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PROGRAM VAN 
VERRIGTINGE OP 

AMAJUBA 
Die !>entra le fees\iering met Vryheidsdag vind \'anjaar 

weer op Amajuba plaas, by watter geleentbeid die Komman
dant-generaal as Bevel\'oerende Offis ier sal optree. 

Met die reeling van die fees, 
wat rum die Boerejeug opgedra 
Is, is reeds hard besig. Indien 
weersomstandighede dit toelaat 
is dit die voornemc om hierdie 
sametrekking ook op 28 Febru
arie voort te sit en wei in d ie 
vorm van 'n Boeresportdag. 

PROG RAM 

Vrydng, 27 Februar ie 19!8 

Mlddng: Gesellige verkeer. 

IS-uur nm.: Toespraak: Ons K.G. 

8-uur nm.: Opstclling van ver-
gadering, opening met skri!
lesing en gebed, si;1g van 
volksliedere. 

9-uur nm.: Aanstcek van vuur 
. bo-op Amajuba. 
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AMAJUBA TOEVERTROU 
AAN BOEREJEUG 

Eenmaal die toneel van die roem ryk e sege van ' n b andjievol Afrik a
n er s wat die knie nie wou buig voor die m agtigste Empire van bul tyd nie, 
b et die b erg Amajuba stadig in die vergetelbeid weggeeak totda t die Osse
wahrandwag dit aangekoop en verbef bet tot ' n ereposisie onder die 
monumente van ons volksgeskieden is. 

Amajuba roep In herinnering 
die heldemoed van ons volk in 
die stryd om sy verlore vryheld, 
en soos destyds, gaan daar van
dag nog 'n trilling deur dlo 
Afrikanerdom wanneer die slag 
van Amajuba op 27 Februaric 
elke jaar herdenk word. 

Op 27 Februarie, om nege
uur in die aand, verrys op die 
kruin van Amajuba en elders 
in die land, vryhcldsvure waar 
Afrikaners vcrgader en bulle 

...................... 
I Die Ligging J 

Amerafoort 

NATAL 

opnuut toewy aan die rcpubll
keinse ideas! wat op Amajuba 
geseevier het en op Vereeniging 
weer die onderspit moes delf 
maar nooit mag sterf nie. 

VERBETER INGS 

Onmiddellik na die aankoop 
va n Amajuba is ' n begin gc-
maak met talle vt>rbeterings. 
'.l'wee groot opgaardamm e is ge
bou en doisende voet ystt>rpype 
voer die heerlik e fontel.nwater 
na aile dele van die feesterrein. 

'n Woonhuis, ' n feeshuis, ' n 
paar tweevertrek-h u isies vir 
vaka nsiegangers en 'n groot 
m oderne swemba d is gebou. 
D ie graf tes va n d ie gesneu wel
d e vyand is in orde gebring, 
m a.ar meer k on daar fli e gedoen 
word nie, wa n t die storm wat 
oor die Beweging losgeba rs het, 
het t e kwaai gew Ot'd. Alle krag
te is gewend in die rigting van 
die Noodhulp!onds en die stryd 
om bestaan. Die toekomsplan
ne vir Amajuba hct toekoms
drome geword. 

Namate toestande egter 
weer normaal word, bet Ama
juba weer op die voorgrond 
getree en ons maak met dank 
melding van die geskenk van 
driedulsend boomples wat 
verledc jaar van jeughoof· 
kommandant Ben du Toit ont
vang is, vir aanplanting om 
die berg te vcrfraai en grond
vcr:;pocling te keer. 

V AKANSIE-OORD 

Dokument Van 
Geinterneerdes 

D ie dokumente van aile 
persone wat gelnterneer 
was en nou van beheer 
onthef is, is \'erniet ig, vol
gt>ns 'n a n twoord wnt nu
meus die regering in die 
, ·olksraad gegee is. Andt'r 
dokumt>nte sal bewa.ar bly. 

Die regering is bbkbanr 
bang dat 'n volgende re
gering 'n Neurenberg oor 
sy oorlogsdade sal hou en 
dat sy opt rede n it> d ie Jig 
van 'n ondersoek sal kan 
deurstaan nie. 

pragtige natuurskoon van die 
omgewing, die gerlcwc wat 
reeds op die terrein nange
bring is - alles dui nan dat 
Amnjubo. 'n bale gewildl' rus
oord sal wees. 

Ten einde va ka nsiegangers 
van verdere geriewe te ,-oor
sien, is dit die voornl'me om 
b innekort ' n ulgemene hande
laars besigheid op die plaas te 
open. 

AMAJUBA-BEESTE 

Sat~rdag, 28 Februaric- 19t8 

GROOT BOERESPORTDAG 
VAN 0~ 

MAKLIK BERIKBAAR 

Die toekomstige ontwikkeling 
van Amajuba is opgedra aan 
die Boerejeug onder Ieiding van 
hoofgenl. Dirk van Rooy. 

Die Jigging van die berg -
vlak tcenann die teerpad tussen 
Johannesburg en Durban, die 

Omdat daar so dlkwels ver
ncem word wat van die Ama
juba-verse geword bet', wil ons 
bier net meld dat daar op die 
oomblik slegs o.gtien Afrikaner
osse op Amajuba is, en sowat 
dertig skapc. Omdat die wei
ding gcdurende die winter
maande so uiters skraal is, en 
groot verliese tclkcns gedrcig 
het, was die Finansiele Beheer
komitce genoodsaak om in 1944 
die grootste gedeelte van die 
beeste te vcrkoop, en tans wor:l 
wciveld. wanneer c:iit volop is, 
verhuur aan boere in die om
gewing. 

Skyfskiet, tou-trek, jukskei, 
resies, kompctisles, en net wat 
u hart begcer. Kom vier hierdie 
dag op die egte Boere-manier. 
Bring u jukskeic en .22 saam. 

Vir elkeen is daar pleJ(-bring 
tog net eie t en te suam. Persono 
wat met die trein reis, moet 
op Charlestown-stasie (Johan
nesburg-Durban-spoorlyn) af
stap, waar alle treine op Vry
dag, 27 Februarie, ontmoet sal 
word. 

Cradock Word 
Hoofkwartier 
Die gebiedshoofkwartier \'an 

Oos-Kaa pland <Gebied B ) is 
met die oog op beter organi
sering van die begin van die 
maand af verskui! van Port 
Eliza beth na Cradock . Die 
nuwe a dres is : 1\l etcalfstraat 
40 en die telefoonnommer 473. 

DUBBELMEDIUM BLOK AAN 
BEEN VAN ENGELSE 

Indien die Transvaalse Provinsiale Raad se politieke 
oogmerke met sy stelsel ·van dobbelmediumonderwys teen 
die Afrikaanse kinders gemik was, bet by die verkeerde 
bok getref, te oordeel na die uitlatings in die E ngelse pers 
wat die stelsel eers aangeprys bet maar tans niks goeds 
daarvan wit boor nie. 

Dit blyk nou na die eerste 
proefneming dat die Engels
sprekende kinders baie swaar
der getre! word as die t Afri
kaanssprekendes omdat laasge
noemde oor die algemeen meer 
vertroud is met die tweede taal 
as di~ van hul Engelse skool
makkers en dus beter vordering 
maak in die vak wat in die 
tweede taal gedoseer word. 
Daarom skryf die Cape Argus 
se Johannesburgse korrespon
dent dat .,die dubbelmediumstel
sel tot dusver 'n mislukking was 
en waarskynlik nooit sal dien 
om die beoogde doe! te verwe
senlik nie". 

TREF 11\0DGR ANT E 

Een Engelssprekende skool-

hoot het verklaar: .,As u my 
eerlike menlng wil he, dan se 
ek dat dit die grootste bog is. 
Dit penaliseer die kinders en 
tref veral die kinders van immi
grante". 

Die stcJ.sel hct in 1946 van 
krag geword. Toe moes elke 
kind in standerd ses in minstens 
ecn vak <nie noodwendig 'n ek
samenvak) onderrig in 'n twee
de landstaal ontvang. Vcrlede 
jaar mocs daar al eksamen in 
afgele word. D it het baie on
derwysers ontnugter aangesien 
die gehalte van die werk In 
hicrdie vakke baie laer was as 
gewoonlik. Vera! E ngelse on
derwysers kry swaar om klas 
In Afrikaans te gee met die ge
volg dat die gehalte verswak. 

UNIVERSITEIT BETWIS VVanneer u dus op 27 Febru
arie opnuut u getrouheid aan 
die republikeinse ideaal betuig, 
dink dan daaraan dat die Osse
wabrandwag aan die Afrikaner
dom 'n Amajuba gegee bet, 'n 
deeltjie van ons vaderland vir 
die kinders van ons volk, en 
laat ons hulle help om van 
Amajuba 'n lewende simbool te 
maak van die arbeid~lus en die 
arbeidskrag van die Afrikaner 
en strewe na sosiale geregtlg
heid. 

NEGER SE TOELATJNG 
Nog 'n hofsaak waarin 'n 

Amerikaanse neger cis om tot 
'n blanke universiteit to~gelaat 
te word, dien tans in die staat 
Texas, Noord-Amerika. Die hof 
sal moet beslis of die beleid 
om 'n kleurskeidslyn tussen 
blank en n ie-btank te handhaaf, 
konstitusionecl is. 

Die Negcr, Hermn,l Sweeats, 
betoog dat segregasie teen die 
grondwet is, terwyl die Univer
siteitsowerheid van Texas aan
voer dat dit konstitusioneel is 
en dat daar aparte gericwc vir 
blanke en nie-blanke studente 

is. Die saak is nog nie beslis 
nic. 

Intussen is daar 'n landswye 
organisasie in Amerika aan die 
gang om die waarborge van 
Negerstemreg en burgerlike reg
te uit die grondwet te verwydcr. 
Die inisiatief gaan uit van 'n 
anti-kommunistiese organisn~ie. 

~············································· 
GE.E.N GE.LYKHE.ID 

• 
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Diskriminasie teen Negers in die Verenjgde State bet tt>n 
spyte van umptt>like gt>lyksteiling nog n ie verdwyn nil'. I n 
die burgerlike !ewe loop Negers bulle vas teen allerlt>i mure 
\'an kleurvooroordeel, wat aanleiding gee tot opt rt>de t'n tet'n

optrt><le. D it op 

• 

sy beurt Wl't'r lei 
tot grot t>r russe
haat en onru11. 
D it> foto toon 'n 
betoging wut 1,000 
st udentt> van die 
Chieago-uni\'el'1!i
tt>it hou tt-en dis
kriminn it> in die 
unht>r<,iteit <>e 
hospitalc-, klinieke 
en mc-diese skole. 
'n Unh t>rsiteits
barbicr i11 onlangs 
bt>bot't omdat hy 
geweier bet om 
'n Neger-student 
se hare te skeer. 
:Sy \'erskouing 
wns <lut h y nie 
d ie nodige appa
raut bet om 
peperkorJ¥>ls mee 
te knip nie! 

······~-~····· 
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BLADSY TWEE , DIE O.B.," WOENSDAG, 4 FEBRUARIE 1948 

NUWE GEES 
VRYSTAAT 

IN 

Groot Welslae Met 
Reorganisasie 

, Ek bespeur 'n heeltemal nuwe gees onder ons mense 
wat 'n paar ja.a.r gelede bedank het. Sommige is gretig om 
weer a.a.n te s luit, en ander neem 'n · heeltemal simpatieke 
hooding in en is gewillig om die O.B. in heroorweging te 
neem", verkla.a.r Wkomdt. Vale Ferreira, van die Organisasie
hoofkwartier in P retoria, in 'n brief aan die O.B. 

Komdt. Ferreira is tans op 
'n organisasiereis deur die Vry
staat en hy rapporteer uitste
kende welslae. Die Vrystaat bet 
die afgelope paar jare om ver
skeie redes organisatories agter
uit gegaan, maar na 'n reis deur 
die eerste generaalskap wat hy 
besoek bet, berig genl. Ferreira 
dat die uitslag ,eenvoudig ver
basend is". ,Ons bet uitgevind 
dat daar honderde O.B.-mense 
is wat eenvoudig vir twee of 
drie jaar geen kontak met die 
Beweging gehad bet nie. Ons 
bet in twee dae se tyd 11 kom 
mando's op die been gebr ing, en 
elke kommandoleier meen om 
mlnstens 10 na 20 Iede in te 
skryf. ,Dis een voudig verba
send om te sien hoe diep d ie 
O.B.-gedagte posgevat bet by 
ons mense. E enmaal O.B . altyd 
O.B . is al gevolgtrek k ing waa r 
toe ek kan kom. Waar die O.B .
gedagte ingeslaan bet, is by on
vernietigbaar . Van die party
politick wil bulle niks weet nie, 
maar praat van die O.B., dan is 
hulle die ene geesdrif ten spyte 
van die feit dat hulle al geglo 
het dat die O .. B. dood is. 

GENL. JORDAAN 

party. Baie van bulle is nog ·nie 
Jede van die O.B. nie. 

GROOT TOEKOMS 

,Die moontlikheid van die 
O.B. in die Vrystaat kan nie 

Genl. J ordaan 

oorskat word nie vera! as al 
die A.P.-lede - wat baie is -
bereid is om aan te sluit soos 
ons bereid is om by hulle aan 
te sluit", aldus komdt. Ferreira. 
Lede van die Afrikanerparty, 
verklaar hy, is die O.B. bale 
good gesind en sal i,l groot ge
talle aansluit sodra h ulle oortuig 
is dat dit die goedkeuring van 
hul partyleiding wegdra. 

DOOIEPUNT BEREIK in 

KLEURVRAAGSTUK 
Die huidige parlementsitting het aangevang met die Eer ste Minister se 

aankondiging oor die omspannin g van sy Kabin et. ~aardeur h et veldm. 
Smuts die wankelende geloof in d ie h evoegdheid van sy minister s proheer 
onderskraag deur 'n trae ver wagting b y die publiek op te wek dat ou hesem s 
in nuwe voorhuise skoon sal veeg. Dit is die soort van optim istiese ek speri
ment waarvan niemand juis r esultate verwag n ie. 

Op hul beur t het die Opposi
sie ' n k leurmosie ingedien wat 
bereken is om die terrein voor 
te berei waarop die komende 
verkiesing hom moet afspeel. 
Albei kante bet hul stellings 
bespied in voorbereiding vir dio 
slag wat gelewer moet word. 

