

felséges édes izü. Nagyon bterm és gyorsan

növ fával. A gyümölcse ezen fajnak nem
sokkal kisebb, mint a közönséges barack.
1 darab $1.00, 10 darab $9.00.

Lombard Ringló

JAPÁN SÁRGA
SZILVA. A legko-

rábbi japán szilva

faj. Óriási nagy,

tojás alakú, sárga

lédus gyümölcsök-

kel. 1 drb. $1.00,

10 darab $9.00.

Sárga Ringló

JAPÁN KÉK
SZILVA. Nagy,
kék gyümölcsü,
kései faj. 1 darab
$1.00, 10 darab
$9.00.
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SZI BARACKFÁK

Elberta

ELBERTA. A legelsrendü középkorai mag- Champion

Steam-féle Kési

STEARN-FÉLE KÉSI. Finom kési markét faj, re-

mek sárga és kitn izü gyümölcsökkel. 1 darab 50c,

10 darab $4.00. Halé

CHAMPION, óriás nagyra növ faj. Héja
világos piros, húsa belül fehér, kitn izü.

Piacon a legmagasabb ára van. Érik augusz-
tus hónapban. 1 darab 50c, 10 darab $4.00.

SZENT JÁNOSI. Középnagy, sárga
szinü. Gyümölcse lédus és magbaváló.
Érése julius. 1 darab 50c, 10 darab
$4.00.

KÉSI CRAWFORD. Nagyra növ,
remek szinü szi barack. Roppant b-
term kési faj. Érése szeptember hó-
ban. 1 darab 50c, 10 darab $4.00.

baváló markét faj. Megn és bven terein

bármely földön. Érése augusztus és szeptem-

ber hónapokban. 1 darab 50c, 10 darab $4.00.

KORAI CRAWFORD. Kitn minség, nagy gyümöl-
cs, sárga szinü barack. 1 darab 50c, 10 darab $4.00.

KORAI SÁNDOR. Egyike a legnagyobbakra növ leg-

koraibb és legjobb magbaváló barack fajoknak. Gyü-
mölcse lédus és nagyon kellemes izü. Érése julius hóban.
1 darab 50c, 10 darab $4.00.

HALÉ. Újdonság! Nem létezik olyan
barack, amely oly gyorsan elterjedt
vi> na a termelk között mint ezen faj.

Nagysága egy és félszer akkora mint
az ismert Elberta. Érik öt nappal elbb.
Színe aranysárga, húsa szinte világos-

sárga és fenséges izü. 1 darab 50c, 10
darab $4.00.
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BIRSFÁK

Birskörte

BIRSALMA. Gyümölcse középnagy, al-

ma alakú. Színe zöldessárga, kitn za-

mattal. 1 darab $1.00, 10 darab $9.00.

ÓRIÁSI BIRSKÖRTE. Óriási gyümöl-

cs, narancssárga szinü birskörte faj.

Rendkívül bven term a fája. 1 darab

$1.00, 10 darab $9.00.

ÉDES GESZTENYEFA

AMERIKAI. Amerikai édes gesztenye-

fa. Nagy hasznot hozó fa a gyümölcse

által. Ha van a földeinken olyan hely,

ami másra alkalmatlan, ültessünk rá

gesztenyefát; ültessünk különösen lege-

lkre. Mint szerszámfa is nagyban ke-

resett. 1 darab $1.00, 10 darab $9.00.

JAPÁNI. Japán gesztenyefa. Nagy
édes gesztenyékkel. Nagyon hamar gyü-

mölcsöz faj, amelybl sok pénzt lehet

elállítani. 1 darab $1.25, 10 darab $10.00.

Kajszin vagy Sárga Barack

Korai Sándor Barack

KORAI BIBORKAJSZÍN. Korán ér
nagy, narancssárga, napos oldalon bíbor-

vörössel színezett. Igen lédus és finom

zamatu. 1 darab 80c, 10 darab $7.50.

DIÓFÁK

Európai Dió

EURÓPAI DIÓ. Valódi európai vékony

héjú faj. Mi ezen fajt Magyarországból

hozattuk és az itteni gyökerébe van ne-

mesítve, ennélfogva teljesen bírja a telet.

