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VERKIESINGSBOM 
NOU IN HANDE 

VAN KABINET 
Die poUtieke ~peurdiens van die regering bet sy soektog 

oa getulenis vir 'o politieke \'erhoor van dr . .J. F. van Beosburg 
ooa 80 te se \'Oitool oa ,Die O.B." ult onbetwlsbare bron 
veroeem. Die kantoor \ '&D die Minister van .Justlsie woo in 
'o ooderhoud geea kommeotaar op hierdie saak lewer nie, 
aaoge8ien , dit 'n besondere saak. ls". 

Die lnwln van retuienla het 
so ver revorder dat adv. C. L. 
Barret. wat apealaal belaa waa 
met die ondcraoek, verlcde 
week na Suidwea vertrek het 
om 'n nuwe betrekking daar te 
a&Dvaar. Kapt. G. C. Vlsaer, 
wat aaam met adv. Barrett 
rondrereis en navraag gedoen 
het, sal die saak nou flnaal af
rond. 

AI die gcgcwens sal ecrs
daags aan die Eerste Minister 
en kablnct oorhandlg word 
wat dan sal bcslult wannecr 
die , born" gclos moct word 
sodat dit sovcel waardc as 
moontlik vir die regering vir 
die verldealng sat hi!. 

'n Verteenwoordigcr van ,Die 
O.B." wat mcer inllgting en be
vestlging van die Minister van 

Lotery Nou 
Britse Hoop 
Sapa-Reuter berir dat 'n 

VOOI'lltel aan d ie Briti!E' ka
binf•t voorgeli' 1 .. wnt Brit
tanjt• "t' hoop OJl t•kono
miese lttr,tt. ••!>til:' op 'n 
•l'u;;estn~t!>.ot~>r,v van £2000 
miljOI'Il per janr. Dif! be· 
rig vot•g - onnodlglik -
daartwn toe dat tlaar lfl'· 
bOOJl word om dlfl kabint•t 
te oortuig dat die Britt;(' 
volk dit bt'f~r. 
Vt~rklaar word dat dit 

jaarllks 'n verllgting van 
£300 miljoen aan inkom'l
~bt'l~U~ting ta weeg ~• 
bring, moo miljoen be· 
llkikbaar 1>&1 ~otel vir !lkuld
delging en £100 mlljoen vir 
die aankoop van voed~l. 

•••••••••••••••••••••• 

Justlsie wou inwin, is deur sy I 
kantoor meegcdeel dat ,.geen 
kommentaar boegenaamd re
maak kan word nie." 

•••••••••••••••••••••• 
LEIER SE 

BOODSKAP 
Die kommandant-generaal, 

dr. Hans van Rensburg, doen 
onderstaande oproep in \'er
band met Vryheidsdag, wat 
\H'er soos gewoonlik op 27 
Februarie dwarsdeur die land 
gehou sal word. Die sentrale 
ft>e!-1\'iering sal op Amajoeba 
wees waar dr. Van RenMburg 
as hoofspreker sal optree. Die 
!4ametrekking daar sal onder 
be\·el , ·an genl. C. :\ . Pienaar, 
Gebiedsleier , ·an Natal, staao. 

Tien )lar OMewa!t~ .. 
ataan relyk met tlen jaar 
Atrikaaerceakiedeni&. En tlen 
Jaar Atrlkanergeskledenls tel 
bale by 'n jong volk 10008 ons 
11'n. Een van die bi .. torie-!<4.' 
cebeurtenil.se wat die O.B. in 
oru; \'olksl~we gebring bet 1., 
die feefio\'iering ,·an 27 F ebru-

Vcrvolg in volg. kol. 

Kommuniste 
Vorder 

In die Vcrre Ooste word die 
stryd van China teen die Kom
munlste nog onverpoosd voort
geslt. Die Chinese Kommunlste 
maak dnarop aanspraak dat 
hulle die lewensbelangrike 
hawestad Tangkoe, 32 myl van 
Tienstin, verower het. Die Kom
munlste bet ook etlike ander 
dorpe ingeneem . 

S.A. ENGELSE BEGIN 
KRITIES RAAK OOR 
BUY BRITISH·KREET 
Hoewel Br itse sentim en t nog ' n belangrike rol s~el om 'n afsetgehied 

vir Btltse produk te in Su id-Afrika ten koste van ons eie nywerhede te ver
seker, begin E~else kringe in ons land al meer 'n krit iese hooding~ in te 
n~em teen die ,Buy Brit ish" -slagkreet. In die jongste u itgawe van ,Selling," 
orgaan van die Suid-Afl'ikaanse handel, dien 'n medewerker die Br itse 
lord Nuffield van antwoord op sy beroep op Britte in d ie buiteland om h ul 
posisies ten gu nste van 'n , Buy Brit ish" -veldtog aan te wend. 

Lord Nutfleld bet born naam
Uk die vo .. ende laat ontval: 

,.Dwarsdeur die wl!reld ls 
daar vandar dulsende Brltte 
wat belanplke adminiatratlewe 
poste ln etaate- en rererinrs
betrekklqe beldee. Elk en 
Ieder van llulle kan 'n ver
koopearent vir Brlttanje weea." 

Die skrywer in Selling, J. G. 
S. Bancar, verwys na hierdie 
uitlatlnr as 'n ,.clcnaardige stel
ling" en spreek die hoop uit dat 
nilu daarvan sal kom nie. 

SELntTANDIG 

,,Dit moet as volstrek ver
keercl beskou word om te poog 
om ftM'nse wat ln Suid-Afrlka 
woon te dwlnr om Brits te 
koop ongear waarde • • • Bier
die land - dlt kan nie ta veel 
beklemtoon word nle we-e-n11 die 

neieinl' om dlt net andenom te 
beskou - Is nie 'n ultbretdlnc 
van die Br ltae eilande nle boe 
poot die welwillendheid tusM~n 
die twee ook al mar ~s. Dlt 
is 'n afeonderlike deel van die 
Britse Statebond met 'n afeon
derllke ekonomie." 

Die skrywer wys dan daarop 
dat Britse artikels 'n rulme at
set self vind lndien dit mede
dinging kan verduur. ,,lndlen 
enige Brltse fabrikant sy ware 
nie langs n<.ormale wee op die 
Suid-Afrlkaanse mark kan kry 
nie, kan by sekcr daarvan weea 
dat sy ware of nle vir Suld
Afrikaanse toestande geaklk is 
nie, of dat beter waarde elders 
vandaan verkry ks,p word." 

GEEN DWA.VG 

Suld-Afrikaanse toes tan de 
moct deur fabrlkante In ar re-

.......... , ................................... . 
AMAJOEBA ROEP 

nrie • • • tll(l dolt' van Ama
Joeba! 

Ook In hierdie-, ons tiende 
be!iotaano;Jaar, lt'lllln ons dit 
vie-r dwur!i dcur On!! Vadt>r
land. ~lfH blnnc die Kon
M'ntra .. ie-kamp Kofflt>fonuln 
t-n ook M>lfs binnf' die Sentra
le revangeni" he t on'l kamt'
rade die feel! in d ie .jare ar
ter die rujt' gevlt'lr. Ons, ~t 
bulte 14, bet dit de4>tyds ge
daan ~n K&an dit op 27 
Februarle lMI weer doen. 

Die Sentrale Fee!! sal op die 

O.B. se f!ie grond op AmajOf'
ba gt>skie-d. In t-lke komman
do-area moet dit' vlam om 
nege-uur daardic nand op
Jaai. En u sal, maak nie saak 
in watter deel \ 'an On'l land, 
die ver~~ekering hf. dat ook 
op die kruin van daardle 
berg waar die vrybeld va n 
die Republiek in 1881 \'f'rkry 
is, die vlam sal oplaai. 

Amajoeba roep! Kom tl'f'k 
laer, Brandwagte! 

Hans van Rensburg, 
K.G. van die o-...ewabrandwac. 

neem word. ,,ncllen baDe dit 
ole doen Die en laal proctalrte 
llaan n le In nle, bet llalle pea 
rei' boeren-md om dear mid-

K.G. Se 
Dankie 

Ult ta1le O.B.-ceal.n.ae J.et ek 
en my famille Kersfeeapoete 
ontvanr en in bale reval.le was 
c11e aclreMe nle voldoencle om 
die llefdesblyk te erken ole. 
Sal al dlesulke11 my tGelaat om 
deu.rmiddel van ODS eie mond
stu.k en ons ele weekblad my 
W&rmf' waardt>rlnl' vir bul 
vrlendtJkaplikbeld te betul«! 

\\'at die toekOID8 ODS J'a&D 
baar, weet nlemand nie. Maar 
elkefln van ons ln die O.B. bet 
elkce~val dlts Vf'r&ekering: dat 
wat dlt ook mor wee<~, dit vind 
on In die beAte Afrikanerre
&ebikap wat in ons land te vlnde 
Is! 

Han11 van Rensburg. 
Pn&orla, 

9 .Januarie IMS. 

•••••••••••••••••••••• 
del van dwanr of 'n beroep op 
_..._, Ntda'lteld te probeer 
doen nle ... 

As voorbeeld van 'n arUkel 
wat nic met Suid-Afrlkaanse 
toestandc rekening hou nie, 
nocm die skrywcr die Britse 
mot. en slotte word die 
volgc1. waarskuwing uitge-
spreck: 

,Die lnvt)('ring van e-nlge be
~tin!;el wat wrder gaan as die 
jt'rond.,ln~t van mede-dingende 
ondt'rnf'ming, kan ditl gevaar
llkste rt'perkussle-11 he, reper
kussie'l wat Suid-Afrika geru'l 
maar IIOVt'r moontllk moet ver
my." 

LtTGVAART 

Perd en Ander Snaaksighede 
Besoekers In Stad Verbaas 

Naturelle Sal 
Kies Tussen 

Oos en Wes 

Die Natal Mercury bet op sy 
beurt hom weer skerp uitge
laat oor die Britse onverm~ 
om behoorlike lugdicnste te !e
wer. Hy doen dlt na aanleiding 
van die kolossale verlies van 
£8 rnlljoen wat deur die British 
Overt~ea• AirwaY• Corporatin 
verlf'de jaar r;ely i8. By wys 
daarop dat andu lugTaart
dit'n'ltf' winste maak, maar 
Brlttanjf' werk op 'n verUes, en 
dat dlt dus revaarlik was vir 
dift l'f'«erlnr om bom by die 
Brlt!IN'I lurdien'l te wou inskakel 
~ dlt die plan was om te 
doen. 

Dlt ia haa8 onrelooflik om te 
diu dat daar DOl' blankes op 
die aardbol beweer wat nor nie 
k ennls met 'n p('rd of motor 
gemaak bet nle. Maar HCS 

1Julke manne vanaf die elland 
Tri'ltan da Cunha het die afjt'e
lope nawt't-k In Kaap~~tad met 
die Good Hope aangekom. llulle 
111 almal oor hul veertlgHta Jaar, 
maar dlt wa"' die eer..te keer 
dat built'! met die pol"t'nde be
"kawinl' in aanrakinc «ekom 
bet. 

Hierdle mannf' i'l op pttd na 
die een!Ullllt~ elland 1\farlon wat 
onJanp deur die Unle-regerin&' 
r;eannekM!er Is en ul die elnde 
van die w~k bulle n:i~> voort-

I 11it. Hulle is 11pesiaal odeur die 
rf'gering wtgesoek om die 
e-iland te beman. 

Hulle het verbaas gestaan 
oor die bale ,vreemde dinge" 
wat bulle geslen bet. Oor 'n 
perd en 'n donkie was bulle 
nl't so verwonderd as oor 
leeus en bobbejane wat bulle 
In die dicretuin gaan bcsigtig 
bet. Vera! toe 'n pcrdcruiter 
by bulle verby gery het, kon 
bulle hut oe nie glo nie. 

Roomys was een van die 
nuwighede wat bulle besonder 
gcniet bet. ,Dit is lekkcr kos'', 
het een ges~. 

Die weelderige plantcgrocl en 
blomme van die Skiereiland bet 

'n groot lndruk op bulle 
maak, en mccste blomme 
bulle noukcurlr van naby 
studccr. 

ge
het 
be-

Die mannc Is soos al hul 
mcdc-cllandbcwoners strocf, me
dedcclsaam en strcng gods
dicnstlg. 

Tristan da Cunha I~ onge
vccr~ 2,200 my! ten suldweste 
van Kaapstad en word dcur 'n 
aantal blankc families bewoon 
wat nog op baic cenvoudige 
wysc hul bcstaan voer - hoof
saaklik met vlsvangs en tuin
mnnk op klein skaat. Soiets 
BOO!! koop met geld ken bulle 
nle. 

As Suid-Afrika nie bercid Is 
om sy beskawing so in te rig 
dat dit aannecmlik vir die na
ture! is nie, sal hy genoodsaak 
wccs om sy trou na die Aalatlc· 
sc beskawing oor te plaas, het 
prof. D. D. T. Jabavu In Kaap
st4d verklaar op 'n vergadc
ring van die Suid-Afrlkaanse 
Instituut van Rasseverhoudings 
verlede week. 

As die nlc-blankcs ultgl'.ska
kcl word, sal Suid-Afrlka nic 
aan intcrnasionale verelstes 
kan voldoen nle, het hy gc.'!~. 
Prof. Jabavu is hoof van die 
Naturellc-kollcgc Fort Hare. 

Katolieke .. 
lmmigrante 
Die Katolit'ke blad, Southern 

Cros~. berig dat daar onlangs 
150 Katolieke as immigrantc na 
Suld-Afrika gckom hct. Onder 
bulle was daar tien pricsters en 
dertlen sustcrs. Sommige sal 
bulle in Windhoek vcstig ter
wyl andcr na Kroonst.ad en 
Klngwilliamstown sal gaan. 
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BRITTE VERDOBBEL NE-1' 
SOVEEL AS WAT HULLE 

WAARDE.RING 'iiR 
ONS BLAD 

1\lnr. A.. 1\L Rademt-)·e r Hu
mansdorp, skryf: 

)lnr. H . J. Kellerman, Wolma
ran..,.,tad: 

VAN V.S.A . . LEEN 
Die Brit<,e volk bestee jaarliks £1,000,000,000 aan dobbel, 

of 'n bedrag gelykstaande aan die Jening wat Amerika aan 
Engeland gegee het, \Olgen., 'n kerklike komitee wat onder
soek na di~ dobbelgees in Brittanje ingestel het, na Sapa
Reuter bertg. Alit-en drie van die mees populere vorms van 
dobbel, nl. voetbalpoele, honde- en perdereisies, maak saam 
'n bedrag van oor die £950 miljoen nit. 

