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S Z Í N E S  M Ü M E L L E K L & Í E 1 N K .
Végre tehát teljesedett azon forró óhaj

tásom, hogy a Rózsa Újság ni. t. olvasóinak 

Ígéretemet beválthassam. Lapunk ezentúl 

ónálló színes műmellíkletekkcl lészen feldiszitve, 

még pedig olyanokkal, melyek a versenyt 

bármelyik hasonezélú európai műtermékkel 

bízvást kiállják. A  rajzok kivitele személyes 

utasításaim alapján történik; mintául részint 

maga a természet, részint a külföldről eredő, 

rózsaábrák szolgálnak. Az ábrák alakításánál 

teljesen mellőztem az ismeretes külföldi alap

mintákat, azt tapasztaltam ugyanis, hogy 

ezeknél többnyire csak arra fektettetik súly, 

hogy az ábrát viselő rajztermet minél több, 

néha teljes rendetlenségben felrajzolt rózsa

alkatrészekkel legyen telenyomtatva, mi által 

egyrészt nagy tarka-barkaság keletkezik, más

részt pedig a szemlélő nem kepes magának 

tiszta fogalmat szerezni a rózsa természetes 

tartásáról. Miután vállalatomnak egyik főcélja,

a kerti rózsákat lehetőleg növénytani saját

ságaik szerint is ismertetni, az ábrák rajzolá

sánál a mennyire lehetett, különös figyelem

ben részesültek a botanikai jellemvonások is 

s mondhatom, hogy jeles aquarellistánk : 

Ftacsik ür, e tekintetben is kitett magáért. 

Tekintetbe vettem még azon körülményt is, 

hogy a rózsák a felnyilásnak azon időpont

jában ábrázoltassanak, midőn azok a lemet- 

széshez alkalmas pompájukban diszlenek ; 

ennek megfelelőleg a teljesen szétnyílt, alak

vesztett rózsák tarkító ábráit jónak láttam 

mellőzni. —  Ezentúl minden füzethez egy 

önálló színes ábra fog csatoltatni, sőt e színes 

ábrák egyenkint is kaphatók lesznek s igy 

nagyban reményiem, hogy lapunk eme töké- 

letesbitése csak növelheti ama bizodalmát, 

melylyel a m. t. olvasóközönség vállalatom 

iránt már eddig.is viseltetett.

Kiváló tisztelettel :

Dr. Kaufmann Ernő
szerkesztő-tulajdonos.

RÓZSA UJSÁG.
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M A G A S T Ö R Z S Ü  R Ó Z S A A L A N Y  A JÖVŐ S Z A M A R A .
Fröbel Ottó-lol Kiesbach-Zürich.

A  rózsa termelése, mely' különben is 
mindenkor jelentékeny volt, a kertészeti üz
letben néhány év óta oly óriási lendületet 
nyert, hogy némely vidéken az alanyul hasz
nált erdei Rosa canina rendkívül megfogyott 
s e fogyatkozás mindinkább megnehezíti a 
magastörzsü rózsák termelését. —  Ennek 
megfelelőleg kísérletek tétettek, e vadrózsá
nak magvaiból magastörzsü alanyokat te
nyészteni s ma e tekintetben már el is értük 
azon pontot, mely végállomásnak tekinthető 
s melynél a rózsatermelő biztos ítéletet hoz
hat a felől, hogy pl. a magoneztörzs fog-e 
a jövőben alanyul szolgálni kerti rózsáinknak, 
vagy sem. —  Kn azt hiszem, hogy ezen 
kérdés egyátalán igenlő felelettel dől e l ; a 
kétkedőket rövid idő múltán tények fogják 
meggyőződésre bírni.

Azonban felmerül a kérdés, hogy: váj
jon e czélra alkalmas-e a R. canina, vagy 
helyettesithető-e lehetőleg valamely más, jobb 
faj által ? Erre vonatkozólag a csipkerózsával 
mindenhol kísérleteznek, sőt alkalmas alanyok 
nyerése czéljából más rózsafajokkal is tétet
tek kísérletek. E kérdés megoldásában, egy 
középázsiai rózsafajjal már 10 év óta magam 
is fáradozom; ez idő alatt egyik kísérletem 
a másikat követte, mig végre ma már azon 
meggyőződésre jutottam, hogy a R. canina 
kísérletem tárgyától messze elmarad s vele 
szemben képtelen a versenyre.

Ez természetesen nagy mondásnak lát
szik s alig remélhetem, hogy az érdekelt 
köröket nézetem számára egyhamar meg
nyerjem ; azonban egyátalán nincsen szándé
komban visszavonulni, mivel erős bennem a 
meggyőződés, hogy a tények ezt számomra 
minden jelentékenyebb nehézség nélkül ki 
fogják eszközölni. —  Vétessenek tekintetbe 
az általam elért eredmények s azután nem 
bánom, mondassék ki az Ítélet !

A  magról tenyésztett magastörzsü ca- 
nina-alanyok hátrányai immár annyira isme
retesek, hogy azok részletezéseibe itt nem 
bocsátkozom. —  A  kísérletem tárgyát képező

uj rózsafaj neve: Rosti luxa l.intilrv; (R. cli- 
nophylla Red.) magvait SzL-l’étcrvarról, 1 )r. 
Regei Ed.-tól, több ujonan importalt közép- 
ázsiai fajokkal együtt kaptam s immár csak
nem 20 éve, hogy belőle az első veteményt 
készítettem, mely illő óta e fajjal többszörös 
kisérleteket téve, természetét alaposan kipu
hatolhattam. Különösen magara vonta figyel- 
meinet e rózsa akkor, midőn erős, de feltű
nően sudaras felmeredő növése altat, a kísér
let alatt levő többi rózsafajok közül szembe- 
szökőleg kivált.

Ez a rozsa nemcsak erős tgyenes, szít 
»an ágazó, mindenkor sudárasan fe l mer edd 
s csak néhány vészéi) télén tuskével fegy
verzett vesszőket hajt, hanem különösen ki
tűnik, —  nézetem szerint ama kiváló jó tu 
lajdonsága által. hogy gyokérhajtásokat. 
úgynevezett futóhajtásokat soha sem hoz. 
Ezen kiválólag jeles tulajdonság, kapcsolatban 
a vaskeinénységii, sndarasan felmeredő, csak
nem fegyvertelen, igen kevés belet s túlsúly
ban erős faanyagot tartalmazói hajtásokkal, 
kiinduló) pontját képezték kísérleteim egész 
lánczolatának. Az évek folyamában a vázolt 
tapasztalatokhoz azonban még olyanok is 
járultak, melyek az előbbeniekkel összegezve, 
nekem a fajról oly meggyőződést szereztek, 
miszerint most már bátran merem állítani, 
hogy e rozsában a csipkerózsának nagy hord
erejű helyettesére akadtunk.

Soha, még a jó>! ismert 1870—-71 és 
79— 80-ik, kivételesen igen zordon téli idő
járások alkalmával sem tapasztaltam, hogy 1 
rózsa hajtásainak még csak legvégső gy<*n- 
géd csúcsai is elfagytak volna.") Daczol e faj 
a tel legzordonabb hidegével is, a mi pedig 
tudvalevőleg a legtöbb, különösen a szabad 
bán álló rózsák termelésével foglalkozói kér 
tésznel óriási jelentőséggel bír.

A  mi zürichi, különösen nedves s a 
nyári melegségben szűkölködő éghajlatunk

*) h  rózsa hazája koch K. szerint Svédország, 
Norvégia és Oroszország északi része. (Szerk.)
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alatt, a R. canina rendesen a késő őszben is 
fejlődik s életműködését addig folytatja, im-r 
az első fagyok azt meg nem akasztják. Ez 
oknál fogva nekünk a R. caninára nemesitett 
thean »zsáknál csak kivételesen sikerül oly 
kiérlelt fához jutnunk, melynél a nemes rózsa 
kifogástalanul áttelelhetne s igy a csipkeró
zsára nemesitett thea-állományunkban minden 
évben jelentékeny veszteségeket szenvedünk. 
Egészén másként áll azonban a dolog azon 
kerti rozsainknál, melyek a Rosa laxá-ra van
nak nemesítve. —  Az ily rózsák a szabad
ban nem hajtanak korábban, mint amazok, 
azonban életműködésüket korábban, néha már 
augusztus végével, máskor kedvezőbb viszo
nyok közt legkésőbben szeptember közepén 
szüntetik be. Ennek megfelelőleg, a R. laxá-ra 
nemesitett kerti rozsa, pl. egy thearózsa, 
kényszerítve van hajtását szintén korábban 
beszüntetni, melynek következtében fáját jól 
megérlelheti s igy egy erőteljes, sokkal éret
tebb és tartósabb koronát biztosit, mintha a 
csipkerózsára lett volna nemesítve, sőt a telet 
is könnyebben ki fogja állni.

Ezen kiváló előnyökhöz sorakozik azon
ban még a R. laxa azon további jó tulajdon
sága is, hogy magastorzsu alanyok képzésére 
iyen könnyen tenyészthető.

Minthogy egy R. laxá-val beültetett te
rület leírásából eléggé tiszta fogalmat ma
gunknak nem igen alkothatunk, magoncz- 
iski»Iánknak egyik ama részét, melyben már 
a kiásáshoz alkalmas törzsek vannak, lefény- 
képeztettem. Ezen képről a rózsa küleme 
természetes viszonyaiban tárul szemeink elé; 
bárki meggyőződhetik felőle, hogy egy ily 
magoncztelepnél a sorok, még a kertész hoz
zájárulása nélkül is oly tisztán s elkülönítetten

állnak egymás mellett, hogy a szemlélő azt 
egy egészen uj, jó benyomást keltő tüne
ménynek fogja tartani. Es valóban, még egy 
díszcserjékkel beültetett terület sem mutat
hat kevesebb vadonságot mint a Rosa laxá- 
nak eme telepitvénye. Egy ily ültetvény a 
% adonezrózsának oly eszményi szépségét ké
pezi, minőnek azt a rózsász egyátalán óhajtja, 
de eddig még el nem érhette.')

