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Kommuniste se 
Jag op Kinders 

geruk bet. Verlede jaar aileen 
is hierdie getal, volgens 'n Uni
ted Pers-berig, aangevul met 'n 
verdere 1,200,000 seuns en dog
ters uit Ruslan<l self. 

Britte Voer Duitse Kos 
Uit .Beweer Koerant 

Die Britte is hesig ten spyte van die feit dat miljoene Duitsers 
wegkwyn van honger, op groot skaal Duitse voedsel na Brittanje uit te 
voer. Gedurende 1947 is in Hamburg aileen meer as 100,000 skape ge
s~ag waarvan die vleis na Brittanje uitgevoer is. Benewens hierdie vleis 
word groot hoeveelhede Duitse groente, hotter en vrugte in Brittanje te 
koop aangehied, volgens herigte in die Duitse pers. 
'n Duitse koerant, waarvan ons 

so pas 'n uitknipsel ontvang bet, 

berig dat daar verlede ja.ar elke 

dag 800 skape in Hamburg ge

slag is. Die vleis word dan inge-

hove, naby Emden, gemaak en 
dan uitgevoer. 

GROENTE 

Voorts word berig dat in Lon-

maak en na Brittanje uitgevoer. 1 den daar spesiaal 'n onderne-

Die Britte is darem so ,genadig" 

dat die Duitsers die bloed van 

hierdie diere kan kry. 

'n Hdllandse predikant wat op 
besoek in Londen was, verklaar 
dat by daar botter gesien bet wat 
in papier met 'n Duitse etiket 
daarop, toegewiklcel was. Hierdie 
botter word in 'n fabriek by lhr-

ming met die naam van Reuton, 
Merris and Co., Ltd., opgerig is 
wat die invoer van groente en 
vrugte uit Duitsland omlerneem 
en bebartig. 

Blykbaar word hierdie voedsel
uitvoer beskou as deel van her
stelbetalings aan Engeland. 
Soortgelyke praktyk word, vol
gens Engelse bronne, deur <lie 
Russe in bul gebied gevolg. 

Arbeiders en V.P. 
Werk Saam 

Daar is aangekondig dat die 
Verenigde Party en die links
gesinde Arbeidersparty tot 'n 
voorlopige verkiesingsooreen
koms geraak bet, waarvolgens 
die Arbeiders agt setels in die 
komende verkiesing sal bestry. 
Vyf van die setels is aan die 
Rand, (Johannesburg-stad, Ro
settenville, Edenvale, Germist~n, 
Benoni). Die twee ander setels 
is in Natal. Die name biervan 
is nog nie aangekondig nie. 

Rusland is besig om op groot 
skaal Griekse !cinders uit die 
gebied wat reeds deur die Kom
munistiese genl. 1\larkos vero
wer is, na aangrensende Iande 
wat reeds onder die Russiese 
plak staan, weg te voer. Die 
Kommunistiese radio bet ver
lede week gespog dat by reeds 
4,500 kinders weggevoer bet en 
daar word verklaar dat die uit
eindelike doelwit die wegvoe
ring van 80,000 Griekse kinders 
is. 

BOUBAAS ONTDUIK VERBOD EN 
LEWER MEER MET 
GEWILLIGE .HANDE 

nege of tien maande sou geneem 
bet, is binne vyf-en-'n-half 
ma.ande voltooi en afgelewer. 

Hoewel die werknemers bereid 
was om die werk so te aan
vaar, het daar dadelik klagte van 

Waarnemers van die Verenig
de Volke wat by Kozani en 
Kavalla gestasioneer is, is besig 
om die saak te ondersoek. Uit 
Salonika word berig dat elke 
familie in Sopot, twee myl van 
die Joego-Slawiese hoofstad, Bel
grado, opdrag gekry bet dat 
bulle elkeen 'n Griek moet aan
neem. Die kind sal deur die 
staat voorsien word. 

• 1 die kant van die bouvakbond ge
kom en 'n botsing met die De
partement van Arbeid was on
vermydelik. 

Ten einde die prohleem van swak en onwillige arheiders in die 
houhedryf, wat grootliks verantwoordelik is vir die stadige tempo waarmee 
huise voltooi wol'll, uit die weg te ruim, het 'n Kaapstadse houhaas 'n rewo
lusionere arheidsvoorwaarde wat grens aan die verhode heginsel van stuk
werk, in werking gestel en reeds opspraakwekkende sukses hehaal, na hy 
Die O.B. meegedeel het. Hierdie metode wat hom dadelik in hotsing met 
die Arheidsdepartement en vakhonde gehring het, het na ondersoek gehlyk 
heeltemal in ooreenstemming te wees met die hepaling van die wet. 

Gemeen word dat kinders ook 
na Roemenie, Pole, Hongarye en 
Tsjeg'go-Slowakye gestuur sal 
word. Daar is ook berig dat 
op een plek 'n bele dorpie se 
inwoners ontvoer is. 

Volgens die oU<lkommunis 
Kravchenko bet die Russiese re
gering teen die end van die 
oorlog reeds oor 9 miljoen kin
derslawe beskik wat by met ge
weld van Russiese ouers weg-

Hof Beskerm 
Man Teen 

Vrou 
'n Besonder klein mannetjie 

van Texas bet 'n hofbevel ont
vang wat hom sal beskerm teen 
sy besondere ,.groot vrou," so
dat sy hom nie sal molesteer nie. 
Die man bet aangevoer dat sy 
vrou hom by die deur tiitgesmyt 
het. 

Hoewel stukwerk (waarvolgens 
arbeiders betaal word volgens 
die hoeveelheid werk wat bulle 
Iewer) in die praktyk getoon bet 
dat dit die bou van buise baie 
bespoedig, is dit in Suid-Afrika 
verbode. Boubase wat dit pro
beer toepas bet, is swaar beboet. 

Waar daar geen aanmoediging 
vir die flukse werker bestaan in 
die vorm van verhoogde lone nie, 
spreek dit vanself, so word ver
klaar, dat die neiging sal be
staan om die swakste werker se 
pas aan te neem, want meeste 
werkers sal voel dat as die man 
wat 400 stene per dag le dieself
de loon kry as by, daar geen nut 
in steek dat hy 1,000 stene le nie. 

,VAKANSmGEES" 

Sedert die oorlogsjare bet bou
base dan ook ondervind dat die 

VolksbeWeging Sal 
Binnekort ·In Frankryk 

Regeer . 
Die verwagting is in politieke kringe deur 'n toespraak 

van genl. De Gaulle verlede week opgewek dat by binne 
ses weke aan bewind sal wees in Frankryk. De Gaulle 
bet gese dat by gereed is om die leierskap van Frankryk 
te aanvaar, en in dieselfde asem hom weereens skerp uit
gelaat teen die magteloosheid van die politieke partye om 
iets vir die land te doen. By bet die parlementere stelsel 
in die verband beskuldig van ,kroniese lamlendigheid". 

Hy het verwys na die Russiese 
staatsgreep in Tsjeggo-Slowa
kye en dit as 'n vingerwysing 
voorgehou van die Russiese 
strewe na wereldoorheersing. 
, Frankryk word van buite be
dreig deur die uitbreidlng van 
'n groot ryk en word inwendig 
bedreig deur verdeelsiekes wat 
in die hande speel van hierdie 

moondheid," het hy gese. 

Voortgaal'lde het hy 'n beroep op 
die vrye moondhede van Europa 
gedoen om 'n ekonomiese, stra
tegiese en diplomatieke blok te 
vorm waarby ook Duitsland in
geskakel moet word. Duitsland, 
meen hy, moet as 'n federasie 
van state tot die blok toetree. 

boeveelheid werk wat bulle uit 
bouwerkers kry, tot 'n minimum 
gedaal bet en bulle staan rade
Ioos oor hoe om hierdie .,vakan
siegees," vera! onder die nie-blan
ke werkers in Kaapland, uit die 
weg te ruim. Dit blyk dat die 
meeste werkers nie verder ckom 
as om 700 stene per dag te le nie 
en dat baie niks meer as 300-
400 ingebou kry nie. lets wat 
voor die oorlog onbekend was. 

Om hierdie sloergang te bowe 
te kom bepa.al die betrokke bou
baas nou, wanneer hy 'n kon
trak met 'n werknemer aangaan, 
dat hy die reg voorbehou om 
hom onmiddellik uit sy diens te 
ontstaan as hy onder normale 
omstandighede minder as 1,000 
stene per dag hi. Skrynwerkers 
moet minstens in staat wees om 
vyf tot agt deure per dag op te 
bang. 

Vrouens 
Sou Huise 

Onderwyl die Geallieer
des nog meer as 'n miljoen 
Duitse· soldate in krygsge
vangekampe aanhou en 
jong Duitsers werf om vir 
bulle te werk, moet Duitse 
vroue vandag weens di~ 

arbeidstekort inspring om 
die puinbope van die 
Duitse stede op te ruim. 
Vroue is bier besig om die 
bruikbare stene skoon te 
skraap sodat daar later 
darem weer gebou kan 
word. Intussen voer Rus
land groot hoeveelhede 
Duitse sement uit, o.a. ook 
na Suid-Afrika, wat die 
bouery vertra.ag. 

Let op die uitgeteerde en 
verwese vrou regs op die 
agtergrond. 

~ ···· - --- - - - ----~~ 

GROOT SUKSES 

Na ondersoek het dit egter 
geblyk dat hierdie arbeidsme
tode heeltemal wettig is. 

TEVREDE 

Hoewel die vakbonde die in
druk wil skep dat dit teen die 
belange van die werkers is, en 
daar oral 'n groot vraag na bou

Tot dusver bet dit wonderlike J werkers bestaan, het hierdie on
resultate afgewerp en werk wat 
volgens die ou gang minstens (Vervolg op bl. 3, kol. 1) 

.. ~·>\ , •. 
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POTCBEFSTROOM 
HERDENI{ 27 FEB. 

Vryheidsdag AFRII{ANERS BYEEN 
0 p ,Bogu~~~~.2~ .... !,!IP:~ ...... k 

, In die afgelopc ja re wa., daar 'ir die O.B. nog nooit 
'n werk wat hy te groot of t e nietig ge-ag bet nie. Wanneer 
die O.B. dus in hierdie komende verkiesing, waar ook weer 
'n berg is wat ingeneem moet word, die perde moet , ·ashou, 
goed, dan sal ons die }lerde vashou. 1\liskien kan ons s ien 
dat ons mense die verkeerde berg storm, en volgende ltccr 
sal bulle dan \ir on., die beurt gee". In die trant het die 
jeuglcier , hfgenl. prof. D. J. \"an Rooy, gepraat by geleent
heid van die Yryheid-.dag\iering te Potchefstroom OJl 27 
Fcbruarie. 

I 

lug en winrlstilte, kon die O.B.- gcrig aan die Ossewabrandwag 

G d 
• k kommando van Zwartruggens en aanwcslgc gocdgesindc mcde-rOOt rl n op 27 l<,!'bruaric, VryhC'idsdng, Afrikaners, hct sy eerwanrde 

veral nndruk gcle op die ver
strekkcnd(• gcvolge van di!.' oar
winning op Amajuba en vcrder 
verduiddlk dat h ierdie hcldhaf
tige daad van 'n handjlevol 

I 
Daar was tussen 200 en 300 

,.Nes met die slag van Ama- mens(' tecnwoordig, en diP ver
juba in 1881, was dit vandag rigtingl' hct gestaan onder die 
weer die Afrikanervolk wat die bevel van die Studente-komman
vyand toegelaat het om bo-op do van Potchcfstroom. Die Boe-

Die kommando van Grootdr1nk 
het Vryheidsdag gevier dcur 
reeds die middag te begin met 
hul br<lrywighede. Die vcrrig
tinge 1.1 met Skriflesing c n ge
bed geopen deur komdt. \V. van 
Rooy<'n, wat uit Gesnng 12 laat 
sing hct. Hicrna hct wagkapt. 
E. A. Ncl die teenwoordlgcs vcr
welkom. 

1 

Bocre gelyk"taande en in som
mige opsigte nog van groter be
tekenis is as die groot oorwin-

1 

ning b<'hnal op Dingaan. Om 
konsekwent te kan we<'s, meen 
die sprekcr, moet Afrikaners 
daarom daarop aandring dat 

\ 

die b<'rg te kom. Die Boerevolk rcjcug was verantwoordclik vir I Verversingc, b:staa~dl' o.n. uit 
is nan die slaap gcvind", het die vlaghysing- en stryking. Op- bees- c_n sk_aap;\or~. IS te !wop 
spr. vcrvolg. ,Dit is ons plig vallend was. dat. so bnje anders- aangeblcd. n Kalf IS deur veld
om hulle weer daar te gaan af-~ dcnkendes ook die verrigtinge kte. J. ~cl geskcnk w~t dcur 
ha.al." , bygcwoon het. hnar ~n ha~r ondcrof!lslcrc be

Nadat die vuur aangestcek is, wcrk 1s. D1c opbrcngs d~an·an 
hct 'n lid van die dnmeskom- was £7-15-6, waarby no~;. n bc-

,Jeugleier prof. D. J. van R ooy 

Wysende na die gevare en 
vy!mde wat vandag die blankc 
bcskawing van Suid-Afrika be
dreig, het spr. vera! nadruk gc
le op die steeds toenemende 
kleurvraagstukkc. ,.Dit is die 
vyandc wat vandag besig is om 
ons stcrkstc vestings tc vcrower 
onder die vaandel van kommu
nisme, <'n ons moet en ons gaan 
hullc daar afhaal." 

mando, mej. H. Schcepers, en draggle van £2-2-_0 gekom het , • , 
C p v t, d" el ftc wat veldkte. Ncl mg<'!lamcl hct I F.t>rw. l\1. S. I •. GrobiE'r 

mnr. · · en cr 1 ~ g 0 by wyse van 'n g<•scllighcid. Die 
voorgedra, by wy ;e van n beurt- 1 b dl f weer op gcbruiklil<e wyse vier en · • 1 • totn <' op rengs van e ecs was . . 
sp_rnak. D1t was n P egtlge oom- UO-Hi-S m hermnering terugroep die 
bhk. · dade van sy heldhaftigc "voor-

Na die ver rigtingc het die geslagtc. 
dameskommando onder Ieiding Hoofkomdt. J. Struwig hct die l)eur stiptclil< trcd tc hou met 

komdte. Betta Snyman fccsrede gehou en rn~lding gc- die \OOrgeskrcwc tyd van die 
vervcrsinge vcrkoop aan die maak van die vooruitgang van program lmn die aanwcsigcs 
tcenwoordiges. die Ossewabrnndwag en di<• hulle weer hc<'lhartig vcrlustig 

Daar kan nog gemcld word groclcndc belnnglltclling in sy in die gedagtc dat sanm met die 
dat Wagkommandant Dawic !deale. Hy het die bctckenis aan- brandcnde houlstapcl in ons 
Schoeman wat ni<' op die tcr- gcdui van Amajubn in ons rc- mldde soortgelyke houtstapels 
r<'in van die fcestelikheid kon publikcinse stryd. hullc vlamme !ler en vry die 
wees n ie, sy cic vuur op sy lug opskiet oor die lengtc en 
plaas, Schocmanshof, sou aan- \Veens swnar W<.'l'r wat opgc- brecdte van die Vaderland. 
stcck. Komdt. Schoeman hct 'n steek het, is die mense almnl Die aanwesigheid in ons middc 
tydjie terug sy Vader deur die huistoe. Die \'uur i s om ncge- van oud-O.B.·gencraal en oud
dood verloor, en die komman- uur die aand nangesteel: dcur O.B.·kommnnduntl', eerwaarde 
do's van Potch<'fstroom wil hom komdt. Van Rooycn, wa.gknpt. ~1. S. F. Grobler en mcv. Groblcr, 
ook la ngs hi!.'rdie weg troos van I Nel en brnnrlwng ~- J. Steen- en hul simpatickc b<'langstelling 
Bo toewens. <Korr.). kamp. - UCorr.> in al ons bcrlrywighedc is hoog 

BRITTANJE MOET I{RAAL 
SI{OONM AK Te Veel 

Eters Se 
Waarnemer 

27 Februnrie, Vryheidsdag, van 
Owerhcidswee saam met Din
gaansdag en Krugerdng <tO Ok
tober> tot openbare vakansiedag 
verklaar moet word. 