LIG GESTEEL 

Dit lyk v ir my asof adjunk
p remier Jannie Hofmeyr die 
opposisieleier se kalklik gesteel 
het en met die louere van 
die debat weggeloop het. Mnr . . 
H ofmey r bet geredeneer dat 
daar t en aansien van die klour
v raagstuk net twee oplossings 
is: (1) totale segregasie wat 
voorsiening maak vir 'n aparte 
en onafhanklike n ie-blanke 
staat en (2) 'n gemengde wit· 
swar t staat, met uiteindelik ge
lyke pligte en regte vir blank 
en n ie-blank. 

Die eerste oplossing verwerp 
m nr. Hofmeyr as gevaarlik en 
onpra kties en n ie ter sake nie 
- omdat dit in ieder geval nie 
die beleid van die H .N.P. is nie. 
D ie tweed e aanvaar by omdat 
daar geen a nder praktiese al
ternatief is nie en omdat dit 
verdedigbaar is op Christelike 
en etiese gronde. 

,.BE LE IDLOOS" 

Aangesien die H .N.P. albei 
genoemde oplossings verwerp 
beskuldig mnr. Hofmeyr die op
posisie dat bulle beleidloos is 
ten opsigte van die kleurvraag
s tuk; d ie nie-blankes hulle reg
te wil ontneem en aan vooroor -

dele by blankes toegee en dit 
tewens opwek. 

In die lig van mnr. Hofmeyr 
se veroordelings het dr. Malan 
se verweer d a t hy voorlopig die 
bestuursmagte van die nie
blanke wil inkort en dat by 

Politiek in 
Oenskou deur 

Waa rnemer 

daarna - nog voor qie vorkie
sing - sy konstruktiewe beleid 
sal aankondig nie oortuigend 
geklink nio. 

GEVAARLIKE 
KONSEKWENSIES 

Twee onrus"Qarende feite het 
pertinent uit die deb~t geblyk. 
In die eerste plek is d it duide
lik dat die oplossing wat dlf' 
regeringsparty vir die kleur
vraagstuk gokies het , onteen
seglik moet lei tot die uiteinde
like verdwyning va n die kleur
slagboom in ons land en voor ts 
tot die vernietiging van die 
blanke se heerska ppy. Dr. Ma
lan is reg as by se da t sy mosie 
die noodlottigheid van die rege
ringsbeleid glashelder openbaar 
het. 

In die tweede pick is dit egter 
eweneens duidelik dat die Op
posisie tot nog toe versuim bet 
om die enigste alternatief vir 
die regeringsbeleid onomwonde 
te aanvaar en om <lit in die 
vorm van 'n praktiese beleid 
voor die volk te It'. 

Die dooiepunt bly dus voort
bestaan: Die regering huldig 'n 
noodlottige beleid. Die opposi
sie beveg dit hand en tand -
en met reg. Op die tartvraag 
van die regering oor hul eie 
beleid antwoord die H.N.P. met 
voorstelle om sekere regte (soos 
bv. verteenwoordiging in die 
Volksraad) waarvan nie-blankes 
se verteenwoordigers rnisbruik 
maak, af te skaf of in te kort. 
'n Eie, praktiese alternaticwe 
beleid bly uit. 

KOL. STALLARD 

Net soos die Arbeidersparty 
van wyle mnr. Madeley bet ook 
Kol. Stallard se party jongslede 
oor die kleurkwessie in duie ge
stort. Nou bepleit kol. Stallard 
'n nuwe groepering van blankes 
wat eenders voel oor die kleur
vragstuk - afgesien van ver
skille oor ander sake. Dit is 'n 
stap in die regte r igting. As 
die Opposisie hom nie sterk ge
noeg voel om met 'n rewolu
sionere kleurprogram voor die 
dag te kom nie, moet hy nood
gedwonge eers bondgenootskap
pe sluit om genoegsame kragte 
agter hom te skaar. 

AFRIKANERP ARTY 

Op 4 en 5 Februarie gaan die 
Afrikanerparty 'n Uniale kon
gres op Brakpan hou. Ocnskyn
lik sal mnr. Havenga aldaar sy 
kragte monster. In Kaapstad 
bet dr. Malan bekend gemaak 
dat hy en mnr. Havenga nog 
in Februarie die kwessie van 
seteltoekenning aan hul onder
skeie partye gaan afhandel. 

Die eerste generaalskap wat 
besoek is is die van die ywerige 
genl. Steyn Jordaan. Daar is 
begin met die distrikte Botha
ville en Viljoenskroon, en daar
na sal Vredefort, Parys, Heil
bron, Kopjes, Steynsrus, Eden
ville en K roonstad aan die beurt 
kom. BEKWAAMHEID TEL NIKS IN 

Die finale toets vir die sam e
werking tussen die Afr ika ner
party en :lie H .N.P . is dus op
hande. Die Afrika nerparty bet 
ver rassend gegroei sedert die 
ooreenkoms tussen die twee 
leiers aangegaan is, en vandag 
is d ie Afrikanerparty 'n unia le 
par ty m et bonderde t akke oor 
<lie bele land versprei. 

Die reis geskied met genl. 
Jordaan se motor en na bere
kening sal meer as duisend my! 
in hierdie tyd afgeH! word. 
Daarna gaan hfkomdt. Fer reira 
na ander generaalskappe totdat 
die hele Vrystaat weer aan be
weeg is. 

Hfkom.dt. Ferreira berig dat 
groot welwillendheid gevind 
word by lede van die Afrikaner-

ONRUS NA 
GANDHI

MOORD 
Mahatma Gandhi, vader en 

profeet van die Indiese onaf
hanklikheid, is verlede Vrydag 
in Nu-Delhi vermoor toe hy on
derweg was na 'n bidstond. H y 
is op kort afstand drie keer 
deur die bors en maag geskiet 
en is kort daarna oorlede. Hy 
was 78 jaar oud. 

Sy sluipmoordenaar is uitge
ken as Nathoeram Gode, 'n 36-
jarige H indoe, wat aan 'n 
uiterste organisasie behoort. H y 
is reeds van moord aangekla. 

D ie dood van Gandhi is on
middellik opgevolg deur moord 
en brandstigting dwarsdeur In
die en gemoedere is besig om 
hoog te loop. Die moord en 
doodslag in Bombaai word be
skryf as die ergste wat Born
bani nog beleef het. 

Die polisie het 'n klopjag 
dwarsoor li1die uitgevoer en so
w at 20 persone in hegtenis ge
neem wat, na gemeen word, be
trokke is by 'n sameswering om 
ook ander Indiese leiers waar
Qnder Nehru, te vermoor, 

1\ 

PARTYVERKIESINGS SE BLAD 
Kritiek op die stelsel van partynominasie waar deur nie altyd ·die beste 

man na die volksraad gestuur word om die volk te verteenwoordig nie, maar 
in die meeste gevalle mindere ligte wat onder die vaandel van die party die 
parlement binne ry, is deur die Kaapstadse oggcndhlad, , Cape Times," 
gelewer na aanleiding van die nominasie in die Tuine-kiesafdeling. 

,Van die twaalf Verenigde 
Party-Ied e wa t die Skiereiland 
ver teenwoordig, is d aar nie 
meer as vier of vyf wie se ta
lente, ondervinding of be
kwaambeid 'n minimum s ta n
daard bereik nie." 

middel van Natalse kiesafde
lings, bestaan daar ook 'n 
dringende behoefte dat die no
minasie-masjinerie in daardie 
prov insie hersien moet word," 
verklaar die Cape T imes. 

,.In die veilige setels sal baie 
' 'an die pers one wat ge nomi
neer word nie die • geringste 
ka ns he om die pa rlem ent te 
baal indien bulle bloot op gr ond 
van bekwaamheid gekies m oes 
word nie." 

,Die gewone vcrdediging vir 
die stels el is dat dit ,dcmokra
ties is'. Ons moet nog leer wat 
so besonder demokraties is by 
'n nie-amptelike plaaslike ver
kiesing wat gedomineer word 
deur plaaslike vooroordeel, 
vriendska p en vyandigheid 
waar 'n paar duisend inwoners 
op 'n toevallige kioserslys vir 
10,000 kiesers bepaal wie d ie 
parlementere ver'teenwoordiger 
sal wees", aldus die blad. 

In V.P.-kringe word gretig 
gehoop dat dr. Malan die groei 
en krag van die A.P. sal misken 
deur hom 'n minimale parle
m entere verteenwoordiging te 
gun. Die V.P.-propagandiste 
hoop dat dit tot 'n verbreking 
van die A.P.-H.N.P. ooreen
koms sal lei. Sulke verwagtinge 
is egter voorbarig. 

Nog van mnr. Havenga, nog 
van dr. Malan het daar dusver 
enigo uitlating gekom wat maar 
Emigsins kan dui op moeilikhede 
in verband met die verdeling 
van setels. Daar is geen aan
duidings dat die A.P.-H .N.P.
bondgenootskap nie die vuur
doop van setelverdeling sal kan 
deurstaan nie. 

,Dit is moeilik om te kan sien 
hoe die resultant anders kan 
wees as die huidige nom inasie
stelsel behou word en d ie par
lementere leiers hulle ontsag 
behou vir die vreesinboesemen
de figuur ,die sittende lid'. Die 
situasie is nie uniek in Kaap
stad nie. In J ohannesburg by 
voorbeeld , is dit fantasties da t 
m nr. P.' A. Moore, - die voor
sitter van die Aa ndelebeurs, e n 
voorheen skoolinspekteur, 'n 
m a n wat die pa rty behoort te 
soebat om na die parlement te 
gaa n - moeilikheid ondervind 
om as 'n ka ndidaat genomineer 
te word •••• 

T eringlyers Is Slagoffers Van 

GEEN SETEL 

, Mnr. Robin Stratford, wat 
kop en skouers uitstaan bo die 
gemiddelde van die ,sittende 
lede', bet nog nie 'n setel gekry 
nie. Te oordeel na die intellek
tuele reuse wat so maklik na 
Q.ie parlement terugkeer c;leur 

Verdeelde Beheer 
Die teringhospitaal wat agtien maande ge lede teen 'n 

beclrag van £40,000 by Beaufort-Wes voltooi is, staan tans 
nog leeg as gevolg van 'n administra tiewe dooiepunt tussen 
die regering en die stads raad van Beaufort-Wes. 

Dit is moeilik om 'n beter 
voorbeeld te kry va n die gevolge 
van verdeelde beheer oor ge

sondheid s oos t a ns in Swd

Afrika. in !lwang i11. D ie h os-

pitaal wat <leur die regering 
gebou is, moes deur die stad<>
raad bestuur word, maar nadat 
<lit voltooi is, bet die stadsraad 
verldaar dat die regering dit 
m oet bestuur. 

Later is 'n voorstel gedoen 
dat die hospitaal as ' n inrig
ting van die Nelspoort-sana
torium beskou moet word, 
maar d\_e owerheid op Nels
poort se dat hulle nic genoeg 
personeel vir hul eie hospitaal 
het nie. 
En ter wille van hierdie doole

punt wat spruit uit 'n lamlen
dige administratiewe stelsel, is 
daar duisende teringlyers wat 
nie behandeling kan ontvang 
nie en aan g~nade van skelinge 
oorgelaat is, 



, Die O.B.", WOENSDAG, 4 FEBRUARIE 1948 BLADSY DRIE 

GANDHI SE DOOD EN 
INDIE SE TOEKOMS 

Dit is nie moontlik om te 
voorspel watter invloed die 
dood van Gandhi op die politie
ke toestand in Indiii sal uit
oefen me. Vermoedelik het die 
reger ing van Nehru rekening 
gehou met die felt dat Gandhi 
al in sy 79stc jaar was en dat 
sy heengaan dus tc verwagte 
was. Maar sy gcwclddadigc 
cinde het die massa van I ndic 
so gcwcldig gcskok dat 'n on
verwagte rcaksie kan ontstaan. 

t•"" 
Gandhi was vir Indie die 

Mahatma 'n soort van Chris
tus. E n d it geld nlc allecn vir 
die Hindoes nie; ook die ander 
sektes het hom vcreer met 'n 
godsdienstige liefde. Sy hele 

...................... 
Deur 

OUD-REGTER C. L . BOTHA 

•••••••••••••••••••••• 
!ewe was gewyd aan die leer 
van Christus - Geloof, Hoop en 
L iefde. 1 J:.:.l 

As 'n mens 'n denkbecld wil 
vorm oor die uitwerking wat 
die moord van Gandhi op die 
Indiese volk moet he, dan kan 
dit gedoen word met 'n voor
beeld wat ons as Christenvolk 
sou voel, indien Chrlstus op 
hierdie tydstlp, n ie met 'n 
k leine gevolg van dlssipels nie, 
maar as Gods Seun van die hele 
Christendom gekru isig sou 
word. 

ONTPLOFBAAR 

Daar Is al reeds genoeg ont
plofba re materiaal in die Indie
se toestande en die moord van 
Gandhi kan die hele struktuur 
in die Jug laat vlicg as alle 
leiers in Indie nie saamspan om 
dit te verhoed nfe. 

Oppervlakkig beskou. gee 
h lerdie toestand grand vir die 
bewering van die Imper ialiste 
dat die terugtrekking van Enge
land uit Indic gcvolg sou word 
deur burgeroorlog, wetteloos
hcid en chaos. In werklikheid 
is dit egter nie so nie. Die ont
plofbare materiaal, die onenig
heid, die twis, het bestaan ten 
tye van die Britse .,Raj". Die 
saad daarvan was gesaai deur 
die felt dat daar 'n B r itse oor
heerslng in I ndiii was, onder die 
Jeuse divide et impera het die 
regering bewus verdeling gestig 
en aangemocdig. Maar dit was 
nie gedaan met slegs 'n boos
aardige doel nle. Die ontwik-

• keling in IndH!, net soos oral 
in die wcreld, het na die Eerste 
Wereldoorlog, met rasse skrcde 
toegeneem. 