Hátra van még felemlítenem azon kö
rülményt, hogy ezen uj alanyra valamennyi 
kerti rózsa épp oly teljesen, gyorsan és biz
tosan szemezhető, mint pl. a csipkerózsára s 
ez éppen úgy vonatkozik a gyökérnyakra 
eszközölt szemzésekre, valamint a magas ne
mesítésekre is. Rendelkezünk immár 2— 3 
éves bokor- s ugyanilyen magastörzsü ne- 
mesitvényekkel a kerti rózsáknak sokféle vál
fajaiból, melyek után képesek is vagyunk már 
ez alanyról tökéletes Ítéletet mondani.

Végre még azon körülményre is felhí
vom az érdeklődők figyelmét, hogy, miután 
a Rosa laxa vegetáczióját korábban beszünteti, 
mint a csipkerózsa, a reá nemesitett rózsák 
pihenési időszaka is korábban kezdődvén, ezek 
a korai hajtatásra jól be fognak válni s előre 
láthatólag 1 — 2 hónappal korábban lesznek 
hajtathatok, mint a csipkerózsára szemzettek.

E közlemények után nem akarom a 
Rosa laxa részletes leírásával az olvasót fá
rasztani s itt még csak azt említem fel, hogy 
e rózsa a R. caniná-tól, vagyis a mi erdei 
csipkerózsánktól lényegesen különbözik s in
kább hasonlít az úgynevezett almarózsához : 
Rosa villosa Lin. var. pomifera Herrn.

*) A beküldött fénykép é» a tenyé.sztötöl kapott 
rózsató, ez állítás valódiságáról bizonyságot nyújtanak.

(Szerk.)

A T - M E T S Z É S R Ö L .
Kilényi János-tól, Anni.

A Rózsa Újság múlt számaiban érdekkel 
olvastam Kherndl ur közleményeit s miután 
azokban a szokásos ”j~-metszésről is említés 
tétetik, nem állhatom meg, hogy erre pár 
észrevételt ne tegyek.

Rárhol olvastam még eddig a rózsa 
szemzéséről, mindig ezt a “j--metszést aján
lották, pedig nézetem szerint ennél sokkal 
jobb és biztosabb is, az alanynak fordított 

I -metszése, különösen ha nagyon g yenge
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háncsu rózsát, mint pl. Niphétos, Goubault, 
vagy liliputi rózsákat s tóbb eféléket akarunk 
szemezni. A “j”-metszésbe fölülről toljuk a 
szemet, mely műtét alatt a gyengébb háncsu
szem rostjai nem ritkán elgörbülnek, sőt el 
is törnek s igy a sikeres odanövést koczkáz- 
tatják, inig a forditott I -metszésbe a szemet, 
a levélnyélnél fogva egy pillanat alatt feltol
hatjuk. Ily eljárásnál a nemes szemet viselő 
paizsocska soha el nem görbül, sokkal kisebb 
függélyes metszést is igényel s végre, ha 
nem rendelkezünk elég jó raffiával, vagy í

egyébb jól fedő kötelékkel, az ilyen met
szésbe az esővíz sem hatol be oly könnyen, 
mint az átalában ismert és gyakorlatilag al
kalmazott “P-metszésnél. Nagyon termé
szetes és önkényt következik, hogy a fordí
tott 1 -metszésnek megfelelőleg, a nemes 
szemet viselő paizsocskának is fordított alak
kal kell bírnia ; itt tehát a paizs csúcsos vége 
a szemfelőli részre, alapja pedig a levélnyél 
felére fog jutni. —  Ez lenne megjegyzésem 
Kherndl ur, különben jól sikerült czikkére.

SP O R TK É P ZO D É S A  GLOIRE DE D IJO N -N A L .
B o r o s s  Is tv á n

A  Rózsa Újság ez évfolyama 2-ik szá
mában említés tétetik a Beauté des l ’rairies 
futórózsának egy sajátszerii sportjáról, mely 
az elmúlt nyáron Mess János ur szabolcsi 
kertjében mutatkozott.

A  futórózsáknál egy sportképződés a 
legnagyobb ritkaságok kiizé tartozik ; a többi 
csoportoknál azonban, de különösen a thea- 
rózsáknál, a dimorphismus nem mondható 
valami rendkívül ritka jelenségnek ; példa ez 
legújabb időben : The Bride, Mad. Josephine 
Mühle, Fürst Bismark, Mad. Tixier, Pride of 
Reigate, Comtesse [Antoine Migazzy s több 
eféle, nagy nevekkel s még nagyobb árakkal 
forgalomba hozott újdonságok.

Egy ilyen sportképződést tapasztaltam 
már a múlt, 1888-ik nyáron egyik Ciloire de 
Dijon-tőmön. Mig a többi rózsa a rendes 
színeződést mutatta, addig egy hajtás végén 
rózsaszínbe áthajló sötétsárga, feltűnő vörös 
foltokkal tarkázott rózsa nyílott. Nagy érdek
kel vártam ez év tavaszán az érintetlenül ha
gyott ág viritását, a mi május hó végével

-tói, SárbogánI.

be is következett, sőt nagy örömömre az 
elmúlt évben észlelt tarka sportvirágokat 
hozta, melyek későbben, a nyár folyamán 
még az oldalhajtásokon is mutatkoztak.

Most már csak az a kérdés, hogy e 
sport állandósítható lesz-e, vagy sem ? —  K 
czélból az anyatő még a jövő tavaszszal meg
figyelés tárgyát fogja képezni s ha a tarka 
rózsák ismét megjelennek, úgy e kétalakulat 
többszörösittetni fog s ha csakugyan állan- 

j dónak mutatkoznék, valamely őt megillető
néven, a forgalomba fogjuk hozni.

i
*

•  *

E közlemény kapcsán nem mulaszthat- 
! juk el az érdeklődők tudomására hozni, hogy 

a szerkesztőség kísérleti kertjében egy 4 éves 
! Ülőire de Dijon egyik hajtásának csúcsán, 
i egy teljesen aranysárga, a Fürst Hismark-hoz 

tökéletesen hasonló sportot észleltünk. Ezen 
sporthajtás végső csúcsrügyei elszemeztettek 

, s most nagy érdeklődéssel várjuk az ereil- 
ményt. (Szerk.)

ÉSZLELETEK A R Ó ZSA V E T E M É N Y  K Ö R Ü L
S p o n n e r  A d o lf - t ó l ,  Arad.

Néhány év óta a rózsa müleges páro
sításával foglalkozván, megvallom, hogy e 
művelet, a kezdetben tapasztalt sikertelenség

következtében csaknem kedvemet vette an
nak további folytatásától. Nagy kitartás és a 
dolog szorgalmas tanulmányozása után azon-
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bán mégis annyira vittem már, hogy 1887- 
ben 60 termékenyítés közül 15 sikerült ; 
1888-ban éppen 100 párosítást végeztem, 
melyek után 34 sikerült ; az idei 50 párosí
tásom azonban már 36 darab szépen érd és 
most, szeptember közepén már sárgulni kezdő 
gyümölcsösei kecsegtet Úgy hiszem, hogy 
az idei időjárás kedvező volt a műleges pá
rosításokhoz. A  múlt évi termékenyítések 
után oly gyümölcsöt is nyertem, mely 42 
darab jól kifejlődött érett magvat szolgáltatott 
s reményiem, hogy az idei gyümölcsökből 
is több darab fog ily mennyiségű érett mag
vat szolgáltatni.

A  múlt őszszel, november közepén elve
tett magvak kikelésére nézve igén érdekes 
tapasztalatokat szerezhettem. A magvakat kizá
rólag cserepekbe, jó laza földbe vetettem, mire 
kellő öntözés után a cserepeket egy e czélra 
ásott gödörbe helyezve, a felső nyílást desz
kákkal födtem el, sót a nagyobb hideg beáll
tával a deszkára még egy vastagabb szalma- 
boritékot is alkalmaztam. A tél folyamának 
egyik melegebb napján a borítékot fölemelve, 
nagy megütődéssel kellett tapasztalnom, hogy 
a cserepek egészen át voltak fagyva s tar
talmuk egy jeges tömeggé merevült. Azt 
hittem most, hogy thearózsáim magvai el
pusztultak ; —  e föltevésem azonban tévesnek 
bizonyult, mert alig következtek be a mele
gebb tavaszi napok, az elveszettnek vélt mag
vak márczius —  áprilisban tömegesen keltek 
ki, mely kikelés még akkor is folytatódott, 
midőn a vetéseket egy kihűlt melegágyba 
helyeztem át. —  A  4— 5 levélkével biró, 
5 — 10 cm. magas, erőteljes plántákat egyen- 
kint cserepekbe ültettem, mely alkalommal 
karógyökereiket bekurtitottam s mondhatom, 
hogy ennek daczára igen jól megeredtek s 
az átültetést úgyszólván meg sem érezték. 
Az igy átültetett plántákat ismét egy kihűlt 
melegágyba helyeztem, hol azok az időjá
ráshoz képest többé-kevésbé födött légkör
ben fejlődhettek. Az öntözés mindig óvatosan

[ történt, az edények földje soha túlságos ned
vesen nem tartatott, hanem folyton arra tö
rekedtem, hogy az mérsékelt, egyenletes 
nedvességű maradjon. Ilyen kezelés mellett 
magonczaim oly szép fejlődésnek indultak, 
hogy augusztusban az edényeket a hideg- 
ágyból kiszedve, a szabadban árnyékos helyre 
tehettem, hol azután mérsékelt nedves tartás 
mellett vígan tovább fejlődtek, sőt némelyik 
oly erős növésűnek mutatkozott, hogy róla 
már az első nyáron is szemzéseket tehettem, 
bár ezek alvók maradtak.

