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Voorwaarden. 
(p========^) 

P R IJ Z E N. 

De prijzen in deze Handels-Prijscourant ge¬ 

noemd, doen die van vorige prijscouranten en 

speciale aanbiedingen vervallen. Alle artikelen 

worden aangeboden voor zoover zij bij de ont¬ 

vangst der bestellingen disponibel zijn. De prijzen 

per 1000 gelden voor minstens 250 stuks, per 

100 voor minstens 25 stuks, per 10 voor min¬ 

stens 2 stuks. Wanneer slechts één stuks van 

een soort besteld wordt, geldt ook de 10-stuks 

prijs, echter met dien verstande, dat ook voor 

soorten, die voor minder dan ƒ 1.— p. 10 st. 

genoteerd staan, ƒ 0.10 p. st. wordt berekend. 

Voor groote partijen worden gaarne speciale 

prijzen opgegeven. 

VERPAKKING 

wordt zoo billijk mogelijk berekend en niet 

teruggenomen. 

VERZENDING 

geschiedt voor rekening en risico van den besteller. 

BETALING. 

Over het bedrag der facturen wordt om¬ 

streeks 1 Juni 1907 beschikt. 

DEDEMSVAART, Augustus 1906. 

B. Ruys. 
Telegram* Adres x 

„MOERHE1M -- Declemsvaart.” 

A. B. C. Code 5th Editiou used. 



Nieuwe, bijzonder 

aanbevelenswaardige of zeldzame 

VASTE PLANTEN. 

De met f gemerkte soorten zijn geschikt voor 

SNIJBLOEMEN. 

ACANTHUS Caroli Alexandriae. Nieuw! 
Prachtige zeldzame gazonplant met groote glanzige 
donkergroene bladeren, die zeer diep ingesneden 
en gestekeld zijn. p. 10 st. f 5.—, p. 100 st. f 48.— 

f ACHILLEA alpina. Gelijkt eenigszins op A. mon- 
golica met getande bladeren en losse zuiverwitte 
bloemen. Zeldzame, zeer aanbevelenswaardige plant; 
bloeit den geheelen zomer. 

p. 10 st. f 2—, p. 100 st. f 18.— 

ACONITUM aureum. Nog zeer zeldzame nieuwe 
variëteit. De bloemstengels bereiken eene hoogte 
van 50 cM. en brengen groenachtig-gele bloemen 
voort.p. 10 st. 2.50 

f ACONITUM Wilsoni. Nieuwe uit China afkomstige 
5 tot 6 voet hooggroeiende Aconitum, met groote 
lichtblauwe en violet gekleurde bloemen. De bloei 
begint in September en nadat de hoofdstengel uit¬ 
gebloeid is, geven haar lager geplaatste vertakkingen 
nog tot het eind van October een menigte nieuwe 
bloemen.p. st. f 1.25 

f ACTAEA japonica. Nieuw ingevoerde, zeer rijkbloeiende 
soort, die laat in den herfst bloeit met lange, ijle, 
zuiver witte bloemtrossen. Uitmuntende snijbloem 
in een tijd, dat er weinig bloemen meer zijn. 

p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.— 

ADONIS amurensis. Zeldzame plant met fijn inge¬ 
sneden blad en groote gele bloemen. De groeiwijze 
is forscher en de bloemen zijn veel grooter dan 
van A. vernalis.p. 10 st. f 6.— 

ADONIS amurensis fl. pl. Deze dubbele variëteit is 
nog zeldzamer dan de voorgaande, p. 10 st. f 20.— 

f ALYSSUM saxatile citrinum. Prachtige nieuwe plant; 
rijkbloeiend met zacht zwavelgele bloemen. 

p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

f ALYSSUM saxatile fl. pl. Hoewel deze plant niet nieuw 
kan genoemd worden, is zij nog vrij zeldzaam en 
vooral, daar zij zoo vroeg bloeit, met groote trossen 
dubbele heldergele bloemen, verdient zij ten volle, 
dat er meer de aandacht op gevestigd wordt. 

p. 10 st. f 1.40, p. 100 st. f 12 — 
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ANCHUSA italica Dropmore var. Prachtige nieuw 
ingevoerde plant, welke een hoogte bereikt van 
125 a 150 cM. en een menigte bloemen van bizonder 
mooie blauwe kleur voortbrengt. Effectvolle plant 
voor den tuin.p. 10 st. f 12.— 

f ANEMONE japonica Königin Charlotte. Sterkgroeiende 
variëteit met groote half gevulde, prachtige, licht- 
rose bloemen, die op lange stengels gezeten, flink 
boven het donkergroene loof uitkomen en aan de 
achterzijde donkerder gekleurd zijn. Ongetwijfeld 
de schoonste en best bloeiende rosé Anemone. 

p. 10 st. f 0.70, p. 100 st. f 4.50 

+ ANEMONE japonica Prinz Heinrich. Deze nieuwe 
variëteit heeft een lage gedrongen groeiwijze en 
zeer groote half dubbele donker roode bloemen. 
De donkerste der dubbele Anemone japonica. 

p. 10 st. f 0.90, p. 100 st. f 7.50 

f ANEMONE japonica Purpurine. Prachtige, nieuw 
ingevoerde Anemone, met groote bloemen, bestaande 
uit 3 a 4 rijen donker purperrose violet gekleurde 
bloembladeren . p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

+ ANEMONE Pulsatilla alba. (White Swan.) Zeer zeld¬ 
zame, schoone witte variëteit. 

p. 10 st. f 3.—, p. 100 st. f 24.— 

+ ANTHERICUM Liliastrum giganteum. Nieuwe en 
zeer zeldzame soort, lang gesteeld en waarvan de 
bloemen ongeveer tweemaal de afmetingen hebben 
van de gewone Anthericum. 

p. 10 st. f 4.—, p. 100 st. f 36.— 

ARABIS alpina flore pleno fol. var. Schoone goud- 
bont bladerige variëteit van de bekende dubbele 
Arabis.p. 10 st. f 1.50 

f ASTER alpinus himalaicus. De schoonste verscheiden¬ 
heid der A. alpinus klasse. Zij bloeit zeer vroeg 
met zeer groote zuiver blauwe bloemen. 

p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.— 

ASTER amellus Admiration. Gedrongen groeiende 
nieuwe variëteit met mooie rosé bloemen. Zeer 
rijkbloeiend.p. 10 st. f 4.— 

t ASTER amellus Perry’s Favourite. Daar tot dusver 
van deze Astergroep alleen variëteiten met blauwe 
bloemen bestonden, kan deze nieuwe soort met 
roode bloemen niet genoeg worden aanbevolen. 

p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 20.— 

f ASTER amellus Preziosa. Nieuwe variëteit, van 
Duitschen oorsprong, met schoon gevormde bloemen 
van diep donkerblauwe kleur. 

p. 10 st. f 4.30, p. 100 st. f 40.— 

ASTER diplostephioides Leichtlini. Nieuwe variëteit 
van de A. diplost., welke zich onderscheidt door 
sterker groei en schoon gevormde groote bloemen. 

p. 10 st. f 1.50 

ASTER Elsie Perry. Nieuwe Aster variëteit met 
helder roode bloemen, van sierlijken vorm. 

p. 10 st. f 5.— 

ASTER ericoides Enchantress. Een der schoonste 
Asters, welke pyramidaal gevormd en in den bloeitijd 
overdekt is met helder rosé bloemen met geel hart. 

p. 10 st. f 3.— 
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ASTER ericoides Ophir. Nieuwe variëteit, die, wat 
groeiwijze betreft, met de oorspronkelijke soort 
overeenkomt, doch waarvan de bloemen zacht rosé 
gekleurd zijn en in overvloed worden voortgebracht. 

p. 10 st. f 3.— 

ASTER Golden Spray. De lange stengels van deze 
nieuwe soort zijn overdekt met witte bloemen, met 
geel hart.p. 10 st. f 4.— 

f ASTER hybridus Flossy. Nieuwe variëteit met hel¬ 
derwitte vederachtige bloemen. Middelmatige hoogte 
en zeer rijken bloei. Extra voor snijbloem. 

p. 10 st. f 2.— 

f ASTER hybridus Weisse Zwerg Königin. Een der 
schoonste witbloeiende herfstasters, welke ongeveer 
50 k 60 cM. hoogte bereikt. Zeer rijkbloeiend en 
in ’t bizonder voor groepen, binderij, evenals voor 
potcultuur aan te bevelen. 

p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.— 

ASTER King Edward VII. Nieuwe bizonder aanbe¬ 
velenswaardige Aster, waarvan de elegante stengels 
bedekt zijn met schoone mauve-kleurige bloemen. 

p. 10 st. f 4 — 

ASTER Mesa grande speciosa grandiflora. Een der 
beste Asters, die men in de cultures aantreft. Zij 
bloeit zeer rijk en vroeg met groote donkerblauwe 
bloemen . . . p. 10 st. f 2.50. p. 100 st. f 24.— 

ASTER Novae-Belgiae Duchess of Albany. Sterk 
groeiende plant, met schoongevormde licht mauve- 
kleurige bloemen.p. 10 st. f 4.— 

f ASTER Novae-Belgiae Edna Mercia. Een ongeveer 
4 voet hoog groeiende nieuwe Aster. De bloemen 
hebben een flinke afmeting en zijn prachtig helder 
rood gekleurd . p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.— 

ASTER Novae-Belgiae Gertrude. Gedrongen groeiende 
nieuwe variëteit met schoongevormde violet ge¬ 
tinte rosé bloemen met zacht geel hart. 

p. 10 st. f 1.50. 

+ ASTER Novae-Belgiae Lorenz. Deze nieuwe niet 
zeer hoog groeiende N-B. variëteit bloeit bizonder 
rijk en vroeg (September) met in groote losse 
trossen geplaatste purperblauwe bloemen, met 
helder geel hart en eenigszins teruggebogen bloem¬ 
bladeren .p. 10 st. f 3.— 

f ASTER Novae-Belgiae Mrs. Davies Evans. Prachtige 
variëteit met dichte trossen azuurblauwe bloemen. 

p. 10 st. f 2.— 

+ ASTER Novae-Belgiae Ferry’s Pink. Deze donker- 
rose gekleurde nieuwe Aster groeit ongeveer 3l/2 voet 
hoog en geeft een menigte bloemen van middel¬ 
matige afmeting p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.— 

+ ASTER Novae-Belgiae Regina. Tamelijk laag blijvende 
nieuw ingevoerde Aster met groote losse helder 
rose-violet gekleurde bloemen en geel hart. Extra 
rijkbloeiend.p. 10 st. f 2.— 

f ASTER Novae-Belgiae semiplenus. Van de Herfst- 
Asters is deze nieuwe variëteit met half-gevulde 
donkerblauwe bloemen eene der fraaiste. 

p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.— 
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f ASTER Novae=Belgiae Wulf. Krachtig groeiende 
donker lavendel blauwe Herfst-Aster, van middel¬ 
matige hoogte en gevulden pyramidalen vorm. Zeer 
decoratief en bizonder aan te bevelen voor de 
binderij. . '.p. 10 st. f 3.— 

f ASTER subcoeruleus, NIEUW. Een der schoonste 
vroegbloeiende Asters met zeer groote blauwe bloe¬ 
men en geel hart. In Juli 1905 is zij te Londen met 
een Certificaat van verdienste bekroond. 

p. 10 st. f 1—, p. 100 st. f 9.— 

f ASTER Thompsoni. Nog zeer zeldzame doch hoogst 
aanbevelenswaardige soort. In rijkbloeiendheid wordt 
zij door geen enkele overtroffen, en de zacht blauwe 
kleur der groote bloemen is bijna onverbeterlijk. 
Bloeitijd van half Juli tot in het najaar. 

p. 10 st. f 5.—, p. 100 st. f 42 — 

f ASTILBE Davidii. Een der beste nieuwe vaste planten. 
Zij is afkomstig uit China, groeit ongeveer 6 voet 
hoog, en hare kolossale prachtig gevormde bloem¬ 
trossen hebben een donker purperroode kleur. Met 
algemeene stemmen kreeg zij in Aug. 1902 een 
Certificaat le klasse van de Royal Horticult. Soc. 
(Zie Afbeelding pag. 5.) 

Zware planten, die reeds gebloeid hebben 
p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15 — 

f ASTILBE hybrida Washington . . ) p. 10 st. f 1.— 
f ASTILBE „ W. E. Gladstone ) „ 100 „ -9 — 

Bovenstaande variëteiten, voor eenige jaren voor 
het eerst door een Hollandschen kweeker in den 
handel gebracht, munten uit door losse stevige 
bloemstengels en eene buitengewoon forsche groei¬ 
wijze. De bloemen zijn zeer schoon. In Mei 1899 
werd aan deze nieuwe invoering te Londen een 
Zilveren Medaille toegekend. 

f ASTILBE Lemoinei Nuée rosé. Zeer rijkbloeiende 
nieuwe variëteit met lange stevige bloemstengels 
en heerlijk zacht gekleurde rosé bloemen. 

p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

AUBR1ETIA Dr. Mules. Van alle Aubrietia’s is deze 
een der beste. De groote bloemen zijn schitterend 
purperlila gekleurd, p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. 9.— 

AUBRIETIA Fire King. Schoone rijkbloeiende Alpen- 
plant, welke in het vroege voorjaar bedekt is met 
een overvloed van prachtig donker roode bloempjes. 

p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.— 

AUBRIETIA H. Marshall. Nieuwe uit Engeland inge¬ 
voerde variëteit, met prachtig donker purper-violet 
gekleurde bloemen. Deze bloeit iets later dan 
Prichard’s AI., . . p. 10 st. f 2.50 

AUBRIETIA Moerheimi. Deze prachtige nieuwe 
variëteit, in mijne kweekerij ontstaan en door mij 
in den handel gebracht, is zonder twijfel de fraaiste 
en grootstbloemige Aubrietia. Zij onderscheidt zich 
bizonder van de andere Aubrietia’s niet alleen door 
de grootte der bloemen, maar ook door de schoone 
zacht-rose kleur. Bloeitijd van einde April tot begin 
Juli. In Mei 1901 verwierf deze nieuwigheid te 
Amsterdam een Certificaat le klasse. 

p. 10 st. f 1.-, p. 100 st. f 9.— 



Astilbc Davidii. 

AUBRIET1A Prichard’s A I. Nieuwe variëteit met 
groote schitterend donker violette bloemen. Een 
der beste. Getuigschrift van Verdienste Londen 1903. 

p. 10 st. f 2.50 

t BARBAREA vulgaris fl. pl. Deze reeds oude plant 
is nagenoeg geheel uit de kuituren verdwenen. Zij 
bloeit in Juni met pl.m. 40 cM. hooge sterk vertakte 
trossen met een menigte kleine dubbele goudgele 
bloemen . . . p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.— 

CAMPANULA glomerata acaulis. Deze nieuwe variëteit 
vormt dichte ronde rozetten van bladeren, waaruit 
de kogelvormige stengellooze bloemtrossen met 
donkerblauwe bloemen zeer fraai te voorschijn 
komen. Uitnemende rotsplant. 

p. 10 st. f 2—, p. 100 st. f 18.- 
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f CAMPANULA persicifolia Humosa. Deze nieuwe 
Campanula werd door mij vóór eenige jaren ge¬ 
wonnen, en verleden jaar voor het eerst aangeboden. 

Hare halfgevulde, in vorm op Camp. Moerheimi 
gelijkende bloemen, zijn gemiddeld in doorsnede 
nog grooter dan deze en haar kleur is van het 
mooiste blauw dat onder de Campanula’s wordt 
aangetroffen. Bovendien laat de houding der bloe¬ 
men aan de ruim 1 meter hooge stengels niets te 
wenschen over, aangezien ze zich alle duidelijk tot 
in het hart laten zien, terwijl bij de meeste andere 
soorten de bloemen min of meer hangen. 

Evenals de thans reeds overal bekende en zeer 
gezochte Campanula Moerheimi, zal deze nieuwe 
variëteit spoedig algemeen gevraagd worden. 

p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 21.— 

Campanula persicifol. Marginata. 

f CAMPANULA persicifolia Marginata. Nieuwe, frappant 
schoone variëteit van de welbekende Campanula 
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persicifolia Backhousi, welke mede door mij werd 
gewonnen. Hare enorm groote, diepe klokken heb¬ 
ben een tamelijk sterk omgebogen rand en terwijl 
de bloem zelf van het zuiverste wit is, ligt er op 
dien rand een schaduw van prachtig licht blauw, 
hetgeen de schoonheid van deze in alle opzichten 
zeer aanbevelenswaardige nieuwe variëteit, niet 
weinig verhoogt, p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 21. 

Campanula persicifol. Moerheimi. 
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f CAMPANULA persicifolia Moerheimi. 
(Award of Merit, Royal Horticjltural Society, London, 19 Juni 1900.) 

De schoonste en grootstbloemige witte Campanula. 
De stengels zijn dicht met bloemen bezet, die niet 
neerhangen, zooals bij vele andere variëteiten, maar 
loodrecht op de stengels staan, zoodat men de volle 
bloem zien kan. De enorm groote dubbele bloemen, 
die een middellijn van 7 h 8V2 cM. hebben zijn plat 
gevormd als een roos, en de kleur is zoo prachtig 
sneeuwwit, als men zelden bij bloemen aantreft. 

Zoowel voor docoratie-doeleinden als voor snij¬ 
bloemen kan deze plant dus ten zeerste worden 
aanbevolen, vooral ook daar ze afgesneden lang 
frisch blijven . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.— 

(Zie afbeelding pag. 7). 

CAMPANULA turbinata Isabel. De beste variëteit 
der turbinata’s. Zeer rijkbloeiend met groote platte 
bloemen van levendig donker blauwe kleur. Hoogte 
30 cM.p. 10 st. f 2.50 

f CENTAUREA montana grandiflora. Zeer schoone 
nieuwe grootbloemige variëteit der bekende over¬ 
blijvende Korenbloem.p. 10 st. f 3.— 

t CHRYSANTHEMUM maximum Graf Kobbo. Hoewel 
er in de laatste jaren verscheidene nieuwe variëteiten 
van Chrys. max. in den handel zijn gebracht, is er 
nog geen enkele die deze in grootte der bloemen 
overtreft. De enorme bloemen zijn zuiver wit met 
een klein geel hart en zijn op lange stevige stengels 
gezeten . . . . p. 10 st. f 1.80 p. 100 st. f 15.— 

f CHRYSANTHEMUM maximum King Edward. Deze 
nieuwe variëteit heeft zeer groote bloemen en munt 
uit door forschen groei en dikke bloemstengels. Zij 
is echter wat grof. p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 21.— 

f CHRYSANTHEMUM maximum laciniatum Robinsoni. 