Voor aanva ng van die vcr
rigtinge, is allerlci (•et- en 
drinkware, voorberei deur die 
vroue-nfdeling ~·an die komman
do, beskikbaar gestel en op hier
die wysc is 'n baie bcvredigende 
bedrnggie van £11 ingesamel en 
aan Gebiedshoofkwarticr oor 
handig. 

Di~> aanwesigh E'id van 'n groot 
nantal nie-O.B.-INle h l't <lie ge
' O<'l ~·an saamhorigheid in gE'
lwurt~>nisse van ons , ·olksverled e 
\"t' r ... terk en \"E' rdcr ontwikkel. In 
wyc ){ringc vind die gedagte 
weerldank: Mag die dag a a n
breck dat ons soos weleer weer 
in digte d rommc optrek om gc
samcntlik die heldcdade van ons 
vadcrc tc hcrdcnk. - <K orr.> 

Moorreesburg 
Besiel 

Vrydagannd, 27 Fcbruarie, het 
1\toorrccsburg·kommando Vry
hcidsdag gcvier. Genl. adv. J. 
de Vos en mcv. De Vos van 
Kaapstad het tot ons oorgekom, 
asook komdt. Du Toit van !j.opc
ficld en gcnl. Van Aa rdc van 
Malmesbury met gades. Nadat 
die gebruiklikc proscdurc gc
volg is WI\S daar 'n paar oom
blikkc van stilte in nagcdngtcnis 
aan wylc mcv. D irk Kotzc -
eggenotc van ons hoofkomman
dant. Nadat die vuur dcur die 
Boerejeug nan die brand gestcek 
is het adv. DeVos aan die woord 

Die funksie wat gehou is te 
Sandnck, 8 myl buite Potchef
stroom, was 'n reuse-sukses. 

As 'n oplossing ' ir die Britse nood word danr tans 
aan die hand gedoen dat Brittanje yan sy onproduktiewe 
en oor tollige burgers wat nie meer 'n ordentlike bestaan in 
Brittanje kan maak nie, en daarom ool• nie bydra tot die 
vooruitgang van die land nie, op groot sl.:aal na ander gehiNie 
in die Britse Ryk moet Yerskuif, waar hulle meer Jlroduktief 
kan wees en bydra tot die herrysenis \'an Brittanj e. AI hi1•rd it• dinge moct saam - gekom. 

Hy het nangedui dat daar tallc 
van ongrkcnde kragtc in die 
O.B. is, mensc wat hullc daad
werldike steun gee, aileen net 
nie in die openbaar n ie. Die 
O.B. ywer vir die verbreking 
van bande na buite en di<' ver
brcking \"an bandc na binne. 
Ons wil die hoogste vryheid van 
'n Rcpubliek hil, maar nie die 
soort van republick soos nou in 
die Ball<anlande u itgcrocp word 
nie. D1t wil ons nie he n ie. Ons 

• wcrk. 

Nog . 'n Brit~e 
Lening Raak 
Boomskraap 

Hicrdie rand word gcgec deur Dit is nic hceltemal wnar om 
die bckcnde Britse buitelnndse I tc dnt daar 'n arbcidstel<ort in 
waarnemcr en joc~nalis, De 

1 

Brittnnjc Is nie, bctoos De 
Courcy, na aanleiding van 'n Courcy, en noem die \ oorb"cld 
ontleding van die Britsc nood van sommigc Britse l'oc•aHte 
wat die rcgering maar nie doc!- van vier bladsye w·tt net so ·n 
treffcnd die hoof kan bled nie. groot pcr~onccl h t us A.ncri· 

I•LASE I{OOP 

.'n Verdcrc bydrac wat die in
divldu<' moet !ewer is om groot 
hoevcclhede kapitaal in Afrika 
en nntl<'r dele van rlic ryk te 
b!.'l~·. Dit moet as volg gedoen 
"ord: die man met kapitaal 
mot:t o.a. plase in di<' vcrskillen
dc dele ''an die Ryk koop en 

Uritta nje bet <lie nfgt•Iotle dae 
wl'er £ 1,500,000 van p;,y K a nndese 
ll'ning getrek. Van h ierdie le
ning is daa r nog net onge ,·eer 
£21 miljoen pond oor. D ie Ame
rikaan!>e Iening is ret•,J., gedaan 
en Britta nje sit nou e n k ylt 
wanneer Am!'r ika so \'Cr sal 
kom om hom WN'r geld onder 
die ) larshalplan tl' leen. 

Die aandeel wat die indivi
duc in die oplossing van die 
Britsc nood moct ncem, word 
vera! beklcmtoon. Brittanje moet 
"Y be,·olk ing onmidllellik ver
m indl'r omda t tlaa r rE'etls ' n 
aan.,il•nlil<e ma te van werkloos
heid bestaan l'n dit onmoon thk 
is om 'n bevolking vun !8,000,-
000 op so 'n kl~>in l'ilnndjie ann 
di(l !ewe te hou. 

Unie Se E.konomie Deur 
Vlugkapitaal Bedreig 

Dit is opvallend dat bale vnn 
hierdie aankopc dcur die Brits<' 
adcl gcskicd. Vir Brittanje mag 

In Suid-Afrika beers daar 
ernstige onrus oor ilie feit dat 
miljoene pondt> Br itse vlugkapi
tnal na Suid-Afrilca oorgt>br ing 
word e n hit>r n it> in rykdoms· dit in sommigc opsigte voordclig 
produser t>ndc ontlernemings bell' wces, maar dit tref Suid-Afrika 
word nie, maa r hoofsaaklik in in elke opsig nadelig. 
Yuste eiemlommt> wat op d ill 
lang duur Yir Suid-Afrika n ic Selfs in die Engelse pers is 
net ge,·aa rlik is nie, maar ool< daar onrus oor hicrdie felt uit
noodlottig mug wees. Verlt>de gespreek. So moes die Cape 
jaur het dnur nie minder nie us Times erken dat die invloei van 
£80,000,000 van hierdie geld rt t\ kapitaal wat nie in produkticwe 
die U nie gekom volgens Vl.'rk la- kana le bclC word nie, 'n gcvaar 
ring van d ie :'\linister van Fina n- inhou vir die Unie se el<ono
s ies, en tlie ufgl'lope Wl.'ek ht•t miesc poilsie. H y verwellmm 
dit bekE'nd gt>word dat ' n Britse kapitaal wat in die voordcl'l van 
lord Wl'l' r £70,000 Yir ' n blok die land bele word, maar hier
woonstell<' in Kuapstad be taal l die £80 miljoen val hccltemal In 
het. ' n a nder katcgorie, se die blad. 

kaansc koerante wat 4) bl.ulsyc 
bcslnnn. Die ccn ond< rncming 
na die andcr het tc v cl mcr.:>e 
in <liens. Baie wcrkgcwcrs bcsef 
dit nic en diegenc ,,·at rUt beset, 
stel hulsclf maar tevrcdc met 
die bestaandc toestund weens 
die hoe belasting wut hullc an
ders moet bctaal tPrwyl ander 
nic oncnigheid wil \'croorsaak 
dcur van hul rnensc tc onL<;Iaan 

gocie ~amilie.:; soontoc stuur en vra die oplossing van die a rm
h_ullc m staat stcl om produk- blnnkeprobleem, verbreking van 
tiC( te lew~. de~r hull~ van die die partystelsel, weg, met die 
bPstl' masJmerw tc voorsien.

1 

Kommunisme. 
Dit si{rp onmiddl'llik 'n ope- Ons taak is grotcr as die van 
~1lng vir ~uw~ Brits!' families en ons • voorvaders. Die behoefte 
IS ook n d1rekte bydrae tot aan die O.B.-idec is grater as 
die oplossing van die Britsc opit, daarom moct ons nuwe 
noort. wyding he, het adv. De Vos ten 

nie. 

1\IOE'J' AFLi\i\1 

Binnc afsicnbnrc tyd sal datu 
groot wcrklooshei!l heers. ,.:\laar 
rm alles, Urittan je knn in die 
huidige toestantl nit~ genoeg bui
t<•landse betaalmilltlt•le verdit•n 

BESIGIIJmt; 

Groot sowel as ldcin sake-on
dcrncmings moct 'n deel van 
hul rcscrwes nfstaan OITl nuwe 
bcsighcdc in Afrika te begin. 

om vir die invot>r te bt>taal wat Ondernemings met bale knpi
v ir 40 m iljoen mt•nse op dil• tan!, het 'n groot vcrantwoor
k lein eiland nodig is nie. Brit- dl'likhcid in hil'rdie opsig, word 
tanje m oet ' n g1'0ot dt>el vun sy vcrklna.-. As hullc dit me doen 
"""·olking verskuif'', word nic, sal hullc dire!{ bydra tot 
,·oorts betoog. die verderc ondcrgang van Brit

Die klompic wat in Brittanje 
oorbly moet dan goedcre van 
hoogstaandt• gehaltc produsecr 
en buitclandse betaalmiddch• 
vcrdicn deur onsigbarc ultvocrc 
soos tocristevcrl<cer, bclcggings, 
skeepsvanrt en ban~trans ltsics. 

tnnje. Daar gaan vandag bale 
jong mannc na Afrika en as 
hulle nic met kapitaal en andcr 
hulp onderstcun word nie, sal 
hulle gerui'nN•r word. De Cour
cy bcve<:'l nan dat •hondcrdc 
Britsc firmas onmiddellik aan
dag nan hicrdie saak skenk en 
nuwe besighcdc in Afrika oprig 

, Beha lwtl d ie Pkorwmil•s11 of danr knpitaal bcle. 
noodsaaklil,h~>itl vir d i11 lll'r-J ' 
versp~t•id~n&" binne dh• ~rit~1· ~lke~>~l wat ~o ~ptret>, sal ~ir 
Rl k 1s tl1t ook nood..,aakhl;. vrr BrrttanJI' for tume msam el, word 
strntegil'sl' en politielu~ rNles." ten slotte verklnar. 

slottc gese. 
Komdt. Truter het sprekcr be

dank vir sy bcmo<.'digcnde rede, 
en aangedui dat dit werklik 'n 
besieling is vir ons op die plat
tcland wat soms mismoed ig en 
vcrslac voel. - <Korr.> 

Geslaagde 
Vrugtefees 

Komdtc. mcv. J. R. Lategan 
het verlcde Saterdag "n bale 
geslaagde vrugtefees ter stywing 
van ~ie O.B.-fondse by hulle 
aan huis op die plaas Wclgelec 
gchou. Die funksie wat dcur 
genl. J. d<' Vos geopcn is, het 
wye ondcrsteuning genict en 
die pragtige bedrag van mcer 
as £28 kon in die kas van die 
kommando gestort word met die 
oog op 8 Agustus. Mev. Lat<'gan 
verdien saam met haar help
stcrs aile lof vir die onderne
ming, wat al 'n jaarlikse in
stelling geword het. 
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Die 0.8.-Leiers 
Wie Is Hulle? 
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' 

Hf. Genl. W. P. Burger 
In die hartjie n n die Boesmanland waar die Afrikaner

s.edes en gewoontes nog diep wortel, staan die Osscwabrand
wag onder die bekwame Ieiding van hoof~en<'raal \V. P. 
Burger, in die omgang bel{end as ,Wit Jael<" Burger 
'n naam wa.t hy as rebel tydens die Eng<'lse oorlog OJl 

kommando gel<ry het. 

Genl. Burger Is een van die ou 
soort Afrikaners van \vie daar 
nie meer bale oorgebly hct nic. 
Hy kleef met sy hart en sicl 
aan die bodem en wil niks wPet 
van die stadslcwe nie. Nietccn
staande al die droogtes en tccn
spoed het die Bocsmanland dit 
nog nie reg gekry om sy licfde 
vir die boerdery te laat afkoel 
nie. 

,.Ek is die seun van volbloed 
Afrikaners was nie met politic
kery gelol hct nie," vertel gcnl. 
Burger. Hy is op 20 Oktobcr 
1879 in die distrik Calvinia ge
bore. Hier het hy sy jongc
lingsjare as boerseun agtcr die 
skape deurgebring. ,.Ek was 
meesal agter die skapc, maar 
het darem ook- kans gekry om 
so biedie te leer en het stan
der ses behaal." Hy het daarna 
sy eie boerdery begin.- Hy en sy 
eggenote is vandag die ouers 
van drie dogters en ecn seun. 

REBELLEER 

Kort n:\ d ie inval van <lie Boe
rt'magte in die Kaapkolonie ty
den!> die Engelse Oorlog, het 
gent. Bur~;er in 1901 a<, rt•b!'l by 
(lie Bot>re aangesluit en die stryd 
teen Br ittanje end uit gt>spook. 
Vanaf Kakamas het hy cn 'n paar 
Burgers, waarvan net ccn gewa
pen was, in 'n Oostelikc rigting 
getr!'k om by komdt. Scheepers 
aan te sluit. Van hierdie trek 
vertcl genl. Burger 'n interes
sante verhaal. Op pad het hul 
scwc stuks op 'n Engelse pa
trollie, wat bestaan het uit 'n 
kaptein, 'n luitcnant en dertien 

hierdie dele tc stuur wat Ieiding 
aan die mensC>, wat wil rebellcer, 
tc gee. Na oorweging het genl. 
Malan besluit om wyle gcnl. 
Manic 1\Iaritz nn hierdie dele tc 
stuur. Gen1. Burger het hom 
vcrgesel en ht•t tot die einde 
van die oorlog onder ,.Ou Manic" 
geveg, soos die Burgers hom ult 
liefde genoem hct. 

nmno:u~IE 

'!'~dens die Rebellie het gcnl. 
Burger opgetz·ce as bemiddclaar 
tussen die rebelle en die l'<'ge• 
ring en voorkom dat die rt•b!'lle 
gestraf is. 

Die mecste \'an die Bokvelders 
het destyds na die wapen ge-

G(•nl. \\'. · P. llurger 

gryp <'n het 'n sterk ltommando 
op die been gebring. Genl. Bur
ger is deur d!e rct;cring opge
kommandeet maar hy het nie 
die kans gesicn om teen sy ou 
strydmakkers uit die Vryheids
oorlog te veg nie. 

manskappe, afgckom. 
f k t · Genl. Jaap van Deventer wat 

• Hullell bet, .0 s 00~ ne ee~ : in bevel van die n•geringstroepe 
van hu e ge\\apen \~as- me was het toegestem dat ' genl. 
'n re\~olY\~r·tt · d:arm geslaag Burger na die Rebclle-laer gann 
om d1e ~1 e e verras en om hulle te oorrecd om af te sien 
hulle gedwmg om oor te gee. van die stryd met voorwaarde 
Die sewe Boerc het hulle toe dat httlle nie 'sc:;traf word nie. 
maar self aan wapens gehelp. Di<' eerste poging was sondcr 
,,Dit is nie dat ons so dapper cnige vrug. Die rebelle was so 

was nie, maar omdat bulle so ,, opgewonde dat gPnl. Burger vir 
swak was dat ons bulle kon ., sy I ewe gevrccs hct. 'n Twccde 
oorrompel," vcrtel die rebel. versoeningspoglng, hierdie kcer 

GEWOND 

Hy het sy cerste vuurdoop in 
die distrik van Aberdeen gehad 
in 'n geveg onder Ieiding ,van 
genl. Manic Maritz en komdt. 
Gi(leon Schecpers, en is op die 
plaas Newlands gewond. 

As kenner van die toestandc 
in die Noordweste het genl. Bur
ger komdt. Seheepers en gcnl. 
1\falan bcwe!'g om iemand na 

vergesel van ds. Jooste en mnr. 
J. G. L. Strauss, altwee van Cal
vinia, het goeie vrugte afgewerp 
en 'n broedcrstryd is verhoed. 