A  magvak kikelésekor még azon fontos 
tapasztalatra is jutottam, hogy a tavasz fo
lyamán elkésve kikelt plántácskák rendesen 
elpusztultak. A  meleg nyár beálltával a mag- 

i vak további kikelése is megszűnt, azonban a 
! melegágyból kivett cserepekben augusztus 

hónapban nagy meglepetésemre ismét kelni 
kezdtek a hátramaradt magvak s küztük két 
plánta a műlegesen termékenyített Maréchal 
Niel-ről származott; ezek most tökéletesen 
egészségesek, sőt nagy reményem van hozzá, 
hogy belőlük erős rózsatőket nevelhetek. 
Tudomásom szerint a Maréchal Niel-ről érett, 

j csiraképes magvakat még senki sem termelt 
s igy nagy' örömömre szolgálna, ha ezekről 
mint első, hasznavehető újdonságot nyerhet
nék. A  Maréchal Niel-t múlt évi május hó 
15-én termékenyítettem meg; a gyümölcs 
szépen kifejlődött, meg is érett úgy, hogy 
november elején belőle 11 darab szépen kifej
lődött magvat vethettem el; e magvakból kelt 
ki augusztusban a két föntemlitett plántácska. 
He van tehát bizonyítva, hogy éghajlatunk 
alatt egy nyár folyamán még a Maréchal 
Niel-ről is lehet érett magvakat nyerni, pedig 
Drögemüller állítása szerint a thearózsák gyü
mölcsének megérleléséhez csaknem egy' esz
tendő kívántatik.

Magonczaim sorsáról a tisztelt olvasókat 
bátor leszek annak idejében e lapok hasáb
jain értesíteni.



-K ! 54 R*+-

COMTE HENRI RIGNON.
Színes ábrával.

Az ismeretes lyoni rózsaczég: J. Pernet 
lils-Ducher már több, igen nevezetes rózsa- 
újdonsággal lepte meg a piaczot. Elismeréssel 
kell adóznunk ama törekvéseknek, melyek e 
czégnél újabb időben fölmerülnek; nevezete
sen dicséretre méltó, hogy szakítva a régi 
franczia szokással, hogy t. i. az újdonságokat 
természetadta magvakból nyerték, e terme
lőnél már rendszeres műleges párosításból 
nyert újdonságokról szólhatunk. Ez esetben 
a párosítás tárgyát a világszerte ismert re- 
montáns rózsa: Mari. la Haronne A. de Roth
schild képezte, melyről Pernet a Mad. Falcot 
himpo'ával eszközölt párosítás után a Mlle. 
Germaine Caillot theahybridát nyerte, légy 
ily, a Ma Capucine thearózsa himporával tör

tént termékenyitésból származik a Comte II,un  
Rignon is, mely a tiszta theahybridák jelle
gével bírva, alacsony, de aránylag erős, egye
nes növésii igen kemény faj, melynek nagy, 
gombalaku virágai szépen alkotottak, itt-ott 
kifeheredő rezes-sárga szintiek, a középen fa- 
kórózsaszinnel és hajnalpirossal árnyékolva. A 
rózsa tartása kifogástalan; néha többesével, 
de legtöbbször egyesével álló dús virágzata, 
jellegének megfelelőleg rendkívül gyakran 
megújul. A múlt év junius 24-én megalakult 
lyoni bizottság e rozsáról nagy elismeréssel 
nyilatkozott s a termelőnek megszavazta a 
bronzérmet, mit a lyoni egylet nagygyűlése 
ugyanazon év július 21-én Pernet-nek át 
is adott.

K É R D É S .

A  Rózsa Újság 3-ik számának irodalmi zöld hajtását mossuk ki. Hogyan lehetséges
rovatában azt olvasom, hogy a franczia Jour- a M. Niel-nek kis koronát hagyni? —  lén
nal des Roses-ben valaki D. T. F. aláírással ezt képtelenségnek tartom, 
azt ajánlja, hogy a Maréchal Niel-nél, folyto- Arad, 1889. október 12-én.
nos és dús virágzat nyerése czéljaból kis K. J.
koronára törekedjünk, meg néhány erősebb

B Í R Á L A T O K .
Louis Philippe.

lirnyul. —  (Anytr*.)

Anihérost, Búrét, Crown, La Superbe de 
Bengale, Prime Engine, Purple, Triomp/ianf. 
—  légyike ama bengálrózsáknak, melyek 
Francziaországban e század elején hozattak a 
forgalomba s csakhamar átalánosakká váltak. 
Annyit tudunk felőle, hogy Angers-ből szár
mazik, genealógiájára nézve azonban hiá
nyoznák az adatok. —  Szép biborpiros, a 
szirmok csúcsa felé bársonyos, központja fele 
világosabb ; kicsiny, vagy középnagy, igen 
lazan telt, tökéletes csészealakkal, jó tartás

sal, de teljesen illattalan. Szamos porodai 
igen jól fejlettek, a gyér számú, szintén jól 
kifejlődött bibék, egy pamatba foglalt ala
csony' karminpiros szárakon ülnek. Az ot 
kehelyszirom hosszú, keskeny, széleik több- 

1 nyíre épek, csak kivételesen itt-ott vékony 
hosszú függelékkel ellátva, csúcsaik hosszan 
es hegyesen végződnek; kuliapjuk fénytelen, 
a csúcsok végén rövid, de erős orommal, 
mirigyszőrok igen gyéren s különösen a szé
lek táján, de itt is csak durvanyokban talál
hatók ; belső lapjuk sűrű fehér gyapjazattal 
bélelt, a széleken bolyhos. Maghon igen jól
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fejlődött, köcsögalaku, felül jól befiizőtlve, 
gyengén hamvas, fénytelen, egészen csupasz. 
Virágkocsány hosszú, erős, a napoldalon kar- 
minnal barnított, csak elszórtan álló apró ser- 
tékkel s mirigy szőrökkel borított A karcsú 
levélnyél jól megnyúlt, alul 3 —5, néha jól 
kifejlődött hátrahajlott erősebb tüskével s igen 
röviil szőr mirigyekkel ellátva; fölül szélesen, 
de sekélyen barázdált, melynek oldalain szin
tén igen apró szőrmirigyek foglalnak helyet. 
Melléklevelek keskenyek, néha kissé kiszéle
sednek, hosszú keskeny csúcsokban végződve, 
szeleiken hosszabb-rovidebb, váltakozó mi- 
rigyszőrokkel pillázottak. A ritka lombozat 
keskenyebb, csúcsán megnyúlt 3— 7 levélből 
all, melyek fölül fénylő sötétzöld szintiek, fia
tal korban pedig különösen az also lapon 
karmin-barnásan színezettek, széleik tisztán és 
szabályosan egyszer fűrészeltek. A bokor nö
vése igen mérsékelt és alacsony, oldalt elágazó 
sima hajtásai béldúsak s csak igen elszórtan 
álló, aránylag nagy, hirtelen karcsúvá hegye
sedé barna tüskékkel légy vérzettek. Virágzata 
igen dús, többnyire hármasával a hajtások 
végén, korán megjelenő s az egész nyár fo
lyamán szakadatlanul megújuló; első virágai 
műlegesen párosítva, november közepéig tel
jesen megérlelik a gyümölcsöt, melyben azon
ban mindig csak 1- 4 csiraképes mag fog
laltatik. Dugványtői csoportosításokhoz igen 
előnyösen használhatók, sőt edénybe ültetve 
a korai hajtatásra is igen alkalmasak. Neme
síthetjük e rózsát még félmagas, vagy magas 
alanyokra is, mely alakban sokkal erősebb 
növésű s mint folyton virágzó kerti alak igen 
jé>l megállja helyét. Nyesése jó rövidre vétes
sek, télire pedig száraz, valamivel melegebb 
takarót igényel. —  Kz a rózsa sokkal inkább 
el van terjedve, mintsem hinnők; különösen 
nagyban termeltetik a kisvárosi kertészek 
által dugványokról s mint edényrózsát, lépten- 
nyom >n láthatjuk a konyhák és előszobák 
ablakaiban, de különösen a szegényebb sorsú 
családok hajlékaiban, hol fogyatékos ápolás 
mellett is haladatosan virágzik; —  egyik jeles 
tulajdonságai közé tartozik, hogy biborpiros 
virágai elviritáskor nem veszik fel a hervadást 
jelentő lillaszint.

Perle de Lyon.
Thea, —  Dtichcrt 1H72.

Szép sötétsárga, néha a központ felé 
sötét narancsszínű, a szirmok csúcsai felé vi
lágosabb ; a szirmok hátsó felének színezete 
alig tér el némileg a belső színeződéstől, ha
nem szép szabályos, gyengén bemclyedő 
erezettel van behálózva. Tavaszi virágzata 
rendesen túltömött s rendetlen goinolyokba 
göngyölődött belső szirmokból áll, inig nyári 
és őszi virágai nem ritkán a tökéletesség oly 
magas fokát érik el, hogy ilyenkor a világ
hírű Maréchal Nielt is messze túlszárnyalják; 
ehez járul még szép csészealaku szabályos 
alkotása, egyenes délczeg tartása s erős thea- 
illata. I’orodák középszámuak, jól fejlődőitek 
s a piros szárakon ülő sárga-tálcsás bibékkel 
egyenlő magasságban állanak. Az öt kehely- 
levél jól ki van fejlődve, hosszas háromszög- 
alakú. hegyes csúcsban végződve; kettőnél 
kétoldalt 2 2 vékony fogazat látható, egyik
nél csak az egyik oldalon van 1 — 2 függelék, 
mig kettő épszélii; kódlapjuk fénytelen, gyen
gén gyapjas, karminnal dúsan, néhol csikósán 
barnított, hosszan lefutó, tökéletlen, némileg 
ránczolt gyenge bordázattal s csak elvétve, 
különösen a fogazottak szélén látható gyenge 
szőrmirigyekkel. Maghon gyengén fejlett, szé
les. de igen rövid, fölül alig nyomával némi 
befiiződésnek; fölülete sima, szürkésen hamvas, 
karminnal bőven barnított; alsó harmadában 
élénk zöld szinti, néhány elszórtan álló szőr- 
mirigygyel ellátva. Virágkocsány igen hosszú, 
erős és felmeredő, karminbarna, hosszában 
ránczolt s rövid, pirosbarna szőrmirigyekkel 
elszórtan borított Melléklevelek eléggé fejlet
tek, vékony hosszú csúcsban végződnek, alap
jukon s a csúcs tájékán rojtos mirigyes nyúl
ványokkal bírnak, mig a csúcsok széle mi
rigyszőrökkel pillazott. Levclnyél hatalmasan 
fejlődött, alsó részén 5 — 7 , az alap felé erős, 
hátrafelé hajlott tüskékkel s ezek közt gyér 
számú szőrmirigyekkel borított; fölül sekélyen 
és szélesen, a csúcs felé keskenyülő baráz
dával ellátva, melynek szélein ritkábban álló, 
de hosszabb mirigyes serték foglalnak helyet. 
A  félsürü terjedelmes lombozat hatalmasan 

