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Cên& od 81tDkl

z³. ct.
A IJedebourii Esch. Niski krzew o przeœlicznie

czerwonI) ¿ó³tym kwiecie.. .. .. ,- 25
}{egeliana Arb. Mltsk. Kwitnie ¿ó³to bia³owo . . - 15
tartarica I... Su{~hodrzew. Kwitnie blado ró¿,'wo. - 10

" albiflora L. Kwiaty du¿e czyste bia³e. - 15
n fructu luteo Bort. Odmiana o jasno czerwo-

nym kwiecie i ¿f\ltych jagod~ch . . - 20

~I"tlura. NII!I.
\ aurantiaca. ~Ult. Piêkny drzewokr,:ew, ale delika..I tny na zilllDo, OW\JC podobny do pomarañczy. - 80

§ Pcripl()ra. I.. Obwojnik.
A graeca. I.. Pn¹cy krzew bujny o pi~knem zali.

Acicnill.. . ..:... -25
.,Per~ir:8. '('f'lIrll. Rrzosk,,'inia.

\ v'll,~aris Aore pleno. H(lrt. K,,'iat pelny . - 60

Phill8d³'lphtlH. I.. Ji,œmin,
coronarius. I.. Kwitnie bialI) Ÿóltawl) .. - If>

" f1ore plena. Horl. Piêkna odmiana o pel~em
k\viecil} '",. .. .. - 30
" nanus. Mili. Interesuj¹ca odmiana II niezwy-
kly~ ma³ym wzrl)œcie . .. . - 20

floribundus. Scbrc³l. I..i!;eicmniejszc, kwiaty \viêkszc
j.Lk U zwyk³~l;t> j~œminu . . - 30

C;ouohokerii. Ilf)rl. K\viat ml\ly bia³y duzo naczyñ
py³ko\v~'{'h ¿ultyc:1I " - 25

Gordonianus, Li ilU. I..ijæ s~ty\vny, szaro zielony,
k\viaty ¿ófta\ve ...,..,. - 30

latifolills. ""clIrcd. (Syn. Pll. (}()rdoni:\nl1s. Pil. inlldo-
rus) Najwiêkszy z ,j:\œminl)\v CI) dl) \V~r(l!³tl1, li.&.ci
ik\\'iatl)'v. .. ... . - 35

tomentosus. Wall. Krznk Ili,;ki, li.&.cie \vl³llll.:llnte,
111)flue pêdy tólt:I"'o br¹zowe. . - 20

Populu~ L. Topola.
canadensis. Mx. Topola kanadyjska. .. - 35

.. aurea "an C;ertii Hort. (~yn. P. mon(llifera
!, 311ren II.ort.'. Hardzo piêknn t³³pola o ¿ó³tym li-

S".' llt . - óO
~ P fastigiata. Df\sf. Tu³'°ln w³oska piramidalnie ro-

sil¹ca... t t.".,. -30
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Cena od ..tutl
z³. ct.

laurifolia hybrida. Bort. Li.4cie w¹skie ciemno zie-
lone -30

Prunu8. L. Œliwa
japonica alba flore pleno. Hl\rt. bia³y kwiat. - 30

" " rubro plena. Hllrt. pe³ny czer. kwiat - 30
Simonii. CArr. Krzak, owoce do moreli podobne br:,\.

zowo czerwone. . . . . . . . - GO

A triloba. 110ft. Bardzo piêkny krzak, kwiat pe³ny
ró¿owy . -70

QUertUB. L D¹b. ~

A. Dêby stare go ŒW i ata.

A apennina. L.m. Podobny do naszego zwyk³~go
dêbu, ale o wiele mniejszy.. .. - 80

Hartwissiana. Stev.Liœcie na wiosnê br¹zowe okryte
w³oskami póŸniej zielone .. . - 80

pedunculata Concordia. Bort. Bardzo piêkna od-
miana o ¿ó³tych liœciach. . . . . . 1-

P .. fastigiata Loud. D¹b piramidalnie r()sn¹cy - 80
11 foliis argento marginatis. B,lrt. I..iœcie

bia³em obwiedzione. .. .. - 80
" heterophylla. Loud. Liœcie nieregul. wydête - 80

T " pendula. Loud. D¹b p³acz¹cy . ~ . 1-
T " Dauvesii. Hort. Najpiêknicjszy ze zwie-

sza.j¹cych siê z powodu delIkatnych liœci
i cieñkich ga³¹zek . ." 1-

pedunculata Schwarzenbergii. Liœeie
bia³o src>kate, m³ode ca³kiem bia³e. . . . 1-

sessiliflora Louetti. Bort. Liœeie nie powycinane
do wierzbowych podobne. . . .. . - 70

castanaefolie C. A. Mey. Liœcie podohne do liœci
s³odkiego kasztana - 80

Cerris Karlsruhensis. Hort. O wiele mniejszych od
zwyk³ego dêbu liœciach. '.'. - 80

Daimio. Bort. Liœcie bardzo du¿e I;~tywne . . l 50
macranthera. 8th. Cat. Bardzo piêkny i v:ytrzyma³y - 70

B. D ê b Y a m e ryk a ñ s ki e.
alba. L. Od naszego dêbu odró¿nia siê rn³()demi

pêdami bia³o i ró¿owo omszonemi. . . . - 80
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. I!.na ",I a.tukl

z4. ct.
macrocarpa. Mx. '.Ji~cie i ¿ol~dzie b. ,vielkie - 80
olivaeformis Mx. Li~('ie 11gromnie glêb"ko powy-

I'in:³ne . - 80
tomentosa. Mx. I.Ji~(~;~ 'l~ $podu ~ilnie bia³n om-

!'Z"II~ . - 90
rll!)r:l. I.. (.groll'ni,~ ~~yl,ko 1""':'Jlie. \V jesieni za-

li;:(~i~JJic 1'l"zeœlic~Jle ('zer\V(IJJC. D¹³, d III. 111\-
~z.y,'h 11I:i,i\v II:Lr«ZII \\'l\kl\~:I.'JY . -., 80

