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SAMESPREKINGS 
T.USSEN PARTYE 

I{ON NIE VLOT 
Toe Die O.B. ter per se gegaan het, was beson

derhede omtrent die onderbandelings tussen die 
H.N.P. en A.P. nog nie bekend nie. \Vel is bekend 
gemaak dat 'n ooreenkoms bereik is wat nog deur 
die onderskeie Provinsiale Bestm·e goedgekeur 
moet word. 

,SLEGTE IMMIGR __ L\NTE 
UIT BRITTANJE ·IIET 

GEEN WEERGA IN S.A.' 
Dat Suid-Afrika rue aflaai

plek geword bet \'aD rue uit
vaagsel van Europa en Brit
tanje vanwaar bulle padgee 
ten einde hul wandade bier 
te kom voortsit en ons open· 
bare lewe besoedel, blyk uit 
inligting wat uit aile oorde in
stroom. Hoewel hierrue men
se oenskynlik nie werk nie, 
voer bulle 'n weelderige be
staan en vind bulle met alles 
fout in Suid-Afrika. 

Skaars b et die Cypriote en 
under ongewenste immigrante 
bulle 'oete Yerlede week aan 
wal ge,it in Durban, of bulle 
was <ladelik in botsing met die 
wet. Dit bet gebl~ k dat bulle 
in be'lit was \an groot bedrae 
onwettige Brit!ooe geld waarmee 
bulle in die Unie wou kom woe
ker. Groot bedrae - in plaas 

van £5 Britse geld wat ult Urit
tanje geneem mag word -- i11 
deur die immigrasle-ow ·rheid 
by bulle gevind. DJi.>f lde 
ponde van hierdie o .• wt-ttige 
swartmarkgeld is egte .1•cds in 
die Unie IDgesmokke'. 

'n Brit wat saam met die Cy
priote na die Unle gekom bet, 
het aan die immlgrasie-ower
heid verklaar dat toe die Cypri
ote verneem dat hulle ole toe
gelaat sal word om met die 
geld In Durban te land nie, 
hulle groot bedrae per pos van
af Cos-Afrika na familiebetrek
kinge in die Unle gestuur het. 

ONSEDELIKHEID 

Baie van die onwettlge immi
grante wat die Unle binnekom, 
is ook verantwoordelik vir die 

toenemende gevalle waar vroue 
met die oog op kommefsiele on
sedelikheid (white slave traffic) 
aangehou word, volgens dr. 
Louis Freed, voorsitter van die 
Johannesburgse tak vir Maat
skaplike Dienste. Dit neem 
reeds gevaarlike afmetings ann, 
het hy verklaar. Hy het aan die 
hand gedoen dat 'n vroue-poll-

lmmigrasie 
Omdat S.A. 

Nodig is vir 
· fngeland 

Hoewel lede van die onderskeic 
kommlssies nie bereid was om 
bulle uit te laat nie, wil dit tog 
voorkom of alles nie te glad 
verloop het nie. Na verneem 
word was die grootste struil<el
blokke die kwessie van O.B.-skup 
van kandidate en die anntal 
veilige setels wat die H.N.P. be
reid is om nan die A.P. te gun. 

·!4·:··: .. :.-.:-:-: .. : ... :-: .. : .. : ... :-: ... :-: .. : ... : .. :-:-:H: ... : ... :-:-:.-.:-:-:-:· ~: .. : ... :-:.-..:-:-:-:-:.....: .. : .... : .. :-: ... :...: ... x+: .. :..::....:-:· .. :..:-:+:-:-:-:-:+:-x~ 

Die werldike rede vir Britse 
immigrasie na. Suid-Afrika. is 
verlede week deur genl.-maj. I. 
P. de Villiers, voor!>itter van die 
immigrasieraad, in Oos-Lomlen 
gegee. Hy bet gese dat die Brit
se Ryk 'n vaste basis in snide
like Afrika. moet he en dat dit 
daarom lewensbelangrik is dat 
Suid-Afrika 'n groter ,gekeur
de" bevolking moet he (klaar
blyklik gekeurd ten opsigte van 
lojaliteit teenoor Brittanje, want 
oolc Nederlnn<lse immigrante 
word gel<eur op grond van bul 
gesindheid teenoor Brittanje). 

Dit wil voorkom of die H.N.P.
Ieiding vasgestaan het by die 
uitlatings van dr. Malan op sy 
Kaaplandse kongres en adv. 
Swart in Bloemfontein, nl. dat 
kandidate wat O.B.-gesind is 
nie deur die H.N.P. gesteun sal 
word nie, maar dat mnr. Ha
venga op hierdie punt vasgeskop 
het, daar hy nie tc vinde is om 
teen Iede van sy party te diskri
mineer op grond van hul O.B.
Iidmaatskap nie. 

Die beraadslagings is hoof
saaklik tussen dr. Malan en mnr. 
Havenga gevoer volgens advies 
van hul onderskele kommissies, 
wat kort.kort deur die leiers 
geraadpleeg is. 

Eis Boer 
Lone 

~a oorweging van die rege
ring se beroep om lone be
stendig te bou, bet verteen
woordigers van drie miljoen 
skeepsbou- en ingenieurs
werkers 'n loonsverhoging van 
Us. per week gei:iis. Die wer
kers behoort aan 87 sleutel
vukbonde, en hul eis word be
skou as 'n uitdaging aan die 
regering. 

•!• •!· .. :-:.-.: .. : ... :-: .. :-:-: .. : .. :-:-:-:-: ... :-:-: ..... : .. :· ·!· •! ·i· 
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MARSHAI-L-HULP 
VIR 

EMPIRE-SOU? 

Reeds 7,000 
lmmigrante 
In die nege maande wat die 

regering se immigrasieskema 
bestaan, is daar reeds 7,000 Brit
se immigrante onder die skema 
in die Unie afgelaai, na maj.
genl. I. P. de Villiers, voorsitter 
van die immigrasie-skema, in 
Oos-Londen verklaar het. 

Binnekort sal nog 'n skip ge
voeg word by die twee lynbote 
wat vir immigrasie gebruik 
word. Meeste Britte kom natuur
lik op ele houtjic. 

Brittanje '\·oer t;!a:me in die 
mou om die geld \~&t hy onder 
die 1\larsbnll-pla:; onh,ang, ann 
te wend vir 'n uroa:'ram , ·an 
Uyksopbou in -\fril•:!., ' volgens 
sen. George 1\-la!••=~l). 'n Rcpubli
kein, in Amcri if< verklnar bet . 
Hy bet aangcn-<.'r dat sir Staf
ford Crit>PS, B :-Hse minif!ter vun 
finansies, aar hom persoonlik 
verklnar bet dat ,on!! Ameri
knanse hulp vir die heropbou 
,·an Suid- en J\lidde-Afrika sal 
gebruik. Dit sal ann myne, spoor
wee en aan die ontginninl:' Ynn 
bronne beatee wor.::.-

Gent. George l\larshall, vader 
van die Amerikauns hulpplnn, 
bet geweier om hom uit te laat 
oor hierdie verklaring. 
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Op 27 Februarie l-ier rue Osselvabrandwag dwars
deur die land Vryheidsdag ter herdenking aan rue 
oorwinning nn Amajoba in 1881. Die sentrale fees 
sal aan rue voet van Amajoba. wees wa.a.r rue KG .. 
dr. Hans van Rensburg as hoofspreker sal optree. 
Ons foto toon die reose-skare wat die eerste Amajoba
viering in 1941 bygewoon bet. Heel bo is 'n gedeel-

. te van die perdekommando met die laer op rue agter
grond te sien. Sedert rue aankoop van rue berg deor 
rue Ossewabrandwag- is groot verbetrings daa.r aan· 
gebring, o.a. is rue terrein ook ingerig as 'n vakansie· 
oord. · Ons onderste foto toon 'n paar van rue vakan
siebuisies met rue feesbuis in rue agtergrond. Dit 
bestaan uit twee vertrekke en word teen 'n redelike 
prys aan vakansiegangers verhuor. Regs is rue groot 

woonhuis, gebou in rue vorm van 'n wawiel 

Genl. de Villiers het verder 
verklaar dat die Unie die cnig
ste dominium is wat die mede
wcrking van die Britse rege. 
ring verkry het ten opsigte 
van immigrasie. 

siemag ingestel word sodat ad
vertensies en plekke waar vrouc 
en kinders werk, ondersoek en 
gekontroleer kan word. 

LEEGU;ERS 

In Durban - die stad waar
aan meeste Britse immigrante 
voorkeur gee vanwec die baie 
plesier - is daar tans 'n groep 
immigrante wat selfs deur die 
Engelse pers as ongcwens be
skou word. 

Elke Saterdag vergader hicr
die groep - wat volgens die 
Sunday Times alma! Britse im
migrante is - in 'n sekerc 
hotel waar hulle Suid-Afrika 
kritiseer. 

,,Nie een van hierdie prutte
laars is vakmanne nie en baie 
min van bulle is verteenwoor
digend van die soldate wat ge
durende die oorlog by Durban 
aangedoen bet," verldaar die 
blad. 

~ ,Hulle id 'n tlpe wat in Brit
.i~ tanje net so onwelkom is as in 
• die Unie en as 'n ldas bet bvJie 
• geen gelyke in Suid-Afrika nie. 

I 
,.Hulle is mislukkings wat na 

die Unie gelok is dcur die voor
uitsigte van meer voedsel en 
sonskyn, en bulle bet verwag 

& dat 'n orkes hulle by die dokke 
•: moes welkom beet". 

~ (Na gcnl. Smuts se uitlating 
u dat ,.die goeles en die slegtes" t welkom is, en die groot bedrae 
y wat vir propaganda bestee word, 
::: was hul verwagtings miskien nie 
•f• so heel bultensporig nie.) 
·r. 
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42 Nuwe Eenhede BRITSE LEWENSPEIL WORD 
·woel Weer In OMLAAG GEDWING • 

Vrystaat 
Die Ossewabrandwag in die Vrystaat het weer moed 

geskep. Hfkomdt. Vale Ferreira wat tans besig is om die 
organisasie in daardie gebied in die haak te bring, bet reeds 
42 eenhede in die Iewe gebring op plekke waar die O.B. 
heeltcmal dood was of besig was om te kwyn, na uit 
Kroonstad bcrig word. 

Die nfwaartse ne1gmg van die Britse lewenstandaard ,.het verlede 
week tot 'n nuwe trap gedaal toe die minister van finansies, sir Stafford 
Cripps, maatreels in die vooruitsig gestel het om te yoorkom dat arbeids
lone verder styg. Die voorstel word egter hand en tand heveg deur die 
vakhonde van wie se steun die regering afhanklik is om in die kussings te bly. 

AI die eenhede wat komdt. 
Ferreira besoek bet, is hard 
besig om te organiscer, lede in 
te skryl en geld in te samel. 
Dit kom voor asot daar weer 
groot geesdrif vir die saak ,-an 
die Ossewabrandwag onder 
Afriknners in die Vrystaat 
gaande gemnak is. ~uwe inte
kenare op <lie O.B. uit hierdie 
dele bt>reik die kantoor van die 
O.B. feitlik daagliks. 

Komdt. Ferreira verklaar dat 
daar by sommige mense 'n ver
basende onkunde oor die O.B. 
gebeers bet. Baie bet a! begin 
glo dat die O.B. nie meer be
staan nie. Hierdie nuwe een
hede moet binne 30 dae rappor
teer wat bulle uitgerig het. 

OUD GE:r-.'ERAALSKAP 

l\let die doel om die res van 
die Vrystaat ook weer te or
ganiseer begin hfkomdt. Fer
reira op 23 l<'ebmarie saam 
met genl. P. W. Badenhorst 
in Generaalskap C8. Dit sluit 
die di!!trikte Harrismith, 
Frankfort, Vrede, \Varden, 
l\lemel, Cornelia en ViUiers in. 

Komdt. Ferreira meen dat as 
\ 

by teen 23 Fcbruarle ult 07 

vertrek by ongeveer 60 tot 70 

nuwe eenbede op dle been sal 
he. 

HrKomdt. Ferreira 

Cripps het verduidelik dot die 
regerlng gedwlng; word om 'n 
verlaglng van die lewenstan
daard van die werkers te be
werkstellig ten einde die gaping 
tussen uit- en invoer nouer te 
maak. Sedert 1938 tot 1946 bet 
die ongunstlge handelsbalans 
van Brlttanje met bokkespronge 
vermeerder van £70,000,000 tot 
£380,000,000. Verledc jaar was 
die kloot reeds £6751000,000 en 
dit ten spyte daarvan dat Brit
tanje groot oorsese besittlngs 
verkoop bet. 

Om die toestand emgsms die 
hoof te bied sal die Britsc uit
voer vergemaklik moet word 
deur goedkoper produksie, 
want hy moet in dle buiteland 
kan meeding met ander Iande. 
Die belangrlkste stap in bier
die rlgting sal wees om die ar
beidslone ln bandc te ' 1~, wat 

Britse K abinet 
Oorweeg Reuse 

Dobbelplan 
Dobbel sal besmoontlik eeh 

van die dae deur die Brit11e 
regcring tot een van die groot
ste beroepe In Brittanje ult
geroep word. 

Afrikaanse Spyskaart 
Laat Brit Diep Dink 

Met die doel om Brittanjc 
van sy bankrotakap te red, sal 
die Britae kabinet binnekort 
besluit ot hy 'n internasionale 
staatslotery ter waarde van 
£2,000,000,000 In die lewe sal 
roep. Dle Brltse regering 
mecn dat by op hierdic manier 
jaarliks £950,000,000 wins sal 
maak waarmee Brittanje aan 
die lewe gehou kan word. 

Dat Britse immigrante by bul 
aanraking met Afrikaans begin 
praat van 'n minderwaardig
heidskomplelcs U!ln Britse kant, 
sal seker gelees moet word in 
verband met die \'erval van 
Brittanje. 

In 'n brief aan 'n plaaslikc. 
Engelse koerant kom 'n Brltse 
immigrant - na atgelei kan 
word - in opstand teen die 
eeuoue Engelse gebruik om hul 
kos met Fran~<e name te verbe
ter. Sy oe het blykbaar oopge
gaan toe hy ontdek dat Franse 
name op die spyskaart wei ver
taal kan word in Afrikaans! 