fejlődött 5— 7 levélből áll, melyek rövid to-
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jásdad alakúak, simák s széleiken tökéletlenül 
fűrészeltek. A  bokor növése erős, de ala
csony, többnyire bogasan oldalt elágazó ; 
sima hajtásai gyéren álló, keskeny alapra 
rögzített, hátrafelé görbült igen hegyes piros 
tüskékkel fegyverzetiek. A  lombozat, mellék
levelek, levélnyél s a hajtások fiatal korban 
sajátszerü barnapiros színnel s hamvas borí
tékkal birnak, mely utóbbi azonnal lekopik, 
ha hozzányúlunk s ilyenkor az érintési hely 
azonnal sima fénylő lesz; —  e színeződés 
későbben sötétzöldbe megy át. Virágzat elég 
dús, a hajtások végén rendesen egyesével 
álló s a lombozat közül délczegen kiemelkedő, 
szabadon s igen gyakran megújuló. Tavaszi 
virágai rendesen elsatnyultak, igen roszul 
nyílnak fel s a sziromzat közepe rendetlenül 
összegomolyódott; ha azonban e tavaszi bim
bókat lecsipkedjük, gyönyörű nyári virágzatot 
nyerünk, mely őszre még egyszer ismétlő
dik. Mint kiválólag nyáron virágzó faj, fél
magasra nemesittessek s ily alakjában a kerti 
thearózsák vezéralakjának tekinthető; bokor
tői a csoportosításokhoz is használhatók, csak
hogy oldalt elágaz«) növése miatt e czélra 
kevésbé alkalmasak. Edénybe ültetve a kései 
hajtatásra is használható, de ilyenkor nem 
kapja meg tökéletes színét s felnyilása sem 
lesz kielégítő. Nyesése hosszúra vétessék, 
télire pedig meleg száraz takaróval kell ellátni.

Papa Gontier.
7 hm. —  Xabonnanti.

Változékony, fénylő világos rózsaszínű, 
néha karminpiros, hátsó lapján mindig soté- 
tebb, a szirmok közepén néha széles világo
sabb csiktól felezve, a központ alapjában sár
gásán elmosódva. Kozépnagy, néha nagy, 
csak lazán telt, szép hosszas csészealaku, ter
jedelmes szirmai szabályosan rendeződve; 
egyenes, néha oldalagos tartásu, gyenge thea- 
illattal. Porodák számosak, tökéletesen fejlő
dőnek, hosszú szárakon sugarasan helyez
kedve; az alacsony piros szárakon ülő, pat- 
kóalaku tálcsákban végződő bibék csak gyér 
számban vannak jelen, de igen jól vannak 
kifejlődve. Az öt kehelyszirom aránylag fej
letlen; kettőnél a szélek épek s ezek néha

! mirtuslevélalakuak, a mennyiben az alap felé 
megkeskenyiilnek; a többi három rendesen 
hosszas háromszögalaku, széleiken kettőnél 
kétoldalt, egynél féloldalt fogazottak, mely 
fognyúlványok azonban alakra és számra 
nézve változók; külső lapjuk fénytelen, a 
csúcs felé gyengén ormolt, a fogazottak nál 
ránczolt s ez utóbbiak szélein, néha felületü
kön is elszórt mirigyszőröcskék foglalnak 
helyet. Maghon aránylag kicsiny, fölül jó be- 
füződött, világos-zold, rendesen sima. Virág
szár jól megnyúlt, erős, fényes, hosszában 

i gyengén redős, világos-zöld, a napoldalon 
némileg barnított s csak néhány elkorcsosult 
szőrmirigygyel borított. Melléklevelek arány
lag rövidek, hartyásak, jól kiszélesednek s 
hosszú hegyes, csak kissé oldalt áll«') csúcs
ban végződnek, széleiken sűrűn álló mirigyes 
rojtokkal és szőrökkel pillázottak. Levélnyél 
hatalmasan fejlődött, alul 8—-12 egyenlőtlen, 
de erősebb, a csúcslevél főerezetére átterjedő 
hátrafelé görbült világospiros tüskékkel s ezek 
közt gyéren áll«) apró szőrmirigyekkel borí
tott ; fölül szélesen és sekélyen, a csúcs felé 
keskenyen és mélyen barázdált, melynek ol
dalain távolálló apró szőrmirigyek foglalnak 
helyet. Lombozat surü, 3— 7 jól kiszélesedett 
rovidebb levelekből all. melyek fényes telt
zöld színűek, akii világosabbak, homályosak, 
széleiken mélyen, de karélyosan, néhol töké
letlenül kétszer fűrészeltek. Növése elég erős, 
sima zöld hajtásai fiatalon hamvasak s gyéren 
álló, keskeny, hosszas talpon nyugvó, kampó- 
san hátragörbult karminpiros, aránylag nagy 
tüskékkel fegyverzetiek. Virágzat dús, ren
desen egyesével álló, gyakran és szabályosan 
megújuló. Különösen szépek félignyilt virá
gai, mig teljesen felnyílva értéktelenné válik, 
kél magasra nemesittessék, bokortői pedig 
edénybe ültetve a korai hajtatáshoz előnyö
sen használhatók. Nyesése hosszabbra vehető, 
télire pedig meleg száraz takarót igényel. Az 
elsőrendű kerti alakok közé tartozik s üzleti 
tekintetben is megállja a helyét ; egyetlen 
hibája a gyors elviritás, különösen forró nyár
ban ; ha azonban felpattanó bimbóit lemetszve 
virágtartóba helyezzük, .1 szobában 2 napig 

t is eltartható.
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Charles Leíebvre.
Kent ont. —  Lacharme, ijffit.

Margucritc Ilrassac, (Brassac. 1S75.) / W  
Jtvnin. (Janiin 1878.) Világosabb vagy söté- 
tebb fénylő karminvöros, a középen bíboros, 
kissé bársonyos. Nagy, telt. alacsony csésze- 
alakú, felnyílva boltozott, a csúcson vissza- 
hajlott szirmokkal; tökéletes alkotásu, egye
nes tartásu illatos rózsa. l’orodák és bibék 
számosak, jól fejlődőitek. Kehelylevelek rövi
dek, csaknem petealakuak, gyorsan kihegye- 
sedő csúcsban végződve, csak ritkán levél- 
alakulag kiszélesedve; kettőnél kétoldalt vál
tozékony gyengébb fogazat látható, egynél 
féloldali, csak gyarlón mutatkozó nyúlványok 
vannak, kettő teljesen épszélú; külső lapjuk 
homályos érdes, néha gyengén gyapjas, a 
csúcs tájékán gyenge középorommal, a foga- 
zottaknál a széleken s itt-ott a felületen el
szórtan, néha sorrendben álló durva rövid 
szőrmirigyekkel benőve; belső lapjukon sürii 
fehér nemezes gyapjazattal béleltek. Maghon 
jól fejlődött, kehelyalaku, tolul alig nemi nyo
mával a befuződésnek, sima, világos-zöld, 
csaknem egeszen kopasz. Virágnyél rövid, 
merev és erős, elszórt rövid mirigyes szőrö- 
zettel és mirigytelen sertékkel borított. A 
rövidebb levélnyél igen erős, alul 5— 7 ap

Á T A L Á N O S
Vértrágya. —  I la a levágott szarvas- 

marha vére valamely edénybe felfogatik s 
keverés nélkül csendesen állni hagyatik, úgy 
a vér megolvad és két részre oszlik : alul a 
sötétpiros egynemű szilárdabb vérkalács, e 
fölött pedig a higan folyó vérsavó foglal 
helyet. 11a a vérsavót a vélkalácsról leöntjük 
és az utóbbit óvatosan darabokba vagdalva 
deszkákon a forró napra tesszük ki, nemsokára 
szurokszerü fekete-barnás tömeggé szárad 
össze, mely teljesen kiszáradva igen könnyen 
morzsolódik, mozsárban porrá törhető, telje
sen szagtalan s száraz helyen éveken at el
tarthat«) a nélkül, hogy a legcsekélyebb vál
tozásnak lenne alávetve. —  Már maga a meg
alvadt vérkalacsról leontott vérsavo is rend-

róbb vékony, kissé hátragörbult halvány tüs
kével s ezek közt néhány rövid szőrmirigy- 
gycl ellátva, fölül szélesen, csorgaszerüen 
barázdás, melynek tompább szélein távolálló 
rövid halvány szőrmirigyek foglalnak heiyet. 
Melléklevelek jól fejlődőitek, a levélnyél alsó 
szabad részletét egy harmadán túl követik, 
hosszú tőralaku hegyes csúcsban végződve, 
széleiken apró rövid mirigyszőrökkel pillázva. 
A siirii egyszínű teltzöld lombozat rendesen 
ot jól kiszélesedett levélből áll, melyek szé
leiken mélyen és szabályosan, néhol pedig 
tökéletlenül kétszer fűrészeltek. A bokor el
ágaz«) erős növésű ; világos-zöld sima hajtásai 
távolálló, néhol csaknem három szegletes rö
videbb, kissé hátrafelé hajlott halvány lapos 
tüskékkel fegyverzettek. Virágzat igen dús, 
3— 4 egy hajtás végén, a második viritásnál 
egyesével álló; kedvező időjárás mellett meg
lehetősen jól ismétlődő. Félmagas, vagy ma
gas alanyba nemesittessék, erős elágazódása 
miatt bokortőnek nem való. Nyesése félrö
vidre vehető, télire azonban csak könnyű 
takarót igényel, sőt öregebb tői elég kemé
nyek arra. hogy a telet takaratlanul is kiáll
ják. Mint kerti alak, az elsőrendű piros re- 
montánsokhoz számítható. Général Jacqueini- 
not \ X Victor Verdien $