Rövid 5—6 év alatt óriási fává fejld-

nek és termést hoznak. 4—5 láb magas,
gyönyör példányok. 1 darab $1.50, 10

darab $14.00.
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BOGYÓGYÜMÖLCSÜ CSEMETÉK.
A bogyós gyümölcsü csemeték nevelése a házunk körül és a termés épp oly hasznot és

élvezetet hozó, mint a nagyobb gyümölcsfáké. Akármekkora is a ház körülötti lotunk (ház-

hely), mindig találunk helyet a konyhakerti veteményeink, virágágyaink és a gyümölcsfáin-
kon kivül, ahol megtér egynéhány ribizke, málna, köszméte, szl, vagy szamóca (földi eper),

stb. bokor, amik nagyon kevés gondozás mellett hasznot és élvezetet nyújtanak egész éven
át. Ami a nagybani bogyós gyümölcsü termelést illeti, pedig egyik fága az itteni farmer-
életnek, elkezdve nyáron a szamócán és bevégezve a szlvel, mind olyasmi gyümölcsök, ame-
lyeknek nem nagy nehézségekbe ütközik a pénzzé tételük.

Az alábbiakban felsorolt bogyós gyümölcsü
csemeték mind ers növés 2—3 éves példá-

nyok és a legjobban alkalmas fajok, bterm-
ségüknél fogva úgy házi használatra, mint
piacra való termelésre.

Köszméte—Egres

Downing—Köszméte
DOWNING. Jeles amerikai fajta, meglehe-

ts korai, sárgászöld gyümölcsü. Finom asz-

tali gyümölcs házi kertekben való termelésre.
1 darab 30c. Expressen 10 darab $2.75.

JOSSELYN. Kitn izü, érésekor piros szí-n amerikai egres. Bámulatos bterm, nagy,
ovális alakú gyümölcsökkel. 1 darab 35c.
Expressen: 10 darab $3.25.

RIBIZKE — RIBIZLI

Ribiszke V örös Német

VÖRÖS NÉMET. Finom bterm faj úgy házi használatra, mint nagybani termelésre.
1 darab 30c, 10 darab $2.75.
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Ribizke — Ribizli

FAY-FÉLE BTERM. (Fay’s Prolific). Rendkívül hosszú íürtü

és nagyon bterm ribizke-faj. Sötétvörös, igen nagy bogyókkal.

Elsrend piaci faj. 1 darab 30c, 10 darab $2.75.

LONDON PIACI. Kitn market-faj, úgyszintén házi használatra

is a legelsk közé tartozik. Gyönyör piros szín és kellemes izü

gyümölcsökkel. 1 darab 30c, 10 darab $2.75.

Folytonterm Málna (Himpér)

FEHÉR CSÁSZÁRI. Igen kedvelt
fehér gyümölcs ribizke. 1 darab 30c,

10 darab $2.75.

FEKETE VICTORIA. Igen szép,

közepes nagy gyümölcs. Kitn izü

fekete ribizke faj. Nagyon bterm.
1 darab 30c, 10 darab $2.75.

Saint Regis folytonter-

m'ó Málna (Himpér)
Ezen málna-újdonság még csak 6

éve találtatott fel és máris oly nagy
reá a kereslet, hogy a termelk nem
tudnak eleget termelni, azaz szaporí-

tani, hogy a vevket ki lehessen szol-

gálni. Ezen málna-újdonság színére

és zamatjára ugyanaz, mint a ma-
gyarországi Piros Málna vagy Himpér
(és arról is van fajoztatva), csak az
köztük a különbség, hogy a magyaror-
szági csak egyszer, júliusban gyümöl-
csözik, ezen faj pedig júniustól

egész hideg szig, novemberig terem.

Minden évben újabb növéseken gyümölcsöt hoz. Nagyban piac-

ra termelni nagyon gazdaságos, mert nagyon keresett gyümölcs.

Akinek tehát van egy kis kertecskéje, ennél hálásabb és jobb

gyümölcsöt nem ültethet, mert néhány tucat palánta négy hó-

napon át ellátja asztalát ízletes gyümölcsökkel. Postán 1 da-

rab 10c, 10 darab 75c. Expressen: 50 darab $3.50, 100 darab

$6 .00 .

London Piaci

Fay-féle Bterm Ribiszke

Málna — Himpér
PIROS MÁLNA. A málnák ki-

rálynéja. A legjobb európai re-

mek vörös szinü és gyümölcs mál-

na, nagyon édes zamattal. A leg-

jobb faj nagybani marketre való

termelésre. Kitünen szállitható.

Családi kertek részére nélkülözhe-

tetlen. 1 darab 10c. 10 darab 80c.

Expressen: 100 darab $6.00.
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Hamvas Szeder
ELDORADO. Gyümölcsei nagy fürtökben jelen-

nek meg az ágak végén. Rendkívül bterm és fi-

nom zamatu. 1 darab 10c, 10 darab 80c. Expres-
sen: 100 darab $6.00.

BLOWER. A legbtermbb és legnagyobb gyü-
mölcs fekete málna faj. Egyike szintén azon bo-
gyós gyümölcsöknek, amelyek a legtöbb pénzt hoz-
zák a marketon. 1 darab 15c, 10 darab $1.25. Ex-
pressen: 50 darab $5.50.

