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456 Mystere, k. duty pe³ny, ró³;owy ciemniej siatko~any.
461 Nyphe~os, k. du¿y, pe³ny, piêkny uk³ad bardzo podobny
do Marechal NicI. kwiat na dó³ zwieszony we formie
dzwona czysto bia³y.
465 Paul Nabonnand, k. bardzo du¿y, pe³ny. piêkny uk³ad
ró¿owy.
467 Perfection de Monplaisir, k. œred.. pe³ny, piêkny ka.
narktJwo ¿ó³ty.
*469 Perle de Jardins, k. du¿y, pe³ny. uk³ad centofolii piêknie &lornianu ¿ó³ty czaselo kanarkl)\vo ¿ó³ty. Bardzo
piêkny.
470 Perle de Lyon. k. bardzo du¿y, bardzo pe³ny, ciemno
¿ó³ty czaIlem roorelowo ¿ó³ty, uk³ad bardzo piêkny kielichowaty. Pier".szorzêd na ró¿a.
.471 Pierre Guillot. k. bardzu dll¿y pe³ny, piêkny uk ³ad, bar...
dzo tywo czerwony, brzegiero bia³em obwied1.iony, (1880).
.472 Princesse Stephanie et Archiduc Rudolphe,
k. œred.
pe³ny szamowo ¿ó³to pomarañczowy (1881).
473 President, k. bardzo du¿y pe³ny, I,iêknie kulisty uk³ad
,cielisto ró¿owy, bardzG pit:kna rÓ¿a.
*474 Princess of Wales, k. du¿y, pe³ny. pit:kny uk³ad ró¿owo
¿ó³ty. w œrodku z³uto lub woskowo tó³ty (IS83).
.481 Reine Marie Henriette, k. du¿y, pe³ny, pif:kny uk³ad
,pit:knie wiœniowo czerwony.
Piêknie silnie rosn¹ca
rót;a.
*.480 Reine Olga de \\Ttirtemberg.
k. du¿y pra,,'ie pe³ny
lœni¹co czerwony (1887).
482 Rifoli" Charles, k. bardzo duty, pe³ny, delikatnie ró¿owy
Œrodek lœni¹cy. Odwrotna strona listków srebrzysta. Piê~
kña: ró!a.
4R4 Rubra albo Rouge! k. œred.pe³ny jasno czerwony bia³em
¿y³~()wany.
490 Safrano, k. œred. prawie pe³ny. szafranowo ¿ó³ty z mo.
relowem.
.41;)2Shirley Hibbert, k: Mred..pe³ny, szamowonankinowo

¿ó³ty.
Socrates, k. du¿y pe³~y, ciemnobrudno ró¿owy z bia³em,
æ

49.'1

œrodek morelowy. Nad'zwyczaj piêkna ró¿a.
494 Sombreuil, k. du¿y, pe³ny bia³y lekko szamowo cieniowany
w pêki kwitnie silnie roœnie.
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496 Souvenir de David d'Angers, k. du¿y, ¿ywo wiœniowo
czerwony lekki odcieñ czasem fioletowy.
497 Souvenir d'un ami, k. bardzo du¿y. pe³ny. Piêknie delio
katnie rót.owo szamowy, prawie rót.owy.
.498 Souvenir d'Elisa Vardon, k. bardzo duty, bardzo pe³ny
bia³o œluietankowo ¿ó³tawy, œrodek bia³awy, bardzo piêkna rót.a.
.499 Souvenir de Pani Neyron, k. œred.pe³ny, szamowo ¿ó³ty,
brzegi ró¿owe, piêkny zapach.
.500 Souvenir
de Terese Levet, k. dut.y pet. czerwony cienio.
wany p:¹sowem (1883).'
..001 Souvenir de Madame HeIene Lambert, k. dut.y.pe³ny,
piêkny uk³ad ¿ó³ty od wrotna struna listków ci eml1Ocielista (1886).
*.502 Souvenir de Victor Hugo, k. du¿y, pe³ny, piêknie zbudowany, szalDowu rÓ¯()lvy, œrodektó³ty, kolor, kapucynek
brzeg listków kwiatu œrebrzysty sam koniec lœni¹co karmit\()wo czer.~uny (1887).
508 SyIphide, k. du¿y, pe³ny, ¿ó³tawo cielisty, bardzo piêknie
pachn¹ca i mi³a ró¿a.
509 Tantine, k. du7.Y, pe³ny, jasno wiœniowo czerwony przechodzl\cy w czerwony kolor 8olferi no.
f)10 Therese Genevay. k. du¿y pel. kielichowaty u. pi~kny,
ró¿owo brzoskwiniowy.
512 Tour Bertrand, k. bardzo du7.Y,pe³ny, piêkny uk³ad ,jasno ¿ó³ty.
513 Triomphe
de Luxembourg,
k. bardzo du¿y, czerwono
"iœni¹cy w œrodku. Piêkny zapach, sifnie roœnie.
.514 Triomphe de Guillot flIs, k. du¿y, pe³ny, bia³u ró¿owy
z odcieniami szamowelDi. Bard~o piêkna.
*515 Triomphe de Milan, k. dtt¿y, pe³ny, bia³y œrodek ciemno
¿ólty. Piêkny uk³ad.
521 Vicomtesse Falmouth, k. bardzo du¿y, pe³ny, piêkny
uklad d('likatnie ró¿o~vo gwoŸd~ikowy, odwrotna strona
listków lœni¹co ró¿owa (18~O).
522 Vicomtêsse de Cazes, k. 8red. pe³ny, uk³ad nieregularny miedziano ¿ólty.
523 Victor Pullat. k. œr('d. pe³ny. p³aski piêkny uk³ad bia³o
¿ó³tawy. Piêkna ró¿a.
-

-M-

"528 William Frc³.ncisBennet, k. duty prawiepe³ny,pod³ugowaty na dó³ zwieszony, w formie podobna do Marchel
Niel, ciemno lœni¹co karminowo czerwony (1886).

V.
RO•E NOISETKI.
(Rosa indica noi,~tiana.)

Wysokopienne sztuka 50 ct.
Niskopienne sztuka 40 ct.