Opvallend schoone nieuwe variëteit, die bizondere 
aanbeveling verdient, door hare losheid. De straal- 
bloemen zijn zeer lang en smal, en bovendien nog 
sterk ingesneden. In Juli 1902 werd mij voor deze 
plant te Amsterdam een Certificaat le klasse toe¬ 
gekend . . . . p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

f CHRYSANTHEMUM maximum semiplenum. Ik heb 

lang geaarzeld alvorens deze nieuwe door mij reeds 
in 1900 gewonnen soort in den handel te brengen, 
daar er toch al zoovele variëteiten zijn, maar een 
nauwkeurige vergelijking met andere heeft mij toch 
hiertoe doen besluiten, ook aangemoedigd door het 
gunstige oordeel van vele vakmannen, die haar 
hier hebben gezien. De groote zuiverwitte bloemen 
zijn op buitengewoon lange stevige stengels ge¬ 
zeten en zeer fraai halfdubbei Zij bloeit iets later 
dan de andere soorten en in den drogen zomer 
van 1904 bleek zij beter dan eenige andere soort 
tegen de droogte bestand te zijn, terwijl de bloemen 
langer dan van eenige andere soort goed blijven. 
Ook is mij geen andere soort bekend, die zoo goed 
tegen den winter bestand is. 

p. 10 st. f 2.-. p. 100 st. f 18.— 

f C1MICIFUGA dahurica. Een der schoonste in den 
nazomer bloeiende planten. De ongeveer 4 voet 
hooge bloemstengels vormen schoone lange pluimen 
van roomgele bloempjes. Zeer decoratief. 

p. 10 st. f 3.— 



DEDEMSVAART. 9 

f CLEMATIS Gerbe fleuri. Nieuwe Clematis variëteit 
met prachtig porcelein-blauwe bloemen, helderder 
dan die van C. Davidiana. ... p. 10 st. f 6.30 

f CLEMATIS Profusion. De bloemen dezer variëteit 
hebben een prachtig bleek asch-blauwe kleur. 

p. 10 st. f 6.30 

f COREOPSIS lanceolata oculata. Nieuw ingevoerde 
Coreopsis variëteit, welke onafgebroken den ge- 
heelen zomer rijk bloeit. De tamelijk groote goud¬ 
gele straalbloemen zijn in het midden voorzien van 
een donkerbruinen vlek, zoodat het hart als 't ware 
in een donkeren ring zich bevindt, p. 10 st. f 2.— 

CORIARIA japonica. De takken van deze halfheester 
bereiken een hoogte van ± 1 Meter en dragen 
bruinachtig roode vruchten, die tegen het heldere 
groen der bladeren een mooi effect maken. De 
bessen worden zwart bij het rijpen, p. 10 st. f 6.— 

f CRINUM Powelli, donker rosé. 
p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

+ CRINUM Powelli album, zuiver wit. 
p. 10 st. f 2.20, p. 100 st. f 20.— 

f CRINUM Powelli intermedium, licht rosé. 

p. 10 st. f 6.— 

Deze nieuwe Crinums mogen gerangschikt worden, 
onder de beste invoeringen der laatste jaren. De 
zeldzaam schoone, op Lelies gelijkende, wijdopen- 
staande bloemen zijn op kolossale stengels gezeten. 
Ze zijn zoowel voor den vollen grond geschikt als 
voor potcultuur. 

f DELPHINIUM grandiflorum fl. pi. Een reeds zeer 
oude vaste plant, welke echter nog zelden wordt 
aangetroffen. De tamelijk groote, zeer donkere 
dubbel blauwe bloemen staan op ongeveer 2V2 vt. 
hoog groeiende stevige stengels, welke zeer donker, 
bijna zwart van kleur zijn ... p. 10 st. f 15.— 

+ DELPHINIUM hybridum Albion. Deze is de eenige 
witte variëteit, die aanbeveling verdient. In tegen¬ 
stelling met andere witte of roomwitte variëteiten 
heeft zij een gezonden en forschen groei. Zij bloeit 
ook buitengewoon rijk met vele lange stengels. De 
bloemen zijn half dubbel, goed gevormd en hoewel 
ze eerst bij het opengaan een lichtblauwe tint hebben, 
worden ze spoedig zuiver wit. Juli 1902 werd mij 
voor deze nieuwe plant te Amsterdam, waar zij veel 
opzien verwekte een certificaat le klasse toegekend. 

p. 10 st. f 6.— 

f DELPHINIUM Bella Donna. Nog zeldzame soort, 
welke ongeveer 60 cM. hooge stengels voortbrengt, 
die bedekt zijn met prachtige hemelsblauwe bloemen. 
Snijbloem bij uitnemendheid, daar zij gedurende 
den geheelen zomer bloeit. 

p. 10 st. f 2.-, p. 100 st. f 18.— 

f DELPHINIUM hybridum Francls F. Fox. Een der 
schoonste Delphiniums, die men in den handel aan¬ 
treft. De groote bloemen zijn prachtig schitterend 
donkerblauw gekleurd. Hoogte ± IV2 Meter. 

p. 10 st. f 9.— 
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t DELPHINIUM King of Delphiniums. Nog zeer zeld¬ 
zame hoogstaanbevelenswaardige Ridderspoor, welke 
zich kenmerkt door zeer groote, bijna 4 cM. in door¬ 
snede bereikende donkerblauwebloemenmet withart. 

p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.— 

f DELPHINIUM hybridum Monarch. Zeer schoone 
nieuwe variëteit. Zij is zeer sterk groeiend en hare 
krachtige stengels worden vaak 2 Meter hoog. De 
bloemen zijn van prachtig indigo-blauwe kleur. 

p. 10 st. f 6.— 

f DELPHINIUM hybridum Mr. J. S. Brunton. Door 
mij gewonnen nieuwe Delphinium, die thans voor 
het eerst wordt aangeboden. Hare schoone bloemen 
zijn prachtig hemelsblauw gekleurd; ongeveer als 
„Bella Donna.” Zij groeit ± 3 k 4 voet hoog en 
bloeit buitengewoon rijk. Geen andere variëteit 
overtreft haar in overvloedig bloeien en daardoor 
kan zij voor de binderij extra worden aanbevolen. 

p. st. f 1.50 

+ DELPHINIUM hybridiim Mrs. Thomson. Deze door 
mij gewonnen variëteit wordt nu voor de eerste 
maal aangeboden. De bloemen, die een helderblauwe 
kleur hebben, zijn op stevige sterk vertakte lange 
stengels gezeten. Geen andere soort is mij bekend, 
die zoo rijk en zoo lang bloeit, als deze en daarin 
zelfs Bella Donna overtreft. Evenals deze laatste 
brengt zij geen zaad voort. De plant is zeer 
krachtig en niet vatbaar voor ziekte, p. 10 st. f5.— 

f DELPHINIUM Persimmon. Prachtige nieuwe invoering 
met sterk vertakte rechtopstaande bloemstengels, 
en groote diep ingesneden bladeren. De kleur der 
groote, platte hemelsblauwe bloemen met wit oog, 
is levendiger dan zelfs die van de soort Bella Donna 
terwijl zij bijna even sterk doorbloeit, p. st. f 2.15 

f DELPHINIUM sibiricum hybridum. Prachtige elegante, 
doorbloeiende Delphinium, met groote bloemen, 
welke voorkomen in alle nuances van blauw en 
violet.p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.— 

+ DELPHINIUM sinense Cineraria coeruleum. Nieuwe 
Delphinium, welke ik om haar schoone donker¬ 
blauwe kleur en groote, op Cineraria’s gelijkende 
bloemen, zonder sporen, bizonder aanbevelen kan. 
De stengels worden ongeveer 30 cM. 

p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 21.— 

f DELPHINIUM sinen9e lilacinum. Nieuw ingevoerde 
variëteit, rijkbloeiend en van krachtigen groei, met 
groote, rose-Iila bloemen . . . . p. 10 st. f 2.50 

f DIANTHUS plumarius Carmen. Eene sedert korten 
tijd uit Frankrijk ingevoerde nieuwigheid. Zij is 
volkomen winterhard en bloeit onafgebroken gedu¬ 
rende den geheelen zomer met prachtig vleesch- 
kleurig rosé bloemen, waarvan elk bloemblad aan 
den voet een purperen vlek heeft. 

p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.— 

f DIANTHUS plumarius Rosé de Mai. Deze vroegste 
der Anjelieren is voorzeker een der beste invoe¬ 
ringen op het gebied der vaste planten van de 
laatste jaren. De schoon gevormde bloemen hebben 
een zuiver donker rose-kleur, een tint, welke onder 
de Dianthus plumarius-soorten nog niet werd aan¬ 
getroffen. . * . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f9.— 
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Dictamnus caucasicus. 

f DICTAMNUS caucasicus. Deze nieuwe en zeldzame 
soort is veel schooner dan de bekende D. Fraxi- 
nella, daar de bloemen op meer dan een Meter lange 
stengels zijn gezeten en geheel boven de bladeren 
uitkomen. Extra sterke éénjarige planten. 

p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.— 

EREMURUS Bungei. Zeer schoone soort, waarvan 
de stengels ± 1 Meter hoog groeien, en bloemen 
voortbrengen van levendig gele kleur. 
Bloeibare planten.p. 10 st. f 25.— 

EREMURUS Elwesii. De krachtige stengels dezer 
var. bereiken 3 Meter lengte. De bloemen zijn 
zacht rosé gekleurd. 

Bloeibare planten.p. 10 st. f 30.— 
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EREMURUS himalaicus. Bereikt ongeveer dezelfde 
hoogte als E. Elwesii, doch heeft groote witte 
bloemen. Zeer decoratief. 

Bloeibare planten.p. 10 st. f 6.— 

EREMURUS robustus. Sterkgroeiende soort die on¬ 
geveer 2 Meter hoog wordt en bloeit met groote 
zacht rosé bloemen. 

Bloeibare planten.p. 10 st. f 17.50 

EREMURUS Warei. Nieuwe E. soort met gemskleu- 
rige bloemen. Zeer schoon. 

Planten, die reeds gebloeid hebben p. st. f 20.— 

GALEGA bicolor hartlandi. Deze nieuwe plant vormt 
groote struiken van een meter hoog, die in Juli-Aug. 
overdekt zijn met een menigte van fraaie wit en 
blauw gekleurde bloemtrossen. 

p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

+ GEUM Heldreichi splendens (superbus). NIEUW! 

belangrijke verbetering der algemeen bekende G. 
Heldreichi, met zuiver oranje bloemen, die twee¬ 
maal de grootte hebben van laatstgenoemde. Zeer 
dankbare plant, die den geheelen zomer bloeit. 

p. 10 st. f 0.90, p. 100 st. f 7.50 

GLADIOLUS Princeps. Prachtige Gladiolus, waarvan 
de bloemen enorme afmetingen bereiken, en schit¬ 
terend scharlakenrood gekleurd zijn. 

p. 10 st. f 5.50, p. 100 st. f 50.— 

Gypsophila paniculata fl. pl. 

f GYPSOPHILA paniculata fl. pl. Deze nieuwe zeld¬ 
zame plant is de beste Vaste Plant, die in de 
laatste jaren in den handel is gebracht. Zij groeit 
ruim een meter hoog en is in haar geheelen groei 
veel sterker en forscher dan de gewone G. pani¬ 
culata. De bloemstengel van elke plant heeft dikwijls 
een doorsnede van een meter en is geheel overdekt 
met duizenden zeer fijne zuiver witte dubbele 
bloempjes. Zij zal spoedig even zoo sterk als de 
enkele gevraagd worden, daar zij minstens even 
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elegant is als deze en door de zuiver witte kleur 
in de meeste gevallen boven haar zal worden ver¬ 
kozen voor de binderij. Zij is volkomen winterhard 
en maakt in den tuin ook zeer veel effect. Het 
vorige seizoen leverde ik 8000 exemplaren er van 
af en voor het volgende zullen er 25000 potplanten 
en 3000 landplanten van disponibel zijn. 

Potplanten . p. 10 st. f f 2.—, p. 100 st. f 18.— 
Zware planten van den vollen grond 

p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.— 

+ GYPSOPHILA repens monstrosa. Met grootere bloe¬ 
men dan de andere Gypsophila's; zij bloeit ook 
ruim een maand vroeger en heeft daarbij eene 
uiterst losse groeiwijze, waardoor zij uitmuntend 
geschikt is voor snijbloemen. Bloeit den geheelen 
zomer . . . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.— 

f HELENIUM pumilum magnificum. Een kruising 
tusschen H. pumilum en H. autumnale superbum. 
Zij groeit pl.m. 2V2 voet hoog en brengt een enorme 
menigte groote zachtgele bloemen voort, van af Juni 
tot laat in den herfst. 

p. 10 st. f 0.90, p. 100 st. f 7.50 

HELLEBORUS niger flore rubro. Nog zeldzame 
plant met groote purperroode bloemen. 

p. 10 st. f 6.— 

f HEMEROCALLIS aurantiaca. ECHT. Deze reeds oude 
vaste plant werd bij het verschijnen der hieronder 
volgende soort langzamerhand verdrukt, maar toch 
is zij wel waard om in het oog te worden gehouden, 
daar zij niet alleen meer bloem geeft maar ook veel 
sterker is dan de Hemerocallis aurantiaca major. 

p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.— 

+ HEMEROCALLIS aurantiaca major. Toen deze plant 
eenige jaren geleden uit Japan werd ingevoerd, 
heeft zij verbazend veel opzien verwekt en is in 
bijna alle Tuinbouwbladen der wereld beschreven. 
De bloemen zijn zeer groot en donker oranje 
gekleurd ... p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 20.— 

f HEMEROCALLIS Aureole. Eene zeer schoone uit 
Japan ingevoerde nieuwe soort, welke ongeveer 2 
voet hooge dichte planten vormt. Zij brengt eene 
menigte vertakte bloemstengels voort, welke bezet 
zijn met glanzend donker oranje bloemen, die 
roodachtig getint zijn aan de achterzijde. 

p. 10 st. f 2.50 

f HEMEROCALLIS Dr. Regel. Buitengewoon schoone 
in het najaar bloeiende nieuwe hybride, met abrikoos- 
kleurige bloemen. Zij bereikt ongeveer een hoogte 
van 75 cM.p. 10 st. f 5.— 

f HEMEROCALLIS luteola. Prachtig oranje geel ge¬ 
kleurde hybride tusschen Hemerocallis aurantiaca 
major en H. Middendorfiana, welke zeer rijk bloeit. 

p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.— 

f HEMEROCALLIS Soverelgn. Licht oranjegeel met 
groote schoon gevormde bloemen en breede bloem¬ 
blaadjes . . . p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.— 

HEPATICA triloba alba plena. Zeer zeldzame dubbele 
witte variëteit. De bloemen zijn flink groot, goed 
gevuld en helder wit met een zacht rosé weerschijn. 

p. st. f 2.— 
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f HEUCHERA brizoides Flambeau. Waardevolle nieuwe 
variëteit. De stengels bereiken een hoogte van 
50 è 60 cM. en de talrijke bloemen zijn van prachtig 
rosé kleur ... p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 21.— 

f HEUCHERA brizoides gracillima. De bloempjes 
dezer nieuwe variëteit zijn zeer fijn en zachtrose 
gekleurd en op lange stengels gezeten, waardoor 
zij een der beste is voor de binderij. 

p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 20.- 

INCARVILLEA grandiflora. Nog zeer zeldzame nieuwe 
invoering. De bloemen komen in vorm veel overeen 
met die van Ine. Delavayi, maar zijn dubbel zoo 
groot en veel fraaier en donkerder gekleurd. Een 
der schoonste nieuwigheden. Sterke planten die 
gebloeid hebben, p. 10 st. f 7.50, p. 100 st. f 60.— 

ï IRIS orientalis Snovv Queen. Voortreffelijke nieuwe 
winterharde Iris. De groote welgevormde sneeuw¬ 
witte bloemen, worden door stevige, boven het 
elegante groen uitstekende stengels in overvloed 
voortgebracht . p. 10 st. f 4.30, p. 100 st. f 40.— 

IRIS pallida fol. argent. var. Sterk groeiende nieuw 
ingevoerde Iris, met prachtig zilverbont blad. Deze 
zeer decoratieve plant wordt thans voor het eerst 
aangeboden.p. 10 st. f 10.— 

f IRIS pallida fol. var. Nieuwe en zeer zeldzame 
bontbladerige Iris. De bladeren zijn goudgeel en 
zilverwit gestreept, en de bloemen prachtig helder¬ 
blauw. Onder de bloeiende bontbladerige planten 
is dit zonder twijfel een der schoonste, zoo niet de 
schoonste, die mij bekend is. 

p. 10 st. f 5—, p. 100 st. f 45.— 

f LATHYRUS latifolius White Pearl. De fraaiste van 
alle overblijvende Lathyrus, met bloemen van de 
dubbele grootte van de gewone witte. Ook de 
bloemtrossen zijn grooter en de geheele groeiwijze 
is forscher dan van de gewone. De kleur is zuiver 
wit. Zeer zeldzaam, p. 10 st. f9.—, p. 100st. f84.— 

LlüULARIA Jacquemontana. Zeer zeldzame schoone 
plant, met krachtig blauw-groen blad. De stengels 
bereiken een hoogte van 180 k 200 cM. en brengen 
een menigte gele bloemen voort. Zeer decoratief. 

p. 10 st. f 6.— 

LIOULARIA stenocephala. De groote bronsgroene 
bladeren van deze decoratieve plant maken in ver- 
eeniging met de schoone goudgele bloemen een 
fraai effect . . p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.— 

+ LYCHNIS vespertina alba plena. Deze zeer rijk en 
langdurig bloeiende dubbele witte Lychnis is een 
der schoonste als sierplant zoowel als voor bou- 
quetten. Zij bloeit den geheelen zomer. 

p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

MECONOPSIS cambrica flore pleno. Deze zeldzame 
plant bloeit vanaf het voorjaar tot in den herfst 
bijna zonder ophouden met bloemen, die veel aan 
Papaver-nudicaule doen denken. Zij zijn echter 
dubbel en oranje geel gekleurd. 

p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.— 
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f MONTBRETIA America. Van alle Montbretia's is 
deze nieuwe variëteit wellicht de rijkstbloeiende. 
Zij groeit sterk, is van middelmatige hoogte en de 
donker oranjegele bloemen hebben een donkerrood 
centrum. Daar op eiken stengel een menigte bloe¬ 
men tegelijk open komen, is zij beter dan eenige 
andere soort geschikt voor snijbloemen. 

p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.— 

f MONTBRETIA California. Nieuwe, prachtig zuiver 
gele Montbretia, welke in vele opzichten de voor¬ 
keur verdient boven andere geelbloemige soorten. 