SNYDER-FÉLE. Nagyon korai, édes, lédus gyü-
mölcsökkel. Csodálatos bterm. 1 darab 15c, 10
darab $1.25. Expressen: 50 darab $5.50.

SÁRGA MÁLNA. Remek sárga szí-

n és finom izü málna faj. Megn
bárhol. 1 darab 15c, 10 darab $1.25.

Expressen: 100 darab $10.00.

SZAMÓCA—EPER
Folytonterm Szamóca
SUPERB. Ezen szamóca újdonság

teljesen eltér a többi szamóca fajok-

tól, amennyiben ezen újdonság nem-
csak tavasszal gyümölcsözik, hanem
egész hideg szig folyton hozza a vi-

rágot és folyton érik a gyümölcse,
különösen augusztus elejétl egész
októberig a legbvebb termést adja.

Egy régi vevnk, aki 1920 tavaszan
rendelt 50 darab palántát, azt Írja

elismer levelében, hogy ezen a nyá-
ron, azaz elültetésének második évén,

az 50 darab palánta a családot egész
nyáron ellátta gyümölescsel. Ezen faj

nagybani termelése aranybánya, mert
mikor már a többi fajok elgyümöl-
csöztek, 40—50 centet fizetnek kvar-
tonként gyümölcséért a piacon (mar-
keton). Az eladásra szánt palánták
ersen gyökerezettek és már els évben
hoznak gyümölcsöt. Postán: 1 darab
10c, 10 darab 75c. Expressen: 50 darab

$3.50, 100 darab $5.00. Folytonterm Szamóca (Eper)

Piros Málna

PALMER-FÉLE. Roppant dús ter-

m, igen korai málna faj. Gyümölcsei

finom zamatosak. A legmagasabb ára-

kat hozza a marketon. 1 darab 10c,

10 darab 80c. Expressen: 100 darab

$6 .00 .

MARLBORO. Nagy, világos piros

gyümölcsü és kitn minség faj.

Nagyon korán ér, úgy, hogy a ter-

mel korán csinál pénzt belle. 1 da-

rab 10c, 10 darab 80c. Expressen:

100 darab $6.00.

Blower Fekete Málna
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Szamóca — Eper
A szamóca növények megérkezésük után

vizbe mártandók és nedves földben tartan-

dók, míg csak készen nem vagyunk azokat
elültetni.

Parsons Szépe Szamóca

PARSON SZÉPE. Ers növés és szép nagy
gyümölcsöket fejleszt szamóca faj. Közép-
korai. Kitünen szállítható. 10 darab 35c,
100 darab $1.50, 1000 darab $12.00.

BELT VILMOS. Extra nagyságú, finom
izü, gyönyör piros gyümölcsökkel. Nagyon
bterm faj, ezáltal nagyban termelni. 10 da-

rab 35c, 100 darab $1.50, 1000 darab $12.00.

ANANÁSZ. Ko-
rai, igen bterm,
élénk piros szinü
és gyümölcsü faj.

Házi használatra
kitn, remek ize

által. Házi kert-

jeinkbl elmarad-
hatatlan. 10 da-

rab 35c, 100 da-

rab $1.50, 1000
darab $12.00.

DUNLAP TA-
NÁCSOS. Egyfor-
ma szép gyümöl-
csökkel, amelyek
fényes pirosak.

Kitn faj bef-
zésre. Korán érik

és az érése hos-
szan tart. 10 da-

rab 35c, 100 da-
rab $1.50, 1000 darab $12.00.

Ananász Szamóca

SZLK

KIRÁLY SZL. Újdonság! Ers növés szl faj,

fekete gyümölcsei bámulatos nagyságra fejldnek ki, en-

nek folytán házi kertekben nagyon ajánlható asztali ter-

melésre. Gyümölcsei felséges izüek és zamatuak. 1 darab

50c. Expressen: 10 darab $4.50, 100 darab $40.00.

CAMPBELL KORAI. Kitn minség asztali szl.
Nagyon korai. Gyümölcsei nagyok, gömbölyek, ame-

lyek a legfinomabb édes izt szolgáltatják a fogyasztó-

.nak. 1 darab 45c. Expressen: 10 darab $4.00, 100 da-

rab $35.00.