531 Adele albo Adela"ide Pavie, k. œred. pe³ny, grodek
ja8no ró¿owy czasem tólty w czysto bia³y przechodz¹cy.
Bardzo piêkna rót.a.
532 Aime Vibert, k. œred.bardzo pe³ny, czysto bia³y w grona
do ~imy, wdzilicznie kwitnie.
634 Baronne de Meynard. k. œred, pe³ny, kwitnie w grona
czysto bia³e.
636 Bouquet d'or, k. du¿y, pe³ny, p³aski pi~kny uk³ad szeroki
ciemnI) ¿ó³ty &zamowem i miedzianem cieniuwany, bardzQ
mi³y zapach.
537 Caroline Marniesse, k. ma³y, pe³ny, kulisty, obficie w
bukiety a¿ do mrlJzów kwitnie, cielisto bia³y.
538 Celine Forestier, k. bardzo du¿y, bardzo pe³ny, plaski,
szeroki, blado ¿ó³ty z ciemnieJszem œrodkiem.
539 Chromotella albo Cloth of Gold, k. du¿y, pe³i1y\ ku.
li8ty czysto jaskrawo zluto ¿ó³ty, siarczano zó³tem obwie.
dziony.
*540 Claire Carnot, k. œred.,pe³ny. kielichowaty lœni¹co ¿.>³ty
œrodkiem ciemniejszy, zewnl:trzne listki u brzegów bia³e
i karminowo rÓ¿owe.
541 Comtesse de Baumetz, k. du¿y, pe³ny, kulisto pi~.
knie z³oto ¿ólty, wdziêcznie kwitnie, bardzo pil:knli ro¿a.
543 Duarte d' Oliveira, k. du¿y, czasem œred.pe³ny. Dobrze
ukszta³cony róŸowo szamowy na miedzianym tle (1881).
*545 Earl OJ Eldon, k. œred., pe³ny, p³aski, pomarañczowo
,
miedziany ró¿owo purpurowem cieniowany. Bardzo pi~kny
i 8ilny zapach.

""-
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MS Fortuns double Yellow, kwiat dut-y, pó³ pe³ny, p³aski
kolor ¿ó³ty gumigutty miedziano czerwonawem cieniowany.
553 Lady Emily Peel, k. 8red., pe³., brzegi otocznne karmioowem; Nadzwyczaj bogatn kwitnie.
554 Lamarqueci fleurs rouge, k. szeroki, bardzo pe³ny, ciemno kanark"wo ¿ó³ty.
555 Louise Darzens, k. œredni, pe³ny, czysto bia³y.
556 Madame Cugñne Mahe. k. pó³, œred, rót.vwy na tle
miedziano Ÿó³tem
557 MadalI'\e Caroline Klister, k. duty, bardzo pe³ny, kuli8ty, bia³awo kanarkl)wy cza8em pomarañczowo ¿ó³ty,
kwitnie w p,êki.
*558 Madame Fanny de Forest, lt. du¿y, ?e³ny. przy rozkwitaniu szamuwo bia³y, przechodzi póŸniej w czysto
bia³y (1883).
559 Madame Miolan-Carvalho,
k. du¿y. pe³ny, piêkny u.
k³ad ciemno siar('zano ¿ó³ty.
561 Mademoiselle Louise Morin, k. du?y, pe³ni', piêkny
uk³ad miedz;ano ¿ólty. piêkna rót-a.
563 Narcisse, k: du¿y, pe³ny, s³omiano ¿ó³ty. B;~rdzo bogato
kwitnie, piêkna ró¿a.
564 Ophirie, k.œred. pe³ny, kielicho~aty m()relowo miedziano
¿ó³ty, podobny do kuloru br¹zu, zupe³nie odrêbny koloryt.
~
570 Reve d'or, k. szeroki, hardzi) pe³ny, ciemno tó³ty lub
skórzano t-ó³ty czasem i jaœniejszy.
572 Solfatare, k. bardzo du¿y, pe³ny, uk³ad \v turmie kubka
piêknie siarczani) ¿ó³ty, bardzo. piêkny zapach.
574 Triomphe
de Rennes, k. duty, pe³ny kanarkowo t-ó³ty.
576 Unique jaune, k. œred. pe³ny, czerwony z miedziano ¿ó³tym cynobrowym cieuiuwany.
578 Vicorntesse A vesne, k Rred. pel. delikatnie rh¿o\vy.

579 William Allen I{ichardson,

k,

duiy,

pt'³ny,

piêkny

uk³ad piêknie pI)marañczl'wCŸólty. w œrodkuczêstn ciemniej.
sz.y. Bardz" piêkna ró¿a.
580 Zelia Pradel, k. du¿y, pelny, bia³y œrodkiem, odblask
t-óltawy, piE:kna ale bardzo delikatna ró¿a.
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VI.
RÓ¯E

BOURBON.

(RoBa indiea

buJ"boniCIJ).)

WY8okopiennesztuka 35 ct.
.
Prowadzonez korzenia lub przy ziemi szczep. szt. 25 ct.

.581 Abbe Girardin, k. du¿y, pe³ny uk³ad pi~knie delikatnie
jedwabt.o ró¿owy, œrodek ciemniejszy, silnie roœnie
(1882).
586 rlaron Gonella, k. du¿y, pe³ny, piêkny uk³ad ró¿owofioletowy czasemz odblaskiem miedzianym.
587 Baronne de Noirmont, k. du¿y, bardzo pe³r:y,pó³kulisty
¿ywo blado ró¿owy.
592 Catherine GuiIlot, k. œredni,ró¿owo purpurowy.
.594 Comte de Montijon, k. œred.,pe³ny, ciemno czerwono
purpurowy fioletowem cieniowany.
599 Emotion, k. œred.,pe³ny. delikatnie cielisto ró¿owyz srebrnem odblaskiem.
603 Francois Dugomier, k. du¿y, pe³ny, ognisto czerwony
cieniowany b³yszcz~copurpurowem.
611 Jules Cesar, k. du¿y, pe³ny, piêkny uk³ad ciemno ró¿owo
wiœniowy-