IX TRO::\'"KE 

Om sy posisie te bandhaaf , 
was die rcgering verplig om 
teen die toenemende teenstand 
van die kant van Indiese Jeiers 
strenge maatreels te neem. 
Gccn wonder dus dat al die In
diese voormanne soos Nehru 
jare lank in die gevangenis 
moes deurbring, en Gandhi was 
die eerste Indier wat die Britse 
Ryk met sy nederige, duldsame, 
lydelike vcrset uitgedaag het -
ook hy het jare lank in die ge
vangenisse geleef. 

Vir Suid-Afrika is dit lewens
gewigtig om Indio en die In
uiers beter te leer ken. Nie deur 
propaganda nuusbladartikels en 
boeke te lees wat die saak voor
stel as of die terugtrekking van 
Engeland die ramp vir Indie 
is nie. Ons kry lang verslae 
oor wat Sastri se, oor die groot 
invloed wat die Aga Khan bet. 
Sastri was 'n liberalis wat net 
'n klein groepie intellengentsia 
en baantjie soekers vertecn
woordig bet. 

Van die Aga Khan word gese 
dat hy in Engeland woon, dat 
hy ten tye van die Ronde Tafel
konfcrensie. 'n bekwame ver
tcenwoordiger van Imperialis
tiese Engeland kon wecs maar 
ironies genoeg aan die tafel &'e
sit het as verteenwoordiger van 
In dill. 

STERK LEIERS 

En dan moet ons ophou om te 
dink dat Indie bewoon word 
deur koelles. Vyftlg jaar gele
de het e k Indie besoek. Tot m y 
vcrbasing het ek pragtige ge
boue nie deur die witm a n 
gebou nie en die hoogste be
skawing gcslen. Die massa van 
die volk het gelcef in die groot
ste armoed en ontbering. Maa r 
hulle het geweet Olll te werk. 
W erk was geen s ka nde nie. Die 
T win tlgste Eeu het groat ont
wikkelings meegebring. ' n Vier
honderd miljoen volk; 'n volk 
met 'n beskawing wat ouer is 
as ons Europese beska wing; 'n 
volk wat kan en wil werk, weet 
dat hy 'n krag kan on twikkel 
wat die hele magsverhouding 
in die wcreld kan verander . 

Om van dit alles slegs 'n voor
Jopige begrip te kry , is dit net 
nodig om d ie autobiogra f ie va n 
Jawabarloe Nehru te lees. 
Daaruit sal dit vir ons duidelik 
word: 
' (1> Dat dit onder geen om
standighede vi r E n g e I a n d 
moontlik was om Indie bale 
Ianger te bcheers nie. 

(2) Da t IndiO genoeg eerste
rangse staatsmanne bet om di~ 
warbocl wat daar nou heers die 
hoof te b ied en op een of ander 
manier uitelndelik vrede en 
voorspoed te s tig. 

Agent Vra £50 Vir 
W oonstcl Se Sleutel 

As mens genoeg geld en die rcgte vriende in Kaapstad 
het, dan is dit blykbaar nie te moeilik om 'n woonstel in die 
hande te l<ry nie, na dit bl~·k nit geyalle waarvan Die O.B. 
kennis dra. 

'n Paartjie wat 'n paar maan
de gclede wou trou, hct oral 
tevergeefs rondgeval om 'n ge
skikte pick te kry om hulsclf te 
vcstig. Die kontroleur van be
huising kon hulle oo!< nic help 
nie omdat daar baie gevalle is 
wat dringender is as hul geval. 
Desperaat het hulle naderhand 
al hul vriende versoek om as 
hulle va'1 'n pick hoar, hulle 
dadelik in kennis te stel. Onder 
hierdie vriende was 'n agent 
wat belowe het dat hy hullc 
sou help. Binne 'n paar dae na
dat sy hulp ingeroep is, het hy 
hulle in kcnnis gestel dat hy 
'n woonstel in Van Bredastraat 
beskikbaar het. 

Hulle is sander versuim na 
hierdie vriend en nadat alles ge
rci'l was, het hy verklaar dat 
daar ccn persoonlike sakie is 
wat bulle nag moet afhandel: 
Om vir sy moeite te vergoed, 

wou hy £50 he voordat by die 
slcutel oorhandig. 

Hulle het egtcr geweicr om dit 
te doen e n so was bulle die 
woonstel kwyt. Daar woon van
dag a nder mense in hierdie 
woonstel. Mlsk icn was hulle 
bcreid om te betaal. 

ENGELSE VRIENDIN 

BRITTE. RUIL NOTE. 

'n Ander geval waa r persone 
'n woonstel In F resnaye sander 
die medewete va n d ie kontro
Jeur gckry het , het ook onder 
die aandag gekom. Die elenaar 
van h lerdie blok woons telle is 
'n g roothandelaar. Hy het 'n 
woonst.-1 nan 'n Engelsspreken
<le vri(lndin en haar eggenote 
belowe en sy belofte nugekom 
sonder <lat die kont roleur daar
vnn k t'nnis dra. Bulle woon 
vandng hoog e n <lroog in die 
woon'ltt'l t erwyl duise nde a nder 
wit' SE' na me tot &oveel as twee 
jaar op die waglys is, vandag 
nog wag sander en ige hoop om 
gou gt>holpe te raak.. 

'n Dame het 'n paar dac ge
lede by die kontroleur in Kaap
stad gaan navraag doen oor wa t 
die moontllkhede is om 'n huis 
in die hande te k ry. Sy beweer 
dat sy haar naam agtlen maa n
de gclede op die waglys laa t 
plaas het . D ie kantoor was eg
ter nle in staat om haar leer 
op te spoor nie. Sy moes m,aar 
tcvrede wees om haar naam wat 
taamlik voor moes gewees bet, 
weer onder aan die lys te laat 
plaas. 

UIT VIR Sl L WE.R 
A"' ge\·olg va n die finan.,iiHe 

krisis in Brittanje n ees d ie 
Britse volk <lat <lit> note wat 
tans in omloop is, <lalk waa'r<lt>
loos mag word en ruil duist"nde 
Britte we.-kliks hulle note by 
die banke uit vir silwergeld. 
Sedert Kersfees is niks minder 
as £60,000,000 se note by <lie ba nk 
ingeruil en daar is geen aan
vraag vir note nie. 

Daar word weekliks £25,000,000 
se note aan omloop onttrek en 
d ie kontant wat vandag in 
Brittanje sirkuleer, is minstens 
£80,000,000 mlnder as 'n jaar 
gelede. Tersclfdertyd word sil
wergeld al skaarscr en skaarser. 

Die toestand het reeds so erg 
geword dat die hoofsweep van 
die Britse Arbeidcrsparty on
langs in die lacrhuis hom daar
teen moes uitlaat - blykbaar 
sander sukses. 

Anti-Semitisme 
In Brittanje 

Daar word in die 1947-verslag 
van die Sionistiese Federasie 
van Groot-Brittanje melding ge
maak van die steeds toenemende 
anti-Semitisme in Brittanje. 

Die verslag maak melding 
daarvan dat die s inagoges ont
heilig is, anti-semitiese plakkate 
meer voorgekom het, terwyl 
sekere soorte koerantberigte 
haat eft misverstand bevorder 
bet. 

Brittanje mag wel 'n vennoot 
van die Jade gewees het in die 
daarstelling van 'n Joodse ge
menebcs, maar Britsc Jode 
staan voor die werklikhcid dat 
Brittanje se beleid verkeerdelik 
opgevat en kwaadwillig uitge
voer word, aldus die verslag. 

IMMIGRANT 
Die kontroleur van behuising 

in Durban bet d ie afgelope week 
verklaar dat 'n immigran t hom 
'n rol note aangebled bet v ir 
'n woonstel. .,Ek is nou s pyt 
dat ek hom n ie laat vervolg 
het nie", het hy verklaar. 

Sommige persone p robeer 
huise kry deur aan d ie kabi
netsministers te skrywe. Sulke 
pogings is egter dood gebore 
aangesicn al die briewe terug 
na die kont roleur verwys word 
en hy a l sulke sake besleg. 

20 vir 1' - OOK IN PAKKIES 
VAN 10 fN SO 

MET UIS.327 

BRUIN S'VITSERSE BEESTE 
TEN VOLLE GEREGISTREERD. 

Die \VIN'TERBERG-STOET van Gereg istreerde Bruin Switsers 
bied jong Bulle, ' n paar Verse en ou Koeic - alma! geregistreer -

te koop aan. Aile becste Is teen Ga lsiekte ingeent. 
Pryse op aanvrnag. - !Jesigtiging vt>rwelkom. Doen aansoek: 

G. J. VAN DE VYVER, Drieshof, P / s. Adelaide. 

KOOP 
DEUR DIE POS 

VAN 

EX CELSIOR 

Hierdie W elbekende 
POMPSTOFIE -

DIE 

OPTIMUS 
is nou weer 
verkrygbaar 

PRYS slegs 32/10 
Ons bied u 'n volled ige reeks van gereedskap. 
Vra om ons jongste pryslysle. Die volgende 

is slegs 'n paar van ons Winskopies. 
DRAADTREKKER .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 
SKAAPSKJ!:RE . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
STORMLANTERNE .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . ... 
OPTIMUS BLAASLAMPE .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
FLITSLIGTE, 2-sel .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
FLITSLIGTE, 3-sel .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
GRASPERK-SKJ!:R ........... . ........ .... .. . 
MOTORDOMKRAG (Hidrolies) ... 2-ton Sl/ 4, 3-ton 
ELEKTRIESE SOLDEERBOUT ... ... .............. . 

EXCELSIOR POSBESTELLINGSDIENS 
(Excelsior Meubels Beperk) 

33/4 
8/ · 

11/4 
37/ 4 
7/ 4 

lS/ 4 
10/ -
55/ -
26/8 

Pleinstraat 40 Johannesburg 
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SIF PAMPOENKOPPE HUIDIGE , SEGREGASIE" VAN 
HUL KANT BESIEN Die Cape Times het verlede week 'n groot ontdekking 

gedoen toe 'n kandidaat die paal gehaal het in 'n kiesafdeling 
waar hy iemand anders wou gehad het. Die ontdekking is dat 
die huidige ,demokratiese" metode van aanwysing van kandi
date deur lede van 'n party glad nie bevorderlik is vir die 
welvaart van die land nie, dat dit, om dit maar pront uit te 
druk, eintlik ten gevolge bet dat pampoenkoppe na die parle
ment gestuur word. 

Die blad het, soos een senator - •wat nou veilig verhewe 
sit bo die spatsels van kandidaatspelery - dit uitgedruk het, 
'n klip tussen 'n klomp honde ingegooi, en 'n getjank sal wei 
verwag kan word. En dit het getjank! 'n Hele ry L.V.'s van 
die V erenigde Party het die volgende dag die skoen pro beer 
uittrek wat hul persorgaan so sinies voor hul deur neergesit 
het. Selfs die geskiedrolle van die parlement is opgediep om 
te bewys dat sommige van Kaapstad se parlementslcde nie 
pampoenkoppe was nie, want hulle het die Smutskabinet ge
haal! Die Cape Times se oorwoe bevinding lui egter: 

,Van die Verenigde Party-lede wat die Skiereiland 
verteenwoordig, is daar nie meer as vier of vyf wie se 
talente, ondervinding of bekwaamheid 'n minimum-peil 
behaal nie". 

Van die ,vier of vyf" wat wei die ,minimum-peil" behaal, 
bet gent Smuts drie tot kabinetsministers bevorder - inder
daad geen wye keuse vir 'n Eerste Minister nie! 

BESTE BREIN BUITE 

Is die keuse vir genl. Smuts l:ieperk, nog meer beperk 
is die keuse vir die volk. Die Cape Times het dit net oor 
die nominasie van V.P.-kandidate vir veilige setels, en hy be
skou dit as nie i'n belang van die land nie. Die tweede be
perking kom nou waar dit die goeie lede van ander partye 
betref. Die blad noem 'n stuk of vyf opposisie-name wat hy 
as 'n verlies vir die land sou beskou indien hulle by 'n ver
kiesing verslaan sou word. En tog laat die parlemenwre stelsel 
toe dat hierdie stuk of vrf politieke sterre eerstens uitgesluit 
word van die landsbestuur, omdat net die oorwinnende party 
se lede vir regeringsposte in aanmerking kom, en tweedens, 
in gevaar gestel word om deur mindere ligte of pampoenkoppe 
namens die ander party verslaan te word. In die derde plek 
is daar talle van die. land se beste brein wat nie eens vir 
opposisie-maak in aanmerking kom nie omdat bulle nie bereid 
is om tot die peil te daal wat van 'n kandidaat verwag word 
indien by 'n partypolitieke verkiesing wil wen nie - soos een 
van die senators in die Cape Times dit gestel bet: 

'n Hele aantal manne wat bekwaam is vir die open
bare lewe, is nie gewillig om met die hoed in die hand 
rond te stap om stemme te werf en babas te soen nie. 

Met ander woorde die buidige parlemenwre stelsel met 
sy siftingsproses wat uiteindelik net diegene laat oorbly wat 
bereid is om ,babas te soen", en in die praktyk die bewys, 
vir selfs die Cape Times, !ewer dat van elke twaalf lede sewe 
of agt pampoenkoppe is, is 'n stelsel wat boegenaamd nie op 
grond van verdienste aanbeveel kan word nie. 

EINTLIK BESORGD 
OOR SELFBEHOUI)! 

Min. J. H. Hofmeyr het in die verlede daarin geslaag 
om 'n groot aantal objektiewe persone in die land onder die 
indruk te bring dat sy kleurbeleid 'n ecrlike uitvloeisel is van 
sy Christelike beginsels soos hy dit vcrtolk en in die opsig kon 
hulle waardering vir sy standpunt gehad het, hoewel hulle 
grondig van hom mag verskil. 'n Mens het altyd respek vir 
'n eerlike mening, al wyk di~ hoe radikaal ook af van jou eie: 

Die antwoord van min. Hofmeyr op die volksraad-debat 
oor die kleurvraagstuk moes egter 'n hele paar van die 
Minister se bewonderaars onaangenaam verras het. Op 'n 
onbewaakte oomblik het min. Hofmeyr van sy hoe beginsel
stoel afgetuimel en op die misvloer van die partypolitiek he
land. Die Minister het dit naamlik oor segregasie gehad, 
wat hy erken as ,'n aantreklike beleid", maar as onuitvoer
baar verwerp. En toe kom die volgende argument uit die 
mond van die kampioen vir Christelike regte: 

,Die toepassing van so 'n beleid sal 'n baie gevaar
liker toestand laat ontstaan as die huidige. Die o·ntwik
keling van naturellegebiede sal beteken dat die naturelle 
daar in toenemende mate bewus van hul eie krag sal 
word." 