~ASIO!'o'ALE PARTY 

Genl. Burger was lid van die 
Nasionale Party onder gcnl. 
Hertzog tot met die koalisi<' Met 
die ongelukkigc skeuring tusscn 
die huidige ll.N.P. en O.B. h••t 

BOUBAAS ONTDUIK 
VERBOD 

<Vervolg van bl. 1, kol . 51 

dcrncming geen moeilikheid om I ' TOT 1,500 
werkers te kry nie. Int('t'n decl, Daar bcstaan onder boubase 
hulle V!'rki!'s hierdi!' voorwuur- mcningsvcrskil oor hoevecl stene 
des, want dit slu it ook in 'n b!'- 'n bekwamc vakman per dng kan 
son dt>r got"ie besoldiging. H ier le. Sommige meen dat 700 stene 
word b!'taal ,·ir bekwanmbeid, per dag die gemiddelde is, maar 
so word gevoel, en die flukse I hierdie maatstaf het gctoon dat 
werk!'r verkies dit bo dit• gt>lyk - dit \'Cr te min is, aangeslen die 
sk akt>ling van goed !'n S\\ttk. meeste van die werkers by hier-

1 

die firma tussen 1,200 <m 1,500 
Boonop word alles gedoen om s~enc per dag .I e. Dit .is i.ets w~t 

die werkers se arbcid te be- d~e afi1clope Jarc bale sclde m 
. d1c boubedryf voorgckom het. 

spoedig deur behoorhke hand- Die metode is aanvanklik as 
Iangerdiens wat alles byderhand procfneming in \\'e;king gcstel, 
het sodat die messelaar sdf net en sal voortaan gereeld tocgepas 
vat en stene le. word, aid us, ons segsman . 

• 

Duitsers Gewerf 
Vir Brit tanje 

Ui11 Britse regt:l'ing hf't aan
g!'kondb~ dat duar 01\llliddt"llik 
l11~gln :.al word mt•t di!' wer
wiug \·an Dnits~n; tussen die 
ouderdommf' van 114 ('n 35 jaar 
vir die Brits!' ~ott•t•nkoolmyne 
Nl pluse, bt•rig Satm-Rf'nter. 

I>ie Unie-rt>JI;tlrin~ i!i op die 
oomblik bt•sig om in Engeland 
jong Britte te \Wrf ,·ir on~ 

goudmyne. Wnt ~uid-Afrika 

du, weJ:"vat, moPt Brittanje 
uit Duitsland aam·ul. Dit i~ 
di!' proM's om Su.id-Afrikn 
wilig te bt"hOQ U'i Brittanje !'.!' 
suitlelike basi!!. 

·~·'.•·:-:-:-: .. :-:.~:-+: .. !··:-:-: ... :-: .. :-:-:;.,._.: .. 
genl. Burger -~Y lu~>g by die O.B. 
ingewerp, ,.wanr ek .tot die einde 
van my Iewe snl bly." 

Voordat sy gesondheid begin 
verswak het, het genl. Burger 
' n lewendige aandeel in sake
ondern<'.mings gehad en was hy 
ook dir!'kteur van die Boesman
landse Ko-opcmtiewe Handcls
vereniging tc Brandvlei. 

Scdert die stigting van die Os
sewabrandwng hct genl. Burger 
nooit sy clc krag en onkoste 
ontsien in dlcns van die organi
sasie nil'. Onder sy Ieiding het 
tot sovcd qs 6,000 Brandwagte 
te Kaknmus, Kenhardt, Brand
vlei en Calvinla saamgedrom. 

Genl. Burger was eers hoof
komma nd !l.nt , sedert 1941 was 
hy gcneraa l en is tans hoofgene
raal. Jly i" et>n , ·an die of(biere 
w::!t nog nit• ecn van die Brht:er
ra:ul- of Offisiel'!lvergn<l••rings 
in Kan[l'itad gemis h(•t nit•. Hy 
Iii- gcn:t•ht die 400 myl Kaap-toe 
a f. 

Om in die stlid te wccs is vir 
genl. Burge; 'n~ onaangename 
onden·lndlng. Hy verkics die 
wye oop vlaktes en stcl besonder 
bclnng in merino-bocrd<·ry. Toe 
hy cendag deur die stad met 'n 
vrl!'nd so half lwp·onderstebo 
ry. het die na 'n klompie melk
bokke teen die berg ge\vyS en 
gesll : , Kyk, daar Is mos vee, 
hou op met treur!" 

Dit: vecboer het ecn kyk gegee, 
'n VICS klap met die tong gemaak 
"" gcse: ,.Dis mo11 g'n vee nie." 

Kook W ater 
Met Klank 

I' 
Tw<"e navorserii in Pennsyl

vania het onlangs 'n ketel \\11tt>r 
gt•kook met bdmlp ,.·an trillf'nde 
lug. Hierm!'t~ het bulle lww~<, 

g!'l!'wer dat groot hoe\·eelht"dt• 
t~l'l!'rgie nwt kl:mlq~olwe uitgf'
straal ltan word. 

Om bul do<•l te bereik, h<"t 
built>. 'n r!'fl~ldor gebrui.k wat 
die strale kon· terugkaats !>odat 
hulle met ht~·wende stralc kon 
eltsperim<•ntt>f'r. 

OORE.E.NKOMS 
NOG NIE. 

AFGEROND 
Daar is blykbaar nog gecn 

finalite lt tusscn dr. Malan en 
mnr. Havc nga ten opsigte van 
die set!'lverdeling bcrcik nie. Die 
haaltpl<'l< skyn die Vrystaat te 
wet'!!, wanr die H.N.P. in aile 
nasionalc s etels reeds klaar kan
didnte bcnocm het; sodnt net die 
Sapset!'l Blocmfontcin-stnd oor
bly. Die Kruithoring hct berig 
dat elf sctels, wa!l.rvan cen 'n 
Vrystaatse, volgen~ die ooreen
koms die A.P. toekom. 

Verwag word dat mnr. Haven
ga teen die end van nanstaande 
w!'ck 'n verklaring oor die toe
stand sal doen. 

ri_~gbok 

• 

20 vir 11
- '" .§Jg~r~.t MET 

OOK IN PAKKIES 
VAN 10 EN 50 

U/S.J27 

Kommuniste 
Oorsaal< Van 

Selfmoord 
Ten gevolge. van die Kommu

nisticse staatsgreep in Tsjeggo
Siowakye en die onhoudbaarheid 
van sy posisie tc midde van die 
Kommuniste, het Jan Masaryk, 
minister van buitelandse sake 
in Tsjeggo-Siowakye, selfmoord 
gepleeg deur vanuit 'n venster 
van sy woning tc spring. Hy was 
61 jaar oud. Sy vader was die 
grondlegger van die Tsjeggiese 
vryheid en hy self 'n baie ge
wilde figuur. 

Die selfmoord van Masaryk 
word vertolk as 'n uiting van 
die werklike tot'drag van sake 
in die Kommunisties-bchecrde 
land. In sommige kringe word 
gemeen dat hy vermoor is. 

J' erseker u Toekoms 
deur die .t:ienaar te word van 

VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 

• WOONHUISE 

* PLASE 

* BESIGHEDE VJR DIE 
KIESKEURIGE PERSOON 

Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
Posbus '78 Foon 0028 

DROXLEY-GEBOU. KUbWEG. 

ST RA ND 

PLUIMVEE 
Ole llee&e l"'rma em a PLUDlTI:ll 
&l&JI8 • u df!r I'&OU UKU aaa 

c. ....... , 

C. M. ELOFF EN KIE. 
( Edma,) Bpl 

lfOJ&EJIIAJU[ <Peaboe 11111) l'f--

Is Medisyne 
Noodsaaklik? 

Die Natuurwetenskap 
se nee! 

Die Bron -van Siekte 
BEKAMP SIEKTE 1\IET 
DIE JONGSTE WETEN-
SKAPL~ ~ODES 
Met Verbasende Ultslae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENlNGE! 

Die Hardnekkigst~ KwaJe ewl~ 

Die wetenal<ap bet nou ultgevlnd dat 
IIOdr& 'n beamette Ugga.o.madeel akoon· 
gema.ak word van ay glr or onaulwer
hede, die alekte verdwyn. Deur die 
toepasslng van ons wetenakapl!ke me
todee bet dJt nou •o maltltlte ta.alt 

geword. 
Dlt maak nle oaalt noe eroauc or ae.n
noudend u kwaal Is nle - aelfa .. Ill 
dlt aa ehronlea or ongeoeeal!k butem· 
pel. Daar Ia hoop vir u. Qeen medl
syne or oerenlnge beoodlg ole. U sal 
onder geen verpllgtlog ataao nle. Skryt 
aao ona eo veratrek volledlce be>IOD· 

derbede In verband met u ll.waal. 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
Posbus 1886 KA.A.PSTAD 
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DAAR 'N GEVAAR 
EN HIER? 

, Ons bet bier 'n nuwe tegniek wat die plek neem 
\'an wat ons oorlog genoem bet - die tegniek van 
die vyfde kolonne . . . Indien hierdie vyfde kolonne
tegniek voortgesit word, sal dit oorlog beteken." 

So het genl. Smuts verlede week in Port Elizabeth sy 
gehoor laat r il toe ,by na die ,ernstige bedreiging" van die 
kommunisme verwys bet. Hy het aangetoon hoe een staat 
na die ander van binne verower word deur die kommunisme 
en dat, indien Am erika nie nou halt roep nie, die W es
Europese beskawing in hierdie ,koue oorlog" sal ondergaan. 

'n Mens kan nie bra uitgepraat raak oor die politieke 
dikvelligheid van genl. Smuts in verband met hierdie 
aangeleentheid nie. In sy toespraak bet by ook die feit 
beklaag dat , ons niks in Europa het om die opmars van 
die kommunisme te keer nie" ! Maar ons wil nie stilstaan 
by verwyte nie, anders kon ons weereens aangetoon bet 
hoc genl. Smuts ,tot voor die poorte van die bel" wou 
gaan om te verseker dat daar ,niks in Europa" oorbly 
om die magte te keer wie se wapens hy so geesdriftig 
geseen het nie. Ons wil ook nie weer verwys na die 
deportasie deur genl. Smuts van Duitsers na die Russiese 
besette gebied waar bulle in die Sowjet se uraanmync 
en wapenfabrieke geprop word en in aile waarskynlikheid 
uiteindelik as soldate teen genl. Smuts se Weste ingestoot 
gaan word nie. Ons wil ook nie die verwyt herhaal dat 
~enl. Smuts in sy ywer om ,niks in Europa" te laat, 
d'iegene bier in tronke en kampe gestop het wat teen die 
gevaar gewan.rsku het om die enigste wal teen die kom
nimse te vernietig net omdat daardie wal presies gedoen 
het wat genl. Smuts twintig jaa r tevore van hom voorspel 
bet to'e bulle hom by Versailles versnipper bet - en wat 
vyftien jaar gelede al deur die Kommuni'ite \'erower sou 
gewees bet indien Hitler nie toe die kommunisme terugge
stoot bet deur sy opklaring van die Versaillesse knoeiwerk 
nie. 

Laat ons maar voor ons eie deur vee soos hy tans 
daar uitsien. Terwyl Amerika, vir wie genl. Smuts aanpor 
om op te tree, reeds klaar sy staatsdiens van Kommuniste 
gesuiwer het, word die Suid-Afrikaanse s taatsdiens ook nog 
steeds sedert 1941 gesuiwer van . . . . anti-kommunis te! 
Onden vyl Amerika besig is om kommunis tiese agitators te 
deporteer, is Suid-Afrika ook druk besig met die deportasie 
van anti-kommuniste ! 

Terwyl in Amerika die onderwys van Kommuniste ge
suiwer is, word kommunistiese onderwysers in Suid-Afrika 
nie net toegelaat om hul beroep voort te s it nie, maar 
selfs om op onpenbare vergaderings vir die kommunisme 
propaganda te maak, ,terwyl o·.nderwysers nie eens 'n anti
kommunistiese vergadering van die Ossewabrandwag mag 
bywoon nie. 

Waar Amerika geen kommunistiese vinger in sy leer 
en ook nie onder sy oud-soldate duld nie, daar word in 
Suid-Afrika 'n oudsoldate-organisasie- waarvan die ,oud" 
weer sal wegval by die uitbreek van die ,derde wereld
oorlog" toegelaat, wat 'n r eisgenoot van die kommunisme 
is en met kwylende bek op die spoor van anti-kommuniste 
draf. 

In geselskap van sulke organisasies en partye maak 
genl. Smuts hom klna r om die verkiesing wat h om eint lik 
moet in staat stel om die kommunisme te beoorlog, teen die 
anti-kommuniste te wen. 

Ons kan die lys van teenstrydighede nog Ianger maak, 
maar laat ons volstaan by nog net een : Onderwyl genl. 
Smuts hom verknies oor die kommunistiese ondermynings
werk in Europa, \'ersprei die regering nog steeds in. sy 
Spoonvegboekwinl,els die amptelike orgaan \'an die kom
munistiese Pa rty. l\laar die orgaan van die ant i-kommunis
tiese Ossewabrandwag, mag nie saam met die Gua rdian 
deur die Spoorweg verkoop word nie , weens die r egering 
se houding teenoor die Ossewabrandwag" - so lui dit in 
'n brief van die 1\linister. . 

Is genl. Smuts se uitgesproke kommer oor die kom
munisme dan nie maar net \'erkiesingskommer nie? Jy 
kan tog nie die duiwel met Beelsebul uitwerp nie ! 

S.A. UITVOER POSISIE 
SLEGTER AS BRITSE 
Die O.B. bet reeds 'n tyd gelede aangetoon dat die 

Unie ver bo sy vermoe invoer uit die buiteland - veral 
van Engeland, waar hy so ewe weer die eerste plek op 
die Britse klandisielys verower bet, en met nogal heelwat 
trots, te oordeel na die regeringspers. l\laar nou kom 
die regering ook met 'n , witboek" om aan te toon dat 
daar so 'n gaping tussen ons · in- en uitvoer is dat selfs 
ons goudproduksie nie die tekort kan aanvul nie. Volgens 
die syfers van verlede jaar was daar, na inwerping van 
ons goudproduksie, nog 'n tekort van nagenoeg £80 mil-

(Vervolg in volg. kolom) 

-----------------------------------------------
IN BRITTANJE VANDAG : 

I{OMMUNISTE I{RY 
BOUVAS OP BRITSE 

LEWENSAAR Sal Regering 
Se Maatreels 

Help? 
Vir waarnerners word dit by die dag 

duideliker dat die Kornrnunistiese Party in Brit
tan je onder aanvoering van :Moskou, sy kragte 

tot die uiterste inspan om ~oveel sleutelposisies as moontlik in die 
nywerheidswereld te verower en sy invloed te laat geld wanneet· die 
tyd daarvoor aanhreek . Bewus van hierdie hedreiging wat die e inde van 
die demokratiese lewenswyse van Brittanje kan beteken, spook die Ar
b eidsregering - in wie se geledere daar aansienlike getalle simpatiseer
des met die Kornrnuniste is - om hierdie Kornmunistiese vreedsame 
indr inging die hoof te hied. 