• ,\"\'aarom moet ons Britse 
mense nog steeds ons spyskaar
te in Frans ontvang? Is dit nie 
'n minderwaardigheidskompleks 
aan ons kant nie?" wil by weet. 
,Wat op aarde bet Frans te 
doen met Britse of Afrikaanse 
kos? Onlangs bet ek in 'n spoor
weg-restaurant gei.;ct. Ek dui 
toe 'n item op die spyskaart aan 
wat op die een kant in Frans en 
op die ander kant In Afrikaans 
was. Die kelner s~ toe dat ek 
net klaar is daarwee - tot my 
ongcmak en die vermaak van 
ander. 

,Toe ek hom vrn waarom dit 
nie In Engels geskryf is nie, se 
by dat daar geen Engclse naam 
voor is nie, maar hy hct gcen 
moeilikheid gebad om 'n Afri
kaanse naam te vind nic." 

Hy sluit at met die volp;ende 
protes: ,Ek is gewilllg om 
tweetalig te word, maar moet 
ons ook drietalia- wees ?" 

.·Britte Kleef Vas Aan 
Ou Masjiene 

,Brittanje se agteruitgang op nywerheidsgebied is te 
wyte aan sy tegnologiese agterstand en opgeblase direkteure.'' 
luidens 'n verslag van die 1\lachinery and Allied Products 
Institute, die institnut wat die Verenigde State se grootste 
nywerhede verteenwoordig. Volgens die Institnut produseer 
die gemiddelde nywerheidswerker in die Verenigde State drie 
keer soveel as sy Britse kollega. 

Brittanje se grootste nywer
hede werk met ouderwetse toe
rusting en gebruik verouderde 
metodes. In baie a.tdelings van 
die Britse nywerheid is die 
masjinerie voor die Eerste 
WereldoorJog aangebring. 

In die verslag word beweer dat 
die bestuur en werkers van Brit
se nywcrhede bebep is met 'n 
Iiefde vir veiligheid en stabili
teit wat aan die een kant weer
spice! word deur bul onwlllig
heid om mce te ding, en aan die 
ander kant deur gemaksug en 
weersin in meganlsme. 

,Die gewone Britse direksie 15 
'n groot strulkelblok in dle weg 
van vooruitstrewende en ver
siende bestuur, en oefen 'n dem
perende invloed op vooruitstre
wende tegnologie uit. Die les 
wat ons leer is dat ons teen aile 
koste die gees en toepasslng van 
mededingende on de rn em ing 
moet bebou. A6. ons taal sal ODJI 

' 

noodgedwongc dieseltde treurige 
weg as die Britse nywerbeid 
gaan." 

Prys Moet 
Daal, Se 

Mushet 
'n Beroep op handelaars en 

tabrlkante om die prysc van 
goedere omlaag te dwing, is 
deur mnr. J. W. Musbet, Minis
ter van Ekonomlese Ontwikkc
ling, in Kaapstad gedoen. Hy 
bet dlt as ,die uitstaande vraag
stuk van vandag" beskryf. Prys
vermindering moet 'n vrye bc
weging van die kant van fabri
kantc wees en die staat kan dit 
nie atdwing nie. Dlt ls in belang 
van Suid-Afrlka en die res van 
die w6reld dat dit in elk geval 
a-edoen word, bet by ges6. 

noodwendig 'n laer lewenstan
daard teweeg sal bring. 

TEEN STAND 

Leiers van sestien vakbonde 
bet in 'n onderhoud met lede 
' 'an die regering ten sterkste 
beswaar gemaak teen die maat
reel en verklaar dat bulle dit 

Amerika 
Word Mark 
Vir Druiwe 

Amerika word in toenemende 
mate 'n belangrike mark vir ons 
druiwe. Met die vermeerderde 
produksie plaaslik is dit moont
Iik dat die Britse mark oorvoer 
sal word en Amerika sal dan 
feitlik die cnigste land wees 
waarhcen Suid-Afrika sy druiwe 
sal kan stuur, bet mnr. V. van 
Wiiiigan, bestuurder van die 
SaM.evrugteraad, op 'n perskon
ferensie verklaar. 

Suid - Afrika ·sal vanjaar 
2,500,000 kissies druiwe na Brit
tanje uitvoer. Dit i:; 4,000 kissies 
meer as ln 1938- 39. Daarby sal 
Suid-Afrika ook druiwe uitvoer 
na d.e Slr•mdinawiese Iande en 
geblede in Afrika. 

hand en tand sal beveg. Daar
benewens bet twintig pnrle
mentslede in die lnerhuis be
swaar teen die voon.tel gemr~ak. 

Dit skyn dus ot die Britse 
arbeiders nog geen bcgrip wil 
toon vir nood van hul land nie 
en maar wil voortgaan op die 
ou trant van minimum pro
duksie teen makslmum bcsol
diging. 

l\~DER WINS 

Bchalwe die werkcrs bet 
Cripps ook 'n berocp op die ny
werheid gedoen om pryse te 
verlaag - blykbaar met grater 
vrug. Hy het bulle 'n maand 
tyd gegee om te besluit of 
bulle dit gaan docn, en die ny
werhcldsfederasie het reeds sy 
medewcrking belowc. 

_Terselfdertyd gaan die rege
ring nywerbeidsontwikkclings
radc in die !ewe roep om die 
nywerhede docltrcffender te 
maak. Een van die groot pro
duksie-moeilikhede in Brittanje 
ts die vusldewing uan ,-erou
derde metodes. Britse konser
watisme bet met trae hand Yer
amlerings aangebring sover dit 
betc.>r gereedskup en metodes 
betref, met die ge,·oJg dat baie 
fabricke vandag nog masjinerie 
en metodes gebruik wat 'n eeu 
agter hul f) d is. 

UITBREIDING V .AN 
BEM.ARI{INGSRADE 

,Binne af~ienbare tyd sal daar moontlik ool< bemarkin~s
rade '\ir eier-., aartappels, grondboootjies en mislden ook 
pynapJ>Cis wees", het die !Uioister van Landbou, mnr. J. G. N. 
Strauss, op 'n ver~adering van die Afrikaanse Sakekamer 
in Kal;lP"tad ,-crklaar. By bet ook die mening uitgespreek 
dat die <pryst>eil omlaag gedwing moet word. 

Die Minister bet verklaar dat 
hy glo dat die bemarkingsrade 
in staat sal wees om die pryse 
,·an landbouprodulcte a:edurende 
dc.>pressie so te reel dat die boer 
sy produlc got>dkoop maar nog 
teen 'n \\ins sal kan verkoop. 
Die radc sal in tyd Yan dc.>pres
sie die pryse bestendig moet 
hou. 

Wanneer die pryse van pro
dukte vasgestel word, sal dit 
belange wat probeer om bui
tensporige pryse te vra, nie 
daarby baat nie aangesien die 
bemarkingsrade wag sal hou 
oor die prys van die produkte. 

Mnr. Strauss bet toegegee dat 
daar tydens die oorlog toe alles 
nie normaal was nie, aansien
Iike verliese was weens bedcrf 
van produkte. Die radc streef 
egter, met aile faktore in aan
merking geneem, om aan die 
boere 'n bchoorlikc prys tc ver
seker omdat 'n prysskommeling 
op die opemark vir die boere in 
die algemeen baie gevaarliker 
is as vir die handelaar. 

Prysdaling In 
V.S.A. 

Pres. Truman bet gelas dat 
Amerikaansc ekonome onder
sock moet instcl na die onlang
se daling van pryse op die mark. 
Hulle sal die betekenis daar
van vir die V.S.A. bepaal. 

Ekonome het verklaar dat die 
pryse van vocdsel in die klein
handel reeds baie mcer gedaal 
het as die van voedselprysc in 
die groothandel. Sommige pryse 
het die naweck egtcr weer be
gin styg. 

Die huidige toestand in Ame
rika word bcskryf as 'n ,.fyn 
ewewig tusscn inflasle en defla
sie." 'n Groot depressie soos in 
1929 word nle vcrwag nie, aan
gesien die w6reldomstandigbede 
baie vcrskillend is - daar is 
b.v. nog groot tekorte en volop 
werk. 

BRUIN SWITSERSE BEESTE 
TEN VOLLE GEREGISTREERD. 

Die WINTERBERG-STOET van Geregistreerde Bruin Switsers 
bied jong Bulle, 'n paar Verse en ou Kocie- alma! gcregistreer

te koop aan. Aile beeste is teen G;alslekte ingeent. 

Pryse op aanvrang. - .Besigtiging verwelkom. Doen aansoek: 

G. J. VAN DE VYVER, Drieshof, P/s. Adelaide. 
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die Jlr 
die M! 
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Natul 
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,.bode 
,gesins 
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WAARDE EN BETEKENIS . , 
* VAN ARBEIDSDIENS 

LANDSDIENS 
wees. Dit is beslis 'n wanbegrip 
dat afgeleefde werktuie goed 
genocg vir die arbeidsdiens is. 

LEIDRADE 

(DEUR PROF. DR. G. CRONJI:) By die bepaling van die werk· 
moontllkhede vir die Arbeids
diens moct die volgende In ag Allerwee word vandag besef dat die oplossing van 

die probleme van mense en volke o.a. langs die weg van 
die aankweking van die regte lewensgesindheid bevorder 
moet word. En verder word besef dat die arbeidsgesindheid 
'n belangril'e onderdeel of aspek \.'an die lewensgesindheid 
uitmaak omdat die arbeidsbeoefening in die lewe van mense 
en volke so 'n groot betekenis bet. "' 

geneem word: • 
(i) Alleen daardie werkpro

gramme wat geheel of groten
deels deur eenvoudige bande· 
arbeid uitgevoer kan word, 
moet vir die arbeidsdiens In 
aanmerklng kom. 

(ii) Die arbeid wat in en deur 
die arbeldsdiens verrig word, 
moet by voorkeur vir die volks· 
gemeenskap as geheel regstreek· 
se en praktiese (ekonomlese) 
maar ook wei kulturele waarde 
be. 

N"atuurlik word die grondslag 
- van die mens in sy eie huisgesin 

gele. So behoort dit altans tc 
wces. Mettertyd is die huisgesin 
met betrekking tot die beharti
glng van bicrdie tank deur an
dcr opvoedingsinstcllinge aan
gevul geword. So het b.v. die 
skool as opvoedingsinstelling 
ontstaan en ontwikkel. In die 
jongste tyd is in verskillende 
Iande aan die arbeidsdiens as 
opvoedingsinstelling groot waar
de gehcg. In die buiteland is 
vera! in Duitsland die arbeids
dicns vir seuns en vir dogters 
tot 'n belangrike opvoedings
lnstclling ontwikkcl. (Die ar
bcidsdicns het in Duitsland 
reeds voor Hitler se bcwindsaan
vaarding posgevat). 

BY'O:\S 

In Suld-Afrika is die arbeids
dicns bcsig om t e ontwikkel 
onder die benaming ,lands
diens". ,.Arbeidsdiens" kan ge
bruik word as benaming vir die 
bepaalde opvoedingsinstclling in 
die algcmcen en kan ondcrver
deel word in ,landsdicns" of 
.,bodemdicns" vir die scuns en 
,gcsinsdiens" vir die dogter§. 

Laat ons allereers let op die 
arbeidsdiens as opvoedingsin
stelling vir die seuns. 

Deur die beoefening van 
swaar en eenvoudige hande
arbeid wat alma! sonder onder
skeid moet vcrrig, moet die jeug 
leer dat aile arbeid, hoe nede
rig en ccnvoudig dit ook al mag 
wecs, waarde het en waardering 
verdien wannecr dit in die 
diens van die instandhouding 
en ontwikkcling van die volks
gcmccnskap verrig word. Veral 
in Suid-Afrilm moet dit op die 
voorgroml g('stel word dat die 
hande-arbeill nie minderwaardig 
en beslis get'll skande is nie 
maar juis die fundamentf'le 
volksarbeid is en tot die eer 
strek van dif'gene wat bulle 
volk met eerlike, toegewyde en 
deeglike hamle-nrbeid dien. 
Word daarin gcslaag om hierdie 
opvatting by die jeug van die 
volk tuis te bring, dan sal dit 
vee! daartoe bydra om dit in 
die volksgemeenskap as geheel 
gevcstig te kry. 

VIR DIE VOLK 
# 

In die arbeidsdicns moet "die 
aandag van die jcug gedurig 
gcvestig word op die waarde 
wat die arbeid wat bulle ver
rig, vir die volksgcmcenskap as 
sodanig het. Hulle moet ook 
gcwys word op die prestasies 
wat reeds deur die arbeidsdiens 
gclcwer is en op die taak wat 
nog voorle. Hulle moet gehelp 
word om bulle eie arbeid (wat 
hulle in die arbeidsdiens verrig) 
as 'n onderdeel van die groot 
gehecl (die omvattende volks
arbeid) te sicn. Op daardie wyse 
moet bulle gchelp word om te 
bcsef en te belewe dat bulle 
kragtcns bulle arbeid binne 
daardie geheel betekenis het. 
Dit sal nie alleen hulle self
waarderingsgevocl verhoog nie 
maar ook bulle gevoel van ver
bondcnheid 1 met die volksge
meenskap versterk. 

VREUGDE 

Die herlewing van die ver
bondenheid met die eie volk 

moet egter 'n vreugdebelewlng 
wees. Daarom moet daarna 
gestrewe word dat die arbeids
diens deur arbeidsvreugde ge
kenmerk sal wees. Met die oog 
daarop moct die arbeid wat ver
rig word, geen ondraaglike las 
wees nie. Die arbeidskrag van 
die jeug mag gccnsins oorcis 
word nie. Die arbeidsverrig
ting moet so gereCl word dat 
bulle gedurig behac daarin sal 
skcp. 

In verband met die verseke
ring van die arbc!dsvreugde is 

(iii) Die arbeidsdiens moet 
egter nie die werkgeleenthede 
van die gewone beroepsarbeid 
lnkort nie, m.a.w. dit moet nie 
op die gewonc werkgeleentbede 
bcslag le nie. 