Szlt általában mindenki ültet többet vagy kevesebbet, részint jó izü gyümölcsei-

ért vagy pedig háza körül befuttatva árnyék vagy lugas gyanánt; igy tehát ezen

hálás gyümölcs sima vesszrl tenyésztett és az azokból kiválasztott legjobb 2 éves

fajtákat tartalmazzák, amelyek dús gyökérzettel birnak, úgy, hogy egy-két év

alatt kevés gondozás mellett termképesek lesznek.

a) Fekete Fajok

Campbell Korai Szl

WORDEN. A “Concord” fajnak egy leszármazottja,

de gyümölcsei és fürtjei még nagyobbak, mint a Con-

cordnak. Érése a Campbell koraié és a Concordé közé

esik. 1 darab 30c. Expressen: 10 darab $2.75, 100 darab

$20 .00 .
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CONCORD. Az általánosan ismert és

mindenki által termelt piaci faj. A
gyümölcsük nagy fürtökben jelennek
meg a szárakon, ami nagyon btermvé
teszi a tkét. Megn bármely talajban.
Nem válogatós. Remek lugast alkot.

1 darab 25c. Expressen: 10 darab $1.75,

100 darab $12.00.

b) Vörös fajok

REGÁL. (Uj faj.) Feltaláltatott 1879-

ben, ki lett próbálva Amerika összes

éghajlatain és mindenütt a legdusabb,
legizletesebb és a leggyorsabb növnek
bizonyult. Szine vörös, nagyon tömött
fürtökkel. Remek lugast alkot. 1 darab
40c. Expressen: 10 darab $3.50, 100

darab $30.00.

CATAWBA. Finom asztali és must-

szl, nagy gömböly gyümölcsökkel.

Kissé hosszú idényt kiván magának. 1

darab 35c. Expressen: 10 darab $3.00,

100 darab $28.00.

Concord Szó'ló'

Regal Szóló

BRIGHTON. Nagy és szépen formált
fürtöket fejleszt szép, nagy, édes lédus

szemekkel. Korán érik. 1 darab 45c. Ex-

pressen: 10 darab $3.75, 100 darab $30.00.

DELAWARE. Nagyon édes és zamatos

szlfaj. 1 darab 45c. Expressen : 10 darab

$3.75, 100 darab $30.00.

c) Fehér fajok

NIAGARA. Nagy, szép, tömött fürtü

gyümölcsei a legkellemesebb asztali cse-

megét szolgáltatják. A gyümölcsük teljes

megérésében halványsárgák és cukorédes

izüek. A fája nagyon ers növ és bter-
m. A Concorddal egy idben érik. 1 da-

rab 30c. Expressen: 10 darab $2.50, 100

darab $28.00.

POCKLINGTON. Nagy fürtöket és bogyókat

hozó, nagyon édes szlfaj. Úgy mint az elb-

bi, teljes megérésében a gyümölcsük aranysár-

gák és kellemes izüek. Remek asztali csemege.

Érése a Concordé után. 1 darab 40c. Expressen:

10 darab $3.50, 100 darab $25.00.
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DIAMOND. Elsrend fehér' csemege-

szl, a fekete Concord magonca, de jó-

val koraibb, mint az. Úgy a növény nö-

vése, mint a gyümölcse megegyeznek íz-

ben és nagyságban, csak mig az elbbi

fekete, ez fehér szl. Ez is szintén ki-

tn lugast szolgáltat. 1 darab 35c, 10

darab $3.00, 100 darab $25.00.

Diamond—Szl

Európai Szlk
TOKAJ TÜZE. Nagy, halvány piros,

nedvdus gyümölcs, mézédes asztali és

mustszl. Gyümölcséért mesés árakat

kapnak a csemegekereskedk. 1 darab

75c. Expressen: 10 darab $6.50.

Igen nagy, ovális alakú,

halványsárga szí-

n csemege szl.
Gyümölcsei rop-

pant nedvdusak,
méz édesek. 1 da-

rab 75c. Expres-

sen: 10 darab

$6.50.

RIESLING. Ma-
gyarországon igen

kedvelt mustszl.
Fürtjei és bogyói

középnagyok, ize

rendkívül kelle-

mes és nedvdus.

1 darab 75c, 10

darab $6.50.

Brighton MALAGA.

Tokaj Tüze Szl, mint Lugas



108 KÁLLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE, OHIO

DISZ- ÉS ÁRNYÉKFÁK
Házak elé utcára, vagy házak körüli ültetésre legalkalmasabb lombfák, melyek a

forró nyár folyamán hvös árnyékot adnak. Az eladásra men példányaink átlag

6—10 láb magasak, úgy, hogy rövid id alatt a kiültetésük után szép árnyat nyúj-

tanak. Csak Expressen vagy teheráruként szállíthatok.

Akácfa
PIROS VIRÁGÚ AKÁCFA, amelyet nagy,

piros virágaiért kedvelnek. A házak eltt

egyesben kiültetve a gyepbe, úgy a virágzás-

kor, mint máskor kitünen fest. Virágja

olyan, mint a fehér akácé, csak vagy három
oly nagy fürtben. 4—5 láb magas törzsbe ol-

tott szép 2 éves példányok. 1 darab $2.00,

10 darab $17.50.