Volgcns die onlangse verkie
slng van die uitvocrende liggaam 
van die Britse vakbonde bet dit 
geblyk dat Londen die grootstc 
brocines van die Kommuniste is. 
Uit die 500,000 stcmmc wat uit
gcbring is, was twec-derdes van 
die 60,000 stemme wat deur die 
Kommuniste uitgebring is, af
komstig uit Londcn. Die Kom
muniste bet da n ook daarin ge
slaag om agt Jede op die uitvoe
rende k omitee van S8 lede te 
kry. Hierdie oenskynlike agter 
s tand in getalle tref die Kom
muniste nie na<lelig soos dit mag 
voorkom nie aangesien sommige 

(Vervolg van vorige ko).) 
joen - gelykstaande aan ons 
goudlening aan Engeland om sy 
tekort van £800 miljoen te help 
aanvul. Dit wil se Suid-Afrika 
se gaping is eentiende die van 
Brittanje, waaroor die we reld 
tuns in bt>roer ing is, en ook 
Suid-Atrika wat op a Uerlei m a
niere gratis bulp wil verskaf, e n 
op grond waurvan Britta nje nog 
Suid-Af rika se uitvoe re boikot . 
Maar Brittanje se bevolking is 
twintig maal groter as d ie Unlc 
se blanke bevolking wat 
hoofsaaklik vcrantwoordclik is 
vir die Unie se volksinkomste. 
In werk likhe id bevind Sold
Afrika hom dus in die buidige 
omsta ndighede op 'n veel glad
der weg n a die afgrond as Brit
tnnje - 1>elfs al sou ons die n ie
bla nkes as 'n ekonomiese faktor 
insluit. 

Brlttanje bcskou 'n ultdunning 
van sy bevolking as 'n bcsliste 
vereiste om kop bo water te 
hou, en wanneer by ultdun, is 
dit in die eerste plaas llie on
produktiewe clemente wat sag
g ies uit d ie nes gedruk word. 
Dat dit die geval is blyk nit 
die feit dat van die 115,000 Britse 
immigrante wa t verlede jaar 
die hmd binnegekom bet, vol
gens verklaring van die lUinis
ter, minder a s 5,000, (of een
derde van die totaal) vakmanne 
was. Die ander was onproduk
ticwe clemente wat eenvoudig 
niks kom bydra tot die groter 
produksievermoe van ons land 
nic, maar in tecndcel juis 'n gro
ter cis kom stcl aan ons in
vocr van verbruiksgoedere -
soos hulle in Engcland gedoen 
het voordat bulle afgelaai was. 

Suid-Afrika hct wei onont
glnde rykdomme wat Brittanje 
nle oor beskik nie, maar indicn 
ons tevrede is om die waardc
lose ballas wat ult die sinkendc 
Britse skip gewerp word, op tc 
neem in ons skip wat nog n le 
behoorlik vlotgemaak is nie, 
hang ons onsself 'n meulsteen 
om die nek wat ons volksener
gie so kan tap dat ons vooruit
gang geslagte lank vert raag kan 
word. Maar vir genl. Smuts, 
wat sy immigrante, ,.d ie goeics 
en die slegtes", nie in terme 
van produktiwiteit bereken nie, 
maar in stcmme, is die eter net
soveel wcrd as die werkcr , en 
daarom kan E ngeland maar a f 
laai wat hy tc spare het, on
geag hoc dit ons handelsbala ns 
affekteer. 

van bulle die sleutelpos is ies be
heer . 

Volgcns 'n nie-amptelike 
bcrekening wat in 1947 in Brit
tanje gemaak is, blyk dat die 
Kommuniste op 260 fabrieks
komitees oor 'n mccrderheid 
beskik. Afgesien hicrvan word 
die Kommuniste nog op ver
dere 550 komitccs deur een of 
twee lede vertecnwoordig. Ook 
hier beskik hulle oor die sleu
telposisies. 

l\tn.'W E RK.ER S 

Vera! onder die Britse myn
wcrkers - Brittanje se hartaar 

laat die Kommuniste hulle 
geld. Hoewel hullc getalle in ver
gclyking met die totale massa 
mynwerkers nie vee! is n ie -na 
bcrekening 15,000 - is 20 per~ 
sen t va n hierdit> groep in behe
rende pos isies Yan die mynwe r
kers se vakbonde. Die boofse
kretaris is o.a. ool( ' n Kommunis. 
Ook bier Is dit ' n duidelike be
wys, soos dit reeds in die Balkan 
geblyk bet, dat die Kommuniste 
se invloed e n gesag bul getalle 
ver oorskry. 

Na berckc ning is 15 perscnt 
van die bouwcrkers en elektriese 
werkers ook Jcde van of simpa
tiseerders met die Kommuniste. 

Bewus van hierdie bedrelglng 
het die Britse regering opdrag 
gegee dat 'n spesiale atdeling 
van die spcurdiens bulle uitsluit
Jik moet bcpaal tot die teenwer
k ing van d ie Kommuniste In die 
nywerheid waar hullc op die 
oomblik 'n nuwe veldtog loods. 
Volgens 'n berig uit Londen be
paal die Kommunis te bulle tans 
tot aile nywerbeidsgebiede en bet 
bulle bulself te n doel gestel om 
teen die ein<le van b ierdie jaa r 
1,000 fabriekskomitees te bebeer . 

VIR PARLE~IENT 

Dat die Kommuniste bulle nie 
Jaat afskrik deur die neerlaag 
wat hulle in die algcmene ver
kiesing van 1945 gely het nie, 
blyk u it die fcit dat hulle aan
gckondig het dat hulle met die 
aanstaande algemcnc verkiesing 
<tO vooraanstaandc Kommuniste 
as kandidate teen manne soos 
Bevin, J ohn Strachcy, H ector 
McNeil - alma! ministers -
gaan stel. Die Kommuniste maak 
tans daarop aanspraak da t hul 
totale ledetal in Brittanje 45,000 
tel en dat bierdie syfer die al
gelope ' 'l·f rnaa ndt> met 7,000 ver
meerder bet . 

BTh"'NE REGERINGSPARTY 

So erg is die Kommunist iese 
indringing dat die uitvoerendc 
komitee van die Arbcidsrcgering 
'n verklaring uitgereik het wat 
in die praktyk daarop neerkom 
dat die gelcdcre van die party 
van Kommuniste en Kommunls
tiese invlocdc skoon geveeg moct 
word. 'n ,.Aansicnlike" aantal 
van die ledc van die Arbeldcrs
regerings sou hiervoor in aan
merking kom. Minstens 29 Par
Jementslede is openlike simpatl
seerders met die Kommuniste, en 
volgens 'n bcrig uit Londen sal 
bulle moont llk u it die party ge-

ban word as bulle hul nic van 
bul dwaling bekeer nic. 

Verlede week het 'n onafhank
likc lid van die Britsc Jacrbuis, 
mnr. W. J . B rown, die beskul
dlging gcmaak ,.dat minstens 
cen van die ministers se privaat 
sckretaris 'n Kommunis is." 

OORROi\IPEL~G 

Uit die Arbeidcrsparty sal dit 
' n moeilike taak wces om van sy 
Kommunistiese • simpat iseerdcrs 
ontslae te raak. Sy voorsitter en 
g rootste raadgt>wer, p1·of. Ha r old 
Laski, st rum bekend as 'n uit
en-uit K ommunis, b oewel by 
anti-Russies is. \\'anneer die 
par ty se k nlgte uit s ulke pe r 
&one bestaa n, staun dit l'ir elk
een vry om tot 'n gevolgtrekking 
te rank. 

Dit bet uit ondervinding ge
blyk dat die Kommuniste in 
Europese Jande, nadat bulle 
daarin geslaag het om die sleu
telposisies van die land in hande 
te kry, in staat was om sonder 
vee! bloed, beheer oor die staat 
te neem. Tsjeggo-Slowakye, 
Hongarye, Rocmenie, Pole en 
JoegoslawHi is reeds slagoffers 
van die Kommuniste op hul oor
winningspad. En dit kom voor 
asof Griekeland ook een van die 
dae saam met Sjina voor die 
stoomrollcr platgetrap sal wecs. 
Die vraag wat elke nasionaalgc
sinde Brit hom behoort af tc 
vra, is wanneer sy vadcrland, 
waar die Kommuniste reeds voet 
aan wal gesit het, ook prooi van 
die Kommuniste sal word. 

Felt is dat Brittanjc, waar die 
massas vandag weens die ckono
miese nood en voedseltckort aan 
ontberings blootgcstel word, 'n 
vrugbare teelaardc vir Kommu
nisticse propaganda is. 

Duitse Brein 
Na Australie 
Uitgevoer 

Dit> Geallieerde volkere gaan 
nog Iustig voort om Duitse we
tenska plikes in te voer om bul 
eie breinkrag ann te vul. 

Australia het nou aangekondig 
dat nog 30 vooraanstaand<> Duit
se wetenskaplikes binne di~ vol
gcndc maand in daardie land 
sal aankom. Hulle is dee! van 
die invoerplan wat onderling 
deur die Iande van die Britsc 
Gcmenebes gereel is. Hullc sal 
deur die regcring en privaat on
dernemings in diens gcnccm 
word. 

Volgens die ooreenkoms sal 
die Duitsers nege maandc in 
Australie bly maar die segsman 
van die regering het vcrklaar 
dat daar gehoop word dat hulle 
vir 'n onbepaalde tyd in Austra
lia sal bly. 

In Suid-Afrika daarenteen 
word Duitsc brein uitgevocr. 
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Liberaliste Bereid Vir j5~~~~~ie':sers1 UNIE VOER IN 
. Ontevrede BOJ{ANT SY Segregasie? 

• 
1\lnr. Ben Piennnr, Kaapstad, 

skryf: 

Ek wil u graag verwys na die 
reaksie wat die artikels oor die 
naturelle-vraagstuk in Die O.B. 
in die weekblad The Forum ge
had het, aangesien dit vir my 
besonder betekenisvol is. In 'n 
bespreking daarvan word ver
klaar dat hoewel mnr. Van der 
Walt die liberaliste verwyt, sy 
standpunt vir apartheid heelte
mal aanvaarbaar vir die libera
liste sal wees, vera! waar dit ge
paard gaan met 'n simpatieke 
erkenning van die persoonlike en 
nasionale aspirasies van die na
ture!. 

Die blad verklaar verder dat 
indien hierdie artikels 'n weer· 
spiel:Hing is van 'n aansienlike 
aantal lede van die opposisie, 
daar kans is vir 'n ware toenade
ring, aangesien die wedersydse 
geskarrel oor die verskriklikhede 
van apartheid aan die een kant 
en liberalisme aan die anderkant 
slegs 'n kwessie van woorde mag 
blyk te wees. 

Waar The Forum mondstuk is 
van daardie liberaliste wat in 
die artikels as ,eerlik" beskryf 
is, wil dit my nou voorkom of 
die skrywer van ,Die Nature! en 
Ons" blykbaar nie baie verkeerd 
was nie toe hy die bewering ge
doen het dat die liberaliste se 
samewerking ook verkry sal kan 
word vir segregasie indien bulle 
oortuig is van ons opregte be
doelings teenoor die nature!. 

Mnr. die Redakteur, indien 
ons saamstem met mnr. Vander 
Walt, naamlik dat om die natu
relle-vraagstuk op te los met 
segregasie, die hoogs moontlike 
samewerking tussen aile blankes 
nodig is, word die grondslag vir 
samewerking in daardie artikel 
gel~, soos algemeen dan deur ons 
en The Forum erken word. 

Ons probleem is dus nie meer 
verskil van beginsel soseer nie, 
as om mekaar te oortuig van 
ons opregte bedoeling<~. En daar· 
toe is ons bereid van ganser 
harte. 

Woordjie' 
Aan ,Dawie" 

,,Rotsvns," Eppingtuin, skryf: 
Ek het gedink Die Burger het 

vereers opgehou met skimp op 
die O.B., maar ek is ontnugter 
om in Die Burger onder die 
rubriek van Dawie te sien dat hy 
praat van adv. J. de Vos wat 
hom dan nou so op Moorrees
burg vergis het toe hy hom vas
geloop het in 'n byeenkoms van 
die N.J.B. 

Ten eerste moet ek adv. De 
Vos net waarsku dat hy dit 
altyd kan verwag dat waar ons 
feesvier om ons helde van Ama
juba te herdenk, daar in die on
middellike omgewing mense van 
die Nasionale Party sal wees 
wat ook vergaderings hou om 
ons te boikot. Dit het bier by 
ons in die Kaap gebeur, so ook 
elders. 

Dan hierdie woordjie a an 
,Dawie": 

Ek moet hom net herinner aan 
sy skrywe in dieselfde rubriek 
waar hy gese het dit lyk die Na· 
sionale Party voed mense op vir 
die Sappe. Jy was hceltemal reg, 
Dawie. Ons ondervina dit elke 
dag in argumente met jou Na· 
sionale Party-vricnde. Hoe kan 
hulle ook anders; hulle !ewe vol
gens die opvoeding wat bulle 
kry. Dan se J:iulle ons moet 
saam met die stroom gaan. So, 
Dawie, jy sien self dat jou groot 
getaHe vir die Afrikanervolk 
niks beteken nie, net groot ge
talle om saam met die stroom 
te gaan en Sappe te word. 

. Gelukkig Met VERMOE 
Sonder Suiker 10oreenkoms 

1\lnr. J . A. Landman, Koppie
alleen, oor Vrybei<l, skryf: 

Ek het belangstellend die kri
tiek gevolg, gelewer op my skry
we met betreking tot die artikels 
in Die O.B.: ,Die Nature! en 
Ons." Nou wens ek kortliks te 
antwoord. U voetnoot onder aan 
my skrywe: ,Volstruispolitiek," 
is baie mooi raak ges~ want 
daardie skrywer van die artikels 
het regtig volstruispolitiek ge
volg om ook daardeur in die 
mode van die dag te wil pro
beer kom nl. naturelle-vraag
stukke so kort voor 'n algemene 
verkiesing. Dit het my dadelik 
laat dink aan die tyd toe die 
skone geslag die mode van vol
struisvere laat vaar het met die 
gevolg - Boere, Jode, mode, al
ma! na die maan. 

Nou Die O.B., 18 Febr., weer 
die ,Nature! en Ons" mieliepap 
en bierkalbas: nee, mnr. die 
skrywer, u kennis van die natu· 
rei gaan maar net sover as van 
die man wat gewoonlik 'n ander 
persoon oordeel volgens sy klere 
aan sy lyf (to judge a man by 
his coat). Ek kan u die verseke
ring gee dat ons op die platte
land daar die nature! van die 
dorpe en stede baie goed ken; 
bulle was vroeer by hulle stam
verwante baie tevrede met die 
pot pap en kalbas bier, toe maak 
die witman die fqut om vir die 
nature! suiker by sy pap te gee, 
en my ondervinding van baie 
jare was nog steeds, gee jy die 
nature! eenmaal suiker in sy pap 
- dan eet hy nooit weer pap 
sonder suiker, sonder om onte
vrede te wees nie, en net so min 
sal julie geleerde mense ooit 
daarin slaag om die nature! iets 
te kan gee waarmee hy tevrede 
sal wees, die nature! se geleerd
heid bring hom net mooi op die 
pad om die gelyke van die blan· 
kes te wil word en om selfs later 
die blankes van Suid-Afrika te 
kan oorheers. Kom sien daardie 
geleerde, so genaamde opgevoede 
nature! van die stede as hy eers 
weer by die bierpotte op die 
platteland te Iande gekom het, 'n 
wolf verander van haar maar 
nooit van nukke nie. 

Ek wonder of daar ooit meer 
as twintig persent werklik eer
like naturelle in Afrika kan ge
vind word? Ek het drie jaar lank 
in ons buurstaat probeer om ook 
daar die naturelle te leer ken, 
en kan d ie geleerde skrywer vir 
ons s~ waarom die Portugese 
eintlik geen naturelleprobleem 
ken nie? Die P ortugese laat die 
nature! self vir sy suiker by die 
pap betaal, hy moet werk om te 
kan bestaan. Die nature! daar is 
in die algemeen dood tevrede en 
werk elke dag om in die aand sy 
geldjies op drank te kan span
deer. Hy spaar nooit so veel om 
in eenkeer 'n oormaat van drank 
te kan koop nie. Daar bestaan 
geen drankvcrbod by die Portu
gese nie. Die nature! daar steur 
hom maar min aan hoer dinge 
in die !ewe, groot en klein werk 
daar vir 'n bestaan en dit duur 
so voort van die een geslag na 
die ander. Hier by ons gebeur 
net die teenoorgestelde: die na
ture! word beskerm en f loreer, 
mag sy geld nie openlik op 
drank spandeer nie, behalwe die 
slim en geleerde nature!, wat om 
die hoek kan werk, waar die 
onwettige drankhandel floreer. 
Hy spandeer sy geld in ·sekere 
mate op drank en leef lekker 
sonder om te werk want hy weet 
daar is 'n demokratiese regering 
hier wat vir hom 'n vry huis, ens. 
gee. Mnr. A. N. van Dyk van 
Napier het met sy skrywe in 
Die O.B. van 25 Februarie die 
spyker verder mooi op sy kop 
geslaan. 