(iv) Die arbeid wat in en 
deur die arbeidsdiens verrlg 
word, moet buitengewone ar-

•!++!+! .... !++!++!++! .. !++!++!++!++! .. !••!++!++! .. !++!++!++!~ ... : ... :-: ... : ... :++!++!++! ... :~..-:...: ...... ~~ ..... :++++:• i Totius Gehuidig ~ 
+ " Prof. dr. J. D. du Toit + 
X (Totius) herdenk Saterdag :t + sy 71ste verjaardn&'· By is ·~ 
::; verlede Vrydagaand in 
:~ Johannesburg gehuldig toe •. + die R.D.B. 'n groot funk- · 
y &ie ter ere van hom gehou 
:~: het. By die geleentheid 
Y het die digter 'n ernstige 
:i: oproep aan die volk gerlg 
Y om aile blanke kragte te 
:i: \·erenig, en meer in beson-
::: der om terug te keer tot • + die godsdiens van ons va- ~ 
X ders wat bulle so by 
.;. uitstek van ander volke • 
::: on<lerskei het. ._. .t. .t. A L 
•f Prof. du Toit is nog ~l· 
::; steeds in die tuig aan die • 
:i: ,·;" Teologiese Skool te Pot-
·'• .;4 .; , chefstroom. A . . • 

·'· ~ l-·-·-·-· ... ·-· .. ·-· ... • .. • ... • ... • ... • .. !..•-• .. • .. • ... • ... • .. • .. • .. • ... •-· ... ···• ... A....•..t .. •J..t~ .... • + • • • • .. • • • • • • • • .- -· • • • • • • • • • • • .~........... • ·- -.- .• 9T.~ . 
dit belangrik dat veral daardie 
werksaamhede verrig sal word 
waarby die gesamentlike en ge
lyi.tydige kragsinspanning van 
'n groep nie aileen moontlik is 
nie maar ook noodsaaklik. In 
die gesamentlike en gelykty
dige arbeidsverrigting word die 
arbeidsgemcenskaplikheid en die 
onderlinge sosiale verbonden
heid belewc en dit werk die 
verhoging van die arbeidsvreug
de in die hand. 

VOORLIGTING 
Met die oog op die versekering 

van die arbeidsvreugde moet dit 
vcrder in ag genc~m word dat 
arbeidsvoorbereiding die eerste 
stadium van die arbeidsdiens 
moet wees. Die jeug moet voor
gelig word in verband met die 
bantering van die werktuie 
(vera! die pik en die graaf) 
wat bulle sal gcbruik. Hulle 
moet die juiste werkbewegings 
gelecr word, d.w.s. daardie 
werkbewegings waardeur met 
die minste kragsinspanning die 
meeste uitgerig sal word. Die 
jeug moet dus geleer word om 
die eie werkkrag so ekonomies 
moontlik aan te wend. Dit is 
'n noodsaaklike voorwaarde vir 
die bewerkstelliging van vreug
de in die arbeid. Dit moet altyd 
in gedagte gehou '"ord dat die 
arbeidsprestasie nie ten koste 
van die arbeidsvreugde en die 
goeie gees verhoog moet word 
nie. En juis daarom moot ook 
daarop gelet word dat die ge
halte van die werktuie wat ge
bruik word, bale belangrlk is 
met die oog op die versekerlng 
van die arbeidsvreugde. Die 
werktuie moet inderdaad so goed 
en so doeltreffend moontHk 

beid wecs waaraan die gewone 
arbeidskragte nie be.stee kan 
word nie. Die arbeidsdiens moet 
m.a.w. ten o.ansien van die ge
wone arbeidsverrigting van aan
vullende aard wees. 

BODE~IDIENS 

Die arbeid aan die bodem van 
van die land (landsdiens of bo· 
demdiens) is vir die arbeids· 
diens van die seuns die beste 
geskik. In daardie verband 
moet eenvoudige maar swaar 
werk gedoen word. Ook moet 
by uitstek groepsarbeid verrig 
word. Daardie soort arbeid is 
in uitnemende mate diens aan 
die volksgemeenskap, - gesien 
die onskatbare waarde van die 
bodemversorging en -verbetering 
vir die lewensbestaan van die 
volk as geheel. Die volk vind 
sy lewenskoste en primer deur 
die bewerking van die grond,
die voedsel van die volk kom uit 
die bodem (om maar net 'n voor 
die hand liggende voorbeeld te 
noem). Deur mee te werk aan 
die verbetering van die grond, 
dra die arbeidsdiens daartoe by 
om die bestaansmoontlik.hede 
van die volk. te vergroot. Aldus 
kan die arbeidsdiens o.a.. in die 
diens gestel ·word van die stre
we om die volk selfgenoegso.am 
(onafhanklik) in sy voedselvoor
siening te maak. 

RUil\1 GELEENTBEID 

In Suid-Afrika bestaan inder
daad ruime werkmoontlikhede 
vir die arbeidsdiens, b.v. die ver
beterin&' van die bodem, die be
stryd!ng van grondverspoeling, 

<Vervolg op bladsy 8, kolom 2) 
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N 0 0 D B U L P V I R D . U I T S L A N D 

DmTS-AFRIKAANSE HuLP·AKSIE 
(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 

medisyne. 
e Hlerasie en skoene, nuut of gebruik, maar skoon 

en in coeie toestand. 
e VET. 
e Biltong of ander onbederfbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAAS~ NOODL~GINGSKO~ITTEE 

VIR DurrsL.ANI) 
of regstreeks aan die 

DmTS-AFRIKAANSE HULP·AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 164, Hoopstraat 105B, 
PRETORIA. KAAPS'.fAD. 

• VOEDSELWABE A.LLEEN AAN D.A.H.A., PRETORIA. • 

~ 
DAMES-, 
MANS- en 
KINDER
UITRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
Beperk 

KERKSTRAAT 275 - PRETORJA 
TAKKE: Johannesburg, Benoni, Vereenlgto&', Kaapstad. 

W. A • VENTER en KIE. 
Algemene en Houthandelaars 

POSBUS 49 -- NEWVILLE -- JOHANNESBURG 

Kwotasies word hiermee gevra vir die lewering 

van Vuurmaakhout. Kwotasies moet uitgemaak word 

per tien ton Spoorwegtrok. • 
Kwotasies word ook gevra \.·ir die lewering ,,an 

Kraal- en Stalmis. Kwotasies moet uitgemaak word 

per kwart, halwe of hele tienton Spoorwegtrok. 

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. Ons betaal 7 I · per 100 lb. 

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

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

Newclare Stasie, Tvl. - en 'n getekende kopie van 

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

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

stuur word per goederetrein. Lee sakke waarin die 

bene aangestuur sal word, sal kosteloos teruggestuur 

word. 

Afrikaners ondersteun 'n suiwere Afrikaanse 

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

aan Die Bestuurder, W. A. Venter en Kie., Posbus 49, 

Newville, Johannesburg. Ons dank u by voorbaat! 
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0 S DEEL VAN 
.IMMIGRANTE 

Die gedagte van ODS korrespondent uit Nederland oor 
immigrasie en sy wenke in verband met georganiseerde 
optrede van Afrikaanse kant, soos gepubliseer in ons uit
gawe van verlede week, verdien die dringendste oorweging. 

Baie Afrikaners was in die verlede bitter teleurgesteld 
met die houding van Hollanders wat oor die algemeen 
die neiging getoon het om hulle in te werp by die :billgelSe 
stroom. Dat dit gedurende die oorlog die geval was, kan 
mens verstaan, gesien die lot wat Holland tydens die 
stryd ondergaan het. Maar dit was 'n neiging wat hom 
reeds voor die oorlog geopenbaar het, en as in aanmerking 
gencem word dat meeste Nederlanders - ons sluit immi
grantc uit Belgie ook in - nog steeds simpatiek teenoor 
d1e Afrikaner en sy verlede staan, dan le die fout seker 
nic net in Holland nie, maar vera! in Suid-Afrika. En 
'n groot deel daarvan kan toegeskryf word aan die felt dat 
die llollandse immigrant by toy a.ankoms bier tereg kom 
onder e.temente wat die Afrikaner vyandlgges.ind is. In 
bate gevalle word reeds Ol,) die skip vyanwge propaganda 
teen dte Afrikaner gemaak. Dit is dus baie nodig dat die 
cen of ander orgamsasie hom verantwoordelik maak vir 
d1e regte voorligtmg aan immigrante nie net uit Nederland 
nie, maar ook wt ander Europese lande - selfs uit Enge
land, want afgesien van genl. Smuts se ,slegtes" wat 
aangcry word, IS daar baie Engelse immigrante wat van 
gocH! mbors is en daarbenewens veel ryper vu samewerking 
met die Afrikaner is as bale Suid-Alrlkaanse Engelse wat 
Ent;cland op 'n afstand idealiseer. Dit is naamllk 'n feit 
dat 'n groot aantal Britse lmlDlgrante te grebg is om d1e 
stcf van BritlanJe van hul voete te skud in dle besef -
uit sware ervarmg - dat dit verby is met die eertydse 
groothe1d van daardie land. Hierdie mense kan 'ir ons 
'olk gewen word indien daar iets gedoen word om bulle 
na<ler te trek, maar dit sal met die gesamentlike krag van 
on~ volk!>organisasies gedoen moet word. 

Ons staan eenvoudig voor die feit dat immigrasie van
dag deur die regering as 'n politieke kragbron wtgebuit 
word. Selfs die enkele immigrante uit Nederland wat met 
groot gesukkel hier aanland, word politiek gekeur. Deur 
Nedcrlandcrs word dit as •n feit gegee dat a!leen Hollan
ders aanvaar word wat bewys kan !ewer dat hulle pro
Eng·Jlsgesind was ,tydeDS die oorlog en die afgelope jare 
van gewapende vrede". 

Ons moet die handskoen aanvaar en hoewel dit 'n 
opdraande stryd is om teen die voorsprong van amptelike 
gesag 'n stryd aan te knoop, sal ons van ons kant alles 
in werking moet stel om ODS deel uit die immigrante te neem. 

REGTE AKSIE TEEN 
KOMMUNISME 

(DEUR PROf. DR. G. CRONJ£) 

In elke land wat nog nie onder die genadelose kommu
nisticse hiel beland het nie, tree tans in een of ander vorm 
a\l:aic teen die kommunisme op die voorgrond. Ook in Suid
Afrika verkry die anti-kommunistiese beweging 'n nuwe 
stukrag. 

Die vraag ontstaan opnuut waarin die aksie teen die 
kommunisme eintlik moet bestaan. 

In die reel word daarop aangedring dat die Kommunis
ticsc Party in die ban gedoen moet word en dat verder 
met die kommunistiese belhamels afgereken moet word. 
Optrede in hierdie rigting sal ongetwyfeld moet kom en 
in Suid-Afrika moes in hierdie verband lankal iets gebeur 
het. Dit is nie genoeg om die verergering van die kommu
nistiese bedreiging maar net dop te hou en intussen die 
cuwcl toe te laat om sy wortels dieper in die Suid-Afri
kaanse gcmeenskap in te stoot nie. Met moedswillige en 
koelbloedige mense soos die Kommuniste moet op die een 
of ander tyd taamlik onsag te werk gegaan word omdat 
hulle vir niks stuit nie en elke moontlike middel ter hand 
neem om hulle doel te bereik. 

~let nadruk moet egter daarop gewys word dat langs 
da.ardie weg aileen die aanswellende bedreiging nie t~t niet 
gema.ak sal kan word nie. Die vrugbaarste teelaarde vir 
die kommunisme is maatskaplike onreg en ellende, menslike 
nood en lye. Hoe erger die maatskaplike en ekonomiese 
moeras waarin die wereld beland, des te beter word die 
kans wat die bolsjewisme sal kry om sy slag te slaan. 
Daarom wil Stalin nie he dat Wes-Europa met die hulp 
van Amerika op die been gebring moet word nie, terwyl 
Truman en Marshall deur hulp aan Europa die voet vir 
Stalin en Molotof dwars wil sit. 

Indicn daarin geslaag word om die wantoestande wat 
besig is om Wes-Europa te verteer, te ontwortel, sal die wind 
uit die seilc van die kommunisme geneem word. 

(Vervolg in volgende kol.) 

----------------------------------------------------
Die Nature/ en Ons 

DIE VRAAGSTUK WORD NIE 
GESKEP DEUR DIE MASSA 
Sedert die verskyning van my eerbte artil<el het daar 

heelwat reaksies ge,·olg waarop ek grnag nou kortliks "il 
antwoord. In die eeNte t>lnas wil ek my verbasing en clank 
uitspreek oor en ~ir die ~-;root aantal briewe en pt>rsoonlil<e 
betuigings \·an instemming. \'er die rueerderheid \an aile 
persone wat my oor <lie onderwerp gespreek of geskryf 
bet, bet die gedagtes gcsteun; meeste was Jede van die 
Ossewabrandwag, maar ook van nasionaalgesindes in ander 
kringe .is boodskappe van aanmoediging ontvang. 

van die nature!. Diegene wat 
droom aan 'n gewelddadige on
dcrhou van die naturel leef in 
die verre verledc. Hulle beset 
nio dat Suid-Afrika nie meer 'n 
ufgesonderde kontinent is waar 
die enigste indringing van buite 
die filantropie!.e sendeling en 
die geweersmol<kelaar is nie. 
Jlulle besef blykbaar nog nie dat 
<lie wereld verklein bet tot 'n 
gemeenskap van volke wat neig 
na 'n sentrule gesag nie. Die 
be'iprekings op die V.V.O. en die 
verdeling van Pulestina teen die 
sin van die Arabiere bet blyk
baur nog nie hul oe oopgemaak 
vir die felt dat inmenging van 
buite nie net by woorde bly 
nie, maar met die gesug van 'n 
&tutekombinasie afgedning kan 
word. En dit mag kordaat wees 
van twee miljoen blunkes om 
die georganiseerde wereld te 
probeer dwarssit, en bulle mag 
miskien daarin slaag solank die 
volke-organisasie innerli.k ver
deeld staan weens botsende im
periali&me'l, maar die dag sal 
gouer kom as wat baie dink 
wanneer daardie volke-organisa
sie in elk geval genoeg sanksie 
by sy besluite sal kan voeg om 
die verdeling van Pale'!tina en 
'n diktaat ann Suid-Afrika se 
paar miljoen blankes oor natu
relle-stt'mreg en nog mcer, af 
te dwing. 