.I)\\'llletni(~ ro.4lillY I(J() !\~t³Jk 2 zl

ambi:.-?;lla. \Vil,l. I,i.4(~i~ Ilst.ro w)"'it;t.,,. ¯'.l;~dŸ d,)
J"j~t:i:1. k,lk:1. lat p'.t.rzel,³lje - -!-liO

Rh'IR. [..
Cotinlls. [.. Sk:~pi:1. Z\,'all:l !:Ik¿e Perllko\ve dr~c\vl' - 40
,rlabra; L. J..iH('i.~ \v jf'!\i"lli ;i.,wo czerwone - - 30

..

thypina. I... Sumak ~waJle O(~t.o'vc drze\v(). Li-
.!;eie pierza!\te. Mlode pêdy dl, "br"œniêtych
r!)gu\v .jelenich )Iod³lbne. : - .. - 20

Ribes. Porzeczkl³. L.
aureum Pr!lh. K \viat zIo£o-¿ó³ty, pachni¹cy. Li-

~cie ,v jetlieni czcr\vone. O"'oc czarny.. - 10
nigrllm. L. Czarna porze(:~ka - . . - I()
san.~lIinellm I.. K\vitnil! '\' pi,:knc (~Zl~rwone gron:1. - 40

Robinia. [.. Akacya,
1\ hisIIida. I.. k,vitllie prawie przez (~ale lato 60-

It'to\v'o. Bardzo' piêkna " - liO
macrophylla. S\~hr;³ll. K \viat i li~cie «I³¯O ,,'iêksze

c,d popl"zedlliey.11 - 70
pseudo. Acacia crispa. D. C. Liœc:c silnie fryzowane - 50
pselldo Hessoniana. IIllrt. \V zrnst sztywny. . - :>0
.\ ,inermis. Dum. Kulist" akacya . . - ~O
i\ 'pyramioalis. II"rt, O œciœle piramidalny!!.

wzroœcie - . .. - 40
, latifolia. H,.rt. Odmiana o s?:erol{ich li~ciach - 40
, viscosa. V I:llt. k \\'itnie b lado ró¿owQ c~l³sem

d \va ra~y... . - - nO
, viscosa bella rosca. 11,.rt. Kwiat. rcIl.o\Vt,

CZCI"\"OJJ y '" -- 00. .
Rnbn!;. I. l³l:llina C)¿yna.

oooratlls I. Mali'll' uo('i;odz¹ca 2 ntetr. w)'sokoœci.
K\v!tnie f'ale lato ". du¿e rachuj¹ce czerwone
grona -25
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c"na od saIlIki luli od II) satobr6w ka-
idy najmniej ~ oc&ek m.J~Y.. \ z³. ct;

Salix. L. Wierzl)¹-l,ozin:l. '" ;

" alb¹ argentea.. Hilrt. Ui~æ sreiJrz.\'lIty .~I:",:' - [)
" " vitelina. Willlm. . .. .. ". "- 5

T " " pendula. I~'\rl. I,if:klla pJ:\I'z:~("a \vieriua. -- 10
T" americana pendula 11,11'1.". ;: -'- fi()

" Caprea f... ] \va . OJ . . .- fi

T ,. caspica pendula. ":\r(1zo nZll.,³Jl1:\ Wii~\'iUa . .-- 80
" dasyclados. Wilii'" .. ". -c: [)

" hippophaefolia '!'lIlIil. . '. '. . ..:::.: [)
.. mollissima. Erllrt.. . . : . - f)

T" nigra pendula. IIIIt... . . . . . . - 1:)
P" pyramidalis. Wierzl):} piramidalIla .. - £{O

" rosmañnifolia I... () drobllych listkaC,.Jt. - lf>
" Sieboldi . .. . . - [)
" triandra L. ... .;.. - 5
" uralensis. Najlepsza do delikatnych robót ko-

szykarskich .. .. . - 10
" viminalis aure;t ., '.". - [)

" ,. regalia .. - fi
Cena od sztokl

S:³mbucus. L. Bnzynn.
z³. ct.

nigra laciniat~.£adna odmi~n~!)1iœci~ch !J°\vyci-
uanych.. .. . '.. -.-r 30

racemosa. I... ,Jagody ~zerwl)ne " ..:. .;:ó'. "..,.0.0,"':7,10

Sorbus. L. Jarzêbina. ~,' ;~-

:, americana WiJ!d. Wif',kszy zn\1czhic odn~\sie.ija;.r,:,rO!:!
rzêbiny. I.iœcie w jesieui pil;knie czer\V()lIc. .'.:'- 40

" aucuparia L. Z\vyk³a ja\"zêbil1a ...: ~ - 10

T " "pendula H,,:'t. piêknie p³acz¹ce d\~zewo o
czerwonych jagodac:h . . . - 40

" micrantha. Dum. W jesieni piêkllie czerwonI) ko-
l,)ryzuje .'. .,. - 30

:1 alpina. K()~h. Spód liœci i k. sillli~ biali) OIUSZ. - 40
.. Aria. Crtz. Gruszka m¹czua . .. ~, f)O
" intermedia. Pf'-r!l. T.Ji':;cie Ill)d³,,~ow:\te, ze Rp()du ,,",

(; ,,' iJia³i, omszone; . ~ &J)
.0.' ..1~" latifolia. Per8.. . . . . . . . . -"4()'
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Cena 04 ,..tukl
~ z³. ct.

Sorbus quercoides. Arb. Musk. Liœcie pod()bne d() dê.
bowych.. .,.."., - 50

" Chamaemespilus. Cratz. Kwiat bia³y na koñcu
czerwony. .. . -.: ... - 40

"'partiom. L. ¯arnowiee.
scoparium. L. Krzak zawsze zielony, drfib'ne rzadkie

.. listki. Dobry pll lasach dla zwierzYIIY' .. - ó
Spirea. L. Wi¹zokrzew lub Taw1l³a.