KERTÉSZET.
kívül sok tragyaanyagot tartalmaz, mivel 
azonban igen rövid idő alatt rothadásnak in
dul, melynél egyrészt sokat vészit trágya 
értékéből, másrészt kiállhatatlan bűzt terjeszt, 
háromszor annyi vízzel keverve azonnal a 
trágyázandó területre «intessék, mig a meg- 
szaritott vérkalács zacskókban, ládikákban 
stb., hosszú időn át eltartható. E száraz vér
kalács trágyaértéke oly nagy. hogy belőle 
2 — 3 kiló felér egy kocsi közönséges istálló- 
trágyával. Igaz ugyan, hogy a szárított vér
trágya a talajt egyátalán nem lazitja s igy 
kémény talajnál nem lehet kizárólagosan al
kalmazni, lazább, főleg homokos területeken 
azonban minden egyéb trágyaszert felülmúl- 
Alkalmazásakor vas mozsárban kell megtörn1’
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siirü sután átszitálni s az előzetesen feltiiz- 
delt talajba hinteni. Az alkalmazandó mennyi
séget a körülmények határozzák meg ; egy  
□  méter kerti területre 30— 40 gramm fel
hintésénél az eredmény szemmel látható. —  
Legjobb a trágyázást őszkor teljesíteni, hogy 
a téli nedvesség jól átdolgozza s a talajba 
öblítse a feloldott trágyarészeket. A  meleg
házban e száraz vértrágya szintén igen elő
nyösen használható s különösen szép telt 
zöld szint kölcsönöz a leveleknek. 11a virág
cserepeknél alkalmazzuk, úgy az edény föld
jének felső rétegét el kell távolítani s csak 
a vérpor felhintése után töltessék fel a cse
réj) friss földdel, mert ha a vérport az edény- 
föld felszínére hintjük, ugy öntözéskor a fold, 
a protein-anyagok ragasztó tulajdonsága foly
tán egy  sajátságos, a vizet át nem eresztő 
kérget képez ; e kéreg azonban akkor sem 
képződik, ha a vérpor az edény földjének 
felső rétegével bensőleg ósszekevertetik. A  
száraz vértrágya ilyetén előállítása és keze
lése oly egyszerű, hogy egyszerűbbet már 
gondolni sem lehet s az igy nyert anyag 
egyátalán nem undorító, egészségügyi szem
pontból sem esik kifogás alá, mivel a forr«') 
nyári napon hirtelen beszáradt vérkalács a 
rothadásnak még csak nyomát sem mutatja 
s a mi fő, egyike a legolcsóbb mesterséges 
trágyaszereknek; egészséges friss marha- vagy 
birkavér ugyanis a mészárosoknál, vagy a 
közvágóhidakon potom pénzért, néha csupa 
szívességből is kapható.

A  vértetü pusztítása. —  Némely vidé
ken a vértetü : Schizoneura Inniger a, a gyü
mölcsfákon oly tömegesen jelenik meg, hogy 
még a legszebb és legerőteljesebb gyümölcs
fákat is elpusztulással fenyegeti. Az utóbbi 
időben több európai állam rendeleteket és 
módszereket bocsátott közre e fenyegető ro
var elpusztítására. —  Dr. Kessler kasseli ro
varász legújabban azt ajánlja, hogy a meg
lepett fák törzse és annak összes ágai, min
den ajánlott vegyszer mellőzésével, erős kefe 
segélyével csupán tiszta vízzel dörzsöltesse- 
nek j«')I föl és le, mi áltál a rovar teljesen 
elvész. Kessler azt hiszi, hogy módszere nem 
egyéb Kolumbus tojásánál, azonban mind

eddig senki sem jött még ra. A  rovarász úr 
állítása tényleg való, mivel a vértetü ez utón 
erőmiivileg, mechanikailag pusztul el; azon
ban nagyon tévedünk, ha azt hisszük, hogy 
a tiszta vízzel immár »brevi manu« végezünk 
a vértetiivel. Kessler ugyanis egyátalán nem 
veszi tekintetbe, hogy az igy alkalmazott erű 
nem pottyanik le az égből, hanem a fatulaj
donosnak vagy erejét és idejét, vagy pedig 
pénzét követeli csere fejében; gondoljuk meg, 
hogy egy  nagyobb gyümölcsfának teljes le- 
kefélése, mely még a kisebb ágakra is ki
terjedjen, egy  ügyes munkásnak bizonyosan 
egy  napi munkát ad. I la a vértetüt már erő- 
müvi utón akarjuk elpusztítani, ugy akkor is 
teljes sikert érünk el, ha erős kefével szára
zon dörzsöljük le a fának egész föluletét, sót 
ez a száraz ledorzs«>lcs sok tekintetben elő
nyösebb a nedvesnél, mert inig a viz, eset
leg petékkel telt nőstényeket a kéreg oly 
zugaiba sodorhat, hol azok ismét a kéregbe 
kapaszkodhatnak, addig a lekefélt rovar a 
földre hull s igy ártalmatlanná tétetik; arra 
azonban nagyon ügyelni kell, hogy a leke- 
félést, akár nedves, akár száraz legyen az, 
mindig a széloldalon kezdjiik meg. Kess
ler kísérletei minden esetre azon m eggyőző
désre vezetnek, hogy a széltiben-hosszában 
alkalmazott vegyszerek egészen fölöslegessé 
válnak s igy a gazdák ez utón is megtakarít
hatnak valamit a pusztítás költségeiből.

Kétes eredetű körtefaj. —  A  múlt év
okti'iber havában Bécsben tartott gyümolcs- 
kiállitáson, csehországi kiállítók egy  vajoncz- 
kortét ; Hudella xuxjoncz név alatt állítottak 
ki. Ez a körte középnagy, néha nagy, 15— 17 
cm. magas, hosszas körtealaku, gyöngén ha
tárolt hassal; szára rövid, héja igen finom, 
zöld, minden folt és árnyalat nélkül, fekvésen 
érve megsárgul; húsa zöldesfehér, később 
fehér, vajasai) olvadó mint a császárkorié s 
köves szemcséktől mentes. Kitűnő asztali 
gyümölcs, a szállításra is alkalmas, érlelési 
ideje szeptember közepe és vége, teljes jó- 
ságát azonban csak 8 napig tartja meg. Fája 
gyors és er«'s növésű, szép koronaképződés
sel; minden évben dúsan és biztosan terem 
s még Csehország zordonabb vidékein is jól
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tenyészik. —  Állítólag a császárkörte (Beurré 
blanche) magoncza s eredetéről csak annyit 
tudunk, hogy vagy Morva- vagy Magyaror
szágból származik. Mivel e jeles kortefaj még 
csak osztályozva sincsen, erde in es volna vele 
közelebbről foglalkozni; galyakat róla szívesen 
közvetít a R. U. szerkesztősége.

Törpe diófa. A közönséges diófának 
törpe válfaja: fuglaus regia var. praepaturiens, 
Francziaországból ered s ott meglehetősen 
el is van terjedve. Teljes télállósága folytán 
e fa nálunk is megérdemelné a kellő meltá- 
nyolást. A diófának e törpe válfaja fél akkora 
területet sem igényel, mint a torzsalak s igy 
kisebb kertekben is előnyösen tenyészthető. 
Legjobb tulajdonságai közé tartozik gyors 
termőképessége, mert inig a közönséges 
diófa csak 20 éves korában kezdi el gyümöl
cseit hozni, addig e törpe válfaj már mint 
4— 5 éves fácska termőképes; igaz ugyan, 
hogy diói aprók, azonban teltbclüek es igen 
Ízletesek.

Uj eperfa Tonkingból. —  A »Wiener 
Illustrirte Garten-Zeitung» szerint Codefroy- 
I.ebeuf Tonkingból egy oly eperfát hozott 
Kurópába, mely fiatal leveleinek gyakori meg
újítása miatt, különösen a selyemtenyésztésre 
nézve bir kivaló fontossággal. Termelése úgy 
történik, mint aluczernáé. (?!) —  Ezen furcsa 
eperfáról csakugyan szeretnénk bővebb tudo
mást szerezni.

Két uj szamóczafaj. —  1. Laxtons noble. 
Angolországi újdonság, mely Londonban a 
királyi kertészegylet által első díjban részesit- 
tetett. A bokor igen erős, ellenálló növésű ; 
gyümölcse nagy, gömbölyded, finom zamatos 
borízű, kemény husii. Korábban érlelő kemé
nyebb, könnyebben eltartható faj. 2. Italia. 
Igen nagy, többnyire lapított, középén baraz- 
dásan benyomott; fényes karminpiros; göd- 
röcskékben ülő magvai czitromsárgák vagy 
barnásak; busa rózsaszínű, leves, finom zamat
tal. Valamivel korábban érik s miután rend
kívül dúsan terem, tömeges tenyésztésre aján
latos. Góschke, ismeretes szamóczatenyésztő 
újdonsága.