Wat my dndelik opge,·al het 
is dat die oorgrote meerder
heid ondcrsteuners plattelo.ndse 
seuns en dogters is wat bulle 
tans in die stede be\•ind, ter
wyl die enkele briewe van af
keuring voor die voet van die 
platte lund afkomstig was. En 
die bclangrikste redc hicrvoor 
meen ck te sien in die feit 
dat ons boerende bevolking uit
sluitlik te doen hct met die 
deel van die naturcllcbcvolking 
wat nog op 'n baic lac trap van 
ontwikkcling staan. Hulle vind 
dit dus vreemd dat 'n Afrika
ner enigicts mecr by 'n nature! 
kan ontdek as die strewe om 
daagliks 'n pot micliepap tus
sen sy kniekoppe in te skuif en 
Sondac sy bicrkalbas leeg te 
drink. Maar hul kinders wat 
na die stede guan vind a1 baie 
gou uit dat daar 'n groot verskil 
bestaan tussen naturel en na
turel. Hulle kom in aanraking 
met daardie deel ~an die na
turelle wat aspireer na boer 
dinge as die pappot en die 
bierlmlbas, en wat daardie boer 
dinge in die blanke stede pro
beer vind. 

SIJ SELF SO 

Die oordeel van ons plattc
landse mensc is, met die gcgc
wens waaroor hulle besldk, 
seker heel vcrklaarbaar, ,·eral 
as onh,ikkt>lde naturelle sells 
nog 'n harder oordeel oor bul 
eie mense in die onderste lae 
uitspreek. So by voorbeeld het 
'n geleerdc nature! enigc jarc 
gelede tecnoor my die volgende 
uitlating gcdoen ten opsigtc van 
sy onontwikkelde rasgcnote: 
,Basie, bulle is net soos bccs
te; hullc dink net aan hul 
roaag." 

Maar sy uitluting hou oolc in 
die feit dut nie aUe naturclle 
soos beeste is nie, en nou sal 
dit verkeerd en gevaarlik wees 
vir die persoon wat net met die 
,beeste-tipo" te doen het om 
alle naturelle oor een learn te 
wil skc.>er e n diegene wo.t ook 
die strewensbewuste nuturel in 
sy toenemende getalle opmerk, 
te gaan ~·eroordeel as afwJken
des of as ,onkundiges" omdat 
bulle dun nie die naturel van 
die plattelaud sou ken nie -
al het bulle tussen plattelandse 
naturelle opgegroei soos die 
skrY\'i"t'r van hierdie artikels 
sell. In die verband kan net 
genoem word dat twee persone 
wat my standpunt stcun, ver
klaar hct dat bulle onderskei
delik ann die Basocto- en Zoe
loelandse grensc op plase groot 
geword het. Hullc ken dus die 
plaasnaturel, maar bulle het 
ook die geleerde naturel leer 
ken, en dit is hoofsaaklik laus
genoemde wat die m\turclle
vraagstuk skep-die ander skc.>p 

(Vervolg van vorige kolom) 
Wat Suid-Afrika betref sal 

van Truman en Marshall 'n 
!essie geleer moet word, nl. <lat 
aan die kommunisme sy tec.>l
aarde ontneem moet word. 
\\'oningnood en ondervoe<ling, 
ongeskoolde arbeid en lae lone, 
bHnl<ende wel.'lde naas \'erstik
kende ellende - dit en ander 
wantoestande wat nie goedge
praat kan word nie, maak in 
hierdie welvarende en ~·oor
spoedige land die voedingsbo
dem van die kornmunisme uit. 

maar net 'n arbeidwr.tagstUk -
in so,·er die ge\\ ete oor bulle 
swyg. 

DIE LEIERS 

Hlcrby moet onthou word dat 
enigc volksontwikkeling of re-

~~~~it::!~~~ 

Deur 
N. G. S. v.d. Walt 
~~~~~~-::.> 

volusie nie dcur die massas gc
dra word nic, maar deur die 
kleinere grocp bcwusgeworde 
volkslede, en as die naturel aan 
die beweeg rank - waarvoor 
sommige van ons vandag so 
bang is- dan is dit die ont\\ik
kelde naturl.'l wat daardie bewc
ging gaan teweegbring en lei. 
En dit is met hom wat rekening 
gehou moet word en nie met 
die arnbisielo!.e massas van die 
platteland soseer nie. Vandaar 
my poging om die kant van die 
nature! wat binne ons be&lm
wing besig i!> om te ontwikkel, 
te stel. \Vant, soos ck aange
toon het, vlnd hicrdie nature! 
binne ons huidige stclscl gecn 
bevrediging vir sy ambisies nie, 
en daar bly vir hom nik:; anders 
oor as om sy talentc nan te 
wend vir die mobilisering van 
allc nic-blanke kragtc teen die 
witman - solank die witman in 
die pad van sy ontwikkeling 
staan. Daarom is my pleidooi 
dat ons bcgrip moct toon vir die 
persoonlikc en nasionalc aspira
sies van die nature! en daardie 
aspirasies moet lei tot selfver
wesenliking van die nature! in 
sy cic gebied, apart van die 
blanke samelewing. 

'N DROOl\1 

Daarvoor is nodig opregtc 
simpatie \'an die kant van die 
blanke en vertroue van die kant 

VAN ALBEI KANTE 

En daardie wcreldgesag 
om dit maar so te noem - sal 
miskien heeltemal bcreid wecs 
om 'n regvcrdige vcrdellng van 
Afrika te aanvaar indicn dit van 
albci kante in Afrika gevra 
word, maar of by die geweld· 
(ladige onderbou ,·an die nie
blankc sal goedkeur is 'n vraag 
wat op sy gunstigstc so twyfel
ugtig is dat ulle<-n 'n dwaas 
daarop sal bou. Daarom is dlt 
noodsaaklik dat die welwillend
heid van die nature! vir so 'n 
bcleid gewen moet word, en dit 
kan nlleen gewen word wanneer 
die naturel oortuig raak dat ons 
nie net in ons ele veiligheid en 
gerief belangstel nie, maar ook 
in !!Y welvaart. En daardie oor
tuiging kan op sy beurt aileen 
posvat wanneer ons die nature! 
met simpatieke belangstclllng 
bejeen en ons gewillig toon om 

(Vervolg op bl. 6, kol. 3) 

VR YHEIDSD AG VI ERIN G 

DIE SKIEREILANDSE GENERAALSKAPPE 

vier 

VRYHEIDSDAG 
op 

GOODWOOD (terrein voor die N.G. Kerk) 
op 

Vrydagaand, 27 Februarie 1948, om 7.30. 

Bevelvoerende Offisier: 
Hoofgeneraal P. D. ROUSSEAU. 

Sprekers: 

Gebledsgeneraal F. D. du T. VAN Z¥L en 

Generale ERICA THERON. 

Die Amajuba-kantate l O.B.-Blaasorkes ! ! 

Vanaf 6.30- 7.30 n.m. sal 'n ligte a.andetc en ander 
Venerbings verskaf word. 

Rout vir die Vryhcidsvuur kan ook op die Terre.in 
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Een Verdedigingsanag ·Wyle ds. P. G. W. 
Vir Britse Ryk Snyman 

In Afrika 'n Waardering 
Die Suid-Afrlkaanse, Rhodeslese en Oos-Afrik.a.anse ver

dedigingsmagte word moontlik onder een bevel geplaas in die 
nuwe verdedigingsplan van die Brlt<>e Ryk wat tans b~lg is 
om te ontplooi. lliervolgens sal aile Britse gebiede in Afrika, 
ln<,luitende Suid-Afrika, in tyd van nood saam optree om 
Brltse belange in die Suide te beskenn. 

Daar is reeds aanduidings dat 
die Oos-Afrikaanse magte wat 
tans onder bevel van die Midde
~te staan, by die Sulde inge
akakel sal word. 
Mllit~rc is van mening dat 

GANDHI SE. AS 
IN RIVIE.R 

Dis as van Gandhi is die afge
lope week by die samcvloeiing 
van die Ganges- en Jumanrivler 
In die water gegooi. Dertigdui
a~nd roudraers was by die stasle 
in Delhi aanwesig tex: die as op 
die trein gelaal Is, en bale dul
acnde bet ook op die ocwers van 
die rivier saam&'Cdrom. 'n Groot 
gcwceklaag bet van die omstan
ders opgegaan. 

boewel daar ' •n konatltuslonele 
verakil tussen die versklllende 
geblcde bestaan, hlerdle vraag
stuk in tyd van oorlog maklik 
uitgeakakel kan word. 'n Voor
beeld hlervan is toe die Rho
deslcsc magte die afgelopc oor
log onder bevel van vcldm. 
Smuta geplaas wu. 

Daar vind nou mlllt~rc aamc
spreklngs plaas tuasen die bevel
voerdcr van die Ooa-Atrlkaanse 
magte, majoor-generaal \V. A. 
Demollne, en die hoof van die 
Unlc-Gcncrale Stat, sir Pierre 
van Ryneveld. Eersrenoemde is 
tans In die Unle. 

Inmlddels is die Unle-recering 
beslc om Britte ln Enceland te 
wrrt vir die Unle-verdedlcings
mac, ten\'}·1 die Britse recering 
wter natu.relle \\erf vir ay im
perlale leer. 

Tyd Vir Ernstige 
Aandag 

Mev. H. Louw, Kaapstad, skryf: 
Na die verskyninr van u cer

ate artikel In die reeks ,,Die 
Nature! en Ons", was ek bly dat 
'n paar lescrs u bedank het 
daarvoor - vir myself het ek 
gedink: .,Ek gaan eers die hele 
koek, stukkic vir alukkie, opeet 
voor ek gaan dankalc s~." Die 
verskyning van u vlerde boof
stuk dwing my egter om 'n paar 
woorde te 86 - ek kan nie 
anders nie want ·die prcntjic 
wat u skilder hct ek a1 so dik
wels in my verb('eldlng gesien, 
net ek besit nie die gawe om dlt 
so tc skilder soos u nie! 

Bale dankie vir die bespre
king van hierdle belangrike 
SABk, dis hoog tyd dat ons ern
stige aandag daaraan skenk. 

Waar ek u bedank wil ek 
&'raag my apyt bctuig oor die 
opinics wat mnr. Johann Land
man lug In u korrespondenslc
kolom. Ek dink die mense wat 
praat van .,die Swart Gevaar" 
In ons ·land doen meer kwaad 
as wat bulle oolt kan bcrekcn. 
Hulle dra daartoe by' dat die 
Nature! die blanke beskou as 
ay vyand. 

Vertroue Kan 
Gewen Word 

.,Johannes," Pretoria, skryf : 
Ek bcwonder en beny altyd 

die moed en durf wat party 
mensc hct om hul oplnles opreg 
en openlik aan die w6reld te 
oppenbaar. Dis vir my snaaks, 
dat daar altyd sckere voorwerpe 
en onderwerpe Is wat jy nlc 
openlik oor mag Bkrywe of praat 
nic, of jy stcl jou bloot aan 
vooroordeel en al wat gruwcllk 
Is. 

Ek dink hicr vcral nou aan 
twec dlnge waarmce jy bale ver
algtig met jou gevoelcns of opi
nit'li moet wecs. 

Jy sal met vryrnoedigheld kan 
116 dis 'n moo! plaas, huis, pcrd 
of bondjie, maar probeer dit 
nou s6 van 'n vroumens. Net 
so gaan die met dlo volkere van 
die aarde; daar is ackere volke 
wat jy nie mag 'n goele woord 
voor h~· nie, of jy bcland ln die 
pekel. Maar nou kom ck cintlik 

by die ding wat ek wll M ons 
moet ona hand in cle bocsem 
ateek. 

Ek hct lanklaas met soveel 
renot en voldoenin&' atukkc oor 
ons nlc-blankea geleea as die 
van die hand van mnr. N. G. S. 
van der Walt in Die O.B. Dlt 
kos mocd om te s6 wat hy ge
akrywc bet, maar dla waarheld 
en doen goed. Ons Is verant
woordelik vir bale moelllkhede 
en mlsverstand, ons loop kop in 
die lug en spog met ons chrls
telikhcld, en die twecde groot
ate gebod ken ons nle, nl. het 
jou naaste lief soos jouselt, en 
dlt weer as gevolg van dle felt 
dat ons die grootste nle ken nie 
- om God lief te h6 bo alles. 

As ons nlc opreg en eerlik 
tcenoor die nle-blankes is nie, 
sal ona nimmer as te noolt hul 
vertroue wen nie. 

Ona Boere as 'n vcrdrukte en 
vcronregte volk, wat maar oor 
en oor afgesnou en af&'cknou 
word, behoort maklik die ver
trouc en liefde van die n ic
blankes te wen, ona meegevoel, 
bllllkhcid en eerllkheld teenoor 
bulle wat spontaan van m~s 

moet uitgaan moet en sal van 
bulle gocle kindcra maak. Maar 
cen ding moet onthou word. 
bulle is self groot mense m('t 
wll en begeertea, en jy aa1 hut 
aileen lei wannccr bulle abso· 
luut verseker is van jou opregt
held en eerllkheld. Maar wat 
bet ons gcdoen, bale min, totdat 
vrcemdc lnvloedo met vcrkcerdc 
nelglngs kom Ieiding gee bet. 

Wle al die voldoenlng ge
amaak het om nle-blankcs se 
vertroue te wen, dcur mecgevoel 
en opregtheid te alen hoe jy 
hullc kan lei, hoe bulle jou ver
trou, en getrou sal weea, en jou 
reapckteer, beset die waarheld 
van hoc llefde llcfde wck, mce
gcvoel mcegevocl, vertroue ver
troue. 

Ek hct in my !ewe nog nie 'n 
akelm n ic-blankc tc{lgekom nie.' 
Ek wcet bulle Is akelm soos 
onder enlge ander nule, maar 
by my Ia bulle te skaam om my 
vertroue to skok. 

Laat die naturelle hul ele 
hell In hul ele plek ultwerk on
der ona leldlng en sorg. Noc 'n 
hondcrd jaar verder en hulle ls 
mana ccnoeg om aonder ona 
hulp en raad klaar te kom. 

Op Sondagm6re, 8 Februarle 
Is vanult die Gereformcerde 
Pastorle to Salisbury die trcu
rige bcrlg versend: ,.Ds. Sny
man Ia nle mE'Cr nie." Hierdle 
bcrlg hct rou gebring aan dui
sende harte, in al die uitho<•kc 
van die land, aan wle hierdle 
gcwilde figuur bekcnd was. 