614 La Pudeur, k. du¿y, pe³ny,bia³o cielistoró¿owy.
*620 Louise Odier, k. œred. pe³ny, pojedyñczolub kilka. na.
jednej szypu³ce, k\vitnie ¿ywo ró¿owo.
622 Madame Charles Baltet, k. du¿y,pe³ny, piêkny uk³a.dda.chówek delikatnie ró¿owy.
629 Madame Louizet, k. duty, pe³ny,lœni¹coró¿owy cieniowany szamowokarminowem.
630 Madame Thiers, k. œred'ibardzo pe³ny, piêknie ró¿owy,
œrodekjaœniejszy.
631 Madame Valton, k. œred.pe³ny,lœni~coszamoworó¿owy.
632.Madeleine Chomer. k. Rred.,pe³., kulisty, bia³y.
634 MademmoiseIle Blanche L¹fitte, k. œred.bardzopelny
pi~kny uk³ad bia³y IElkki odcieñ cielisty.
kwitn¹ca. ró¿a do póŸnej jesieni.

Silna. piêknie
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640 Marie Pare, k. duty pe³ny, piêkny uk³ad lœnI¹cojasno
cielisty.
643 Mistress Bosanquet, k. œred.,pe³ny. bia³.v z odcieniem
szamOwem. Bogato k\vitnie.
649 Paxton albo Sir Joseph Paxton, k. du¿y. pó³kulisty ¿ywo
blado rótowy czasem silny ognistn czerwony odcieñ.
*650 Perle <1'Angers, k. bardzo du¿y. bardzo pe³ny, delikatnie
;1
glasowano ró¿owy prawie bialy, kwitnie ba.rdzo bogato
w bukiety 11880).
*651 Pomponette, k. œred.,bardzo pe³ny, forma.i uk³a.d szyszek
bardzo piêknie ró¿o,vy, z odblaskiem zorzy, brzeg kwiatu
czerw;ono lakowy.
652 Prince Napoleon, k. du¿j', pe³ny, lœni¹co karminowo

ró¿owy.
658 Reine de CastiIle. k. d\\iy, pe³ny, delikatnie ró¿owy. Bo,
gatu kwitnie. bardzo milutka ró¿a.
661 Reverend H. Dombrain, k. du¿y, petny. bardzo piêkny
¿ywo karminowy.
666 Souvenir de la Malmaison, k. bardzu du¿y, bard1Jope³ny
piêkny regularny uk³ad, delikatnie cielistu bia³y œrodek
nieco ¿ywiej kollJrowany.
661 Souvenir de la Malmaison rose albo Leweson Gower
k. bardzo du1.Y,pel. kieJicho\\'aty ciemno I ótowy z sZ¥tOOWO
czet"wonem.
669 Souvenir de Louis Gaudin, k. œred.,pe³., pi~kny uk³ad
purpurowo czerwony czarno cieniowany.
672 Souvenir du president Lincoln, k. du¿y, pe³ny, ciemno
kar,m~zynowy z po³yskami czarnemi. Bardlu silnie ro.inie
dobrze znosi mrozy, bardzo bogato kwitnie przez ca³e
lato do mrozÓw.

;

RÓ¯E

VII.

REMONTANT.

(Rala h!Jbrida biJera;)
Wysokopienne sztuka 40 ct.
Prl)wadzon& ¿ kor~enia lub przy ziemi szczep. szt. 30 c£.
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685 Abd-el Kader, k. duty, prawie pe³ny, ciemno aksamitno
purpurCJwy, czasem fioletowy odblask.
686 Abel Carriere, k. duty. bardzo pelny, purpurowo k~rma.
zynowy z fiolctowem i czarnem odblaskiem, œrodek ¿ywo
ognisto czerwo'IY, bardzo pi,*:kna róta.
687 Abel Grant,
k. du¿y. pe³uy, jedwabno ró¿ow¹ srebrzysty.
701 Alexandre von Humboldt,
k. du¿y, pelny, piêkny
uk³ad pó³kulisty lœni~('o ró¿owy alb" jasno .czerwony.
702 Alê~is Lepere,k. bardzo du¿y, pe³ny, Itulisty ¿ywo jasno
czerwony.
.
703 Alfred Colomb, k. du¿y, pe³ny, uk³ad centofulii ugnistu
czerwony. Ba;.uzo piêkna \vdzi~cznie kwitn¹ca ró¿a.
704 Alfred de Rougemont, k. du¿y, pe³ny. piêkny uk³ad
aksaloitno purpurowo karmazynowy, cieni"wany ugnisto
czerwonem, czaSCli' bil rdzo ciclllny.
705 Alfred K. Willam, k. d'l¿y I pe³ny, czerwuno karminuwy.
przechodz¹cy w ³tmor czer\\.oIIY magenta.
*70(j Alsace-Lorraine,
k. du¿y, pe³ny, piêkny uklad ciemnI)
aksamitno ('¿arny (1880).
*708 Amedee Philibert, k. bardzo du¿y, pelny, kul;sty, piêknie
ciemno fioleto\vy, czarno Ilurpurowem c.:ieniowany (1'880).
709 Amelie Hoste, k. du¿y, pe³ny delikatnie ró¿owo cielisty
ze\vn¹trz listki ciemniejsze, bogato kwitnie.
714 Anne \\t'ood, k. du¿y, pe³ny. bardzo piêkny uk³ad jasno
czerwOnu I'Ó¯(J\vy.
117 Antoine Mduton, k. bardzo du¿y, prawie tak wielki. jak
"raut Neyron" IJe³ny. piêkny ¿ywo ró¿owy, odwrotna
strona jaœniejlizn.
*718 Antoine Quihou, k. du¿y, pe³ny. piêkny uk³ad ciemno
aksamitno l,urpurow<J kasztanowaty (1880).
720 Aristide Dupui~, k. du¿y, pe³ny, kolur fic)letowc. ³upkowy
u brzegó\v jaœlli(~jszyz odblaskiem ognistem.
725 Auguste Neumann, k. du¿y pe³ny. piêkny uk³ad lœni¹co
czerwony fiolctowem i ognistem cicnio\vany. CZllSem marmurko\vy.
730 Augustum, k. œred. kulur fioletowy bratków.
732 Aurore

du matin, k. bardzo du¿y, pe³ny, kolor zorzy od.
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wrotna strona listków jaœniej karminowo czerwona prawie
srebrzysty po³ysk.