FEHÉR VIRÁGÚ AKÁC. Szülhazánkból
és sokunknak kedves emléket visszaidéz, jól

ismert árnyékfa, illatos fehér virágokkal, a

melyek nagy fürtökben jelennek meg az ága-

kon. g—io láb magas. 1 darab $1.00, 10 da-

rab $9.00.

Eper vagy Szederfa
MORUS RUBRA. Fekete eperfa, szép, nagy

levélzettel és gyümölcsökkel, ügy mint az

elbbi, kedves árnyat adó fa házak körül.

6—8 láb magas, oltott, nagy gyümölcsü. 1

darab $1.00, 10 darab $8.00.

Szomorú Eperfa

Szomorú Eperfa
MORUS PENDULA. Elsrend diszfa. Nagy-

ban használják a házak elé gyepbe, mint
egyes különálló fát, mert mint ilyen, lecsüng
ágaival remek képet kölcsönöz a ház elejének.

Nagyon ajánljuk mindenkinek, különösen uj

ház épitésénél elmaradhatatlan. 6—8 láb ma-
gas. 1 darab $2.00, 10 darab $18.00.

Ernyöfa

CATAXPHA BUNGILI ERNYÖFA. Remek,
nagyon szép, egyformán növ koronáju disz-

fa, amely házak eltt a gyepben nagyszeren
fest. Elmaradhatatlan uj házak elé, de meg
bármely házhoz, mert szép, ernyalaku koro-

nájával emeli a ház szépségét. Az ernyfát,
a szomorú eperfát és a rózsaszinü akácfát
különösen ajánljuk házaink diszitésére. Szép
6—8 láb magas példányok. 1 darab $2.00,

10 darab $18.00.

Szomorú Fzfa
SALIX BABYLONICA. Szomorufüz. Szép,

magánálló fa, a földig lecsüng ágazattal,

amely nagy árnyékot ad a ház kerületének.
Kissé nedves talajban diszlik legjobban. 8

—

10 láb magas. 1 darab $1.00, 10 darab $8.00.

Édes Gesztenyefa
CASTANEA AMERICANA. Amerikai édes

gesztenyefa. Nagy hasznot hozó fa a gyü-
mölcse által. Ha van a földjeinken olyan hely,

ami másra alkalmatlan, ültessünk rá geszte-

nyefát, ami késbb meghozza a vele járó fá-

radtságot. ültessünk különösen legelkre. Mint
szerszámfa is nagyban keresett. 4—5 láb ma-
gas. 1 darab $1.00, 10 darab $9.00.

Japáni Gesztenyefa
JAPÁN GESZTENYEFA. Nagy édes gesz-

tenyékkel. Nagyon hamar gyümölcsöz faj, a

melybl sok pénzt lehet elállítani. Amerika
bármely részében megn és rövid id alatt

óriási fává fejldik. 1 darab $1.25, 10 darab
$10.00
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Vadgesztenyefa

Hársfa
TELIA GRANDIFLORA. Nagyon kedvelt

árnyékfa; szép lombozata miatt házak körüli

használatra. Jó illatú virágai összeszedve és

megszáritva az úgynevezett hársfa herbatét

aagy teát szolgáltatják. 8—10 láb magas. 1

darab $2.00, 10 darab $17.50.

Jávorfa

Jávorfák
ACER DASYCARPUM. Ezüst jávorfa. Nagyon

gyorsan növ árnyékfa. Levelei alsó lapja ezüstös.
Nagyon ajánlható házak elé úgy egyesnek, mint utca
mentén sorfának. 8—10 láb magas. 1 darab $2.00,
10 darab $17.00.

ACER SACHARINUM. Cukor-jávor, amelybl
Amerikában az úgynevezett “Sugár Syrup’’-ot ve-
szik. Úgy egyesben kiültetve, mint sorfának, utca
hosszat házak elé, nagyszer lombot, árnyékot ad.
Itt Amerikában “Sugár Maple” név alatt ismere-
tes. 8—10 láb magas. 1 darab $2.00, 10 darab
$17.00.

ACER PLATNOIDES. Jókori jávorfa. Remek, töké-
letes 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 külst kölcsönöz a ház elejé-

nek. 8—10 láb magas. 1 darab $2.50, 10 darab
$22.50.

ACER SCHWEDLER. Elsrangú diszfa. Gyönyör
vérvörös szín lombozattal és levé’zettel. 6—8 láb
magas. 1 darab $2.50, 10 darab $22.50.