1\lnr. Bar ry Grobbelaar, Vry
burg, skryf: 

Dr. Malan en mnr. Havenga is 
besig om setels uit te dee!. Maar 
verbeel jou dat dr. Malan setels 
kan uitdeel wat nie aan hom be
hoort nie en wat hy nie by magte 
is om te verower nie. Die H.N.P. 
het maar vyf setcls wat hulle 
sonder die A.P. en die O.B. kan 
neem. Verder is bulle van ons 
afhanklik. 

Hier in Vryburg het ons nou 
die dag 'n A.P.-bestuursvergade
ring gehad. Ek het vol moed 
soontoe gegaan menende dat ons 
nou 'n kandidaat gaan nomineer . 
Maar tot my teleurstelling was 
die kandidaat al klaar genomi
neer: mnr. Jan Viljoen van 
Hoopstad. 

Die dag toe dr. Malan en mnr. 
Havenga tot 'n ooreenkoms in 
Kaapstad geraak het oor die se
tels, het hier in Vryburg 'n tele
gram vanaf die Kaap gekom 
om te se dat Vryburg die A.P. 
toekom en dat mnr. Viljoen kan
didaat sal wees. 

Die O.B. en die A.P. sal nie 
dat dr. Malan vir ons kandidate 
aanwys nie, en nogal 'n kandi· 
daat uit Hoopstad. 

Ek het niks teen mnr. Viljoen 
nie, maar vir Vryburg wil ons 
ons eie kandidaat nomineer, en 
so nie gaan die setel na die 
Sappe, want verstaan goed, ons 
is nie net stemvee nie. 

Mnr. Havenga mocs nooit met 
dr. Malan onderhandcl het nie 
want dr. Malan wil geen volks
eenheid he nie. Die A.P. moes 
sy eie kandidate gestel het en 
dan sou qr. Malan toenadering 
gevra het, ten minste as hy 'n 
man van eer was. 

In Vryburg is daar net een 
oplossing: mnr. Viljoen moet te
rugtrek en ons sal dan ons eie 
kandidaat benoem en nie ander 
partye vra om dit goed te kcur 
nie, net so min as wat ons sal 
vra om die H.N.P.-kandidate te 
keur. Ons sal vir hulle stem 
ongeag wat hulle is. En hier in 
Vryburg verwag ons dieselfde. 

Dit lyk my dr. Malan probeer 
die O.B.-lede binne die A.P. 
doodmaak. Hy en sy nageslag 
sal dit egter nie bjlleef nie, dit 
kan ek hom verseker. 

Hoewel dr. Malan blykbaar die 
reg uitoefen om A.P.-kandidate 
goed te keur, moet in gedagte 
gehou word dat die A.P.-kon
gres op Brakpan mnr. Havenga 
die reg gegee het om namens 
die party kandidate te benoem, 
sodat die aanwysing ln die eerste 
plaas van mnr. Havenga uitgaan, 
en wel in ooreenstemming met 
die kongresbesluit. - Red.) 

Suid-Afrika se ekonomie sover dit sy uit- en invoer be.. 
tref, verkeer tans in beginsel in dieselfde sorgwekkende 
posisie as Brittanje. Dit blyk dat die Unie die afgelope 
jaar veel meer ingevoer bet as wat by op die lang dour 
sal kan bekostig, aangesien ons invoer die uitvoer met 
£186 miljoen oortref bet. Daarby lewe ons ver bokant 
ons jaarlikse goudopbrengs. 

0.8. EN 
OORLOG 

1\lnr. P. A. B oulogne, D eelpnn , 
Bloemfontein, skryf: 

In die vorige oorlog het die 
O.B. van die standpunt uitgegaan 
om ons uit buitelandse rusies te 
hou, en om net die wapens op te 
neem wanneer Suid-Afrika aan· 
geval word. Dus in die volgende 
oorlog tussen.Amerika en Enge
land, ens., aan die eenkant en 
die Kommunistiese Iande aan 
die anderkant moet ons dieselfde 
beleid volg. 

Veronderstel Ru,sland maak 'n 
aanval op Engeland, en die O.B. 
en ander Afrikaners bied bulle 
hulp aan om Engeland te help
verdedig, sou dit nie die geloof 
van die Boerenasie van 50 jaar 
gelede beskaam nie? Daardie 
vrou~ en kinders wat as enigste 
troos die Bybelse woorde: ,My 
kom die wraak toe" gehad het. 

Hulle wat nog steeds roep: 
Hoelank, o heilige en waarag

(Vervolg op bl. 6, kol. 2) 

Dit blyk uit 'n W it boek wat 
<leur die Min ister van F inansies 
in die volks raad ter tafel gele 
is, <lat ons uitvoer wnarm ee ons 
vir ons invoer moet betaal, maar 
slegs een <ler<le van <lie waarde 
vnn die in voer uitmnak. Die 
werklike invoersyfer is £278,000,-
000 teenoor 'n uitvoertotaal van 
slegs £92,000,000. 

Die verskil tussen hierdie in
en uitvoer word nou met goud 
aangesuiwer. Vir hierdie doel 
is <laar £141,000,000 goud u it• 
gevoer wat baie meer is as 
ons jaarJikse goudopbrengs. 

Suid-Afrika se invoer het ge
weldig toegeneem. In 1944 het 
die Unie goedere ter waarde van 
£85,000,000 ingevoer; verlede 
jaar was dit £278,000,000. Daar
teenoor blyk dit dat die Unie 
verlede jaar minder uitgevoer 
het as in 1946 - ongeveer £5,000-
000 minder. Die uitvoer is eg
ter baie meer as tydens die 
oorlogsjare. 

Die V .S.A. neem tans die 
eerste plek in van alle Iande 
wat goedere aan die Unie lewer . 
Daarna volg Brittanje. In 1946 
was Brittanje eerste en dnnrna 
het die V.S.A. en Kana da gevolg. 

NO ODH UL P VIR DUI TSL AND 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE 
(D.A.H.A.) 

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

ONS BENODIG D RINGEND: • e Fonds e vir die aankoop van voedsel, klerasie en 
m edisyne. 

e Klernsie en skoene, nuut of gebruik, maar skoon 
en in goeie toestand. 

e VET. 
e Biltong of ander onbed erfbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, B EHALWE VOEDSELWARE AAN 
U P LAASLIKE NOODLENIGINGSKOMITEE 

VIR DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloeds traat 164, Hoopstraat 105B, 
PRE T ORIA. KAAPSTAD. 

• VOEDSEL\VABE ALLEEN AAN D.A.B.A., PRETORIA. • 

1,711,111 
• • • ONS JAARLI KSE KORINGOPBRENGS 

In die afgelope jare het die Unie se 
koringproduksie vinnig gestyg. In 1911 
was die opbrengs 'n weinig meer as 
180,000 ton. In 1939 het dit reeds 

,520,000 ton beloop. Tans word in 'n 
goeie jaar 'n bedrag van £7,700,000 aan 
koringboere uitbetaal. 

VOLKSKAS het in die uitbouing van 
sy takstelsel, ook die ryk koringprodu· 
serende gebiede van die land in ag ge· 
neem sodat die Bank daar reeds goed 
verteenwoordig is. 

Aile rebruiklikc baokdienste word verstrek, 
irulultende lopende tlekzekeoiogt, tpaar. en be
leggingsfasilitelte, en rqttreekse oorseee (devi#) 
transaksie• deur sy eie agente en korresp0ndeote 
in aJ die verou.mste dele vao die w~reld. 

Navrae word verwelkom. 

HOOFKAHTOOR: PRETORIA 

LONDEN AGENTE: Uoyds Bank Limited 
NEW YORK AGEHTE: Chemical Bank and Trust Co. 

( Geregistreerde Handelsbank) 
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fAR II F \lit Gt.JH \._<;JI"J SF.J Ill)); ADYF.IU t;;o.;sn,, : 
llulsboudl"llkn 1\~nnla;m\1~: 

(Verlo.,lnc, huwel k, geboorte, aterrgevlll, In memoriam, celukwens n , 
eDJI l I d per woord: minimum 3/· PfT plaslng. Voorultbet nlbaar. VIr 
berhaiLcp :r:; pat at Ia • 

llundel••ehrrtl'lL•I..,: 
Eenle plaatng, 2<1. ~r woord, VIr berhaltn~:~~ 2:; pat. afalac. 

lntek-.~ld OP .,DI• O.B." ( \ el'llk)n ..-H-klilal: 10/- pu jaar ot f>l· ~r 
8 maande. Voorultbetaelbaar. Stuur advertenale;:etd ~ besteUmca na l'oabua 
28, Slellenboacb, tn lntekengeld nil Poabos 1111 , Ka•r,..tad. 

DIE BETEKENIS VAN 
ARBEIDSDIENS 

DOODBE RIG 

JOUBERT. - Sltldllt van ona "ette· 
neem op Ron/lap;, 7 J.faart, te We! ln.:· 
ton, om dlerbat"<t moeller, Franelna 
Susanna (.:ebore Mabn) .,Ona sal 
baa r bale rn Ia, tnnar gun ha&r d1e rus. " 
Word dltJ> betl't'Ur d•ur A lln: en 
RITA HOI'MEY&H, Auretatr. 7, l'aarl 

17/ 3 1 

BO~IE, PLA."'JTE EN SAAD 

llF.ISTE OESERTIFISF.F.RDE OJ~OEN· 
TE.'o!AAD.-Pryelyl verkry11baar. Beitel 
al u benotllgdbede K.B A. vu: PRE· 
MIERS, SOliOEMANSIIOEK. 20/8/TK 

R OQSR00'1PIJ "i, \\ l:"iGF. IIO'<TOJ<· 
Jii ~S. l.n.. vir 11148 pi <nttycl. Skryf 
om ~rail• pry•lya ann LA Mo,.n;. 
KWEKEHY, P. K. LA MOTTE. 

18/ 2 TK 

llS.<\ AI), - \ 'on. ~n O<>NHmwnl"· 
&"~sertUlor~rd. Auatrall.a Bruin fJ/· per 
lb. Vroee Kaapac Plat 710 p~r b • 
Silver Klntc 8/• per lb, - KARROO 
SAAD Vt;USJ>REID£RS, 1'011bua 107, 
OUDTSIIOORN. 18 2 7 

GEMENG 

ORAJI'STEEN\IAKERS. 
waarbor&de tevredenbeld tree In ver· 
II~ met die S,A. GltAI ..,TF.I-' 
EN 10'\li~li:,T\\1 KKE (£1£.,S.) 
.BPK. vao Voortrekkerwes 360, Ma.!t· 
land. (Onder peraoonllke aandag vao 
oaa Bat.-Dlreltteur, mnr, Jacole 
CUUe). Teletone-f>·U20 ~~~ li-02823. 

t!llOt:J\.Il.EPA.J&Atltr.H. OndnoUQA u 
IDedi· Atrlk&oU eo ,.... 't'eraeker ,..., 
41e b .. te dlenote bJ VOORTRlt!tKEl\ 
SltOENHOSPITAAL, Lanplr&llt 291, 
J[AAF8TA.D. J'oon 301M. •117\lt:lt 

VAN'!'! CONCRETE; I'RCUH"( T .., 
ALLJ<;KLt;l - Woter•P'ltl·rloololei

Hlo, vloertet!la en llitP<>IItoerde ter
rauo·kombuloopwaal&fol8 eo artlkelo 
eaaenaleel vir lltrl•r, hlllil~ne en net
h eld . Volle buonclerbede •krywe:-
VAS'~ CONCRJ, fE l ' JU)f)\1( ''fS 
( t:Oll~.) B1' K ,, Carl8traat 674, Pr•· 
torla. 3/12/TK. 

BORLOSIE)lAKER 

DESKUNDIOE Ht;llSTr.l.\U:BK aan 
1!orl01l.._ Aile werll: word cewaarbtlra 
eo lpo<MIIII aflewertcc. - P. PRETO· 
RIUB, Keeromatraat 18. Kaaop.tad. 
(Voor!Mm X:erllatr&&t ea), Fooo 2-MM 

LO ·n; ' AA:SGEBIED 

._TJI.II"'-~ "l'ft~'ll. Plek vtr lo-
aeH'den d11aradeur die Jaw, t:aele be
bnndollng tem bill ke terme lle.rl!ke 
otrondoord: progUgc ultal.: oor die baa I. 
Ooen <!add k aansoek : Mev. L. KUXZ, 
,. Vrfdelus," STILBAAISTRA....;D. 

10 3 ~ 

!IEUBELS 

HEUBI:L". - Beter meubela teeo 
blllllltr Pl'fM.. BabawatntJies. atoot· 
llt&rNt,Jia, drlrwlele, llnoleuma, tapyt.e 
ena. ook allyd In voorraad. Geen 
X&talogua. Meld waarln u belangat~l. 
- VI "E&,Mt:VBEI ~. Lnrlptraat 2111. 
Kaapstad. 3/12/11. 

RADIO 

WU\V EN LOUW, die Btroem<le 
Radlu-lngtnltura. Btuleweg, PAROW, 
verkoop en htratel Radlo'o en Eltktrleat 
Toe~ene. Oerel!latreer<le Jo;lektrwltelta
aannemera. Foon 11·813~. 

\"RIEr.l':: ek vrn u ondusltunlng. 
Be8lel van roy mool aout, In goele 
J:Ta&neakkt: A.t, lj9/·: No. l, Ml·: 
No. 2. 48/·, per ton. Onmlddelllke 
v•ncndlnc. tevrodenbl'ld gewnarborc. 
-8. J. DE IIEER. ll<>ut .. erk, Pk. 
Florltbad. H/1/TK 

SOtJ'T TE KOOP 

<SI.OT) 

BOEME-P.&JliDI:l'. - srce u.~tke wit , 
Yte- en 100 lb. , tyn botteraout i2·10-o 
Nege aaklle aoeeuwlt on 100 lb. fyn 
botteraout 12·13-8. Vrt (:ela&l BOUt• 
werke. Beotel: KOMD1'£. MEV. WAR· 
TIE VENTER, P/o. No. i, Arbehlaloon, 
BLOF.ILFO!IITEIN. 21/li/T.K I n \"C'rhand met die lipe,ifiE'k<' 

tloeJ,.It•llingf' \1111 dic- Jtt•.,in,.dit'ns 
tnOI't n·r,1l 011 dil' \olgc-nde gE'· 
\Qs wortl: 

TE KOOP AANGEBIED 

UR \:'\'lllfOt:'T. - Waotlle. II dulm 
geanag, 111· per ton, apoor Molllaalrna· 
•ylyn, oor Greyton. Pryae vlr pal ... 
droppers. ens., op aanlfJtk.--llt:!\~11 : 
\fL.' l'Z, Prlvaataak, Greyton, Natal. 