746 Baron A. de Rothschild, k. dllty, pe³ny, bardzopi~kny
lœni¹co purpurowy fioletowem ocieniowany.
~747Baron de Bonstetten, k. du¿y,pe³ny, bardzopiêkny uk³ad
bardzo ciemno karluazynowo czerwony z czarne mi plamami.
748 Baron Chaurand, k. duty, pe³. szkar³atny w œrodku czarno
purpurowy kielichowaty.
7óó Baronne de Rothschild, k. bard~o. duty. piêkny kulisty
cielisto karminowo ró¿owy, hiatem cieniowany.
760 Baron Prevo..;t, k. bArdzo pe³ny, zbity pi~ktJie ró¿owy.
765 Belle Angevine, k. œred.pe³ny kielichowaty bia³y ró¿owo
i liliowo paskowany.
773 Berthe Baron. k. du¿y, pe³ny, piêknie ró³.owy na zewn¹trŸ
cieniowany bia³eJu.
774 Berthe Leveque, k. du¿y pi~kny uk³ad 'v lecie bia³y
w jesieni z odcieniem ró³.owym.
77ó Bessie Johnson. k. duty, pe³ny cielisto bia³y, bardzo piêkny zapach.
776 Bicolor, k. du¿y pel. prawie p³aski bia³y zewnêtrzne listki
kwiatu jasno ró¿owe w ró¿owo glasowane przechodz¹ce!
czasem pra,vie ca³y kwiat ró¿owy.
778 Bo"jeldieu, kwiat peillY bardzo du¿y cz~sto tak wielki jak
nl'aul Neron" ¿ywu wiœniowo c~erwony.
779 Boule de neige, k. œrednipe³ny kulisty czysto bia³y lekk
udblask zielonawo ¿ó³ty.
782 Bouquet de Marie, k. œrednipe³ny uk³ad bia³y z zielonkawym odblaskiem w p~ki kwitnie w drugiem kwitnieniu
czasem rótowo nakrapiana.
~78óBrightness. oC. Cheshunt. k. œred.pelny ukJad dachówki
ca³kiem odrêbny, kolor ty'vo ceglasto czerwony zbli¿ony
do szkar³atnego (1882.)
t788 Btirgermeister
Carl Mtiller. k. du¿y pe³ny uk³ad pi\vonii
aUlarantowo c/.erwony fioletoweJIl cieniowany (1883.)
790 Capitain Christi. k. bardzo du¿y pe³ny uk³ad centofolii
bardzo delikatnie cielisty. œrodek ciemniejszy.
792 Cardinal Patrizzi, k. œred. pe³ny lœni¹cu cz~r\vony akaamitnu purpurowem cieniowany.
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Caroline Sansal, k. du¿y pe³ny p³aski w œ;'odkuró¿owy

zewn¹trz blado cieliato bia³awy.
799 Centifolia Rosea, wielkoœæ.kolor, uk³ad i zapach zwyk³ych centofo:³ii~'
-S13 Charles Dar\vin, k. pe³ny piêkny uk³ad bardzo pi~knie
karmazynowo br¹zowy (1880.)
815 Charles Lee, k. du¿y bardzo pe³l1Yœwie¿ociemno cynobrowo czerwony.
816 Charles Lefebvre, k. bardzo du¿y pe³ny lœni¹co czer.
wony purpu(owem i fioletowem cieniowany.
821 Charles Verdier,
k. bardzu du¿y pe³ny, pi~knic ró¿u\vy
brzegami bia³awy.
828 Claude Levet, k. du¿y pe³ny aksamitllo porzyczkowo
czerwony.
-840 Comte Florimond
de Bergeyeck, k. du¿y pe³ny odr~bny kolor ceglnstu czer~ (lnu I)umarañczl'wy (18HO)
851 Comtesse Cahen d' Anvers, k. du¿y pe³ny kulisty ¿Y\Vo
ró¿owy (1885.)
*852 Comtesse de Mailly-Nesle. k. du¿y pe³ny piêkny uk³ad
cielisto ró¿o\\"y z bia³emi odciclliami (1883.)
*853 Comtesse de Paris, k. du¿y pe³ny kulisty piêknie ¿ywo
ró¿owy czaselu brzegami bia³e odcienie (1883.)
.854 Comtesse Nathalie de Kleist, k. du¿y prawie pe³ny for.
ma kie³iæho\\'a£a kolor zorzy miedziany po³ysk odwrotna
strona listków lakowo czerwuna (1881.)
*866 Coquette des Alpes, k. œred. pe³ny bia³y œrudek karminowem cieniowany.
*875 Desiree
Fontaine, k. du¿y pe³ny pi~kny uk³ad kielichowaty kolor ciemny i ¿ywy granatu cieniowany fioletowo niebieskiem (1885.)
...876Deuil du prince Albert, k. œred.pe³ny okr¹g³y ciemno
czarno karminowy, 8rudek lœni~co(I gnisto czerwony.

877 Deuil du colonel Denfer, k. du¿y pe³ny piêkny uk³ad
aksamitno czarnopurpurowy~Jedna z najcielñniejszychró¿.

*883 Docteur Dor, k. bardzo du¿y forma róz"herbacianych
ciemno czerwony
\1885.)
"
,".
*884 Docteur' Henon, 'k. du¿y pe³ny, bia³y œrodek ¿ó³tawy
zewn~trzrie listki czasem z zieJonkowym odblaskiem.