p. 10 st. f 5.— 

f MONTBRETIA Excelsior. NIEUW. De platte prachtig 
gevormde bloemen van fluweelachtig gele kleur, 
worden voortgebracht door stevige stengels. Deze 
stengels vertakken zich sterk, waardoor de bloeitijd 
van deze veel langer is dan van een der andere 
soorten.p. stuk f 2.50 

f MONTBRETIA Geo Davison. Nieuwe nog zeer zeld¬ 
zame soort met enorme wijdopenstaande schitterend 
oranjegele bloemen, die op 3 a 4 voet hooge sten¬ 
gels zijn gezeten, p. 10 st. f 4.—, p. 100 st. f 36.— 

Montbretia Germania. 

f MONTBRETIA Germania. Een nieuwe hybride, ont¬ 
staan door de kruising van Crocosmia aurea 
imperialis en een Montbretia, die de groote, prachtig 
oranje gekleurde bloemen van de eerste en de 
winterhardheid van de laatste heeft overgenomen. 
Zij is losser van bloem dan een der andere van 
dit geslacht. . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.— 

f MONTBRETIA Koh-I-Noor. NIEUW. Zuiver oranje, 
vorm gelijk aan die der variëteit „Excelsior.” Extra. 

p. 10 st. f 6.— 
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f MONTBRETIA Martagon. De bloemen dezer nieuwe 
variëteit zijn groot, donker oranje gekleurd met 
bruin hart, maar wat haar vooral zoo bevallig 
maakt, is de eigenaardige wijze waarop elk bloem¬ 
blad is teruggeslagen waardoor de bloemen aan 
die van Lilium Martagon doen denken. 

p. 10 st. 0.80, p. 100 st. f 5.— 

f MONTBRETIA Messidor. De groote bloemen dezer 
nieuwe Montbretia zijn prachtig zacht stroo-geel 
van kleur. Zeer aan te bevelen. 

p. 10 st. f 8.—, p. 100 st. f 75.— 

f MONTBRETIA Zonnebloem. NIEUW. Zeldzaam 
schoone variëteit met oranjegele bloemen. Zeer 
rijkbloeiend.p. 10 st. f 3.50 

f OENOTHERA speclosa hybrida. Deze nieuwe hybride 
is een paar jaar geleden in mijne kweekerij ontstaan 
door kruising van de fraaie maar zwakgroeiende 
Oenothera speciosa rosea met Oenothera speciosa. 
Het is een sterkgroeiende soort met lichtrose 
bloemen, die naar het midden in wit overgaan. Zij 
bloeit gedurende den geheelen zomer met een 
grooten rijkdom van bloemen . . p. 10 st. f 2.— 

OREOCOME Candollei. Zeer schoone plant, met 
groote elegante bladeren welke uiterèt fijn zijn inge¬ 
sneden en veel overeenkomst hebben met een varen. 

p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.- 

f OURISIA coccinea. Zeer eigenaardige plant, die 
prachtige donkergroene bladeren heeft, en schoone 
vuurroode op Pentstemon gelijkende bloemen. 

p. 10 st. f 2—, p. 100 st. f 18.— 

+ PAPAVER oriëntale Goliath. Een der meest deco¬ 
ratieve Papavers. De enorme, rechtopstaande 
stengels, ter lengte van pl.m. 150 cM., eindigen in 
zeer groote schitterend scharlakenroode bloemen, 
die zeer lang goed blijven. 

p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.— 

t PAPAVER oriëntale Lady Roscoe. Nieuw ingevoerde 
bizonder schoone Papaver, met oranje terra-cotta 
kleurige bloemen. Zeer rijkbloeiend. 

p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.— 

f PAPAVER oriëntale Mahony. In tegenstelling met 
de in de laatste jaren in den handel gebrachte 
Papavers, die bijna alle in lichte kleuren zijn, is 
deze ongetwijfeld de donkerste, die bekend is. 
Voor eenige jaren werd zij door mij gewonnen, en 
voor ’t eerst aangeboden. Haar kleur is van het 
donkerst karmijnrood, zich neigende naar het bruin 
van donker mahonyhout, welke bij bloemen bijna niet 
gevonden wordt . p. 10 st. f 0.80, p. 100 st. f 6.— 

f PAPAVER oriëntale Mary Studholme. Een der 
schoonste Papaversoorten, welker bloemen zuiver 
zalmkleurig zijn, met zachten tint van karmijn aan de 
voet der bloembladeren en zilveren glans. Middel¬ 
matig hooge en compakte groei. 

p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 
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f PAPAVER oriëntale Mrs. Marsh. Tot dusver kwamen 
slechts éénkleurige Papavers in den handel voor 
en daarom verdient deze nieuwe bontbloemige 
variëteit alle aanbeveling. Elk bloemblad der kar- 
mijnroode bloemen is wit gevlekt of gestreept. Het 
eerste seizoen na de planting geeft deze soort dik¬ 
wijls alleen of grootendeels roode bloemen, terwijl 
de bonte bloemen zich eerst het volgende seizoen 
vertoonen . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.— 

+ PAPAVER oriëntale Princes Victoria Louise. 

Prachtige nieuwe variëteit met zuiver rosé bloemen. 
De beste in dit genre. p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f20.— 

f PAPAVER oriëntale Queen Alexandra. Grootbloe- 
mige nieuwigheid van prachtig zalm-rose kleur. 

p. 10 st. f 2.— 

f PAPAVER oriëntale Rembrandt. Deze nieuwe varië¬ 
teit, welke eveneens in mijn kweekerij is ontstaan, 
werd mede door mij in den handel gebracht. Zij 
onderscheidt zich door haar enorm groote bloemen, 
welke tusschen vermiljoenrood en oranje gekleurd 
zijn.p. 10 st. f 0.80, p. 100 st. f 6.— 

f PHLOX decussata Generaal van Heutsz. Deze nieuwe 
door mij gewonnen Phlox brengt zeer groote bloem¬ 
trossen voort met kolossale bloemen, die schitterend 
zalmkleurigrood gekleurd zijn met een zuiver wit 
centrum. De bloemen herinneren aan de bekende 
goede variëteit Pêcheur d’ Islande, maar zijn veel 
grooter en helderder gekleurd. 

p. 10 st. f 2.80, p. 100 st. f 25.— 

f PHLOX decussata Selma. Evenals bovenstaande soort, 
eene door mij gewonnen hybride. Zij is sterk groeiend, 
geeft een groote tros met groote lichtrose bloemen, 
met een kersrood hart. Zij doet denken aan Phlox 
Jean Barth maar de bloemen zijn veel grooter. 

p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.— 

+ PHLOX divaricata Laphami (Perry’s variety.) Zeer 
schoone nieuwe variëteit van de Ph. divaricata, 
welke veel grooter bloemen heeft en veel levendiger 
gekleurd is dan deze. Zij groeit bizonder krachtig 
en begint reeds in April te bloeien, hetgeen voort¬ 
duurt tot minstens het eind van Juli. Zeer aan te 
bevelen.p. 10 st. f 2.50 

f PHLOX decussata en Pyrethrums in nieuwe soorten. 
Zie Alg. Collectie. 

POLEMONIUM coeruleum fl. albo fol. var. Een der 
schoonste bontbladerige vaste planten, welke geheel 
uit de Culturen verdwenen was, en daardoor zeer 
zeldzaam.p. 10 st. f 3.— 

f POLVGONUM Baldschuanicum. Deze nieuwe snel¬ 
groeiende klimplant, werd eenige jaren geleden uit 
Japan ingevoerd en is een der schoonste klimplanten. 
Zij bloeit van Juli tot einde September met tallooze 
fijne witte bloemen, waarmee de plant dan als het 
ware geheel overdekt is. 

p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.- 

POTENTILLA Friedrichseni. Half-heesterachtige 
groenblijvende plant, waarvan het blad prachtig 
frischgroen gekleurd is en de bloemen mooi helder 
geel zijn ... p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 20.— 
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PRIMULA acaulis Pompadour. Prachtige, oude doch 
zeer zeldzame plant met dubbele schitterend bloed- 
roode bloemen. Mijne planten van deze aanbeve¬ 
lenswaardige Primula zijn zeer gezond. 

p. 10 st. f 10.- 

f PRIMULA auricula Germania. Deze nieuwe Primula 
bloeit met kolossale trossen van groote heerlijk 
riekende bloemen. De kleur is zuiver zacht room¬ 
geel, terwijl bij die, welke niet geheel open zijn, 
een licht groene tint valt waar te nemen. Niet 
alleen als vollegrondsplant, maar ook voor de 
binderij is zij zeer aan te bevelen, p. 10 st. f 3.— 

PRIMULA marginata. Nieuwe soort, welke afkomstig 
is van de Zee-alpen, met purperblauwe bloemen en 
wit bepoederde bladranden . . . p. 10 st. f 3.— 

PRIMULA megasifolia. Het blad dezer nieuwe Primula 
heeft veel overeenkomst met dat van de Megasia. 

p. 10 st. f 6.— 

REHMANNIA angulata. Eene uit China ingevoerde 
nieuwe vaste plant, welker bloemstengels aan die 
van Digitalis of Vingerhoedskruid doen denken, 
terwijl de purperrose bloemen gelijken op die van 
Incarvillea Delavayi. 

Zij wordt door velen als niet winterhard beschouwd. 
Planten in potten p. 10 st. f 3.50, p. 100 st. f 30.— 

RHEUM acuminatum. Deze Rabarbersoort wordt nog 
hoogst zelden in de kuituren aangetroffen. Zij ver¬ 
dient echter alle aanbeveling zoowel als solitair- 
plant, als voor bedekking; daar zij een enorm groot 
gewas maakt en reusachtige tot 4V2 Meter hooge 
donkerroode bloemstengels voortbrengt, die tot in 
het midden van Augustus een verrassend effect 
maken.p. 10 st. f 3.— 

f ROMNEYA Coulteri. Deze plant wordt ook wel 
Californische Papaver genoemd. Zij heeft schoone 
grijsgroene bladeren en groote sneeuwwitte bloemen 
met een klein geel hart. De bloemen bereiken een 
middellijn van 10 a 12 cM. en verspreiden een 
heerlijken rozengeur. Een der beste nieuwe invoe¬ 
ringen en zeer zeldzaam. Goedbewortelde sterke 
planten in potten van I2V2 cM. doorsnede. 

p. 10 st. f 5.-, p. 100 st. f 45.— 
(Zie afbeelding pag. 19). 

f RUDBECKIA maxima. Prachtplant; groeit ongeveer 
4 voet hoog, met groote enkele geelgekleurde 
bloemen . . . p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

SAXIFRAGA Guildford Seedling. Uit zaad verkregen 
variëteit van de Saxifraga Rhei. De kleur der bloemen 
is prachtig donker bloedrood, eene kleur die tot 
nog toe onder de Saxifraga’s niet voorkwam en die 
door haar warmen gloed ver te prefereeren is boven 
die der soorten Rhei en atro-purpurea. p. 10 st. f3.50 

SCABIOSA japonica. Eene sedert korten tijd uit 
Japan ingevoerde nieuwe Scabiosa. Zij vormt een 
breede rplant van + 125 cM. hoog met mooi 
ingesneden blad, en haar bloemen zijn van prachtig 
helder blauwe kleur. De bloei begint reeds in Juni 
en duurt voort tot laat in het najaar. 

p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 24.— 
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Romneya Coulteri. 

SEDUM pulchellum. Zeldzame uit Amerika afkomstige 
plant, die van Augustus tot in den herfst voortbloeit, 
met eigenaardige in vorm op een vogelpoot gelijkende 
bloemen, van mooie rosé kleur . . p. 10 st. f 2.— 

SENECIO clivorum. De groote ronde bladeren van 
deze nieuwe plant gelijken op die van Petasites 
giganteus. Hare stengels worden ongeveer 1 Meter 
hoog en brengen mooie zuiver gele bloemen voort. 

p. 10 st. f 3.— 

f SENECIO tanguticus. Sterkgroeiende nieuwe plant, 
afkomstig uit Centraal China, met rechte bebladerde 
stengels van ongeveer 6 h 7 voet, voorzien van 
dichte elegante bloemtrossen, bestaande uit kleine 
goudgele bloemen. Fraai ingesneden blad. 

p. 10 st. f 2.50 

f SIDALCEA Rosy üem. Zeer schoone nieuwe varië¬ 
teit, welke zich door haar rosé bloemen en elegante 
3 a 4 voet hoog groeiende stengels bizonder onder¬ 
scheidt. Zeer rijk en lang bloeiend. 

p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.— 

f SPIRAEA aruncus Kneiffi. Het blad van deze nieuwe 
Spiraea is bizonder fijn ingesneden, waardoor dit 
niet minder dan de fraaie witte bloemen een zeer 
gezocht materiaal voor bouquetten oplevert. 

p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

fTHALICTRUM Delavayi. Zeer schoone nieuw inge¬ 
voerde soort met fijn blauwgroen blad en prachtige 
fijne lilakleurige hangende bloemen. 

p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 24.— 
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TRICYRTIS hirta. Zeer zeldzame en eigenaardige 
vaste plant, die aan het eind harer rechtopstaande 
bebladerde stengels, in het najaar witte bloemen 
voortbrengt, welke violet en purper gevlekt zijn. 

p. 10 st. f 0.70, p. 100 st. f 4.50 

+ TRITOMA Express. Nieuwe variëteit, ontstaan door 
kruising van Tritoma Tucki met mooiere laatbloei- 
ende soorten. Zij bloeit reeds einde Juni en bloeit 
lang door tot einde Juli-begin Augustus de andere 
soorten beginnen te bloeien. De kleur der bloemen 
is licht- tot donkeroranje, maar varieert ook in 
nuances van zalmkleur en karmijnrood. 

p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9 — 

f TROLLIUS asiaticus fl. croceo (echt.) Zeer zeldzame 
Trollius, waarvan de vorm der bloemen het midden 
houdt tusschen die van Trollius caucasicus Orange- 
Globe en T. japonicus, en waarvan de kleur prachtig 
donker oranje is. p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

f TROLLIUS caucasicus Orange-Globe. Deze voor 
enkele jaren ingevoerde nieuwe Trollius heeft enorm 
groote bloemen, welke, zooals de naam reeds aan¬ 
duidt, zuiver rond van vorm zijn, en licht oranje 
gekleurd ... p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

f TROLLIUS Fire Globe. Prachtige nieuwe variëteit, 
met donker oranje in vorm op die van „Orange 
Globe” gelijkende bloemen. 

p. 10 st. f 8.50, p. 100 st. f 75.— 

f TROLLIUS japonicus Excelsior. Deze nieuwe variëteit 
is een belangrijke verbetering van de bekende T. 
japonicus fl. pl. De bloemen zijn veel grooter, goed 
gevuld en donkerder van kleur. Door hare losse 
stengels, haren grooten rijkdom van bloemen ge¬ 
durende bijna den geheelen zomer en door de fraaie 
donker oranje kleur harer bloemen kan men haar 
gerust onder de allerschoonste snijbloemen rang¬ 
schikken ... p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.— 

f VIOLA odorata La France. Prachtige nieuwe variëteit 
die in de tuinbouwwereld veel opzien heeft verwekt, 
daar men haar zonder twijfel het beste doorbloeiende 
viooltje kan noemen, dat zich ook zeer gemakkelijk 
laat vervroegen. De bloemen bereiken een grootte 
van 3V2 a 4 cM. middellijn; de bloembladeren zijn 
eenigszins gebogen en violetblauw gekleurd met 
een metalen glans. Ze zijn op lange stevige stengels 
gezeten en komen flink boven de bladeren uit. 

p. 10 st. f 0.90, p. 100 st. f 7.50 
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ACAENA Buchanini. 0.90 7.50 
ACANTHUS Caroli Alexandriae, 

NIEUW, (zie bladz. 1).5.— 48.— 
— latifolius. 0.90 7.50 

f ACHILLEA aegyptica.1.50 
f — alpina (zie bladz. 1).2.— 18.— 

— Bigelowi ligulata.1.50 
f — Eupatoria. 0.90 7.50 
f — „ Parker’s var.1.— 9.— 

Beide bovenstaande planten zijn zeer 
decoratief. Van beide zijn de stevige 
langgesteelde bloemschermen helder 
geel, van de eerste plat, van de andere 
gebogen. 

— Huteri.1.50 

f — mongolica.1.— 9.— 

f — Ptarmica fl. pl. 0.40 3.— 

f — „ grandiflora fl. pl. (the Pearl) 0.80 5.— 

— serbica.1.50 

ACONITUM aureum (zie bladz. 1) . . . 2.50 

f — autumnale, donkerblauw. 0.80 6.— 

f — californicum.1.80 15.— 

— Flsheri.1.80 15 — 

Laat bloeiend, helderblauw met glan¬ 

zend blad, 1 voet hoog, extra. 