Met ander woorde, min. 1\lofmeyr misgun die naturel-'n 
aparte ontwikkeling nie omdat by dit as onchristelik beskou 
nie, maar omdat by die nature! swak wil hou. Die liberalisme 
van min. Hofmeyr · is dus nou nie meer 'n uitvloeisel van 
onselfsugtige mensliewendheid nie, maar is 'n berekende poli
tiek om die nie-blanke onder te hou. En daarin verskil dit 
baie weinig van die Jiberalisme van ander teenstanders van 
segregasie wat eintlik meer bekommerd is oor die verlies van 
,goedkoop" arbeid as oor die welvaart van die nie-blanke. 

(Vervolg in volgende kol.) 

Laat ons vir 'n oomblik ons voordele opsy; sit die van 
ons wat dit bet - en ons probeer indink in die posisie van 
die nie-blanke in ons land. Laat ons van: sy kant besien of 
daar grond vir ontevredenbeid teenoor die blanke bestaan. 
'n Bietjie bepeinsing in die rigting sal ons baie gou laat be· 
sef dat die nie-blanke in vele opsigte inderdaad behoefte 
~\3D simpatie het. Die ou fabe,tjie vanl die seuntjie wat in 
sy hood verander bet, kan ongetwyfeld met heelwat vrug 
in gewysigde vorm in Suid-Afrika ter harte geneem word. 

As ons die lewenstandaard 
van die nie-blanke in die stede 
vergelyk met die van ons, vrees 
ek sal baie van ons die kop in 
skaamte laat sak. Dit help nie 
om aan te voer dat die nie
blanke nie aan dieselfde stan
daard gewoond is nie en daar-

. om nie ongelukkig hoef te voel 
nie. Dit is we! waar dat die 
nature! in sy eie tuiste nie aan 
vee! geriewe gewoond is nie en 
tevrede is om sy geluk uit sy 
eie leefwyse te put, maar die 
feit is dat ons die nie-blanke 
in ODS midde die weelde van 
Europese beskawing voor oe 
sprei, dat ons hom Jaat smaak 
van ons kultuurgoedere, maar 
sodra by dit wil toe-eien die 
deur vir hom sluit. 

SALONS? 

Laat ons onself vir 'n oomblik 
plaas in die posisie van die nie
blanke. Laat ons ons voorstel 
dat 'n vreemde mcnseras van 
die een of ander wereld waar 
bulle reeds hul atoomeeu agter 
die rug het, hul intrek by ons 
kom neem. Aanvanklik sal ons 
tevrede wees om sy meerwaar
digheid te aanvaar, maar na die 
mate wat ons ook van sy kennis 
vergader en bewus word van 
ons eie vermoe in die nuwe 
lewensfeer, sal ons nie bereid 
wees om in ons aspirasies ge
demp te word deur allerlei be
perkende maatreels nie. Sal ons 
by voorbeeJd bereid wees om 
die ,segregasie" te aanvaar van 
die andersoortige ras wanneer 
segregasie beteken ongeskoolde 
arbeid in sy atomiese wereld, 
en daarmee gepaardgaande 
pondokkies vir ons? Sal ons 
segregasie aanvaar wanneer dit 
beteken geen toegang tot die 
strand behalwe tusseD visser
skuite? Wanneer dit beteken 
dat hy die reg bet om op my 
bank by 'n spoorwegstasie te 
gaan sit, maar ek nie op syne 
nie? Wanneer hy my uitjaag 
as ek in sy hyser kJim, maar 
hy kort daarna geen beswaar 
toon om langs my te kom staan 
in my hyser nie - of, nog er
ger, my daal'uit kom verdring? 
Sal ons segregasie aanvaar 
wanneer segregasie beteken dat 
goeie musiek- en opera-uit
voerings vir die ander ras voor
behou word al ken ons die mu
siekmeesters soos vriende? Of 
sal ons in so 'n geval nie ook 
maar die kort pad na die bad
kamer neem met 'n stukkie 
wurgtou soos onlangs met 'n 
begaafde jong Kleurling gebeur 

Vir die hoe etiese beweegredes 
van min. Hofmeyr kon mens 
nog altyd respek gehad het, hoe
wei dit misplaas was; vir sy 
politick om selfbehoud kan 
mens net lag kry, want verbeel 
jou: Die geleidelike gelykska
keling van J.O miljocn naturelle 
met 2 miljoen blankes binne 
een staat en een samelewing is 
die oplossing vir die gevaar dat 
die blankes van buite oorstroom 
kan word deur 'n bewusgeworde 
naturelle-gcmeenskap! 

Blykbaar verkies min. Hof· 
meyr om Hewer binne in sy bed 
doodgel~ te word deur 'n gevaar 
as om dit op 'n afstand te hou 
en, indien nodig, op daardie af· 
stand te bever. 