Nyárfák
POPULUS MONILIFERA. Rezgnyárfa. Gyors

növés, dús lombozattal biró “rezg level" nyár-
fa. Megn bárhol, ahol más fák nem diszlenek, kü-

lönösen szeret nedves talajt, úgy mint a füzek.
8—10 láb magas. 1 darab 80c, 10 darab $7.00.

POPTTLUS ALBA NIVÁÉ. Valódi ezüst nyárfa.
Remek, mint magánálló egyes árnyékfa, dús, gaz-

dag lombozattal. 8—10 láb magas, 1 darab $1.00,

10 darab $8.00.

POPULUS PYRAMIDALIS. A valódi sugár je-

genye nyárfa. Sarokban festién mutat. 8—10 láb

magas. 1 darab $1.00 10 darab $8.00.

Nyírfa
BETULA ALBA LACINIATA. Ezen gyönyör le-

csüng fa egy válfaja a magyarországi nyírfának,
csakhogy ez finoman vágott level, ágai lecsüngk
és arra a magyarországi közönségesre van nemesít-
ve, vagyis oltva 8—10 láb magas. 1 daxab $2.50,
10 darab $22.50.
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Nyírfa

Rezgnyárfa

Tulipánfa
LILODENDRON TULIPIFERA. Pompás,

igen díszít hatású árnyékfa. Zöldes narancs-

szín, a tulipánhoz hasonló alakú virágokat

hoz. 8—10 láb magas. 1 darab $2.00, 10 darab

$17.50.

Platánfa
PLATANUS ORIENTALIS. Hatalmas nagy-

ságra növ lombfa, gyönyör koronával. Nagy-
ban használják úgy sorfának utcákra, mint há-
zak elé magánálló árnyékfának is. 8—10 láb
magas. 1 darab $1.50, 10 darab $13.00.

Szivarfa
CATALPHA SYRINGAFOLIA. Igen nagy

level s gyors növés kedvelt lombfa, amely
úgy sorfának, mint magánálló fának kitünen
alkalmazható. Szép nagy fehér virágai elhullta

után hosszú, a 1 ‘virginia* ’ szivarhoz hasonló
magfürtök jelennek meg a fákon, ami után
kapta az angol “szivarta” elnevezését is. 8

—

10 láb magas. 1 darab $1.00, 10 darab $8 .00 .

Szilfa
XJLMUS AMERICANA. Kecses level, szép

koronáju árnyékfa. Alkalmas úgy sorfának ut-

cákra, de még jobban mint magánálló fának,
nagyobb terjedelm helyekre. 8—10 láb magas.
1 darab $1.50, 10 darab $13.00.

Tölgyfa
QUERCUS PEDUNCULATA. Valódi impo-

záns csertölgy. Gyönyör szép lombozatával
remek magánálló fát alkot. 6—7 láb magas.
1 darab $2.00, 10 darab $17.00.

»«
_ y r -"“

t.
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FENYFÁK
A tü-levelüek képezik legszebb díszleteinket: télen-nyáron egyaránt szépek a kert-
ben, udvarokon, stb. Megnnek bármely talajban. A kertészetünkbl kiküldött pél-
dányok átlag két láb magasak, amely korban legbiztosabb a megfogamzásuk. Szál-
lításuk Expressen vagy tsheráruként eszközöltetik.

Selyem Feny
PINUS STROBUS. Gyönyör terebélyessé fejldött, simahéju

feny faj. Selyemszerü finom, puha levélaettel. 2—3 láb ma-
gas. Darabja $3.00, 10 darab $27.50.

Cidrus vagy Életfa

THUYA OCCIDENTALIS. Ott,

hol Örökzöld kerítés vagy cserje

kívánatos, vagy temetben kedve-
seink sírja körül, a legalkalma-
sabb az életfa. örökzöld lombo-
zata és szép gúla alakja mindig
különös hatást kelt. 2—3 láb ma-
gas. 1 darab $3.00, 10 darab
$27.50.

Ezüstfeny
PICEA ARGENTEA. A leg-

szebb és legnemesebb diszfeny
fánk. Növése erteljes, feltn
szép ezüst szinü tkkel. Házak
eltt vagy körül remekül mutat
több díszcserjék között 2—3 láb

magas. 1 darab $20.00, 10 darab
$170.00.

Boróka Feny

Boróka Feny
JUNIPERUS HYBERNICA. Keskeny, oszlopalaku nö-

vésü, vörös borókafeny. Nagyon alkalmas sírokra ültet-

ve disz gyanánt. 2—3 láb magas. Darabja $3.00, 10 darab

$27.50.

Erdei Feny
PINUS AUSTRIACA. A közkedvelt magas növés fe-

ny vagy osztrák feny.

Hosszú, sötétzöld szinü tk-
kel. 2—3 láb magas. Da-

rabja $4.00, 10 darab $37.50.

