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Le Groupement Général des Exporteurs de Bais Français, verzoekt
ons opname van de volgende mededeeling:

,

HET FRANSCHE HOUT.

Ofschoon Frankrijk beschikt over een zeer groot en productief hosch-'
gebied. heeft dit land tot nu toe geen enkele poging gedaan. om te komen
tot een' organisatie voor de voorziening van de nabuur1anden met hout'.
sortimenten, diè gemakkelijk te plaatsen zouden zijn.
Een algemeene organisatie van Fransche houtexporteurs is nu opge-

richt door het initiatief van het .. Syndicat National du; Cc;>mmerce et
de l'Industrie des Bols de France",
Deze organisatie telt onder de eere-voorzitters de heeren: C h"a i n a x: d,
Ohalos. Didierjean. Pagniez, Randon ... Rac.het Ra.se ...
mar c kt zijnde dit de presidenten van de meest belangrijke Fransche
houtfinna's.
De ultvoerènde voorzitter is Hen r i Mat h i e u van de firma ..Les
Fils d' Arthur Mathieu~AubervtlHers."
De organisatie omvat de 400 meest belangrijke Fransche firma's voor,
,den Franschen buitenlandschen handel.
Frankrijk heeft een zeer groote voorraad verscl;tillel1,de houtsoorten:
eik, beuk, esch, noot, peppel, berk. spar. groveden en vele andere, zoo. .
wel in stamvorm als in al of niet gekantrechte deelen, met staande of
liggende nerf. fineer, kistenhout. planken;, mijnhout en dwarsliggers.
De ..Groupement Géi:Lêral des Exportateurs de Bois de France, 1 Place
du Thcätre Françals. te .ParIjs staat ter beschikking van alle buitenland~che
importeurs voor het geven van alle gewenschte Inlichtingen met betrek..
king tot de mogelijkheid van Franschen hqutexport, over de regelingen
daaromtrent en over alle vragen' die kunnen rijzen in verband met den
houtexport.
, .
Deze 'organisatie zal kennis nemen van e.Ike vraag vaQ buitenlandsche
importeurs en deze vragen bekend maken aan alle leden van de orga..
nisatie. waardoor de importeurs in nauwe relatie komen met de Fransche
houthandelaren. die aan hun we.nschen kUD1,len voldoen.
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