. bella coccinea. Hort. (Syn. S. cocci...!;~ IIllrt 1)
Kwiat czerWQny ma³y w pêki. . . . - 30

. calIosa. Thub. kwitnie przez cale lato w p³askie
czerwone pêki. . . . .. .. - ló

. flore. albo. Zupe³nie jak poprzednia, alc o bia³ym
kwiecic.. -20

J Cantonensis Luw. (SYlI. S. H.evesiaulI. LitJdl.) Bardzo
³adny ma³y k³7;ak o liczny<:h bia³ych lcwiatach - 2f>

J expansa. Woli. Liœcie tólto zielone kwint matowo
czerwnny . . . . .. .. - 15

J opulifolia. L. Najwiêkszy z Wi¹zukrze\v()\v kwi.
tnie w pêki p³askie bia³e .. . - If)

. pul ch ella. Krz. (Syn. S. nivl!a Hort.) kwiat czerwonI)
bia³y . ... ~ . - Ii)

J triloba kwitnie w Maju bia³o w pêkach. . - 15
~ ulmifolia. Sc()rp. kwiaty bia³e w pêki ()kr¹glawe - 2:)
J betlehemens'is. H',rl. kwitnie \v bladl) czc,rwone

kity ... -10
. Regeliana. RiDZ, kwitnie w szerokie kity fioletu-

wo czerwone. .. ... . - 10
. saliclfolia L. Kwiat \v prosto stoj¹ce czer\vone

kity. . . . . . . - 5
J . alba Kwiaty jak poprzedniA bia³e.. - 5
J sorbifolia. L. IAiœ.:ie pierzaste. Kwiat bia³y. . -- 20

A c ~ Lindleyana. Wall. Kwitnie w du¿e bia³e kity - 35
J Douglasii H'lrt. K\vitnie w ciemno czerwone kity - 15

Symphori~arpos. JUI. Sniguliczka.
orbiculatus foliis variegatis. Hort. Liœcie z³oto r-ó³-

tern ubarwione. Bardzfi piêkne. . . . - 2ft
racemosus. Mx. Kwiat blad" czerw()ny jagody bia³e - 15

Tamarix. I. Tllm¹ryszek.
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c... od _takI.

z³. ct.
A '[amarix gal lica. L. kwitnie przez ca³e lato

w piêkne czerwone kity. .. . ~ 20
A . japonica. - 20
A . tetrandra. PitII. Kwiat w boczne kity ró¿owO

czerwone. """ - 20

Tilia. L. Lipa
. americana. L. (8yo. T. canadeoaia Mx.) Liœæ du¿y - 70
. dasystyla. Stev. Liœcie bardzo grube i twarde,

m³ode ptdy piêknie ¿ó³to zielone. . . . - 50
. macrophyla. Hllrt. Bardz<l piêkne drzewo o

czerwono br¹zowych m³odych pêdach, spód
liœci bia³o OIDszony. . " ... - 00

. pubescens. Ait. Liœcie drobuo pi³kowane. - 40

U³mU8. L. Wi¹z.
. americana pendula. Ho~t. Wi¹z p³acz¹cy o wiê-

k8zych jak zwykle liœciacb. . . . . . - 80
antarctica Hort. Liœcie porozcinane. . . . - 90
campestris purpurea. Hort. I..iœcie bardzo ciemne

z wiosny ciemno purpurowe ".' - 70
" "sarniensis. u³ud. Liœcie ma³³', wzrost i uk³ad

ga³êzi wachlarzo\vl\ty. ... - 50
P" glabra fastigiata. Hllrt. Liœcie 8zorstkie z wyda.

tnemi ¿y³kami. "'" . - 60
montana. Bauh. Liœcie podobne do leszczyny. . - 20
P ~ Dampierii. Hort. Wi¹z piramidalny. Listki po.

krêcone uk³adaj¹ce siê wzd³u¿ pêdów. Bardzo o-
ryginalny. .. . ... - 70

T" pendula. Bardzo piêkne p³acz¹ce drzewo - 70
" ontariensis. Do sarniensis rodobny z liœæmi tak
8zor8tkiemi jak ¿adnego innego drzewa. . - 80

Viburnum. L. Kalina.
" buraegiticum albo burejaeticum. Rgl. et Hord.

Liœcie drobne pi³kowane. . . . . . - 30
" Lantana L. Hordowina Pitikny krzak 'o bia³ych

kwiatach . . . . . . . . . . - 40
" opulus sterile' v. C. Buule de u"ige. Kwiat bia³y

kulisto u³o¿ony. . ..., - 40
Vitis. L. Winna latoroœl.

§ elegans. C. K()cb.. . . . . . . . - 25
2
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C- od l&tukL

"l. et.
WelgeliR. Thnb.