Skrywer hiervan het die voor
reg gehad om hierdie groot g1~s 
vir jare inticm te kc.n. Twee 
wcke voor sy heengaun is hy 
terug na Rhodesie, na 'n vlug
tlge besock ann die Unie - sy 
jongstc brief meld van sy veilige 
aankoma in Rhodesii! · - van 
twee vcrskillende beroepe na. 
andcr gemccntes - van gcwcl
digc werk wat nog dnar op hom 
wag waar hy ,.nog maar net 
aanvoorwerk gedoen hct" . . . en 
nou Is hy reeds nic mccr nie 
plotsellng heengegaan op die 
jeugdlgc ouderdom van 45 j•U:\r 
- in die krag van sy lewe -
in die middel van BY arbehl. 

Met BY sklelike afsterwe het 
ons armer geword aan nog 'n 
g,.oot seun van die Bocrevolk. 
6y hel'l lewe was tocgcwydc on-

(Vervolg in kolom 51 

f Soos Ons Lesersl 
l Dit Sien 

TE VEEL 
REGTE. 

Mev. H. Llebenberg, 1\IRgalies
berg: 

Ek Is verbans dat die Rege
rlng so bang is vir die Ind!ilrs, 
ja dat bulle nie die manmoedig
heid het om die Indii-rs dadelik 
te deportcer en te wys dat ons 
baas is In ons land nlc. ~ce. 
was dit ' n klompic van die Osse
wabrandwag dan sou bulle bale 
gou gewces het om bulle in, die 
tronk tc stop, want hulle is mos 
gevaarllltc mcnse. 

Dan Is daar nog leta wat my 
akok en dit is die idl'C van N. 
G. S. van der \Valt In vcrbnnd 
met die meld met die bondel 
wasgocd In dii'!!Clfd~> huis as die 
blanke. Ek glo nie hY het vee! 
te doM met die nature! nle an
ders sal by anders praat. Dit 
Is net vandal bulle .!loveel rcgte 
het dat hulle so brutanl word. 
Waar het jy In president Kruger 
ae tyd aoiets belccf, dat die kaf
fer op die sypaadjie loop, en die 
wittc In die straat? Nee, toe 
het hullc nog rcspck gebnd as 
jy nog daar aankom is die hoed 
af. Toe kon jy nog met hullc 
lets uitvoer en het daar ook nie 
soveel onheil plaasgcvind nic. 
Hy a6 dat die nature! in die ou 
tyd a.s 'n rowende en morende 
barbaar bcskou was, wat Is by 
vandag: 'n ontwikkclde wrcde 
moordenaar. nog erger as wat 
bulle toe W'lS. Het jy toe van so
vee! on>~edelike aanrandinga ge
hoor? Nee, maar dit is omdat 
hy op gelyke voct gestcl word 
met die witmense. 

Reeds 
Oorryp 

Mnr. R. Stevenson, Durban, 
skryf• 

Ek bet die reeks: ,.Die :-;atu
rel en Ons" met belangstclling 
in Die O.B. gelces, en wll graag 
my waardering &an u oorbring. 
'n Protect is nie sondcr eer be· 
hal we In sy eic land nle; en ek 
vrees u alae sal bale teer plekke 
onder die ,.nle·siendes" vind! 
Hoe dlt ookal ' sy, u behoort 
geluk gew.cns te word omdat u 

<Vervolg In vol~:ende koloni) 
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Genera a I skap 
Treur 

Gcnl. I . M. Prinsloo, Ooglea, 
Bkryf: 

Op 6 Januarie 
is een van ons 
bestc O.B.'a in 
Gencraalskap E6 
en 'n trouc vriend 
oorlede. VIr ons • 
Generaa I s k a p 
was dit skokkend. ~. , ~• 
Hy was nog so 
jonk en sterk, \Vyle mnr. 
slegs 38 jaar As Opperman 
groot Afrlkaner-
beesboer was hy seker een van 
die mees welgcstelde inwoners 
van ons distrik .. 

Met sy dood het die O.B. en 
ons volk iemand verloor wat een 
is van 'n dccl wat gewoonllk die 
minderheid maar steeds die 
kern van ay volk uitmaak. 

Met die hoogste agting en ook 
terc herinnering dink ons aan 
.,Oubaas" Opperman wat ten
spyte van die moeilikste omstan
dighede steeds trou gestaan bet 
by sy volksecd en Organisasic. 
Ongeag sy posisie wou by in die 
hete van die stryd wees, daar
deur hct · hy dan ook vroeg in 
die tronk beland. Na maande
lange opsluiting het by daar 
sterker ultgckom. Vir goed bet 
hy gebrcek en met veragtlng ay 
oudste vriend bet.andel wat gaan 
getuienis afl~ bet in die hoog
verraadsaak teen bulle eertyd
se hoofde van die S.J. 

Ons dink aan hom met die 
hoogstc agUng omdat die groot
stc eicnako.p wat 'n man nodlg 
het in tye van stryd en oorlog 
by hom In oormaat was. Hy 
was onvoonn1ardt'lik trou, ie
mand op wie sy volk kon staat
maak. Oor hom treur ons diep. 

In die tyd toe menlge vlugtc
ling gehcrberg moes word 'het 
hy sy regmatlgc dee! gedoen. 

Ons wll ons grootstc medelyo 
uitspre<'k met sy vroutjie wat 
altyd by hom gestaan het, ay 
vader van wie by die enigstc 
seun was en ay twee susters. 

Jl erseker u Toekom• 
dear die Elenaar te word van 

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

KIESKEURIGE PERSOON 

Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
Posbus 78 Foon 0028 

CROXLEY·GEBOU, KUSWEG, 
STRAND 

u sienswysc eo kragtig en hel
der ultccngcsit het, en my hoop 
is dat die aaad op vrugbare 
grond mag val. U het u hand 
aan die ploeg geslaan. Moenle 
los me, want die braak is oorryp 
vir die ploeg! Dink ook--J&n 
<!!_c E_Egelse b.ID:~S, en laat die 
reeks vertaal. 

<Vervolg van kolom 3) 
aelfsugtigc diena. Met woord en 
daad was hy altyd op Brandwag 
vir sy Kerk en 'IY Volk. Sy vu
rigc rcdes bet aimal bcsiel wat 
dit gehoor het; sy onblusbare 
gecsdrif was aanstceklik; sy by
na fanatleke liefdc vir sy onder
drukte volk het hom 'n onver
moeide mecdoi\nlose vcgter gc
maak. 

Maar vir elkcen van sy gc
meentelcde was hy 'n geestellke 
Icier asook 'n ncderige "'Tiend 
en elkc lidmaat bet by by name 
geken. Kenmcrkend was ook sy 
teerhartlgheid - dikwels was 
hy diep ontrocr tydcns 'n lyk
rede van ecn van sy jongstc 
lldmate. Sy huls, sy hand en ay 
hart was altyd oop vir almal 
van sy volk - ook eertydse 
voortvlugtiges sal hiervan kan 
getuig. 

Bo in die verre noorde was 
hy ons troue Brandwag op die 
voorpunt - en dnar rus sy 
stoflike oorskot vandag as 'n 
hoekbaken op die grens van die 
Boere-beskawlng. Sy nagcdag
tenis, sy werke, sy lnspirasie sal 
I ewe! 

J. H. RAS. 
Pietcrsburg. 

Is Medisyne 
Noodsaa klik? 

Die Natuurwetenskap 
•e nee! 

Die · Bron '"·nn Siekte 
BEKMIP SIEKTE !lET 
DIE .JONGSTE WETEN-

SKAPLIKE !IETODES 
Met Verbasende Ultalae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN . OEFENINGE! 

Dle Bardnekklpte Kwale ewtc - . 
Dte wetenakap -bet DOD uttcft'IDd Clat 
eoc1ra 'D beamette JICCMmldnl lli.OOD• 
lema&lt word van 17 C1t of onautwtr· 
becle, die elute verdWJD, Deur dle 
to~puslng vao om wetenakapllke m•·· 
tOdea bet dlt oou •n makiU<e ta&& 

IIWOrd. 

Dlt maaJt ole eaalt bot II'DIItll of -.n· 
houdend u l<waal II ole - eelte .. .. 
cut u cbroolu or ooceoeeellk beeum
pel. D&&r 11 hoop vir u. oeen mecll· 
170e or oetenJDce HDOCII& ole. 0 at 
oDder ceeo verpllcttoc etaan Die. Bluyf 
aan ooe eo veretrlk Yoii~..Uce b~e<>o· 

derhecle 1D verband met u kwaal. 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
Posba. ISS& - KAA.PSTAD 
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llllllboa4ellke Kenabgewblp: 
(Vtrlowlng, buwellk, geboorta, aterfgnal, In memoriam, gelukwenalng, 
fill.) 1d. per woorc1; mtntmum 3/- par plulng. Voorultbetaalbaar. VIr 
berballnga 25 pet. &f1Iag. 

JlaDdelaadverteulflll: 

Eerste plulng, 2d. per woord. VIr berballnp 25 pet. atslag. 

laf~Qftretd op ,.Dle o.B." (verakyD weeklllu) : 10/- per Jaar of rJ/- per 6 maande. 
Voorultbetaalbaar. Stuur lodvertenaiegelc1 en be,teUIDga D& P oaboa :11, SteUen~b, 
eo tntekengeld n& Poaboa 1411, Kaapatad. 

f ir PartJUfee, reaepaiea, dlneea, pro· 
beer die Kaapatadae A!rikaner-Kottlt· 
111!11 (K.T.K.). Utt Wandelgaog. Groote 
Iult-gebou. Lug beerllk verwarm en 
poe111g op ltoudlte dag. Geriefltlte, 
..mite en c1oeltreffenc1e dlena. 

BOME, PLANTE EN SAAD 

IIESTil OESEBTIFlSEEBDil OBOEN
n:sAAD.-PryiiJI Yerlu)'gbaar. Beitel 
&I u benodlgdbede K.B.A. Y&D: PRE· 
IIIERS, SCBOEMANSHOEK. 20/8/TK 

ROOSBOOlfPD':S, WINOERDSTOK
XIES, Ens. vir 1948-planttyd. Slu)'f 
om gratis pryalya aan LA MOTTE· 
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18/2/TK 

UISAAD. - Vara en Ooewermeotl
ceaertuiseerd. Auatralleae Bruin 8/· per 
lb. VroeU Kaapae Plat 7/6 per lb., 
Sliver King 8/· per lb. - KARROO 
SAAD VERSPREIOERS, Poabua 107, 
OUDTSHOORN. 18/217 

VBUOTJ!:BOME. - Role Ylr Julie· 
AUKWlUI·plaDtt:yd 1967, Ool putlt 
yoorra4e veneker tevredeoheld, maar 
•.•. die aanvrua Ia groot, beatel oou 
en voorkom teleuratellloa. - HER
BOLDT SE BOOM:KWEORY, Poebu.s 
680, JOHANNESBURG. AA/26/3/TK 

GEMENG 

ORAFSTEEmiAKEBS. - VIr ge
waarborade tevredenhetd tree In ver· 
blndlnl met c1le B.A. OB.UI'STEEN 
EN llfONmD':NTWERKE (EIENS.) 
BPK. van Voortrekkerweg 360, MMt· 
land. (Onder penoooltlte aandag van 
on1 Beat.·Direkteur, mnr. Jannle 
Olllle). Telefone-r.-4t20 en 6-02823. 

8&01!:NBI:l'AI&A80:8. Ooderateun u 
llledt·Atrtltaoer en weea veneker van 
die beate dlen1te b7 VOORTREKXJlR 
IKOilNBOIIPITAAL. Lan11:1traat 291, 
JUAP8TAO. J'oon 80184. 6879/28 

VAN'S OONOBETE PRODUCTS 
ALLERLEI - Waterspoet-rloolatel· 

aell vloertel!ll en gepolltoerde ter· 
ru::O-kolllbUleopwutafell en artlkell 
-naleel vir .,-erief, hlgl~ne en net· 
beic1. Volle beaonderbede akrywe :
VAN'S OONCRETE PBODUOfS 
(ED~.) BPJL, C&rlauaat 1174, P re· 
tort&. 3/12/TK. 

BO~IAKEB 

DESKUNDIGil IIF..,&STilLWERK Ull 
llorloel... Allt werlt word gewaarborg 
en 1poedlgt aflewerlng. - P. PRETO· 
RIUB Keeromatraat 18, Kalll)ltac1. 
(Voorheen Kerltltra&t 89). FOOD 2-MM 

MEUBELS 
HEUBELS. - Beter meubell teen 

bWiker pryae. Sabawaentjlee, atoot· 
karretJlea, drlewlele, Unoleuma, tapyte 
ena. oolt altyd lo voorralod. Geen 
X&taloi!W. Meld• waarln u belangatel. 
- VISSEB-MEUBELS, Langatraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11. 

JIIEUBELS. - Beepaar honderde 
tonde deur u meubell c1irelt van die 
tabrtelt. lt.m.b., te ltoop. 

0 Baadpleer: NIEK NEETULJN , 
Boofltraat 3U, FOOD 1253, Paarl. 

19/11/TK. 

PENl\lAA'IS 
DUISENDE melalea eo ktrell wu 

gra~~g korreepondente he. Streng ver
trouJtk. stuur getraokeerde koevert 
om gratia beaonderhede aan :-DIE 
p 0 S D U 1 F • KORBESPONDENSIE
KLUB, Poabu.s 6, Lothair. 10/12/<&B. 

RADIO 
LOUW EN LOUW, dte Beroemde 

Radlo-lngenleura. Staaieweg, PAROW, 
verl<OOP en herstel Radio's en Eleklrleae 
Toeatelle. Geregiltreerde lillektrllilelt.t· 
aaonemera. Foon 9-8436. 