— japonicum . . . ..1.80 15.— 

— lycoctonum pyrenaicum.1.30 10.— 

— Napellus. 0.80 6.— 

f — Napellus bicolor, blauw met wit . . 0.80 6.— 

t — „ album . 0.80 6.— 

f — WILSONI, (zie bladz. 1) per stuk f 1.25 

ACORUS japonicus fol. var.1.— 

f ACTAEA japonica (zie bladz. 1). . . . 1.50 12.— 

— spicata fructu albo.3.— 

ADONIS amurensis (zie bladz. 1) . . . 6.— 

— amurensis fl. pl. (zie bladz. 1) . . . 20.— 

— pyrenaica.2.— 18.— 

— vernalis.  0.50 4.50 

f ADONOPHORA Potanini. 0.90 7.50 

AOAPANTHUS umbellatus.1.— 9.— 

— umbellatus fl. albo. 0.80 6.— 

— „ fl.pl.1.50 

AJUÜA metallica crispa. 0.90 7.50 

— reptans atro-purpurea. 0.90 7.50 

— „ fol. arg. var. 0.90 7.50 
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ALCHEMILLA major.1 — 
ALSTROEMERIA aurantiaca. 0.50 4.50 

f ALYSSUM saxatile citrinum (zie bladz. 1) 1.80 15.— 
f — saxatile fl. pl. (zie bladz. 1) . . . . 1.40 12.— 

ANCHUSA italica Dropmore var. (z. blz. 2) 12.— 
ANEMONE alpina.2.— 
— alpina sulphurea.3.— 
— Baikalensis.1.— 9.— 
— dichotoma, wit. 0.80 6.— 

f — japonica alba (Honorine Jobert) . . . 0.70 4.50 
f — „ BEAUTÉ PARFAITE, de 

schoonste dubbele witte . . 0.80 6.— 
f — „ Elegantissima, hooggroeiend 

rosé. 0.80 6.— 
f — „ KÖNIGIN CHARLOTTE 

(zie bladz. 2). 0.70 4.50 
f — „ Lady Ardilaun. 0.80 6.— 
f— „ LORD ARDILAUN .... 1— 9.— 
f — „ MONT ROSÉ, met zeer groote 

dubbel rosé bloemen . . . 0.90 7.50 
f — „ PRINZ HEINRICH, (z. blz. 2) 0.90 7.50 
f — „ Profusion.1.50 12.— 
f — „ PURPURINE, (zie bladz. 2) 1.80 15.- 
f — „ Rosé d’Automne. 0.90 7.50 
f — „ rosea (elegans). 0.70 4.50 
f — „ „ SUPERBA, prachtig 

grootbloemig rosé, rijkbloeiend 0.70 4.50 
f — „ RUBRA (type). 0.90 7.50 
f — „ Soir d’ été. 0.90 7.50 
f — „ Turban. 0.90 7.50 
f — „ Whirlwind. 0.70 4.50 

— nemorosa fl. pl., dubbel wit .... 0.50 3.50 
— „ Robinsoniana, met groote 

lilakleurige bloemen.1.50 12.— 
— Pulsatilla. 0.50 4.— 
— „ ALBA, (White Swan) (zie 

bladz. 2).3— 24.— 
f — sylvestris. 0.40 3.— 
f — „ FL. PL. (ELISE FELLMANN) 0.90 7.50 

ANTENNARIA tomentosa candida . . . 0.40 3.— 
f ANTHEMIS tinctoria grandiflora . . . 1.— 9.— 

— tinctoria alba.1.50 12.— 
f ANTHERICUM liliastrum giganteum, 

NIEUW (zie bladz. 2).4.— 36.- 
f — liliastrum major. 0.40 3.— 
f AQUILEGIA glandulosa (echt) .... 1.80 
f — nivea grandiflora, zuiverwit .... 0.80 6.— 

ARABIS alpina. 0.60 4.50 
f — alpina fl. pl., . 0.60 5.— 

— „ fl. pleno fol. var., (zie bladz. 2) 1.50 
— „ fol. var. 0.90 7.50 
— „ nana compacta grandiflora 0.90 7.50 
ARALIA Cashmeriana.1.50 
ARENARIA caespitosa.0.80 
— „ aurea .... 0.80 6.— 
— montana.1.— 9.— 
— purpurascens.1.50 
— Rosani.1.50 
— tetraquetra.2.— 
ARMERIA alpina. 0.60 5.— 
— cephalotes alba.1. 
— „ rosea. 0.60 5. - 
— „ splendens.1.— 
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t ARNEBIA echioides.  4- 36.— 
ARNICA montana.1.50 
ARRHENATERUM bulbosum fol. var. . 0.80 6.— 
ARUNDO Donax.1.30 12 — 
— „ fol. var.3.— 
— Phragmitis fol. var. (Zie PHALARIS.) 
ASARUM europaeum. 0.45 3.— 
ASCLEP1AS Freemonti.1.50 
— Hallei.1.80 15.— 
— incarnata.1.— 9.— 
— tuberosa.1.— 9.— 
ASPERULA odorata (Lieve-Vr.-bedstroo) 0.50 3.— 

f ASPHODELUS tauricus. 3.30 30.— 
ASTER alpinus. 0.60 4.50 
— alpinus albus. 0.90 7.50 
— „ himalaicus, (zie blz. 2) . . . 2.— 18.— 
— „ ruber.2.— 

f — „ superbus. 0.90 7.50 
+ — Amelloides. 0.90 7.50 
f — Amellus Admiration (zie blz. 2) . . 4.— 
t — „ bessarabicus. 0.90 7.50 
f— „ elegans.1.— 9.— 
f — „ Perry’s Favourite, NIEUW, 

(zie blz. 2). 2.30 20.— 
f— „ Preziosa, NIEUW, (zie blz. 2) 4.30 40.— 
f — acris.1.— 
+ — „ Apollo.1.— 
f — amethystinus.1.— 
f — canus.1.— 
f — cordifolius.1.50 
f — „ Photograph.2.— 
*j* — diplostephioides Leichtlini (zie blz. 2) 1.50 
f — Elsie Perry, (zie blz. 2).5.— 
f — ericoides.1.— 
f — „ Enchantress, (zie blz. 2). . 3.— 
t — „ Ophlr, (zie blz. 3) .... 3.— 
+ — floribundus.1.— 
t — Freemonti, vroegbl., lila (zeldzaam) . 1.— 
t — Golden Spray, (zie blz. 3).4.— 
+ — hybridus Collerette blanche . . . . 1.— 
f — „ rosé.1.— 
f — „ Diadème.1.— 
t — „ Feenkind, NIEUW .... 2.50 
t — „ Flossy, (zie blz. 3) . . . . 2.— 
f — „ Mad. Cocheux.1.— 
t - „ Mrs. Peters (NIEUW) wit . 1.50 
f — „ Perle Lyonaise.1.— 
+ — „ roseus.1.— 
+ — „ Snowflake.1.— 
f — „ Toulousain.1.— 
f — „ Weisse Zwerg Königin 

(zie blz. 3).1.— 9.— 
f — King Edward VII (zie blz. 3) . . . . 4.— 
t — laevis.1.50 
f — „ pulcherrimus.1.— 
f — longifolius formosissimus Mad. , 

Saymier.1.— 
f — Maacki.1.50 
f — Mesa grande speciosa grandifl., 

(zie blz. 3). 2.50 24.— 
f — Novae=Angliae.1. 
f — „ „ Melpomene .... 1.— 
f — „ „ roseus.1.— 
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f ASTER Novae-Angliae ruber.1.50 
f — Novae-Angliae VV. Bowman .... 1.— 
f — Novae=Belgiae de la Toussaint . . . 1.— 
f — „ „ densus.1.— 
f — „ „ Duchess of Albany 

(zie blz. 3) . . . . 4.— 
f — „ „ Edna Mercia, NIEUW, 

(zie blz. 3) . . . . 1.50 12.— 
f — „ „ formosissimus . . . 1.50 
f — „ „ F. W. Burbridge . . 1 — 
*j* — „ „ Gertrude, (zie blz. 3) . 1.50 
f — „ „ Gloire de Nancy . . 1.50 
t — „ „ Janus.1 — 

t — „ „ Juno.!• 
f — „ „ J. Wood.1 — 
f — ,, „ Lorenz (zie blz. 3) 3.— 

— „ „ Mrs. Davies Evans 
(zie blz. 3) . . . . 2.— 

f — „ „ Perry’s Pink. NIEUW, 
(zie blz. 3).2.— 18.— 

t — » „ Pluto.1.— 
+ — „ „ Regina (zie blz. 3) . 2.— 
f — „ „ Rob. Parker . . . . 1.— 
f — „ „ semiplenus. NIEUW, 

(zie blz. 3).1.50 12.- 
t — „ » Top Sawyer . . . . t.— 
f — „ „ White Queen . . . . 1.— 
*j* — „ „ Wulf (zie blz. 4) . . 3.— 
f — PERIGR1NUS (zeldzaam), zeer schoon, 

vroegbloeiend. 0.90 7.50 
*j* — polyphyllus.1.50 
*j* — Porteri.1.50 
f — puniceus.1.— 
f Reversi.1.— 
f — Roi des nains. 0.90 7.50 
f — Shorti.1.— 
f — subcoeruleus. NIEUW, (zie blz. 4) 1. 9.— 
f — Thompsoni (zie blz. 4).5.— 42.— 
f — Tradescantii.1.— 
f — trinervis.1.— 
f — turbinellus .1.50 
‘I* — versicolor.1.— 
f — vimineus.1.— 
+ — virginicus.1.— 
f ASTILBE chinensis,. 0.90 7.50 
f — DAVIDII NIEUW, (zie blz. 4) . . . . 1.80 15.- 
f — W. E. Gladstone (zie blz. 4) . . . . 1.— 9.— 
f — Washington (zie blz. 4).1.— 9.— 
f — Lemoinei Gerbe d’argent. 0.60 4.50 
f — „ Mont Blanc. NIEUW, . . 1.30 10.— 
f — „ Nuée Rosé. NIEUW, (zie 

blz. 4).1.80 15.— 
f — „ Panache. 0.70 4.50 
f — „ Plumet neigeux. 0.70 4.50 
f — „ Pyramidal.1.80 15.— 
f — Queen of Holland.1. - 9.— 
f — rivularis.1.— 

— RIVULARIS MAJOR, lange witte bloem¬ 
stengels . 0.90 7.50 

ASTRANTIA carniolica.2.- 
AUBRIETIA deltoidea.1 — 
— Dr. MULES. NIEUW (zie blz. 4) . . 1.— 9.— 
— Fire King (zie bladz. 4).1. - 9.- 
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AUBRIETIA graeca.1.— 

— Hendersoni.1.— 

— H. Marshall (zie bladz. 4).2.50 

— MOERHEIMI. NIEUW, (zie bladz. 4) 1.— 9 — 

— Leichtlini.1 — 

— Prichard’s A I (zie bladz. 5) . . . 2.50 

— Souv. de W. Ingram.1.— 

— tauricola ..1.— 

BAMBUSA metake.2.50 

f BAPTISIA australis.3.— 

f BARBAREA vulgaris fl. pl. (zie bladz. 5) 1.50 12.— 

— vulgaris fol. var.1.— 

BETONICA superba.1.— 

— superba alba.1.— 

f BLETIA hyacinthina. Vollegronds-Orchi- 

dee met paarsroode bloemen .... 1.50 

f BOCCONIA japonica (cordata) .... 0.70 5.— 

f — microcarpa, zeldzaam. 0.70 5. - 

f CALTHA palustris nana plena, (zie 

Waterplanten). 

CALYSTEGIA pubescens fl. pl. 0.80 6.— 

CAMPANULA ABIET1NA, zeer schoon, 

rijkbloeiend.1.— 9.— 

— alliariaefolia.1.30 

— azurea.1.— 

f — Burghalti.1.80 15.— 

f — carpatica. 0.90 7.50 

f- „ coelestina, NIEUW . . . 1.50 12.- 

f — „ compacta.1.— 9.— 

f — „ nivea.1.— 9.— 

— „ Riverslea, NIEUW .... 3.— 

f — celtidifolia coelestis.1.50 

— garganica. 0.90 7.50 

—* glomerata acaulis NIEUW (zie blz. 5) 2.— 18.— 

f — „ dahurica.1. - 9.— 

— grandiflora, (zie Platycodon). 

— grandis.1.50 

— Hendersoni.2.— 

— LACTIFLORA, metkolossalelichtblauwe 
bloemtrossen; een der schoonste Camp. 2.— 18.— 

— latiloba.1.80 15 — 

f — macrantha. 0.80 6.— 

f— persicifolia alba grandifl. (Backhousei) 1.— 9.— 

f — „ Die Fee.1.50 

f — „ grandiflora, blauw.1.— 9.— 

f — „ HUMOSA, NIEUW (zie blz. 6) 2.30 21.— 

f — „ Marginata, NIEUW (zie blz. 6) 2.30 21.— 

f — „ MOERHEIMI, NIEUW (z. bl. 8) 1.— 9 — 

f — „ multiflora, NIEUW .... 1.50 12.— 

— Portenschlagiana.1.50 

— pumila.2.50 

— punctata.1.50 

— pusilla.1.50 

— turbinata.1.50 

f — „ Isabel (zie bladz. 8) . . . 2.50 

— „ Q. F. Wilson.2.— 

— van Houttei.1.50 12.— 

CARDAMINE PRATENSIS FL. PL., 

vroegbloeiende, extra.1.— 9.— 

CAREX FRASERI (zeldzaam).2.— 

— japonica fol. var.1.50 

CASSIA marylandica.2.— 

CATANANCHE coerulea.1.— 9 — 
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f CENTAUREA DEALBATA. 0.90 7.50 

f — glastifolia.1.50 

t — MACROCEPHALA. 0.80 6 — 

f — montana. 0.80 6.— 

+ — „ al ba. 0.80 6.— 

+ — „ carnea. 0.80 6.— 

f — „ grandiflora (zie bladz. 8) . 3. - 

t — „ Lady Florence Hastings . 0.80 6.— 

+ — „ ROSEA, de beste van alle, 

met meer gevulde bloemen 0.90 7.50 

f — „ rubra. 0.80 6.— 

f — „ violetta, nieuwere kleur 1.— 9.— 

f — oriëntalis.1.— 9.- 

f — pulchra major.3. 

f — RUTHENICA. 0.80 6.- 

f CEPHALARIA alpina.1.50 

CERASTIUM tomentosum. 0.70 5.— 

CHAMAELIRIUM carolinianum .... 3.— 

t CHELONE barbata.1.30 

f — glabra alba.1.50 

— Lyoni.1.30 

f CHRYSANTHEMUM maximum Emlle 

Pfeiffer.1.50 12.— 

+ — maximum ürüfin Anna.1.— 9.— 

f — „ GRAF KOBBO, NIEUW! (zie 

bladz. 8).1.80 15 — 

f — „ King Edward (zie bladz. 8) 2.30 21.— 

•J*— „ Perfectlon.1.50 

*1* — „ laciniatum Robinsoni, 

NIEUW! (zie bladz. 8) . . 1.80 15.— 

f — „ latifolius grandiflorus . . 1.— 

•j*— ,, Mrs. Head.1.— 

f— „ SEMIPLENUM, NIEUW! 

(zie bladz. 8).2.- 18.- 

f — „ Triumpli, zeer grootbloem. 1.— 9.— 

m W. H. Gabb, NIEUW! . . 1.- 9.- 

— (Pyrethrum) uliginosum.1.— 9.— 

CHRYSOGONUM virginicum.2.— 

f CIMICIFUGA americana.1— 9.— 

f — cordifolia.3.— 

— dahurica, (zie bladz. 8).3.— 

f — racemosa.1.50 12.— 

— Simplex ... *.2.— 

f CLEMATIS coccinea. 2.30 21.— 

— Davidiana.1.50 

— erecta.2.— 

— Freemonti.1.50 

— Gerbe fleurl (zie bladz. 9) .... 6.30 

— integrifolia.2.50 

— montana. .2.— 

— paniculata . 2.80 24.— 

— Profusion (zie bladz. 9).6.30 

CODONOPSIS ovata.1. 9.- 

f COREOPSIS grandiflora.1.— 9.- 

f — lanceolata Golden Queen.2.— 

f— „ oculata, Nieuw! (zie blz. 9) 2.— 

f — rosea.1-50 

CORIARIA japonica, (zie bladz. 9) . . 6.— 

— terminalis, (zeldzaam).4.— 

COTULA squallida. 0.80 6 — 

f CRAMBE CORDIFOLIA. 2.30 20. 

f CRINUM Powelli, Nieuw, (zie blz. 9) . 1.80 15.— 

f — Powelli album, Nieuw, (zie blz. 9) . 2.20 20.— 
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+ CRINUM intermedium, Nieuw, (z. blz. 9) 6.— 

CROCOSMIA aurea imperialis .... 6.— 

CRUSIANELLA stylosa.1.50 

CYCLAMEN Coum.2.— 

— europaeum. 0.80 6.— 

— libanoticum, NIEUW!.6.— 

f CYPRIPEDIUM SPECTABILE .... 5 — 

DELPHINIUM Cashmerianum ... 1.50 

— Cashmerianum album.1.50 

+ — formosum grandifl. 0.60 4.50 

+ — grandiflorum fl. pl., echt, (zie blz. 9) 15. 

f — hybridum in grootbloemige soorten gem. 1.— 9.- 

f — „ Albion, NIEUW! (wit extra) 

(zie pag. 9).6.— 

f — „ Argosy, enkelbl. blauw . . 2.50 20.— 

f — „ BELLA DONNA (zie blz. 9) 2. 18 — 

f — „ Coquette, sterkgr. dubbelbl. 

blauw.1.80 15.— 

f — „ Ernest Renan, donker lila, 

grootbl.1.80 15.— 

f — „ Explorateur Flamand, dub¬ 

bel blauw. 2.30 20 — 

f — „ Faust, donker purperblauw 3.30 25.— 

+ — „ Francis F. Fox (zie blz. 9) 9.— 

f— „ Qeneva, enkelbl. helder blauw 2.— 18.— 

f — „ James Kelway, dubbelbl. 

blauw. 2.80 25.— 

f — „ Kaiserin Aug. Victoria, 

enkelbl. licht blauw . . . 6.— 55.— 

f — „ KING OF DELPHINIUMS 

(zie blz. 10). 3.30 30.— 

f — „ Lamartine, enkelbl. donker¬ 

blauw, extra. 2.30 20.— 

f — „ Mad. E. Jenny.1.80 15 — 

f — „ Monarch (zie blz. 10) . . 6.— 

f — „ Mr. J. S. Brunton (zie 

blz. 10) . . . p. st. f 1.50 

f — „ Mrs. Thomson (zie blz. 10) 5.— 

f — „ Perle précieuse, dubbelbl. 