Gedurende 1946 het die Brit
&e publiek £450,000,000 gemors 
op perderei!ties, £480,000,000 op 
hondereisies en £70,000,000 op 
sokkerpoele. Volgen'> bereke
ning is die totnle &yfer reduren
de 1947 nog bnie boer omdat 

lndonesiers 
Word · 

Opgelei 
Onlangs het 'n 23-tal I ndone

siers van 23 30 jaar oud, 'n ln
tensiewc opleldlngskursus as ad
junk-nywcrhcldsbcstuurders In 
Batavia deurloop. Die inisia
tief hct uitgcgnan van die De
pe.rtement van Ekonomlese 
sake in BatavW. Studie-toelae 
is betaal 

Die rooster het bestaan uit 
intensicwe teoretiese en prak
tiese studio van bedryfstegnolo
gie in die weef-, metaal-, hout
en leernywerhede en ekono
miee, bedry!sleer en boekhou 
asook toegepaste natuurkunde. 
Opbou-vraagstukke, industricle 
wetgewlng en probleme van al
gemene handels en maatakap
like belang is gestudeer. 

Hulle Is tans terug In hul ge
boortesterke en hoe verwag
tings word gekoester. Die op
leiding gaan voort. 

Vliee se 

dit nog doUer ns voorheen ge
gaan bet. 

Die kommissie bet vasgestel 
dat dobbel meer algemeen on
der die arm mense voorkom as 
onder die rykes. Slegs 43 per
sent van die arm deel van die 
volk neem nie deel aan wedden
skappe nie, so lui die verslag. , 

Voetbalpoele word deur die 
kommissie beskryf as een van 
die gro!)tste bedrywe in Brit
tanje. Dit bet 'n jaarlikse om
set van byna. £1,000,000,000 en 
verskaf werk aan 200,000 men
se. HJerdJe firmas bet goed en 
moot ingerigte kantore en al 
wat huUe doen is om die wed
den'!knppe te vergemaklik. 

Wil Berlyn 
lnlyf 

Daar bestaan 'n sterk moont
likheid dat Rusland sy dee! van 
Berlyn sal inlyf by die Rus
siese sone as teenvoeter vir die 
Amerikaanse plan om die ad
ministrasie van die Anglo-Ame
rikaanse sone te versterk. Indien 
hierdie stap gedoen word is dit 
moontlik dat aile Russiese ver
teenwoordigers van die Geal
lieerde beheerraad in Berlyn 
teruggeroep sal word. 

Af~eer: 
Loop Met Stelte 

Oor D.D.T. 
As die mt-nsdom gemeen het dat hy eindelik en ten 

laaste 'n onfE>ilbare middel in die vorm van D.D.T. nitgevind 
het om \lice soos \'lice te laat omdop, dan het h y hom 
deeglik misgi., 'ol~ens wetenskaplikes in Amerika sowel as 
in s";tserland n at 'erklaar dat hierdie dodelike mid del in 
sommige gevalle reed., faal en geen uitwerking op diee het 
nie. 

Switserse wetcnskaplikes het 
heel toevallig vasgestel dat 
vliee 'n teenmiddcl vir die ver
nuf van die m1•ns ontwikkel het. 
Hut plan om die gif van hul 
Jywe te hou, Is lang haarstelte 
aan die pote. Hulle loop op 
die lang hare wat op die potc 
groei en rank dan nie aan die 
oppervlnkte wat met D.D.T. bc
spuit is nlc - hoc sterk die 
mengsel ooknl mag wees. 

Hierdie inllgtlng is deur mnr. 
C. C. Hattingh, insektekundige 
op Stellenboseh, bekend gemaak. 
Die wetensknpllkes het heel toe
vallig gemerk dat sommige 
vlieii hullc nie aan die gif steur 
nie. Ondl.'rsoek het getoon dat 
die vlicc niks van die gif oor
kom nle ('n dat hulle lang stywc 
hare op hulle pote het waar
mee hulle oor die gif loop. Die 
ontwikkeling van harl.' aan die 
vlieo se pote word toegeskryf 
aan die vermoii van die natuur 
om hom by toestande aan te pas. 

TAAI NAKO)IELIXGE 

Amerikaanse wetenskapllkes s~ 
dat dit slegs 'n kwessle van tyd 

sal wees voordat daar vliec sal 
wees wat so taai is dat D.D.T. 
niks aan hulle sal maak nie. 
Dieselfde wetenskaplikes wat 
D.D.T. uitgevind het, moet nou 
ook uitvind dat hut wondermid
del begin faa!. Sommige vlieii 
ontwikkel so 'n kwaai weer
stand dat bulle twee maal so
vee! D.D.T. nodig het om bulle 
van die gras af te maak. Die 
wetcmskaplikes verwag dat die 
vliel\ mettertyd taaier nakome
llnge sal ontwikkel wat heclte
mal bestand sal wees teen 
D.D.T. 

Die virus van kinderverlam
ming is, na Sapa-Reuter berig, 
hierdie week deur dr. Frank 
Gollan van Minnesota gelsoleer. 
Hoewel dit 'n virus is wat diere 
aantas, word verwag dat die 
metode wat gebruik is die iso
lering van ander groepe sal ver
gemaklik, sodat entsto! ontwik
kel kan word teen hierdie ge
vreesde siekte. 

Honderelsles het die afgelope 
tyd ook meer popul~r geword. 
Sowat 50,000,000 mense bet die 
200 bane besoek en vyf maal 
meer kwitansies as voor die 
oorlog Is in 1946 uitgereik. 

Die regering vind dit on
moonUik om die toestand te be
beer en die winsmakers te be
las. Dlt Is verbied om wedden
skappe in publieke kantore en 
op straat aan te gaan, maar 
nogtans steek persone wat wed
denskappe in die straat insamel, 
jaarliks £1,000,000,000 in hul sak, 
sonder dat bulle betas word. 
Wetgewing wat In 1926 inge
voer is om die geldmakers in 
hierdie beroepe te betas, het 
misluk omdat die administra
tiewe masjincrie nie gcskep kon 
word nie. 

Wil Britte In 
Birma Uitdruk 
Die Birmaanse regering bet 

uitgebrelde planne geloods om 
die hout-industric in Birma tc 
nasionaliseer. Hulle hoop om 
binne 10 jaar die huidige Brit
sc pagters deur Birmane te ver
vang. 

Uraan In 
S.A. Ontdek 

.. A a n s i e n I i k e hoeveelhede 
uraan is in die Unie ontdek en 
wctgewing om die ontginning 
daarvan te beheer, sal gedurcn
de die huidlge sitting van die 
volksraad aangeneem word, vol
gens die Goewerneur-generaal, 
mnr. G. Brand van Zyl, in sy 
openingsrede verklaar het. 

Die wetgewing word van so
danige belang geag dat die 
Eerste Minister die wet self 
deur die parlement sal Ioods. 
Hocveelhede uraan (die metaal 
waaruit atoomkrag vervaardig 
word) Is in die distrik van Gor
donia sowel as nan die Rand 
ontd11k. Daar word vermoed 
dat ander bronnc ook reeds 
ontdck is maar dai dit nog ge
heim gehou word. Strcngc 
staatsbeheer sal oor die ontgin
ning van uraanbronnc uitge
oefen word. 

,Ek is heeltemal verlore son
der die O.B. Ontvang my beste 
wense." 

• • • 
iUnr. M. A.. Naude, Bloem-
fontein: 
,Dit is vir my 'n gcnoe om op 

Die O.B. in te teken en ek 
waardeer die blad ten volle." 

' ...... 
l\lnr. H. J. van Dyk, Napier: 

,Die leesstof in Die O.B. is 
baie interessant, en ek sal dit 
waardeer as u die blad nog 'n 
jaar aan my sal stuur ... ... " . . 
:'lfnr. D. }'. :'lleyer, P.K. Twee

ting: 
,Dit is jammer dat almal wnt 

Afrikaners wil wees, nie Die 
O.B. kan lees nie want dan sal 
ons seker baie gou ontslae wees 
van die veragtelike Empire 
partystelsel. Ek hoop en \"cr
trou dat die blad altyd :;y plig 
sal doen." . . . 
l.Ue,·. A. :'II. J.Uoller, Pa row: 

,Ek kyk elke week met grc
tigheid uit na die koms van 
Die O.B. Sonder die O.B.-blad 
voel ek verlore en ck mis dlt 
totdat dit weer vers«yn." 

• • • 
l\lnr. J. J . Rossouw, P.K. 

l\[aqunssi: 
,.Die O.B. is een van die bestc 

nuusblaaie wat ek nog gelees 
het." 

* .. .. 
l\lnr. J. J. le Roux, 1\falvt>rn, 

Johnnnesburg: · 

.. Ek mis Die O.B. want hy is 
my enigste en vernaamste wa
pen teen die Johannesburgers 
wat nog nie reg leer dink het 
nie." 

• • • 
l\lev. l\L Bester, P.K. Adendorf: 

.,Ek kan nie sonder Die O.B. 
klaarkom nie." . . .. 
)lnr. G. Gre~·Jin~or Lady Gre~: 

.,Ek waardeer Die O.B. baie 
vir die waardevolle lnligting 
wat nie in ander nuusblaaie 
voorkom nic." 

• + . .,. 

Mur. G. L. Kid&on, Dist. 1\lid
delburg (Tvl.) : 
,Ek stuur u die intekengeld 

vir 1948. Ek wil nie sonder u 
geeerde blad wees nie." 

WEDSTRYD VIR WERWING 
VAN IN.TEKENARE 

Etlike per~one het reeds gereageer op ons intekenaar
wedstryd 1.oos in ' n onlangse uitgawe aangekondig is. 

Soos toe \Crduidelik is behoort niemand in hierdie wed
stryd te verloor nie, want elkeen · wat meer as ses intekenare 
werf, ontvang ·n I>rys. 

Aan die perHOOn wat die 
mee!tte inU>kenar~> (vir een jaar 
opbt'taal) II'Wc>r, !tluur ons 'n 
Parkl'r- of l"heaffer-vulpen 
volgens ki'U.,e n ut die pryswen
ner 

Diegcnc wut lien intekenare 
besorg, lutl Dil' O.B. twee jaar 
lank grntl!i ontvnng. 

Vir fi>CH intekenare sal die in
sender d ie bind een jaar lank 
grati., ontvang. In aile gevalle 
!>Ill <olcg., opbetualde intek ennre 
in aanmerking geneem word. 

Die ~>luitingsdatum is 28 Feb. 
sodat daar nog meer as •n 
maand tyd i., vir die Ouk!!e 
Brandwag of Boerejeuglid wat 
'n moot vulpen wil verdien deur 
'n dlens l e doen aan hut bind. 

ONTHOU: STUUR ELKE 
NAA.~ E..~ ADRES VAN 'N 

GEWERFDE INTEKENAAR 
SONDER VERSUIM na Posbu'! 
1411, Kaapstad, sodat by DADE
LIK ~>Y blad kan ontvang. Ann 
die end van die tydperk Ntuur 
u ons &legs 'n Iys van dir nnmt> 
wat deur u gewerf i!l. 

O.K. W.,s Uit 
Switserland 
Daar word berig dat teen die 

hel!te van 1948 D.K.W.'s uit 
Switserland weer op die w~

reldmark gebring sal word. 

,.Ek Ices Die O.B. bale graag." 
• • • 

l\lnr. ( '. J. S tansen, P.K. 
Raduim : · 
,Baie dankie vir u getroue 

dicns. Ons kyk nog steers ver
langcnd uit na ons O.B.-blad 
en vind dit nog die beste koe
rantjie. Mag die O.B. in die jaar 
1948 dubbel so groot en sterk 
word. 

• • • 
1\fnr, E. M. van der 1\ferwe, 

Ro'lt'ndnl: 
.. Die lnhoud van aile publika

slcs van Die O.B. staan in ge
halte ver bo die algemene ge
s kriftc van sy tydgenote." 

• • • 
:\lnr. G. n ·ortmann, Umlaasweg, 

Natal: 
.,Ek kan nie sonder Die O.B. 

klaarkom nie. Veels geluk met 
u blad wat dil! waarheid praat." 

Hollanders 
\loer lntellek 

Uit 
In Den Haag is onlangs 'n 

vereniging vir uitvoer van 
Holland!lt' intellek gestlg. Ver
al Suid-Amerika, Suid-Afrika 
en die Verre Ooste word as 
werksgebiede voorgehou. 

Hollanders in die binne- en 
buiteland word in samewer
king met die Hollandse rege
ring saamgesnoer in 'n poging 
om diens as ingenieurs, argi
tekte en vaklui aan die buite
wcreld tc !ewer en so Ieiding 
en steun te gee aan middelslag 
en kleinere Hollandse indus
triei1. Grotendeels dui dit op 
'n vrywillige vereniging van 
Hollandse kragte wat uitspring 
en organiseer onder sy buite
landse skakels om die nuwe im
perialisme van die 20ste Eeu, 
die Geestelike en Intellcktuele 
lmperialisme vir die her-opbou 
van Nederlandse invloed en in
dustrle te gebruik. 

Die Sekretariaat is gevestig 
te Jan van Nassaustraat 36, 
Den Haag. 

Gese/lige 
Byeenkoms 

Op Saterdagmiddag, 10 Janu
arie, bet 'n klompie Brandwag
tc, onder Kommandantskap J. 
H. Erasmus van Tulnplaats, ge
scllig bymekaargekom by die 
huis van Oud-Hoo!generaal H. 
L. Neethling, om geld in te sa
mel en sodocnde ons Noodhulp
!onds te steun. 

'n Egte bocregees, saam met 
al die speletjies en lekkernye, 
het van die samekoms 'n groot 
sukses gemaak. Die mooi be
draggle van £20 kon dan ook 
gestuur word aan die Gebieds
hoofkwartler.·- (Korr.) 