A" amabilis. v. Hltl'. Kwiat rótowo czerwony. Dwa
razy kwitnie.. - 25

" japonica. Tbub. (Syn. W. rnsea Lindl.) Kwiaty bia-
³awo czerwonawe. .. .. - 30

" Ol Groenewegenii. Hurt. Kwiat czerwIony œrodo
kiem bia³awy. . .. ... - 25

. . van Houttei )('sb. Kwiat duty karminowy. - 25

. purpurea Hort. Kwiat bardzo ciemno czerwony
pe³ny ... -'-25

" ;

~~~ ,cc.;.- -³---³+~-o-s-+- . .", .,



W yszczególnienie i opis róz.

-~-

Ró¿e trudniejsze w hodowli lub nowe w ostatnich kilku latach
wyprowadzonc uznaczone * bêd¹ rachowane (J 20 ct. oznaczone

** o 40 et. dro¿ej od sztuki.

A.

Róte pn¹ce, p³acz¹ce, czo³gaj¹ce.

Wysokopienne sztuka 30 ct.
rrowad~on" ~ korzenia lub przy ziemi szczepione 20 ct.

J.
RÓ¯E MARKATNEY.

(Ro,a bractelJta.)

2. Alba adorata, k. Ared. pe³ny jasntJ s³omiano tó³ty prze.
chodz¹cy w bia³o rót.owy, kwitnie \v wielkie grona.
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II.

RÓ¯E PN¥CE.

(Rosa arventis capreolata.,\

7 Belle de Baltimorf";. k. œred. pel. bia³y z s³abym ¿6³tym
odcieniem. Bogato,~ pêki kwitnie.

10. Duc de Constantine, k. du¿y J-e³ny jedwabno ró¿owy.
*18 Madame Viviand Morel, k. œred. pe³. kwitn¹cy w grona

karminowo ró¿owe wiœniowem cieniowany, odwrotna strona
listków fioletowo bia³awa (18F3.)

19 Mutabilis, k. ma³y pe³ny bia³awy na brzegach delikatnie
r6¿owy odblask. Bogatu kwitnie.

27 Polyantb~a;.~. ma³y pe³n~ bia³o ¿ó³tawy. z ~z~mowo ¿.óltYffi;
odcieniem: kwitnie w bukIety 80--100 kwIatów na Jednej
³odydze. Najpiêkniej9za :6 p³acz¹cych ró¿.

33 Thoresbiana, k. ma³y pel. p³aski bia³y w pêki kwitnie.

34 Tricolor, k. œred. pe³.li.Jiowo ró¿owy- Listki kwiatu z¹bko-
wane hia³em obwiedzione. , '

36 Willam's Evergreen, k. œred. pel. bia³y ¿ywo karminowo

ró¿owy.

, :;-""- III.

RÓ¯E DROBNO-LISTNE.

(Rosa micr°'Phylla.)

Wysokopienne sztuka 35 ct.
Prowadzone z korzeuia lub przy ziemi szczepione szt. 25 ct.

39 Ma surprise, k. du¿y, pel. dobrze ukszta³cony bia³y, œrodeK
brzoskwiniowo ró¿owo 8zamowo cieniowany, bia³o pasko-
wany. Piêkny zapach.

40 Premier essai, k. sred. pe³. cielisto bia³y, œrodek t.ywo
karminowo ró¿,owy.

-
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Ii','., IV. . - - .

.. . .
RO¯ANNO.LISTNE RO•E.

(Rola rubiJolia.)

Wysukopienne sztuka 40 ct.
Niskopienne sztuka 30 ct.

o

45 Bijou des Prairies, k. œred. p~l. ¿ywo r6:"owy bia³o cienio-
. ,vany. Piêknie pachnie.

--
~"",i, "c; t:

B.
Raz kwitn¹ce ró¿e.

---

RÓ¯E KAPUOYNKI.
(Rolea lut6a austriaca, 6glanteria.)

Wysokopienne sztuka 40 ct.
Niskopienne sztuka 30 ct.

52 Jaune Bicolore, k. œred. pujedyñczy ¿óitf' pomarañczowy
z czerwonel11.

53 Persian Yellow, k. ired. prawie peln kulisty ~³oto ³.ó³tyi
Kwiat czuæ nieprzyjemnie.

11.

CENTOFOLIE.
(Rula c6ntitolia.)

Wysokopienne sztuka 40 t:t.
Niskopien³1e sztuka 30 ct.

f>ó Anais Segalas, k. œrodo pel. p³aski karmazynowo rót.owy.
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56 Alain Blanchard, k. œred. pó³ pet. ciemno fioletJwy i ¿ywo

czerwonem plamiony.
58 Duc d' Angouleme, k. duty pe³ny ciemno ró!(Iwy.
59 Foliacee, k. bardzo du¿y pel. kulisty ró¿owy.
60 La Noblesse, k. duŸy pet. przeŸroczysty ró¿owy, œrodek

lœni¹co karlDazynowy.
62 Madame Plantier, k. duty pe~. czysto bia³y.
63 Oeillet, k. n)a³y brudno nieokreœlono czerwono ró¿o'\"y. roz.

trzepany.
64 Ordinaire, ró¿owa. zwyk³a centofulia.
65 Petite de Hollande, k. ma³y pe³ny ró¿f)wy.
66 Pompon k. bardzo ma³y, bardzo pe³ny zbity t.Y\'fO ró³.owy.
69 Tour de MaJakoff. k. du¿y pe³ny purpurowy przechodz¹cy

w ciemno fioletowy.
70 Unique Blanche, k. œred. b. "elny czysto bia³y. bardzo

piêkny.
71 Unique Panach~e, k. œred. pe³ny bia³y. koñce listków kwiatu

ró¿owo paskowane. Bardzo piêkna. Czasem ca³kiem bia³o
lub ca³kiem czer\vono kwitnie.

III.
RÓ¯E DAMASCENKI

(Ro.a doma.c~"a.)

Wysokopienne sztuka 40 ct. ;

Prowadzone z korzenia lub przy zielni szczepione szt. 30 ct.

72 Madame Hardy k. duty pe³ny bia³y.

IV.
RÓ¯E PASKOWANE.

(Ro.a pt"otlinciali. .triata.)

Wysokopienne sztuka 40 ct.