SOUT 'l'E KOOP 
BOEBE-PAKJUI:T. - Ne&e alllltke wit 

,..._ en 100 lb. fyn botteraout £2·10·0. 
Nege aalllte aneeuwlt en 100 lb. tyo 
botteraout £2·13-8. Vr:r gelaal aout
werlte. Beatel: KOMDTZ. KEY. lLAR· 
TIE VENTER. P/1. No. 4, Arbeldlloon, 
BLOJI:KFONTlCIN. 21/6/TK 

~"'RIENl~:!: ek vra u onderateuolng. 
Beste! van my moot aout, In goele 
gra~~nRkke: A.1, tl9/·; No. 1, M/-; 
No. 2, 48/·, per ton. Onmlddelltlte 
nraen41ng, tevredenbeid ,;ewaarborg. 
-s. J. DE BEER, Soutwerk, Pk. 
Florlsbad. 14/1/TK 

'IE KOOP AANGEBIED 
BRANDJlOUT. - Wa-ttle, 9 dutm 

gesaag, H/· per ton, spoor Molllsslma· 
aylyn oor Greyton. Pryse vir pate, 
droppera, ena., op aansoek.-HENNIE 
1\fENTZ, Privaataak, Oreylon, Natal. 

28/1/TK 

LUSI:RN. - Koop u Ju.sern direk 
van die produaent wle vir u ele pro
dultte verantwoordelik tl. Skryf of 
tetegrafeer vir besonderbede en prye· 
oppwe - N. WJENAND, P.K. Eut 
Poort, K.P. 3/12/7. 

LU~ERN te KOOP.-Nuwe selaoenee 
Eerategraad lusern teen 5/9, goele 
tweede !n"a&d r>/3 per 100 lb. K.M.B. 
v.o.s. Kirkwood. - J. 8. STD':lfTE, 
Bua 46, Kirkwood, K.P. Foon 413. 
Telegramme: Stlemle_. _____ _ 

~IAKOUE. - Groot Ultgerroel, 1.1/1>/· 
per paar, woerd en •n w:yfie, of twee 
wyriea "VIr £1/2/6. K.B.A. Hokl<e terug. 
Skryf: .,OUKONTHO," LYNEOOCH. 

11/2/2 

Kliniek Om 
Kanker Na 

Te Vors 
Die bou van 'n kanker-navor

singsklip.iek te Mowbray waar 
prof. J. van Roojen pasit:·nte sal 
behandel, sal een van die dae 
begin. Die kliniek word dcur 'n 
privaat sindikaat opgerig en sal 
prof. Van Roojen wat reeds op
spraakwekkende sukses behaal 
bet met die genesing van kan
ker, in staat stel om daarmec 
aan te gaan. Die inrigting sal 
ten nouste saamwerk met die 
Kaapse Universiteit en die 
Kaapse Hospitaalraad. Dit sal 
die enigste inrigting vir die be
handeling van kanker in Suid
Afrika wees. 

Daar sal pick wees vir onge
veer 60 beddens. As alles gocd
gaan, sal die ecrste pasH!ntc 
nog voor die einde van die jaar 
ingeneem kan word. 

Lewenskoste
Toelae Dalk 
Vermeerder 

Hocwel dit nog nie by die 
regering 'n uitgemaaktc saak is 
nie, bestaan daar 'n sterk 
moontllkhcid dat die lew,ens
kostctoelae vanjaar deur mid
del van wetgewing verhoog sal 
word omdat dit vir die man met 
'n gemiddelde inkomste on
moontlik geword bet om ordent
lik te leef as gevolg van die 
stygende lewenskoste. 

Die amptelike opgawe van die 
regering toon dat die Iewens
koste slegs met 43.1 persent se
dert 1938 gestyg bet. Dit is 
egter duidelik dat hierdie bere
kening nie die werklike toetlrug 
van sake weerspieel nie omdut 
bulle van 'n verouderde basis 
uitgaan. Gesaghebbcndes meen 
dat dit reeds met 69 persent in 
verhouding tot 1938 gestyg het. 
H ierdie berekening is gedoen op 
grond van 'n omvattende prys
vergelyking van Iewensmiddele. 

• 
Gee Rotte Suiker 

Om Mense Te 
Help 

Ten einde «lie oorsaak van 
tandverrotting teen te werk, 
word 'n span rottc tans aan 
die Harvardse mediese skool op 
suiker gevoer. 

Die tandheelkundiges mcen 
dat 'n besondere soort suikcr 
genoem .,glyceric alhidratc" die 
oorsaak van tandvcrrotting sal 
teenwerk. Hierdie soort suiker 
word nou by die suikcrdicet van 
die rotte gevoeg omdat gemeen 
word dat dit die suur wat deur 
gewone suiker in die mond ver
oorsaak word, sal teenwerk. 

Indien die proefnemings slaag, 
sal hierdic soort suiker in aile 
lekkcrs gegooi en vooraf met aile 
andcr suikcr gcmcng kan word. 
Elke teelepel suiker sal dan sy 
ele teenmiddel teen tandverrot
ting hA. 

SPEEL"KEIE EN SWIXO£J.S. -
Speetakeie gemaak van die beste natuur
hout, goed ge·olie teen bar.ote. Botlel· 
YOrmig en dwara teen 4.1. ..~r paar. 
Ander tlpea teen 5/· per paar. 1'wlorr~t~ 
kompleeL Donkle teen 5/6; ~-!:JJI teen 
6/ll per ate! gel ewer Serpentine. "K M. B. 
- P. J. GERBER, HoekwU, GEORG~~. 

11 / 2/ TK 

80fRfjfUG 

WIE.'T VANJAAR AL TWE.E. 
UITSTAPPIE.S GE.HOU? 

Daar is seker nie nog 'n veld
kornctskap wat WELLINGTON 
se rekord van twee Boerejeug
uitstappies binne die eerste twee 
wekc nadat die skolc heropen 
het, ewenaar nie! Maar as julie 
weet hoc lekker dit was, sal julie 
spyt wces dat julie nie ook die 
twee lieflike Saterdac Hewer 
buitc onder die borne deurgc
bring hct as binnenshuis nie. 

.,Skaars was ons ldndcrs ge
woond aan die nuwc klaskamcrs 
en ondcrwysers, of die bevel het 
die rondte gedoen dat daar sa:
terdag in die bos langs die 
rivier 'n Boerejeug-uitstappic Is 
- almal moet tocbroodjlcs vir 
middag- en aandete, 'n beker
tjie, en soveel maats as moont
_lik saambrin~ 

.,En het ons nic lekker gespeel 
nie! Derdemannetjie, Boompic
verplant, Vroteier, \Vegkruiper-

Reen Wat 
Lekker Ruik 
Wou Nie Val 

'n Reukwatermaatskappy bet 
in Bridgeport, Connecticut, 
V.S.A., probeer om die dorp se 
reuk tc verbeter deur lekker
ruik sneeu of rccnbuie tc laat 
neerstort. 

Die maatsltappy het 'n vlieg
tuig oor die dorp gcstuur wat 
Iekkerruik-kristallc in die wolke 
moes ncerlaat. Die reen of snecu 
wat daardeur gelewer sou word, 
moes dan soos reukwater ruilc 

Die poging bet cgtcr misluk. 
Daar het niks gcbcur nie. 

tjle, Koffiepot! So tussenin kon 
ons 'n bletjic rus tcrwyl ons ge
luister bet na 'n praatjie oor 
die wonderlike sterrehemel - as 
ek dink aan hoc ver Alpha Cen
tauri van die aarde af is, of aan 
die grootte van Betelgeus dan 
draai my kop! 

,.Die druiwe kon ons nie opge
eet kry nie, al het ons baie hard 
probeer. Na middagete het hoof
kommandante Roos ons iets ver
tcl omtrent die betekenis van 
ons vlag en ons O.B.-wapen, en 
daarna het ons te lekker spoor
gcsny. 

VLAGPARADES 

,.Maar verledc Satcrdag (die 
7de) het ons weer mecr prak
tiese dissipline gehad. Die vrag
motor het ons na oom Koos Re
tief se plaas geneem waar ons 
met vlagparade, gcbed, en 'n 
woordjie van aansporing deur 
ons offisiere, veldkornette 
Strassberger, die dag begin hct. 

.,Ek is so bly dat ek ook kans 
gekry bet om die vlaghysing self 
te oefen. Nou sien ek dis glad 
nic so moeilik as wat dit altyd 
vir my gelyk hct nic. Maar 'n 
mens vocl darcm lekker as jy 
self die vlag kan laat opgaan 
onder die sing van die Stem! 

GROND-ERROSIE 

.,In die namldadg bet oom 
Koos ons gaan wys watter 
groot skade die rivier aan sy 
wingerd gedoen bet - 'n groot 
stuk van sy beste wingerdgrond, 
met omtrent 'n duisend stokke 
daarop, het skoon weggesppoel! 
Ons bet ook probeer om water 
te wys, maar die mikstokkie 
maak tog niks aan my nie . 

.,Na middagkoffie is die vlag 
gestryk en kon .alma! huiswaarts 
keer. Maar ons is nou sommer 
aan die brand vir vanjaar! Vol
gcndc kccr gaan Sarie weer 'n 
musiekmiddag reel en dan kom 
ons alma! by haar huls byme
kaar. 

WA'I 1\IAAK ANDERE? 

.,Maar ons op Wellington boor 
so min van andcr veldkornet
skappe. Sal bulle nie ook ver
slaggies instuur vir .,Die Boere
jeug" sodat ons kan weet hoc 
dit met huJie gaan nie ?" 

(Ons is bly jy roer die punt 
aan. Die redaksie plaas graag 
nuu& omtrent die werksaamhedc 
van afdelings as bulle net van 
bulle wil laat boor! -Red.) 

VERLOOF NOG 
VOOR EGSI{EIDING 

Dat mens al jou verlowing met 'n ander metste kan 
aankondig en , ·ier terwyl jy nog met 'n ander nou getroud 
is, en nog_ nie eers geskei is nie, is iets wat die gedagtegang 
in Suid-Afrika sal skok. Dit gebeur egter in Amerika. 

Die Nature/ en Ons 

Amerikaansc koerante bet met 
groot opskrifte aangekondig dat 
Henry J. Topping met die ak
trise Lana Turner sal trou so
dra hy egskeidlng van sy vrou, 
Arline Judge, ook 'n aktrise, 
gckry hct. 

<Vervolg van bl. 4, kol. 5) . 
hom 'n menswaardige bestaan 
tc gun op sy eie terrein. 

Dit is die pad van gesonde 
verstand maar dit is ook die 
enigste pad vir die Christelikc 
gewete. En daar is 'n bale cen
voudige toets vir die gewctt> wat 
sluimercnd is: plaas jouself in 
die posisie van die andcr man 
en dink na hoe jy sou rcagecr 
in dieselfde omstandighede. Dit 
is wat ek probeer doen het, en 
tot nadenke vir diegcnc wat 
moen dat die nature! sondcr am
bisie is of ten spytc van ambisies 
ondergehou moet word, wil ek • 
'n kort beskrywing gee van die 
volharding van 'n jong naturel 
wat omhoog gebeur het na gro
ter kennis en bekwaamheid. 
Laat hulle hul opvattings In die 
lig hiervan toots en hulself af
vra. Het ons tlie mug en bet 
ons die reg om die nature! bier
die strewe tc ontse? 

'N VERIIAAL 
'n Voormalige huisbediende en 

'n scun van 'n Soeloe-plaaswer
ker, Alphcus Nalovo, sal die end 
van hierdie jaar die graad LL.B. 
aan die Kaapstadsc universiteit 
behaal en daarmee die cerste 
naturelle-advokaat in die land 
wecs. Hy is 29 jaar oud. 'n 
Kwart eeu gelede was hy een 
van 'n Soelqe-gcsin van ses. Vir 
'n paar jaar het sy vader hom 
na 'n skooltjie gcstuur, maar op 
negejarlge lceftyd het hy hom 
uitgchaal sodat hy saam met 
sy broers en susters op die plaas 
kon wcrk. Hy wou egter bale 
graag tcrug skool-toe en hct 
aangchou totdat by drie jaar 
later weer terug was. Op Veer
tienjarlge leeftyd le hy standerd 

ses af, maar kon nie verder 
leer nie weens gebrek aan 
geld. H y het na. die stad gegaan 
en hom Yerhuur as buisjong, 
kok en gewone arbeider. Na 'n 
lang tyd bet by £7 lOs. gespaar 
gcbad waarmee by sy studies 
aan 'n boer skool in Durban 
kon y•oortsit. Hy het toe in 'n 
naburige lokasic gewoon en om 
vir sy boeke en klerc tc kan 
betaal hct hy maar net een 
maaltyd per dag genecm. In 
1940 het hy sy matriek gcskryf 
met Latyn as sy lieflingsvak. 

Vasberade om vir advokaat 
te gaan studeer het hy in 1941 
besluit om na Kaapstad tc ver
huis nadat by 'n tyd lank moes 
werk om sy treingeld te verdien. 
In Seepunt het hy werk gekry 
as huisbediende, en in sy spaar
tyd in wetsboeke studeer wat hy 
leen. Middae nadat sy werk 
voltooi was het hy vloere in kan
tore gaan skrop vir 'n ekstra 
verdienste. So het hy aangehou 
totdat hy in 1943 op 'n adver
tcnsie gcantwoord hct van 
iemand wat 'n geleerde Soeloc 
wou he om onderrlg in die Soc
loetaal tc gee. Sy aansoek bet 
geslaag en sy nuwc werkgewer 
het van sy amblsles vcrncem 
en hom gehelp om verdcr tc 
studeer. Aan die end van die 
jaar' skryf hy die finale eksa
men vir die LL.B. 

Om 'n vraagstuk te kan aan
pak, moet mens heelwat weet 
daaromtrent. Bostaande brokkie 
werp 'n klein bietjic lig op 'n 
magtigc lewensdrang wat vir 
ons 'n vraagstuk skep - 'n 
lcwens<lrang wat, na die Ies van 
die geskiedenis, wei vertraag, 
maar nooit gestuit kon ·word 
nle. 

Die verlowing is reeds gevier 
en 150 gaste, wat per telegram 
uitgenooi is, het die verlowing 
in die deftige Mocambo-klub in 
Holloywood bygewoon. 

Hierdie staaltjie het blykbaar 
sclfs die Amerikaners so 'n 
bietjie geskok. 