*8S[>

pocteur
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Hogg, k. dllty pclny kulisty ciemno niebiesko

fioletowy (1.881.)
886 Docteur Hooker, k. du¿y pe³llY szka³³Ltno karmazyn/Iwy
cieniowany fiolctowem.
8~8; Docteur Lemee, k. duty doœæpe³ny aksamitno purpurowy czarno cieniowany.
~92 Duc de Montpensier, k. du¿y pelny I1ksamitno czerwony cienio,vany url\z(),vem.
894 Duc de Wellington,
k. duzy p"³ny lœni¹cQ aksamitno
p¹so'vy œrodek ciemniejszy.
898 Duchesse d'Aoste, k. bardzo du¿y pc³ny plaski piêknie
tlzamowo ró¿owy.
900 Duchesse de Medina-Coeti, k. du¿y ret. ciemni³ aksamitno kr\visto czerwony.
903 Duchesse dc' Morgny, k. dll¿y pel. kulisty, œlvie¿/³ró.
¯O\vy od\vrutna struna litltkc)\'r biala\va.
9~4 Duchess or Edinburgh. k. du¿y pelny delikatnie ró¿owy
8rodek ciemniejszy srebrzysto cieniowany
929 Duke oc. Edinburgh, k. du¿y pe³. cynobrnl1nwo ka³'mazyno\\'y cienio\vany karlllinowem.
*931 Duke oC. Teck, k. du¿y pet. kulisty ¿y\VO lœni¹co karminowy cicnio,vany szkar³atne m (1,Q,81.)
!)35 Duhamel du Monceau, k. du¿y pe³ny lR"il\cu czerwony
cienio\vany niebiesko fif)letuwern.

*937 Edouar~Herve,
~. duzy pel. pi~kny uk³ad ciemno ¿ywo
porzeczkowy (188::».
938 Edouard Pipa~~t, k. du¿y pel. kulisty por~eczkowo czor.
w{Jny lekko otoczony karminellI.
939 Edouard Morren, k. b. du¿ype³.œwie¿okarminowo ró¿owy.
Silnie rnœni('.
940 Elie Morel, k. b: du¿y pe³. liliowo ró¿owy zewnCitrzne
listki kwiatu bia³e.
941 Elisa Boelle, k. œrcd.pcJ. pi~kny uk³ad rÓ¯OWQbia³y pra.
wie bia³y.
.943 Ella Gordon, k. du¿y pel. kulisty ¯YWI' \viœniowo czer.
wony (!~8.,».
.945 Emilie Plantier, k. du¿y pel. jasno miedzianotólty prze.
chodzi w bia³o tó³t'f.
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.946 Empress, k. ma³y b. ³adniutki piêkny uk³ad, bia³y lekko
rótowy w œrodku. Obficie kwit'lie w lecie i w jesieni.
947 Empress of India, k œred. pe³ny kulisty karmazynowy
z (~iemnobr¹zowem.
*!J48 Empereur du Bresil, k du¿y uk³ad kulisty zewnêtrzne
listki kwiatu ur¹zo\vo i fioletowo ró¿owe, œrodek lakowo
czer\vony czarno purpurowcrn cieniowany (1881.)
U4!) Empereur du Maroc, lt. œred.pel. lœni¹co czerwony pur
puru\\"elll cieniowany. Jedna z najciernniejszych ró¿.
*V52 Ennemond Boule, k. du¿y pe³ny uk³ad szyszek lœni¹c!)
czerwony koñl:e listków czarno p³atkowane (18bO.)
t)54 Eugene Vavin, k. du¿y barllz\J pe³ny bardzo piêkny uklad
kIllisty ¿ywu \viœniowo czerwony. Bardzo piêkna i silna
koron!!.
~)55 Eugene Appert, k. du¿ype³ny¿ywoaks&rnitno
karmazy.
nowI) czcr\\.ony.
!I.">G Eugene
FUrst. k. du¿y pelny akllaluitnl) karmazynl)wy
CiclliowallY ciemno purpurowem
~I57 Eugene Verdier, k. du¿y pe³ny przeœlicznie ciemno fio.
leto\vy nadz\vyczajnie pi~kna ró¿a.
9'i2 Eveque de Luxembourg,
k. du¿y pe³ny uk³ad centofolii
ciemllO I,urpurowy ciel!iowany tiuletowl)1lI i br¹7.owQ czer.
wonern.
9~1 FanllY Petzold,
k JuŸy pe³ny listki kwiatu dro~no pokrê('(llle jukuy

fryzo\vanet

aksalnitnl)

blado ró¿owe.

883'Felix Gcnero, k. du7.y pe~'nYkulisty piêknie fioletowo
ró¿()\\.y .

*9;4 Felix Mousset, k. du¿y p~³ny bardzo piêkny uk³ad lœni¹co
purpurowo ró¿owy (18~5.)
987f1;ischer Holmes, k. du¿y pe³ny 11k³adkalllelii lœni¹co
IIzkarlatno czerwony ciellIniej cieniowany.
994 Fran~ojs Lacharme, k. du~y pe³ny lœni¹co karminowo
czerw()IIY. Rurdzu /IIily zapaeh.
*!)!Ji:>Fran~ojs Levet, k œred. pclny RzalllOWOró¿owy (1881).
996 Fra.n~ois .¥rago, k. œred. pe³ny piêkny uklad t,iemno aksa/llitno amarantowo czerwuny.
997 Fran~ois Goeschke, k. du¿y pra'\vie pelny ¿ywo czer.
,,'ony w wiœniowo C2;cr,,'onoprzechodz¹cy. Brzegi bia³e.
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.998 Fran~ois alin, k. szeroki pe³ny uk³ad kamelii wiœniowo
czerwony obwiedziony czysto bia³em. Kwitnie bogato
w grona (1882.)
*1004 General Appert, k. du¿y pelny piêkny uk³ad purpurowó czerwony cieniuwany aksamitno czurnem (1885.)
.1006Gener"l Jacqueminot.
k. du¿y prawie pe³ny kulisty
aksamitno ¿ywo czerwony. Bogato kwitnie.
.1007 Genera³