Ti-Koua fügefaj. —  Itelavay apát, Jun- 
Nau chinai tartományból egy egész sereg 
érdekes növényt küldött legutóbb Franczia- 

: országba. Ezen gyűjtemény közt egy saját
ságos fügefa is létezik, mit a bennszülöttek 
Ti-Koua néven ismernek. E fügebokor ágai 
kűszók s részben a föld alatt terjednek tova; 
gyümölcse, mely megehető, szinre s alakra 
nézve az Api-almához hasonlít, szintén a fold 
alatt fejlődik ki s ott is érik meg. A chinaiak 
e gyümölcsöt rendkívül kedvelik s különben 
földi ugorkának is nevezik.

Prescot W onder, melegházi ugorka.
Keid A Bornemann, sydenham-londoni ker- 
tész-ezég, múlt évben egy korán erő s igen 
dúsan termő melegházi ugorkafajt hozott a 
forgalomba s miután ez az újdonság igen 
meleg fogadtatásra talált, nevezett ezég az 
ugorka magvát tömegesen termelvén, olcsóbb 
árak mellett kínálja. (50 szem 1 frt 50 kr.) 
Az eddigi tapasztalás szerint ez a melegházi 
ugorkafaj gyorsan és erősen nő, igen dúsan 
terem, gyümölcsei gyorsan és egyenletesen 
fejlődnek, szép zöld színűek s 40— 45 cm. 
hosszúságot is elérnek, izük finom, gyenge 
ugorkazamattal.

Lagenaria verrucosa. —  A közönséges 
kobak (lopótök) válfaja, mely Dammann & 
Comp. nápolyi import-ezég által legújabban 
Ázsiából került hozzánk. Virágai fehérek, illa
tosak, mint a közönséges kobaknál; gyümöl
cse nagy, csaknem gömbalaku, eleintén lazán 
gyapjas, későbben sötétzöld, fénylő, sima és 
számos szemölcscsel borított Termesztése 
megegyezik a kobakéval, hogy azonban van-e 
valamely nagyobb konyhaértéke, eddig még 
nem tudjuk.

Egy uj vadrózsa. —  I)r. A itc h is o n  
ismeretes angol botanikus, a legutóbbi afghan 
határrendezés alkalmával, egy középázsiai 
rózsafajt födözött fel, mely a Kuram-kerület 
hegységeinek nyugoti végén és Hariáb vi
déken, 1 300— 3000 méter magasságban, fo
lyóvizek és árkok mentén fordul elő. Ez a 
vadon növő rózsa 1 ‘5— 2 méter magas bok
rot képez s nyáron at folyton telve van tisz
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tafehér apró virágokkal. Gyümölcsei kicsi
nyek, alig nagyobbak egy  közönséges bor- 
sószemnél, eleintén narancs-sárgák, későbben 
sötét biborszínt vesznek fel. A  bokor külön
ben télálló s számos tüskével fegyverzett, 
botanikus neve: Kosa licggcriana, var. gc- 
nuina. A  »Garden and Forest« szerint e faj 
már Európába hozatott, de elterjedve még 
nincsen, bár szakadatlanul megújuló virágzata 
folytán méltán megérdemlené, hogy a ró- 
zsászok vele behatóbban foglalkozzanak ; mint 
télálló s hozzá még folytonosan remontáló, 
jól gyümölcsöző rózsafaj, rendkívül érdekes 
tárgyát képezhetné a műleges párosításoknak.

Cidonia japonica. —  A  japá-ii birs 
egyike a legkorábban nyiló díszcserjéknek; 
tisztafehértől a legszebb sötétpirosig menő 
szép virágai már áprilisban nyílnak; e tulaj
donsága folytán e cserje már eddig is meg
lehetősen el van terjedve. Hogy e szép bo
kornak korai és gazdag virágzatát nyerhes
sük, két feltételt kell szemügyre vennünk: az 
egyik az, hogy e cserjét északi oldalra, kü
lönösen szeleknek kitett helyekre ne ültessük, 
hanem délnek fekvő védettebb helyet válasz- 
szunk ki számára, másodszor pedig a bokor 
környékét augusztusban ássuk tel és trágyáz
zuk meg jól, mert e cserje rendkívül szereti 
a trágyás talajt s ha igy kezeltetik, jelenté
keny nagyságot szokott elérni s rendkivül 
dúsan virágzik.

Egy uj Clematis. —  A  Clematis-fajok 
(»rdögczéma, gúzs) már régen alkalmaztatnak 
verandák és falak befuttatására s kerti válfa
jaik közt már eddig is sok szép alakokkal 
rendelkezünk, kiválólag kék színben. L eg
újabban Baron-Veillard orleansi fatenyésztő 
több helyen, sőt a párizsi átalános kiállításon 
is bemutatta e kúszó venyigés növénynek 
egyik általa tenyésztett uj válfaját, melyet 
Madame liaron-Veillard névre keresztelt. Ez 
az uj Clematisfaj igen erős növésii, gyönyörű 
élénk rózsaszinü, lillával árnyékolt virágai 
IO — 12 czenti méter átmérővel s tökéletes 
alkattal bírnak. A  különféle bíráló bizottságok 
ez újdonságot elsőrendű fajnak minősítették, 
a párizsi kiállításon pedig f. év augusztus 
16-án első díjjal jutalmazták.

Pelargoniák átteleltetése. —  A  szabad
ba kiültetett Pelargoniák átteleltetése, külö
nösen ha már tetemes nagyságot értek el, 
igen sok gondot ád a kertésznek. Erősen 
elgyökeresedett tőket nem lehet edénybe 
helyezni s igy  számtalan ily tő tönkremegy, 
pedig éppen ezek szolgáltatják a legdúsabb 
nyári virágzatot Nagyon egyszerűen áttelel- 
hetók az ilyen tők, ha késő őszszel a földből 
kiásva, gyökereikről a földet kissé lerázzuk 
s azután a gyökérzetet raffiával összekötve, 
csak kissé nedves mohába burkoljuk, mely 
burkolat azután ismét összekötözi étik. Az igy  
elcsomagolt Pelargóniát a pinczébe vihetjük, 
hol igen jól áttelel s május közepén ismét 
kiültetve, egész nyáron át dúsan virágzik.

Mina lobata. —  Egynyári folyondár
virág, mely 1886-ban I laage él Schmidt er
furti kertészek által hozatott a forgalomba. 
Igen gyors kúszó növése folytán falak és 
folyosók, vagy piramis-állványok befuttatására 
felette alkalmas. Levelei háromlebenyesek, 
félfürtös virágai hosszú, csaknem függőlege
sen felmeredő szárakon ülnek, a teljesen fel
nyíltak sárgásán és pirosán árnyékolva fehé
rek, félignyilva narancspirosak, bimbói piro
sak. Magvai a szobában, vagy a melegházban, 
homokos könnyű kertföldbe vetendők s mi
dőn a plánták 5— 6 cm. magasságot elértek, 
kis edényekbe ültetendők, hóimét április vé- 

' gén, vagy május elején a szabadba ültethetők. 
11a a plántákat kis edényből fokozatosan na
gyobbakba ültetjük, úgy e növény az ablak- 

I bán is jól tenyészik s rövid idő alatt az egész 
ablakközt befutja. Legújabb időben e szép 
folyondár felől több kertész nyilatkozott már; 
némelyeknél erősen hajtott, de nem virágzott, 
másoknál azonban dús virágzatot hozott; —  
eddigi tapasztalás szerint nem szereti a sok 
nedvességet. Ú gy látszik, hogy e szép fo
lyondárvirág rövid illő alatt ki fogja szorítani 
a nagy népszerűségnek örvendő hajnalkát. 
(Convolvulus.)

Kékszinü Gladiolus. —  Múlt évben 
Perzsiából és Afghanisztánbó! Gladiolus Kot- 
schianus név alatt egy  kékes színű Gladiolus- 
faj hozatott Európába, de ritkasága miatt még



alig ismeretes. Dam mann & Comp, nápolyi 
czég ez őszön egy hasonló, bíboros fekete- 
lilla és részben kék színben pompázó uj fajt, 
a Gladiolus atroviolaceus-t hozza a piaczra. E 
faj Palesztinából származik, mintegy 30 cm. 
magasra nő és igen dúsan virágzik. Nem va
lószínűtlen, hogy keresztezések által nemso
kára kék Gladiolus-sal fogjuk kelteinket fel
díszíthetni.

Magyar rózsák Párisban. —  Geschwind 
Rudolf korponai rózsatenyésztő, a párizsi ki
állítás alkalmával f. év junius 21-én több ró
zsáját állította ki, melyek közül kitüntetést és 
elismerést nyertek: Mercedes, Kői des Annes, 
Souvenir de llrod  és Nymphe Tepla.

A jövő év kritikus napjai. —  Falb 
Rudolf hírneves bécsi időjós, az 1890-ik év
ben bekövetkezendő időváltozás napjait már 
közzétette. Összesen 24 ily kritikus napot 
helyez kilátásba, melyek közül 7-szer nagyobb 
szabású légköri változások fognak bekövet

kezni s ezeket Falb elsőrendű kritikus na
poknak nevezi; —  ilyenek: január 20-ika, 
február 19-ike, márczius 20-ika, julius 31-ike, 
augusztus 30-ika, szeptember 28-ika és ok
tóber 28-ika. Másodrendű kritikus napok: 
április 5-ike, április 19-ike, május 4-ike, ju
nius 3-ika, julius 2-ika, október 13-ika, no
vember 12-ike és deczember 12-ike. Végre 
harmadrendű napok, melyeken csupán kisebb
szerű időváltozások várhatók: január 6-ika, 
február 5-ike, május 18-ika, junius 17-ike, 
augusztus 1 5-ike, szeptember 14-ike, novem
ber 26-ika és deczember 26-ika. —  Jó lesz 
a kertészeknek ezen napokat a naptárak meg
felelő oldalaira feljegyezni.

Jean Soupert ismeretes luxembourgi 
rózsatenyésztőt a luxembourgi király-nagy- 
herczeg, a tölgykorona-rend lovagjává ne
vezte ki. E kinevezés azon érdemek jutal
mául tekintetik, melyeket Soupert magának 
a párizsi kiállítás alkalmából szerzett.