Niskopienne sztuka 30 ct. ,,":"'.
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77 Arlequin, k. œred. pe³ny czerwony jasno ezerwonem krop-
kowany lub cieniowany.

78 Belle des jardinst k. œred. czêsto du¿y pe³ny dobrze ufor-
mo/wany purpurowy z karminowo fioletowym bia³em krop-
kowany lub paskowany.

81 Cesar Beccaria, k. du¿y pe³ny p³aski bia³y liliowo ro¿owem
obwiedziony.

82 Charles Quint, k. œred. pelny bardzo pi~kny bia³y liliowo
ró³.owo obwiedziony. .

84 Commandant Beaurepaire, k. du¿y pe³ny ró¿o\vy purpu-
rowem i fioletowem plamiuny, bia³u ¿y³kowany.

94 Mercedes, k. du¿ipe³ny, bia³y liliowo kropko~any i pas.
kowany.

96 Narcis5e de Salvandy, k. œred. pe³ny \vinnu czerwony
bia³o ¿ó³tawem cbwiedziony, lub bia³y czerwonem {lbwit:.
dziony.

98 Oei.llet P~rfai,t, k. clu7.y pef. liliowy purrurowetD paSKO\Vany .
99 Oeillet Flamand, k. du¿y pe³ny p³aski b. pi~kny bia³y

czerwono paskowany.
100 Panachee double, k. du¿y pe³ny w paski liliowe, ró¿owe i

czasem w bia³e.
101 Perle panachee, k. du¿y pe³ny karminowem i purpuro-

wem paskowAny b. piêkny.
105 Tricolore de Flandre, k. sred. pelny bia³y paskowany

czerwono j purpurowo f)o)elowem, bia³ego koloru b. maju.

V.
RAZ KWITN¥CE RÓ¯E MCHOWE.

(Ro.tJ centifolia mu8cola.)
~

Wysokopienne sztuka 40 ct.
Prowadzone z kurzE'.nia lub przy ziemi szczepione 8zt. 30 ct

- .

108 Arthur Young. k. du¿y flelny bardzo ciemno rurpuro\vy,
112 Baron de V/assenaer, k. tiu¿y pe³nv kulisty ¿ywo liliowo

c~erwony IJdwrotna stroua listkó\v kwiatu uia³a\va. kwi~
nIe w grona.

115 Blanche Simon, k. du¿y pe³ny p³aski I;~'ystu ~ia³y z zie.
lonkowatym œrodkiem.
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118 Capitain John Ingram. k. du¿y pe³ny aksamitno czarno
purpurowy.

120 Cñstata. du¿y pe³ny ¿ywo ró¿.)wy listki kielichu z¹bko.
wane, silnie omszony.

131 Gloire des Mousseuses, k. du~y pe³ny uk³ad dachówek
cielisto ró¿owy, œrodek ciemniejszy. Silni~ omszo~a.

*137 Little Gem, k. miniaturowy bardzo pe³ny, karmazynowo
czerwony prawie ca³e omszon.y. Bukiet,mi kwitnie (1881).

149 Nuits d'Y oung, k. œred. pe³uy ciemno fioletowy aksamitnI)
czarnem cieniowal1Y.

160 William Lobb, k. œred. pe³ny karminowy niebiesko fiole-
towem cieniowAny. Bukietami kwitnie. bardzo bogato.

C.

Kilka razy lub ci¹gle kwitn¹ce ró¿e.

l.
R E M O N T U J .\ C E RÓ¯ E M C H O W J4:-.

Rosa mU8cosa bijera.

WY8okvpienne sztuka 40 ct..
Prowadzone z korzenia lub przy ziemi szczepione ~zt 3U .:t.

*16a Blanche ivloreau, k. duty pe³ny durze siê otwiera, pi~.
knej formy, czystQ bi:L³y, kwitn,ie w grona, p¹czki 2-3
cmtr. d³ugie, obficie zielonym mchem okryte (1881).

171 Eugene Guineausseau, k. duzy pe³ny piêkny kszta³t
prawie wiœniowo czerwony w czerWI\no fioletowy przecho-
chodz¹cy, piêknie Oln8zona.

175 Hortense Vernet, k œred. bardzo pe'iny dobrze ukszta³.
cony bia³y delikatnie róŸowem cieniowany.

]76 James Weitch, k. œred. pe³ny ciemno fioletowy ³upkowy,
z odcieniami ognisto rzerwonemi.

180 Madame Edouard ary, k. duty pe³ny kulisty ¿ywo kar-
minowy. Bardzo kolczasta.
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18.q Madame -Landeau, k. œred. pe³ny jasno czerwonn plam.

kowany.
*184 Madame, Legrand, k. du¿y pe³ny ~ywo ró¿owy odwrotna

strona listk?w jaœniejsza.
189 Madame William Paul, k. du¿y pe³ny kQztalt kielicha

piêknie jasno czer\vony lub l8ni¹co ró¿owy dobl~l.e omszony.
199 Salet, k. œredni pe³ny jasno ró¿owy na zcwn¹trz jalinjej-

sz". B"gnto kwitnIe.
201 Soupert et Notting, k. bardztJ du¿y, pe³ny kulisty I-Q-

¿uwy, karmin()wem cie"io\,~')y, zapl\ch centofolii. Bardzu
pil:kna. " ,J

, .
-'-~f-",.

II.
R{)¯A POLYANTIIA.

(Rosa po!!fantha.)

WYB(,kopiennc IIztuka. 60 (~t.
Prnwadzona z kurzenia lub przy ziemi szczep. szt. W ct.

t204 Anne-Marie de Montravel, k. b. ma³y b. pe³ny uklad
³uski czystu bia³y, kwitnie bukietami. Zapach konwalii.

: Bardzo mila rÓ¿a (:1880.)
~206 Mademoiselle C(:cile Hruner, k., i11a1y pc1ny plêkllic

lœni¹cu r(\¿uwy na ¿ó³l.cm tle. Kwitnic' w pêki (1881,)