Hemlock Feny
ABIES CANADENSIS,

Gyönyör diszfeny, kecse-

sen lecsüng finom tkkel.
2—3 láb magas. Darabja
$3.50, 10 darab $30.00.

Luc vagy Vörös Feny

Luc- vagy Vörös Feny
PINUS EXCELSA. A közönséges hazai vörös feny. Meg-
n bárhol és növése gyors. A legszebb “ Karácsonyfát ' 1 szolgál-

tatja. 3—4 láb magas. Darabja $3.50, 10 darab $30.00.

Ezüstfeny

Hemlock Feny
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és fecskendez szerek
ROVAR POR (Slug Shot).

Nélkülözhetetlen por alakú

rovarirtó szer, minden ker-

tészkedönek kéznél kell lenni.

Biztos eredménnyel használa-

tik mindennem konyhakerti

növények elleni rovarok ellen,

u. m.: burgonya bogarak, ká-

poszta hernyók, ugorka, diny-

nye, süt és fzelék-tök boga-

rak ellen. fontos csomag

ÓLOMPOR VEGYÜLÉK (Arsenate of Lead.)
Ezen rovaröl szer szükséges volna úgy farmo-
kon, mint házi kertekben. Bárminek használják
és bármily mennyiségben, a növénynek nem
árt, de a rovarokat azonnal elpusztitja. Bur-
gonya, káposzta, ugorka, dinnye, szll, gyü-
mölcsfa fecskendezésre, vizbe oldva kell hasz-
nálni. 1 fontos csomag $1.25.

NÖVÉNYPOR (Hellebore.) Mérges növény
kinovat. Biztos halál minden levélev rovarok-
ra, hernyókra, u. m. : rózsa, köszméte, .ribiszke,

burgonya (krumpli) és káposzta leveleken. —
Egy fontos csomag 65c.

Rovar Por
5 fontos csomag

Továbbá kitn
szer rózsa, ribiszke,

köszméte és szamó-
ca hernyók ellen,

akár por formában
van ellenük használ-

va, akár vizben fel-

oldva és befecsken-
dezve. A fdolog az,

hogy már idben be
legyenek hintve a
növények, levelek és

bokrok, mieltt a ro-

varok nagyban elsza-

porodtak. Áruk: 1

fontos csomag (a te-

tején szitaszerü háló-

zattal a behintésre)
postán 45c, 5 font
$1.50.

BORDÓI LÉ (Bordeaux
Mixture.) Úgy mint a fen-

tiek, mindennem gyümölcs-
fák, szlk, diszfák és disz-

bokrok, stb. befecskendezé-
sére. Expressen: 1 kvart
$1 .00 .

KÉNPOR (Sulphur.) Méz-
és liszaharmat pusztítására.
1 font 75c.

MÉSZKÉN VEGYÜLÉK (Lime and Sulphur.)
Akinek akár term, akár fiatal növ gyümölcs-
fái vannak, nem szabad elmulasztani minden
tavaszon ezen vegyülékkel a fákat befecsken-
dezni. Ez a vegyülék, amely a fák héjján éls-
köd rátapadt rovarokat elpusztitja. Használati
utasitás minden dobozzal. 1 fontos doboz postán
75c, 5 fontos doboz postán $3.00. Expressen
$2.75.

“Watch’em Grow” Növénytápszere.
Adjon virágjainak uj életet és szépséget “Watch’em Grow”

növénytápszerrel. Ettl az ön kedvenc házi vagy kerti virágjai

csodásán nnek! A Watch’em Grow növénytápszernek jellegze-

tes és majdnem azonnali hatása az ön növényeire, bokraira és

virágjaira úgyszólván bámulatkelt. Erssé és ellenállóvá teszi

ket. És ahogy nnek, pompás és egészséges uj hajtások fej-

ldnek, színük is szebb lesz.

Használható egész éven át. Használja télen a férnék, be-

góniák és jácintok növesztésére — és nyáron a kerti növényekre,
a gumós virágokra, a rózsákra, a bokrokra, a fákra és a pázsit-

ra. Oldjon fel egy kávéskanállal egy kanna vizben, amikor
csak megöntözi a kertet.

1 adag 10c, kisebb pakli 25c, 8 oz. 50c.

“Watch’em Grow”
Növénytápszer



Telepeink egy részlete. Több hold terjedelm apró fenyfa csemeték, önmköd fels öntözvel ellátva.

OLDAL
Óim 1

Fizetési feltételek.... 4

Szállítási szabályok.. 3

Elszó 2

KONYHAKERTI
MAGVAK.