de la Martiniere,

k. bardzo du¿y pe³ny cie-

mno winno c:terwony, œrodekkarminowo ró¿owy zewne,trz
przechodzi w liliowe.
.1009General
Grant, k. du¿y pe³ny szkar³atno l'zerwuny
c:iemuo cieniowany.
1012 General Moltke, k. du¿y pe³ny pi~kny uk³ad jasno c.zer.
wono szkar³atno pomarañczowy.
1016 General Washiñgton,
k. bardzo du¿y nadzwyczajnie
pe³ny kulisty jaskrawo ciemno amarantowy. Bardzo piêkny.
*10.19 George Moreau, k. nadzwyczajnie du¿y, bardzo pc³ny
kulisty dobrze siê rozkwita, ¿ywo jedwabnI) ró7.owy cynobrowem cieniowauy (1881.)
1021 Gerbe des roses, k. du¿y prawie pe³ny pó³kulisty, .jasno
ró¿owo liliowy, œrodekjaœniejszy.
1023 Gilbert, k. du¿y pe³ny ciemno ak8amitno czerwony, ka.
sztanowato br¹zowem i karminowem cieniC'wany (1883.)
1024 G³oire d~ Ducher, k. b. duty bardzo pelny kielichowaty
pi~knie purpurowo czerwony, niebiesko fioletowem i ³upkowem cieniowany.
1041 Helene Japan, k. ciemno rót.owy lekko bia³e m cieniowany,
**1044 Her Majesty, k. nadzwyczaj dut.y bardzo pe³ny regu.
larnie ukszta³cony czysto lœni¹co r6t.Qwy (1887.)
1051 Imperatrice
Eugenie. k. œred pel. r6¿owo bia³awy prze.
chodz¹ce w czysto bialy.
1054 Jacob Pereire, k. duty pe³ny kielichowaty, ognisto czer.
wony cieniowany purpurowem.
1061 Jean Goujon, k. bardzo du¿y pe³ny kielichowaty, pi~knie
¿ywo czerwony liliowu cieniowany, bia³em otoczony.
1064 Jean Liaband, k. dut.y pe³ny uk³ad aksamitno karmazynowy odblask czarny.
1066 Jean Soupert, k. dut.y pe³ny piêkny uk³ad akaa:llitno
purpurowy czarnem cieniowany.
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lOf,! Jeanne Halphen, k. du¿y pe³ny kuli8ty piêkny uk³ad
pi³:knie delikatnie rót.owy z glasownym oqbla8kiem.
1069 John Grier. k. du¿y pe³ny kuli~ty, pi³:k;ny uk³ad, ja8no
czaselll cielllnl) róŸvwu cz.erwony, odwi'otha 8truna li8tków
srebrzystl³.
1{)70 John Hopper, k. du¿y pe³ny pi³:kny uk³ad, piêknie lœni¹co
karmilIowo rlitl'wy.
1077 Jules Margottin, k. du¿y pe³ny uk³ad pólkuli8ty,8zY8zko\vaty, ¿ywu karminowo czerwony.
10'-;1Jules Chretien, k. du¿y pelny ¿YWI) p¹sowu czerwony
c.:iE'-niu\vany
purpurowem.
10:;7 Julit Touvais, k. llad;t;C\vyc;t;Cajnie
du¿y pe³ny œwie¿odelikatnie ru¿u\vy.
IIO!; I~a I'ranct, k. b. dllty ba.;d:Gupe³ny pod:fu¿ny, bardzo
pi<:kl³Y IIl{l~q, srcbr;t;Cyst.,r~¿owy, listki kwiatu nieco od.
\vini³:tc. Nalcty d³. najpi~knie.iszych rut.
110;) I.a I{osil~rt, k. bardzo du¿y pe³ny ogbi8to czerwonO ama.
rl~nto\vy, ;t;Ce\Vn<:tr;t;CIIC
listki niebieskawo czerniawem cieIllol\Vanc.

1107 IJa Souveraine, k. bard;t;Co
du¿y bard;t;Co
pe³ny ¿ywo karmino\\'o:~.ru¿o\vyodwrCltna strona s:.ebrzysta.
110'J IJaurent Descourt, k. œred. pe³ny aksamitno rurpurowy
uk³ad kici ichowaty.
*1113 Lecocq Dumesnil, k. nadzwyczaj du¿y, ra¿¹co czerwony
silnie Illa~'lIlurkowany i cienio\vany karmazynuw,) br¹zo\vem i fioletowelll (lR83.)
1l1f) Le lian des cornbats, k. du¿y pe³'IY cielllno czerwony
Clgnistu (~zerwonem cieniowany.
1127 Lord Macaulay,
k.~ du¿y pe³ny karmazynowy cieniowany br¹zowem.
1129 IJord Raglan, k. du¿y pe³ny furma kametii ognisko purpurpUrO\Velll ¿y³kowany.
11:{0. I.ouis \!an Houtte, i-. du¿y p"ln.y kuliety pi~kllie tywo
r(J¿owI, karlllillO\VO ognisto cieniowany.
1):~[) I.ouise Spath, k. du¿y pe³ny szamowo ró¿owy cienia;,1'1 WRn y i I,toCZOllY

bialclll.

113U I~ouise Peyronny,
'*

k. bardzo du¿y pe³ny cieruno r6t.owy.

1147.l\Iadamt Alfred, Carriere, k;. dut, pe³ny cl~li¹tf) ~ia³y
srodek szamOWQ¿olty.
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1148 Madame Alfred de Rougemont k. œred. pe³ny bia³y
z rótowem odcicniem w jesieni czêto rótowo kropkowany.
1149 Madame Alice Dureau, k. d,,~¿y pe³ny piêkny uk³ad
i zapach. piêknie jasno ¿ywo ró¿'owy.
1150 Madame Anna Besobrasoff, k. œred. pe³ny uk³ad dachówek cielisto bia³y w œrodku karminowo czerwony.
1151 Mad~me Alphonse LavaIlee, k. du¿y pe³ny listki sze.
rokie ¿ywo ciemno wiœniowy, brzegi bia³em obwiedzione,
kolorem zorzy oœwietlony.
*1152 Madan1e Appoline Fulon, k. du¿y pe³ny piêknie jasno
czerwony odcieñ liliowy (1813.)
1156 Madame BeIl~den Keer, k. duty pel. czysty bia³y. œrodek ¿ó³tawo ró¿owy. Nadzwyczaj piêkna ró¿a.
1160 Madame Bouttin, k. du~y pe³ny bardzo piêkny uk³ad
ciemno wiœniowo ró1;owy. bardzo wdziêcznie kwitnia.
1164 Madame Charles Crapelet, k. œred. pe³ny piêkny uk³ad jasno wiœniowo czerwony. srebrzyste m cieniowany.
*1165 Madame Charles Meurice, k. duty pe³ny piêkny bardzo uk³ad, ciemno. aksamitnI) purpurowy czarnem cienio.
wany.
1174 Madame pesire.e Giraud. k. du¿y pe³ny bia³y paskowany
ró¿owem l karmJnowem.

