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zaailingen van Q. s. var. mespilifolia -t- 50% die de variëteit
terug gaven, doc,h de andere gaven allerlei overgangsvormen
tusschen het typ'~ en de variëteit te zien.
Dan komen er nog bij de bastaarden of overgangsvormen
tusschen de beide hoofd vormen, die door B e c hst e i n eerst
als Q. hybrida zijn genoemd en later q. rosacea.
Het ligt voor· de hand, dat onger die kruisingen tal van
afwijkingen voorkomen. waarvän sommigen weder een eigen
.
naam hebben gekregen;
Als men in de vrije natuur. waar beide soorten bijeen
groeien, deze' bastaarden tegenkomt, kan men elke plant wel
een anderen naam geven, zij zijn nooit precies gelijk. Die
zucht om zijn naam aan een· Dieuwen of schijnbaar Dieuwen
vorm te verbinden, heeft de warboel in de nomenclatuur.
waaronder wij nu zuchten, te weeg gebracht. Men hoede
. . '
zich er voor !
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RUSSISCHE HOUTVERSCHEPINGEN.
Nog steeds onderhandelingen over de vrachtencijfer.
(Van onzen Rotterdamsehen redacteur.)

Nog steeds is er door Rusland gee~ hout bev~acht voor verscheping
van Oost· en Witte Zee. Er' zijn van die zijde aan verschillende reederijen
aanbiedingen gedaan. maar daar is nog niemand op ingegaan. De djfers
zijn zoo laag gesteld, dat zij niet of nauweUJks de directe kosten van de
reIs dekken - rente en aflossing geheel bulten beschouwing gelaten.
De Russen v~elen zich misschien sterker dan andere jaren, omdat zij in
West~Europa een vrij groot aantal schepen hebben aangekocht, die voor
houtvervoer zijn gebouwd. Niettemin zullen zij. daar het hoq.tvcrvoer
gebonden is aan een scheepvaartsei:o:oen dat niet verlengd kan worden,
toch vreemde scheepsruimte moeten huren, te meer omdat verschillende
landen bij de houthevrachting eischen dat een deel van het hout. dat zij
betrekken onder eigen vlag vervoerd wordt. Juist dezer dagen zijn er
nieuwe besprekingen gevoerd over de:o:e bevrachtingen. De Russen iiebben
tot nu toe de reederijen van verschillende nationaliteit, die hout vervoeren.
niet tegen alkaar kunnen uitspelen., Blijft dit front onver:o:wakt. dan zuilen
de bevrachtingen waarschijnlijk tegen eenigs:o:ins bevredigender basis
worden afgesloten dan aanvankelijk was voorgesteld. hoewel de verwach.
tingen in,dezen tijd nIet hoog gespannen kunnen :o:ijo.