208 Paquerette. k. b. ma³y b. pe³ny 'd"lorze zbudowliny czy-

stu bilily. Bardzu piêknie w grona k\vitn¹ca ró¿:1. Ca³y
krzak Z3\VSZe ma³y miniaturuwy.

III.
H. Ó ¿}~ B E N G A L SKI E.

(Ro8a indica s8mpertloren;_)

~

Wysokol,ienne sztuka 35 ct.
Prowadz(lue z kor~enja lub przy ziemi $~c~ep. ezt. 25,c,t.
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212 Thlcher, k. œrpd. pe³ny ciysto bia³y, piêkny zapach. bar-
dzo bogato kwitnie.

213 Eugene de Beauharnais, k. du¿y pe³ny dobrze zbudo-
wany ngnisto czp.rwony i purpurowy.

216 Hermosa, k. œredn. pe³ny dobrzE' uformowany delikatnie
ró¿o\vy. BQgatn kwitnie.

~17 Imperatrice Eugellie. k. du¿y pe³ny delikatny srebrno

ró¿owy.
22~ Madame Pauvert, k. du¿y pe³ny dobrze ukszta³c(lny

cielisto szamowo bia³y. Hardzu ³adna.
227 Sanglant, k. du¿y pe³ny przeœlicznie krwisto ¿ywo r?¿.o-

\vy. c.~icmny. Kul/lr b. viêkny jaskrawy, ra¿¹cy. NaJVlê-
kuiejsza. z rll7. bengalskich.

228 Viridiflora, k. ma³y pe³lI y ziclouy brzydki.

,

IV.
]{ Ó ̄E II ³~ i³. B A C l A N E.

(R',sa theu indica od.)ratissima. Rosa fragrans,)

W ysokopienne sztuka 50 et.
Pro".adzone z korzenia. luh przy ziemi szczep. szt. 40 ct.

*229 Abbe Rou.!;tan, k. du¿y pe³ny fioletowo cielisto bia³y.
Bardzo piêkny (1878.)

232 Adam, k. d'lI¯Y pe³ny I,rzeœlicznie bia³o ró¿/Iwy, piêknie

w.,niej¹cy. ~ardzo piêklla.
233 Adrienne Christophle, k. <lu¿y pe³ny miedziano more-

lo\vo ¿ó³ty, brzoskwini/Iwo rÓ¯II\Vem cieni"wany, czasem
ca³kiem <:iemno ¿ó³ty. Bardzo piêkny.

234 Aline Sisley, k. du¿y pe³ny z ciemno purpurowo rÓ¿o'
wego prze<:hcldzi w <:ieniowallie mocno fi()letowe.

*235 ,¥lphonse Karr. 1<. du¿y pra\vie pe³ny pllrpurowo czer-'
\\'OIIY karlllinu\\'CIII uHwietlony, œrodek jaœniejszy, b()gat'.
k\,'itni<:,. Bardzu pi~kl1Y (187~)

2i3(j Amazone, k. œred.'pelny, dobrze ukszta³cony ciemno ¿ó³ty
lIa odwrutnej stronie ró¿owo ¿y³kuwany.

0*237 American Banner, k. œred. pó³ peln, dobrze uka"t_³-
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eony. Bardzo blado ¿ólto ró³;flwy, n" odwrotnej str°1:³ie
listków szeroko liliuwu ró¿owem paskowany. bardzo mi³y
zapach. S³abI) w gruncie roœnie (1881.)

247 Auguste V acher. k. œred. pe³ny pi'ikny uk³ad ¿ó³t.y
miedzi"nem cielliowany. Bogato kwitnie.

*241.) Baron Alexandre de Vrints, k. œred. pe³ny pi~k'lyuk³ad.
koloryt delikatnie ró¿owy z cz 'rwonem, b. bogato kwitnie
w grona (1881.:1

*200 Beauty of Glanzen\vood, k. du¿y nie zbity lecz pelny..
s³omkowo ¿ó³ty, czêsto s~kar³atllo czerwol~elll paskfJwany.
Do tulipana podobny.

*25J Beaute de I'Europe, k. b.- d. pe³. Ilk³;\11 centQf.,lii ciemnI)
¿ótty, Ild\vrf/tna strona listków "miedziano ¿ó³ta. HogatfJ
kwitnie, silnic ro..';nic ³.l~82.)

2[)2 Relle fleur d' Anjon, k. b. du¿y pet. pit:kny uk³ad œ\vie.¿o
lœni¹co ró¿owy, zewnêtrzne listki jedwabllfl bia³e s~erokle.

*253 Belle Lyonnaise, k. dl³¯Y pe³ny dobry uk³ad, ciemno ka.
narkflwy ¿ó³ty w szamflwy przechfldz¹cy, piêkny zap a('h.
Bardz\1 piêklla ró¿a.

3254 BelJe Maconnaise, k. du¿y pe³ny szeroki blado ró¿uwy.

267 Blanqui, k. du¿y s~eroki pe³ny czysto bia³y bogato kwi.
tnie.

*259 Bougere, k. du¿y b. pe³ny kiclichowaty, stóst)wnie djl
pozycyi roœliny \viêcej w ró¿owy lub liliowy kolor pr~e.
chodzi.

*261 Bouton d'Or, k. œred. pe³ny ciemno ¿ó³ty, odwrotna stro-
na listk6w bledsza prawie bia³awa.

*262 Catharine Mermet, k. du¿y pe³ny piêkny uk³ad bardzn
delikatnie cielistu r6¿o\vy. Bogato k \vitnie.

.'J65 CJement Nabonnand, k. du¿y pe³ny œmietankowo ¿6³ty,
r6¿owo liliowem otoczony. Bl)gatu kwitnie.

.266 Climbing Devoniensis, k. du¿y. pe³ny blado ¿ó³tawy. salll
œrodek cielisty lub ró¿t>\\.ó czerwony, bardzo pi~kny za-
pach, silny W•I'6St; dobrze siê pnie. ³oi³a odrêbna cecha.

268Comte de Sembui, k. du¿y pe³ny piêkny uk³ad szamowo
ró¿vwy ¿ó³te In !i (':zerwonefll cieniowany, odwró£na strona
listków sl:ebrzYSct~.

.27~ Comtesse de Brossard, k. pe³ny piêknie jasno kanarkowo
¿ó³ty. Bltrdz!l bogato kwituje.