Broodlose Woens
dae tot 1950 

Broodlose \Voensdae sal min
stens nog tot 1950 van krag wees, 
na dr. A. W. 0. Bock, bestuurder 
van dll.' Korlngraad in Johannes
burg verklaar bet. Daar is geen 
vooruitaig dat die verbod nog 
vanjaar opgehef sal word nie 
aangesien die jongste oes te
leurstcllend was en die geskatte 
5.600.000 sakke nie gekry sal kan 
word nie. 
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STALIN SE OPVOLG-ERS 
SLYP HUL TANDE 

• Indieu men~ die RU!»!oiie"e ontkenninge dat Stalin ~i~k i~. kan glo, a" 
daar "eker 1nenige perl!'oon in die anti-konununi"' tit•se w(-rt•ld wat hom tc 
gou daarin verbeug het dat die groot dissipel van I ... enin ui(' meer daar is 
uie. Die gerugte van sy dood en siekte het egter die nuag wie die lei .. el~ 
uit die hande van Stalin eal net>m tt!oi hy wegval. weer op die "\'oorgrond gehring. 
...Oit is heel tocvallig da( dit OU )IA..'" ' n Ander rcgterhand van Sta-
•andag presies 24 jaar gclcde lin is Andrei Zhdllnov. Sedert 

is dat LE'nin <21 Januarie 1924> or Stulin nou siek of ge.,ond die rcwolusle het hy getrou in 
in Moskou oorlede is. Ook sy is, felt bly dat hy reed., 69 jaar die s pore van Stalin gevolg en 

.11i<•ktc en dood is voora!gcgaan oud 1., t'll nie meer te lank ..al d1e opdragte van sy meestcr 
dl'llr soortgelykc berigte wat kan hict en gebied in die Kom- stiptellk uitgevo<>r. 
tnns die w~reld ingestuur word. munh•tiE'<oe wereld nie. \Vie Zhdanov b<•skik oor vier goeie 

Recds in die jare wat die pan born opvolg? troewc: Hy Is 'n gesicne lid van 
dood van Lenin voorar gegaan Bultelandse waarncmer~ noem die Kommuniaticse party en het 
het, was dit 'n bekende feit dat die name van minstcns '"Yf al as plansvervanger van Stalin 
Stalin en Trotski die twee groot Russlcsc leiE'rs wat hiervoor in opgetree. Dnarby staan hy 
nanspraakmakcrs op die Icier- aanmerking kom. Hulle is al- hoog anngt>skn•wc by die Rus
s kap in Rusland na Lenin was. mal min oC m<'cr vertrouclinge siese volk as die vcrdedigcr en 
Stalin hct deur middel van sy van Stalin en gewild by die oorwinnnar van Stalingrad. Hy 
lis en voorbedagte planne beter volk. Een van die ~erootste nan- is ook scluetarls van die Kom
van ay kansc gebruik gemaak ~opraukmakt>r!l is seker 1\folotof munistics c Pnrty in Leningrad 
en Trotski koudgelE'i . Nicteen- wat !>edt>rt dil" beeindiging vnn en beskik dus oor wye onder
s taandc di<! uitdruklikc wil van die oorlog berugtheid in die steuning. 
I..cnln het hy die leierskap in raad .. all" van die we rl"ld ~·er- H!Y het darcm ecn ding wat 
odic handc gekry en Trotski wert het, I'll dit i., baie wnar- nie in sy guns tel nie. H y is 
mocs 'n aantal jare later met ~okynlik dat hy nu de~ in diE' die man wat Stalin in 1940 wys 
sy lcwc boet toe hy 'n slagoffer !>koene ~·un Stalin ..al .. t aan. Hy gemaak het dat bulle gou ::;a! 
van slulpmoord gcword het. is 5"1 jaa r oud, wu., m <•t hi.,.,E'n· klaarspccl met die Finn!', wnt 

po!>e., <oes janr lank in dit> tronk nie gebcur hl't nie. Moontlilt 

Ganahi Kry 
Sin 

Sy 
en ook ver..kl"il" kerf' verban. is dit 'n onvl'rgeeflike sondc In 

die oii van Stalin. 

Die Indic!;c Icier, Gandhi, hct 
sy E'ctstaking na scs dac be
dndig nadat die ld<•rs van aile 
Ir.die.se partyc 'n cell ondl'rtl'ken 
hct dat bulle vcrdraagsaam t l'en
oor mekaar sal wecs. Dit hct 
vera! betrckking op <Ill! vegtcn
dc houding van die Hlndo!!l! I'D 

.1\fohammcdanc. 
Dit was Gandhi sc \-yfti<·nde 

N•tstaldng met die clocl om 'n 
polltickc of rcdcllkc oogmcrk 
tc bereik. 

Molotof h<'l ' n hcle paar tro"· 
we in sy hand wat vir hom 
moontlik die dcurslag sal gN•: 
hy is Russiese minister van bul· 
telandsc sake en hct volg<•ns die 
oordeel van die Westc die op
dragte van Josef Stalin dt•egllk 
uitgevoer en is sonder twy!l'l 
hoog in aansien by die Russlc
se diktator. Daarby is hy 
reeds 17 jaar lank in ccn van 
die mees vertroulike Party bc
trckkings. Hy hct ook die 
steun van twee van die undl'r 
moontlike medcdingers. 

Vrouebloed Help 
Rumatieklyers 

In Kaapstad 
Vl'rdere bewy~te dat die bloed 'an ' erwagtende noue 

kmg besit om rumatiese gewrig~ont ... teking te genet-s, b die 
afgt>IOile tyd in Kaapstad gelewer toe die bloed 'an 'er..keie 
H•rwagtt>nde moedel"!> in rumatiekl.)ers oorgt>tap is. Dit het 
nt•t .. oo" in die ge,·al in Johano~burg 'erbasende r~ultate 
gt-len t-r. 

'n Kaapstadse vrou wat binne 
d rie maande 'n baba verwag, 
<hct so pas 'n halwc pint bloed 
vir hlcrdle docl afgcstaan en sy 
hct daarna so gcsond gevoel dat 
sy haar weer vir dleselfdc doel 
-aangcmcld hct. Ook 'n ander 
vrou hE't van haar bloed laat 
tap. Verskcic medici is tans op 
sock na sulkc blocd om dit in 
kronicse gcvallc van rumatiek 
tc gebruik. 

Die meestc bloed wat op 'n 
kccr van 'n vcrwagtE'nde moe-

Se Hy Weet 
W aar Hitler Is 

'n Onbekendc Dultser het ver
lede week die kantoor van 
Dultse Ekonomicse Raad in 
Frankfurt binnegestorm en ver
klaar dat hy namens Martin 
Bornman praat wat nou In die 
Russiese sektor van Bcrlyn sou 
wees. 

Hy het ook beweer dat Hit
ler eers na Finland gevlug het 
en dat hy nou in Spanje is. 
Die pcrsoon is in hegtenls gc
ncem. 

der gctap word, is 'n halwe 
pint. 

'n Rumatlcklyer wat in Kaap

stad so 'n bloedtoedicning ont
vang hct, het verklaar dat hy 

'n hcle tyd lank geen pyne ge

had het nic. Later hct dit weer 
effens begin. 

Onthou sal word dat 'n Hon
gaarse dokter, Imre Bars!, eer-

ste van hierdle metode gebrulk 
gemaak het. 'n Johannesburg

se geneeahecr het dit met ver 
basende resultate die eerste 
keer in Suld-Afrika toegcpaa 
op die gewesc S.A. bokskam

pioen, Nick van den Bergh. 

Die Suid-Transvaalse Medlcse 

Veccniging het die afgelope na

\/eek sy besorgdheid uitgeapreek 
oor die tap van die bloed van 
swanger v roue, aangesien dit 
hulle gesondheid kan benadeel. 
Hulle verklaar dat enige blocd
oortapping verligting bring vir 
sekere soort rumatiek en dat 

daar nog geen bewys is dat dit 
net die bloed van verwagtende 

\'TOUe moct wees nie. 

POU~IEIIOOI-' 

Derde in die ry is die 4R-jarl
ge Laventrii Bt•rN\ wat vcrant
woordelik is om toe te sicn tint 
Stalin sc opdragte uitgt•vo<•r 
word. Hy is 'n Rus wat bale 
gcstcld is op sy kleredrag l'n is 
hoof van die Russiesc ge\TCI'S
dc Geheim e Poli"ie en daarby 
die bcs opgevocd c en gclccrde 
man rondom Stalin. Verdl'r 
hou hy ook 'n ogle oor dit• 
atoomproduksie in Rusland -
'n bale Vl'rtroulike pos. Ry 
grootstc vyand is Zhdanov. 

Die vierdl' spcler in hierdie 
prolQOg is die l'l'rtydse fabrieks· 
klerl(, ~ikolai Bulganin, tans 'n 
gcsienc lcllrhoof. As dit op 
stuk van sake afkom sal hy 
kan rckl'n op die steun van die 
leer. 

Lanstc op die lys is Malenkov. 
Hy is onder-minister en hou 
sedcrt Rtnlin sy septcr swaal, 
'n ogle oor die !roe van die 
party. Dlt, ls bekcnd dat Stalin 
sy raad rcspcktccr en dat sclfs 
Molotor vir hom agting hct. 

\Vie van hierdic vyf mcde
dingcrs l'indl'lik die paal sal 
haal, sal die toekoms nog moet 
leer. 

Tmw(•l 

Die Hanekoms 
Stiefklntl nm tlit' Skl"ppt'r, 'n 

Afrikaansc Vl'rwcrking van 
,.Dark Victory" deur Chari 
Engelbrecht, Is verlcde week in 
Kaapstad dcur die Hanekom
geselskap op die plankc gebring 
onder die spclleiding van Hen
drik Hanekom, wat self op die 
oomblik bictjlc rus van dit• ver· 
hoog. 

Hoewel 'n verwerking ull 
Engels, het die stuk deurgaans 
'n eg Afrlkaanse atmosfecr gc
skep, en met die uitstckcndc 
spel van die groepic jeugdigc 
spelers is dit verhcf tot een van 
ons uitstaande toncclopvocrlngs. 
Die hoofrolle is vertolk deur 
Eghard van der Hoven en THa
na H a nekom, wat hullc op uit
nemcnde wysc gekwyt hct van 
die taak om die innerlike apan
ninge van hul karakters op be· 
sadige '1\--yse weer te gee. Dit 
is t roucns vera! hierdie algehele 
afwcsigheid van gevoclsoordry
wing wat dit vir mens so ge
n ietbaar maak - 'n pluimplc 
wat aile spclcrs toekom. 

Die dckor was goed gek les 
om in d ie eerste tonele die on
rus ult te druk. 

Die geselskap besoek later 
a nder dele van Kaapland. 

H.W. 

Kabinet Gewysig 
By Aanvang Van 

Parlement 
Die \;\ fde l'n laa~teo sitting van die nt-gt'ndc 11arlemeot 

van die Unit: i" \Priede Yrydag met g root gt-baar in Kaap
!'>tad geo11en. Vir minsteos 'n twintig of dt'rtig 'an die hui· 
d ige It-de i' dit bt'-.li'> hul laaste .,ittin~ aangesien bulle oie 
by die vol~t'nde algt>mene verkie!>ting herkie~ .,al "urd nie. 

Die opening Is vooraf gcgaan 
dcur 'n nankondlging van die 
Ecrstc Minister dat hy sy ka
binet herskommel het. Volgens 
die verklaring hct Minister J . 
H . Hofmeyr versock om onthef 
t c word van die portcfeulje van 
Finansic:;. :O.fnr. Hofmeyr word 
nou Minister van Mynwesc 
maar bly Minister van Onder
wys. Daarby word hy ook nou 
amptelik crken ns Adjunk· 
Ecrste MinistE'r en as Icier in 
die Volksraad . 

Scs ander minlstE'rs word VE'r· 
der deur dw verandering ge
raak. :\lnr. F. C. Sturrock wat 
tot verlede week Minister van 
Vervoer was, word nou Ministcr 
van Finansics. 

Mnr. S. F . \Vaterson, oud
Minister van Ekonomlese Ont
wikkeling. word :!\lini::;ter \"8n 
Vervoer en mnr. J . \\". l\lushel, 
tot dusver Minister van Po::; en 
TE'legrafie, word nou :!\linistl'r 

van Ekonomiesc Ontwikkeling . 
Die voormalige Minister van 
Binnclandse Sake, mnr. C. F. 
Clarkson. i:; nou Minister van 

• Poswes e. 

:Mnr. H . G. Lawrence bly Mi
nister van Justls lc maar kry 
ook die portefcuijc van Binne
Jandse Sake by. Hy docn af
stand van die portcfculje van 
Volkswelsyn wat nun cllt• Minis-

ter van Arbcid, dr. C. Steyn, 
tocvertrou word. 

Gister het dr. D . F . Malan, 
leier van die Opposisic, 'n mosie 
oor die Indiiir-wetgcwing, die 
vertcenwoordiging van naturcl
le in die parlement en oor eic 
bcstuur:;liggame vir natureUe 
ingedien. Die mosie word be
s kou a s die ecrste propaganda
skoot van die sitting met die 
oog op die naderende vcrkic
sing. 

Sabotasie· Bevel 
Van Kommuniste 

Val In Hande 
Ru.,land i~ 'a .. berade om toe tr: sit-n dat dit> ::\lar .. ball

huiJlP.lan 'ir Europa misluk en SJ)OOr die Duit-.t•r., Jn die Ruhr
~ebied rt't'd.., aan om te staak, , ·olgens 'n OJ)drag at'komstig 
, ·an dit> Komntunl .. tiese Ioterna .. ionale InJJgting.,buro wat in 
die hande van die Brit!»e regering in Berlyn geval het. Dit 
1 .. 'n geht'ime om.,t'ndbrief en dra die naam Yan ,Protokol M.'' 

Die inhoud van die opdrag 
gee volledige besondl'rhcde hoe 
die snbota!lie In die Ruhrgebied 
uitgcvocr moel word. Dit gaan 
sclfs so vcr dat dit anndui hoc 
die staking gt·orgnniseer moct 
word. Die opdrag word ver
sprei deur Kommunlstiese E'en
hede in die g cbicd en deur rum
hangers van die ~osialistiesc 

Eenheidsparty. 
Onder mecr word verklnar 

dat hocwel die Duitsc kommu
niste nie !cdc is van die Komin
form wat onlangs in Bergrado 
gestig is nie, bulle wei 'n slcu
telposisic hou en hul dec! tot 
die stryd moet bydra. Daar 
word duidelik vt'rklaar dat die 
l\farshallplan gesabote~>r moet 
word deur bt ukingf>t. Spe&iult> 
aandag word be11tce ann dit' 
vervoer- ~.>n !llt'l"nkoolwt>rkl" r.,. 
RWIIand &al dil" .. taking .,tl"un, 
;.o word ~·t>rkJaar. 

Die name van die stakcrs
komitee: kamcrade Honitzer, 
Drabe, Jablowski, ens. - word 
pok genoem. 

Die sabotasicprogram bestaan 
uit drie dele. Die E'erste decl 
gaan oor 'n agitasie vir 'n vcr
kieaing in die Ruhr, die tweede 
fase moet bestaan uit die orga
nisering van stakersecnhcde. 
Die laaste stadium is die staking 
wat vanaf Maart vanjaar ge
loods moet word. 

Die bevel cindlg met 'n aan
haling uit Lenin se toesprake 
oor die belangrikheid van die 
proletariaat. 

I n Londen Ia die protokol na 
ondcrsoek as eg verklaar. 

Die ontdekking van 'n twce
de .. protokol" in vcrband met 
onrusstoking in Dultslnnd is 
hi<'rdie wct·k nangckondig. 
Hicrvolgens is dil• Russe besig 
om 'n Duitsc organlsuie vir 
milltere sabotasic te stlg wat 
sal opereer onder Ieiding van 
die Rooi Leer. ~a berlg word 
is Duitsland vandag dl~ Russc 

• sc hoofdoel vir sabotasie van 
die Marshall-plan nadat bulle 
In Frankryk en Itallii die ccrstc 
ronde verloor het. 

Wil Wal Teen -
Dobbelory 

Probeer Saai 
Ten einde die dobbelary in 

Engeland aan bande tc M, sal 
'n grocp van 130 Britsc parlc
mentsledc tydens die huidige 
sitting van die Britse parlement 
Cwat gister begin heU probeer 
om wetgewing in te dicn. Hul
le vcrlang ,,'n nugterc benade
rlng" van die problecm, aange
sl<'n die Britse volk jaarllks 
reuse-bcdrac op weddenskappe 
vE'rmors. 