*1177 Madame Ducher, k. du¿y pe³ny wiœniowo ró¿owy
brzcg zewnêtrznych listków cjelnno purpurowy w œrvdku
bia³y odblask (1880.)
1183 Madame Etienne Levet, k. du¿y pe³ny wiœniow()czer.
-Vioñyz miedziano¿ó³temi kol1cami,piêkny uk³ad.
*1184 Madame Eugene Labruyere, k.. du¿y ve³ny pi(.kny
szamowy(1885.)
1187 Madame Filion, k. bardzo du¿y pell}y szamoworÓ¯OWi)
œrodekciemniejszy.
*1188 Madame GaIli Marie, k. œred.piêkl}y l.4ni¹co ró¿owo.
Bardzo piêkna. bogato w bukiety kwitnie, raz jednak
tylko.
1189 Madame Georges Schwarz, k. barclzodu¿ypelny piêkny
hórtier³sioworo¿owy.:
.
1190 Madame Guyot de ViIleneuve, k. du¿y pe³.szeroki piêkny delikatnie ró¿owy brzegami bia³awy.
*1194 Madame lsaac Pereire, k. nadzwyczajnie du¿y, pe³ny
uk³ad szY8zeklœni¹co karminowo czerwony (1881.)
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1196 Madame JeanneJoubert, k. du¿y pe³ny bardzo pi~kny
uk³ad dachówek przeœliczniekarminowo czerwony.
1197 Madame JeanneBouyer, k. nadzwyczaj du¿y pe³ny ze.
wn~trzne listki pi~knie zaokr¹glone przeœlicznie ¿óltawo
ró¿owy.
1200 Madame Knorr, k. œred. pelny bia³awo ró¿owy.
1202 Madame Lacharme, k. bardzo du¿y, pe³. bard~o piêkny
uk³ad centifulii piêknie bia³o ró¿owy przy rozkwitniêciu.
póŸniej czY!lto bia³y z œrodkiem lekk'J cielisto ró¿owym.
.1206 Madame Marie Bianchi, k. œrednipp.³. kulisty szyszko.
waty liliowy œrodek ¿ywszy (!d\vrotna strona listków bia³awa (1882.)
1207 Madame Marie Finger, k. du¿y pel. kulisty lœni¹cy cielisto ró¿owy œrodek 9iemniejszy.
-1214 MadameOlympe
Terestschenko, k. duty pe³ny bia³y
cieniowany ró¿owem i ró¿owo karminowe m (1883.)
1220 Madame Rivers, k. œredni pe³ny bia³o rÓ¯Owo cielisty.
1222 Madame Rolland, k. bardzu du¿y pe³ny piêkny uk³ad
pi~knie bia³o cielisty.
1228 Madame Scipion Cochet, k. bia³y du¿y pe³ny wiœniowo
ró¿owy z bialem u brzegów po³yskiem, bogato kwitnie.
1231 Madame Souveton,

k. œred.pe³. delikatnic ró7.owo binlo

plamkowany.
1234 MadameVictorVerdier,k..
du¿y pe³. bardzo piêkoy pó³kulisty uk³ad jasno karminowo czerwony.
1236 Madame

Vidot,

k. du¿y pe³. cielist" bia³y ró¿owo cie-

niowany.

1335 Mademoiselle Bonnaire, k. du¿ypel. czystobia³y czaselo
ró¿owy w srodku.
1372 Magna Charta. k. bardzo du¿y, pel. ró¿owy cieniowany
karwinowew. Bogato kwitnie.
1379 Marbree, k. du¿y, pcl. ¿ywo ró¿owy bia³o marulurkow'any
bardzo ³adna.
1384 Marechal Forey, k. du¿y pel. aksamitno karmazyno\vy
z odblaskiem fioletowym. Rzadko drugi raz kwitnie.
1385 Marechal Suchet, k. bia³y, pel. karminowo rót.owy.
1388 Maguerite pombrain, k. bardzo du¿y, pel. kulisty piêknie
delikatnie rót.owy.
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Magueñte de St. Amand, k. du¿y pet. lœni¹cocieli_to

ró¿owy. Bardzo delikatny' koloryt.
1393 Marie Baumann, k. du¿y, lœni,co ¿ywo cz~rwony.
1394 Mañe Boissee, k. œred.pel. piêkny uk³ad, przy rozkwitniêciu delikatnie ró¿owy, póŸniej bia³y.
1395 Ma.ñe de St. Jean,k. œred.
pe³. czystobia³y.Bardzomi³a
rÓ³.a.
*1399Marquis.e de Mortemart, k. du¿y,pel. ¿ó³tawobia³y œrodek cielilJty.
1407 Maurice Bernardin, k. du¿y pel. jasno cynobrowo Czer.
wony.
*1409 Merveille de Lyon, k. bardzo du¿y, pe³. piêknie bia³y
œrodek³ekko ró¿owemcieniowany (1883).
1414 Miss Hassard, k. bardzo du¿y, pe³.bardzodelikatnie cielisty.
1418 Monsieur Nomatm, k. du¿y,pe³. delikatnie ró¿owybrzegi
bia³e.
*1419 Monsieur Weeb, k. du¿y, pe³ny, kulisty uk³ad szyszek
. fioletowo czerwony.œrodekkropkowany.