*274 Comtesse de Labarthe, k. œred. maly pe³ny delikatnie

rótow'll kielichowatl'
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275 Comtesse de Limerick, k. duty pe³ny. piêkny uk³ad bia³y.

*277 Comtess~ Riza du Parc, k. duty pet. pIêkny ,uk³ad sza-
mowo ró¿owy I:a tle miedzian~..n.

*280 Comtesse ofPembroeke, k.d,!.¿y pe³ny d~ljk.t.jedwabno
róŸowy bardzo piêknie pachnie.'

*285 David Pradel, k. bardzo du¿y, pe³ny'" ceglasto popielato
ró¿o\vy. Nadzwyczajnie piêkna.

2H6 Devoniensis, zupe³nie identyczuy z Climbiog Devoniensis
lecz niecI) sl;:':.iej od tej ostatniej roœnie.

2.'iH !)uc de Magenta, k. du¿y pe³ny rótowy mied;,.iano ¿ó³te m
cienio\vany, przy nasadzie kwiatu silnie pi~knie s;",nowo
ró¿owy. Bardzo piêkna i kardzo mi³y zapach.

'*200 Duchess of Westminster, k. bardzoduzy, bardzo piê-
kny uk³ad wianiowo czerwony (1880.)

2~)9. Elisabeth Babenzien, lt. œred. pe³ny, pi~k'JY uk³ad\
siarczano ¿ó³ty œrodek nieco ciemniejszy: ,

*301 Etoile de Lyon, k. b. du¿y b. pe³ny~. piêkrly' uk³ad.
piêknie siarczano ¿ó³ty. [",rdzo ¿ywo ¿ó³ty ~ œrlJdku,
Qd \vrotna f.trQna bia³awa. Silny WZI;ost.. piêkny zapach
~)bfir~ie kwitnie dQbr1;e 1;imuje, prawi~ napiêkniejsza z Ÿó³-
tych (lHR2)

*307 Gaston Chandon, It. œred. pe³ny na tle mied1;iano Ÿl)³tem
\vjgnio \'0 r('¿C)W<"111 cieniQwllny (18~4.)

308 General Schablikine, k. du¿y pe³ny forma kulista lœni¹co
miedziano czerwr,ny. odwrQtna strona listków pnrpurowa.
Odrêbny zapacl..

::³OV Gloire d~ I)ijon, k. b. duŸy b. pe³ny szamo\vo ¿ó³ty œrp-
dek miedziano pOilJaraiJczc)wo cieni~)\vany. Silny \vzrust,
dobrze \vytrzymuje zimy, ba,rdzo piêkny zapach.. NaleŸy
no najpiEJkniejszych róŸ.

;}l)} Goubault, k. duŸy lekko pe³ny p³aski I,iêkny uk³ad lœni¹co
. ¿ywo szamowo ró¿owy, œrodelt z po³yskiem zorzy.

317 Henri Rernet, k..lIrerl. pe³ny,ukJadjasnor{,¿owy, œrodek
ciemllQ siarczl\;J', Ÿ(ilty. Bardzo bog~tokwiti~ie i pachnie.

*318 Hermance IJouisa de la Rive, If;,. duŸv pe³ny cielisto
bia³y w srodku ciemniej ró¿owy piêkny I,1ld~d,(.1883.)

319 Homere. k. du¿y pe³n.v -;,ywo róŸowy"zmiertny cielisto
bia³y i Ÿl,lty bardzo piêkny.

*320 ³³onourable (;eorge Bancroff, '..:k"; bardzo duzy karmi-
nowo ró¿owy purpurowem cieniowany. Bard:z~ œredniæh
zalet (IS80.)
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*321 Honorable Edith Gifford, k. du¿y pe³ny e;ielisto bia³y

na tle ¿ó³tem œrodek szamowo rÓ¿owy. BI'gato kwitnie

(1883.)
326 .Isabel1e ,Sprunt, k. .¹red. lekko pe³ny bladu kanarkowo

¿ó³ty. Bogato kwitnie.
333 Jean Ducher, k. dl1¿y pe³.ny kulisty szaffiOWO ¿ó³ty œro-

dek brzoskwiniowo czerwony.

*334 Jean Pernet, k. du¿y peJny bard¿o piêkny uk³ad, lœni¹co
¿ó³ty, bogato kwitnie.

*335 Jeanne Abel, k. ered. pe³ny delikatnie ró¿owy i bia³awy
na tle lekko ¿ó³tawem, œrodek ¿ywo ró¿owy. Bogato
kwitnie i bardzo piêkny zapach (1883)

*336 Jules Finger,'k. bardzo du¿y pe³ny pierwsze listki kwiatu
bardzo szerokie pii'tknie lœni¹co ~zerwony w jasno czer.
wony przechodz¹cy (1880.)

*338 Kaiserin Augusta, k. du¿y pe³ny p³allki jasno ¿ó³ty. cie-
niowany cieluno ¿ó³tem (1878.)

*341 Lady Mar)' Fitzwiliam, k. bardzo du¿y pe³ny kulisty, b.
jasno cielisto bia³y (18~3.)

344 La Grandeur, k. nadzwyczaj du¿y pelny fioletowo ró¿owy,
bardzo bogato kwitnie.

345 La princesse Vera, k. b. du¿y pe³ny piêkny uk³ad na
miedziano ¿ó³te m tle.

.*347 La Bignonia, k. sred. pe³ny nie regularny czerwono po-
marañczowo miedzi~ny, ca³kiem o~rE;bny koloryt jedyny
w tym rodzaju, w pêki kwitnie. 'l;rudna do utrzymania.
rÓ¿a bardzo pi",kna i bardzo 'p,it;kny za {fach silI³Y.

348 Le _Mont-Blanc, k. pe³-~y Azeroki bia³a\vo ¿ó³ty.
.352 L 'Elegante, k. du¿y pe³ny piêkny uk³ad, na tle miedziano

¿ó³tem, przechudzi z szaliOWO ró¿owego w czysto ró¿owy

(1883.)
354 Letty Coles, k. du¿y pe³ny piêknie lœni¹co ró¿owy, silnie

roœnie.
*357 Loui~: Richard, k. du¿y pe³ny piêkny uk³ad miedzianu

ró¿o,~y, œrodek czasem ciemno czerwony.

*366 Madame Barthelemy Levet, k. du¿y pel. piêkny, kanar-
! k,owo ¿ó³ty.. .,.