Vorigc wetgewing in hierdie 
verband wat dcur Churchill in 
1926 lngedien is, het misluk. Sir 
Stafford Cripps, die huidige 
minister van finansies, het be
lowe om iets aan die saak te 
docn. Verwag word dat die 
saak tE'en April aangepak sal 
word. Die Britsc regering het 
rcros in sy voorlopige bE'groting 
die opbrengs van die wrorenne 
met 10 persent belu. 
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Ons Kinders en die 
,Welkome. Slegtes" 

Toe genl. Smuts die eerstemaal sy immigrasieskema 
aangekondig_het, bet by nie geskroom om te verklaar dat by 
geen maatstaf vir sy voorgenome immigrante gaan stel nie 
maar dat almal welkom is ,die goeies en die slegtes". J:lierdie 
uitlating is seker die mees onverantwoordelike wat nog deur 
•n Suid-Afrikaanse premier kwytgeraak is, en kan aileen aan 
een van twee redes of albei toegeskryf word: ()f genl. Smuts 
gee nie 'n flenter om vir die land wat by regeer nie Of sy 
immigrasieplan bet nie die bevordering van die landsbelange 
in die oog nie, maar die bevordering van eie belang deurda.t 
die party wat hom aan bewind geplaas bet, versterking teen 
aile koste uit die buiteland moet kry by toekomstige verkie
sings. En aangesien die stem van 'n goeie kieser net soveel 
tel as die van 'n slegte kieser, is almal wat reg sal stem 
welkom, ,die goeies en die slegtes••. 

As daar verder gelet word op die feit dat meer as 90 
persent van die immigrante versterking vir die Engelse groep 
is wat minder as die helfte van die blanke bevolking uitmaak, 
kan 'n mens moeilik tot '0 ander SlOtSOm kom as dat ODS bier 
met 'n blote partypolitieke verkiesingsmaneuwer te doen bet. 

Maar as genl. Smuts bloot net belan_g bet by 'n ver
kiesing, dan bet Suid-Afrika belang by veel meer. Na genl. 
Smuts se dOQd sal Suid-Afrika nog moet voortgaan om sy 
plek - en 'n eerbare plek - in die wereld in te neem. 

IDSDAADROLLE 

Enige opregte vaderlander sal dit dus wenslik ag om 1'lY 
volk alleen met die allerbeste allooi te versterk. Alleen so 
kan verhoed word dat 'n opkomende land soos Suid-Afrika 
Iangs sy geestelike en tegniese prestasies ook berugtbeid vir 
sy misdaadlewe verwerf. 

Maar vir genl. Smuts, in wie se hande die stemgeregtigde 
bevolking die toekoms van Suid-Afrika geplaas bet, is die 
slegtes van ander Iande nie net aanvaarbaar nie, maar selfs 
,welkom!" 

En daarom merk ons dat ten spyte van 'n sogenaamde 
keurkomitee in Londen, ons misdaadrolle reeds in toe
nemende mate die name van immigrante bevat. Daar gaan 
nouliks 'n week verby of die een of a.nder immigrant word 
aangekeer vir vervalsing, bedrog, diefstal of inbraak. Die 
jaar is op 31 Desember nog afgesluit met 'n bofsaak waarin 
twee immigrante aangekla was ·van inbraak en diefstal in 
Johannesburg. 

Kort gelede is 'n immigrant vermoor gevind wat volgens 
polisie-getuienis 'n rekord van vyf veroordelings in Londen 
en die buiteland gehad bet vir misdade wat strek van huis
braak tot motordiefstal. Maar in Suid-Afrika bet genl. Smuts 
hom welkom gebeet selfs al sou die kommissie die vir genl. 
Smuts oorbodige moeite gedoen bet om vooraf ondersoek na 
sy misdaadrekord in te stel. 

Diegene wat genl. Smuts om party-oorwegings in hierdie 
roekeloosbeid steun, dien daaraan berinner te word dat 
behalwe 'n politieke party bulle ook kinders bet wat bulle 
uiteindelik sal moet vereenselwig met die bloed wat genl. 
Smuts besig is om in te voer, ook ,,die slegtes", en dat bier
die kinders se toekoms maar eers begin nadat genl. Smuts 
se verkiealng afgeloop is. 

Die Mag van 
Ge~oonte 

Die geskiedenis wil dat dit 'n Britse seebeld was wat die 
rookgewoonte uit Amerika na Engeland oorgebring bet 'n 
paar eeue gelede. Dit was natuurlik in die dae toe daar 
nog geen blankes in Amerika was nie. Nogtans bet die 
Rooihuide wat die Engelse held bei:ndruk het met hul rook
blasery so 'n groot reklamediens verrig vir 'n latere handels
produk dat die tabakmagnate van Amerika gerus 'n monu
ment vir die ,onbekende adverteerder" kan Iaat oprig. Want 
bulle het daarin geslaag om 'n volk 'n weelde op die rug te 
Iaai wat selfs nie deur dreigende honger afgeskud kan word 
nie - 'n prestasie wat minstens gelykstaan aan die anekdote 
omtrent die Amerikaanse verkoopsagent wat 'n yskas aan 
'n Eskimo verkoop het. 

Volgens aankondiging sal Engeland in die vier jaar van 
Amerikaanse hulp onder die Marshall-plan die kolossale 
bedrag van £123 miljoen vir die aankoop van tabak ontvang. 
'n Mens staan verbysterd oor die mag van 'n gewoonte wan
neer in 'n wereldnoodhJilpplan wat gaan oor die keuse tussen 
bestaan of ondergang van beskawingsordes, die ,noodhulp"
verskaffing van tabak selfs die van voedsel en produksie
middele moet oortref. 

(Vervolg in volgende kolom.) 

D.ie Naturel en Ons 

ONTGINNING VAN· AFRIKA IS 
TAAK VAN BLANK SOWEL 
AS NIE-BLANI 

Laa.t ons nou die kwessie van bondgenootskap of vrlend· 
skap met die naturer nader aanstip, want die vraag sal al 
dadellk ·gestel word: bondgenootskap teen wat? Moet ons 
dan nie juis teen die naturel onsself verdedig nie? 

My antwoord is nee; as ons glo aan ons roeping as volk, 
nl. dat dit die kerst.ening en beskawing van die swart kon
tinent is, dan kan die naturel nie ons vyand wees nie en ook 
nie ons gevaar nie - net so min of soveel as wat die pasient 
die geneesbeer se vyand of gevaar kan wees, of die kind die 
vyand van die onderwyser. 

Ons het 'n bondgenootskap no
dig sowel teen gemeenskaplike 
gevare as vir gemeenskaplike 
take. Die dringendste gevaar op 
die oomblik is die kommunisme 
wat die hele wereld van uit die 
Ooste bedreig. Dit is 'n bedrei
ging wat hoogs waarskynlik 
gaan uitloop op 'n geweldadige 
botsing tussen Oos en Wes. In 
da.ardie botsing sal die na
tu.relle van Afrika ook bul plek 
inneem - of as ondersteuners 
van die weste of as vyfde kolon
ners van die Ooste. Deel van 
die Oosterse strategie op die 
oomblik is juis die vervreem
ding van die naturel van die 
blanke Weste deur verdagma
king en opsweping teen ,blan
ke beerskappy" en ,blanke 
uitbuiting". Ons verweer bier
teen sal ons nie net kan vind 
in verbanning van aile buite
landse opruiers nie, ons sal dit 
bowe-al moet vind in positiewe 
propaganda van welwillendheid 
teenoor die natureL 

ANTI-BLANK 

'n Groot deel van die stam
naturelle is op' die oomblik nog 
nic vatbaar vir kommunistiese 
Jeerstcllings nie, maar hulle is 
wei vatbaar vir rassehaat teen 
die blanke. 'n Wyse blanke be
leid sal dus wees om die ver
troue van die naturel te probeer 
wen of te bebou deur eerstens 
alle nodige a.anstoot te vermy 
en tweedens 'n hoogs moontlike 
eensgesinde beleid te verkondig 
wat aanneemlik sal wees vir 
die grootste deel van die natu
relle. En ek mecn dat indien 
manne soos min. Hofmeyr, wat 
hom reeds ten gunste van al
gehele apartheid as ideale op
lossing van die naturellevraag
stuk uitgcspreek het, ,mits dit 
moontlik is", deur buite-party
politieke aanpakking van die 
vraagstuk beweeg kan word om 
aan die uitvoering van so 'n be
leid deel te neem al is dit van hul 
kant beskou niks meer as 'n proef
neming nie, en die aangeleent
heid sodoende verhcwe word tot 
'n volkstaak waarin die natu
re! net die stem van welwillcnd
heid verneem, hierdie beleid wei 
aanneemlik en selfs begeerlik 
vir die naturellebevolking sal 
wees. 

NUWE W:fl:RELD 

Hierdie Stelling mag baie op
timisties klink, maar ons Jeef in 
'n vinnig veranderende wereld 
en dinge wat drie of vier jaar 
gelede nog as buite die grense 

Die Brit is vandag bereid om 
sy motortjie op blokke te plaas 
en te voet te loop omdat hy sy 
petrol inboet vir sy brood. 
Maar as hy stap wil hy dit da
rem doen met 'n sigaret of 
.sigaar tussen sy vingers. Of is 
dit 'n onbillike gevolgtrekking, 
want hoe kan 'n mens jou dan 
ook 'n Churchill in die openbaar 
voorstel sonder sy sigaar? 

-

van moontlikheid beskou was, 
word vandag as praktiese poli
tiek uitgevoer. Die wereld word 
vandag uitgele op die patroon 
van nuwe begrippe, en mense 
wat eergister nog verskil het, 
staan vandag in dieselfde kraal. 
As ons maar besef hoe vinnig 