28/lfTK 

110:\nt:. - Or!" \'olbln~d t .n:~J ... 
Bull trrit'5. Albel ouera gertglatrf'Crd 
Olllltrdom ••• weke. Pryo £:.f,,l • atuk 
Klekies van ouera op Allllvraac II 
J . D. LUBBE. Roolwal, J>. K. I:Utrord 

17 3 10 

Ki\R.\kOELE. tOO Karnkoeloole 
teen H elk aangtb ed Ong.,...lsael t ot 
volbek. Ml'este tweetand. moet lam 
gedurende Mel. L. nn~:EFF. Blink· 
fontt' n. P K. DRAGHOE:SDER. 17 3 1 

KA.\tP"~ . .\T•'>! - -~andaq! - ,.Dio 
Swarlb&nd" bled ,nnn: hoog.:ctcelde dai:· 
oud Australorp-kulkens, !6 1 0 per 100. 
Mel tot Oklober-aflewtt n.:. Bevredtglng 
ge,.-aarborg. dARE!. PRETORIUS. 
RO&llllnlL, Pos Bloemfontein. 3 /3/ 48 

K "-" "· - Heerlll.e Gou<ln·kase vnn 
twee-pond en croter t«n 1 18 per pend. 
Poagelc1 elatra - S. BEKKER, HI n · 
footeln, TARKASTAI>. 10 3 28 

'PEF.I."IiEIF.. - Bottdvormtc tnn 
319 per paar. Kopakel~ 4/8, Agtlulotll;e 
:,f . per paar onderskeldellk. Douklf•· 
.,.ln;I'Ja teen Iii· en mull•"ln~~:e·l• 6/G 
e n trek. K.M.B. - KOOS BOTIIA, 
P.S. Serpentine, Geoq;e. 31319 

UO:\'I>Jit;". - Gekrulsde boerbotl· 
pronkrm:-hondjte•. t" oe mannde ou<l. 
Ole besle wng- en Jn~;hon<lo verkryg· 
haar. ltowera, bobhi\Jane rn JRI k lls
vnn~tera. Getrou en lief vir klndrn. 
l'rys £1141· op spoor. J. P. VJI.Jo~;x. 
Rustdal (Foon 812), TNDW~: (Ida!. 

10 3 28 

PLAAS 
ClROOTTE 2.000 ~I ORC.t:, C teln· 

water, crena drre m) 1 aan Oran~rlv n . 
'o Groot oppervlakt • kan onder buproel· 

lao; 1: br ng 'WOrd. Ot'heel omhe·n. <Jroot 
..-oonbua, krale. vru~:te- on P'O<' tetuln 
llewenllen ro~l van DraghMndttofltll'lle 
Prys (6,000. llkr)·t aan: 1 •• <.REF.~'F, 
Blinkfontelll, P • .K. DRAGIIO!o:.NDI-:R 

17 3 1 

£30 Miljoen 
Om Fortuin 

Te Vertel 
Die Amerikaners is blykbanr 

ball' bekommerd oor hul toe· 
koms. Volgens 'n bcrig uit Nu
York word daar jaarllks £:H,250,· 
000 aan fortuinvertcllers hestl'l'. 
Daar is ook 'n groot aanvraag 
vir ,.droomboeke" en gelul<hring· 
E'rs. Die pootjie van 'n konyn of 
haas is enigiets tussl'n 6d. en 25s. 
werd, en word deur sowat tO 
miljoen mensc gedra. 

(i l Die• gesinscliens wil aller
I'NH by <lico dogtt>rs con jongmei
sics van die volk die nodige 
vanrdigheid 1•n bedrewf nhl"id 
me-t hetrt>kldng tot die g<•slnsar
bcld van die vrou tuisbring. Dit 
bcoog m.a.w. praktiese oplciding 
in die me es nood!laaklikP huis· 
houdkunde nt~'l bcsondl're nn· 
druk op mol'derkundc. I n Suid· 
,\rril<n is dit nlk, huitenge•woon!t 
om oplr!hlinlt' in huishoudkunde 
tee tt• kom "nurby d.uu van tlie 
h~\1 • nsbf'langrlke mcwtlf'rkunllc 
nik" ~~·n•p \\ ord nle. \ "of die 
Jongmeisit• m:tar net hui.,, rou 
rml \\Ortl en ni<• ool< moedt'r nit•. 
As die opleldlng reeds te ,.vol" Is, 
lnnt hnnr dan Hewers mlnder 
van d( rtlge nage!'('gtc en derge
llkc byl<omstlghedf' weet en mcer 
van die dinge wnnrop die volks· 
lt•wc bcoru!l, o.a. moedcorkunde. 
Dlt egt<-r mMr net tcrloops. 

Die gl'llinRdi<•ns bPoog nllerecrs 
l<t•nnl:~ en vanrdighl'id. Dit streef 
1•gtcr nlco na omvnttendc oplei· 
ding nil' mnRr ht•t ns doPistelling 
om die mccs noo<lsaakllkc kcn
nis t·n hcdn•w<·nhcid by te bring. 

Hierdle tnf'es nood~aal!like 
voorllgtlng en opleiding kan nie 
in groot arbeidsdienslat>rs ge
sklcd soos In die ge,·nl van die 
seuns wat hcdags in die warm 
on wcrk en snags in tente slaap 

nle. Die oplcidtng vir die ge
slnsdlens moet plaasvind in 
vroucscntrn wat spcslo.nl daar· 
voor tocgerus Is. 

(il) Die geslnsdiens hcoog 
vervolgcns om by die dogtcra en 
jongntf'lslt•s ,·nn die volk die 
rcgte gcsinsbcsef nan te kw('ek 

'n posit!< we gcsindheid tecn
oor die huwellk en dte hulsge
sin, 'n oprcgtc wanrdcring vir 
die l,;c>sinslPW<' ns die gronrlslag 
van die volkslewc, 'n gesonde in
sig in die tank van die vrou en 
in dl<' wnardc vnn dtc kind vir 
die volksgemc{nskap. 

SOORT BRITTE WAT 
NIE KAN WERK 

Hh1Rg dll' SWI!in:>dit•ns dnarin 
om tlit tc docn, dan voorsien dit 
in cl'n vnn die- grootste leemtcs 
wat dnnr vnn<lag in die volks· 
lew<• bcstnan 'n lcemtc wnt 
nit• maar net In dil• allednagse 
bch•kcnls van die woord 'n leem· 
tc is, tl.w.s. iets wnt ontbrcck 
nlc, maar 'n swakheid wat die 
'olk nan bale groot gcvarc bloot
stel. Hll'r Is dlt nh• net die no
dll\C kcnnis wat ontbrcek nic 
manr die rcgtc opvocding en die 
regtl' II'Wcnsgcsindheid. Daar 
m o.•t nwer n ndruk ~l'lt' \\Ord 011 

die kultht•rin g \:Ill dit" \roulike 
in die , rou t~odat "Y no; vrou 
"''rklikt• ""lher\\t• rnliking kan 
'ind t•n hmg"' dit\ \\t•g nun ha11r 
\Oik di•• grootstt' dh•ns kan lewt•r 
\\Uarlol' IIY in .. taat is t·n waar · 
'uor ":1- ook ht>stf'm io;. 

Die po~in~s \no die Brlt.,e regerin~ om al tlie lecgleer., 
(.,.,ph.," en .,drunes") in Brittanje in werk te stop sodat 
bulle kaa byclra tot Brittanje .,e h t> r!>tel, loop volgen., 'n 
beri~ uit I .onden op ' n rnislukking uit. 

In l..ondt'ln h et 'n nuntnl 'nn 
hit•rdit• nil<h(loenen> hulh• ann~;e
meld maar dh• df'Jiurtf'.mt'nt \"an 
urbc.>id moes ef'n na die nmler 
maar '' el'r t1•ru1t stnur omtlat 
hulle 'ir ltt'f'n \\ t•rk ~tt•skik is 
n il'. Uit• \\ILl hulh• JCI'rt•gistrl•cr 
lwt, i'4 mt'I'IW11N•I dat bulle m .utr 
Sl"lf wcrk mot>t 'ind. 

Die mislukking word tocgc
skry! nan die ngtergrond van 
die ,,spivs", .,drones" en ,but· 
terflies" wat bulle ongesklk 
maak vir knntoordiens. In die 
eerstc twec maande sedert die 
regulasic in werking Is, ls net 
n.-crtlcn van die lccgH!era in 
werk gepliUUI. Die res het maar 
weer hul ou bcclryf van dobbel 
en woc.ker op die swartmnrk 
hcrvat. 

{ Vervolg van bl. 5, kol. 4 I 
Ugc H eerser oordel'i en wreck U 
nlc ons bloE'd op die bewoncrs 
van die aarde nlc?" 

Lande soos Rusland, Argcnti
nlt:, en:;., vervuJ nou net die 
\Voord van God. ,.Vergcld hnnr 
soos sy ook julie vcrgcld het, en Cliil l<Jmdl'llk beoog die gcl!ins· 
verdubbel dit vir haar volgens diens om die dogtt•rs Pn jong
haar wcrkc - omdat RY in hno.r 1 mclsi<'s in die gcii•Pnthcld tc stel 
hart sO: Ek sit as koningin en om diP bf'ocf<'ning van die ge
ls gecn wcduwce nie, en drocf- slnsarbcid van die vrou, die 
held !!al ek nooit sien nic." hPhnrtiging van haar huislikc 

Sal ons ons dan tc!lsit teen en moederllkc tank. dandwerklik 
die oordeel Gods? Het die Wcs- tc bclewe, nle aileen In die eie 
terse Iande dan nie self hulle huis:;esln nlc, manr ook in ander 
bcs gedoen, met d1e \ernietlglng hulsgcsinnc waar die mocdcrs, 
van Duitslnnd om die groot Eu· vcral In verbnnd met die veraor
fraat (hindernis) op tc droog, glng van bulle kin<!Prs, hulp 
sodat dit die wcg- van die ko- drlngcnd nodig heL Die verle
nings van die Ooste 1>ou verge· ning van sodanigc hulp moet nie 
makhk :' maar net bcskou word as <Hens 

ding van die jeug bcstce word, 
Is 'n ultstckendc kapltaalbelcg
ging. 

In gcvat die staat die arbclds· 
dlens mstel en beharllg, sal die 
\'raag ontstaan, of dit vir aile 

wat in dRardie huisge in gdewer jcugdlges vcrpllgtend gemaak 
word nie maar ns dic•ns aan die moet word om daaraan mec te 
helc \Olk wnarvan die hulsgc..,ln docn. Dlt kan egtcr voorlopig 
die kern uitmank. G1•sinsdiPns RS 'n bykomstigheld beskou 
moct Yolksdicns wccs, onbaat- word. Die hoofsaak ill tans dat 
sugtigc volksdiPns, n1•t soO.'l dh• danr ,·ir die jeug van die volk 
lands- of bodemdienH. En di<' die gdeentheid vir arbcidsdiens 
dog-ter van 'n staatshoof of mi· moet wecs en dat dit so aan· 
nistcr of ryk mnn mng dll nic 1 lr<'klik g••manl< moet word dat 

die• jpug hulle daarvoor sal aan· 

••••••••••••••• ....... meld. 

D eur Prof. Dr. 
G. Cronje 

...................... 
as bcnedc hnnr wnnrdighcld be
skou om daardie volksdiens in 
die cenvoudigste huisgcsln van 
die volk te lewcr nie . .Misplnnste 
idcalisme? -:o:cc, noodsaaldlke op· 
vocding! 

Net soos in die land~diens Is 
ook in die gesln«diens nlc die nr
bf'id wat verrlg word, die hoof· 
sank nie. 

Die hoofsank In die gcslns· 
dien is arbddsbcolcwing ••n 
jet1gopvocding. 

GROOT :'\100~TUKIIEIH: 

In Suid-Afrika bestnnn danr 
vir die geslnsdiens bult• groot 
moontlikhcdc. Oral wnnr dnnr 
huisgesinne is, kun. gPsinsdh•ns 
gelewer word. 

Duid<'iikhc-idshalwe mo1•t by
gcvocg word dat dit met die gt•· 
sinsdif'ns ltt'l'll!>ins •lit• hNlocllng 
i" om hui..,hediendt•s 011 h• lt•i of 
om die jon~:mclslc" ns huisbc
dil'ndt· .. tc- I nat "erk nit•. 

Die bcdO<'IIng is om jongmt•l· 
sics op te lei en In die gclccnt· 
hcid te stel om hulp tc vcrlecn 
in h$gcslnne waar die hulp 
dringcnd nOtiig Is. t:en of hwc 
jong mt'isit•,., kun h\'. "'ir 'n lll.Hlr 
unr per dag (nnmatt• bulle \ f\ c 
h·d tlit moontlil< man!() in 'n 
hui~ge .. in huJp ~;:ulll \ Crlct•n 
wuar die mot"der t.it'k i,. or hullc 
kan 'n midda~: l•l'r "t'l'k 1111 dit• 
kimli'N ~ann k~ k om dil' moe· 
der in staat te ste·l om 'n hcsof'k 
te g.tan afle or in~oJiit•~t tt• gaan 
doen of hnlle kan in parkt• as 
"PE'llt•ier" optr«>e om dic ldlllil'rK 
van die o.•t;e\\insc ophouf'ml hi'· 
sig t1• bou, ('llS., t•ns. Die moont
Jih:hf'de i"' ont'indig. 

Dit is ook nie die bcdocling 
dat die jongmci~ies ul hull~> vrye 
tyd of die grootstc gl'dt•eltc 
daarvan ann gcsinS!IIens moct 
bcstec nie. Hulle behoort }"Cl gc· 
reeld 'n gcdeeltc van hullc vrye 
tyd daarvoor beskikbaar tc stel. 

HOE'! 

Oor die bclnngrikheld ••n die 
noodsaaldlkhcld ,·an die arbcld • 
diens ns opvocdlngsinstclling 
kan goon twyfcl bcstnnn nlc. 

Die vraag sal natuurllk ont· 
stnan hoc hicrdie sank vcrwcrk· 
lik moct word. 

Daar bestnnn vcrsk11Jendc 
moontllkhede waarna hler net 
kortliks vcrwys wore!: 

<1> Die staat kan die arbeids· 
diens instel en ontwlkkel en fi· 
nnnsier as onderdccl van dh• 
Dcpartcment van OndPrwys en 
nie as onderdecl van die Dcpar· 
tcment van T..andbou of die D<'· 
partemcnt van Volltswclsyn nh•, 
want die hoofdocl IS opvocdmg 
en nic grondhcwerking of mnat· 
skaplikc sorg of icts anders nlc. 

Die beswaar ~.<nl n1\luurlik ge
opper word dat dlt bale sal kos 
en dat die geld dnnrvoor nie be· 
skikbaar gcstel sal kan word nle. 
Die saak moct cgter nnders gc
stel word: .\,. ~::e\ iml word dat 
dic- arbeid,.,!lil'n" 'n noodsaaklike 
op\O('di.tg<;instelling i"• da n mnl't 
die t;"f'hl dnanoor ge\ ind \\ ord 
omdat die \Oikshf>lung tilt H'rt•l,., 
Troucns, geld wat nan die opvoe· 

Oil Dico staat knn bepaalde 
organisnsles In die gclccntheid 
stel om die arbcidsdiens te be· 
hartlg deur d!t• nodige geld en 
tocrustlng of tenmlnstc 'n deel 
dnarvan tot bulle bcskikking tc 
stcl. Die staat sal dan ook die 
algcmcnc eisc kan stcl waaraan 
voldocn sal moet word met die 
oog op die doc! wat nage:;trccf 
word. 

(Ill) Die nrbcidsdicns kJm in 
vt rband met die skool ontwikkel 
word. 

(iv) As die staat nie vee! vir 
die R!lak vocl en nic genee is om 
lets daarnan te docn nic, le dit 
voor die hand dat bepanlde or
g,tniso.sil•s wnt d ie wnardc danr· 
van beset, die arbcldsdiens mot•t 
81\llJII\l{ Pn ontwikl<el. Vera! die 
jcugorganisas!es snl in hierdic 
vt•rband wnardevollc werk knn 
clewn. 

Wil Kieme 
Beskiet Met 

A tome 
Wctcnsknplikcs meen dat hulle 

blnnc afsienbarc tyd in staat sal 
wees om klein .,atoombomme· 
tjies" In die Jiggame van pasii'nte 
tc !ant ontplof om sckere soorte 
slek~1·s lett<>rlik met gcwcld uit 
die llgganm uit te dryf. 