het nie? Van hierdie 17-jarige 
Kleurling word vertel dat hy 
ure voor die klavier deurge
bring het met die speel van so
natas van Beethoven en ander 
meesters van die musiekwereld 
waarheen hy gevlug het van 'n 
wereld wat vir sy talente geen 

~~~~~~~~~~~ 

Deur 
N. G. S. v.d. Walt 
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plek gehad het nie. Want aan 
hierdie ~ong Kleurling het ons 
die reg vergun om te proe aan 
ons kultuurgoedere, ons bet 
voor sy oe die rykdom van ODS 
geestelike besit uitgesprei, maar 
ons het daaroor geskrywe: , Vir 
BJankes Alleen". 

DIE AFGROND 

As mense van 'n ander wereld 
na ons toe kom en dieselfde 
doen met ons, sal ons dit aan
vaar, of sal ons nie maar ook · 
uiteindelik Hewer die pad na die 
afgrond kies as die enigste op
lossing - die pad na dronken
skap, die pad van opstand wat 
ons met guerrilla-metodes in 
ons misdaadbendes volg nie? 

Want afgesien van watter an
der beweegredes daar ook al 
mag wees, vir baie nie-blankes 
is misdaad 'n rebellie teen 'n 
toestand waarmee hulle hul nie 
kan versoen nie. 'n Speurder 
vertel dat hy eenmaal 'n natu
re! vir 'n misdaad in hegtenis 
moes neem. Dit blyk toe dat 
die nature! 'n universitere op
lelding gehad bet. ,Jy is so 
goed geleerd, waarom doen jy 
sulke dinge ?" het hy gevra. 

Die antwoord van die nature! 
was 'n vlymende verwyt: ,Julie 
bet my geleerdheid gegee, maar 
julie gee my geen geleentheid 
nie. Wat kan ek nou anders 
doen met my verstand as om 
misdaad te pleeg?" 

Laat ons sy kant van die 
saak probeer insien, en as ek 
dit hier probeer stel, is dit hoof
saaklik 'n aanklag teen die dub
belslagtige beleid - of moet ons 
se beleidloosheid? - wat op 
die oomblik gevolg word, waar
van niemand kan se of dit se
gregasie of assimilasie is nie. 
Ten opsigte van sekere lewens
terreine is daar skeiding, en ten 
opsigte van ander weer ver
menging - sonder enige sin of 
logika. Die nature! word toe
gelaat om homself tot 'n sekere 
hoogte te vereenselwig met die 
blanke lewenswyse, die blanke 
kultuur en die blanke ekonomie, 
maar dan stuit hy teen 'n muur 
wat nie net skeiding maak tus
sen hom en die bJanke op so
siale, politieke en ekonomiese 
gebied nie, maar vera! tussen 
hom en sy geestelike toerusting. 
Hy word naamlik toegelaat om 
dieselfde onderwys te geniet as 
die blanke; hy ~aan na dieself
de universiteit, hy verijiep hom 
in dieselfde wetenskap, dieself
de kultuur, maar as hy daar uit
kom met 'n Europees-ontwik
kelde smaak, dan wag daar vir 
hom 'n toekoms van ongeskooJ
de arbeid en 'n loon in ooreen
stemmlng daarmee. 

Met ander woorde, by het 
geleer om die lewe te slen 
11001 'n beskaafde, maar by 

word gedwing om dit te voer 
soos 'n barbaar - ver benede 
die peil van die blanke wat 
by met akademiese toerusting 
oortref. 

GEEN KANAAL 

Die posisie is dus so dat ons 
terugdeins daarvan om die na
ture! 'n eie tuiste te gee waar 
hy 'n eie toekoms kan uitwerk 
langs die blanke met dieselfde 
lewensmoontlikhede, en dan gee 
ons hom geleerdheid en beska
wing binne die blanke staat 
waarin by hok geslaan word 
om elke draai. Ons bied hom 
die kennis van die Europese 
beskawing, maar ons ontse hom 
die gebruik daarvan. Aan ons 
universiteite ontwikkel ons by 
hom die smaak vir blanke kul
tuur, maar as by by voorbeeld 
wil instap by 'n .opera-uitvoe
ring, dan keer ons hom voor, en 
stuur hom na 'n ,Wild-West"
prent in die agterbuurt. Ons lei 
hom op as tegnikus, maar as 
hy wil instap by 'n fabriek, gee 
ons hom 'n kruiwa om te stoot. 
Ons bied hom geen kanaal 
waarlangs by dit wat by van 
ons beskawing ingeneem bet, 
weer kaD uitlei in 'n produk
tiewe lewe nie. Ons plaas hom 
in 'n ysterbuis en dan voer ons 
hom vet op alles wat ons be
skawing bied. Is dit dan te 
verwonder dat by hom later ge
knel begin voel onder ons voog
dyskap en vir bevryding elders 
been kyk? 

Diegene wat kennis neem van 
wat naturelle skryf, kom diep 
onder die indruk dat ons bier 
met mense te doen het wat 'n 
eie sielelewe bet wat van ons 
weens lewensaard verskil, maar 
in wese gedra word deur die
selfde emosies van liefde en 
haat, van genot en smart - van 
selfbehoud. En as ons dit nie 
moontlik maak vir bulle om 
uiting te gee aan die kultuur
en lewensdrange binne bulle 
nie, dan 16 ons beslag op die 
gees van 'n volk wie se wel
vaart en ontwikkeling in ons 
\J-ande geplaas is, en ons stel 
ons bloot aan die wrange ver
gelding wat daarop moet voJg. 

'N PLIG 

As ons voogdyskap wil aan
vaar oor die nie-blanke sal ons 
moet besef dat daardic voogdy
skap nie 'n reg op goedkoop 
arbeid is nie, maar in die eerste 
plaas 'n plig om die nie-blanke 
'n eie bestaan te laat uitwerk, 
want ook hy het 'n roeping en 
nie net ons nie - en sy roe
ping le scker en beslis nie net 
in ons kombuis en rondom ons 
parskuipe nie. Ons sal as volk 
rekenskap moet gee van hoe 
ons ons mandaat gebruik het -
daardie mandaat wat ons so lig
telik van praat as die fakkel 
van beskawing wat ons moes 
dra na die binneland van · Afri
ka. En as ons die dreigende 
onheile sien opstapel waarin 
ons vandag die ondergang van 
die blanke bestaan in Afrika 
begin speel, moet ons onsself 
afvra of ons nie daarin ook lees 
die handskrif van God wat ons 
herinner aan sy gelykenis van 
die slegte landbouers nie: ,Hy 
sal kom en die Jandbouers om
bring en die wingerd aan ander 
gee.'' 

En as ons hierdie mandaat 
wil uitvoer is daar net twee wee 
oop: Ons al Of soos die libera
lis die nature! moet aanvaar as 
'n integrale deel van die Unie 
se burgerlike bevolking en dan 
sal ons hom uiteindelik gelyke 
politieke en ekonomiese regte 
moet gee - anders is dlt onder-

(Vervolg op bls. 6) 
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BLADSY VYF 

Goudlening Aan Brittanje 
Is Groot Liefdadigheid 

Verl'killemle uepekte van ons goudlening aan Brittanje it; die afgelope 
wc•ek in die J>urlement na vore gebring toe 'n weteontwerp ingedien ie om die 
lt>ning te lwkragtig. Dit bet geblyk dat die regering nit> van voorneme is om 
OJ, sy rc-{:.>'le te staan ten opeigte van die Brit se boikot van die Suid· 
Afrikaant;t~ uitvoer na '-"Y kolonies nie. Origens was dit duidelik dat die 
hele ooret>nkoms 'n kolossale stuk liefdadigheid aan Brittanje gaan wees. 

Die gewc.sc Minister van Fi
nansics, mnr. J. H. Hofmcyr 
wat die wctsontw<'rp deur die 
rand loods, hct verklaar dat ten 
spytc van groot ultgawes soos 
die betallng van Suid-Afrika sc 
bruikl<'cnskuld aan Amcrlka, 
ons nan die <'inde van 1947 
.£248,000,000 aan goud, sterllng
balan~>e en buitclandse betaal
middcls gchad het. Dit was 
mcer as In die begin van 1947. 
Ons bet eater t.fS.600,000 mlnder 
aan goml ae-had u,. nan die be
gin \an verle-de jaar en die Janr 
l~l8 twgin met 'n roudrel!e-rwe 
,·an £187,000,000. Dlt beteken 'n 
dckking van 73l pcrscnt teen
oor die wetllkc vcrciste van 80 
persent. ,.Ons het dus bale goud 
wat nutteloos 16 en broodnodig 
,;r die whcld Is." 

KRY 1\U:t:R GOUD 

Die lening maak vooralening 
om £80,000,000 in goud aan Brit
tanje te leen wat oor 'n tydpcrk 
van drie jaar tcrug bctnal moet 
word in goud. E:lgelrmd moet 
dan oor 'n tydperk van drle jaar 
£12,000,000 sc goederc jaarlika 
van Suid-Afrlka koop. ))anrvoor 

Spanje Reik 
Hand Van 

Vriendskap 
Spanjc bet 'n nota aan Frank· 

ryk gcstuur waarin verklaar 
word dat as gcvolg van die 
spannende intcrnasionnlc toe
stand, dit nodlg Is dat Spanjc 
en Frankryk weer hul bct~ck· 

kingc moot herstel. Daar is ook 
verklaar dat die grens tussen 
Spnnjc en fl'rankryk, wat nl twec 
jo.ar lank gesluit is, weer oop· 
gestel moot word. 

Die nota vcrklnRr ook dat dit 
Spanjc ~c laaste poglng Is om 
die doolepunt tussen die twec 
land~ op tc het. 

!>Ill nie uit die lening betaal 
word n ie. Die betaling sal met 
sterling geskied. Engeland sal 
ook goud kry vir die goedere 
wo.t ons van hom koop. H oe 
mee• Brittanje dus aan ons ver 
koop en ons danrdeur in staat 
stel om meer goud te produseer, 
de., t t> meer goud sal Engeland 
van ons k:ry. 

IN STERLING 

Ecn van die voorwaardes van 
die lcning is dat sodra ona goud
reserwe bencde .£100,000,000 daal, 
Suid-Afrika terugbetaling van 
die Jeni~g. gcdeeltelik in ster
ling, binne die loop van die drie 
jaar kan eis. 

Dr. A. J. Stals, L.V. vir Ceres, 
hct beswaar gemaak teen die 
lening op grond van die feit dat 
Suid-Afrikaanse belange nie ge· 
nocg beskcrming geniet nlc. 
Brittanje het geen reg om Jlef
-Jadigheid van ons te eis nle. 
Die lening moet beskou word as 
bloot 'n besigheidstransaksle. 
.8rittanje Is vandag 'n lener oor 
die hele wereld en daar is stt"rk 
sprake dat by van sy sterling
lcnings sal afskryf. Spr. het ge
s~ dat sy party nie beswaar 
maak dat die lening aan Brlt
tanje toegestaan word nle, 
maar ons eie belange moet be· 
skerm word. 

Vir Suld·Afrika is die lenlng 
meer as 90 persent onvcilig, Dr. 
Stals hct voorgestel dat die Jc
ning aileen gocdgekeur kan 
\\Ord as Brittanje onderneem 
om sy vcrbod oor die aankoop 
van skoene en komberse in 
Suid-Afrika op te he! en as hy 
onderneem dat sy kolonles die 
Unie se produkte nic boikot nie. 

6 1\IAAL GROTER 

Dr. T. E. Donges, L.V. vir 
Fnurie!>mith. bet verklaar dat 
die Iening van £80 miljoen ge
lyk stnan nan 18.1 persent van 
ons volksinkome. Die Amerl-

Verskil van Artikel 
Mnr. Johann A. l,.andman, 

Koppieallcen, oor Vryheid, 
skryf: 

As gctroue Ieser en ondcr
stcuner van die O.B.-beleld van
a! sy ontstaan vocl ek vcrplig 
om my afkeurlng te kenne te 
gee met betrekklng tot die ar· 
tikel wat in Die O.B. van 14 
Janunrlc verskyn het onder die 
hoof ,nuwe gees Is nodig in 
ons rnsscvcrhoudings". Op my 
bcurt sou ck 11~ ,,nuwc optrcdc 
is nodig in ons rassevcrhouding. 
Die skrywer van bogcnocmde 
artlkel het scker nle daaraan 
gcdlnk wat dh• vcrhoudlng in 
getRisterkte Is van swart tecn
oor die handjievol blankes in 
Afrika nic, wanronder nog so 
vclc kaftcrboctics is soos sy 
vri<'nd Hofm!'yr na wl<• hy in 
sy nrtlkel vcrwys. Wect hy dan 
nie dat Jnn Taks kleurblind 
gcbore is nic? Ons kan al bale 
jare gcledc die swart gevaar, 
wat nie net ons in die Unic, 
maar die hcle blanke Suld·Afri
ka bcdrclg sondcr om 'n ver
kyker tc gcbruik, raaksien. Die 
SAP-regering het reeds vir die 
naturelle en kleurllnge 10 'n 
heme! op anrdc geskep om hulle 
liefdc en samewcrklng te wen, 

bulle gelecr om oorlog te vocr 
t~n \\.;t nasies en met blankc 
vroue en meisies om te gaan, 
en watter hoop bet my vriend 
die skrywer om op 'n nuwc 
manier die welwillende mcdc
werking van die naturelle te 
wen? My vriend ken die swart 
ras maar baie sleg as by dink 
dat bulle ooit weer die dee! van 
die hef wat reeds in bul hande 
gegee is, gewillig sal los; hulle 
sal desnoods geweld gebruik om 
In besit van die helc hef te kom, 
en laat ons Hewer rassebaat en 
partysake dwarsdcur die helc 
Afrika op die agtcrgrond skulf, 
om as daardie dag aanbreck 
alaggerecd te kan wces om vir 
goed en vir altyd 'n einde tc 
maak aan die gevaar wat wit 
Suid-Afrlka bedreig. 

Soos Stalin se Kommunismc 
vandag reeds die \Vesterse vol
kc saamdryf en dwing om hulp 
by die Hltlecs te sock, net so 
sal Kommunisme al wat wit wll 
wecs in Suid-Afrika saamdryf 
om die naturellc-vraagstuk 
dwarsdeur Afrika op te los, 
want onthou die Rooi vloedgolf 
sal weldra saam met die swart 
golf verenig wees en hulle sal 
saam moct uitgeroei word. 

kaunse lenlnr aan Brlttanje Is 
sle&'ll 2.S J)f'rsent van die volks
inkome. In verboudlng Is ons 
lenlng dull vyf maal Jri'Oter as 
dl6 van Amerlko. en dit sluk 
rulm 41 J)f'rsent van ons goud
voorraad ln. 

Wat moor is: die V.S.A. bet 
'n gunstlre bandelsbalans van 
!2,000 mlljoen J)f'r jaar terwyJ 
ons 'n onrunstl&'e balanB van 
£.85 mlljoen per Jaar bet. 

WAARDELOSE BEPALING 

Die bcpalings van die Jcnlng 
bcteken nle dat ona uitvoer na 
Brittanje verhoog word nie. 
Dit be-paal slep dat Brittanje 
.f12,000,000 per jaar moet koop, 
terwyl ons uitvot"r na Engela nd 
gedure-nde die eerste belfte van 
1N'7 rf'eds t H-n 'n koers van 
£21 mlljoen per Jaar r eskled 
bet. 

Mev. H. van Rooy 
Ourlede 

Mev. H. van Rooy, wat 'n tyd 
lank aa kommandantc aan die 
hoot van ecn van Pretoria se 
vrou<'kommando's geataan bet, 
is Vrydagoggcnd, 30 Januarlc, 
oorlede. 

Haar gesondheid het baie 
agteruitgegaan gedurcnde die 
oorlogsjare too bclde haar broer, 
mnr. Pict Healinga. en haa~ eg
gcnoot, mnr. Marthinua van 
Rooy <broer van die Jcuglcier, 
rcnl. Dirk van Rooy) sondcr 
verhoor geantcrnecr was. Sy laat 