!':!~~~~~~~~~ 

Deur 
N. G. S. v.d. Walt 
~~~~~~~~~~~ 

die algemeen Engelse standpunt 
in die jongste paar jaar ten op
sigte van die kleurvraagstuk 
vcrandcr het - hoe koerante 
wat kort gelede nog aan die 
brand wou slaan oor segregasie, 
vandag hierdie beleid self ver
kondig, dan is dit ook moont
lik dat mense uit liberalistiese 
kringe gewen kan word vir ons 
saak indien ons eerlikheid bo 
alle twyfel verhewe is. Want 
ek dink dat die beswaar teen die 
segregasiebeleid van die kant 
van eerlike liberaliste-daar is ook 
geleentheidsliberaliste wat ek 
buite rekening laat-eintlik net 
gemik is teen die eensydige en 
gedwonge uitvoering daarvan 
As die naturel dit self aanvaar 
bestaan daar immers geen rede 
meer vir blankes om beswaar 
daarteen te maak uit meegevoel 
vir die nature! nie, bebalwe in 
sover bulle dit as 'n praktiese 
onmoontlikheid en dus as 'n 
verkwisting van energie beskou 
- net soos die oprigting van 'n 
staalnywerbeid in die Unie deur 
dieselfde mense aanvanklik as 
'n skadelike en waardelose 
proefneming beskou was. 

VOORBEELDE 

lndie en Palestina bet egter 
reeds bewys gelewer dat verde
ling van 'n land weens rasse- of 
godsdienstige verskille wei 
prakties uitvoerbaar is - om 
nie eens te praat van die ver
deling van Europese . Jande 
weens politieke oorwegings nie, 
waarteen ons Suid-Afrikaanse 
liberaliste in elk geval nog geen 
beswaar in die openbaar ge
maak bet nie. Die enigste ge
vare vir verdeling in genoemde 
twee Iande vandag is dat die 
saak reeds te lank vertraag was 
deur liberalistiese denke, en dus 
toegelaat was om 'n rasse- en 
godsdienstige haat te ontketen 
wat 'n versoening nie meer 
moontlik skyn te maak nie. In 
elk geval bestaan daar in hier
die stadium minder kwaai ge
voel tussen die blanke en die 
nature! in ons land as wat daat 
tussen Jood en Arabier of Mo
hammcdaan en Hindoe bestaan 
- of selfs tussen Amerikaner en 
Neger in die suidelike dee! van 
die Verenigde State. 

.. 
BO PARTYE 

Vir 'n beleid van aparte state 
dan, kan, wanneet voor- en tecn
standers daarvan nie nodig het 
om die politiek'e prestige van 

Hierdie artikel is die 
tweede van •n reeks 
waarln die skrywer -
wat, om mJsverstand te 
voorkom, in Transvaal 
gebore is en opgegroel · 
bet - 'n pleidooi Iewer 
vir 'n beter verstand· 
houding tussen blank 
en nie-blank as die enig· 
ste moontlike oplossing 
van ons kleurvraagstuk 
op •n kontinent waarin 
albei rasse bestemd is 
om saam te woon. 

•••••••••••••••••••••• 
'n party voor oe te hou nie, 
so 'n sterk saak opgebou word 
dat dit die meerderheid van so
wei die blankes as die naturelle 
daarvoor sal wen en daarmee· 
ook die goedgesinde buiteland. 
In die verband kan ek 
net aanhaal wat admiraal J. 
Weston, 'n wyd bereisde man,. 
'n jaar gelede in l<'orward ge
skryf het in 'n pleidooi • vir 'n 
afsonderlike nasionale tuiste vir 
die nature!: 

,Staatsmanne met visie 
kan vir bierdie · beleid so 'n 
sterk en aanvaarbare saak 
opbou dat Engeland se steun 
versekerd sal wees en dat 
die ander state, naamlik 
Frankryk, Belgie en Portu
gal, indien bulle nie slaag om 
die regverdigbeid en ver
siendbeid van so 'n voorstel 
te snap nie, deur druk daar
toe gebring kan word ..... . 

,Die komende l'eorganisasie 
van die wereld bled die 
grootste en moontlike ge
Ieentheid om die weJvaart 
van sowel blank as nie-blank 
te verseker, en elke poging 
sal aangewend moet word om 
staatsmanne tot die aangry
ping daarvan te bring." 

Dit is juis die mense, aldus 
adm. Weston, wat die naturei
Je beskou as goedkoop-arbeid 
wat uitgebuit kan word, wat 
teen so 'n nasionale staat vir 
die bantoe is, maar ook hierin 
is hul selfsug ongegrond, want 
,inderdaad produseer Kanada, 
Australie en Nu-Seeland met 
blanke arbeid beter en goed
koper ware as wat ons doen. 

ALBEI SE TAAK 

Saam met die voorafgaande 
hang die kwessie van bondge
nootskap vir 'n gemeenskaplike 
taak. Die na~l sowel as di4> 
blanke moet beset dat die ont
ginning van Afrika nie die 
taak van net die blanke of net 
die nie-blanke is nie. Dit is 'n 
taak waarin albei hul plek sal 
moet neem as bondgenote -
of om liewer 'n vreedsame term 
te gebruik: as vennote. 

Sommige sien hierdle deelge
nootskap as 'n verhouding van 
Baas en Klaas - die blanke as 
Baas en die nature! as Klaas. 
Dit Is egter 'n opvatting wat 
rekening bou nog met die 
wereldpolitieke toestand, soos 
reeds goopenbaar in die V.V.O., 
nog met die lewensdrang van 
die naturel self. Want die na
ture! mag bale tekortkominge 
he, maar dat dit hom aan na
sionale en persoonlike ambisie 
ontbreek omdat hy eenvoudig 
vandag maar na ongeskoolde ar
beid gryp en daarin berus( ?) is 
net so dwaas om aan te neem as 
wat dit sou wees om 'n tien
tal eeue gelede die bewering 
ten opsigte vim ons voorouers 
te maak omdat hulle hul die 
l;yfeienskap van een of ander 
edelman laat welgeval het. 

Vervolg op bls. 6 
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BLADSY VYJ' 

Europa In 
Om trent 

Duister 
Unie: 

V oorligting Net In 
Eng eland 

SUld-Alrika bet op die oomblik geen enkele amptenaar op 
die Vastelaod ,.an E uropa wat hom voltyds bemoei met voor
ligting en propaganda oor Suid-Afrika nie. Daar word niks 
of baie weinig in hierdie verband gedoen omdat die saak 
tot dosver maar altyd uitgestel is, volgens gesaghebbendes 
"Die O.B." meedeel. 

Die druk van butte en die 
beboette bet egter nou so sterk 
ceword dat omvattende planne 
aan die Eerste Min ister oorban
clir is In verband met propaganda 
op die vasteland. Die bevln.ding 
van die Eerste Minister sal nog 
voor die einde van hierdie par
lementsitting bekend gemaak 
word, na ,Die O.B." verneem. 

Op die oomblik bet Suid
Afrlka slegs drie voltydse amp
tenare in die buiteland wat be
las is met voorligting oor Suid
Afrika. Dit is mnr. J. Moolman 
in New York, mnr. Stuart in 
Nairobi en mnr. Mockford in 
Londen. Laa.sgenoemde dien 
ook as stopper vir Europa en 
moet vandaar Suid-Atrlka be
kend stel. Daar word egter er
ken dat hy nle by magte Ia om 
dit te doen nle, aangesien by 
reeds genoeg werk in Engeland 
het. Voorgenome immigrante 
op die Vasteland moet dus of 
in onkunde bly of die inligting 
by een of andcr Suid-Afrikaanse 
handelsverteenwoordiger pro
beer vind. 

Ruim twaalf maande gelede 
is reeds aan ,.Die O.B." verklaar 
dat planne opgestel word om 
mcer amptenare na die butte
land te stuur vir voorligtings
doeleindes. Na verneem word 
Is die planne nou in bul laaste 
stadium, en sal die name van 
pcrsone wat gestuur gaan word 
eersdaags bckend gemaak word. 

SKEWE VER HOUDING 

Dit Is duidelik dat die rege
ring se propaganda in Brittan
je in verbouclli\g met die op die 
vasteland, besondere voorkeur 
gen iet. Vandaar die spesiale 
amptenaar wat voltyds voorlig
ting oor Suid -Atrika verstrek. 
Dit verklaar ook waarom daar 
,.so baie Br itte is wat beger ig Is 
om na Suid-Afr ika te kom -
die Kanaan wat aan bulle voor
gebou word. Vir die res van 
die wereld is Sold-Afrika tot 
dusver nog maar net donker 
Afrika vanwaar mens snaakse 
stories van menavreters boor. 

NA ENGELAND 

Dlt bet ook nie in die kraam 
van die regering gepas om 
Suld-Afrika eerder op die vas
teland bekend tc stel nie, aan
gesien dit sy plan om soveel 
moontlik Britte na Sold-Afrika 
te verskeep, dalk kon benadeel 
het. 

Immigrante op die va11teland 
moet weer die B ritse manne
krag wat na Suid-Atr lka ver
p laas word, aanvul. 

Daar sal onthou word dat be
soekende pcrsmanne onlangs 
hul teleurstelling ultgcspreek 
bet omdat Suld-Afrlka nlks 
doen om hom in die buiteland 
bekend tc stel nie. Hulle bet 
haas niks van Suid-Afrika ge
weet nie. 

Was Lank Reeds 
N oodsaaklik 

Adv. J. de Vos, Kaapstad, 
skryt: 

My hartlike dank as Afrika
ner vir wat in u blad van 14 
deser in die artikel oor rassc
verhoudings verskyn bet. U in
sig sowel as u moed strek u tot 
eer. 

Na my oordeel was dit lank 
reeds noodsaaklik dat van Afrl
kanerkant stemme gehoor 
word wat die nie-blankes daar
van kan oortulg dat 'n egte 
vriendskaplike gesindbeid teen
oor bulle nie slegs in die krlnge 
van die liberaliste gevind word 
nie, daarenteen juls dliar dik
wels ontbreek en elders be
staan. 

As ek as blanke die standpunt 
van my kieurgenote in die ver
Jede nie altyd van buigellng kon 
vryspreek nic, hoeveel mlnder 
moct die vertroue van die nie
blanke in da:udie •likwels ge
waande welwillendheid nle wees 
nic! 

Mag die verskene artikel 
verre weerklanke voortbrlng! 

Daarom waardeer ek u dap
pcre stelling. Ek vertrou dat 
hierdie nuwe spoorslag welkom 
en soete vrugte vir ons almal, 
blank, nie-blank en nature! se 
gemeenskaplike Vaderland sal 
dra. 

• 

Nugter En 
Regverdig 

Mnr. Ben Pienaar, Kaapstad, 
skryf: 

Dit is met dankbare crkcnt
likheid dat ek u hulde wil bring 
vir die artikel oor Ons en die 
Nature! in die jongste O.B. 

Self bet dit my al geruime 
tyd 'n onmoontlike tweestryd 
geword om my Christelike ge
regtigheidsin tc versoen met 
die onegte en on-geinspircerde 
beleid en houding waarmee ons 
in die praktyk ons rasscpro
probleme banteer. Die tyd Is 
ryp, en plek-plek al oorryp om 
'n nuwe toenadering te vind. 

Kwalik wil ck meer glo dat 
mens een ding dink en as ideaal 
stel, en dan in die praktyk jou 
ideaal versmaai vir die soge
naamde druk van omstandig
bede. Tensy ons bereid is om 
ons Cbristclike idealisme in 
hierdie saak nou nugter en rcg
verdig in die praktyk te beoe
fen, moet ons as Afrikaners en 
draers van die Cbristelike be
skawingsgedagte in Afrika, He
wer boedcl oorgee, uitskei met 
ons volksverlammende bulge
lary en die vreemde gode aan
hang. 

Vervolg In vorige kolom 

•••••••••••••••••••••• 
Polisie Mag 
Nou Jukskei 

Spee/ 
Die verbod op lede van die 

polisiemag gedurende die oor
log om juk11kel te mag speel 
(aileen die regerinr weet waar
om) is nou opgebef na ,Die 
O.B" vemeem. merdle 11port is 
nou ook gev~ by die lang lys 
11portsoorte waaraan die polisle 
mag deelneem. 

•••••••••••••••••••••• 
Italic Herstel 
Betrekkinge 
Met S.A. 

Diplomatieke betrckkinge tus
sen Italic en Suid-Atrika is 
weer herstel. Mnr. P. Janelli, 
gevolmagtigde minister en bui
tengewone Italiaanse gesant in 
Suid-Afrika, bet vcrlede week 
sy gcloofsbriewe aan die Goe
werneur-generaal oorhandig. Dit 
is die cerste Italiaanse vertcen
woordiger wat sedert 1940 na 
Suid-Afrika gestuur is. 

Mnr. Janelli bet verklaar dat 
daar ruimte bestaan vir die uit
breidlng van vriendskaplike en 
handelsbetrekkinge tussen Suid
Afrika en ItalU!. 

V.S.A. Vertoon 
Mog om Rusland 

Te Waarsku 
Skepe van die Amerikaanse 

vloot is besig met bctekcnis
volle vloot maneuwers en krag
v~rtnnn in die waters van die 
Middellandsc See. Dit het ten 
doc! om Rusland te toon dat 
Amerika vasberade is om sy 
buitelandse beleid af tc dwing 
as dit nie anders kan nic. 

'n Vliegtuigdraer, vier krui
sers en tien torpedojacrs maak 
hicrdie magsvertoon uit. 

r
Soos Ons Lesers1 

Dit Sien 

Paar Vrae 
Mnr. A. J. van Rooy, Kaap

stad, skryf: 
Die artikel ,.Ons en die Na

ture!" In u jongste Uitgawe, 14 
Januarie bet ek met belangstel
ling gelees. Dit is besonder 
prikkelcnd en laat dadellk 
'n aantal vrae in mens se 
gedagtc ontstaan. Moet ons 
aannecm dat die veelgepresc 
voogdyskap van die blanke oor 
die nature! aileen tydelik kan 
wees, soos die voogdyskap van 
'n oucr oor 'n kind, totdat laas
genoemde volwasse is? Moct ons 
ook die ontwikkeling van 'n 
aparte natureilekerk, met na
turelle-teologiese skool, ens. be
vorder? 

Die felt dat 'n geleerde na
ture! altyd 'n bril dra en altyd 
Engels praat - is dit die Afri
kaner, die Engelsman of die na
ture! se skuld? Sal die naturelle 
as bulle in bul eie ,.Pakistan" 
woon meer of minder vatbaar 
wces vir kommunisticse in
vlocde? 

Hierdie vrae is 'n bietjie on
samehangcnd, maar dit blyk 
dat die skrywcr van die arti
kel 'n bcsonder bree blik in 
hierdie saak bet, en ck vertrou 
dat die vrac wei voldocnde in 
die volgcnde artikels bcant
woord sal word. 

Y erseker u Toekom• 
deur die Eienaar te word van 

VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PLASE 
* BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 
Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
Posbus '78 Foon 0028 

OBOXLEY-GEBOU, KUSWEG, 