donkerblauw en lila . . . 1.80 15.— 

f — „ Strada, dubbelbl. blauw met 

purper violet.1.50 

-J* — nudicaule. 0.60 4.50 

f — Persimmon (zie blz. 10) p. st. f 2.15 

f — sibiricum hybr. NIEUW, (zie blz. 10) 1.— 9.— 

f — SINENSE. 0.80 6.— 

f — „ album. 0.80 6.— 

f — „ cineraria coeruleum (zie 

blz. 10). 2.30 21.— 

f — „ lilacinum (zie blz. 10) . . 2.50 

f — speciosum glabratum . . . . . . 1.50 

f — sulphureum (Zalil). 2.70 24.— 

DIANTHUS cinnaborensis ....’. 3.— 

— fimbriatus.1.— 

— graniticus.4.— 

f — hybridus multiflorus, rosé, zeer rijk- 

bloeiend. 0.90 7.50 

f — „ Napoleon III.1.50 12.— 

f — „ hybridus roseus.2.— 

f — „ striatiflorus, eigenaardige 

rood met wit gestreepte bloemen . . 1.50 

— neglectus.2.— 

— pelviformus zeldzaam.1.— 
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f DIANTHUS plumarius Carnien (z. bl. 10) 2.— 18.— 

f — plumarius Cattleya.3.50 

f — „ Diamant. 0.90 7.50 

f — „ fimbriatus alba major, 

NIEUW. 0.90 7.50 

f — „ Her Majesty. 0.90 7.50 

f — „ La Reine.1.— 9.— 

f — „ Mrs. Mouland.1.— 

f — „ Mrs. Sinkins . . . . . 0.90 7.50 

f— „ Rosé de Mai, Nieuw! (z. bl. 10) 1.— 9.— 

f — „ Sir Charles. 0.90 7.50 

f — „ Sneeuwbal, (Artis) . . . 0.80 6.— 

f DICTAMNUS caucasicus, Nieuw (zie bl. 11) 3.30 30.— 

f — Fraxinella, rood, z.g. Vuurwerkplant . 1.— 9.— 

f — „ albus.1.— 9.— 

f DIELYTRA spectabilis. 0.90 7.50 

— spectabilis alba.2.50 

f DIPLOSTEHIUM amygdalinum 
(Boltonia Latisquama) 1.— 

DODECATHEON integrifolium .... 1.— 9 — 

f DORONICUM caucasicum, de vroegste . 1.— 9.— 

f — Clusii, echt. 0.90 7.50 

f — magnificum. 0.80 6.— 

f — PLANTAGINEUM EXCELSUM (HAR- 

PUR CREWE) langstelig. 0.60 5.— 

f ECHINACEA (Rudbeckia) purpurea . . 0.80 6.— 

f ECHINOPS humilis, zeer mooi blauw, de 

beste.1.— 9.— 

+ — nivalis, wit.1.50 12.— 

+ — Ritro, blauw. 0.80 6.— 

+ — ruthenicus.1.30 

ELYMUS glaucus.1. 9.- 

EOMECON chionantha.1.80 15.— 

f EPIMEDIUM alpinum. 0.90 7.50 

f — coccineum. 0.90 7.50 

f — niveum. 0.80 6.— 

f — sulphureum. 0.90 7.50 

EREMURUS Bungei (zie blz. 11) . . . 25 — 

— Elwesii (zie blz. 11).30.— 

— himalaicus (zie blz. 12).6.— 

— robustus (zie blz. 12).17.50 

— Warei (zie blz. 12) . . p. st. f 20.— 

ERIGERON aurantiacus.1.— 

— aurantiacus hybridus.1.— 

f — Coulteri.1.— 

f — FREEMONTI, vroeg, lila.1.— 7.50 

f — glabellus.1.— 

f — SPECIOSUS GRANDIFLORUS extra . 0.90 7.50 

f — „ superbus, doorbloeiend . 0.90 7.50 

ERODIUM macrodanum.2.— 

— manescavi. 0.90 7.50 

+ ERYNGIUM alpinum,prachtige alpendistel, 

die na den bloei geheel blauw wordt 1.— 9.— 

f — amethystinum, de echte kleinbloemige 1.— 

f — coelestinum, met prachtige helder¬ 

blauwe stengels.1.— 

t — giganteum Ivoordistel. 0.80 6.— 

f — OLIVERIANUM. Dit is de echte zoo¬ 
genaamde Blauwdistel; de stengels dezer 
plant nemen tijdens den bloei een staal¬ 
blauwe kleur aan en laten zich gedroogd 
zeer lang in goeden staat bewaren. Zij 
wordt ook dikwijls verkocht onder den 
naam E. Amethystinum.1.50 10.— 
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f ERYNGIUM planum, met kleine helder 
blauwe bloemen, welker stengels ook 
blauw worden. 0.80 6.— 

ERYTI1ROCHAETE palmatifida, (Senecio 
japonicus).1.— 

EULALIA japonica fol. var.1.80 15.— 
— japonica gracillima univittata . . . 1.— 9.— 
— „ zebrina.1.— 9.— 
— „ „ stricta, met opgericht blad 1.— 9.— 
EUPATORIUM purpureum, hooggroeiend 

zeer decoratief.•.2.— 
+ EUPHORBIA polycroma.2.— 

EVONYMUS radicans fol. var.1.— 
FESTUCA glauca.1.30 
— punctoria (zeldzaam).1.— 

*t* FUCHSIA americana.1.50 12.— 
f — gracilis.1.50 12.— 

FUNKIA aurea var.1.— 
— CUCULATA MEDIO-PICTA .... 2.— 
— FORTUNEI. 2.30 20.— 
— „ FOL. VAR.4.— 
— glauca.1.— 
— japonica gigantea.1.— 
— maculata.1.— 

f — minor alba, een der schoonste zuiver- 
witte snijbloemen.2.— 18.— 

— nerides.1.— 
— ovata aurea striata.1.— 
— sinensis marmorata.1. 
— spathulata fol. var.1.— 
— speciosa.1.— 
— SUBCORDATA GRANDIFL. (liliiflora) 1. 9.— 
— UNDULATA MEDIO-VAR., de beste wit 

bontbladerige, die veel wordt gebruikt 
om te forceeren.1.— 9.— 

f GAILLARDIA maxima. 0.50 4.50 
GALEGA BICOLOR HARTLANDI. NIEUW! 

(zie bladz. 12).1.80 15.— 
GENISTA sagittalis.1— 9.— 
— sibirica fl. pl.3.50 
GENTIANA acaulis.1.50 
GERANIUM armenium.1.50 
— atlanticum.2.— 18.— 
— Freemonti.1.50 
— GRANDIFLORUM (mooi blauw) . . 1.— 9.— 
— NEPALENSE.1.— 
— platypetalum.1.— 
— sanguineum.1.— 9.— 
— „ album. NIEUW! ... 1. 9.— 

f GEUM atro-sanguineum fl. pl., echt . . 0.80 6.— 
f — HELDREICHI. 0.80 6.— 
f — Heldreichi luteum.2.50 
f— „ SPLENDENS (Superbus) 

(zie bladz. 12). 0.90 7.50 
f — miniatum, echt.1.50 12.— 
f — montanum aurantiacum.1.80 15.— 
f — „ maximum.1.80 15.— 
f — pyrenaicum.1.50 
f — triflorum.1.50 
f GILLENIA trifoliata, zeer losse bloem¬ 

trossen met fijne witte bloemen; bloeit 
zeer lang en laat zich ook goed for¬ 
ceeren . 0.90 7.50 
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GLADIOLUS Princeps (zie blz. 12) . . 5.50 50 — 

GLYCER1A spectabilis fol. var. 0.90 7.50 

GNAPHALIUM margaritaceum . . . . 1.— 

— Leontopodium, Edelweiss, in potten . 0.90 7.50 

GUNNERA manicata.20.— 

— scabra.3.— 

f GYNERIUM argenteum.6.— 

— argenteum elegans.4.— 

f GYPSOPHILA cerastioides.1. 

f — paniculata. 0.50 4.50 

t - „ fl. pi., NIEUW (zie blz. 12) 

potplanten.2.— 18.— 

zware vollegrondsplanten. 3.30 30.— 

f — repens monstrosa, NIEUW (zie blz. 13) 1.— 9.— 

f — „ rosea.1.50 12.— 

t — Rokejeka..1.50 12.— 

t HARPALIUM Ligeri.2.— 18.— 

f — rigidum, kiemen.0.80 

f — Miss Mellish.0.50 

+ — praecox.0.80 

f — semiplenum.0.80 

f HEDYSARUM multijugum.1.— 9.— 

f HELENIUM autumnale superbum . . . 0.90 7.50 

f — Bigelowi. 0.80 6.— 

— grandicephalum comp. bicolor . . . 2.— 

f — „ striatum. 0.90 7.50 

f — Hoopesi, oranje. 0.80 6.— 

f — pumilum, laaggroeiend geel .... 0.80 6.— 

f — „ magnificum, NIEUW (zie 

blz. 13). 0.90 7.50 

HELIANTHEMUM amabile fl. pl. . . . 1.50 

— Orange Doublé.1.50 

f HELIANTHUS doronicoides.1.— 

+ — H. G. Moon.1.50 

f — microcephalus.0.80 

+ — mollis, echt.1.50 

f — multiflorus D. Dewar.1.50 

f — „ La Perle.1.50 12.— 

t — „ maximus.1.50 

t — „ Meteor.1.— 9.— 

t — „ Soleil d’or.1.— 9.— 

f — rigidus (zie Harpalium). 

+ — strumosus.1.— 

f HELIOPSIS Pitcheriana.1.— 

f — Pitcheriana semiplena.1.50 

+ — scabra major.1.— 

HELLEBORUS niger fl. rubro (zie blz. 13) 6.— 

f — niger grandiflorus, met kolossale 

sneeuwwitte bloemen, zware planten 

met minstens 5 bloeineuzen .... 2.80 26.— 

Exra zware planten.4.— 36.— 

f HEMEROCALLIS aurantiaca (zie blz. 13) 3.30 30 — 

+ — aurantiaca major (zie blz. 13) . . . 2.30 20.— 

f — AUREOLE (zie blz 13).2.50 

f — flava.1.— 9.— 

f — hybrida Apricot, kruising van H. flava 

en H. Middendorfiana. 0.90 7.50 

f — Dr. REGEL (zie blz. 13).5.— 

f — hybrida Gold Dust. 0.90 7.50 

f — „ Orange Man.1.— 9.- 

f— „ SOVEREIGN (zie blz. 13) . 1.50 12.- 

f — luteola (zie blz. 13). 3.30 30.— 

f — Middendorfiana. 0.90 7.50 
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HEPATICA angulosa.1.— 9.— 
— triloba, blauw. 0.80 6.— 
— „ alba.1.80 15.— 
— „ „ plena, NIEUW (zie blz. 13) 

p. st. f 2.— 
— „ coerulea fl. pl.5.— 
— „ rubra.1.— 9.— 

„ „ Pl.1- 9.- 
f HEUCHERA alba. 0.90 7.50 
f — brizoides.1.50 12.— 
f — „ Flambeau (zie blz. 14) . . 2.30 21.— 
f — „ GRACILLIMA, NIEUW (zie 

blz. 14). 2.30 20.— 
f — erubescens.1.— 
f — rosea grandiflora.2.— 
+ — sangiiinea, donkerrood. 0.80 4.50 
*j* — „ floribunda.2.50 

— „ grandiflora, echt .... 2.— 18.— 
f — „ robusta.2.— 18.— 
f — „ splendens.1.50 12.— 
f — „ Walkers var.1.80 15.— 
f — Zabelliana, grootbloemig rosé, extra . 2.50 

HIERACIUM aurantiacum.1.— 
— rubrum.1.50 
HOLCUS mollis fol. var.1.— 
HOUSTONIA serpyllifolia.1.50 
HUMULUS Lupulus aureus. Goudgele Hop 2.— 

f HYPERICUM Moserianum. 0.90 7.50 
f — Moserianum TRICOLOR.1.80 15.— 

IBER1S coreaefolia. 0.90 7.50 
— sempervirens Little üem. 0.80 6.— 

— SEMPERVIRENS SUPERBUS . . . 0.80 6.— 
— „ Snowflake .... 2.— 
IMPERATA sacchariflora.1.50 
IMPERATORIA ostruthium.3.— 

f INCARVILLEA DELAVAYI, zware bloei¬ 
bare planten. 0.80 6.— 

t — GRANDIFLORA (zie blz. 14) 
planten die gebloeid hebben .... 7.50 60.— 

INULA bubonium.1.50 
f — ensifolia. 0.80 6.— 
*j* — glandulosa grandiflora. 0.90 7.50 

— macrocephala.1.30 
f IRIS AUREA.1.80 15 — 
f — bosniaca.3.— 

IRIS GERMANICA. 

Onder deze rubriek zijn ook gerangschikt de verschillende 

amoena-, neglecta-, pallida-, plicata-, squalens- 

en variegata-hybnden. 
Gulden 

p. 10 p. 100 
Annie Grey, zacht rosé. 5.50 50.— 
Aurea, goudgeel.1.— 9.— 
Bergiana, groot, geel met donkerviolet . . 0.80 4.50 
Bridesmaid, wit met zacht lila tint. . . . 1.80 15.— 
Darius, geel met lila, grootbl. 0.50 3.— 
Emilie, licht met donkerpurper. 0.80 6.— 
Emma, wit, lila getint. 0.80 6.— 
Florentina alba, wit, zacht lila gestreept . 0.50 2.— 
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Fontarabie, donker purper met lila, grootbl. 0.90 7.50 
Gigantea (ochroleuca)., . . 1.50 12.— 
Gracchus .. 0.50 3.80 
Homer. 0.80 6.— 
Innocenza, sneeuwwit. 0.90 7.50 
Kharput (asiatica), licht en donker purper. 0.50 3.80 
Koclii (atro-purpurea) . 0.90 7.50 
Macrantha, lila, grootbl. 0.90 7.50 
Mad. Chéreau, wit, lila gerand. 0.50 2.— 
Mad. Seimeau, . 0.50 3.— 
Mad. Truffaut, wit, licht purper geaderd . 0.80 6.— 
MAORI KING, donker bruingeel met purper 0.50 3.— 
Maritana, zacht lila met wit, grootbl. ... 1.— 9.— 
Mons* Cherion, licht bruin met purper . . 0.80 4.50 
Mrs- Gladstone, wit, purper geaderd . . . 0.80 4.50 
Mrs- H. Darwin, sneeuwwit, purper geaderd 0.80 4.50 
Mrs* Neubronner, goudgeel, extra .... 3.80 36.— 
Mrs- Reuthe, zuiver wit en zacht lila, extra 6.50 60.— 
Orientalis (sanguinea). 0.80 6.— 

„ Snow Queen, Nieuw, (zie blz. 14) 4.30 40.— 
Pallida, lila.1. - 9 — 

„ dalmatica, helder lila, extra grootbl. 5.50 50.— 
„ fol. arg. var. (zie blz. 14) . . . . 10.— 
„ fol. var. (zie blz. 14).5.— 45.— 
„ Khedive, licht en donker lila . . . 2.— 18.— 
„ Queen of May, rosé, extra . . . 0.90 7.50 

Plicata, donker en licht purper. 0.50 3.80 
Poiteau, wit, donker purper geaderd . . . 0.80 4.50 
Reine des Beiges, binnenste bladeren lila 

met donkere aderen, buitenste wit geaderd 0.80 5.— 
Virginica. 0.80 5.— 

f IRIS Kaempferi ALEX V. HUMBOLDT 0.50 3.- 
+ — „ in de beste soorten op naam 1.50 12.— 
+ — pumila Cyanea. 0.50 3.— 
f — „ Eburna. 0.50 3.— 
f — „ Excelsa. 0.50 3.— 
f— „ Florida. 0.50 3.— 
f — „ Formosa. 0.50 3.— 

Bovenstaande nieuwe hybriden, ontstaan door kruising 

van Iris-pumila met I.-germanica, verdienen alle aanbe¬ 

veling, daar zij de groeiwijze hebben van de laatste en 

den vroegen bloei der eerste. Zij bloeien lang voordat 

de germanica-soorten beginnen. 
Gulden 

p. 10 p. 100 
f IRIS tenax major. NIEUW een der sterkste 

en schoonste winterharde Irissen; het 
blad groeit slechts V2 vt. hoog. Rijk- 
bloeiend met prachtige rose-lila bloemen 
op slanke stengels. Zeer zeldzaam . 10. - 

LACTUCA perenne.1.50 
f LATHYRUS grandiflorus.2.50 
f — latifolius albus.1.50 12.— 
t — „ roseus.1.50 12.— 
f — latifolius White Pearl. NIEUW! 

(zie bladz. 14).9.— 84.— 
LEONTOPODIUM alpinum, zie Gnapha- 

lium. 
LEWISIA rediviva.2.— 
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+ LIATRIS graminifol. var. dubia. . . . 5.— 
f — pycnostachia.1.50 
f — scariosa.1.50 
f — spicata. 0.80 6.— 

LIGULARIA Jacquemontana (zie blz. 14) 6.— 
— stenocephala (zie blz. 14) ... . 3.30 30.— 
LINARIA hepaticaefolia.1. 9.— 
— pallida.1.— 
— repens alba.2. ~ 
LINOSYRIS vulgaris.1.50 
LITMOSPERMUM PROSTRATUM, in pot 1.50 12.— 

f LUPINUS arboreus Snow Queen . . . 1.50 12.— 
+ — polyphyllus.1.— 9.— 
f — „ albus.1.— 9.— 
f LYCMNIS chalcedonica alba pl. ... 2.— 15.— 
f — chalcedonica rubra. 0.90 7.50 
f— „ „ pl. 2.50 24.— 
f — diurna rosea plena.1.30 10.— 
f — Flos»cuculi Ad. Muss.2.— 
+ — VESPERTINA ALBA PLENA, (zie 

blz. 14).1.80 15.— 
f — viscaria alba grandiflora.2.— 
f — „ SPLENDENS PLENA . . . 1.— 9.— 
f LYSIMACHIA brachystachys.1.- 9 — 

— japonica.1.50 
f LYTHRU/YÏ roseum superbum .... 0.90 7.50 
f MALVA alcaea. 0.90 7.50 
f — moschata alba. 0.90 7.50 

MECONOPS1S CAMBRICA FL. PL. (zie 
blz. 14). 3.30 30.— 

MEGASIA (Saxifraga) cordifolia . . . 1.— 
— (Saxifraga) Stracheyi,.1.— 

f MERTENSIA sibirica. 0.80 6.— 
f MEUM athamanticum.L— 
•j* MONARDA didyma. 0.80 6.— 
t — didyma Cambridge scarlet .... 0.90 7.50 
f— „ rosea.1.— 

— fistulosa.1.— 
— „ alba.1.— 
— Russeliana.1.— 

f MONTBRETIA Crocosmiaeflora America 
NIEUW (zie blz. 15).1.50 12.— 

f — Crocosmiaeflora California, (z. bl. 15) 5.— 
f — „ Drap d’or .... 0.50 3.— 
f — „ Excelsior, (z. blz. 15) 

per stuk f 2.50 
f — „ George Davison, 

NIEUW (zie blz. 15) 4.— 36.— 
f — „ Gerbe d’or . . . . 6. - 
f — „ GERMANIA, NIEUW 

(zie blz. 15). . . . 1.— 9.— 
f— „ Koh-i«Noor,(z. bl. 15) 6.— 
f— „ Martagon, NIEUW, 

(zie blz. 16). . . . 0.80 5.— 
f — „ Messidor, NIEUW, 

(zie blz. 16). . . . 8.— 75.— 
f - „ Phare. 0.50 3. 
f — „ Soleil Couchant . . 0.50 3.— 
f — „ Sulphurea .... 0.50 3.— 
f— „ Zonnebloem (z. bl. 16) 3.50 

— Potsii. 0.50 3.— 
MULGEDIUM Bourgeï.. 1.50 

f MYOSOTIS palustris Graf Waldersee . 0.80 6.— 
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f MYOSOTIS palustris Nixenauge . . . 0.80 6.— 
NIEREMBERGIA rivularis.2.— 

f OENOTHERA EXIMIA ( marginata ) , 
grootbloemig wit.2.— 

— fruticosa. 0.90 7.50 
— macrocarpa. 0.90 7.50 

missourlensis, grootbl. geel .... 0.90 7.50 
+ — riparia.1.50 
+ — SPECIOSA, grootbl. wit, zeer schoon, 

de bloemen blijven den geheelen dag 
open. (In potten.).1.50 12.— 

f — speciosa hybrida, NIEUW (zie blz. 16) 2.— 
— „ vera. Deze is beter tegen 

den winter bestand dan de speciosa . 2.— 
— Youngi, geel. 0.90 7.50 
OMPHALODES verna. 0.50 3.— 
— verna alba. 0.50 3.— 
OREOCOME CandoIIei (zie blz. 16) . . 1.50 12.— 
OROBUS lathyroides.2.— 
— superbus.1.— 
OSTROWSKYA magnifica.3.— 
OTHONOPSIS cheirifolia.2 — 

f OURISIA COCCINEA, (zie blz. 16) . . . 2.— 18.— 

PAEONIA SINENSIS 

Dubbele Pioenen. 
Gulden 
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Arthur, licht rosé met zalmkleur, grootbl., 
rijkbloeiend.1.80 15.— 