haar eggenoot en vyf dogtertjiea 
<die jongatc 'n sulgellng> na om 
haar heengaan tc betreur. 

Van O.B.-kant word opregte 
mcegcvocl betui_g met die faml
llc. 

f
Soos Ons Lesers1 

Dit Sien 
~·~----------------
VOLK seeN H e1 D 

,.Kofflefonteln-Gandhl - Nr. 
2089/'f2, skryf: 

My ou naamgenoot II ver
moor! Vir ey ~·olk was hy 'n 
groot Icier! Hy het gestcrf vir 
sy jongste ldeaal en dlt Is die 
grootate wat enlge volksleier 
kan nastrewc, nl. , \'olk!leen
beld". Vi\- wnt by vir sy volk 
gedo<'n en verkry het, wll ek 
aa blanke bultcsta.ander tog 'n 
kransle op sy graf 1~. Die skade 
wat hy dcur sy lnvloed onlangs 
my volk aangedocn het, was nie 
bale nlc, en sal ek probeer 
vcrgcet, aangeslcn ck oortuig ia 
dat hy dlt good bcdoel het 
vir sy eie men11e. Ek wonder 
maar atccds hocver dit nou hier 
by ons met volksccnheld staan? 

A.V.B.O.B. 
Lykbe!Mirren, Grafsteenmaken 

Berralnla~·enekeraan 

Bloemfontein - Pretoria 
1M Takke 

Slagters Ontduik 
Seheer 

Daar is duisende ,lagters in 
die Unle oor wle die Vlelsraad 
geen bcbcer het nie en hoewel 
kwotas aan bulle toogckcn 
word is dit onmoontlik om vaa 
te stel of die alagtcrs bulle nan 
die kwotas bou, bet mnr. J. H. 
Moolman namens die Naaionale 
Wolkwekersvercniging ~es6 toe 
hy getulenis afgel~ het lnsakc 
die Bemarkingswet. 

Jl eraeker u Toekoma 
deur die Eienaar te word van 

V ASTE EIENDO~f 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PLASE 
* BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 
Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
Posbua '71 Foon 0028 

OROXLEY-GEBOU, KUSWEG, 
STRAND 

•••••••••••••••••••••• 
MEUBELS 

PRYSJD STYG VINNIG 

KOOP NOU 
0118 boa alleeDllk l'oeil' 

kwalltelt Heubela ID 
YOOI'J'alld 

WERDA 
M'eubelhandelaars 

(EIENDOMS) BEPEBK 

Groote Kerk,eboo - Kaapeta" 

•••••••••••••••••••••• 

Is Medisyne 
Noodsaaklik? 
Die Natuurwetenskap 

ae nee! 

Die Bron "·an Siekte 
BE~IP SIEKTE MET 
DIE oJONGSTE WETEN-

SKAPLIKE !IETODES 
Met Verbasende Ultslae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENINGE! 

Die Hardoekklgste Kwale awig 
Die weteDllllap bet Dou Ultgevtod dat 
eodra •o l>eamette 1111-.tDideel ekOOD· 
gemaak word van 17 elf of oneulwer· 
becle, dle eleltU •erdwyn.. DeW; die 
toepaulng van ona wetenskapllke me· 
toelee bet dlt DOU 'D mallllke taak 

ceword. 
Dlt maak ole aaal< boe trDlltlg of -.n· 
ooudend u l<wa.al Ill Die - eelfe .. .. 
dlt u cbrc>Diee of ongeneeellk beetem· 
pel. D&u Ill boop '1'\r u. GeeD medl· 
eyne of oefeJllnll:e l>eDodlg Die. U aa.l 
onder ceeo verpl(gtiDg otaan ale. Sl<r)'1 
&aD ono en verotrek vollecllce beaon· 

derbtdt ID verbaod met u l<waal. 

THE SCIUTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
Poabua 1SS6 - KAAPSTAD 

PLUIMVEE 
Ole a.&e l'lrma om a PLUIMTEB 
&111:118 • uder P&ODUKTZ ua 

• o&eu II : 

C. M. ELOI<'F EN KIE. 
(Jt4aae, I Bpll 

IIOK&liiA.II& <P•IMU '71111 li--

-
W. A. VENTER en KIE. 
Algemene- en Houthande/aars 

POSBUS 49- - NEWVILLE-- JOHANNESBURG 

Kwotasies word hiennce gevrn vir die lewcring 

van Vuunnaakhout. Kwotasics moct uitgcmaak \•..ord 

per tien ton Spoorwegtrok. 

Kwotasles word ook gena \'ir die Iewt'ring ,·an 

Kraal· en Stalmls. Kwotasies mot>t uitgcrnaal• word 

per kwart, ha lwe of hele tient~n St•oorwegt.rok. 

Spoorvrag sal deur ons betaal word. 

Ons onderneem om binne 'n Radius van 200 myl 

van Johannesburg Krale self skoon te maak i.v.m. 

mis. Hier word dan kwotasies gevra per kraal. 

Ons koop ook bene. On~ betaal 7/ · ,,er 100 lb. 

Maak u plaas skoon en stuur die bene na ons. Die 

bene moet aangestuur word aan W. A. Venter en Kie., 

Newcastle Stasie, ~·1. en 'n getekende kopie van 

die vragbrief aan W. A. Venter en Kie., Posbus 49, 

Newville, Johannesburg. Die bene kan K.B.A. aangc

stuur word per goedcrctrein. Lee sakkc waarin die 

bene aangestuur sal word, sal kosteloos tcruggestuur 

word. 

Afrikaners ondcrsteun 'n suiwcre Afrikaanse 

Besigheid. Skryf onmiddellik i.v.m. die kwotasies 

aan Die Bestuurder, W. A. Venter en Kie., Po~bus 49, 

Newdlle, Johannesburg. Ons dank u by voorbaat! 
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TARIEF \'IR OEKI,ASSlFISEER DE AD VER TENSIES: 

UuJsboudellke Kennlsrewlnc•: 
(Verlowtng, huweltk, geboorte, aterfgeval, ID memorla.m, gelukwenalng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 3/- per pla.lng. Voorultbetaalbaar. Vir 
herhallnga 21) pal. afalag. 

Handellladverkrurle.: 

Eerate plaatng, 24. per woord. Vir herballnp U pst. afalag. 

lnlek~ngeld op ,Die O.B." (verakyn weekllks): 10/- per jaar of 6/· per 6 maande. 
Voorultbetaalbaar. Stuur e.dvertenslegeld en beatellloga na P 0<1baa %8, Stellen~. 
en tntekengeld na l'oabut .lUl, Kaapatad. 

VERLOWING 
\WLLER-)JE\'t:R. Oud-gelnter-

ne<rde mnr. Rud Meyer eo mev. Meyer 
van Seven Oaks, Natal, maak bekend 
d&t bulle dogter, Eugenle, verloof Is 
nen oud·geinterneerde, Johann MOller, 
va n Johannesburg. 4/2/1. 

\ ",\S ~;CHALK\\\ K-l'J-:1,. - Ons 
twee, Hester en Kooa, albel van 
Nieuwoudtville, maak bckend dat ons 
ut> 2-1 J anuarie 1948 verloof geraak 
het. 4/2/1B. 

H U \VELIK 

Ylr l'art¥1Jlea, reaepa•u. dlneeo, pro
betr die Kaapstad•e Afrlkaner-Kottle· 
bulft (K.T.K.). Ult W&ndelgaog. Groote 
K~r k •Ktbou. Lug beer lilt verwarm en 
i:t!8dilg op ltou•lste dag. Gerlef111<e, 
bo!lllf.e en doeltrettende dlena. 

DOODBERIO 

Ull PLESSIS. Nadal ay by ons, 
vir 20 Jaar 6 maH'Ilde en 9 dae gebly 
4et, bet dlt die Heer beh&&g om op 
20 Januarie 1948 van ona weg te neem 
my dlerbare eg;:;enote en ons moeder, 
Johnnna ChriStlna Marta, In die ouder
dom van 40 jaar 11 mae.nde en 1 dag. 

Sac en •til bet sy heenjre,caan sender 
groet nf vaarwei.-J. J. Oll l'L£o;SIS 
t:N Kl~OERS, ElandRberg. Suther
land. 4/2/15. 

BOllE, P LANTE E N SAAD 

RESTE GESERTIFJ,..l;EROF. GROEN· 
H;"·'·'D.-Pryalya verkrygbaar. Bestel 
&I u benodlgdbede K.B.A. van: PRE
o\U.ERS. SCHOEMANSHOEK. 20/8/TR 

\ Kl GTEBO,lE. - Roee vir Julie 
Augu8tua·planttyd 11147. Ons pull< 
voorrade verseker tevredenbeld, maar 
.• • . dte aanvraag 11 groot, bestel nou 
en voorkom teleuratelllnJ. - HER
IIOLDT SE BOOMKWEKERY, Posbus 
660, JOIIANNESBURO. AA/26/3/TK 

GEMENG 

GRAF'STEE~'fAKF.RS. - VIr ge
traaroorgde tevredenheld tree In ver · 
binding met die s.A. ORAto'lSTEEN 
F~'J '10~U~IESTWERKE (EJ ENS.) 
BI'K, van Voortrekkerweg 360, M&!t
land. (Onder peraoonllke aand&g van 
one Best.-Direkteur, mnr. Jannle 
Clllle). Tclefone-5·U20 en 5-02823. 

,.kiiENKt:l'A~ASIES. Onoeratenn a 
mode· A frllf.&ner en weea verael<er van 
c:e beet~ dJenste b7 VOORTREKXIi:R 
BKOENHOSPITAAL. Langotraat 2111, 
I(AAPSTAD. Foon 301114. ' 68711/ U 

VA~'S CONCRETE P ROD UCTS 
AJ ,J,l;RLEI - Wateropoel-rloolstel

aels, vloerteels en gtpelltoerde ter
ratzo• kombul~opwastatela en arttkela 
f"!l.llit>na!eel vir v~rtrf, hhdl1ne en net~ 
held. Volle besonderhede •krywe :
VA;\'S CON<:RETE I'RODCCTS 
(l:DUS.) BPK., Carlatraat 674. Pre· 
torla. 3/12/TK-

RORLOSIE!\IAKER 

OI':SKUNDJGE HERSTELWEBK aan 
Borloolea. Aile werk word sewaarbor g 
en spoedlge &flewertng. - P. PRETO
RIUS, Keeromatraat 18, Kaapatad. 
<Voorbeen Kerk•traat 89). Foon 2·MM 

~IEUBELS 

blEUBELS. - Beter meubels teen 
bllllker pryse. BabawaentJie•, stool· 
karretjtes, driewlele, llnoleuma, tapyte 
ena. ook altyd In voorra&d. Geen 
Katalogus. Meld waarln u belangatel. 
-\"ISSER-i\fEt;BELS, Langatraat 291, 
Xaapatad. 3/12/11. 

MEUBELS. - Beapaar honderde 
ponde deur u meubela dlrek v&n die 
tabrlek, l<.m .b., te koop. 

Kaadpleec: NIEK N EETKLl:SO, 
liootatraat 347, Foon 12:'>3, Purl. 

19/11/TK. 

~lEUBEI.S.-ons oal u bUll of 
kantoor volledlg Meublleer teen bllJike 
ma•ndellkae paalemente. Spealale 
korttnga vir kontant bestellloga. SKryf 
om ona volledlge katalogua met prys
lye. Ook In voorraad: Draadloae, 
wlndlaalera, llnoleum-vlerkante van 6 
vt. breedte vir kombuls, aturolnlum
kastrolle In stelle van 3, ena.
UNIKA ~IEUBELS (ED~lS.) BPK., 
Vlctorlaweg 171, Woodstock. 

12/11/TK 

PE:l'o~IAATS 
DUISE N DE metales en ktrela wll 

gra&J korrespondente ht. Stren11 ver
troullk. Stuur ge!rankeerde koevert 
om J(ratta beaonderhede aan :-DIE 
P 0 S J) U I F • KORRESPONDENSI E· 
K L UB, Poebua :;, Lothair. 10/12/45. 

RADIO 
LOUW EN LO UW, die Beroemde 

Ra<llo-lnJenteura, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radio's en Eltktrlue 
Toeatelle. Gereglstreerde Blektrlaltelts· 
aannemera. Foon 9·8435. 

SOUT TE KOOP 
BOEKE-l'AKKET. - Nege a•kke wit 

vee· en 100 lb. fyn botteraout £2·10·0. 
Nege oakke aneeuwlt en 100 lb. fyn 
botteraout !2·13·6. Vry gelaal aout· 
werke. Beatel: KOM DTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER, P/a. No. 4, Arbeldaloon, 
BLOJO:MFONTEIN. 21/G/TK 

\"RIES OE ek vra u ondersteuntng. 
Be•tel van my moo! sout, In goele 
graanaakke: A.1, 59/-; No. 1, :it/-; 
No. 2, 48/-, per ton. Onmlddelllke 
veraendlng, tevredenheld gewaarborg. 
-S. J. DE BEER, Soutwerk, Pk. 
Florlabart. 14/t/TK 

TE KOOP AANGEBIED 
BR.4SOHOUT. - Wa-ttle, 9 duJm 

gesaag, 14 • per ton. spoor Molllraimll
sylyn, oor Greyton. Pryae v.r pale, 
dropl>"ro, ens., op aan•oek.- tu;;'\";\IE 
~IE~TZ, Privaatsal<, Greyton, Natal. 

28/1/TK 

LUSEKN. - Koop u luaern dlrek 
van die produeent wle v1r ay ele pro
dukte verantwoordeltk Is. Skryt or 
telegrafeer vtr besonderbede en prys
opgawe - N. \VlENAND, P.K. EMl 
Poort, K.P. 3/12/7. 

Lt:St :R;ooo te KOOP.-Xuwe aelsoense 
EerBltJ:r&ad IU5ern teen 519. ~:oete 
tweode graad 5/3 per 100 lb. K.~t.B. 
V.O.S. Kirkwood. - J . H . STi t:"lt:, 
Buo 46, Kirkwood, K.P. Foon 413. 
Telegramme: Stlemle. 

Vryheidsdag In . 
Die Vrystaat 

O.B.-cenhede dwarsdeur die 
land begin reeds voorbereldings 
tre! vir die viering van Vry
heidsdag op 27 Februarie. Som
mige kommando's is van voor
ncme om gro<it funksics tc hou 
op geskiktc dae in die nabyheid 
van die datum. Uit die Vrystaat 
word berig dat Kopjes op 20 
Februarie hul byeenkoms hou, 
waar as spreker sal optree 
hfkomdt. Vale Ferreira. Hy sal 
ook die funksie op Fouriesburg 
bywoon op 27 Februaric. 

NOODHULP VI R D U IT S LA N D 

DIDTS·AFRIKAANSE HULP-AKSIE 
(D.A.H.A.) 

Ondersteun ons Taak om die Ontsettende Noocl 
in DuitsJand te Lenig. 

OXS BENODIG DRINGE:m>: 
e :Fondse- vir die aankoop ':11" voedsel, klerasie en 

medisyn.-. 
e Klera<~ie t>n skoene, nuut of gebruik, maar skoon 

en in got>ie toesta nd. 
e VET. 
e Biltong of ander onbederfba re eetwa re. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAASLDKE NOODLENIGINGSKONUTEE 

VIR DUITSLAND 
of regstrceks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 164, , 
PRETORI A. 

Hoopstraat l OlSB, 
KAAPSTAD. 

• \"OEDSEl.W"RE ALLEE:\' AAN D . A.R .A ., PRETORIA. • 

V erskuiwing Van 
Hoofk wartiere 

Die Nature/ 
E.n Ons 

(Vervolg van bladsy 4) 
drukking - of ons sal hom sy 
eie tuiste moet gee waar b y 
vry kan ontwikkel tot die boog 
ste sport van mensllke strewe. KENNISGEWINGS 

Sentralc Hoofkwartier, 
Bus 1059, Sanlamgebou 616, 

PRETORIA. 
28 Januatie 1948. 

Tel.: 2-80·10. 

S};:STRALISASIE 

I. Na annleiding van die vcr
skuiwing van die Orgn.nisasie 
Hoofkwartier na bostaunde 
adres, het die Uitvoercndc Rand 
van die Grootraad besluit om 
ook a_1der Uniale kwartiere 
hierhecn te vcr:;kuif om sodocn
de 'n Sl'ntrn.lt• Hoofkwartlur tc 
stig. 

Vanaf datum word hicrdie 
die Hoofkwartier vir • 

1. Dil' Boercjeug. 
2. Die O.B.-Waghoofkwartier.• 
3. Finansii:Je Hoofkwn.rtier. 
4. Voorligting. 
5. Arbl'ld. 
6. O.B.-!'\oodhulpfonds. 
Aile bricfwisscling in verband 

met bogl'noemde kwartil'rl' sal 
voortaan gl'adrcsscer word nan 
Posbus 1059, Pretoria. 

As Unialt• Stafoffisicr vir hil'r
die pligtc word benoem gl'neranl 
P. \V. Buys, wat vir hierdie 
doeleindcs regstreeks o,tdcr die 
Kommandant-gcneraal ressor
teer en namens die K.G. handl'l. 

II. Hoofkommandant I. L. Ft•r
reira, van Scntrale Hoofkwnr
tier, Pretoria, is tans bchulp-, 

Raadgewer Rook 
In Onguns By 

Stalin 
'n Vooraanstaande Russi esc 

ekonoom, prof. E. Varga, en 
twintig ander vooraanstaande 
Russiese ckonomc is uit hul be
trekkings ontslaan omdat hul 
menings oor buitelandse be
trekkinge nie ooreenstem met 
die van die Kommunistiesc 
P arty nle, volgens die New 
York Timl's berig. 

Varga wat voorheen Stalin se 
ekonomiese raadgewer was, hl't 
'n bock geskryf waarin hy ver
klaar dat die "kapitalisme nie 
deur 'n depressie bedreig word 
nie en dat Rusland met die 
B rits-Amerikaanse kapitalismc 
moet saamwerk. 

