Mededeelingen van de Nederlandsche
. Boschbouwvereeniging
In de Commissie tot Voorbereiding van de Wetenschappelijke Cursussen hebben zitting genomen de h.h. :
Prof. J. H. , a g erG e rl in g s te Zeist. Dr. H. van
Vlo ten te Wageningen en G. Hou t zag ers te
Arnhem.
PERSONALIA.
Bevorderd tot Inspecteur bij het Staatsboschbeheer. de heer
F. W. Mal s c h te Utrecht met ingang van I Nov. 1933.
ADRESVERANDERING.
F. W. We

5 5

els

van

's Gravenhage naar Waalre.

(N.B.). Treeswijk 89.
UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 3 November 1933.
CANADA EN HET RUSSISCHE HOUT.
Verzoek om den invoer in Engeland

te verbieden.
De Canadeesche regeering heeft, gelijk reeds met een enkel woord op
een andere plaats in dit blad is gemeld. een beroep gedaan op artikel 21
van het tusschen Canada en Gr~otpBfittannië gesloten verdrag van Ot~
tawa. dat ter jongste Rijksconferentie tot stand kwam. Dit artikel voorziet

in een embargo op goederen. die hetZij in GrootpBrittanië. hetzij in
Canada worden gedumpt tegen zoo lage prijzen. dat de preferentieeIe
rC,chten. in het verdrag vastgelegd. worden teniet gedaan. Het werd in

het verdrag opgenomen speciaal met het oog op den invoer van Russisch
hout in Engeland. waarvan de Canadeesche houthandel groote schade
ondervond. De Canadeesche regeering beweert. dat zich thans de toe..
stand. waarop het artikel slaat. voordoet en heeft bij de Engclsche re..
geering een memorandum ingediend, met verzoek den invoer van' Rus ..
sisch hout te verbieden.
De Engelsche regeering, die op het oogenblik merkwaardigerwijze juist
met de Sowjets onderhandelingen voert voor het sluiten van een nieuw
handelsverdrag, onderhandelingen die niet bijzonder vlotten. zit klaar..
blijkelijk met dit memorandum in haar maag. ZIJ heeft voorloopig den
inhoud van het memorandum aan de Sowjetregeerlng ter inzage gezon..
den ,zooals 'overigens een vriendschappelijke verhouding tusschen twee
staten voorschrijft. De Canadeesche regeering is daarover in haar wiek
geschoten. De Engelsche regeering heeft bekend gemaakt. dat zij met
goedkeuring van de Canadecschr regeering de Russische regeerlng in..
zage heeft gegeven van het memorandum. doch de hooge commissaris
te Londen verklaart dit voor onjuist. en dat hij onmiddellijk tegen het
voornemen heeft geprotestE'crd. omdat daarvan vrijwel oneindige vertra..
ging en gemanoeuvreer het gevolg zou zijn. In de Canadeesche pers wordt
de houding der Engelsche regeering dan ook scherp becritiseerd.
Groot..Brittannië zit hier blijkbaar tusschen twee vuren.

"

.