U J  R Ó Z S A F A J O K .
M iss M arston. T  h c a. P r ie s .  —  Fehér, sárgás 

rózsaszínnel, igen sóiét rózsaszínű szegélylyel, közepén 
barnc/.ksárga; nagy, telt, pompás ibolyaillattal. Növése 
közéjKTÖs, különösen dús virágzatu. Elsőrendű rózsa.

G u stav e  N adaud. T he a. So  u p e r t-N otting. — 
A bokor növése mérsékelt; virága nagy, telt, külső szir
mai terjedelmesek, a ttelsők keskenyebbek ; színe tiszta 
czinóbervörös. lakkos kanninnal árnyékolt, közepén haj
nalpiros. Madame Lambard X  Safrano. —  1888. június 
29-én Kouhaix-ban díjazva lett.

D u ch esse  M arie Salv iati. T  h e a. S o u p e r  t-N o t- 
t i n g. —  Erős növésű; virága nagy, telt, hosszú bimbói 
jól felnyílnak; színe az alapon narancs-sárga, gyenge 
testszinnel elegyitve, közepén baraczkpiros. Néha minden 
árnyalat nélküli sáfránszinü virágokat hoz; kellemes ibolya- 
illattal birs különösen hajtatásra ajánltatik. Mad. l.ambard 
X  Mad. Maurice Kup]>cnheim.

MUe. Jeann e G uillaum ez. Thca.  I i onnai re.  —  
Igen erős növésű, felmeredő hajtásokkal, lombozata foly
tonosan zöld. Virága nagy, telt, jól alkotott ; szép meg
nyúlt biml>ói sötét rózsakarmin színűek; a félig felnyílt 
rózsa téglapiros, belül fémes fakórózsaszinű, teljesen fel

nyílva sötét szalmasárgán elárasztott. Lyonban első osz
tályú okmányt nyert.

Souvenir d’Augusta Legros. The a. Ro nna i r c .
—  Növése igen erős, bokros, mint a Souv. de Thérése 
Levet, «le erősebb egyenes ágakkal s fényes zöld lombo
zattal. Virága szép tűzpiros, sötét-karminnal elegyitve ; 
igen nagy, szép bimlrói hosszasak, szilárd száron ülnek. 
A csokorkötéshez alkalmas rózsa.

Georges Färber. Thea.  A. B e r n  a ix. —  A bo
kor középmagas, erős növésű, fényes zöld lombozattal ; 
bimbói megnyúltak, nagy virága erős hosszú kocsánon 
ül; szirmai szilárdak és sűrűn sorakozottak, egyenkint 
csúcsosak, a külsők bársonyosan sötétpirosak, sötét tüz- 
vörüssel erezettek, a központban karminpirosak; IhíIső 
lapjukon csercsnyeszinüek, kívül halvány rózsaszínűek s c 
színezet a rózsának igen szép árnyalatot kölcsönöz.

M ad. M arthe du B ou rg. T h e a. A. Bernaix.  —  
Szép bokra erős növésű s az egész meleg időszakban 
virágoktól borított. A rózsa igen nagy, jól alkotott, szi
lán! szirmokkal, melyek közül a külsők terjedelmesek, 
visszahajlottak, a belsők felmeredők, öblösek; színe fehér, 
ibolyás-karminnal elmosódva, a szirmok »zegélye testszin
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piros, kinyíláskor halvány krómsárgával elmosódva. Igen 
élénk színezetű elsőrendű rózsa.

M ad . P h ilip p e  K u n tz. T h e  a. A. B e r n a i x .
A liokor erős növésű, szép lomlmzata fénylő zöld; ser- 
legalaku virágai merev kocsánon foglalnak helyet; színe 
cseresnyepiros, gyengéd testszinű átmenettel.

M a d ele in e  d* A o u st. T h e  a. A. Be r nai x .  —  A 
bokor középerős, dús virágzatu; virága nagy, telt, ildo
mos alkotásu, kétféle színezettel: felső felében lialvány
test-rózsaszinü, közepén nankin-sárga, gyakian fordítva, 
erősebb vagy gyengébb kinyomattal. Bimbói megnyúltak, 
egyesével vagy hármasával a hajtások csúcsán. Kzen 
különös faj egyesíteni látszik a Malmaison és \V. A. 
Kichardson rózsák tulajdonságait.

B o n a  W e ills c h o tt. T h e  a.-h y b r. S o u p c r t-N o t- 
t i ng.  —  Erős növésű; virága nagy, telt, centifolia-alaku, 
pirosas-rózsaszínű, közepén narancspiros, illatos, Goubauit 
X  Marie Haumann.

M ad. H o rten se  M on tefiore. Thea. -hy br. S o u 
p e r  t-N ott i ng. —  Növése erő»; virága nagy, telt, zsin- 
delyes, színe test színnel márványok fehér, közepén vilá
gos króm-okker-sárgu. Kiváló újdonság. Julie Weidmann 
X  Amabilis. (Thea.)

M ad. de la C o llo n ge . Thea. -hy br. A Le v e t .
A bokor erős növésű; virága igen nagy, telt, tökéletes 
alkotásu, jó tartással, néha 10 12 cm. átmérővel; színe
élénk rózsaszínű. Igen dús virágzásu, sötétzöld lotnbo- 
zatu virág.

S o u ve n ir de M. B ruel. Bo ur b.  A. L e v e t .  
Erős növésű; virága nagy, telt, jól alkotott, világos fénylő 
piros, erős tüskékkel, vastag hajtásokkal s szép sötétzöld 
lombozattal; virágzata igen dús.

M lle. C am ille  de R o ch eta illé e . P o ly  a n t h a r e m
A. Be r n a i x .  —  Alacsony növésű, a hajtások végén nagy 
crnyőtren ülő, számos apró fehér, a napon piros pontok
kal és csikókkal tarkázott illatos virágokkal, melyek jól tel
tek, nyíltan boltozottak, zsindelyesek. Igen csinos kis rózsafaj.

B ellin a  G uillo t. F ö l .  rém.  V v e .  S c h wa r t z .  
Bokia erősebb növésű; számos zöldesfehér kozépnagy 
virágai ernyőben csoportosulnak; hosszas bírni »ói a sárgás
zöld kehely*/unióktól teljesen befodetnek Igen jól re- 
montáló faj.

G e o rg e s  S ch w a rtz . —  M u 1 1 i ti. - h y b r. V v e. 
S c h w a r t z .  —  Igen erős növésű, apró világos-zöld le
velekből álló lombozattal ; számos virágai kozépnagyok, 
fehéres rózsaszíntől karmin-rózsaszinig változó színezettel; 
szirmai szivalakuak, az alapon sárgásak. Kevés tövissel 
fegyverzett bokra, gyakran és szabadon megújuló dús 
virágzatot hoz.

S o u v e n ir  de G régoire  B ord illon . Keni .  M o 
r e a u - K ö b é r t .  Bokia igen erő» növésű; hajtásai 
vékony tüskékkel sűrűn fegyverezve; lombozata sötétzöld; 
virága igen nagy és igen telt. tökéletesen alkotott, gömb- 
alaku, élénkpiros, czinot>ervorossel árnyékolva.

A n to n ie  Sch lirz. Kein.  G e s c h w i n d .  Virága 
testszinfehér, igen nagy, telt, centifolia-alaku és illatú.
Növése közéj »erős, durva.

Jean n e H ély  D ’O isse l. K e m. L é d  é c h a ti x.
Erős növésű bokor, vastag egyenes ágakkal, melyek 
számos egyenlőtlen vékony tüskékkel fegyverzetiek Vi
rága középnagy vagy nagy, telt, csodálatra méltó alko
tással ; (!) színe bíborvörös, közepén élénkebb, a szirmok 
külső lapján bíboros ; igen illatos szép rózsa.

G loire  de l'E x p o sitio n  de B ru x e lle s . K e m.
S o u p e r t - N o t t i  n g . A/ igen erős novésu bokor 
szép lombozattal bír ; világa nagy, telt, szép aikotásu, 
bársonyos, sötét amarant-|>iros, alajijában tií/vörö*, a szir
mok külső laj»ja bőrszínű. Souv. de VV. Wood X  I-ord 
Macaulay. Brüsselben múlt éviién elsőrendű kitünte
tést nyert.

G u sta v e  F ig a n e a u . K e m. J. F e r n e !  fi 1 >- 
D ú c  h e r. —  Erős novésu ; virága különösen nagy, telt, 
serlegalak 11, színe ragyog«» kai unnj»iros. Charlotte Corday 
X  B. «le K«»thschild.

M ad. C h a b a l. K e m. V v e. S «. h w a r t  /.. 
Lombozata világos-zöld ; hajtásai vékonyak - egyesen 
álló, elegáns tartásu rózsában végződnek, mely telt, sei- 
legalaku, élénk chinai rózsaszínű, a szirmok csúcsa hal
vány ezüstös rózsaszínnel szegélyezve, a középsők keske
nyek, hegyezettek, néha rojtosak. Igen illatos, szabadon 
remontáló rózsa, mely a theahybr dákhoz kozd áll.

S o u v e n ir  de M on sieu r G om ot. K e m. V v e.
S c h w a r t z .  A bokor növése igen erős; lombozata 
világ«» zöld, hajtásai csaknem fegyvertelenek. \ irága 
igen nagy, j«'»l alkotott, szép tartásu, közepén tűz vörös, 
felnyílva bársonyos borseprő-vörós, szilvakékesen elbont
va. (!) A D r. II é 11 » n származéka.

M lle. M arie M agat. K e ni. L i a b a 11 «I. Erős 
novésu Iáikor, egyenes hajtásukkal ; szép l«»mb«>/ata sö
tétzöld, vesszői gyéren álló pirosas erős tüskékkel fegy
verzetiek ; virága igen nagy, j«'»l alkotott, telt, ragyogó 
világos rózsaszínű, gom!»alakú.