ST B AND 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgers, Gratsteenmakera 

Begrafnisversekeraars 

Bloemfontein - Pretoria 

180 Takke 

Is Medisyne
Noodsaaklik 1 
Die Natuuru;etemkap 

•e nee! 

Die Bron van Siekte 
BEKAIIP SIEKTE MET 
DIE JONGSTE WETEN-

SKAPLIKE METODES 
Met Verbaaende Ultalae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENINGE! 

Die Bardnekklpte Kwale awl~ 
Die wetentoup bet uou UltgeYIDd dat 
IIOdra 'D beemette Ugg~~&m~~deel akoon· 
rema&Jr. word van IY glt ot onlulwer
bede, die alekte verdwyn. Deur die 
tMPIA41ng van ona wetenskapllke me
tOdee bet dlt nou •a makhke taak 

I""Orcl. 
Dlt maak Die aa&ll boe ernatll Of ..U· 
boudend u kwaaJ 1e ale - 1ell1 a.1 1e 
dlt aa cbronlea of ongeneeallk beetem
Pel. Daar Ia boop v!r u. Oeen medl· 
ayne of oetenlnge benOdlg nle. u 11&1 
onder geen verpUgt!ng ataan nle. Skryf 
aan ons en verat.rek voUedlge beson· 

derllede In verband met u kwaaL 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
Posbua 1S88 - KAAPSTAD 

VIR PfRSOOnUKf tRIS~~IO 

J.<WV· 
f4lUJeCOLOGnf 

r.lploSoM..¥.._ Oiltl,.._.,, 
H. j. N I. HAUS (IDMSJ •INAIC., 

,_ .... 11CII. Kaapaud. ....._...,,Jo.....,....,rc. 
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DIT IS 'N SUID
AFRIKAANSE PRODUK 

········~············· 
MEUBELS 

PRYSJD STYG VINNIG 

KOOP NOU 
o.a boo lllleen.llk coello 

lnnlltel& lleabela Ill 
voonaad 

WERDA 
M'eubelbandelaars 

(EIENDOMS) BEPEBK 

Groote Kerkgeboo - Kaapata,. 

TEKEN REGSTREEKS 
0~ ,DIE O.B." IN 

Die stelsel van kommando-intekening bet op 30 

Jonle 1.1. verval. Vanaf 1 Julie teken almal reg

streeks teen 
1
10s. per jaar (voorultbetaalbaar) op 

,Die O.B." in. 

VUL ASSEBLIEF BlEB IN 

DIE SEKRETARJS, 
VOORSLAG <EDMS.> BEPERK, 

POSBUS Ull. 

KAAPSTAD. 

Geagte Heer, 

Ek bet tot dusver ,.DIE O.B." deur middel van die 
kommando ontvang en neem daarvan kennis dat lnteken
geld vanat 1 Julie 1947 regstreeka aan Vooralag (Ed.Ins.) 

Bpk., voorultbetaalbaar is teen 10/- per jaar. 

Gaan asseblief voort om ,.DIE O.B." aan my adres te 
stuur tot ek u in kennls stel om toesending te staak. 

Hiermee vind u die bed rag van ................................ . 

vlr ........................ jaar/e se !ittekengeld. 

Naam: ............................................................................. . 

Posadres: ········································································· 
··········································································· 
··········································································· 

................................................... 
Datum Handtekenlng 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
T&&IJ;F VIR OEIU.A."!'IIFISEE&DE &DVJ:&TJ:NSII!8: 

llall!boadeiJke Kenn18A'~WID&I: 
(Verlowlng, buwelik, geboorte, atertaev&l, In memoriiiDI, gelukwtnalna, 
ens.) 1d. per woord; minimum 3/- per ple.slng. Voorultbetaalbe.ar. VIr 
berb&llnp 25 pat. afii&J. 

llandelaach·e..Wnalee: 

Eente plulng, 2d. per woord. VIr berb&llnga 25 pat. &!alae. 

l nt•ktnadd OJ) ,.Die O.U." (.-enkyn WI'C'kllka): 10/- per jaar of 51- per e mllande. 
Voorullbetaalbaar. Stuut lodvertenalejP;eld en beatelllnge na P011boa !8, !'>ttlltnbnwll. 
4!D lntekengeld DA l '011bua 1411, KaapMtad. 

\A' LOCiCa:RI,'"Ut:RO - ('()ll• 
IIRI '\K, Ons. .Marie Combrlnk, 
Swarlkopples, Betta11t, en Jobannes van 
Loggerenberg, Vo~;elstrul•poort, Beltaat, 
.. ena htcrmee nile ramilielede, 1\um~· 
rade en •Tienr!e(lnne) bekend It maak 
clat ons op 27 Desember 1947 In d•~ 
hllw~llk cetre• het. 21 / 1 / IB 

Wl.r t•art~Uh·t~, ree~petee. filoee.e. pru• 
beer dle Knap•tadu Afrikaner· Kortle· 
but. (K. T . K.). Ult Wandelgaong. Groote 
Kerk-gebntL Lu~ beerllk verwarm eo 
ce.en~ Ol> lloudate dag. Oerlefllke, 
llofllll.e en cl~ltretfeode dlena. 

\'ERWWIXG 

!lOTH , _...,Til\ 00\1.-Die vulcn.lng 
\\Ord bekend cemaak .-an Betale-, oucl
ate dogtf'r van mnr. en mev. It&t 
Strydom vnn M<wlderbull, Balroor, Tvl., 
mlll. War,·lloolkmdt. Fwtkkle Dolha., 
Jonpt~ aeun van mev. J. c. E. nutha 
en wyle mnr. Both& van Palml•tron· 
1" n. Dt.-on, Tvl. IGeneraalllllap l:JI J. 

21 /l/ IB 

BOME, PLANTE EN SAAD 

Rt:STE OE!i!ERTIFISI!:I!:RDE OROEN· 
Tt:."&AU.-Pryelye verkrygbaar, Beatel 
a1 u benodlaclbede K.B.A. van: PRE
KTER8, SCHOEILA!~SHOEK. 20/8/TK 

(i!lut.l'o • •· \AO. - Deuott en Egi'P• 
tltH plat be4!t 7111; Cbant-Y·•ortoll 
101-: Beaaty· en .Marglobe·tamatt. 
3~/-: Tom Wal8on·waatlemoen 10/·: 
K.rop•l•t 17/6 per lb. Alma! lid. duur· 
der per ~lb. Handelanavrae verwel
kom. - KARROO·SAAOVERSPREI· 
Df:Ra, Posbua 107, OUDTSUOORN. 

2018/TK 

\ Jll Oli.BO».E. - RoM vir Julie· 
Auauatu• • planttyd 19t7. Ona putk 
voorra<te veneker tevredenbetd. maar 
• • . . die aanvr&ag Ia groot, beetel nou 
en voorkum teleurstelllns. - HER
UOLDT BE BOOMKWEKERY, Poebue 
fleO, JOHANNESBURG. AA/2813/TK 

GUI"ST£E.~~K,t:R.'4. - Vir re
,&arbOr&de tevredenheld lrt4! In ver· 
blndtnr met die S.A. 0&.-\t ,.,TF.F.., 
EN MONtJXE~TWt:RKt: IEI ENN,) 
BPK. van Voortrekkerwt¥ 360, MMt• 
land. (Onder per100nllke aandag van 
one Best.•Direl<teur. mnr. Jannte 
Clllle). Teletone-:1·44.20 en 5·02823. 

~a..ut.I\K£1'AJB.~II!:s. Ondenteun u 
Ulede .. Atrtkan~r ~n weea v~raeker •an 
die t old dlenote by VOORTRICKKJJ:K 
8K0t •• ~H08PITAAL, Langetraat 291, 
lt.AAl'll1 AD. FOOD 301M. 48711~8 

\ 'AN'H CQSCRETE PRODUCTH 
Al. l.t:RLEI - Watenpoel-rtoollttl· 

aw. TJoert~ en gepoJJtoerde tu
rauo-kom~,....tafela en artlkele 
rueneleel VIr .-ertd, blgli;llt m D4!t· 
Mia. Volle ltoeaODderbede akrywe:
\ 'AN'll COSC;RETE PRODU(lT'I 
(I:DMM.) BPK., Carlatraaot 574. Pre• 
tori&. 3/12/TK. 

HORLOSIEMAKER 

DEH&UNDIOJ: IIEJUjTEL\\'Ea& aan 
llorloet•. Alia werk word cewe.arbor c 
eo aJ)Otdlle aflewerlnc. - P . PRJ:'l'O· 
RIUB, Keerometraat 18, Ka&~petad. 
(Voorbeen Kerketraat 1111). 'S'oon 2-MM 

MEUBELS 
) fECBJ:I.S.-ono 8&1 u bula of 

llantoor volledlc WeubUea- teeo bllllke 
m&arlclelll<ae paalemente. 8pealale 
korllnp vtr kontant bestelllDp. 8k17f 
om one volledtae kalalogua met P'7•· 
lya. Qok In voorraad: DraaciiOH, 
wlodlaatera, llnoleum-vierllante vao e 
vt. breedte vir kombula, aluminium· 
kaatrolle In etelle van 3, ena.
CNIKA MEt:BELS CEDMS.) BPK., 
Vletorl&wec 171, Woodstock. 

12111
/TK 

JO:UBELS. - Beter meubela teeo 
bUllker pryae. Babawaentjlea, etoot· 
Jtt.rntJiea, drlewlele, ltnoleuma, tapyte 
ena. ook allyd I.D voorralod. oeen 
Katalocua. Meld waarln u belan&atel. 
- V188Jta..MEUBI!:LS, Laoc•traat 291, 
Kaapatad. 3/12/11. 

JIEUBEU. - s..paar boDclercll 
pnDcle clear u meubela cl.lrek YaD die 
tabrtek, k .m •• • , te koop • 
.... pleec: NIEK NEETHUNO, 

B oofatraat 347, F oon 1253, Paarl. 
111/11/TK. 

PENMAA'fS 

Dt:I~F"'II'DE melsles en kfrel& wll 
graac kornepondente hf. Streng ver
troullk. Stuur getrankeercle l<oevert 

1 om «raUl be11onderhede aan :-DIE 
a• () H D V I F • KORRESPONDENSU:· 

1 Kt.l'R, Poabua ~. Lothair. 10/12/48. 

, - RADIO 

LOCW L"' LOC\V, die Beroemde 
Ra~lo-lngenleura. Staatewec. PAROW, 
verkoop eo ben~tel Racllo'a en EtektrleM 
T04!1ttlle. Gere&~~treerde Elektrlsltelta
aannemere. Foon II-M35. 

BOUTTE KOOP 

BOEKE-r.uun•:r. - Nece ...,ke wtt 
vee- en 100 lb. tyn b0ttet110ut £2·10·0. 
Nee• N.l<ke eneeuwlt en 100 lb. tyn 
bOttenout £2-13-G. Vry celaal aout
werkt. Beetel: KOMOTE. WEV. M.AR· 
Till VllNTER. P / e. No. 4, Arbeldaloon, 
BLOJIUO'ONTEIN. 21/11/ TK 

\'J:RJ \ .\.RD \GKETII~G 

.JanUJ\Fff': 

6 Martha Smlt, MlddelbUr£. 
~ St~fanle Roux, Fran•chh .. ~k. 
9 Carina. Baard, Moorree•hol'g. 

10 }'redrlka Venter, Derby. 
Marta Wlllemse. Bulttontt•ln. 

13 Onotel •:ardu" Erumuo. 
1~ Heater Roets, Moedwll , 
16 .Martha Beukes, Bulttonteln. 

Frans Potgleter, Bo»bOkJ'Mld. 
Alida J:ltsteen, Fransc:hhock. 
Pleter :~o:ksteen, l''ranacltb<>l'k . 

18 Ma.rl•.anne de Koek, Rlrllt•nlonsch. 
21 .Matthya Baa.oon, ?.eerust. 

J>ranste Scll...,pen, Strydpoort. 
~ Gert &Ills, George. 

Jansle Qf'ldenhuys, Fran dtboek. 
21 Phlllppua KDJa.m. Hlddelbur.:. 
2i "atth)'l V&n Xiekerk, WtlllQ3ton. 

Arthur Stebw.s, Wonclf'rllleer. 
2~ Alw~n Vonter, Loxtun. 

Marin~> van der Weathulzen, Wei· 
llngton. 

30 !Uta Kruger, Rusttnburg. 

t'~bruarlt: 
2 Anna I.e~«:h, Wellington . 

Johanna du Toll, Mlcldel'>u·~. 
3 Chrlallna de Weal, PaarJ. 
7 Martha Roets, Moed,.11. 

Cecilia Coet.zee, B•labc•krand. 

PEIDlAATS 
'Frieda Sm.it 02 jaar) wil 

graag korrespondecr met 'n 
scun van 12 - 15 jaar. Haar 
adrcs Is: ~taginot., P .S. Terra 
Firma, Vryburg. 

l'~ngda l\lare (18 jaar) sal bly 
wces as maats van 13 - 16 jaar 
aon haar wil skryf. Haar adr<'!l 
Is: Bray. P.K. Kirstonia. oor 
Vryburg. 

I deale 
(.\ .... t.-\'.-Idkornet S. S. Roe· 

!of.,.., Georgt'.) 

Ons hoor nog mcnsc s(! .,\\'nt
tcr kind hcl nir ideate wat hy 
graag verwesenlik wil skn nle?'' 
En tog is daar baie mcnsc wnt 
'n grap van die !ewe maak, wat 
daarmee spcel. And~rc is weer 
vol geesdrif om 'n suksl'.s van 
die !ewe te maak. Rulli' bou 
lugkastele maar wanneer hulle 
dlt ten ultvoer wil bring, skyn 
dit a.sof nl die plannc sklp
breuk ly. 

Daar is ideate wat bale om
vattend is, maar dit sou nie help 
om honderde ideate te h(l en 
nooit een van bulle V<'rwcllenlik 
te sicn nie. Dit is b<'l<'r om net 
ecn groot ideaal te koester, 
daatop te bou, en dit dcur tc 
vocr tot die oorwinning. 

Ideate is hoog en kosbaar want 
almal mik na die hoogste in die 
!ewe. !deale is ook van edele 
aard: Daar is tog scker nie
mand wat so tevrede is met sy 
bedrcwcnheid, al is die .. cie 
ek ook al heeltemal In hom vas
gewortel, dat hy nle na groot 
dinge in di'e lewe opslen nie. 

Ons mik gedurig na wysheid 
en goedheid en a.s ons hlerdie 
dcugde by ons laat wortel skiet, 
het ons al goed koers gevat op 
die moeilike pad na die oorwin
ning. Hierdie pad is vol do
rings en distels en alma! wat 
daarlangs gaan sal bulle som
tyds lclik net laat stukkend 
krap, maar die troos is daar dat 
die wonde weer sal heel. 

\ 'RIENDE ek vra u onderlttonlnlf, 
Bestel van my moot soul, In «otle 
11raanqkke: A.l, 15111-: No. 1. 1141-: 
No. 2, 48 / -, per ton. Onmlddelllke 
venendlng. tevredenhtld gewaarbor.r. 
- 8. J. DE BEER, Soutwerk, Pk. 
Florlabad. 1411/TK 

TE KOOP AANGEBJED 

Lt:'~'ll. - Koop u lu.em cllrtk 
van die proclaaent W1e vir '17 elt pro
dukte verantwoordellk 11. Sl<ryf of 
telegrateer vir beeon4erbede en prye
opcawe - N. WIENA.ND, P.K. Eaat 
Poort, K.P. 3/12/7. 

TWEE AIRDALE-TEFIEH, opreg
geteeld, 4 maande oud, bale moot en 
ultatekende wachonde. Prya £2 atuk, 
~~:elewer Lauterwater-sylyn. ME\', 0. 
\ 'AN BOO\"EN, P.K. Lauterwater. 

7/1/2 

VOLSTRUISSKOPPE 
KLAP WEER 

Immigrant 
Weer Voor 

Hof Weens 
Volstrulsskoppe e n rof8toei 

wat men!l laat dink hot uun die 
dae toe Johanne11 van dt.'r Walt 
die een teenstande r na die un
d er kafgeloop h.-t, kon verlede 
W oen!i41agaan.d in die Kaap
stad~>e ~>tadsaal ge~oit-n word toe 
WiUit' Liebenber&', die Suid
Afrikaanse swaargewlr, klein
geld gemaak btt \ ·nn Con Ba
Ja•*·· die Griekse kampiOt"n. In 
d•e under hoofceveg bet BuJ 
Hefr r vir Abe \\'ehoman, die 
.Jood~ kampioen !lulke hardr 
bt.'nc Juat kou dat ltU\!IjfCnoemde 
tou moos opgool. 

Rofstoei is eintlik dcur wct
gewlng in ons land verbied, 

Noodhulpbydrae 
Gebied A. 

(\'anaf 26 ~·oH•mber 

Desembt>r 19-17) 
tot 

H. E. E. Lange, £2 lOs.; Joe 
Oosthuizen, lOs.; J. W. Mohr, 
.£19 19s.; J. C. de Wan!, £5; 
Groote Schuur Vrouc-Komman
do, £8 18s.; Vriendin, £1; P . R. 
Retief en Scuns, !100; H . W . 
Jordaan, £5; J. C. van Tondcr, 
£1; mnr. Badenhorst, lOs.; mnr. 
Lategan, £2; mnr. en mcv. Kry
nauw, £2; mnr. en mcv. J. van 
Rensburg, £1; mnr. en mcv. J. 
E. van Aardc, lOs.; Vriend, lOs.: 
J. D. Kricl, £5; A. S. Zeeman, 
£10; mej. Vivier, 15s.; P. E. 
Pienaar, £:S; mcv. A. M. de Vos 
Krynauw, £2 l:Ss.; mev. A. S . 
Theron, H. TOTAAL: 
£177 17s. 

maar met 'n gcringe veran
dering hicr t·n daar aan 'n 
naam en 'n i<'bruik, gaan dit 
deur. AI wat nodlg is is dat 
dit nie 'n .. gt•veg" gcnoem 
word nie, maar 'n .,vertoon
geveg" en dat die skcidsreg
ter nie die ultslag aankondlg 
nic, maar die omroepcr. 

In hierdle gcwysigdc gee:; 
dan bet knkcbcne geklap en 
ruggrate gekraak toe die sterk 
manne van oor see \Voensdag 
hul kragte teen Afrikaners 
kom meet het. 

In die voorgcvegte hct Ray
mond van Engeland vir Wild 