1422 Murillo, k. œred.pe³. ognistopurpurowyz brzegamiczarno
fioletowemi.
1426 Napoleon, k. du¿y, pel. ró¿owy.
1428 Nardy freres, k. du¿y pel. fiuletoworó¿owy z odblaskiem
koloru ³upka.
1442Paeonia, k. bardzo du¿y, pel. "laski blado karminowo
ró¿owy. Bogato kwitnie batdzo efektowna.
1444 Panachee de Luxembourg, k. du¿y pel. fioletowo purpurowy szamoworó¿owempaskowany.
1445Panachee d' Orleans, k. du¿y,pel. bardzojasno delikatnic
ró¿owy purpurowem paskowany.Bogato kwitnie, bardzo
pi~kna.
1446 Panachee Langroise, k. du¿y pel. lœni¹cowiœniuwo
czer:wony, karminowem paskowany.
1448 Paul NeyroJ'l, k. bardzo du¿y bardzo pel. piêknie ciemno
ró¿owy, pó³kulisty. Najwiêksza dotychczasró¿a, bardzo
piêkna.
1451 Pavillon de Pregny, k. œred.pel. listki kwiatu wewn¹trz
ciemno czerwone zewn¹trz bia³e. Bogato kwitnie.

-

48

.

1462 Pierre Notting, k. bardzo du¿y, pel. ciemno krwisto czerwony, cieniowany aksamitno br¹zowo

czarnem. Bardzo

piêkny zapach.
*1469 President Lenaerts, k. du¿y, pe³, ciell1no krwisto czerwony cieniowany aksamitno br¹zowo czarnem (1~83.)
147Ó President Mas, k. bardzo du¿y pet. aksamitno czerwony
czasem cieoiowany kolorem ³upku.
1411 President Thiers, k. bardz() du¿y, pel. piêknie ognisto
czerwony.
1473 Prince CamilIe de Rohan, k. du¿y, pel. bardzo cinmno
br¹zowo karmazynowy z plamaliii kr\\'isto ezerwonemi.
1479 Prince Humbert,k. du¿y pe³. ak,;amitno lœni¹co fioletowy.
1500 Princesse Marie Dolgorouki, k. bardzo du¿y, pe³. piêkny
kielicbf)waty uk³ad, przeœliczniejedwabno ró¿owy, czêsto
plamkowany karminowem.
1.51.0Queen Victoria, k..bardzo duŸy pê³. cielisto bia³y. Rzadko
powtórnie kwitnie.
ló18 Red Dragon, k. d. pel. kielicho\vaty, lœni¹co karminowy.
1.519 Reine des Blanches, du¿y pe³. pil:knie bia³y leklto ró¿owern cieniowany. Bardzo delikatny koloryt.
ló20 Reine de Violettes, k. du¿y pe³. p³aski ciemno fioleto\vy
œrodekjasno czerwony.
1ó21 Reine du Midi, k. du¿y pe³ny pi~knie delikatnie ró¿owy.
152ó Reinold Holes, k. du¿y pe³ny kielichowato kasztanowato
czerwono br¹zowy purpurowem cieniowany.
1ó27 Rose du Roi, k. .:,redni pelny ki('lich()waty, jasno purpu.
rowy, piêkny zapach,
1528 Rose de Puebla syn. S6nateur Favre, k. du¿y pe³ny
jasno czerwony z aksamitno czarnem. .
.
~~ó29 Rosieriste Jacobs, k du¿y pe³ny kulisty przeœlicznie
lœni¹co aksamitnI) czerwony czarnem cieniowany czasem
koloru ³upku (1881.)
):>31 Rouge marbree, k. du¿y pel.jasnu karminowy z ró¿owo
fioletowym odblaskiem i ro¿owemi czasem plamkami. Bardzo piêkna,
1ó3ó Rubens, k. du¿y pe³. przp.œ1iczny
1(010rczer\VI'I1Y granatu.
1[)38 Senateur Favre-Rose de Puebla.

1539 Senateur Vaise, k. du¿y pil:kny uk³ad ciemno karma~y'
now)'.
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1541 Soeur des Anges, k. du¿y pe³ny pó³ okr¹g³y bardzo blado
cielisto ró¿owy przechodz¹cy w bia³y.
1547 Souvenir de CouIomiers,
k. du¿y pe³ny lœni¹co ciemno
szkar³atny z fioletuwem odcieniem.
1570 Souvenir
czerwony

de Sra, k. du¿y pe³ny kulisty piêknie
z jasno ognistem.

ciemno

1572 Souvenir de William. Wood, k. du¿y pe³ny bardzo cie.
mnl' czarniawo purpurowy, ognisto (~zerwonemcieniowany.
*lpr;4 Souvenir d' AdoIphe Thiers,
k. pe³ny nadzwyczaj
duty szkar³atny cynowu czerwono cieniowany. Bardzo
piêkni~ i bogato kwitnie.
1592 Souvenir de }'Exposition de Darmstadt, k. duty pe³.
ny aksamitno ciemnu czarno fioletowy, cieniowany krwisto
czerwunelD.
-1593 Souvenir de Louis van Houtte, k. du¿y pe³ny kielichowaty piêknie lœniBtcokarmazyno~'y przechodz¹cy
przeœlicznie fioletowy.
*1604 Souvenir
du Dl'.
bieski i fioletowy.

Jamain,

k. du¿y pe³ny piêknie

w
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*1609 Sultan of Zanzibar. k œred. pe³ny kulisto ciemno ka.
sztan<)wato br¹zowy, brzeg listkuw s~kar³atny.
1614 Thomas Mills, k. nadzwyczajnie du¿y pe³ny przeœlicznie
l~ni¹cy, karlIli nowo ,viœniowy, bia³awy u brzegów.
1616 Thyra Hammerich,
k. bardzo du¿y pe³ny piêknie delio
katnie cielisto rótowy.
.
1623 Triomphe de I' Exposition, k. du¿y pe³ny piêkny uk³ad
lœniBtcoaksaluitoo czerwony.
1634 Vainqueur de GoIiath, k. bardzo duty pelny olrr¹g³y
jaSKraW')
.
czer,,'ony, ciemniej
.
cieniowany.
I

1636 Van Houtte,

k. bardzo du¿y pe³ny amarantowu ognisto

c~erwoIlY, cieniowany karminowem i niebieskielu.
1657 Xavier Olibo, k. du¿y, p~³lJY, aksamitno czarny, ognisto czerwono amarantowem cieniowany.

-?³-++~++t-E--