Die aankondlging Is gc oen 
deur dr. C. Tobias van die Uni
versltcit van Knliforniii. Proewe 
is rN•d!! met witmuis!' gcdoen 
maar voordlft die metode op 
men11c tocg<'pl\!1 kan word sal dil' 
wf'tf'nsk!lp cers 'n metode moct 
uitvind hoc om hierdic krag te 
behl'l•r en in toom te hou. 

Klein hoC\'Cclhcde urann 235 
Is in mulse oorgcplant en drie 
dac later is die muise in kontak 
gebrlng met ncutrone ~odat die 
urnpn kon ontplof. Later bet 
dit geblyk dat daar weefsclver
nndcrlng m die muls plaasge· 
vind hct. Die muise is egter drie 
wcke Inter dOOti. 

Verbied 
Weddery 

Op Perde 
))ie rf'gc-ring van ::\ftulras i<, 

, un Yoornc-mc om 'n wc•t te laa t 
uuJmf'l'ln waardl"ur dit onwettig 
'<Ill Wt't'K om op pc-rdc- te wc-d. 
l><Hir ~>ou l w1•l pc-rdt•rennt• gehou 
\\ tlrd, m:1ar nif'mand sal gt'ld op 
ditl pl'rlle mag \\ :tug nie, <,t'lf._ 
nlf' l't'll" binne cli1• terrf'in vun 
du• rt>lslt•"ba:tn nil'. Die ... traf 'ir 
,.o 'n oortrNling !.al 'n bo~te 'an 
£.fll of 'n m.umd Jti'Yungenis'itraf 
\\ee,. 

Die regf'ring hl.'t tot hit'rdie 
11Uip hi.'Sluit ns ge\olg yan die 
J;f'\\el!l ige tof'namc ,·an \\edd('n
a;kupJlf' onder dif' min t.lt>r gt't;"oe
de dl't•l \an die 'olk. 

( 

( 

t 

n 
d 
II 
I 

t 
I 
I 

e 



.'d, 
·g-

Is-
lie 
lie 
lk 
te 
lig 
JU 

at 
lk 
ns 
n-
at 
n-

de 
id 
e
en 
:el 
te 
.ie 
~n 

1ie 
ef 

in 
:el 

•ir 
m 
lit 
r
r-
ct 
.ie 
lie 
!m 

le 
al 
e
tc 
te 
lit 

~n 

fi-
•e 
. n 
>P 
ie 
ct 
te 

35 
ie 
lk 
ie 
et 
r
e
ie 

e 
is 
at 
ig 
d. 
IU 

IP 
fs 
In 
ir 
m 
lf 

ie 
ie 
11-
e-

' 

DIE O.B., WOENSDAG, 17 MAART 1948 BLADSY SEWE 

D I E· 

OEr€ EU 
AMPTELIKE OBCAAI 

Amptelike K ennisgewings 
DEUR DIE JEUGLEIER 

Offisiere word hiermee kennis gegee dat aile administrasie
werk van die Boerejeug van Gebiede B, C, D, E en F voortaan 

I 
direk onder Bocrejeughoofkwartier sal ressorteer. 

, Tot vcrdcrc kennisgcwing moet aile korrespondensi,e wat voor
hccn dcur cnige offisier van bogenoemde vyf .Gebiede aan hulle 
Jeughoofkommandant gcrig was, voortaan gcstuur word aan: 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 17 MAART 1948 Die Stafhoof, Boorejeugboofkwartier, Posbus 1059, (of Sanlamge
bou 616), Pretoria. - --- -- -

DR~ O'I{ULIS 
Dr. O'Kulis was die skryfnaam van ds. W. Postma. 

Hy is geborc op 15 Maart 187 4 en oorledc op 13 Desember 
1920. :Erens in een van sy geskrifte vertel hy waarom 
hy die wonder like skryfnaam gekies het: 'n Okulis is 
'n oogdokter. So wou ds Postma vir sy volk 'n oogdokter 
wees wat hulle van oogdruppels voorsien sodat hul oe 
kon oopgaan vir al die misstande wat die ou volkie bedreig. 
V eral oor die onderwys van sy dae het hy baie te se gehad. 

DIE AFRIKAANSE TAAL 

Ds. Willem Postma was 'n man wat sy land, volk, en 
kerk innig liefgehad het. In die dac toe Afrikaans nog I 
nie as 'n taal gereken is nie, het hy saam met ander 
die taalstryd aangebind en deur woord en voorbccld getoon 
dat dit vir die Afrikaner die enigste middel is waardeur 
hy aan sy gedagtes behoorlik uiting kon gee. 

Hoe mooi en raak teken hy dit nic in ,Die Eselskake
been" nie. Lees maar hoe hy daar onderskei tussen ,bid, 
gebed opse, en pray". As kind het hy Hoog-Hollanqse 
gebede van buite geleer en later ook Engelse gebede in 
die skool. Maar toe hy eenkeer in 'n donker onweersnag 
baic bang was vir die harde weer, kom die eie Afrikaanse 
gebcdjie so regstreeks uit die hart: ,Here, help ons tog 
asseblief vannag, ek is so bang en dis so gevaarlik. 0, 
help ons tog vannag dat ons veilig by die huis kom. Amen." 

Vandag het ons Afrikaanse skole, 'n Afrikaanse Bybel, 
Afrikaanse psalms en gesange, sodat ons kinders hul 
moeilik daardic dae se toestande ki·m voorstcl. Tog is 
dit nog baie nodig dat ons jeug van vandag dr. O'Kulis 
se ,Esclskakebeen" lees en weer lees. Die boekie lees 
lekker, dis grappig, en tog ook ernstig geskrywe. 

Hoe fyn spot die skrywcr -..;.ic met die mengelmocs
taaltjie wat so baie Afrikaners destyds gebruik het nie -
Engels en Afrikaans deurmekaar. Ek vrees dat daardie 
swak gewoonte selfs vandag nog nie uitgesterf het nie -
en vandag is die jeug die grootste sondaars. Daarvoor 
is die bioskope, die radio, en goedkoop Engelse lektuur 
verantwoordelik. Gaan die jeug die taal waarvoor soveel 
offers gebring is weer in 'n brabbeltaaltjie omskep? Of 
gaan die Boereseun en Boeredogter die voorbeeld van 
sulke manne soos wyle ds. W. Postma volg en hul taal 
as 'n heilige erfenis ongeskonde en suiwer bewaar? Daar
deur bring hulle dan ook meteen hulde aan die nagedagtenis 
vqn ons ontslape taalstryders. Hulle was helde wat hulle 
nie a:m spot of smaad gesteur het nie. 

'N GROOT KINDERVRIEND 

D&. Postma hot tog al te veel van 'n goeic grap gehou 
Waar hy aan a! die grappige verhale gekom het, weet 
ek nie, maar steeds het hy weer met nuwes voor die dag 
gelwm. Die eienaardige segoed va11 die Hotnot en die 
kleurling het vir hom 'n groot bekoring gehad en hy kon 
dit met groot smaak oorvertel. 

Daarby was hy 'n groot kindervriend, sodat dit geen 
wonder was dat 'n mens hom so dikwels in geselskap 
van kinders en jongmense aangetref het nie. Wat sou so 
'n man vir ons nie op 'n Boerejeuglaer beteken het nie! 

SY BOODSKAP 

Hy het nie oud geword nie; op betreldik jeugdige 
leeftyd het hy heengegaan. Jarelank moes hy baie pyn 
verduur, maar nooit bet hy gekla ·nie. Steeds ht1.rd aan 
die werk, altyd met 'n glimlag en 'n opgewekte woord, 
was hy 'n Afrikaner met 'n toekomsblik. ,Die Eselskake..
been" eindig met die volgende woo~de: 

,As maar eers ons regeerders, ons geleercles, ons 
predikante en ons meesters almal Boere is en bulle 
as een man dnarop toele om in alles die Boeregees, 
taal en tradisies wat alles van die hoogste orde is, te 
ontwikkel en te bevorder, dan sal ous 'u jong swane
geslag sien opkom na Gods bestemming en deur Gods 
genade soos nog selde op aarde gesien is. lUaar dit 
net onder een voorwaarde, dat ons. onse natuur onder 
alles behou en waardeer." 

Boerejeug, dit is dr. O'Kulis ~e boodskap en opdrag 
aan julie! 

Uniform
Dame-Offisier 

'n Oud ,Jeugkomman
dante het ons versoek om 
aan belangstellendes mee 
te dee! dat sy 'n nuwe uni
form (baadjie en romp) 
het wat sy graag wil vcr
koop. Die uniform, wat 
uit sterk sersje deur 'n 
snyer gcmaak is, is nog 
nooit gedra nie, daar die 
betrokkc offisier weens 
onvermydelike omstandig
hedc haar rang moes 
neerie. Dit is 'n No. 14 
grootte en word teen kos
prys, nL £6-10-0 aangc
bied. 

Offisicre wat belangstel 
word versoek om met 
Bocrejeughoofkwartier tc 
skakel. 

Vryheidsdag
Fakkels 

Met 'n indrukwekkende fak
keloptog het Robertson sc Boe
reseuns en -dogters die Vry
heidsdagviering aldaar opgeluis
ter. Die toeskoucrs is aange
gryp deur die aanskoulikc gesig 
van die twce rye fakkels wat 
stadig en ordelik na die hout
stapel beweeg het, en het diep 
onder die bcsef van die groot 
oomblik gekom, 

Daar hct 'n doodse stiltc ge
heers toe Asst. Veldkornet Eys
sen na vore tree en sy fakkel 
aan genl. M. F. Smit oorhan
dig. Presics om nege-uur het 
die Generaal die fakl<el in die 
hout gesteek, waarna al die 
scuns en dogters sy voorbceld 
gevolg en weer netjies in hulle 
linies aangetree hct. 

Met ogies wat blink, en die 
erns op hul gesiggies leesbaar, 
het ellte -Bocrcjcuglid bescf wat 
hierdie grootsc oomblik beteken . 
Hulde het ons gebring aan 
daardie stocrc Boercvegters wat 
op diesclfdc datum, 67 jaar gc
ledc, Amajubaberg in besit ge-

Boerejeugoffisiere van Gebied A skakel nog soos voorheen 
met die Jeughoofkommandant, Posbus 1411, Kaapstad. 

Boerejeug-Uniform, Seuns 
Offisierc en brandwagte van die seunsafdeling word 

hiermec kennis gegce dat die uniform van aile scuns bo 
6 jaar nou by Boerejeugboofkwartier verkrygbaar is. • 

Lede word versoek om kennis te neem dat die drag 
van die kleingoed (6 l2 jaar) nie meer 'n donkerblou
broek en wit hemp is nie, maar voortaan dieselfde sal 
wces as die van die ouere seuns. Die kleingoed dra egtcr 
'n nekdoek (donkergroen) in plaas van 'n das, wat asse
blief deur die ouers self gcmaak moet word. 

Die volledige uniform word teen £4-12-6 aangebied, en 
sluit die volgende artikels in: Hoed 15/-, das (3/6), lyf
hand (8/-), skoene (£1-7-6), kousc (9/- ), hemp (£1-0-6) en 
brock (17/-). Die bedrae wat tussen hakies aangegee 
word, is die prys van die verskeie artikels as die volledige 
uniform nie bcstel word nie. 

Lcdc wat uniforms bestel, moet bygaandc vorm vol
tooi en saam met die nodige bedrag stuur aan: 

BOEREJEUGHOOFKWARTIER, 
Posbus 1059, 

Steek. Sy Eie 
Vryheidsvuur 
Op Rots Aan 
Boerejeugseun Jannie Hey

mans van San<lfontein, Peh·us 
Steyn (16 jaar) bet op Vry
heidsdag gesorg dat die Yry
beidsvuur in sy omgewing boog 
gebrand bet. 

PRETORI A . 

Weinig Vir 
Godsdiens 

Tot watter mate die godsdiens 
in bcsette Duitsland afgeskeep 
word deur die Geallieerdes, blyk 
uit onderstaande gegewens: 

In die Franse besettingsgebied 
word uit die totale 15,300 ton 
papicr wat aan publikasies be
stcc word, net 20 ton afgesonder 
vir godsdienstige publikasies. 

In die Britse gebied kry die 
90 godsdienstige publikasies 
slegs 37 ton papier tussen hullc 
saam, terwyl in die Amerikaanse 
gebied die godsdienstige publi
lmsics' slegs 7 persent van die 
beskikbarc papier ontvang. 

Hy bet stoksiel aileen van 
vroeg die oggen<l af 'n groot 
voorraad bont teen die rand 
van die Benadesbanke langs die 
Petrus Steyn - Frankfort-groot
p.a<l uitgedra en op die hoogste 
rots <lie nand om 9 uur sy Vry
beidsvuur aileen aangesteek. 
Vanaf bierdie punt kon Jannie 

1 

die Vryheidsvure van Tweeling • 
en lleilbron sien brand. • 

neem hct! t 

In bierdie omg~wi~g is daar 1 Tsjeg Vra /n 
brandwagte wnt vtr dte afgelope 

FRET • paar j~r aile liontak met di~ v. v.o. Optrede 
Na die ple<>tigheid afgcloop Bewegll1g ~erloor bet. . ~ 5 • 

. a · Hulle 1s e ter nou weer 111 
IS, het clkccn van ons nader 'I I k dg . een ow ret . . , n omman o georgaruseer en J 
gestaan na d1e heerhke drmwe II 1 b t , 1 t J · 

tl , a e 1oop es aan <a annte D' V .1. h 'd d d' en waa emoenc en gou was , . 1 d k 11 b d' te et tg et sraa van te . . , nte ,,o gen e eer a een y te 
elkecn m 'n plcs1enge stem- V h .d 1 . V.V.O. het 'n versoek dat Rus-. · , ry et svuur sa wees me. - . . . mmg. Party van d!C ondeundc CK ) land van agresste m TSJeggo-
seuns het probecr om die dog-~ orr. Syowakye beskuldig moet word, 
tcrs sc , gcsigte tc was, maar ....... ... • •• • • • • ••• • • gew?ier. . . 
moes dtt self goed ontgeld! D1e versoek 1s gedoen deur dte 

Onder die aanwesiges was ook IS JY AL LID verteenwoordiger van Tsjeggo-
jeugvcldkornet Stemmct van , Slowakye self, Jan Papanek, wat 
McGregor met 'n klompie kin- VAN DIE die huidige regering verloen het. 
ders. Ons is bale bly dat hulle BOEREJE UG ? Papanck het beweer dat die 
ook oorgckom het om saam met staatsgreep in sy vaderland ge-
ons fees te vier. •••••••••••••••++ .... • docn is met die steun van Rus--- land. 

Al\IAJUEA WORD DEUR DIE BOEREJEUG IN 
BEWARING GEHOU EN ONTWIKKEL! 

Onderstcun ons deur Vryheidsdagseels te koop ! 

Verkrygbaar by die plaaslike Boerejeug-offisier of 
direk van Boerejeughoofkwartier, Bus 1059, Pretoria. 

(Die verkoping word eersdaags gesluit) 

Die sekretaris-generaa1 van 
die V.V.O., Trygve Lie, het ge
weier aan die versoek van die 
Tsjeg tc voldoen, omdat hy sy 
mandaat sou verloor het die 
oomblik dat hy sy regcring ver
werp hct. 

Marshall-pia~ 
Goedgekeur 
Die Amerikaanse Senaat het 

die afgelope naweek die wets
ontwerp wat die Marshall-her
stclplan bekragtig, met 'n mccr
derheid van 69 teen 17 stcmmc 
goedgekeur. Die wetsontwcrp 
sal nou na die huis van ver
teenwoordigers gaan. 
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SoAo KOO NOU VOJElfJ)SEL ROOIE.S MAAK KLAAR 
VIR STAAISGRE.EP IN DHRIEOC HN IENGIEILAND OM 

IBIRllillE G~Aill§ IE VOIED 
... or AP...O!E. 