Topping is 33 jaar oud en was 
reeds drie keer getroud. Die 
vrou met wie hy nou wil skei, 
was reeds vyf keer getroud, ter
wyl Lana Turner (sy huidige 
verloofdc) reeds twee keer gc
troud was, met haar laastc man 
geskei hct, weer met hom gc
trou bet, en hom weer aaarna 
geskei het. Daar word gese dat 
Turner ook al vyf kccr .,vcr
loof" was aan ander mans. 

i _Ojfisiere, Aandag! 

i 'N NUTTIGE WENK 
VIR 1948 

Probeer u vanjaar veral 
toeH~ op meer klein funk
sics i.p.v. miskien een of 
twee groot sentralc fonds
insamelings. Maar onthou 
ook dat die doel nic juis 
altyd die insameling van 
fondse moct wees nie: 
Laat versklllendc kindcrs 
bv. sang-of volkspelc
aande tuis reiil in verskil-
lende wyke. So bereik u 
bale mecr mense en kry 
alma! die kans om so 'n 
funksle op hom/haar te 

~ neem. 

...................... ~ 
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Ervarings uit die Stryd: 

DIE ONTSNAPPING 
Ons het van die begin besluit 

dat ons ,soet" gaan wecs en nie 
wcerspannig teen die tronkreels 
nie. 'n Mens kan mos nooit weet 
hoc handig dit te pas mag kom 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 18 FEBR UARIE 1948. 

ander maats is, llg die loer
plaatjie voor die loergaatjie op, 
en skrec vir Bocta, wat haastig 
na die dcur kom. Ek het net 
kans gehad om te fluister: ,Trek 
jou jas aan," toe die bewaarder 
alweer op my skrec dat ek daar 
moet weg. Hy roep my en vra 
of ek dan nie wcet dat ck nle 
met die ander mag praat nie, 
maar ek ontken alles en ver
duidelik: ,.Ek bet maar net in
geloer om te sicn wat bulle alle3 
doen." In aile geval bet daar 
niks van gekom nie. 

DIE GEES VAN 
AMAJUBA 

27 Februarie 1881! AMAJUBA! Glorieryke oorninning 
vir die Boer, vir die Afrikaner van Suid-Afrika. Hoe lank 
bet die stryd nie al gedoor nie? Ja, ODS kan se Op die 8ste 
April 16~ bet die stryd begin en altyd was die doelwit: 
VRYHEID ! 

Waar is 'n volk wat nie·wil vry wees nie? Waar 'n nasie 
wat in knegskap wil lewe? Waar 'n enkeling wat sy mede
mens as slaaf wil dien? Hierdie onafbanklikheidsin is veral 
sterk ontwikkel by die Afrikaner. 

HOLLANDSE TYDPERK 

So is die stryd alrceds in die tyd van die Hollands-Oos
Indiese Kompanjie (Jan Kompanjie) begin, toe die burgers 
moes stry vir hul regte teen die afpersing van oneerlike Kom
panjie-amptenare. Intussen wink. die deinserigc blou bcrge 
en gee baie gehoor aan die rocpstem om al verder en verder 
die binneland in te trek. 

Later, as gevolg van omwentelinge in Europa, moes 
Engeland vir 'n tyd die Kaap in bewaring neem vir Holland. 
Sy raak egter so geheg aan hierdie stiefkind, Suid-Afrika, 
dat haar skepe pas na die teruggawe weer op die horison 
verskyn, en vir die tweede keer gaan Suid-Afrika oor in die 
hande van Engeland. 

ALBION 

Maar van toe af bet die poppe begin dans! Suid-Afrika 
was mos nou nie van plan om hand om die nek te sit met 
hierdie stiefma van oor die see nie! 

Die veeboere in die binneland het nog steeds verder weg
getrek van die Kaap, en geen regeringsbevel om terug te keer 
tot duskant die amptelike grense van die Kolonie kon hul 
in hul trek stuit nie. 

Vir die Bolandse vrugteboere was hierdie moontlikheid 
egter gesluit, en was bulle verplig om met band en tand te 
veg vir hul regte. In hierdie stryd om ons taal en kultuur 
bet die Afrikaner dan ook uiteindelik as oorwinnaar uitgetree! 

Toestande op die grens bet egter so onmoontlik en lewens
gevaarlik geword as gevolg van die partydige naturelle-beleid, 
dat die grensboere dit nie Ianger kon duld nie, en besluit 
bet om in die onbekende binneland 'n eie onafhanklike staat 
te gaan stig. So vind die Groot Trek van 1836 dan plaas. 

.UIAJUBA! 

En nou? Glo dit of nie, maar Stiefmoeder van oor die 
see is agterna! Keer op keer bet haar pogings om die nuwe 
Republieke, die Oranje Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Re
publiek (Transvaal) in te palm, misluk, totdat op 'n goeie 
dag sir Theophilus Shepstone (die ou Duiwel se slypsteen!) 
doodkalm die Union Jack in Transvaal kom hys! En hoe die 
Boere ook al spook, dit bet niks gebelp nie. 

Om hul vrybeid te bebou, moes die Boere dus die wapen 
opneem in die Eerste Vrybeidsoorlog. Op 8 Desember 1880 
bet bulle by Paardekraal besluit dat die ou regering van die 
Republiek weer berstel moes word, en so bebaal bulle dan 
ook oorwinnings by Laingsnek en die Ingogo-rivier. Die 
finale slag is egter op Amajubaberg op 27 Februarie 1881 
gelewer onder aanvoering van generaal Piet Joubert. 

En nou behoort Amajubaberg aan die Boerejeug! 
So moet heel Suid-Afrika eendag weer behoort aan ons 
volk, vry van die dwingelandy van die Stiefma! · 

Boerejeug, is jy 'n getroue, ware, opregte Bocrejeuglid? 
Wcet dan dat jy help in die stryd wat begin is toe ons Oupa's 
en Ouma's nog nie eens geleef bet nie - 'n stryd wat in oor
winning MOET eindig. Amajuba toon die weg! ! 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgers, Grafsteenmakers 

Begrafnisversekeraars 

Bloemfontein - Pretoria 
1M Takke 

PLUIMVEE 
Die !Ieite l"lrma em a PL~ 
&Dt&8 ea aDder l'&QDUB.TE aaa 

te •mar II: \ 

C. IU. ELOFF EN KIE. 
(~.)]Spit • 

IIOJlEHAJU[ (PMbU '7184) N..-. 

Caledonse Jeug 
Trakteer O.B's 
Aan die huis van vcldkornct 

Human tc Middclplaas hct die 
Boerejcug 'n gcscllige agtcrmii
dag vcrskaf ann die oucrs en 
groot O.B.'s op Saterdag 24 
Januarie. 

Vcrvcrsings is vcrkoop, en tcr
wyl die Tannics gesellig kon 
verkcer, het die Omies jukskci 
gespccl. 

Die aand om scsuur is 'n beer
like kouc etc bcdien en die 
Omics, wat taamlik mocg was 
van spec!, bet net gretig weg
gcle. 

Daarna is 'n bictjie volksp~
letjies gcspcel en die Komman
doraad van Caledon hct toe 
sommcr terselfdertyd 'n verga
dering gchou waarop be;:~luite en 
rcelings getref is vir die fees
vicring van Amajubadag, wat 
gchou sal word te Middclplaas 
by hoofkommandant Viljoen. 

Die mooi bcdraggic van £7/15 1-
is ingesamel na onkostc afge
trck is. Die Boerejeug bedank 
mnr. en mcv. Human vir bulle 
gasvryheid en hulp. 

...................... 

MEUBELS 
PRYSBJ STYG VINNIG 

KOOP NOU 
One bon alleenllk goeJ. 

kwaUtelt 1\l eubels In 
voorraad 

WERDA 
M'eubelhandelaars 

(EIENDO:&IS) BEPERK 

Groote Kerkgebou - Kaapsta..-

••••••••••••••••••••++ 

'Deur Krisjan 

nic! En dit hCt ook. 
Niemand bet lets vcrmoed nie, 

maar al die tyd bet Willie en 
sy maats noukeurig alles dop
gchou en bulle plannc haartyn 
uitgcwerk. Met 'n baie oullkc 

\l"iUie van Rensburg: Een van 
llie ontsnappelinge 

s~t het bulle daarin geslaag om 
alma! saam in die een gro1>t !.el, 
waarvan die vensters na buite 
in die werf, uitgaan, te kom. 
Maar nou mocs die tralics nog 
af, en hoe? 

YSTER-SAGIES 

Ek bet · altyd twee 10-duim
lange ystersagies by my gehad. 
\Vaar en hoe ek dit gebere het, 
bly maar een van die onopgeloste 
gchcime vir die speurders. Ek 
bet van die planne gchoor, en 
trek toe die Sondagmiddag, net 
toe ons haas vir oefening moes 
uitgaan, my jas aan. Die twee 
sagics steek cit in die binnesak. 

Ek is eerste oopgcsluit, en 
nccm die kans waar. Ek stap 

na die groot set waarin my 

' ' BOEREDOGTERS • • 

· NOG 'N WENK 
Solank dit nog somer is, k9.n 

ons op 'n bale maklikc manicr 
ons kas styf deur 'n aand1•te te 
gee. Besluit waar en wnnncer 
julie dit wil hou en b~'r,in dan 
dadclik kaartjies verkoo~> - 2/9 
enkcl en 5/- dubbcl is 'n billike 
prys. Teen die tyd dat julie 
kombuis sc kant-toe moet ;~taan, 
wcet julie dan vir hocvcci om 
klaar tc maak. 

En die spyskaart? ·n Lekkcr 
bord sop om die aptyt tc prik
kcl, en dan die hoofgereg bc
staande uit koue ·vleis €'U slaaie. 
Feitlik al die voorbcreidings
werk hiervoor kan vooraf gc
doen word, en dit sal 'n hals
oor-kop jacry die aand van die 
dincc uitsknkcl: Ecn kook die 
vorigc dag al die soutvleis en/of 
boud sag; die ander braai die 
hocnder (indicn bcskikbaar); 
andcr kook aartappcls, beet en 
uie; <'n natuurlik moet daar ook 
'n heerlike slaaisous wees! 

Die wat nou nog ,nie werk 
bet nie, sny die slaai: gcraspcr
dc wortels, tamatieskyfies, kom
kommers, piesangs, aartaJU>el
slnai, beet.slnai, ens. Rangsl<ilt 
die slaaie en vleis kcurig op die 
borde. 'n Koue nng€'rt'g of vrug-
te en dan koffie sal die ete goed 

afrond. 

Maar moet nou nie sommer 
na die eerste groentewinkel stap 
en die grocnte gaan koop nie. 
Daar sal seker bale boere en 
tuiniers wees wat maar te graag 
vir julie van hul wortels, tama
ties, uic, beet (en mlskien ook 
nog 'n skaapboud!) sal laat kry. 

Kom, dogters, aan die werk! 

Jeugkonsert 
In Kaapstad 

Die Boerejeug van Kaapstad
sentraal hct op 6 en 7 Februarie 
'n verskeidcnheldskonsert in die 
Ebenczcrsaal, Maitland, gehou. 
Die geesdrif waarmce die klom
pie die saak aangepak bet ver
dien aile !of, maar dit Is bale 
jammer dat hulle so swak on
dersteun is deur lede van die 
groot O.B. 

Die toneelstukkies was vir 'n 
groot deel oorspronklik, en hoe
wei die onderneming van uit 'n 
ondcrstcuningsoogpunt nie juis 
geslnagd was nie, bet dit ge
toon wat in die Boerejcug van 
Kaapstad> steek. Hulle is manne 
van die daad! 

O:sTSNAP! 

Toe Boeta 'n rukkie late;.- uit 
die set kom, het hy dan ook 
die jas aan. Ek gaan staan toe 
ewe gedwee by die hoek van die 
muur in die werf, maar wys vir 
Boeta om so na aan my te kom 
as moontlik. Dlt geluk ons ook 
eenkeer dat die bewaarder, wat 
ons gedurig dophou, wegkyk, en 
ek gee die sagies vir Boeta. Hy 
glip dit in sy sak sonder dat 
iemand wat daar was dit sien. 

Dit bet groot moeitc en ver
sigtige werk gekos om die ystcr
tralies ongemerk af te snag: die 
een moes op die ander se rug 
staan en saag, en dan kon dib 
wag boonop nog enige oomblik 
deur die loergaatjie inkyk. 

Alles bet egter goed gegaan, 
en toe ek in die kamp was, lees 
ck van die waaghalsige out
snapping van 'n groep in rill! 

. Bloemfonteinse tronk! Brav1>! 
(Word vervolg) 

AMAJUBA 
Veldkom ette E. Strassberger 

Vryheidsgees bruis deur ons arc, 
blttere jarc 
van vervolging is vcrby. 

Laks en loom word enkel' 
harte 

wat vcrgeet geboortesmarte 
van 'n volk in barensnood 
aan die poorte van die dood; 
wat vergeet hoe stoere helde 
teen die dood geworstel bet, 
toe die Brit met magsgewelde 
ons ons volkskap wou belet. 

Amajuba! rig die hande 
wat verslap bet ylings op. 
Amajuba! bind die bande 
wat gesmee is stcwig vas. 
Veyheidsvlam van Amajuba, 
Veyheidsvlam deur heel ons 

land. 
Vryheidsvlam gloei in ons harte 
en geen smarte 
kon die veyheldsvlamme blus . 

Dank God vir getroue harte, 
nie teruggedeins vir smarte, 
Vadcrland gctrou gedien 
God en Volk met daad bemin. 
Kamerade - O.B.-leiers, 
Kamerade in gevang'nis, 
Kameraad in daagliks pligte, 
Kameraad in nagtllk' vlugte, 

In ons harte gloei een fakkel, 
deur ons are bruis een gees. 
Amajuba! smee die bande, 
Rig dan op die slappc hande, 
vir ons God en vir ons Volk, 
vir ons Land, Suid-Afrika! 

.. K ERSK AAR Tf 
NIE ONTVANG 

Gedurendc Dcsember bet Boe
rejeughoofkwartier twce bestel
lings vir kcrskaarte ontvang, 
wat weens onvoldoendc adresse 
nic uitgevocr kon word nie. Die 
bestellings was as volg gemerk: 

1. Royalwcg, Maitland (geen 
naam). 

2. R. Groenewald ( g e e n 
adres). Posorder uitgereik 
te Bethlehem. 

Die persone wat hierdie twee 
bestellings geplaas bet word ver
soek om, indien hulle hut geld 
terug wit ontvang, voor 15 Maart 
met Boerejeughoofkwartier, Bus 
10:59, Pretoria, te skakel. Noem 
assebllef die aantal kaarte wat 
be1tel is. 



