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Humoristica.
'N HOUTMAKER EN DIE DROOGTE.
Op 'n p]aas aan die aewer van 'n tipiese karroo.-rivier

loop die Kaapse wapad weet -

'n pad van die voortrekkers, wie

deur 'n reste van soetdoring . . bome. Tydens die groot

droogte van 1932-1933 het 'n reispartytjie hulle teen die
middaguur in die nabyheid van hierdie plaas bevind. Aangesien dit tyd was vir tee en toebroodjies het die reisigers
met verlange die verskynsels van 'n bos in die verte bespeur

en om vir 'n kort stondjie onder sy skerm!daJt die ondraagbare hitte van die karroo son te ontglip. Wat was spoedig
hulle teleurstelling toe by benadering .dit gevind word dat
die doringbome as gevolg van die droogte in swart boomlyke
verander het. Egter was daar een enkel groen boom, en
dit wel aan die sementdrif. Op en af langs é1ie rivier was
alles swart en naak. Toe die motor in die skaduwee van die
boom tot stiJstaan kom was die reisigers op nuut in 'n droom

- 'n bejaarde kleurling was besig, op'sy knieë en met beide
hande, om die boom af te kap. Dit was eens te ongelooflijk
en te onverstaanbaar.

"Jou ou swernoot waarom wil jy hierdie pragtige boom
afkap,"
"Baas die naai het my gestuur om bakhout te maak."
"Maar waarom kap jy dan nie droë borne nie, hoe kan
jou nooi die Dond met groen hout stook,"

"Maar my liewe basie hoe kan die ou skepsel nou met
hierdie stomp byl droë do~ingbome kap."
J. D. M. K.
(The Journalof the. South African Forestry Associatien.)

UIT DE DAGBLADEN.
Nieuwe Rotterdamsche Courant. 16 April 1941.

STIJGING VAN DE BOOMGRENS ,IN NOORWEGEN.
De gevolgen van de klimaatverbetering.
Een warme zomer geeft 2 millioen ma hout extra.
Onze Scandinavische correspondent schrijft ons:
Uit een enquéte.. ingesteld door den directeur van het boschwezen
in Noorwegen, is gebleken, dat de laatste decennia op hooggelegen ter·