Augustin Dhour, vleeschkleurig.1.80 15.— 
Baron James de Rothschild, zilverachtig 

rosé, naar het midden purperrose . . . 1.80 15.— 
Beauté fran^aise, rosé met zalmkleurig rosé 
midden.1.80 15.— 

Caroline Allain, donker paarsrood. . . . 1.80 15.— 
Chrysanthemiflora, licht vleeschkleurig met 

geel centrum, zeer vroegbloeiend . . . 2.30 20.— 
De Candolle, rosé met zalmkleur .... 1.80 15.— 
Etendard du Grand’ Homme, grootbloemig 
paarsrose.1.80 15.— 

liericartiana, licht rosé met zalmkleur . . 1.80 15.— 
Labolos, Iila-rose met zalmkleur, grootbl. . 2.— 18.— 
Laius.1.80 15.— 
Lara, rosé met licht rosé midden, zeer rijk¬ 

bloeiend .2.— 18.— 
Louis d’Estrée, donkerrose.1.80 15.— 
Louis van Houtte, vleeschkleurig grootbl. 1.80 15.— 
Mad. Louise Mère, donkerrose met zilveren 

weerschijn .   1.80 15.— 
Monsieur d’Offroy, donker purperrood met 

gele meeldraden.1.80 15.— 
Natalis, rosé.1.80 15.— 
überlin, purperrood met rosé.1.80 15.— 
Prince Prosper, donker purpurrood . . . 1.80 15.— 
Professeur Morren, zuiver rosé.1.80 15.— 
Pulcherriana odoratissima, lila rosé, grootbl. 1.80 15.— 
Rosea elegans, zacht rosé en zalmgeel . . 1.80 15.— 
Rubicunda albo-marginata, rosé met zalm¬ 

kleur en rood.1.80 15.— 
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Thorbecki, zeer zacht lila-rose.1.80 15.— 
Tricolor grandiflora, vleeschkleurig. naar 

het midden lichtrose; gelijkt veel op 
Monsieur Charles Levecque.8.— 75.— 

Verschaffelti, donker paarsrood.1.50 12.- 
Vertumnus, lila rosé met vleeschkl. midden 1.80 15.— 
Virginie.1.80 15.— 

Enkelbloemige Pioenen. Gulden 
p. 10 

Clothos, zuiver rosé.3.— 
Comus, karmijnrose.4.— 
Festiva fragrans, zuiverrose, enorm groote bloe¬ 

men, rijkbloeiend.6.— 
Goliath, karmijnrood.7.50 
Medon, vleeschkleur in wit overgaand.7.50 
Trophy, violetrood, rijkbloeiend.4.50 

Diverse soorten PAEONIA’S. 
Gulden 
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PAEONIA officinalis mutabilis (alba) plena 3.30 30.— 
— officinalis rosea plena. 2.80 25.— 
— „ rubra plena.1.— 9.— 
— tenuifolia.1.80 15.— 

„ fl. pl.4.- 35.— 
— Whitmanniana.15.— 

PANICUM virgatum.2— 18.— 
f PAPAVER oriëntale Beauty of Livermere 0.80 6.— 
f — oriëntale Blush Queen. 0.80 6.— 
f — „ Carminea. 0.90 7.50 
f — „ Duke of Teek. 0.80 6.— 
f — „ Grenadier.1.— 9.— 
f — „ Goliath (zie bl. 16) ... . 1.50 12.— 
f — „ hesperia. 0.80 6.— 
f— „ Lady Roscoe (zie bl. 16). . 1.50 12.— 
f — „ Loreley. 0.90 7.50 
f — „ MAHONY, NIEUW (zie bl. 16) 0.80 6.— 
+ — „ MARY STUDHOLME (zie 

bladz. 16).1.80 15.— 
f — „ Medusa. 0.90 7.50 
f — „ Mrs. Marsh, NIEUW (zie 

bladz. 17).1.— 9.— 
f — „ Princes Victoria Louise, 

NIEUW (zie bl. 17) . . . 2.50 20.— 
f — „ Proserpine. 0.80 6.— 
f — „ Psyche. 0.90 7.50 
f — „ Queen Alexandra, (zie bl. 17) 2.— 
f — „ Rembrandt, NIEUW (zie 

bladz. 17). 0.80 6 — 
f — „ Royal Scarlet. 0.80 6.— 
f — „ Salmon Queen. 0.80 6.— 
f — „ Silver Queen. 0.80 6.— 
f — „ Vesta, NIEUW. 0.80 6.— 

PENTSTEMON barbatus (zie Chelone). 
f — ovatus.1.— 
f — NEWBURY GEM.3 — 
f — pubescens coeruleus.1.50 



36 B. RUYS - „MOERHEIM 

Gulden 
p. 1'» p. 10O 

f PENTSTEMON strictus.1.50 
f — tubiflorus.1.50 12.— 

PETASITES japonicus giganteus . . . 0.90 7.50 
PHALAR1S arundenacea elegantiss. picta 1.30 
PHLOX amoena. 0.80 6.— 

PHLOX DECUSSATA. 
Gulden 

p. 10 p. 100 

Adonis, zalmkleurig rosé. 0.90 7.50 
Antoinette Six, wit. 0.80 6.— 
Artaxis, mat lila met wit centrum .... 0.70 4.50 
Béranger, licht rosé in wit overgaand, extra 0.70 5.— 
Blanc nain, wit, vrij laag. 0.80 6.— 
Boule de feu, vuurrood.. 0.80 6.— 
Brillant, scharlaken bloed-rood.1.— 9.— 
Caran d’Ache, zalmkleurig rosé. 0.80 6.— 
Carl Huber, donker karmijn-amarantrood 1.— 9.— 
Champs Elysées, donker wijnrood .... 0.90 7.50 
Clara Benz, schitterend rosa karmijn, met 

lila oog.1.50 12.— 
Comète, karmijn violet met rose-mauve en 

wit oog. 0.90 7.50 
Conspicua, zacht rosé en donker rood oog 1.80 15.— 
Coquelicot, oranje scharlaken. 0.80 6.— 
Eclaireur, karmijn-violetrood met rosé cen¬ 

trum, grootbloemig. 0.80 6.— 
Etna, diep koraalrood. 0.80 6.— 
Etoile de Nancy, rosé met witten rand en 

karmijnrood oog.2.— 
Eugène Danzanvilliers, mat lila-rose. . . 0.80 6.— 
Fantöme, helder violet met wit hart ... 3. 
Flambeau, oranje-scharlakenrood met don¬ 

ker oog, extra. 0.90 7.50 
Flora Hornung, wit met groot schitterend 

karmijn oog, laaggr.4.— 
Fort de France, prachtig zalmkleur met 

purper oog.3. 
FreifrBulein von Lassberg, zuiver sneeuw¬ 

wit, extra.1.50 12.— 
F. W. Maure, zalmkleurig.1. - 9.— 
G. A. Strohlein. Prachtige nieuwe variëteit, 

met groote oranjeachtige scharlaken roode 
bloemen en schitterend karmijn oog. Zeer 
aan te bevelen.6.— 

Generaal van Neutsz, nieuw (zie blz. 17) . 2.80 25.— 
Gloire d’Orléans, bontbladerig.1.80 15.— 
Grossclaude, donker purper-scharlaken, extra 0.90 7.50 
Gruppenkönigin, vleeschkleurig rosé, kar¬ 

mijn oog.7.50 
Henry Regnault, schitterend rosé karmijn, 

half hoog.2.— 
Héroïne, purper-blauw. 0.80 6.— 
Irene, donker karmijn-rood. 0.90 7.50 
Iris, purper-blauw. 0.80 6.— 
Jean Barth, licht rosé met kersrood oog . 0.80 6.— 
Jeanne d’Arc, wit. 0.80 6.— 
Joséphine Gerbeaux, wit m. rood oog, grootbl. 0.80 5.— 
Jocelyn, schitterend oranje met purper oog, 

half hoog.2.50 
L’Aiglon, karmijnrose met helder karmijn oog, 

extra grootbloemig. 0.80 6.— 
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Gulden 
p. 10 p. 100 

Le Siècle, zalmkleurig rosé, oog wit met lila 
weerschijn.1.50 

Le Soleil, rosé met licht centrum .... 0.80 6.— 
Lord Raileigh, paars, grootbloemig . . . 0.80 5.— 
Lothar, schitterend rood met donker midden . 0.80 7.50 
Lumineux, zalmkleurig karmijnrood met 

wit oog. 0.90 7.50 
Mad.eI,e Miolan Carvalho, wit. 0.80 6.— 
Marle Kuppenheim, wit. 0.80 6.— 
Mathilde Serao, wit met zwavelachtig geel 
oog. 0.90 7.50 

Maximiüen, helder oranje scharlaken met 
karmijn oog, extra.2.— 18.— 

Météore, zacht rosé met licht hart, extra 
grootbloemig. 0.80 6.— 

Miss Pemberton, karmijnrose met donker 
hart, extra grootbl.1.80 15.— 

Mounet Sully, oranje scharlaken, purper oog 2.— 
Mrs. Arthur Baker, schoon zalmkl. rosé . 1.50 10.— 
Mrs. Jenkins, zuiver wit met enorme 

bloemen, extra. 0.90 7.50 
Mrs. Ollver, zeer schoone nieuwigheid, met 

mooi gevormde trossen van zeer groote 
bloemen, die van een prachtige zalmkleur 
zijn met wit hart.1.50 10.— 

Panthéon, schitterend donkerrose, extra 
grootbloemig.  0.80 5.— 

Pêcheur d’Islande, zalmkleurig rood met 
wit hart. 0.80 6.— 

Perle rosé, purper rosé.2.— 
Prof. Schliemann, rosé met karmijn oog . 0.80 6.— 
Pyramide, zuiver wit, groote trossen ... 1.50 12.— 
Reichsgraf von Hochberg, schitterend amarant 

purper. Waardevolle nieuwigheid . . . 1.— 9.— 
Roger Marx, karmijnrood met groot purper 

oog, grootbl. extra.1.80 15.— 
Salteri, bontbladerig.1.50 12.— 
Satin rosé, zuiver rosé met groot wit mid¬ 

den, extra.1.— 9.— 
Schlossg&rtner Reichenau, zuiver karmijnrose 1.— 9.— 
Selma, nieuw (zie bladz. 17).2.— 18.— 
Sindbad, zeer groote bloemen van lila 

maure kleur, die overgaat in lila-rose, met 
karmijn rood oog.2.— 

Sonnenkind, donkerrose, naar h. midden licht 0.80 6.— 
Tapis blanc, zuiver wit, zeer laag, extra 
grootbloemig.1.30 10.— 

Tourmasse, vuurrood. 0.80 6.— 
William Mohring, rosé met kersrood oog . . 1.— 9.— 
William Ramsey, donker purper, Extra . . 1.— 9.— 
Wolfgang van Qoethe, schitterend rosé 

met rooden schijn, wit oog.1.— 9.— 

PHLOX DECUSSATA, 

in soorten op naam naar mijne keus 

f 4.50 per 100. 

-- 
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Phlox suffruticosa. Gulden 
p. 10 p. 100 

Beauty of Edinburgh.1.— 8.— 
Burns ..1.— 8.— 
Forward.1.— 8.— 
Maculata .1.50 
Mrs* Leckie.1.— 8.— 
Snowdon, zuiver wit. 0.80 6.— 

f PHLOX divaricata (canadensis) .... 0.50 4.50 
f — divaricata alba.1.— 9.— 

— „ Lapliami (Perry’s var.) 
(zie blz. 17).2.50 

— ovata caroliniana.2.50 
— setacea atropurpurea. 0.80 6.— 
— „ frondosa. 0.80 6.— 
— „ Madeleine rouge. 0.80 6.— 
— „ Morgenstern. 0.80 6.— 
— „ nivalis. 0.80 6.— 
— stellaria erubescens.1.— 

f — verna.1.— 
f PHYSALIS Alkekengi, Lampionplant . . 0.50 3.— 
f — Franchetti. 0.50 3.— 
f PHYSOSTEQIA virginica alba, een der 

beste witte snijbloemen. 0.80 6.— 
t — virginica rubra. 0.80 6.— 

PHYTEUMA betonicifolia.1.50 
— canescens.2.— 
PIMPINELLA magna rosea.3.— 

f PITTYROSPERMUM acerinum, met witte 
bloempluimen.. 0.80 6.— 

PLATYCODON macrantha. 0.80 6.— 
— Mariesi.1.— 

f PLUMBAGO Larpentae. 0.80 6.— 
POLEMONIUM coeruleum flore albo 

fol. var. zeer zeldzaam (zie blz. 17) . 3.— 
f — Richardsoni, blauw.1.— 9.— 
f — „ album, (echt) zuiver wit 1.— 9.— 
f POLYGONUM amplexicaule oxyphyllum 0.80 6.— 

— BALDSCHUANICUM, NIEUW (zie bl. 17) 3.30 30.— 
— bistortum superbum.1.50 
— filiforme fol. var.2.50 
— polystachyum (zie P. amplex. oxyph.) 
— sachalinense. 0.70 4.50 
— Sieboldi spectabile . . p. stuk f 0.90 
— sphaerostachium . . „ „ „ 1.80 
POTENTILLA Friedrichseni (zie blz. 17) 2.30 20.— 

f POTENTILLA HYBRIDEN 

in onderstaande soorten, alle met dubbele bloemen, 

behalve waar „enkel” bij vermeld staat. 

f 6.— p. 100, 

Alba, enkel wit. 
Cratère. 
Don Quichotte. 
Drapeau, kastanjerood. 
Emilie. 
Formosa, enkel, rosé. 
Gold Kugel, heldergeel. 
Hamlet, donker karmijn. 

48.— p. 1000. 

Laurium. 
Lemoine. 
Monsieur Rouillard, kar¬ 

mijn met geel omzoomd. 
Nigra plena, donkerpurper, 

bijna zwart. 
Panorama, oranje, purper 

gestreept. 
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Perfecta plena, oranje en 
geel. 

Purpurea plena, donker 
karmijn en goudgeel. 

Tournaise. 
ToussaintLouverture, pur¬ 

per karmijn. 
Variabilis plena, scharl. 

Versicolor, geel en rood 
gevlekt. 

Velours pourpre, fluweel- 
bruin. 

Vulcain. 
William Rollison, kastanje¬ 

bruin met oranje. 

-- Gulden 
p.10 p. 100 

PRIMULA acaulis alba pl. 0.90 7.50 
— acaulis COERULEA.1.— 9.— 
— „ Croussie plena. 0.80 6.— 
— „ Miss Massey.1.30 10.— 
— „ POMPADOUR (zie blz. 18) . 10.— 
— „ sulphurea pl. 0.80 6.— 
— auricula, grootbloemige Luiksche Auri- 

kels in gemengde kleuren, pracht- 
mengsel. 0.80 6.— 

— auricula Germania, NIEUW (z. blz. 18) 3.— 
f — Cashmeriana. 0.80 6.— 

— „ alba.1.50 
— glaucescens.1.50 
— japonica. 0.80 6.— 
— luteola.3.— 
— marginata (zie blz. 18).3.— 
— megasifolia (zie blz. 18).6.— 

f — Munroi (involucrata).1.— 9.— 
+ — officinalis grandiflora.1.50 
f — ROSEA GRANDIFLORA.1.— 9.- 

PRIMULA SIEBOLDI (cortusoides) 

in onderstaande soorten naar mijne keus 

f 5.— per 100; f 48.— per 1000. 

Alba magnifica, glanzend wit, bloembl. ingesneden, extra. 
Arthur, licht karmijnrose met wit oog. 
Atlas, donker karmijnrose met wit oog. 
Beauty of Sale, licht paarskarmijn met wit oog. 
Charming Bride. 
Daphinis, paarsachtig rosé met witte ster. 
Fairy Queen, wit, achterzijde lila. 
Grandiflora, helder paars-rose. 
Harry Leich, lila. 
Le Prophéte, wit met paars-rose randje en achterzijde. 
Lurley, paarsachtig karmijn. 
Maidens Blush, wit met vleeschkleur, grootbl. gekroesd. 
Miss Nelly Sandbach, paars-rose, fijn wit geaderd. 
Mrs. Brownhill. 

„ Ryder, wit, heel licht paars geaderd. 
Princess Beatrice, wit achterzijde licht lila, gekroesd. 
Queen Victoria, wit met lila achterzijde, gekruld. 
Reggiana, wit, zacht lila achterzijde, gekruld. 
Rosea striata, wit, licht rosé achterzijde. 
Sirius, donkerrose met wit oog. 
Tragédie, donkerrose met wit naar het midden. 
William Clibran, zuiver wit grootbl. 

- Gulden 
p. 10 p. 100 

PRIMULA Sikkimensis.1.80 15 — 
— veris elatior, gemengde kleuren . . 0.70 4.50 
PRUNELLA incisa.1.50 
- Webbiana.2.— 
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fPyrethrum Roseum Hybriden. 
Enkele variëteiten. 

Gulden 
p. 10 p. 100 

Agnes Mary Kelway, rosé.2.— 18.— 
Aminte, mooi rosé.2.— 18.— 
Apollyon, rosé.1.— 9.— 
Beatrice Kelway, donkerrose.1.— 9.— 
Dorothy Kelway, grootbl., schitterend 
kersrood.2.— 

Gazelle, purper karmijn.1.50 12.— 
James Kelway, schitterend scharlakenrood 1.50 12.— 
Jubilee, vurig scharlakenrood, zeer grootbl. 1.— 9.— 
Maud, zacht rosé.1.50 12.— 
Mrs. Bateman Brown, schitterend scharlaken 2.— 18.— 
Neptune, kastanjekleur.2.— 18.— 
Ochroleucum, zwavelgeel.1.50 12.— 
Queen of the Whites, wit met wit centrum 5.— 
Vésuve, bloedrood, groote bloembladen . . 2.— 
Vivid, donker purperrood.1.80 15.— 

fPyrethrum Roseum Hybriden. 
Dubbele variëteiten. 