*368 Madpme Bernard, k. du¿'y,'pt'³. piêknie miedziano ¿ó³ty.
369 Madame Berard albo Brerard, k. du¿y pel. piêkny uk³ad

.zamowo t.ó³ty ró¿owem cieniowany.
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*370 Madame Bravy, k. du¿y pe³ny bia³y, œrodek ró¿owy bar-
dzo) pi~kny zapach

373 Madame Bonnet Eymard, k. œred. pe³. czysto bia³y cza.
sem w œrodku ró¿owo ¿ó³ty.

*37ó Madame Cami.IIe, k. du¿y pe³ny kielichowaty bardzo de.
likatnie ró¿owy z bladYID odblaskiem.

*377 Madame Celine Noirey, k. du¿y pe³ny trudno si~ rozwija-
j¹cy delikatnie róiowy wewnêtrzna strona ciemniejsza.

*378 Madame Crombez, k. du¿y pe³ny piêkny uk³ad miedzia-
nem cieniowany. Jedna z najpiE:kniejszych ró¿ ¿ó³tych
( 1883.)

379 Madame Damailin, k. du¿y pelny szamowo ¿ó³ty, bardzo
³adnie kwitnie.

380 Madame. de St. Joseph, k. bardzo du¿y pe³ny blado ró-
¿owo miedziany we".n¹trz ciemniejszy.

*381 Madame de Loeben Sels, k. du¿y bardzo p..,³ny srebrno
bia³y i ró¿owy, szamowo z ró¿.o,,":em cie~io~anJ:" 01-
wrotna strona listków szamowo cielista, kwItnIe nieprzer-
wanie (1880)

*382 Madame Eugene V erdier, k. du¿y pe³ny piêkny uk³ad
ciemno szamowy, bard"lo piêkny zapach.

383 Madame Emilie Dupuy, k. du¿y pe³ny ¿ó³ty lekko sza-
mowem cieniowany, bardzo piêkna ró¿a.

*384 Madame Falcot, k. du¿y pe³ny nl\nkino\vo ¿ó³ty w jasno

¿ó³ty przechodzi.
:-380 Madame Graula, k. du¿y I'elny ¿ó³to I Ó¯O\\'o pupielaty

szamowem ocienio\vany. Odrêbny koloryt bardzo pi~kDa.

389 Madame Hippolyte Jamain, k. du¿y pe³/lY pi~kny uk³ad
¿ó³tawo bia³y, œrodek miedziano ¿ólty róiowelll ocienio-
wany, wzrost œredni.

~393 Madame Joseph Schwa~tz, k. œred. bia³y odblask cielisto
ró¿owy przechodzi w cielisto bia³y. .Bardzo pi~kna i piê-
kny uk³ad.

*394 Madame Julie Weidmann, k. bard~o du¿y pe³ny listkisze-
rokie r )¯OWO arebrzyste, œrodek karminowy i ugrowy.
Odwrotna strona listków satynowo fioletowa. Koloryt
zmienny ca³y w s³abych kolorach. Bardzo piêklJa, bogato
k\vitnie, silnie roœnie (1881.)

395 Madame Julie Margottin, k. dtlŸy pe³ny delikatny blado
ró¿owo ¿ó³ty, œrodek ciemno czerwony.
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*396 Madame la Duchesse de Valombrosa, k, du¿y pe³ny

ciemno miedziano cze~wono cegl³isty. Nowy k'lloryt (1880.)
397 Madame la Comtesse de Caserta, k. du¿y pe³ny uk³ad

dachówki miedziano czerwony.
*398 Madame Lambard, k. du¿y pe³ny piêknie lœni¹co czer-

wony w jE\sleni bledszy.
399 Madame Leonarn Lilie, k. œred. pe³ny uk³ad dachówki

lœni¹co czerwony ognist.u czerwone m oœwietluny, bardzo
bllgato kwitnie i piêknie pachnie (i880.)

401 Madame Melame ViIIermoz, k. bardzo du¿y pe³ny bia³y,
œrodek szamowO ¿ó³ty.

403 Madame Nabonnand, k. bardzo du¿y, cielisto bia³y, ró¿o-
wem cieniowany bardzo piêkna.

404 Madame Paulin e Labonte, k. bardzo du¿y pe³ny ró¿owy
cieniowany ¿ó³tawo 8zamowem.

*408 Madame Remont, k. œred. pe³ny ¿ó³ty zewnêtrzne listki
maj¹ kolor kapucynek. Bardzo piêkna (1883.)

410 Madame Welche, k. du¿y pe³ny piêkny uk³ad œrodek
ciemno czerwony.

**415 Mademoiselle Lazarine Poizeau, k. œred. pet. przeœljcz-
nie pomarAñczowo ¿ó³ty, bardzo pi~kna ale trudna w ho-
dowli.

*416 Mademoisselle Matilde Lenaerts, k. du¿y pe³ny piêk-
nie lœni¹co ró¿owy z brzegami bia³ymi (1880.)

419 Marechal Niel, k. bardzo pe³ny bardzo du¿y ciemnu t-ó³-
ty- kwiat na dó³ zwieszony w formie dzwona bardzo piê.
kna zapach, silnie roœnie. Jedyna w swoim rodzaju.

421 Marguerite Marchais, k. du¿y pe³ny miedziano ¿ó³ty
z odblaskami czerwonymi, silnie roœnie.

422 Marie Jaillet, k. du¿y pe³ny blado ró¿owy œrodek ¿ywszy
w jasno liliowy przechodz¹cy. .

423 Marie Guillot, k. bardzo du¿y piljkny bia³y z odcieniem
¿ó³tawym, bardzo piêkna.

*426 Marie van Houtte, k. du¿y pe³ny szeroki bia³o ¿ó³tawy
z brzegami ró¿owymi.

.429 Michael Saunders, k. bardzo du¿y, pe³ny piêkny uk³ad
gwoŸdzikowo br¹zowy mi³y delikatny zapach (1880.)

465 Mont Rosa, k. œred. pelity ró¿l)wo szamowy, zewn¹trz
blado ró¿owy, bardzo interesuj¹cy koloryt, bardzo pi~kuy
zapach.