van Kaapstad met twcc valle 
teen een gewrn, en Steyn van 
Stellenbosch vir Conradie van 
Kaapstad met twee ,·a11c teen 
een. 

- Vervalsing 
~og ' n Brlt~>e immigrant, 

Roscol Lan~r .. ton Jones, wat u 
skrywer na Suid-Afrika gekom 
bet, ill vtrlNie Donderdag in Jo
hannesburg \lr die dr rde maal 
l'eroordrt'l weens \ervalsing. 
B y i., tronktoe ge!>tuur. 

Tydtn., n rle.:Je ~ovember bet 
die '\'t'roordeelde 'n opge .. korte 
vonni., vn n \ ·ier maande gekry 
weens h\'l'tl oortredinlt' ... : H y is 
toe g-ewnarNku tlat by gt'depor
teer l'!UI word maar bet gepleit 
dat dit nir gedoen moet word 
nie omdut by JU\ Suid-Afrika 
gekom bet om ,.gebruik te 
maa k van die goeie grlcentheid 
wat die la nd bit'd." Dit &al vir 
hom 'n groot 1>traf wre" om na 
Enlfelnnd tt'rug tt' pan, het by 

MANS IN SKULD, 
VROUE IN " 'ERK I 

WEENS DUURTE 
Baie getroude nouen"t me .,e mans bulle nooit wou toe

laat om te werk nit', i.., \aodag H'rl•lig om dit te doen omdat 
weens die knellende t'n .. teeds -.t~·gende IE'"en,.ko ... te bulle 
nie meer met hul gewone salarisse kan uitkom nie. 

Self11 baie vroue wat voor
heen nie daaraan sou dink om 
te werk nie, is vandag verplig 
om dit tc doen ten cinde siel 
en liggaam nan mekaar te hou. 

Die mceste jong pnurtjles kan 
bulle vandag nle In diQ huwelik 
begecf as die vrou nit• weer on-

middellik na die troue begin 
werk nic omdnt fcitlik alle arti
kcls onbetaalbnar duur is. 

SKt' J.D 

Die Nature/ en Ons 

Bale m t'n"t' i" vandag ook 
nie IDt'er In .. taut om buJ uit
gawes mt't hul inkomstes te 
lllllt klop nie "00" blyk uit die 
bale dag\ llarding,., ween<~ 
!okuld. 'n Onder,.oek in Pre
toria het getoon dat die aan
tal dlljf\'UUrding!l WPt'nPO !dwJd 
gedurendt' UH7 met meer as 
~.teo V«"nnt"t-rder bet in ver
gelykinJC met 1lie vorige jaa.r. 
Altt-!illam i!i 11,928 dag\·aar
ding~~ uitgf'n'ik. 

Vcrv~lg van bls. ·1. 

Blanke Ieiding sal nnnvanklik 
vanscltsprckcnd W('CS en dit 
bly insovcr as wat sy mecrdere 
kennis en en·aring dit vercis 
in belang van die nalurel. Hoc
wei die nature! vandug ben~id 
is om die Ieiding van die blankc 
tc volg, aanvaar hy dlt net in 
sover hy voel dit hom tot sy 
eie bestemming sal bring. En u .. 
on., t'erlik is met on'4 aan\·aar 
ding- van voogdyNkUJl, kan ons 
dOt"l met die naturt•l ook nooit 
undt' rs wees 11'1 om hom tot 
'>t'lfverwesenliking tt' VOt"r nit'. 
Or On!> moet dit" ma .. ke r \ 'an 
\ 'Oogdyskap af\\er p .-n teenoor 
on .. ~lf en dit- wi'rt'ld bely dat 
on., niks a nders ns on., t'it' bt'lan
gf' in Afrika .,Of'k nie, t'n dit': 
naturel vir dit': doel wil ultbuit 
a-. houthakkt'r .-n waterputt.-r. 
' n Voog wat "Y kind n.ie 'n t"le 
bt>staan of mondllfWOrding gun 
nie, word sell11 deur ons drmo
krutiese wettt• gedwing om dit 
te doen of verpllg om IIY voog
dl"kap te \ ·erbt'ur. 

GELYKHEID OP PAPIER 

Langs die wcg van 'n aparte 
na.sionale tuiste aileen kan die 
nature) in staat gestcl word 
om sy volwaardige plek langs 
die blanke in te necm by die 
ontginning van Afrika. In die 
liberalistiese staat daarenteen 
sal hy op papier crkcn word 
'\S ' n gelyke vennoot van die 
blanke, maar in die praktyk sal 
hy as groep hoogstcns as lasdler 
moet diens doen in sovcr hy nie 
a.s die soslale kranke meege
sleep sal moet word n le. \\'ant 
afgesien van die kWt'IIJIIIe van 
gel.yke bekwaambeid en pre!lta
sie ill dit 'n felt wat g~n Ube
raUs uit die praktyk kan weg
red.en.-er nie, dat ra~~~~e- en 
kleurvooroordeel nie 11181 verval 
wa nneer die parlement gelyke 
geleentbede vir al 11y burge rfl 
in die wetboeke vool'flkryf nie. 

\\'anneer 'n hhanke wt>rkgewt'r 
- f' R m f't'lott': wnkgewf',... sal 
uit die uard \ '8 ft ell!) !IA&k blank 
W('('PO - tu"'..c'n 'n blunke en 
nit•-hlanke mcwt kit•11 te.-n bt>ta
ling van d k>fo4•lrdl• loon, iPO dit 
vanM"trsprt'kf'nd ch1t b y die 
blanke sal kit-Jo, net loOO'o by 
,·oorbt'eld die mflt>ste En~tel'<t' 
wrrkgewe,... vandu~t nog \ oor 
keur aan 'n t :ng.-I.,man bo 'n 
Afrikaner -.al Kf't' waar die 
kt>u-.e eni~t"in" hy benader ing 
gel~k is. 

In Amrrika waar gclykstel
ling van stnntswee tocg(•pa.s 
word, het 'n kommissie nog on
tangs bevlnd dal fcitlik aile 
universitcltr bewus of onbewus 
teen negers by toclating diskri
mineer, en word daar by 'n dee! 
van die volk aangedring op 
aparte inrigtlne-s vi r negcrs ten 
einde die .. gelyke gelecnthcde" 
binne hul bereik te bring. 

<Word vervolg.) 

Gedurcnde die cerate twee 
werksdac van 1948 is die rekord 
aantal van 116 dagvaardings in 
Pretoria ultgcreik. 

PLUIMVEE 
Ola .... ..,._ - • PL~ 
&D .... ..._ P&ODU&'TJ: -..·-Ill 

C. M. ELOFF EN KIE. 

(S...) ... 

NOODHULP VIR DUITSLAND 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSn; 
(D.A.H.A.) 

Ondersteun ons Taak om die Ontsettende Nood 
In Duitsland te Lenig. 

ONS BENODIG DRINGEND: 
e Fondse vir die aankoop van voedsel, klerasie en 

medlsyne. 
e Klerasle en 11koene, ouut of gebruik, maar skoon 

en in COt"ie toestand. 
e VET. 
e Biltong of under onbedertbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAASLIKE NOODLENIGINGSKOMITEE 

VIR DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.B.A.) 
Bloedstraat 184, 
PRETORIA. 

Hoopstraat 106B, 
KAAPSTAD. 

• VOEDIIF.I.\\ AR.E AJ.LEt:N AAN D .A.H .A., PRETORIA. • 
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,ODs 

? 
• 1948 

22 JANUARIE 1837 
\'crtrek DOU uit ons vrugbare geboortelaDd, waar ons 
enorme skade ge., het • • • • ; maar ODS gaaD op 'n 
''aste vertroue 011 'n abieDde, reg\'erdige en genadige 
God, wat ODS altoos sal vrees en in aile nederigheid 
sal probeer gehoorsaam."--Piet Relief (uit die 
Manifes - 22 Januarie 1837). 

Uit hierdie kragtigc woorde spreek duidelik die suiwer 
lewensbeskouing en verhewe ideale wat Piet Retief daartoe 
gebring hct om die groot taak te aanvaar van 'n trekgeselskap 
die -onbekendc in te lei. 

• 

Vryheids-dag

See/s 

Een ~nnic elk. \'erkrygbaar 
vanaf 1 Februarie by u plans
like Jeugveldkornet (te) of direk 
by Bocrejeughooflmrartier, Btl'i 
10159, Pretoria. U kan enige 

hoeveelheid bestel. 

Uit Die Stryd: 

IN DIE TRONK 
(Vervolg) 

O?I."DERVRAGING 

Na drie weke se sit in die 
tronk, begin die ondervraging 
uiteindelik. Ons was baie be
gcrig dat dit 'n aanvang sou 

Veur Krisjan 

necm want dit was die cnig
ste manier waarop ons kon vas
sic! hoeveel die speurders in 
werklikheid geweet het, en 
waarvoor ons aangehou word. 
Alles was bale onseker want jy 
het nie geweet of hulle dink dis 
jou skuld dat die telegraafpale 
dcur die wind omgewaai is, en 
of jy verdink word i.v.m. onge
lukke met dinamiet nie. 

Ek: is deur twee speurdcrs na 
die polisieboofkantoor geneem. 
Die 'kaptein wat toe ongeveer 
?6 jaar diens gehad het, wou 
eers weet of ek bereid was om 
verklarings te maak aangaande 
sekere dinge waarvoor hy my 

wou ondcrvra. Ek se hom eg
tcr dat ek dit nie doen nie 
want daar is niks om verkla
rin&,S oor tc docn nie. 

Na allerhandc vrac oor jou 
rcgte naam, ens., begin hy so 
stadigaan na die dinge kom 
wat hy graag wou wcet - iets 
wat ck ook graag wou weet! 
Die bclangrikstc dinge word so 
tusscnin gcvra. Daar was ook 
'n andcr vent met die onder
vraging tecnwoordig, en hy het 
bale- laat val wat my baie han
dig tc pas gPkom hct. Hy was 
baic bcgcrig om bevorder te 
word, en omdat hy tc vee! op 'n 
kccr wou wcet, het by dinge 
gcvra wat my laat agterkom 
hct hoc die wind waai. Die 
kaptcin hct hom later stilge
maak, tot my groot teleurstel
ling. 

Maar hier spreek hy nie net namens homself nie. Die 
dade, en trouens die hele leefwyse van die Voortrekkers, 
getuig dat hulle gedagtes en lewensoortuiging by monde van 
hierdie beroemde Manifes uitgespreek is. En bier dink ons 
weer in die besonder aan die Slag van Bloedrivier wat ons 
onlangs met Dingaansfees herdenk het. 

Aan die begin van 'n nuwe jaar staan ons voor 'n 
onbekende, en trouens ook 'n duistere toekoms waar gevare 
skuil. Met watter gesindheid gaan ons hierdic gevare die 
hoof bied? 

NUUS VAN BENONI 

_J. 'n Jatcre geleentheid word 
ek weer geroep en gevra na die 
reiHings tussen die uit.c;aaista
~; .,., 'l'<'e ek botweg wcier om 
enigiets daaroor te se, was die 
kaptein verbaas. want dit sou 
dan tog nie so belangrik wees 
nic. Ek se hom toe dat ek nie 
bcreid is om daaroor te praat 
nic, aangesien hulle die persoon 
wat dit geskryf het dan dadelik, 
net soos vir my sonder enige 
rede sou arrcstecr en in die 
tronlt gooi. AI d!e tyd was die 
pcrsoon van wie ek die doku
ment ontvang het saam met my 
opgesluit. Hy is 'n paar wekc 
later Josgelaat sonder cnige 
agterdog teen hom in bierdie 
verband, en kon later waarde
vollc dienste verrig. 

Ons as Bocrejcug hoef nie te huiwer om hierop te ant
woord nie - daardie woorde in die Manifes is ook namens 
ons geskryf. Ons leuse in hierdie jaar sal bly: 

,l'IY GOD, 1\IY VOLK, MY LAND, SUID-AFRIKA." 

Kaptein S/egtkamp Skryf 
Oor 'n Engelsman 

Aangesien ons geslag al oud 
word, rus die toekoms van ons 
Suid-Afrika in julie hande, en 
ek vertrou dat julll.' ons nie sal 
beskaam nie. Die Boerejeug le 
my baie na aan die hart, en 
graag wil ek hler vir julie iets 
vertel omtrf'nl ons Engelsc 
vriende. 

Mense van fcitlik aile nasies 
wat hier in die land kom, nc<'m 
mettertyd Suid-Afrika as bul 
nuwe Vaderland aan, bchalwc 'n 
dee! van ons Engclse vricndc, 
wat wei bier wll lcef en geld 
verdien, maar Engeland nog as 
hul ,.Home" beskou. Daarcnteen 
is daar gelukkig weer andere 
van ons Engels<' vriendc wat 
Suid-Afrika gehecl as hul nuw<' 
Vadcrland aannecm. Om die 
rede wil ek julie 'n klein stuk
kie geskiedenis vcrtel van 'n 
Engelsman wat ook hil.'rheen 
gekom het. Hy is reeds'\ jarc 
dood maar van sy klcinkinders 
is nog hier. 

Robert Hart is in die jaar 1777 
tc Strathaven in Lanarkshirc, 
Skotland, geborc. Hy het saam 
met die Britsc troepe onder sir 
Popham in 1795 die Kaap In be
sit gcncem, en nadat hy 8 jaar 
bier was, is hy tcrug na Enge-

land en bet daar getrou met ene 
mej. Tumplin. Teen 1807 bet hy 
weer teruggekom na Suid-Afrika 
en is aangestel as Adjudant van 
'n Kaapse Korps. Toe by deur 
sy kolonel gevra is om 'n ge
skikte pick uit te soek as hoof
kwartier van die troepe, was sy 
keuse Grahamstad. Aan die 1820 
Britse-setlaars het by aile 
moontlike hulp verleen en ge
durende die kaffcroorloe was 
Glen A von, sy plaas vir alma I 
'11 toevlug. 

Toe die Hollandse kerk daar 
gcbou is, is hy as ouderling ge
kies en het dit gebly totdat hy 
dcur ouderdom genoodsaak is 
om af te tree. Op 91-jarige Ieef
tyd is hy oorlede en begrawe 
in 'n klein kerkie te Glen Avon. 
Daar is toesprake gehou in 
Engels en Hollands deur die 
lcraars Hofmeyr en Edwards, en 
die ~root belangstelling bet ge
tuig van die liefde van die 
Engelse sowel as die Holland
sc publiek vir die oorledene. 

Daar is op die oomblik nog 
drie van sy kleinkinders in !ewe, 
alma! opregte Afrikaners. Een 
van hulle woon op Middelburg, 
Tvl., en is 'n vurige O.B. Bier
die stuk is gedeeltelik oorge
necm uit dokumente in sy besit. 

'n Voeltjie Fluit. • • • • 
Ek hei 'n voHtjil.' hoor fluii 

dat die Boerejeug aan die 
einde van volgende ja1n, 
11»9, wa nnE>er diE' Voortrek· 
ker-monument onthul word, 
'n groot laertrek vir aUe 
led(' uit diE> hele Unie by 
MonumE>ntkoppie, Pretoria, 
g-aan hou. 

Alia, as dit darem waar moet 
wees, dan WI.'E't t>k regtig 
nie! Om daar saam met 
1,000 of 2,000 Boerejeugledf' 
van alle dele van die land 
in een groot Iaer saam tf' 
trek, sal vir my die lekker
ste ding op aarde wees. 

Dink net druuaan, man! Dis 
nog lank, maar ek bet al 
my maats reeds daarvan 
ver~J en bulle wil ook net 
gaan. Aai, dit sal darem 
lekker wees om met so 'n 
trein vol Boerejeuglede hier
vandaan te reis. Dink aan 
die pret, die plesier en dan 
die laer! 

llaar ek praat teveeL ~ly tyd 
kan ek liewer gebruik om 
geld bymekaar te kry om 
my in staat te stel om te 
gaan. Totsiens, ou maat, ek 
sien Jou seker daar! 

,,'Wat het jy vc-rlede Satcr
dag by julie Kcrsboom gckry?'· 
wil 'n skoolmaatjic wcct. 

,.Man, dit was twe<' karrc
tjies waarmet ons nou te lekker 
by die huis speel en dan nog 
'n fluitjie vir my uniform en 
'n O.B. sangbunacl •n l<'kkers 
en kocldranke .. .. .... :" 

Dis spccltyd by die skool, 
maar gceneen van die sowat scs