Achille, bronskleurig met rosé.1.50 12.— 
Alfred, karmijn, prachtig, een der beste 

dubbele roode.1.50 12.— 
Aphrodite, wit.1.80 15.— 
Argentine, wit.1.80 15.— 
Beauty of Laeken, purperrood m. licht hart 1.80 15.— 
Captain Nares, donker rosé.  1.— 9.— 
Carl Vogt, wit, zeer vroeg, de beste witte 1.80 15.— 
Carneum plenum, vleeschkleurig .... 1.— 9.— 
Celia, helderrose.2.— 
Cleopatra, geel en wit. 2.30 21.— 
Déesse, vleeschkleur.2.— 18.— 
Figaro, karmijnrose.1.— 9.— 
Gloire de Stalle, karmijnrood.1.— 9.— 
Henry Murger, purper.1.80 15.— 
Hercules, rosé lila.2.— 18.— 
Ida, rosé met geel hart.1.50 12.— 
Leonard Kelway, licht rosé. 2.30 20.— 
LORD ROSEBERRY, NIEUW. Schitterend 

karmijnrood, de beste van allen .... 2.80 25.— 
Madame Munier, vleeschkleurig.1.80 15.— 
MELTON, donker scharlakenrood .... 2.30 21 — 
Météore, purper rosé, met witte puntjes . 1.80 15.— 
Minerva, rosé.1.80 15.— 
Mrs. Dix, vleeschkleurig.1.— 9.— 
NON PLUS ULTRA, licht vleeschkl., bijna 

wit, extra grootbloemig.2.— 18.— 
PERICLES, goudgeel met rosé straalbloemen 2.50 24. — 
Primrose, zwavelgeel. 2.30 21.— 
Princesse de Metternich, zuiver wit . . . 1.80 15.— 
QUEEN ALEXANDRA, wit grootbl., zeer 
schoon.10.— 

Queen Sophia, vleeschkleurig.1.80 15.— 
Roaeum plenum, rosé.1.50 12.— 
Solfatare, roomgeel. 2.30 20.— 
YVONNE CAYEUX, groote zuiverwitte bloe¬ 

men met helder geel hart, een van de 
beste Pyrethrums van zeer schoone vorm 
en kleur. 3.50 30.— 
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Gulden 
p.10 p.100 

f RANUNCULUS aconitifolius 11. pl. . . 0.80 6.— 
f — amplexicaulis.1.50 12.— 
+ — acris fl.pl. 0.90 7.50 
f — speciosus fl.pl.1.— 9.— 

REHMANNIA ANQULATA (zie blz. 18) in 
potten. 3.50 30.— 

RHEUM acuminatum, NIEUW (zie blz. 18) 3.— 
RHEXIA virginica.1.— 9 — 
RODGERSIA podophylla.3.— 

f ROMNEYA COULTERI, NIEUW (z.blz. 18) 5.— 45.— 
RUBUS odoratus.3.— 
— sorbifolius (aardbeiframboos) .... 0.70 4.50 

f RUDBECKIA laclniata Golden Glow . . 0.70 4.50 
f - MAXIMA (zie blz. 18).1.80 15 — 
f — Newmanni (speciosa). 0.80 6.— 
+ RUDBECKIA nidita Autumn Glory, hoog 

groeiend, bloeit met groote gele enkele 
bloemen van Aug.—Oct.1.— 

*j* — purpurea, zie Echinacea. 
f — subtomentosa, geel.1.— 

SALVIA tenor!.1.50 
- turkestanica.2.— 18.— 

SANGUINARIA canadensis major . . . 2.— 18.— 
SAPONARIA officln. fl. pleno .... 1.50 
— oxymoides splendens.1.50 
SAXIFRAGA acanthifolia.0.80 
— altissima.0.80 
— zie ook onder Megasia. 
— Andrews!.0.80 
— Colvilli.0.80 
— COTYLEDON PYRAMIDALIS ... 1.— 9 — 
— cuneifolia.0.80 
— grandiflora.1.— 
— granulata fl.pl. 0.80 6.— 
— Guildford Seedling (zie bladzijde 18). 3.50 
— Gutheriana.0.80 
— Haworthi.0.80 
— HYPNOIDES PURPUREA.0.80 
— incurvifolia . . *.0.80 
— intermedia.0.80 
— muscosa.0.80 
— pectinata.0.80 
— peltata. 0.80 6.— 
— PSEUDA-SANCTA, geelbloemig vroeg 2.— 
— Rhei.0.80 
— Sternberg!.0.80 
— umbrosa fol. var.0.80 
— Wallacei.0.80 

f SCABIOSA CAUCASICA.1.— 9.— 
f — CAUCASICA ALBA.2— 18.— 
+ — japonica, in potten (zie blz. 18) . . . 2.50 24.— 
f — gigantea.. . 0.80 6.— 

— graminifolia.1.50 
SCUTELLARIA Brittoni.2.50 
SEDUM Anacampseros.0.80 
— asiaticum.0.80 
— Ewersil.0.80 
— glaucum.0.80 
— japonicum macroph. albo marginatum 0.80 
— Kamschaticum.0.80 
— Lydium.0.80 
— pulchellum (zie blz. 19).2.— 
— roseum.0.80 
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Gulden 
p. 10 p 100 

SEMPERVIVUM arachnoideum, een der 
beste voor mozaïekvakken; zij is wit 
en spinnewebachtig behaard .... 0.50 3.— 

— Comolli.0.80 
— cornutum.0.80 
— Funcki.0.80 
— Powelli.0.80 
— PYRENA1CUM, door de eigenaardig ge¬ 

vormde en donkerrood gekl. bladeren 
is deze zonder twijfel een der schoonste 
winterharde mozaïekplanten. 0.60 5.— 

— Verloti.0.80 
f SENECIO CLIVORUM, (zie blz. 19) . . 3.— 
f — doronicum, oranjegeel.1.50 
f — pulcher.. 3.50 
f — tanguticus (zie blz. 19).2.50 

SHORTIA galacifolia, wit, zeer schoon . 0.50 
f SIDALCEA candida.0.80 

— incarnata . . :.0.80 
+ — malvsflora Listeri.1.50 12.— 

— ROSY OEM, (zie blz. 19).1.— 9.— 
SILENE acaulis.2.— 
— acaulis fl. pi.3.— 
— „ grandiflora.1.50 
— alpestris.1.50 
— maritima fl. pl., dubbel wit .... 2.— 
— Schafta.2.— 
SILPHIUM perfoliatum.1.50 
SOLDANELLA alpina.1.50 12 — 
— MONTANA, echt met groote bladeren, 
(zeldzaam).5.— 

SOLIDAQO Buchleyi.2.— 
— canadensis nana, geel.1.50 
— rigidiscula.2.— 
— speciosa.1.— 
— sliorti, laag.1.— 
— spectabilis.1.50 
— virgaurea.. 1.— 
SPERQULA pilifera aurea. 0.80 6.— 
SPIGELIA marylandica.3.— 
SPIRAEA Aruncus. 0.80 6.— 
— Aruncus chinensis.5.— 
— „ KNEIFFI, NIEUW (zie blz. 19) 1.80 15.— 
— chinensis, zie Astilbe Chinensis. 
— filipendula fl.pl. 0.80 6.— 
— Kamschatica.1.— 
— gigantea.1.— 9.— 
— palmata, rood. 0.80 6.— 
— „ maxima, NIEUW.1.50 
— „ purpurea, echt.2.— 
— trifoliata, zie Gillenia. 
— sinensis, zie Astilbe Chinensis. 
— venusta, (lobata).1.— 9.— 
STACHYS discolor.4 — 
— lanata.1.— 
STATICE latifolia.2.— 
STIPA pennata.1.— 

f STOCKESIA Cyanea, bloeit in October 
en doet denken aan Centaurea montana 
rosea. Zeer schoone snijbloem . . . 1.— 9.— 

SYMPHYTUM asperrinum fol. var. . . 1.50 
TELEKIA (Buphthalmum) cordifolia 
(speciosa).1.50 
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Gulden 
p. 10 p. 100 

TMALICTRUM Adianthifolium, echt, laag 1.80 15.— 
— Aquilegiaefolium, wit.1.— 
— „ purpureum . . . 1.50 
— DELAVAYI, NIEUW! (zie blz. 19) . . 2.50 24.— 
— flavum aureum, NIEUW!.2.50 
— „ glaucum.2.— 
— petaloideum.1.30 
THERMOPSIS montana.1.— 9.— 
THLADIANTHA dubia, snelgroeiende 
klimplant.1.— 

THYMUS citriodorus fol. var.1.— 
— lanuginosus .. 0.80 6.— 
— serpyllus albus .    0.80 6.— 
— „ coccineus 0.80 6.— 
— „ splendens.1.50 

f TIARELLA cordifolia. 0.80 6.— 
TRADESCANTIA virginica.1 — 
— virginica alba.1.— 
— „ lilacina.1.— 
— „ rubra.1.— 
TRICYRTIS hirta (zie blz. 20) ... . 0.70 4.50 
TR1FOLIUM repens atro°purpureum . . 1.— 

f TRILL1UM grandiflorum. 0.80 6 — 
f TR1TOMA corallina, laag oranjegeel . . 1.— 9.— 
+ — Express. NIEUW! (zie bladz. 20) . . 1.— 9.— 

— Etna.2.50 
— Fritz Damman.2.— 
— Leichtlini.2.— 
— Mac Owani, oranjegeel. 0.80 6.— 
— Natalensis.1.50 
— Obélisque, goudgeel.4.— 
— rufa.2.— 
— Star of Baden-Baden.2.50 

t — Tucki, zeer vroeg, rood en geel. . . 0.80 6.— 
+ — Uvaria grandiflora.1.50 
f TROLLIUS ASIATICUS FLORE CROCEO, 

NIEUW! (zie bladz. 20). 1.80 15.- 
f — CAUCASICUS ORANQE GLOBE, echt, 

NIEUW! (zie bladz. 20). 1.80 15.— 
f — europaeus.1.— 
f — Fire Globe, NIEUW! (zie bladz. 20) . 8.50 75.— 
f — Gibsoni, echt.7.50 
t — giganteus.1.50 
f — hybridus Thos S. Ware, oranjegeel 1.50 
f — japonicus (Fortunei) fl. pl., zuiver 

oranje.1.— 9.— 
f — japonicus EXCELSIOR, NIEUW! (zie 

bladz. 20). 1.80 15.— 
TROPAEOLUM speciosum, worteltjes. . 0.80 6.— 
UVULARIA grandiflora.1.50 
VERBASCUM pannosum.2.— 
— W1EDEMANNIANUM.•. . L— 9.— 
VERNONIA arkansana.* . 3.— 
— Novaeborescensis.2.— 
VERONICA amethystina.1.30 
— Gentianoides fol. var.1.— 
— incana.1.— 

f — LONGIFOLIA SUBSESSILIS (Hen- 
dersoni) ..2.— 18.— 

— repens.1.— 
f — ru pestris.1.50 
f — spicata elegans.1.— 

— virginica.1.50 
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Gulden 
p. 10 p. 100 

VERONICA virginica alba.1.— 
VINCA minor. 0.70 4.50 
— minor fl. albo.1.— 
— „ fol. arg. var. 0.80 6.— 
VIOLA cornuta alba.1.— 

VIOLA CORNUTA HYBRIDEN. 
(TUFTED PANSIES.) 

Deze nieuwe viooltjes, ontstaan door eene kruising van 
Viola cornuta X Viola tricolor maxima, zijn in Engeland 
reeds eenige jaren in cultuur en hebben daar reeds, dank 
zij de vele goede eigenschappen, die deze hybriden van 
hare beide ouders hebben overgenomen, eene vrij alge- 
meene bekendheid verworven. Zij hebben de groeiwijze 
van V. cornuta, en bloeien vanaf April tot in het late 
najaar bijna zonder ophouden, terwijl zij volkomen win¬ 
terhard zijn. De bloemen komen, wat vorm en grootte 
betreft, overeen met de gewone pensées, doch de kleuren 
zijn meer effen en zuiverder. 

In onderstaande soorten per 10 stuks f 0.80, 
per 100 stuks f 6.—. 

Acme. 
Archie Grant. 
Bethea. 
Blue Duchess. 
Charmes. 
Christiana. 
Counciilor Waters, 
Daldowie Yellow. 
Florizel. 
G. H. Riding. 
Goldfinch. 
Hemy’s Gold. 
Kitty Bell. 
Liiacina. 
L’Unique. 

Marchioness. 
Max. Kolb. 
Mrs. C. J. Gordon 
Mrs. C. Turner. 
Mrs. Gray. 
Nellie. 
Ophelia. 
Primrose Dame. 
Snowflake. 
Sylvia. 
Thomas Glenn. 
Violetta. 
White Duchess. 
W. P. A. Smith. 

f VIOLA ODORATA LA FRANCE, NIEUW! 
(zie bladz. 20) (potplanten). 

— odorata lutea, NIEUW! zwavelgeel . 
— „ Perle Rosé NIEUW! . . . 
— „ PRINCESSE DE GALLES . 
— „ Souvenir de Mons. Jossi . . 
WHALENBERGIA, zie Camp. grandiflora. 
WULFENIA carinthiaca, blauwbloeiende 

lage Alpenplant. 

Gulden 
p. 10 p. 100 

0.90 7.50 
1.50 
1.— 

1.— 
2.- 18.— 

1.50 

Eenige Ericaceae. 
CALLUNA vulgaris argentea.\ 
— vulgaris elata.f p. 10 f 1.50 
ERICA herbacea carnea.L 100 -12.— 
— vagans alba./ 

Eenige Vollegronds-Varens. 
Gulden 

p. 10 p 100 

ADIANTHUM pedatum.1.- 9 — 
ASPLENIUM Filix foemlna.1 — 
— laclnlatum.1.50 



DEDEMSVAART. 45 

Gulden 
p. 10 p. 100 

BLECHNUM spicant. . . 1. 
mCKSONIA punctilobula. . . 1.50 12.— 
HYPOLIPSIS millifolia. . . 4.- 
LASTREA (Aspidium) Filix Mas . . . . 1.50 
— spinulosa. . . 2.— 
ONOCLEA sensibilis. . . 1 — 9.— 
OSMUNDA cinnamomea. . . 2.50 24.- 
— claytoniana. . . 2.50 24.- 
— gracilis. . . 2.50 24.- 
— regalis, Koningsvaren. . . 1.50 12.— 
POLYPODIUM dryopteris. . . 1.50 12.— 
POLYSTICHUM abreviatum .... . . 2.- 18.- 
— angulare proliferum. . . 1.50 12.— 
— grandicephalum. . . 2.— 18.— 
— pumilum. . . 1.50 12.- 
SCOLOPENDRIUM officinarum . . . . . 1.— 9.- 

. , . ) jonge planten . . . 
— undulatum ; , , 

) zware planten. . . 
. . 1.80 
. . 3.50 

15.- 
30.— 

STRUTHIOPTERIS germanica . . . . . 0.80 6.- 
— pennsylvanicum. . . 2.80 24.— 

Winterharde Waterplanten. 
Gulden 

p. 10 p. 100 

ACORUS Calamus. 0.75 5.— 
ALISMA natans. 0.70 4.50 
— Plantago. 0.70 4.50 
BUTOMUS umbellatus. 0.75 5.— 
CALLA palustris. 0.70 4.50 
CALTHA „   0.75 5 — 
— palustris fl. pleno.1.— 9.— 
ERIOPHORUM aiigustifolium. 0.50 3.— 
HOTTONIA palustris. 0.50 3.— 
HYDROCHARIS Morsus Ranae. 0.50 3.— 
IRIS pseudacorus. 0.75 6.— 
JUNCUS zebrinus.3.— 
MENYANTHES trifoliata. 0.75 5.— 
NUPHAR luteum. 0.75 6.— 
NYMPHAEA alba. 0.90 7.50 
RANUNCULUS Lingua. 0.75 5.— 
SAGITTARIA japonica.3.— 25.— 
— sagittifolia :. 0.75 5.— 
SCIRPUS lacustris. 0.75 5.— 
STRATIOTES aloides. 0.50 3.— 
TYPHA angustifolia. 0.75 6.— 
— latifolia. 0.75 6.— 
UTR1CULARIA vulgaris. 0.50 3 — 
VILLARSIA nymphaeoides. 0.75 5.— 

ZELDZAME WINTERHARDE 

NYMPHAEA’s 

De beste tijd voor het planten van Waterlelies is vanaf 
eind April tot begin Juni Bestellingen worden echter 
vroegtijdig verzocht, om in Mei te worden uitgevoerd. 

Gulden p. stuk 

NYMPliAEA Froebeli, schitterend donkerkarmijn, 
naar het midden scharlakenrood, rijkbloeiend . 3.— 

— Gladstoniana, reusachtige sneeuwwitte bloemen, 
goudgele stampers.3.— 
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Gulden per stuk. 

NYMPHAEA Laydekeri purpurata, wijnrood, naar 
het midden scharlakenrood, meeldraden goudgeel; 
zeer sterke en rijkbloeiende variëteit .... 4.— 

— Laydekeri rosea, de bloemen zijn eerst rosé en 
later donkerder van kleur.4.— 

— Marliacea alblda, groote ivoorwitte bloemen . 2.— 
— „ carnea, zacht vleeschkleurig, groot- 

bloemig.2.50 
— „ chromatella, enorme prachtige licht¬ 

gele bloemen; bladeren donkergroen 
met bruine vlekken.1.20 

— „ rosea, mooi rosé, grootbloemig; 
bladeren met purperen glans. . . . 3.— 

— „ sphaerocarpa rosea, sterke soort met 
prachtige rosé bloemen.4.25 

Groente- en Specerijplanten. 
Gulden 

p. 10 p. 100 

Dragon, echte overblijvende. 0.75 6.— 
Lieve-Vrouwe-bedstroo. 0.45 3.— 
Majoraan, overblijvend. 0.75 6.— 
Mierikswortel. 0.75 6.— 
Pimpernel. 0.75 6.— 
Rabarber, Queen Victoria.1.20 10.— 
Salie. 0.75 6 — 
Thijm.. 0.75 6 — 
Wijnruit.1.50 
Zuring. 0.45 3.— 

STRUIKROZEN. 

Sedert eenige jaren heb ik van de kuituur van Struik- 
rozen een specialiteit gemaakt, voornamelijk daar ik 
nergens elders een beter gewas vond. Mijne struikrozen, 
die uitsluitend op canina of sweetbriar zijn geoculeerd, 
munten uit door een uiterst krachtig en sterk vertakt 
wortelgestel en bizonder zware takken. 

Eenige der beste nieuwe Rozen. 