Te~;elyl{ met die l{ommunis

Ondergrondsc agente is aan 
die werk en bcsig om te organi-
seer terwyl groot bcdrae inge-

same! word. Daar word ook be
rig dat di<' I<ommuniste in Itnlie 

D it I<O m nou a a n die li~ dat d a ar w e cldik., dui..,NHII' 
pon de vocdsel s oos b eslmit jics, ingem aal<te nu••t c l•onfvt 
lcklier~, suike r en s . w at in Brittan jc Yervaardl~ 'word ·<'l~ 
dan n a S uid-Afrika u itgevoer w o rd, ltier plaaslili in , orcl..,rl
]la!ddcs ingesluit " o rd e n dan g ratis tcrug aan Brit t:mje 
~cstuur word. 

tiese stnnb g-recr' in Tsjcggo-

1 

koppel en so docltrcffcnd werk SlownlQ'e is daar :tlle :t:tmlui- reeds plnnn<' ''ir 'n nuwe regc
om Brittanje ten l<OStl' van dings lint d ie Komm uniste in ring opgctrcl< het, soortgclyk 

I Suid-Af rilm tc dra wnt veldm. Italie, indicn h ullc "n neerlaag aan die wat genl. :\1arkos in 
J . C. Smuts laat verlduar het in die April-Yerkiesings toege- Griekcland toepas. Hierdie re-
dat "n opperste rand vir die dicn word, sal p oog om die r ege- . _ 

H ierdie sinnelosc h een en weer I 
k nrwci h ct betrekking op vocd
selsoor to wnarvan die l3rittc 
onder hulle huiilige r nntsoenc
rin ,:;~>tclsel baie min s ien. Hullc 
ontvnng slegs b cp crltte h oc, ·eel
h<·d t• omdat dit alles ui tgcvoer 
" ord ten einde die gaping tu,scn 
die Britsc uit- en invocr g-elyl< 
te mnak. 

die B ritse s kepe om dubbcld 
vraggcld te verdien. 

Britse Rylt onnodig is ,.omdat ring m et wa p cngcwcld in tlie gcnng s~l gele•. w~rd deur ~ie 
die bestaande masjincrie vol- ' hande tt• !try, volgcns 'n hcrig l ~om~un~s Toghat~l ?n d•e. !ewr 
docnde is.'" uit L ondcn. \ a n d 1e lmkse Sos1ahstc, 1'\enm. 

W APENS 

Mnnr hierdie reeling wcrlt 
\'Olgens die Emp ir e-helper s 
n og tc vee! m et 'n ompad en 
' n nuwe pla n is nou uitgedink 
Hien·oor is die B r it !te voedsel
ministcr ,-era ntwoordcli l'" J-Iy 
h ct voorgcst el dat dil' hulp 
mcer direk m oet gesl<ied. 

IMMIGR.ANT!E Bf.BOET : 
ONWE.TTIG IN HUlSE 

\'icr s a l•e waa r in JlCrsone a a n gelda is dat hullc lm ise 

onwcttig bewoon of v l'rhuur h e t , d.w.s . sondc r t o<'sicnmung 

Die Kommuniste is bcsig om 
wapens ann te skaf en in 'n 
poging om hu!le tei: te werk 
het dJC regering strcnge maat
rei.'ls vir die bcheer oor wapens 
uitgevaanlig. Swnnr strawwe 
word opgele waar persone on
wettig in besit van wapens 
aangctref word. D'CBBELD ;\lEER Ht:LP 

Op hic rdie manier dien Suid- ~ In die t oekoms sal ~uid-Afri
Af rika ' n dubbclc doel: hy k oop l<nncr s in staat geo;;t f'l wo1·d om 
die luukse _voedse~ \~at die B ritse hiordio voedsel wat H•·ittanjc 
regcrmg me bere1d •s om aan sy na n s y eie menS(\ onUtou en ui t
c•c mense af te staan nie omdat \'Ocr, sornruer in Brittan jt~ te 
dit nodig is om geld in die buite- lcoop en dit d!lll as g-ruti'> , ·oed 
land mec tc verdien, maar Suid- '>elpnkkies onder die Brits(' \'Ollt 
~f1·ika is ?aa:by oolt so vricnde- tl' vcrspr ei. Die reeling hct trn 
lilt om h1erd•c voedsel wat hy <loci om B rittan jc betcr tc help 
ten duurste ltoop, tei'"'Yl hy en om \'Crder Suid-Afrilmanst' 
plaaslilt genoeg ven·aardig, weer s tcrlingh.-redif' t op tr bou. 
nan die Britse vollt gratis terug Sckcrc winltels in Brittanj<' 
tc stuur. Verdcr help dit ool< sal hierd ie diens onderneem 

W ercll<d©©sheid 
Neem T@e 

en die bestellings sal plaaslik 
gedocn kan word. Dit word 
vera! beoog om goedere soos 
lekk er s, ingemaal,te vrugtc, 
beskuitjies, suiltcr en konfyt in 
h ierdie soort pakkies in te 
sluit . 'n Etiltct met die naam 
,.Uit Suid-Afrika" sal daarop 
geplak word. 

GOt:D 

\an die huurlwntroh.•ur. h et verlcdc w e el< voor die ma~i~traa.t I . Iilopjng~e wnt d_t•u r d ie polisie 

in liaa.pstad gedicn. Dric va n die bcslmldig d cs wus B rits c mtg<'vo<'r Js, h et dl(.i nfgelop e tyd 
g root hof'veclh('(!tl vrr~tccl<to wa-

imm igran te, van w ic cen uit Indie afkomsti~ is . , p ens . wa a rondcr masji('ngewerc 
en bornmc. gc\"in d. 

In ecn gcval wns die immi- • sommer ,·erniet in die huis ge-
grant die eienaar wal sy h uis 1 bly h et. Hicrdie berig ondl·rstrecp ook 
soncier \'erlof verhuur het. Hy 

1 

die berig wat ·n paar weke ge-
is met £20 bcboet. E<'n van die • Die immigrant uit Indii.:, wat !cdc in Die O.B. ,·ersl<>-n het dat 
immigrante wat op aanl<lag dat saam met sy vrou "n woonstcl die Kommunistt• bcsig is om 
hy n huis sonder tocstcmming bctrek het, is met £20 beboet. militcre eenhcde op die been te 
bcwoon het, het flou gcval in Hy het aangc,·ocr dat hy nie bring en dat Tito hulle bewapen. 
die hof. Hy het beweer dat hy bewus was van die bcheerregu- Laasgenoemdc bt'rig was afkom-
nie huur betaal hcl n ic, maar lasies n ic. stig uit 'n heel ander bron. 

L85[fu~1T§[E ~ [ffi]M~~~~~i[E [D)~tff 
§WA J[M]ArR\K U\i[E1r $oA~ K~§ Onderwyl duisende immigran

te maandelil<s die poorte ,·an 
die Unie oorstroom. neem die 
werl<loosheid steeds toe. In Ja
nuaric het 12.858 mense hullc 
by die Departement van Arbeid 

1 

Op hierdie mnnicr sal Brit t an- :'\aruate dit' ~etallc , ·an d ie imm ig r a n tc uit h ongcr 
g~rcgistree: om werk te socl<. jc ool< in st aa t gestd word 0111 Brittanjc aanswcl, n eem d ie aan tal s w artm a rktr a nsalts ies 
D•c syfer 1s 1,048 meer as die m cer goud uit Suid-Afl·iltn t <· in Suid-:\frilulan~c v o Nisel wat as ,.gesk enl<e" aan .agcn te 
vorige maand. s uig waarm<'e h y dolla 1· in Amc- in B rittan,jc j:?;cHhmr word e n dan t een ~root w ins \·an 

VJR01IJJE 
CGAAN 

lHIAAlL 
DEJE 

WINSTE 

In die aangesig van hierdic I ril{n k an !wop. d ie hanu gcsit. word, d a a ::;lil•s toe. Dat sclf<f r c g c rings-
fei t kom steeds g roter en grotcr Dit is hicrdie onsigbare bandc kocrante soos d ir Sunday T imes hierdic mi ndeel \ 'an immi-
gelalle B r it sc immig rante na die wat Suid-Afrika aan Brittnnjc- 1 ~rante begin e rl.cn, h ct bchonde re bctcl<c n is. 
Unie. Verlede week het duar 
mecr as 800 tegelyk in Kaapstad 
aangekom. Offisiere van Geb1ed F. 

Dit is egtcr nic net immigran
tc wat hierby betrokkt.: is nie, 
maar ook ander persone soos 
handelaars, l<afce-eienaars ens. 
Die bla t! berig dat \'Oe<belpal<
kies wa t a s .. ~:<·sl<enkc" nn Bri t
ta nje ~;eF.tuur word e n hie1· 
planslik maar 80s. lws, dnar 1 

Kanada Slaan
1 Kommun.is 1 

Hok 
D i<• a lgrm ene selnctari!t \"an 

die Bt•itse l{ommunistic&c P ar
ty, Hurry Polli t t , wat probecr 
hl't om na Ka nada te gnnn en 
daar "n aantal Kommuni!>ticse 
lc.,i11J;"'- te hou, is deur d ie Ka-
11:ulc'>c owerhcid in !tennis ge
st('l dnt hy nie K nnada sal 
lm11 hinnc lwm nic. DiP Kan a 
<h·st• r cgcring h et onlan~:s bc
~luit om ·voortaan g cen J\om
m uniste in Kanada toe t c lan.t: 
ni('. 

teen sovcl'l as £5 ,·a n die ha n d I str eeks uil Brillnnjc in Suid
gcsit w or d. D ie ;, \\artma rlt h et Afrika lmn bestel nic. \"olgem; 
r ecds " O 'n omva n A" nang-1· nN•m di r po;,l<antoor m<•rtll'rl l<un 
dat sommigl' va n d ie immi~Tan- enigiemnnd liuar nou ;,odanige 
to hul vroucns n a Briltn njo gc- ,·oedsclpulcltil'" hi<'r he.,trl mits 
s tuur h et om die geld wa t S ui<!- h y d ie hl'lu-.ting tl:ia•·op brta!ll . 
Afr ikaan<.e voedsel op d ie B rilse Daar wor d t·~tl'r gNnern dat d it 
swartmarl< venlien, tc J.:":aan in- baie voonlcligt•r is om swart
same!. m ark te hcth·rf nwt .,gc"l'cnl;:

GEEX R OXTROLE 

D ie l<antoor van die po!;mees-

paklde.," waarop gcen uitToer 
of im·ocrbela.,ting g,•hef word 
nie. 

:'l fnar in Suid-Afrika ~el tl 
d anr geen sodanige reelin g ni('. 

J . ('. <lu To it v:w Gf'nf•J·aal!'.k ap )•'.) 
{"n oud-hfg<'nl. H . T.. Xe('thling. 

C\ "" ot·th:tm ) 

te r in Kaapstad dcel Die O.B. Dit word b) die tlag d uidelik er 
mee dat daar geen l<onl rolc hoe- dat ha ie vau die Hrih<· immi
genaamd deur die posl<a n toor grant1• t a ns h ul ber o<'p c as 
uitgeoefcn kan word om die on · ,spi\·-." en .. drones '' hier plnnslik 
wettige uitvoer van \"Oedsel teen ' Iwm \ Oort-; it natl:ll d it in Brit
te gaan nie. Hullc hct geen tanje \"i1· hullc tc onh('talend 
definitiewe opdrag in hierdie geword hl't. 
verband ontvang nie en hulle I 
maak maar ecnvoudig staat op 

BRITTE GAAN NUE 
K!ERK ... TOE NHE 

Vyftig pers cnt van dje Brit!>r 
\'Oil< gna n nooi t lterlt -toe nie en P.llt<' week 
~Jtogs , ·eertien p er!>ent gaan I!"<'· E ll<f' 2-3 wek e 

7.!1 
7.0 

16.1 
16.8 

r' (' 

52.0 
9.1 
8.8 
6.2 

r • r 
14.2 
13.2 
18.0 
13.2 

E ll<e ·1-8 weke 
Minder as dit 
Gladnie 52.2 23.5 41.-1 

n•<• hl f'll<e Sondag lterl<-toe, vol
ltl'n '> 'n ondersocl;: wat in B rit
tanjl' ing-cstel is. D ie r esult:t:tl 
i~ I!"I'Jlll l>liseer in die Engcbe 
hlad. Xe\\ ;, Re, ·iew. Op,·al!end is dat die grootste 

dee! van die Britse \"Oik aan die 
Die volgende is die resultant 

1 

Church of England behoort, nl. 
vnn die ondersoek wat in dif' 53.!J persent_ terwyl 52 pcrsent 
volgorde aangcgee word: Church d~arvan n~o•t ker k -toc gaan nil'. 

I 
Dw Katohckc wat die mccstL' 

of England, Katolieke KC'rl<. kcrl<- toe gaan, maak 8_7 pC'rsenl 
Ander Grocpc: van d ie B ritse volk uit. 

Gevreesde 
VirtU!$ 

A(greso011der 

die eerlikheid van die afscnders. 
Die poskantoor bewc<'r dat elke 
afsender slegs <'en pnkltie per 
mannd aan 'n pcrsoon in die 
buiteland mag stuu1·. lla ndelaars 
deol eg ter m cc dnt hulle va n 
gecn sodanigl' h<'JH·rlting be\\1ls 
is nic en dat dit t•nigit-mand vrv 
f>ta:t n om sove<·l pnlddf's a s h;. 

Prof. Frank C:ollan ,·an die w il. tc ,·er;,end. V<'rldaar word 
univcrsiteit van J\'finncsota het dnt indien daar so "n regulasie 
aangelwndig dat hy daarin gc- bestaan dit maldik ontduik kan 
slang het om 'n 100 pcrscnt sui- word 0 d t .1 d" 
wer ,·irus wat l<ind<•n·prJamming kh md a Ill <S le swart· 

E.ntstof T <een 
Pampoeratj nee$ 

\\'et<·nsl<aplilws v:m die Ver
cnigdc State se d<•pa r tf'men t van 
s::<·sondh eid h<'t ' n entstof teen 
pam poentjie;, ont wildtel wat 
waarsl;ynlik cer-.d:wl!"s op die 
marl; geplaa., .,a) "on!. 

veroorsaak af te sk · mar an elaars vcrhoed om 

D
. 'c . ~"'•_ 1 elke keer 'n ander naam op tc I Die enbtof ,.al nil' doeltreffend 
1e proe ncmmg!; m hierdie · · verba d d . gee as hulle ' n pul<l<il' versend \\ f•es nndat 11 JH'I"~oon ann pam-

n wor nog voortges1t. nil•. pot•tlljies hloots::<''~lcl was n it•. 
.. D:c 0.8." word ,;~druk deur Pro nangcsien d it OIIJ:l'V<'I'I" v ier wf'IH• 

lccclcsla-Drukkcry Bcporl<. Stellcnbosch. PRI\'.-\TE Bl':STELL L'\GS nel'm voordnt die ('n(stof inmlUni-
"lr dio cfenaar.a \m ultgcwcra: VOOR~ 
SLAG (Ed ms.) Bcpcrl<, Groote Kcrk· teit tew<·<'~briH J: . Dit is ook n i<• 
~>cbou 703. Posb u• Hll, I<crltplcln. Voorhcen was dil nie moont- sek er of di<' l'n t .. tof lewenslan gc 
Kaapstad. lilt dat icma ncl ' n pakkie r eg- immuniteit sui v <• roorsa::~k nie. 

f 

Gcre 

Jrg. 

d r i 
Vll' 

die 
Il l. 

n ie 
is 1 

ger 
toe 

0 
tien 
beg 
oor: 
mat 
die 
log 
so 
is i 
nie. 
daa 
gev 
van 
het 
die 
I'll 

die 
gel 
Oo: 
pie 
Sui 
wo 
vol 
Jan 
die 
sti; 
:1:11 

vat 
die 
g'll' 

allo 
ge! 

ko 
W! 

t\\1 
se 
A! 
nc 
gc 
re 
sp 
on 
ra 
\'( 

V( 

V I 

go 
t( 
!( 
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I t 

S• 
J 
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