tig woeligc kleinspan wat vcr
ledc Saterdagmlddag by die 
Boerejcug-sluitingsfunksit' was, 
kan ophou om daarvan tc praat 
en aan hulle maats alles te 
vertel nie. 

Toe hulld teen dric-uur by die 
saal kom, hct die Kcrsfces
boompie in die middel van die 
vlocr gcstaan en die klein dog
tertjics hct met verlangcnde 
ogies gckyk na di<' mooi Iap
poppe wat daaraan vasgemaak 
was. Op vcrsock van die groot
mense en onder Ieiding van 
hullc bcmindc kommandante Du 
Toit, het die- jongspan 'n klom
pic volksliedere gesing en toe 
maar weer Iustig gelag en gc
scls. 

Die grootmcnsc l<'enwoordig, 
was hoofsaaklik oucrs en bc
Iangstellendc- O.B.-offisiere o.a. 
Gcbiedshoofgencraal Opperman, 
Genl. Barry Groblcr, Genl. Du 
Toit, Komdt. G. van der Walt, 
Jcughoofkomdte. Roos, c.a. Maar 
die sic! van die Rand sc jeug 
i:.; en bly Jeughoofkommandanl 
en Mev. H . C. du Toit, wat ook 
persoonlik al die voorberei
dings vir hicrdie funksie getrcf 
het. 

•••••••••••••••••••••• 
_Ojfisiere. Aandag! 

'N NUTIIGE WENK 
VIR 194·8 

Probccr u vanjaar vera! 
toe!~ op mccr klein funk
sics i.p.v. miskicn cen of 
twce groot scntrale fonds
insamclings. Maar ontbou 
ook dat die doc! nie JUIS 

altyd die insamcling van 
fondsc mo<'t wees nie: 
Laat vcrskillende kindcrs 
bv. sang-of volkspele
aande tuis reiil in verskil
lcnde wyke. So bereik u 
bale mcer mcnsc en kry 
alma! die kans om so 'n 
funksic op hom/haar te 
neem. 

•••••••••••••••••••••• 

Kommandant Du Toit hct al
ma! welkom gehect en daarnn 
het Genis. Grobler en Opper
man en Komdte. Roos ook elk 
'n paar gedagtes aan die jeug 
oorgedra. 

Die kat-en-muisspeletjie hct 
geweldig Jagbuie vcroorsaak, 
veral as Kommandant Krigc 
die kat is! 

Nadat alma! koeldranke gc
niet het, word eindelik die gc
skenkies uitgedeel en met fon
kelende ogles, word die nctjiese 
pakkies oopgemaak. 

Na die sing van 'n paar kers
licdere is afgesluit met gebed en 
alma! bet net gebrand om vir 
Mammie te gaan wys wat hullc 
gekry het. 

Ons was een more net buitc 
die selle met oefening toe Wil
lie ewe met sy jas oor sy arm 
ingestap kom. Willie en Fred 
ook gevang! Hoe op aarde kon 
dit gebeur het? Net op een 
manier : verraad! 

Verraad is die kanker in 'n 
volk sc lewe. 

AJUAJUBA 

VERRAAD 
So het die dae maar een 

na die ander verbygegaan in 
die tronkselle in Bloemfontein. 
'n Sekere medcgevangene kon 
die tronk egtcr nie oorwin nie 
en hct aan die eise van die 
speurdcrs voldoen. Hy bet dan 
ook skyn ont.~nap toe by vir 
ondcrvraging uitgeneem is. Ek 
het die berig nog in die 
Friend" van die tronkhoof ge

i'c-es. AI die tyd is by terug 
na sy makkers met wic by 
saam 'n eed geneem bet dat 
bulle mckaar nooit aan die vy
and sou uitlewer nie. Soos af
gcsprcck met die polisie, bet by 
hullc na 'n sckere plek gelei 
waar sy maats in begtenis ge
neem is. 

Vervolg in vorige kol. 

ROEP! 

GROOT 

VR YH EI DSDAG VIER IN G 
OP 

AMAJUBA 
27 FEBRUARIE 1948 

• 
Bevelvoerende 0 f fisier: 

ONS KOMMANDANT-GENERAAL 

• 
Vanwaar u ookal is, kom vier saam met u 
kamerade vaDuit die h ele Unie Vryheidsdag 

op die Berg van Oorwinnlng! 

HOU ,DIE O.B." DOP VIR NADJjRE 
BESONDERHEDE. 



BLADSY AGT ,DIE O.B.", WOENSDAG, 21 JANUARIE 1948 
-------- ---------------------------------------------------------

,Immigrante nie van Unie Geboikot 
1820 se Stoffasie' : Dear Britse 
KIES PLESIER BO WERK Ko/onies 

Volgens die Durbanse korrespondent van die Sunday Times kla amp-
tenare van die 1820 Settlers' Association, wat hom beywer vir die immigra
sie van Britte na die Unie, oor die feit dat jong Engelse immigrante nie 
dieselfde baanbrekergees openbaar as hoi voorouers nie. Hulle weier 
om werk aan te neem op enige plek waar hulle ni, voldoende plesier kan 
kry nie, en vir die doel kies hulle veral Durban mt as die luilekkerland. 

Ecn amptenaar het verklaar 
dat talle lmrnigrante beslg is 
om hul hele toekoms te ver
ongcluk weens hierdie vaskle
w,ng aan Durban. 

Aan vakmanne is betrek
kinge In die bilUleland aange
bicd, dog bulle weier om dit 
te aanvaar hoewel bulle beter 
betrekk.lngs hoog nodig bet 
en in saamgebokte toestande 
in Durban lewe. 

die band gewys en liewer ander • 
soorte werk aangeneem as om 
te gaan. Sommige wat wei ge
gaan bet, bet baie gou terug
gekeer. Een van bulle het die 
volgende verskoning vir sy han
delwyse aangebied: 

, Ek bet 'n betrekking as 
werktuigkundige in 'n Noord
Natalse dorp aangeneem, en 
uitgevlnd dat die werktoe
stande sleg is. Daar was 
geen bioskoop of a nder vorm 
van vermaak nie, en ek bet 
byna mal geword van een
saamheid. lndien ek nie in 
Durban 'n bestaan kan maak 
nie, sal ek liewer na Engeland 
terugkee.r." 

•••••••••••••••••••••• 
Immigrant Skep 

Plesier-rekord 
' n 1 '7-Jarige Britse immigrant, 

meJ. Virginia Leigh, wat so pas 
in Amerika aangekom bet, bet 
die Amerikaners reeds op hoi 
omdat sy 'n r ekord geslaan bet. 
Sy spog naamlik daarmee dat 
sy sedert 1 Desember 250 par
tytjies bygewoon bet, d.w.s. 'n 
gemiddelde van ses per nag. 

•••••••••••••••••••••• 

Die optrede ' 'an die Britse regering deor sy kolonies en 
dominiums te versoek om hul aankope elders in te kort en al 
hul bestellings in Brittanje te plaas t.,n elude die Britse 
nywerheid in staat te stel om geld vir Brittanje te verdien, 
is direk verantwoordelik \-ir die agteruitgang en in sommige 
gevalle stilstand van die Suid-Afrikaanse ultvoerhandel na 
Britse gebiede in Afrika, wat weier om verder bestellings in 
Suid-Afrika te plaas. • 

Die regering bet sy besorgd
beid oor bierdie stilstand van 
ons uitvoermark die afgelope 
paar dae in Kaapstad uitge
spreek. Dit bet nou bekend 
geword dat Kenia sy mark 
beeltemal vir Suid-Afrika ge
sluit bet. 

Rhodesia bet reeds sy aan
kope in die dollarlande tot 'n 
minimum beperk en die aan
kope in die Unle met een
derde ingekort-

AI die ander Britse kolonies 
bet eater beslult om a l hul a.an
kope in die Unie ~ beeindlg 
ten elnde die Britse uitvoerhan
del aan te help en 'n mark vir 
Britse produkte in Afrika te 
skep. 

TERUGSLAG 
Een van di~ redes wat aan

gegee word is dat bierdie immi
grante behep is met die kudde
lnstink weens die saamgebokte 
lewe wat bulle in Engeland aan 
gewoond was, en nou nle in 
staat is om In stil dorpe te 
woon nie. ,,Bulle besit nie die 
vegvermoe van hut voorouers 
van 1820 nie. Hut be&'eerte is 
om in die vriendelike, beslge at
mosfeer van Durban, met al sy 
aantreklikhede te lewe ten e in
de hul nuwe lewe ten voile te 
kan geniet", a ldus een van die 
amptenare van die 1820 
Settlers' Association. 

WORD BULLE WEER BENODIG? 

Hierdie handelwyse wat ge
skied op versoek van Brittan
je, Is 'n ernstige terugslag vir 
die Suid-Afrlkaanse nywerheid 
wat tydens die oorlog met rasse
skrede uitgebrei en 'n afsct
gebled in Afrika - wat die 
natuurlike afsetgebied is - ge
vind bet. Onder die vernaam
ste kopers was die Britse kolo
nies. Hierdie handel het nou tot 
'n stilstand gekom. 

GEEN BIOSKOOP 

Opgeleide vakmanne in die 
bou- en motorbedryf het be
trekklngs in die binneland van 

Aanklaers 
~Be steel 

Duitsers 
Die Nederlandse regering bet 

twaalf ledc van die Nederlandse 
kommissie van ondcrsoek na 
oorlogsmisdade uit Duitsland 
teruggerocp en in begtenis ge
neem op aanklag dat bulle 
waardevolle Duitse artikels ge
steel bet. Die waarde van die 
goedere word op duisende guide 
geskat. Daar sal na verwag
ting nog meer mense in hegte
nis geneem word. 

Tabak Vorm 
Reuse-d eel 
Van Noodhulp 

Niks minder nie as £123,250,000 van die geld wat Amerika 
van voorneme is om onder die Marshall-plan aan Engeland 
te leen, sal deur die Britse publiek uitgerook word. Dit is 
die bedrag waarvoor Brittanje tabak uit Amerika sal invoer. 

Hierdie syfer is die amptelike skatting , ·an die Ameri
kaanse departement van buitelandse sake soos in Washing
t~n bekend gemaak. Dit maak een van die grootste items 
van die lening uit. 

Gedurende die eerste vier-en
'n-half jaar sal Brittanje bene
wens die £123 miljoen aan ta
bak, 24,000,000 olleprodukte; 
mynmasjinerie ter waarde van 
£18,760,000; elektriese toerus
ting ter waarde van £35,250,000, 
toerusting vir die vcrvaardiging 
van staal ter waarde van 

,.Die O.B." word ~ dear Pro 
ltceleala-Drukkery Beperk, Stenenboeeb. 
vtr die etena&MI en uttcewera: VOOR
SLAO (Edme.) Beperk, Groote Kerk· 
cebou 703, Poeb\18 1411. Xerllpletn. 
l[aa~. 

£8,500,000; 100,000 ton gedroogde 
eiers, 2,000,000 ton yster en staal 
en timmerhout ter waarde van 
£61,250,000 ontvang. 

Die grootste deel van die 
geld wat Engeland kragtens 
die Anglo-Amerikaanse lenings
ooreenkoms ontvang bet, het 
cok in rook opgegaan. Verledi! 
jaar het Brittanje £369,000,0\!0 
gelcende geld aan Ame!ikaanse 
tabak bestce. Hoewel die in
voer van sekere voe:lselstowwe 
ingekort is, is daar geen perke 
gele op d ie invoer van tabak 
nie. 

• 

Hoewel die oortollige 
uitru .. ting van die vorige 
oorlog nog nie eens opge
ruim is nie, word daar al 
weer op groot skaal voor
berei vir 'n nuwe oorlog. 

Ons foto toon 'n klomp 
oortollige Rtaalhelms van 
die Britse leer wat on
lang& op 'n veiling as 
rommel verkoop is. Saam 
bet dit 15 ton geweeg. 

•••••••••••••••••••••• 
KOMMUNISTE. 

NE.E.M AAN 
VE.RK IE.SING 

DE.E.L 
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besondere bedrywigheid aan die 
dag met die oog op die aan
staande verkiesing van die !lfntu
relle-verteenwoordigende Raad. 
Hulle bet reeds twee amptelike 
kandidate, ene Edwin Mofutsa
nyana en Alpbeus 1\laliba, in die 
veld gestoot en probeer op 
enige moontlike manier om 
hierdie twee Kommuniste in die 
kalklig tt'l bring. 

Hierdie k andidate belowe aan 
bulle ondersteuners dat lndien 
bulle dil.' paal haal, bulle bul 
sal beywl.'r vir die herroeping 
van die NaturellP-verteenwoor
digende Wet van 1936, vir !Item
reg aan alle natureDe en die 
reg vir almal om in die \"olks
r:\ad s itting te neem. 

Mnr. S. F. Waterson, minis
ter van Ekonomiese Ontwikke
ling v66r die kabinetsverande
ring, het sy vrees vir wat bier
die toestand teweeg mag bring, 
in 'n personderhoud uitgespreek 
en verklaar dat die saak onder 
oe geneem moet word. 

,,DANK IE" 

Dit blyk dat hierdie verbod 
op Suid-Afrikaanse goedere ook 
in nouc vcrband staan met die 
bepalings van die Brits-Ameri
kaanse lening. Dit is egter 
hoofsaaklik 'n gevolg van die 
,.Buy British"-beleid uit Enge
land. 

Die Unie-rcgcring het of wou 
nie hicrdie gevaar insien toe 
by onlangs in goedertrou £80 
miljocn goud aan Brittanje ge
Jeen het nie. As dankie vir 
hierdie welwlllendheid ontvang 
by nou 'n boikot. 

Negers ondervind 
Kleurvooroordeel 

in Atnerika 
Ten spyte van wetlike gelykstelling in Amerika onder

vind negers nog steeds dat teen bulle gediskrimineer word op 
allerlei terreine van die Iewe. Holle moet in toenemende mate 
hoi regte in die howe probeer afdwing, wat op sy beort weer 
lei tot groter haat van die kant van die blankes wat soms 
uit loop op die , lynch" van negers hoofsaaklik in die suidelike 
state. 

F..en van die gevalle staan In , 
verband met die Amerikaanse 
professionele gholftoernooi waar 
'n prys van £2,000 op die spel is. 
Twee Amerikaanse oegers, Spil
ler en Rhodes, wat ook aan bier
die toernooi wou deelneem, is 
op grond van bul ras verbied 
om dit te doen. As gevolg 
hiervan bet bulle V·erlede week 
hul wetsagent gelas om 'n eis 
van £62,500 skadevergoeding in 
te stel teen die United States 
Professional Gbolfers Associa
tion. 

Die negers grond bulle aksie 
op 'n Amerikaanse wet wat ver
bied dat teen iemand sc kleur 
of ras op openbare vermaak
likheidsplekke gcdiskrimineer 
word. 

UNIVERSITEITE 

'n Identlese geval bet by die 
Universiteit van Oklahoma 
plaasgevlnd. Die Universlteit, 
wat uit tradisie nog altyd ge
weier bet om negers toe te laat, 
is deur die bof verplig om 'n 
negervrou wie se aansoek om 
toelating aanvanklik geweier is, 
tot die universiteit toe te laat. 

In die Amerikaanse kongres 
dien tans 'n wet wat dit onwet
tig wil maak vir universiteite 
en skole om negers op grond 
van hul ras toelating te weier. 
Dit is !ngedien op versoek van 
'n Truman-kommissie van on
dersoek. Die Suidelike State is 
van voorneme om die wetgewing 
beftig te beveg. Hulle wil die 
vraagstuk oplos deur aparte 
universiteite en skole vir blan
kes en negers. 