ROSA RUGOSA „NOVA ZEMBLA” (B. Ruys 1906). 
Deze prachtige nieuwe Roos, welke ik het genoegen 
heb thans voor het eerst aan te bieden is een witte 
Sport van de bekende „Rosa rugosa Conrad Ferd. 
Meyer.” Ze is evenzoo goed bestand tegen de strengste 
koude en bloeit ook even vroeg als deze, terwijl haar 
schoon gevormde rozen een heerlijken geur hebben. 
Zeer goede aanwinst. (Zie afbeelding blz. 47.) 

Sterke geoculeerde struiken. 
p. st. f 0.90, p. 10 st. f 7.50, p. 100 st. f 60.- 

MAD. N. LEVAVASSEUR. Laagblijvende, doorbloeiende 
Crimson Rambler . p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 20.— 

ROSA PERNETTYANA SOLEIL D’OR. Over deze roos 
is den laatsten tijd zooveel geschreven, dat verdere 
beschrijving geheel overbodig is. Daar het schijnt dat 
ook een andere soort onder dezen naam verkocht is, 
deel ik hierbij mede, dat ik haar destijds van den 
oorspronkelijken winner heb ontvangen en dat men 
dus van de echtheid verzekerd kan zijn. 

p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.- 
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Rosa rugosa „Nova Zembla 

FRAU CARL DRUSCHKI (Schneekönlgin.) Extra groot- 
bloemig, zuiver wit, schoone vorm. 

p. 10 st. f 1.75, p. 100 st. f 12.— 

LIBERTY, prachtige donkerroode snij- en trekroos. 
p. 10 st. f 3.50, p. 100 st. f 30.- 

APOTHEKER Q. HOFER, grootbloemige Thee-hybride, 
schoone vorm, schitterend purperrood. 

p. 10 st. f 2.-, p. 100 st. f 15.- 

MINA BARBANSON. Schoon gevormde, schitterend 
zilverrose gekleurde bloem. Spitse knop. Zeer aan 
te bevelen p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 15.— 

QEORQE SCHWARTZ. Groote goed gevormde bloemen, 
van een prachtig donker kanariegele kleur. Zeer schoon 
en welriekend . . p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 20.— 

ETOILE DE FRANCE. Prachtige nieuwe uit Frankrijk 
ingevoerde donkerroode Thee hybride, van onberispe- 
lijken vorm, en sterken groei. De kleur is schitterend 
karmijnrood met kersrood hart. Prachtige aanwinst. 

p. 10 st. f 4.-, p. 100 st. f 36.- 
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MILDRED GRANT. Zeer groote zilver-witte goed ge¬ 
vormde roos met een zacht rosé schaduw in het midden. 

p. 10 st. f 3.-, p. 100 st. f 24.— 

LADY ASHTOWN. Schoone, sterk groeiende, nieuwe roos, 
met prachtige spitse knoppen welke bloemen van fijn rosé 
kleur met geelachtig hart voortbrengt. Zij bloeit bijna 
den geheelen zomer. p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 20.— 

BARON LADE. Nieuwe zuiver karmijnroode Thee-hybride. 
p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 20.— 

Dr. CAMPBELL HALL. Schoon gevormde nieuwe roos, 
van koraalroode kleur met zilveren schijn en geel 
hart.p. 10 st. f 4.—, p. 100 st. f 30.— 

FRIEDRICH HARMS. Prachtige gele Thee-hybride, van 
onberispelijken vorm. De schoone spitse rozen zijn 
roomgeel van kleur, overgaand tot oranjegeel naar het 
midden.p. 10 st. f 3.—, p. 100 st. f 24.— 

LADY GAY. Een beduidende verbetering van Dorothy 
Perkins, welke veel levendiger gekleurd is. Zij trok 
de algemeene aandacht in ’05 en ’06 op de Temple 
Show te Londen, en wordt algemeen als een der beste 
nieuwe rozen beschouwd. 

p. 10 st. f 7.—, p. 100 st. f 60.— 

RICHMOND. Uit Amerika afkomstige zeer schoone 
nieuwe roos. Zij is een der beste en meest schitterende 
donker bloed-roode, en kan beschouwd worden als een 
verbetering van de „Liberty”.p. st. f 0.90 

FLORENCE PEMBERTON. Prachtige nieuwe roos van 
room-witte kleur met rosé schaduw. Zeer rijk- en 
doorbloeiend.... p. 10 st. f 3.50, p. 100 st. f 30.— 

Gulden 
p. 10 p. 100 

American Beauty.2.— 18.— 
Blush Rambler.2.— 15.— 
Captain Hayward.1.50 12.— 
Caroline Testout.1.25 10.— 
Clara Watson.1.75 14 — 
Clio.1.75 15.— 
Conrad Ferdinand Meyer.1.25 10.— 
Crimson Rambler.1.75 15.— 
Gloire de Dijon.1.50 12.— 
G. Nabonnand.1.50 12.— 
Gruss an Teplitz.1.50 12.— 
Gustave Régis.1.50 12.— 
Johanna Sebus.1.50 12.— 
Kaiserin Auguste Victoria.1.75 15.— 
Killarney.3.— 24.— 
La France.1.50 12.— 
L* Innocence.1.50 12.-- 
Mme Lombard.1.50 12.— 
Mme Pernet-Ducher.1.50 12.— 
Maman Cochet.1.75 15. - 
Merveille de Lyon.1.75 15.— 
Mrs. John Laing.1.50 12.— 
Mrs. Sharman Crawford.1.75 15.— 
Mrs. W. J. Grant (Belle Siebrecht). ... 1.50 12.— 
Papa Gontier.1.50 12.— 
Perle des Jardins.1.75 15.— 
Princesse de Béarn.1.50 12.— 
Souvenir de Pierre Notting.1.50 12.— 
Witte Maman Cochet.1.75 15.— 
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NIEUWE KLIMROZEN 
p. 10 stuks f 2.—, p. 100 stuks f 15.—. 

NIEUWE WICHURAIANA HYBRIDEN. 

Dorothy Perkins. Lange trossen met levendig rosé 
bloemen. Zeer rijkbloeiende, sterk groeiende soort. 

Emile Fortépaule. Glanzend blad, groote tros, bloem 
groot, sterk gevuld, wit met zwavelgeel. 

Ernest Grandpierre. Buitengewoon sterke groeier. 
Bloemen klein, doch in groote trossen geplaatst. Kleur 
prachtig geel, gelijkende op Perle des Jardins. Uitste¬ 
kende klim- en treurroos. 

Farquhar. Snelgroeiende soort, ontstaan door kruising 
van Wichuraiana met Crimson Rambler. Bloemen rosé 
in wit overgaand en goed gevuld. Extra. 

Fran^ois Poisson. (Wichuraiana X W. A. Richardson.) 
Wit met geel centrum, goed gevuld. 

La Perle. Glanzend blad, sterke klimmer, prachtige 
room-witte bloemen, aan de „Kaiserin” herinnerende. 
Zeer welriekend. 

Léontine Gervais. Zeer rijkbloeiend in trossen van 
3 k 10 bloemen, die in kleur nagenoeg overeenkomen 
met Souvenir de Cathérine Guillot. Zeer schoon. 

Perle des neiges. Helder wit bloeiende Crimson Rambler. 
Rijkbloeiend. 

Pink Roamer. Bloemen enkel, rosé met wit centrum en 
met oranjeroode meeldraden. 

Ruby Queen. Bloemen groot, schitterend karmijn; bloem¬ 
bladen zuiver wit aan den voet. 

Valentin Beaulieu. Bloemen dicht gevuld, levendig 
lila-rose. Sterk vertakte trossen. 

Wichuraiana rubra. Bloemen enkel, 3k4 cM. middellijn, 
in trossen van 20 a 50 bij elkaar, levendig karmijnrood 
met wit naar het hart. 

VRUCHTSTRUIKEN. 
Van onderstaande soorten worden sterke 2-jarige struiken 

geleverd, tenzij anders is aangegeven. 

NIEUWE OF ZELDZAME VRUCHTSOORTEN. 

AALBES, Hollandsche roode dikkop. Eene soort, die 
hoewel zeer oud, nagenoeg uit de kuituren verdwenen 
is. Het is een buitengewoon krachtige groeier en 
gemakkelijk te herkennen aan de donkere, eenigszins 
gekrulde, forsche bladeren en het dikke, lichtgrijze 
hout, dat in een dikken eindknop eindigt. Zij bloeit 
later dan andere soorten, waardoor de bloesem zelden 
bevriest en ook later rijpt dan de meeste andere, 
zoodat men van deze soort nog vruchten kan plukken, 
als er overigens geen aalbessen meer zijn. Zij geeft 
zeer lange trossen met buitengewoon groote, licht- 
roode doorschijnende bessen, die een heerlijken, fris- 
schen smaak hebben, p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 7.50 
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AALBES, witte van „Bar Ie Duc”. Deze nieuwe aalbes 
is een buitengewoon sterke groeier. De bessen van 
deze variëteit bevatten nagenoeg geen pitten, waarom 
zij bizonder voor het bereiden van jam is aan te bevelen, 
daar deze daardoor een buitengewoon fijne smaak 
krijgt, hetgeen gemakkelijk te begrijpen is. In Frankrijk 
staat deze sedert jaren bekend onder den naam van 
„Confiture de Bar Ie Duc” en wordt zij daar met een 
zeer hoogen prijs betaald. De fabrikanten te Bar le 
Duc hebben lang daarvan het monopolie gehad en 
wilden geen planten of stekken van deze soort ver- 
koopen en dit is de reden, dat zij nog bijna niet in 
den handel voorkomt. Het is mij eenige jaren geleden 
echter gelukt eenige struiken van een buitenlandschen 
kweeker te bekomen en er een flinke partij van te 
kweeken. Ik kan deze nieuwigheid met vol vertrouwen 
aanbevelen. ... p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 24 — 

AALBES, „Cornet”. Een der vroegste en grootstvruchtige 
roode Aalbessen. Zeer aanbevelenswaardig. 

p. 100 st. f 15— 

AALBES, „Grand Ruby”. Bizonder grootvruchtige, voor 
enkele jaren uit Engeland ingevoerde roode Aalbes. 

p. 100 st. f 20.— 

ZWARTE AALBES, „Goliath”. Deze nieuwe zwarte bes 
wordt als de grootstvruchtige aanbevolen. De vruch¬ 
ten zijn zoo groot als kleine kersen. Zij is zeer rijk- 
dragend en de jonge struiken brengen reeds vroeg 
vruchten voort. Naar aanleiding van een proef, die 
ik er mee genomen heb, in vergelijking met andere 
soorten, kan ik deze ten zeer aanbevelen. 

p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 7.50 

ZWARTE AALBES, „Boskoop Giant”. (Gegarandeerd 
echt.) Enorme vruchten van fijnen smaak, die voort¬ 
gebracht worden in groote hoeveelheden. 

p. 10 st. f 1.— p. 100 st. f 9.— 

KRUISBES, „Früheste von Neuwied”. Van alle groot¬ 
vruchtige kruisbessen is deze een der vroegste, zoo- 
als een proef in mijne kweekerij naast 50 der meest 
bekende soorten heeft bewezen. De vruchten zijn 
groot, langwerpig, huid dun, glanzend lichtgroen en 
zacht behaard. De smaak der zeer saprijke vrucht is 
heerlijk zoet. Zij is op vele tentoonstellingen met de 
hoogste onderscheiding bekroond. 

p. 10 st. f 2—, p. 100 st. f 15.— 

KRUISBES, „May Duke”. Uitstekende nieuwe extra 
vroege kruisbes, welke voor enkele jaren in Engeland 
werd gewonnen en daar reeds zeer veel opgang heeft 
gemaakt. Zij werd in de laatste 3 jaren reeds in de 
eerste week van Mei op de markt in Covent Garden 
aangeboden, en bedong daar enorm hooge prijzen. De 
rijpe vruchten hebben een donkerroode kleur, terwijl 
de schil even zacht is als die der beste soorten. De 
opbrengst is bovendien buitengewoon, niet alleen wat 
betreft de quantiteit, maar ook in gewicht, daar de 
vruchten in grootte de „Crown Bobs” en „Whinhams” 
overtreffen.10 st. f 2.—, p. 100 st. f 15.— 

LOGANBES. Eene zeer aanbevelenswaardige hybride 
tusschen de Braam en de Framboos, met bizonder 
groote, heerlijke, donkerroode vruchten. Ze maakt een 
groot gewas en draagt rijk ... p. 100 st. f 30.— 
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FRAMBOOS, „Goliath”. Nieuwe Framboos, welke als 
de rijkstdragende en geurigste kan worden aanbevolen. 
De vruchten hebben zeer veel weerstandsvermogen en 
laten zich zonder te kneuzen uitstekend vervoeren; 
geeft een enorm groot gewas van 2V2 Meter hoog. 

p. 100 st. f 9.— 

FRAMBOOS, Immertragende von Feltbrunnen. Groote 
roode vruchten van fijnen smaak, zeer geschikt voor 
de verzending. Draagt overvloediglijk en zeer lang. 

p. 100 st. f 4.50 

Gld. p. 100 

AALBESSEN, Fay’s New Prolific (roode) . . . 7.50 

— Hoornsche roode.6.— 

— St. Anna Korfke, geelsteel, extra.6.— 
— witte.6.— 

— zwarte Hollandsche.5.— 

— Lee’s Prolific.6.— 

— Victoria (zwart).12.— 

KRUISBES, Crown Bob.10.— 

— Engelsche witte.7.50 

— Golden Yellow.10.— 

— Hönig’s Früheste.15.— 

— Overall green.12.— 

— Samling von Maurer.15.— 

— Shannon.12.— 

— Smiling Beauty.10.— 

— Triumph.15.— 

— Victoria.15.— 

— Whinham’s Industry.10.— 

— Wijker gele.12.— 

FRAMBOOS Hornet.2.— 

— Superlative.p. 1000 f 18.— 2.50 

PYRAMIDE APPELS. 

In de beste soorten op naam, zwaar, mooi gevormd; 
hoog 2 Meter, verplant. Soortenlijst op aanvraag. 

p. 100 st. f 60.— 

PRUNUS Pissardi Moseri fl. pl. Nieuw ingevoerde Prunus, 
welke evenals de P. Pissardi prachtig donkerrood blad 
heeft, doch waarvan de bloemen grooter zijn dan die 
van deze laatste, goed dubbel en van prachtig rosé 
kleur. Zeer aan te bevelen zoowel voor aanplanting 
in den tuin als om te forceeren . . . . p. st. f 0.90 

p. 100 
HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA, 

Zware struiken.f 9.— tot f 12.— 
SYRINGA vulgaris, zware struiken.- 15.— 
— in veredelde soorten op naam, zw. struiken. - 35.— 

Wildlingen voor onderlagen. 
p. 1000 

PICEA exceisa, 3-jarig verplant, entbaar . . . f 7.50 
— pungens, 4-jarig verplant, entbaar . . . . - 10.— 
PYRUS communis (Peer), 2-jarig verplant . . - 15.— 
— malus (Appel), 2-jarig verplant.- 15.— 
KWEESTRUIKEN.- 15.— 
ROSA MANETTI.- 9.— 
— CANINA, entbaar.- 9.— 
— „ oculeerbaar.- 6.— 
— RUBIGINOSA (sweet briar) entbaar ... - 9.— 
— „ „ „ oculeerbaar . . - 6.— 
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p. 1000 p 100 
ROSA rugosa, 1-jarig wit.- 15.— 
— „ 1 „ rood.- 15.— 
— „ 2 „ wit. 4 — 
— „ 2 „ rood. 4.— 

CONIFEEREN. 
Onderstaande soorten zijn in de opgegeven maten 

voorhanden in extra schoon gevormde exemplaren, met 
flinke kluiten, herhaaldelijk verplant. 

— Nordmanniana. 

CHAMAECYPARIS Laws. elegantiss. j 
— LAWS. erecta alba .... 

— „ Fraseri. 

— „ intertexta .... 

— „ Kloosterhuisi . . . 

— „ monumentalis glauca 

— „ „ nova 

— „ nana argentea var. 

- „ robusta argentea . 

— „ Silver Queen . . . 

— „ Triomf van Boskoop 

— „ Westermanni . . . 

— „ Wisseli. 

— pisifera plumosa. 

— „ „ aurea . . 

— „ squarrosa (Veitchi) 

PICEA excelsa. 

— pungens . 

TAXUS baccata. 

THUYA occidentalis semper aurea. 

— occidentalis Standishi . . 

— „ Wareana aurea 

— „ globularis . . 

THUYOPSIS borealis .... 

— dolobrata . 

cM hoog 
Gld. 
p. st. 

. . 180-240 0.75 
( 70—90 0.60 

. . 90-120 1.— 
( 120-140 1.50 

lss j 120-150 
lss‘ ( 150—160 

0.80 
1.10 

. . 180-200 1.20 

. . 180-190 1.20 
. . 200—220 1.40 

\ 180—200 1.20 
‘ ‘( 200-220 1.40 
. . 180—210 1.20 
. . 160-190 1.20 
. . 150-180 1.— 
. . 120—140 0.60 
. . 180-210 1.20 
. . 210-240 1.50 

1 150-180 1.20 
‘ ‘( 180—210 1.50 

$ 180-210 1.50 
‘ ‘(210—240 1.80 
. . 150—180 1.20 

( 160—180 0.90 
. A 180-200 1.20 

( 200-220 1.50 
( 160-200 0.90 

‘ ‘ ( 200-225 1.20 
{ 90-120 0.25 

‘ ( 120—150 0.35 
. . 60-90 0.20 
. . 150—180 1.50 
. . 160-180 1.20 
. . 160-180 1.50 

( 100-130 0.70 
* ‘( 130-160 1.20 
. . 75-90 0.60 

( 150—180 1.50 
‘ ‘ ( 200-240 2.10 

S 75-100 0.90 
‘ ‘(120-150 1.20 
. . 150-180 0.60 

TÜRFSTROOISEL voor Land- en Tuinbouw, 
GROF, voor strooisel in de stallen, bedekking enz. 
FIJN, voor gebruik op rabatten, bij verpakking van 

bloembollen, enz. 

De verzending geschiedt in balen van pl.m. 120 Kilo. 
Prijs op aanvraag. 

RAFFIA BINDBAST. 

Prima kwaliteit, lang, blank en sterk en dus zeer geschikt 
voor het oculeeren. 

Per Kilo .... ƒ 0.75 
bij minstens 5 Kilo - 0.70 per Kilo. 

Per origineele balen van 100 Kilo, prijs op aanvraag. 
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Vaste Planten, Alpenplanten, Varens, 

Siergrassen, Waterplanten, 

Aardbeziënplanten. 

Conifeeren, Klimplanten, Struikrozen, 

Bessenstruiken, Turf strooisel, 

Wildlingen van Rozen, 

Vruchtboomen, 

enz. enz. 

Stoomdruk - La Rlvlère & Voorhoeve - Zwolle. 