BLADSY AGT .,DIE O.B.", WOENSDAG, 18 FEBRUARIE 1948 ------------------------------------------------------
In ltalie Vanpag: 

TITO STUUR WAPENS 
AAN IT ALIAANSE 

KOMMUNISTE 
Buitelandse waarnemers voel verontrus oor die voor· 

bereidings wat die ltaliaanse Kommunistiese Party besig 
is om te tref. Daar is a ile aanduidings dat bulle bul 
1,laggereed maak om met wapengeweld t e s laan sodra die 
tyd daarvoor aanbreek. Met hierdie doel voor oe word die 
Kommunistiese party tans in leer-eenhede omgeskep en 
ontvang bulle militere opleiding onder die Ieiding van 
Russiese offisiere. 

Die Italiaanse Kommunistiese 
Party is in twee groepe ver
deel: die een word georganiseer 
as 'n polltieke korps terwyl die 
ander 'n militere eenheid vorm. 
Laasgenoemde ontvang sy op-

De Gasper! 

dragte van die Kominform. 
Hierdie leer tel ongeveer 100,000 
man en is ten volle gewapen 
met Amerikaansc, Britse en 
Joegoslawicse outomatiese wa
pens. Hulle het genoeg amuni
sic om vyf dae lank aan harde 
gevegte dec! te .neem. Verdere 
voorrade word uit Joego-slawH! 
aangebring. Hierdie ammunisie 
sal E!gter nie vir al hul wapens 
gcskik wees nie. 

SPANJAARD 

Die leer is georganiseer in 
seUe van tien tot dertien man. 
Aan die hoof van elke afdeling 
is daar 'n Rus wat deur die Ko
minform gestuur is om Ieiding 
te neem. Die bevelvoerder van 
hlerdie Kommunistiese onder 
grond<;e leer is Piedro Cesshia 
wat gedurende die Spaanse Bur
geroorlog aan die kant van die 
Kommuniste geveg bet. Na die 
oorlog het b y uit Spanje gevlug 
en ' n hele aantal jare in Rus
land tlE>urgebring. Hy is 'n per
soonlike vriend van Jo10cf Sta
lin en word beskou as laas
genocmde se persoonlike ver
tcenwoordiger in Italic, aldus 
die verslag van De Courcy in 
Review of World Affairs na 
aanlciding van 'n rapport wat 
in sy bande gcval bet. 

Aan die hoof van die politieke 
groep staan Togliatti wat mecr 
in die openbaar optree as sy 
ondergrondse bondgenoot. Saam 
vorm bulle egter die uitvoe
rende raad. 

RUSSIESE MAARSKALK 

Volgens beskikbarc inlig
ting word gemren dat die 
Sowjct-veldmaarskalk Kirov 
tans in ItaliC is. Hy is van
a! Rusland gestuur met 'n 
spesiale militere sending. Hy 
bet o,1der die nanm van Mar
tin Covacia gereis. 
Waarnemers het gemerk dat 

verskeie van die Kommunistlcse 
sel-leiers onlangs verdwyn het. 
Vermoed word dat hulle bcsig 
is om lede in ander provinsies 
af rig. , 

Ook die politieke afdcling van 
die Kommuniste sit nie stil nie. 
As teenvocter vir die Marshall
pial\. is 'n ,front" gestig waar
aan die Kommuniste en die 
linksgesinde Sosiallste deelncem. 

MOET KIES 

Vir meer as 'n jaar hct die 
Sosialiste die Kommuniste slaafs 
agterna gepraat, maar hulle sal 
nou moct kies of hulle soos 
Italianers wil dink of dink soos 
die Kominform hulle voorskryf. 
Aan die een kant is die hulp 
wat Amcrika bereld is om aan 
te bled, bale verleidelik; aan 

Landsdiens 
(Vervolg van bladsy 3, kolom 3) 

die uitroeiing van onkruid, die 
aanplanting van bosse, die ann
legging van vakansie-oorde en 
fecstereine, ens., ens. Die ar
beidsdiens kan aan Suid-Afrika 
'n diens van onskatbare waarde 
!ewer, d.w.s. uit ekonomiese en 
kulturelc standpunt beskou. 

Dit moet egter beklE'mtoon 
word dat die arbeidsdiens nie in 
die eerste plek 'n ekonomiese 
onderneming is nie maar WE'l 
' n opvoedingsinstelling. Nie 
die arbeid wat verrig word, Is 
die hoofdoelwit nie maar wei 
die opvoedingswaarde wat die 
bepaalde arbeidsbelewing vir die 
jeug het. 

(Word vervolg) 

I\1ASJIEN SLIMMER AS 
MILJOENE MENSE 

TESAME 
Die wereld se grootste elek

troniese brE>in bet 'n paar dae 
gelede aan die werk gespring 
om die presiese plek van die 
maan in die algelope honderd 
jaar vas te stet. Dit sal ook 
die posisie van die maan in 
die volgen<le eeu bepaal. 

Die litUlMgestelde megnnisme 
bestaan uit 12,000 E>lektroniese 
buise en buise wat kan .,ont
hou," en is bekend as die 
J.B.M.-elektroniese berekenaar. 

Dit bet £187,000 gekos om die 
masjien saam te stet. 

Die elektroniese bre in word 
in 'n spesiale kamer waar die 
tempperatuur gereguleer wor<l 
gehou. Daar word gemeen dat 
dit die .,brein" omtrent tweE> 
Jaar lank 1al neem om die 
presiese poslsies van die maan 
in die 19e en 20e eeu tE' 6e
paal - 'n taak wat 'n paar 
miljoen rekenkundige'l 'n hele 
leeftyd 11ou reneem het. 

die ander kant staan die alge
mene verkiesing (wat In April 
plaasvind) voor die deur en 
deelname aan die front kan vir 
hullc aansienlike aantal setels 
besorg want hulle sal dan kan 
rekcn op Kommunistiese steun. 

V.S.A. BESORGD 

Of de Gasper!, huidige eerste 
minister vail Ita!H!, daarln sal 
slaag om die Kommuniste son
der hulp van bulte op bul plek 
te hou, sal die volgende maande 
moet leer. 

Amerika toon besorgdheid oor 
die posi.,ie in Italie .en nieteen
s taunde alle Amerikaanse vloot
mag'te reeds teen diE' middel 
van Desember die ltaliaanse 
wat('rs moe~"> '\Crluat bet, is hule 
nog ge'ltasioneer in Napels e n 
Taranto. Dit is duidelike dat 
Amerika nic van voorncme is 
om sy vloot uit die Middelland
sc See terug te trek nie. So 'n 
stap sou noodlottig, nie net vir 
Italie nie, maar ook vir Grle
keland wecs, aangcsien daar 
gecn ander magte oorbly om 
di<' Kommuniste In toom tc hou 
nie. 

Om Amujuba 'n wa re va
kansiE"-oord te maalc, bE>t 
die B oercjeug ' n groot 
S\\embad ann die ,·ot't van 
die berg gt'bou waarin va
k ansiegangt'rs heerlik in 
tliE' somer kan baljaar. Op 
die voorgrond is uittrelc
huisies. 

Polisie Tree 
Op Teen 

lndiers 
Nog 'n groep lndier-wetsoor

tre(lers bet Sondag die Trans
vaalse grE>ns by Volksrust oorge
steE'k. AI vyf wat aan die oor
treding deelgene<>m b et, is deur ' 
die polisie in hegtenis geneem. 

Die polisic het ook Saterdag 
klopjagte in Durban sowel as In 
Johannesburg uitgevocr op die 
kantore van leiers van die Jyde
likc versetbeweging. In Durban 
is die huis van dr. G. M. Naiker, 
,voorsitter van die Natalse In
diiir-Kongrcs dcurgcsoek. In 
Johannesburg is behalwe die 
kantorc ook die huis en s preek
kamer van dr. Y. Dadoo deur
gesoek. 

Die polisi<' hct beslag rele op 
dokumente. 

,Die O.B.'• word gNiruk deur Pro 
Ecclesta·Drukkery Beperk, SteUenbOacb, 
vir die elenaara en ultgewere: VOOR
SLAG (Edme.) Btperk, Groote Kerk
gebou 703, Posbu.t 1411, Kerkpleln, 
Kaapata d. 

,,E,NGE.LAND MOE.T NIE. 
SKULD BETAAL'' 

Ten einde Engeland In staat 
te stel om weer t e berstel en 
by t e dra tot die beropbou 
van Europa, stel die Ameri
kaanse komitee lir hulp aan 
Europa. voor da.t skuldeisers 
van Brittanje dele van die 
skuld a.fskryf terwyl Iande 
wat deur Britse bulp geduren
de die oorlog ,bevry" is, die 
ander skuld moet dra. 

Hlerdie kwytskelding van 
skuldverpligtinge bet veral 
betrekklng op die bevrore ster
llngbalanse In die sterllngblok, 

Drie Beveel Om 
Musiekmeesters 

Te Word 
Drie Russlese komponiste is 

voor die sentrale komitee van 
die Kommunistiese Party ge
daag omdat bulle nie klassieke 
musiek s oos die van Tsjalkof
ski en Rimski-Korsnkof kan 
lewer nle. Bulle Is daarvan 
be!'!kuldlg dat bulle verrotte 
musiek komponeer en dat bul
le afgewyk het van die gees 
van die party. 
Hu1Ie is nie restraf uie, maar 
aauges4! om dadelik musiek 
voort te bring volgens die 
voorskrifte van die party, 
., wat nle moeillk . behoort te 
wees nle," bet dit gelui. 

S.A. Stem 
Toe 

d.w.s. die sterlingbalanse wat 
deur die opsegging van vrye 
sterling-omsettlng vir die be
trokke Iande onnutbaar ge
word het. 

Die Internasionale Geldfonds, 
en selfs Amerika kan help om 
so 'n konferensie byeen te roep 
waarop hierdle kwytskeldlng bc
spreek kan word, verklaar die 
komltee. Na Reuter uit Louden 
in verband met hierdie '\·oorstel 
berig h et Statebondshmde, warn
onder Suid-Alrika, Nu-Seeland 
en Australie al vrynilllg oor
logstydse sterlingbalanse alge
skryf. 

Engeland probeer ook om 
Egipte, Indie en Argentinie oor 
t e haal om dieselfde te doen. 

Wou Met 
Neger Trou: 

Gevonnis 
' n Britse meisle, Margaret 

Goosey, wat spesiaal na Amerika 
gegaan bet om met 'n neger, nan 
wie sy ' 'erloof is, te trou, i'l in 
die staat Virginia in die tronk 
gE'stop ' 'anwee hanr wederreg
telike verhouding met 'n neger. 

Die saak is verlede week in 
die Britse Iacrhuis geopper, en 
daar is gevra dat die saak ver
der ondersock moct word, om
dat dit inmenging in die per
soonllke vryheld sou wees. 

Bevin, Britse minister van bui
telandse sake, het cgter verklaar 
dat die optrede teen Goosey 
heeltemal in oorcenstemmlng is 
met die wettc van Virginia. Sy 
Is vooraf deur die staat ge
waarsku dat sy haar aan vervol
ging blootstel, maar het haar nic 
daaraan gesteur nie. 

I 

•• 

ARGENTINIE VAT 
BRITTANJE SE 

EILANDE 
l\lagtelose woede was dle enig. 

ste reaksie in die Brltse Ryk 
toe Argentinie in samewerking 
met Chili die algelope weke ge
biede naby die Suidpool toege
elen bet wat voorheen deur Brit
tanje beskou was as sy besit
tings. Argentinle bet beslag gel6 
op die Falkland-eilande en Chili 
op die Shetland-eilande. 

Engeland se protes teen bier
die optrede Is eenvoudig beant· 
woord met vlootoperasies In die 
omgewing van die eilande. In 
Brltse kringe is die Suld-Ameri
kaanse Iande verwyt dat hulle 
nou van Brittanje se swakbeid 
gebruik maak em van hom ge
bied te vat wat by vir byna twee 
eeue al as syne beskou. En~e
land bet u oplossln~ voor~ 

stel dat die i$kll voor 'n tnter· 
na.sionale hof gel~ word, maar 
daartoe weicr Argentlnie om In 
te willl1. 

Nood
Regulasies. 
Bly Moontlik 

Dit is sterk te betwyfel of die 
regering die noodrcgulasies wat 
betrekking het op staatsampte
nare wat hulle verbied om aan 
die Ossewabrandwag te behoort, 
sal Jaat verval. AI die nood
regulasles sal op 30 J unie a.s. 
verval, maar gemeen word dat 
die meeste weer in werking ge
stel sal word by wyse van nuwe 
wetgewin~. 

Daar is reen verbod op 
ataataamptenare ·wat bulle ver
bied om aan dle Kommunisties(' 
Party te behoort nie - wei be
ttaan so 'n verbod in Amerika. 

Die 
·aanstaan 
word ta~ 
nie en ~ 
wis.,el ,.~ 

Die vola 
name va11 
woordigcr 
wat hy In 
in hakics 
0. Ekstc 
toria-Dist1 
loo - 481 
J. F. M~ 
stroom, (n 

- 890); 1 
T rollop ~ 

<mnr. F. 
Bethal-~1 
setel, voo1 
mnr. J. P 
666 stcmJ1l 

In Johl 
kondig d 
sionale P 
aan hlcrd 
Die nam~ 

wat hicrd 
is reeds 
gelo maa 
dig word. 

Besondej 
setels wat 
is nog ni~ 
m11.ar vol 
same elf 
gaan. 

Die En• 
gelope w~ 

fort In d, 
N.C. H~ 
dat die s! 
Dohne, ' 
sal kry. 
die Icier 
Vrystaat, 
ken. 

v.s 

Amerill 
meer 1"1 
Grit'kelal 
t.og van l 
rill a-rna 
hoof te 
hebben~ 
ring. 

Die l 
genl. M 
'n persgj 
Kommu~ 
van Gril 
dat die ( 
die anti 
in besit 
omligg<'l 

'n All] 
rikaans~ 
landse s 
verklanl 
dig sal I 
sors G 
beroof 

weeg 
ters. 
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