saam met organisasiewerk in 
Gcbied C <Vrystaat). Sal aile 
offisiere en Brandwagte asse
blief kennis hiervan neem en 
hulle volle steun aan hoofkom-
1'\landant Ferreira gee. 

(Get.> P. W. Buys. 

Leek Wot Kanker 
Genees I mponeer 

Geneeshere 
Die belangstelling van die 

wereld is die afgelope week 
gaande gemaak deur 'n berig 
dat 'n sewentigjarigc Australier, 
John Braund, daarin gcslaag 
hct om ka,tkcr te genees. 

Braund, wat nie 'n mcdiese 
dokter is nic, het in die teen
woordigheid van geneeskundi
gcs 'n demonstrasie van sy werk 
gegcc. Hy haal naamlik die kan
kergewas uit en spesialiteite het 
verklaar dat die wond volkome 
genees het. Na berlg word maak 
hy die kanker dood, waarna dit 
uitgcsny word. 

Die Australiese regering ag 
die sukses van hierdie leek so 
belangrik dat hulle 'n spesiale 
kommissie van a&-t !cdc - vier 
is dcur die rl'gering benoem en 
die res deur Braund - aan die 
werk gesit het om die werk van 
Braund te ondersock. 

Braund is reeds £20,000 aangc
bied om 'n kliniek op te rig. 

DIE METODE 

Na Sapa-R<'uter herig kom die 
metode van Braund h ierop nee-r 
llat h y icts in ll le bloed spuit 
wat d ie kankerselle aanval e-n 
doodmaak. T.-rselrdt'rtyd , ·er 
Jwte-r by die blot><homloop tleur 
die pasient u re la nk te massee-r 
onderw~·t sy \ Ot>te in warm soot
water gehou word. Sodra die
ge-was dood is, word by m e-t 'n 
kragtige pll'ist <•r u itget rek , 
waarna tl it> wond skoongemaak 
word. Dit getwt•s vin n ig, en her
vat nooit Wt't>r n ie. 

'n :U<"dit'<,e !>pesialiteit bet 
verklaar dat bierdie metode 
in geen OP~>ig strydig is met 
die ortodok'lt' m t'diese stand
punt nie. Dit is bt'laglik goed 
k oop e n so t'l'nvoudig dat 
mense d it nouliks ka n glo. 

MOET LE IDING NEEM 
Vir d ie Afrikaner is laasg e

noemde die enigste pad, en dit 
Is dan ook trouens die taak van 
die Afrikaner. by ultstek om d ie 
leidin£ te neem, eerstens omdat 
ons glo aan ons roeping teenoor 
a;e nie-blanke en tweedens om
dat ons self uit bittere ervaring 
gesmaak het wat dit beteken 
om gedwarsboom te word deur 
'n vreemde mag. In die derdc 
plek - en dit is 'n troos o:n 
dit te weet - is dit by uitstck 
Jlj. die Afrikaner waarna die 
nature! om Ieiding opsien wat 
nie gewillig is om hom te laat 
meesleep deur rhe anti-blanke 
stroom van kommunlstiese agi
tasic nie. As stawlng hierva n 
haal ek onderstaande paragra
wc aan uit 'n anti-kommunis
tiese brosjure uitgegee deur 'n 
naturelle-organisasie, die Afri
can Improvement Movement: 

Kol. Stallard V ra 
Samewerking N a 

P artyskeuring 

,Ons glo aan die Afrikaner
dom en Afrikanertradisics om
dat hul kultuur en tradisies in 
wese die lewe adem van ons 
Afrikaanse moederland. D ie 
Afrikaner as 'n ras hct sy wor
tels diep ingeslaan In die bo
dem van ons land. Anders as 
die Engelsman, die Jood en die 
Asiaat is bulle nie afhanklik 
van 'n moederland oorsee vir 
gecstelike Ieiding en vreemde 
kulturele besiellng nle. Die Afri
kaners is 'n volk met selfver 
troue, selfskeppend, lewens
kragtig en uitermate selfver
sekerd, afgesny van alle oorsese 
bande, wat net in hierdie land 
leef. Met ongetiwenaarde vol
harding het hulle geweldig ont 
wil{kel op kulturele gebied en 
'n taal geskep en gekoester wat 
die eerste plek, ncem In hierdie 
land. Ons aanvaar dus met vol· 
le vertroue dat, terwille van 
ra!lse- en naslonale verwesen· 
liking van die nle-blankes in 
h ierdie land, dlt gebiedend 
noodsaaklik is da t ons die Afrl· 
ka ner se vrie ndskap, hulp en 
Ieiding verkry. Hulle aileen, 
weens bul ba le geslagte van 
konta k in verskille nde omstan
digbede met die Kleurling en 
na turel bet die kennls eo inslg 
ontwikkel te n Op!ligte van die 
maatskaplike, politieke en eko
nomiese moeilikhede van die 
nie-blanke. Dulle aileen kan 
ons op grond van daardie in· 
tiE'me ke nnis e n d lepere begrip 
lei na daardie hoere bestem
m ing van oas iona le idealisme 
waarvan l\lhleli praat." 

Hier word nog 'n hand van 
vriendskap na ons volk uitge
stcck in plaas van 'n vinger 
van verwyt . Gaan ons dit neem 
- nccm n ie net met m ool
klinkende woordc en vrome 
frases nie, dog met opregte uit
lewing van 'n houding wat 'n 
Ieier en voog waardig is? Daar
van hang grootliks af of daar 
"n pl~k vir ons kinders in b ier
die sonnige land sal wees. 

D ie Dominion Party (onlangs 
berdoop tot S.A. Party) waar
van kol. C. 1•'. Stallat·d die l<•i<•r 
is, b t>t die afge-lope week in twt'e 
g<"skeur a., gevolg van die \t'r
sk il binne <lie party qor hoe <lit• 
kleurn·nagstuk opgelos mot't 
word. ~lnr. J. S. )larwick, J •. \'. 
vir Pin('tow n, t'n senatort' I-~. T. 
Stuhbs t'n G. R. Richard b<'t uit 
die party bNlnnk. 'n Andt'r )(•i
dende figuur, mnr. C. \V. Coul
ter , bet ook uit die party be
dank. Jlulle sal voortaan as 
onafhanklikt's optree in die
volksraud. 

Die Dominion Party het dus 
nou gel'n verteenwoordiging in 
die Senaat nic en het nou net 
drie ledc in die volksraad oor, 
t.w. kol. C. F. Stallard, mnr. C. 
Neate, en mnr. J. G. Derbyshire. 

Die skeuring het gevolg nadat 
kol. Stallard die kleurmosle van 
dr. D. F. Malan in die volksraad 
gesteun het. 

Kol. Stallard hct intussen 'n 
beroep gedoen op alma! wat oor 
die kleurvraag cenders dink, om 
by die verkiesi:tg saam te staan. 
Sy verklaring is deur die Icier 
van die H.N.P. verwelkom, wat 
gese het dat hoewel geen koali
sie kan plaasvind nie, daar 
saamgewerk kan word in die 
verkiesing en die parlement. 

Te laat vir klassif isering 

IN MEMORIAM 

STR.U:'SS. - OnvergeeUik sal die 
dag van 16 Jan. 1945 bly, toe verbuts 
bet ons dlerbare Meeder en eggenote, 
Anna Franc loa- Chrlotloa. Ona gun u 
die hemel.lle rus. 

\ 'an die , ·trlantr4'ftde <'cnnoot ea 
kJndera, Skanskllp, Brandvlel. 4/2/1. 

BRILLE , 
Bring u oogarts ae voorskrlf vir brllle na oaa. 

OOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker-Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

l\faitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Besoek ons of akryf om Beeonderbede. 
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VIR DIE NUWE 
JAAR 

Ons lede van die Boerejeug het ongetwyfeld almal 'n 
baie lekker vakansie agter die rug. Die uitvluggies na die 
see, na die verskille·nde .vakansie-oorde langs ons mooi rivier
oewers, of op ons boereplase waar perdry en soveel ander 
aanloklike tydverdrywe ons trek en vir ons die wekc laat 
verbyvlieg, het die spiere verfris en gestaal vir die taak 
van 1948. Ontspanningstyd is nou egter verby, en ons gaan 
nuwe pligte tegemoet, in die vervulling waarvan ons net 
soveel plesier gaan skep as in die weke van vakansie, want 
vir die seun en dogter van ,durf en daad" is daar geen 
groter plesier as die gevoel van baasskap oor 'n stukkie 
werk wat deeglik afgehandel is nie! Ons voel ons het hom 
onder die knie! 

Wil ons sukses behaal, dan hang daar so ontsettend vee! 
van af hoe ons die taak aanpak. En hier gee Langenhoven 
ons so 'n kostelike raad: 

,Dis die smeulende vuur wat swaarkry, 
En tog nie die kos kan gaar kry. 
Die vrolike vlam wat klap en kraak, 
Is hy wat sy taak 'n vermaaklikheid maak, 
En al sy swaarkry met lekkerkry klaarkry:" 

Daar is dus ons besluit: met geesdrif aan die werk, e.1 
ons lag die moeilikhede af! Ons moet t6g daardcur en, hoe 
plesieriger die gemoedstemming soveel aangenamer word die 
taak, en soveel vrugbaarder daarby. 

Die hengelaar, wat 'n paar krappe vang waarmec hy zy 
groot vis uit die blou water wil tre~ w~et uit ondervindi11g 
dat die man wat met 'n krap speel, kom in die knyp. Net 
met die eerste aa:nval, pak hy hom met 'n vol hand, en 
die slag is gelewer - die krap le veilig in sy sak. En 
netnou verheug hy hom nog verder deur met voldoenbg 
te kyk na die blink vis hier naas hom op die rotse! 

Met daardie beslistheid trek ons nou 1948 in, en ons 
wens mekaar 'n vrugbare jaar toe. Vrugbaar in die vervul
ling van ons taak ons toegewys, vrugbaar in diens van 
die Boerejeug en vrugbaar in ons vriendskap! 

Hoe harder die jaar van troue diens wat ons agter die 
rug kry, hoe heerliker ook weer die ontspanningstyd wat 
voorle. 

Maeder Vertel . . 

Van Elsabie Nel 
Ons Boerejeug praat baie van Elsabie N el en eer haar 

vir dapperheid wat sy aan die dag gele bet t{)e die regering 
se speurders van haar inligting omtrent sekere voortvlng

tendes won he. Sy bet egter t rou gebly aan die belofte: 
,Ek sal my mede-Afrikaner nie aan die vyand uitlewer nie", 
selfs toe sy in die tronk gegooi is ! 

Nou wil julie seker meet. 
weet omtrent hierdie dapper 
Boeredogter, ne? Hier volg dus 
'n stukkie waarin haar moeder 
ons so een en andcr omtrcnt 
haar meed eel: 

,.Elsabic Nel is gebore op 24 
Augustus 1923 op die plaas Uit
kyk, distrik Nelspruit. Sy het 
twee broers ouer as syself, Co
ligny en Danie, en 'n jonger 
broer en suster. 

Haar eerste skooljare het sy, 
Coligny en Danie by ons buur
vrou geniet wat 'n dogtertjie 

net so o,ud as Elsa gehad het. 
Die viertjies het toe saam skool
gegaan. Elsa en haar boeties 
moes elke oggend ongeveer 'n 
my! loop na die bure vir hul 
skool. 

Van Std. 3 tot Std. 5 het ek 
self hulle vier onderwys gcgee. 
Elsa het ook haar musiekoplei
ding (klavier) va,1. my ontvang. 
Die drie is toe na 'n publieke 
skool, Witrivier, waar Elsa 

•maagkoors opgedoen het. Sy het 
bykans drie maande in Baber
ton-hospitaal tussen !ewe en 
dood gele. 

HET U AL GEKOOP? 

~V;;h;;dsdc:~~ 
\ Seels \ 

\ Fcbruariemaand is hicr! 1 
~ Dis die maand waarin ons (!) 

~ 
tcrugdink aan die roem- ~ 
rykc oorwinning wat be- J 
haal is op die kruin van ~ 

( Amajuba, op 27 Februarie 
~ 1881. 

~ 
Vryheidsdagscels op ons ~ 

briewc sal ook andere aan 
die fees van Amajuba Iaat 

~ 
dink en tcgelyk hydra om J 
ons Volksbeweging te ~ 
sterk. Beste! soveel u wil ~ 

~ van Boerejeughoofkwar-
(' tier, Bus 1059, Pretoria, 
( teen 1d. elk. ) 

~ Beste! dudelik! ~ 
::"'-'~,~~)G'-.._J( 

Na ~Y gesond was, is sy tcrug 
skool-toe, maar nou na Ncl
spruit waar sy haar Std. 8 eksa
men ecrstcklas dcurgekom het. 
Ons het haar toe na Pretoria, 
Afrikaans Hoi;r Mcisieskool ge
stuur. Daar het haar been be
gin sweer as gevolg va,l die 
maagkoors wat sy gehad het. 
Dit het haar twee operasies ge
lcos in Baberton-hospitaal en 
scs maande uit die skool. Sy 
was besig met die matrick
eksamens toe die spcurder haar 
oorrompel en met die hof dreig 
as sy nie sckere antwoorde gee 
nie. Elsa het gcweier om tc 
antwoord. Hulle wou haar da
delik voor die hof sleep, maar 
dcur bcmiddeling van proku
reur Dirk Hertzog het hullc 
haar cers kans gcgee om haar 
cksamen klaar te skryf. Die 

. verdere geskiedenis wcct u 
sckcr self soos dit in die koc
rante verskyn het. Sy is die 
volgcnde jaar na die Universi
teit van Pretoria waar sy na 
'n driejarige kursus haar kleu
tcrskool-diploma behaal het. Sy 
is op 24 Maart 1944 getroud en 
is nou boervrou. 

ETsa hou niks van publisiteit 
nie en sal my dit seker kwalik 
neem as sy hoor dat ek U die 
gegewens gegee het, maar 'n 
mammie gesels mos graag oor 
haar kinders. 

Deurdat ek vir my kinders 
self skoolgehou het, hct ek die 
voorreg gehad om hullc trots 
te maak op hulle grootse ver
lede - ja, ek glo nie hulle sal 
ooit verraaiers kan wees nie! 

Aan vaderskant stam Elsa 
van Estienne N el wat saam met 
Adam Tas in die tronk gesmyt 
is, en aan moederskant is An
dries Pretorius voelvry verklaar 
eq Jopie F'ourie ('n eie neef) 
doodgeskiet. Sien U, dis nie 'n 

skande om in die tronk te sit 
vir jou volk nie!" 

E.rvarings uit die Stryd : 

DIE GALG 
<Vcrvolg) 

Dit was juis in hierdie tyd 
dat Visser en Van Blerk tot 
die dood veroordeel is oor een 
of ander ontploffing wat aan 
die Rand plaasgevind het. Toe 
ek met die bewaarder daaroor 

Veur Krisjan 

gesels, hct hy my meegedeel 
dat hier in die tronk ook nog 
'n galg is, alhoewel daar nie 
meer persone tereggestel word 
nie. Ek was vcrbaas om dit 
te hoor, en antwoord bevcsti
gend toe hy my vra of ek die 
galg wil sien. Die Galgsel was 
nie ver van my sci nie, maar 
ons moes skelmpics daarhee.1 
gaan wanncer een van die ander 
bewaarders nie daar sou wees 
nie. Hierdie kans het die daar
opvolgende Sondag gekom. Hy 
het my kom oopsluit en ons 
twee is galg-toe. 

Daarnii. het ek gewens dat ek 
nooit gegaan het nie. Ek het ge
durig Visser en Van Blerk voor 
my gesien en gedink hoe hulle 
moes voel - ek is nie eens 
veroordeel nic en die galg het 
so'n geweldige indruk op my 
gemaak! 

Net langs die galgkamer is 
daar die dodescl waarin die ver