V ic o m te  de L a u ziére . Ke ni .  L i a b a u d .  —  A 
1 bokor erős növéssel bír, ágai egyenesek, felmeredők ; 

szép lombozata sötét/«»I« 1. «»t levéli»«»1 áll. Virága igen 
nagy, telt, g«»mbalaku, j«'»l alkotott, szép biborj»ir«»s, min
den árnyalat nélkül.

A n to in e  R iv o ire . K e m. L 1 a b a  u «1. —  Erő- nö-
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vési! bokra szép pirosas hajtás«>klx'>l és sötétzöld, öt levél 
által ké|K*zctt lombozatlxil áll. Virága nagy, telt, jól al
kotott, sötét borpiros.

Souvenir du Général Richard. R e in. I . i a h a  u «I.
E«»lyton virág/«'» faj, erős uövésü, kissé szétágazó, 

számtalan apró tüskével borított izmos hajtásokkal; ter- 
jetlelmes |«iml>o/ata sárgás-zöld. Nirága igen nagy, rikit«j 
sötét skárLítpiros, tavaszkor és «>s/k«>r néha telt. Saját
ságos, némileg fajlx-li jellegekkel felmházott rózsa.

I.aforcade. R « ni. I. é v é «j u e e t fi 1 s. — Erős

i növésű Ixjkor, sűrű egyenes ágakkal és terjedelmei sötét
zöld lombozattal. Virága igen nagy, serlegalaku, szép 
karminvtirös szinézettél. Gyönyörű elsőten«lü rózsa, mely 
egy jeles párizsi kertész nevét viseli.

Mad. Charles-Frédéric W orth. R u g o s a - h y b r .  
V v e. S e  h w a r t z. —  A bokor igen erős, vastag 
hajtásai kevésbé tüskések mint a törzsfajnál ; igen sűrű 
lombozata pompás sötétzöld, reezés levelei mázosan fény
lők. Virága nagy, telt, jói alkotott, szép karminpitos, 
illatos; virágzata ernyös.

IRODALMI SZEMLE.
Dtstruetion du puetron du Rasier. (A rózsa-levéltetü 

elpusztítása. Journal «h» K««se-, ez évi «)-ik száma.) Me- 
nart Iloineau suévresi kertész, a levéltetveket következő 
vegyszerrel |>usztitja el : l sulyrész ammónia, (szalamia- 
szesz) 2 sulyrész rézgálicz, (kékkő) és 200 sulyrész viz. 
A kékk«"> előbb a vízben feloldatik s azután öntetik a/, 
ammónia hozzá. Kzcn oldat j«'»l felkeverve, reggel öntöz- 
tetik a tetvekt«"d meglepett bök«ura, melyen ltoureau ál
lítása szerint estéiig miiulen levéltetű elpusztul. Néze
tünk s/erint az l uj«-o> kekk«“»««blattal ugyanazon czélt le
het elérni, mivel a jelzett keverési arány mellett az am
mónia a rézéii g egy részét zöldes csapadék alakjában 
kiválasztja s ez vízben oldhatatlan lévén, alig f««g mér- 
gez«>leg hatni a levéltetvekre.

Destruetion des vers hl tincs. (A cserebogár álezáinak 
elpusztítása. Jouin. «I. K. ez évi 10-ik száma.) A franc/ia 
fohlmilvelésügy központi szindikátusa a cserebogarak ál
ezáinak elpusztítására a «1 i m e t h y 1 - b e 11 z 1 n - k é n e- 
g c t hozza ajánlatba. Kertek!>en és parkokban egy 
méterre csupán 5 gramm kell e folyadékból, hogy a szer 
mérgezi'» környékélien lev«> álezák elpusztuljanak. Egy 
hektárnyi területre mintegy 30 franknyi költség számít
ható. A szer fecskendőkkel hozatik a talajba, alkalmazás 
módja azonban nincsen liővebberi felemlítve.

Observation sur les Rosiers Pólyántha Remontanfs, 
(Megjegyzés a remontálö polyantha-rózsákra. Journ. «1. 
R. ez évi 11 -ik száma.) EelemliUetik E Verdicr árjegy
zéke, melytien e jeles franczia rózsatenyésztő «»ly meg
jegyzést tesz, hogy a remontáló j»olyantha-rózsákat: *rö- 
vid növésű Noisette-rózsák« csoport jelző vei kellene ellátni, 
minthtigy ez jobban megfelel azon hasonlatosságnak, 
melylyel e rózsák a Noisette-Csoport alakjaival, semmint a 
tólük távolálló polyantha-rózsákkal bírnak.

Politurage des Rosiers tbc. (A thearózsa dugványo
zása. Journ. d. R. ez évi 10-ik sz.) E. Miler röviden vá
zolja a «lugv ányo/ás azon ismert módszerét, mely szerint 
a dugványgalyak az edény szélén sulyesztendők a földbe;

I közleménye főbb pontjaiban megegyezik a múlt évfolyam
ban e tárgyi«M kimerítőn foglalkozó czikkünkkcl.

I.usiados. (Roscn-Zcitung, ez é\f. 5 ‘>k száma.) Mint
egy 4 évvel ezelőtt 1*. «la Costa portugál rózsatenyésztő, 
I. u > 1 a «1 a s név alatt egy uj rózsát hozott a forgalomba ; ké- 
sőbln n ki>ült, hogy a nagy lármával hirdetett újdonság nem 
egyéb, a már jól ismert Céline Forestier Noisette rózsá
nál : ennek mcgfelelőlcg a szaklapok da Costát rögtön 
*agyon«lorongálták.« Ezt a csúf bukást még tetőzte egy 
újabb : «la Costa ugyani.*» nyomban rá, Condessa «la Koz 
név alatt ismét egy újdonságot kerített, melyről meg ki
sült, hogy az a Réve «l’or-nak egy roszul virágzó máso- 
lata. I>a Costa tehát letűnt a láthatárról, de csak egy 
id«»re, mert most meg a németországi rózsakedvelők egy
letének utján keres rchabilitatiót, beküld vén a Lusiadas 
s/.innyomatos ábráját s néhány eredeti példányát C. 1*. 
Strassheim egyleti lapszerkesztőnek, ki el is vállalta a 
részrchajlatlan bíró szerepét. Ezzel a Lusiadas-kérdés is
mét napirendre került, hogy végre igazságos megtdtlást 
nyerjen. A színes ábráról mit sem szólhatunk, mivel az 
minden kritikán alul áll, bár a kép rajzolója : Menezes,
rányomatta, hogy ; «C«>pia do natura * —  Ezt a kérdést 
élénken fogjuk követni, sőt a kísérleteket sem fogjuk el
mulasztani, e szegény zaklatott portugáli rózsász űgyélien.

Die Rosenabstimmung pro ~ó‘r' ’ (Rosen-Zei-
tung, ez évf. 5-ik száma.) A németországi rózsakedvcMk 
egylete minden évben kérdéseket szokott felvetni a r«'»- 
zsás/at k« íréből > a leküldött szavazatokat rendezve, a/ 
eredményt k«ízzéteszi. Előttünk fekszik a legújabb szava
zás táblázata, melyről egyelőre csak annyit mondunk, 
hogy 1«) kérdésre 39-cn szavaztak. (Sajnálatos csekély 
szám.) A szavazók közt csupán négyei» szerepelnek mo
narchiánkból s ezek közt c^ak egy magyar van. (Mühle.)

Mámmuth-sajtóhiba. —  A »Wiener lllustnrte Garten- 
Zeitung« ez évi 10-ik számában »Caroline Soupert« név 
alatt egy uj rózsa iratik le, sőt e lap a rózsának fekete- 

I nyomatos ábráját is hozza. A leírás egészen jó és szép,
! hanem .............»Caroline Soupert« helyett: »Clotilde
j Soupert« olvasandó.
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Kertészeti zsebnaptár l&fjo-re. Irta: Pál gazda, ki
adják : I, é g r á y  T e s t v é r e k ,  Budaj>csten, Nádor-utcza 
7. sz. — Kend kívül bő tartalommal, melyek közül külö
nösen a gyümölcs- és konyhakertészet van terjedelmesen 
tárgyalva. A czélszerü kiállítás e hasznos zsebnaptárt rend
kívül ajánlja. Ara 1 írt 40 kr.

Mayer Miklós Szeged város főkertésze, előfizetést 
hirdet egy általa kiadandó miire, mely a városok é> fal
vak utczái, terei, nemkülönben az országutakra kiültetendő 
csemeték nevelése s a kiültetett sorfák fajonkinti kezelé
sére fog vonatkozni Előfizetési ára 80 kr. — A közve
títést lapunk kiadóhivatala is szívesen átveszi.

Erschinger János kiállásában Ujpc&tcn: »Ka t  te
n y é s z t é s i  L a p o k «  ezimen, egy hazánkra nézve 
szerfelett fontos folyóirat jelent meg E szaklap hirdetését 
mai számunk terjedelmesem közli

Cnltivo de los rosales eu maré tus. Az első spanyol 
munka, mely a rózsák edénybeli termelését tárgyalja s 
szerkesztőségünknek beküldetett. I Lizánkban e munka 
ugyan nem bír semmiféle jelentőséggel, az eseményt 
azonban mint lapunk európai diadalának jelét, itt nagy 
örömmel regisztráljuk. A csinosan kiállított könyvet : 
D o n  D i M a r i a  no V e r g ä r  a hírneves madridi
rózsakedvelő irta.

COMTE HENRI RIGNON

mai mflmellékletünk, felnyomott névvel, v a g y  e nélkül, (blanko) csom agolás és 

postabérrel együtt 20 kr. beküldése mellett s/állittatik. T öb b  darabnál tetemesen 

olcsóbban.

A Rozsa Újság kiadóhivatala.



P r i n c e s s e  d e  Sagan .
Thea. — Dubreuil, 1887