Bab fajok 5
Borsó fajok 10—11
Dinnyék 12—13
Dohánymag- 13
Hagymafélék ....14—16
Káposzta fajok. . .16—19
Karfiol 19
Kalarábé 20
Mák 20
Napraforgó 21
Metél petrezselyem .. 21
Petrezselyem 21
Pasztinák 21
Paprikák 22—23
Paradicsom 24—25

RÉPAFAJOK.
Sárga vagy murok
répa

;ij
CNJ

O é k 1 a vagy vörös
répa 26

Tarló vagy k erek
répa 27

Retek '. '27—2S
Rabarbara .... 29
Spárga .29

Spenót 29
Saláta fajok . . . . .30—31
Tökfajok . 32
Tojás gyümölcs
Tengeri asztali
1 ’gorka 34
Peanuts 35
Zeller fajok . . . . .35—36
Fszer növénvmag-
vak
BIRGONYÁK ÉS

VEGYES GYÖKEREK.
Gomba csira 36
Rabarbara . .36

TARTALOM JEGYZÉK
OLDAL

Spárga, gvökér . . .36
OLDAL

Máivá rózsa 55
OLDAL

Petúnia 68
Torma, gyökér 36 Nvári cédrus 56 Viaszvirág 69

GAZDASÁGI MAGVAK.
Takarmányrépák 37—38
Mezei tengeri .... 38—39
Buzafajok 40

Oroszlá.nszá.j 56 Pelárgónia 69
szi rózsa 56
Phlox v. lángvirág ... 57
Portulaka 57

Plumbago 69
Rozmaring 69
Babarózsa 70

Petúnia 57
Pókvirág 58

Cserép hónapos ró-
zsák ... 70

Zab 40 Rezeda 58 Japán jégvirág . ... 70
Árpafajok 40
Lóhere fajok . . . .41—42
Lucerna 42

Szalplgloszis 58
Sál via. 58

Zebra virág '..70

Cserép szegf 71
1 Szarkaláb 59 1

Mágnás kékvirág. . . .71

!
Sugár virág 1 1Muhar fajok . .

* 43 Szalma vi rá.g 59
Köles 42 Va nillia ...71
Lencse 43 Törpe sarkantyúba ... 61

Sárga viola 61
Nvári viola 61
Verbéna 62
Zinia 62

KI SZÓ Y'IRÁG M AGVAK
Hajnalka 63
Kúszó sarkantyúba. . .63
Dobén 63
Japán komló

Rózsafák 72— 79
Pohánka (vagy
hajdina) 43

Napraforgó 43
Takarmány tök 43
Sepr cirok 4 3

;

Bükköny fajok 4 4

Timothv fmag 44
Takarmányfü 45
Pázsit fükoverék ....4 5

Gazdasági és kerti
szerszámok '.

. . .46—4S

VIRÁGAI AGY AK.
Árvácska 50
Balzsamina 51
Bársonyvirág 51
Bájvirág 51

Szagos borsó 52
Chrysanfhenum 52
Cosmos 52

Díszcserjék 80—S3
Kúszó (futó) növé-
nyek SÍ—S5

Sövénycsemeték 85
Virág hagymák é s
virág gumók ,.S6— 92

G Y r Möl,('SEÁK.

Almafajok 93 -95
Körtefajok 95- 97
C*. < i * r«"‘ s ^ n v O f : i j < » le ! 1 N

SZÓRA VIRÁGOK.

Abutilon .61
Amarilisz 64
Begóniák 64
ltex Begónia 64
Begónia, pettyezett

levelii 65
Palin «5

Meggyfajok 9s 99
Szilva fajok 99
Barackfajok . . . 100 — 1 (< 1

Birsfajok 10]
Diófák 101
Gesztenye HU

BOG YÓS G A i Möl.( S
CSEMETÉK.

Köszméte 1 o 2

Ribiszke 102— 103
Málna

(Ili mpér) .... 1 03

—

104
Szamóca (Eper) 104 -Hi5
Szül lök -...105

—

107
Disz és Árny ék

-

fák 108— 110

Colendula 52
Diszdohány 53
Diszmák 53
Égszerelem 53
Gaillardia 53
GyÖrgyina 53

Citromfa 65
Drocena 66
Asparagus 66
Fukszia 66
Gumifa 66
Tv nk 1 iiS7. njtnp fi

7

Hajnali menyasz

-

szony 54
Harangvirág 54
Kakastaréj .. 54—55
Kéknefelejts

. . 55

Lantan a. 67
Muskátli 67
Oleander 68
Pálma 68
Páfránv 6S

Fenyfák Ili

Rovaröl porok 112
Házi virág-
mütrágva 112



A FENTI NÉGY FAJ VIRÁGMAGBOL a . nfir qa
MINDEN FAJBÓL EGY ADAG*+ MU 3UC