oordeelde 'n tyd!ank voor sy 
teregstclling opgesluit word. 
Daar is altyd 'n bewaarder op 
diens wat maklik in die sci 
kan kyk. Hy moet waak, en 
indien nodig verhoed, dat die 
vcroordeelde selfmoord pleeg. 

Daarna kom 'n mens by die 
galg self. Die kamer lyk net 
soos die gewonc selle, maar is 
heelwat groter. Die galg is nie 
'n regop paal met 'n ander een 
hcghoekig aan hom vas soos 
dit gcwoonlik voorgestel word 
nie, hoewel hierdie soort galg 
ook nog soms gebruik word. Die 
galg in die tronk is 'n stewige 
balk wat aan die een muur van 
die kamer na die ander loop. 
Aan die onderend van die balk 
is daar 'n gleuf vir die ltetting, 
wat met 'n ysterpen kortcr of 
Ianger gestel kan word, afhan
gend van die persoon se le<1gte 
en gewig. 

Onder die galg is die valdeure. 
Hullc word deur 'n hefboom ge
los en dan gee die deure pad 
onder die veroordee!de. Aan die 
ecn kant gaan daar trappics af 
na die ,graf", soos dit genoem 
word, waarheen doktcrs gaan 
om vas te stcl of die terregge
steldc dood is, a! dan nie. Toe 
ek daardie trappies afstap, bet 
'n besondcre swaarmocdigc 
stemming my oormeester, en ek 
het verlig gevoel toe ons daar 
weg is. Maar die terncergedruk
te gevoel kon ek nie kwytraak 
nie. Daardie Sondagnag het ek 
baie swaar geslaap, en was bly 
toe die nuwe dag aanbrcek. 

l··~~iii~~:7·i 
: 

HET U DIT AL 
PROBEER? 

V crlede keer hct ons 
aan die hand gedoen dat 
u meer kleL1er funksies in 
u afdeling organiscer i.p.v. 
een of twee algcmene 

~ funksies. 
~ By sommige (nie alma! 

i
. nie) van hierdie byeen

komste, sal die doe! wccs 
om fondse in te same!, en 
we! deur die verkoop van 
eetware, koffie ens. U sal 
nou vind dat dit baie aan- ~ 
genamer e•l makliker 
gaan, om op so 'n aandjic 
nie per pannckock of per 

~~e~ld::;~~ t~e~~~t .~et:i~~ I 
werkollekte te vra. Dit + 
bespaar nie aileen moeite ~ 

I
+ nie, maar skep 'n aangc

namc gcscllige gees, en 
daarby sal u waarskyn- i 
lik ook vi.ld dat dit finan
sicel meer vrugte gaan af- : 
werp! 

...................... ! 
Demobilisasie 

Nie Klaar 
Die demobilisasie is nog nic 

voltooi nie, na genl. J. C. Smuts 
in die Volksraad verklaar het. 
Van diegene wat gedurende die 
oorlog aangesluit het, is daar 
nog 1,350 blanke mans, 776 
bla,lke vroue, 591 naturelle en 
282 kleurlinge in die leer. 

A.MA. ] U B A ROEP! 

G ROO T 

VRYHEIDS DAG V IE RIN G 
OP 

AMAJUBA 
27 FEBRUARIE 1948 

• 
Bevelvoerende Offisier: 

ONS KOMMANDANT-GENERAAL .. 
• 

Vanwaar u ookal is, kom vier sa.am met u 
kamerade vanuit die hele Unie Vryheidsdag 

op die Berg van Oorwinning! 
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IMMIGRANTE EIS SPESIALE 
AFSLAG IN WINKELS 

Die weergalose bevoorregting deur die staat van Britse immig•·unte bo 
landshurgers maak hulle as ' n groep by die dag meer vrypostig in die aan
spraak op meer voorregte. Die jongste geval is :n versoek van die 
~,Settlers' A!oo!'IOciation" - 'n organisasie van Britse immigrante wat veral die 
baude met Brittanje lewendig wil hou - aan besig h ede om aile immigrante 
'n afslag te gee op die goed wat hulle koop. Hierdie versoek het in Durban 
ontstaan, en soos onlangs in ,Die 0.8." berig, word Durban deur Britse immi
grante be~kou as die luilekkerland waar mens meer plesier as werk het. 

Hierdie men~!(', wat blykens 'n 
klug van die 1820 Settlers' As
sociation weier om goeie werk 
elders in die land te aanvaar en 
Hewer swnkkf'r werk in die na
byheid van di(' bioskope en ple
Hieroorde van Durban verkies, 

Gratis Lenings 
Aan lmmigrante 
Britsc immigrantc kan in 

noodgevallc 'n rentevrye lening 
van die regering kry, het die 
Minister van Binnelandse Sake 
in die volksraad verklaar. Die 
maksimum bcdrag wat aan 'n 
gesin gelecn word, is £5. Tot 
dusver is in die geheel £10 uit
geleen waarvan £5 terug betaal 
is. 

word blykbaar nou weens bul 
verminderde inkomste verpllg 
om minder aan lewensmiddele 
to spandeer, e n die enigste ult
wcg, volgens die Jig wat bulle 
bet, is om aansoek te doen om 
afslag van pryse. 

Teen hierdie versoek spreek 
Commercial Opinion, amptelike 
orgaan van die Gefedereerde 
Kamers van Koophandel, hom 
skerp uit. Die blad beskryf so 
'n georganisecrde afslag aan 
besondere groepe as 'n 
laakbare praktyk. Met verwy
sing na die immigrante se aan
soek, verklaar die blad: 

,Wei, waarom pas aangekome 
nedersetters geriewe mag ge
nlet wat aan gevestigdo lands
burgers ontse word, is 'n vraag 
waarop geen logiese antwoord 
gegee kan word nie. En sover 
bekend word ook geen poging 

Nuwe Ontdekking 
Maak Skoffel Van 
Mielieland Oorbodig 

'n Rewolusionere boerderymetode waa.rdeur dit nie meer 
nodig i-; om die mielielande te skoffel nie, maar die onkruid 
een\'oudig met 'n <'hc:niese spuitmiddel dood te spuit wat ole 
die miclies aantas nie, is onlangs in Amerika toegepa.s toe 
boerc \'anwee die swaar reens nie in hut Iande kon kom om dit 
te skoffel nie. Sclfs wetenskaplikes wat verantwoordelik was 
\ir die uihincling, het \'Crbaas gestaan oor hul handwerk. 

'n \\'ctenskaplike van d ie 
Deplll'tc•ment van Landbou \\at 
die verhaal vertel het, het gesf.: 
,Die resultate het byna ons 
\'O(•te onder on" weggeslaun. 
lndit•n dit op g root skaal aan
gem,cm word, sal dit 'n rcwolu
sie in die hOf'l'dcrymetode te 
wct'g bring." 

BEWYS 

deur die voorstandcrs daarvan 
aangewend om daarop te a nt
woord nie. ~laur wat aan han
delaars gese word, is: ,Bier is 
'n nuwe boeveelheid besigheid 
- ons kan dit aan julie laut 
toekom indien ••• .' Geen kom
mentaur op so 'n praktyk is 
nodig nie.'' 

Die blad gaan voort om te 
verklaar dat tensy die handel 
hierdie soort ding in die kiem 
smoor, kan verwag word dat 
aile soorte verbruikersgroepe, 
soos onderwyscrs, verpleegsters, 
messelaars, ens. na vore kan 
kom om hul voorreg te cis ten 
koste van die ongeorganiseerde 
mass a. 

lndien handelaars dit kan be
ltostlg om afslag te gee, dan 
kom daardie afslag nio net se
kere groepe toe nie, maar aile 
verbruikers, aldus die blad. 

S.A. Naturel Deur 
Kommunistiese 
Diktator Besiel 
Die Kommunistiese blad, The Guardian, het groot ophef 

gemaak van 'n naturel, Victor ~lbobo, wat ,Suid-Afrika.anse 

afgeva.ardigde na die Wereld-jeugfees" in Europa was. Die 
kongres was uit en uit 'n Kommunistiese byeenkoms. lly 

beskryf sy onderhoud met maarskalk Tito, die Kommunistiesc 
Diktator van Joegosla.wie, as die ,hoogtepunt" \'an sy ~es 

maandelange besoek aan Europa. 

Hierdie nature! wat blykbaar 
geposeer het as 'n volmondige 
verteenwoordigcr van die jcug 
in Suid-Afrika, het onder meer 
ook Brittanje en Frankryk be
sock. 

Mbobo bet saam met afgcvaar
digdes vanaf Maleia, ,die be
vryde dele van China" (die ge
bicd wat deur die Kommuniste 
beset is), Indi~ en Nu-Secland, 'n 
uitnodlging van Tito ontvang 
om met hom te kom gesels. 
Die onderhoud sou oor~~pronk
lik 'n balfour geduur het. Die 
Kommuniste bet egter so lekker 
gesels dat d it uiteindelik twee 
uur en twintig minute geduur 

bet. Bulle het glo ook ge!'lf'i8 
oor die vraagstukke in Suid
Afriku. Die on<lerhoud Wll'l vol
gem• I\lbobo ,.inspirerend". 

Voorts vertel hy dat daar nog 
bale in Suid-Afrika gedocn kan 
word. As voorbccld nocm hy 
Tjeggoslowakyc waar die jeug 
ell<e Sondag ses uur lank vry
willig werk .om die stcdc en 
dorpe te herbou. Hulle wcrk 
ook in die stccnkoolmyne. . ................ ..... 
f Nou By Hull 
i Moeder .. 
~~--~~~~--

,. Die betrokkc wetenskaplike, 
dr. L. W. Kcpford, het gese dat 
bale bocre in die tockoms in 
staat mag wccs om hul egge uit 
tc skakel en hul mielicryc nader 
aan mekaar te plant. Dit sal 
hoer opbrengstc betoken. Die 
rye is nou tussen 36 en 40 duim 
van mekaar af, sodat die Iande 
gei•g kan word. 

Owcrhede van die Departe
mcnt van Landbou het toe pro
beer om die stof vir graan aan 
te wend. Hullc het spocdig 
berig dat dit gebruik kon word 
om onkruid dood te maak in 
koring, bawer, gars, suikerriet en 
ryslande, en sommige boerc het 
dit daarvoor begin aanW()nd. 
Maar die deskundiges het waar
skuwings uitgcreik dat dit aart
appels, katocn, tamaties en 
ander sodanigc plante, sowci as 
onkruid met bree blare, sal 
doodmaak. Hul proefnemings 
en teoriee het aangedui dat dit 
mielies sou bcskadig. 

REUSE ORGANISASIE 
VAN BEDELAARS 

: !I; a vt>el ontbering het di(• 

i 
kindt>rs van dr. Erik Holm 
verlede Donderdag, \Cr
gesel van hul grootmoe
du, mev. Pupst, per vlieg-
tuig in ,Johanne<~burg 

nungekom. Hulle wM ugt 
maande Junk van hul 
mooder geskei. Hulle kon 
dit maar nie glo dat danr 
nou eindelik 'n einde nan 
a l hul om .. werwinge ge
kom het nif'. Bulle i., 'an 
I. na r.: Kornelia <•>, 
Dietrich ( tL), Erilt ( 2), 
Konstanze (9), Albrecht 

Die ontdel<king van 2-4-D 
is drie jaar gelede aangckondig. 
Wetenskaplikcs het cgter gcvind 
dat 2-4- D net op plante met 
bree blare 'n uitwerklng bet. 
Plante wat met 2-4-D bespuit 
is, groci so vinnig dat bulle al 
hul opgcgaRrde energie gebruik, 
gee! word en doodgaan. Hierdic 
chemicse onkruiduitroeier bet 
egter gecn uitwerking op gras of 
plante met smal blare nie. 

Jeugkonsert 
Op Maitland 

'n \ en.keidenheidskonsf'rt 
word op Yrydag- en &terdug
aand, G en 7 Februarie deur die 
Kaa))Shtd!Se Boerejeug gehou in 
die Ebenhaezer-saal, 1.\<laitland 
(langs die N.G.-kerk). Die pro
gram "al af\\isselend grappig en 
ernstig wees. Dit begin om 8-
uur en die toeganr is ls. 6d. 

Maar 'n groep mieliebderc wat 
voor 'n potcnsH~le oesramp te 
staan gekom het, het bcwys dat 
bulle verkeerd was, het dr. 
Kepford gese. 

Dit het verlede Lentc gebeur, 
langs die Ohio-rivier, in Indi
ana. Swaar reens het die laag
liggende Iande oorstroom. Die 
onkl'uid het net so hoog as die 
mielies gegroei. Die boere kon 
nie hul cgge in die Iande kry 
nie. Hulle het gedink dat die 
graan tot mislukking gedoem 
was. In wanhopigheid h~t een 
boer 'n tuisgemaakte sprei ver
vaardig en 2-4-D oor sy mie
lies gcspuit. Die onkruid het 
doodgegaan en die mielies hct 
gegroei. 

Binnc 'n maand was 50,000 
acre koringlande in Kentucky, 
Iowa en Nebraska, wat onder 
water was, met 2-4-D bespuit. 
Van daardie Iande is 2,500,000 
boesel mielies geoes, wat ander
sins verlore sou gewccs bet. 

Dr. Kepford het egter daarop 
gewys dat dit moontlik nooit 
ekonomies sal wees om 2-4-D 
in drol! gebiede, waar water 
skaars is, te rebrulk nie. 

'n Georgani'Seerde , leer" van 25,000 bedelaars waa.nan 
nie minder as ongeveer 15,000 kinders tussen die ou<lcrdom 
van vyf en twaalf is nie, is tans besig om daa.gliks die 
strate van Rome te deurkruis, \'Oigens syfe~ wat ,l\lomento
zera", 'n Italiaanse koerant, gepubliseer het. 

========= 
Hierdie kindcrs word deur 

persone gehuur met die doe! om 
in die strate van Rome tc bedel. 
'n Lam en gcbreklike kind bet 
die meeste waarde omdat hulle 
meer insamcl weens die medelye 
wat bulle opwek. 'n Kind word 
teen ongcvecr 6s. per dag ge
huur. As hy reeds 'n ,geskool
dc" bedelaar is, kry hy dikwels 
meer as dit. (Sapa-Reuter). 

MANS BE.TE.R 
AS VROUE. 

Uit 3,002 toetsc wat in 
Philadelphia uitgevoer is, blyk 
dit dat mans bcter motorbe
stuurders is as vroue. Uit die 
totaal was 705 persone nie in 
staat om aan die vcreistes van 
die toetse te voldoen nie. 

BRITS E. 
IMMIGRANT 

GE.VONNIS 
Nog 'n Britse immigrant is 

s kuldig bevind van diefstal. 
,1\loenie dink jy k an ons wet 
in Suid-Afrika uitoorle nie. 
Ons stelsel van vingerafdruk
ke sal jou volg", het magis
traat P ercy Berry aan 'n 
Britse immigrant, Edward 
Beverton, in Kaap<;tad gese 
toe hy hom daanun skuldig 
bevind bet dat hy 'n battery 
gesteel bet. Hy b(lt skuld or
ken en i~o tot filS boete of 80 
due tronk~>traf g('vonnis wat 
opgeskort is vir drie jaar, op 
voorwaarde dat hy hom gedra. 

,.Ole O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleala·Drulr.ll.ery Beperk, Stellenbooch, 
vlr die elenaars en ultgewers: VOOR· 
SLAG (Edma.) Beperk. Groote Kerk· 
gebou 703, Posbus 1411, Kerkpleln, 
Kaap1tad. 

(JO) en 11nja (6). 

vo~~ls ~~~n:a~e~o ~~:~ ;: i 
die Baviaanspoort-kamp. i 

BOUBE.HE.E.R 
OPGE.HE.F 

&os deur Die O.B. verlecle 
week in die vooruit!'lig gestel, 
bet die rC'gering besluit om die 
boubeheer oor hui.,e, \\at 'n op
llt'rvlakte van 2,000 v.lc. voet be
slaan, op te hef. Di<" ttankondi
ging is :\laandugmiddug deur 
die Eer,.,te l\lini-.tf'r in die 
volksraad gedoen. 

Politieke kringe mecn dat dit 
net 'n vcrkiesingssct is aangc
sien amptenare vcrklaar dat 
daar nog nie genocg materiaal 
beskikbaar i.s nie. 

• 




