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UITWISSING VAN 
AFRIKANERSKAP 

Min. J. G. Strydom se verwysing op Malmcsbury na die 
verowcring van ons volk as 'n natuurlike dryfveer vir die 
Afrikaner se vryheidstrewe is verlede week dcur die Cape 
Times in 'n hoofartikel aangegryp om sy bcskouing van 
,.Suid-Afrikaanse nasionalisme" omhoog te hou. Die blad 
neem min. Strydom dit kwalik dat hy die ,.volke" van die 
twec gcwese republieke vereenselwig met die ,.Suid-Afrikaan
se volk" van vandag, en verklaar. 

,Nog Suid-Afrika nog die Suid-Afrikaanse volk is 
ooit militer deur Brittanje , ·erower, en <leur geen ver
rekking van die betekenis van die woorcl kon die volke 
van die twee republieke wat o nder twee regerings geveg 
het, een volk genoem word nie." 
,.:Miskien," so besluit die blad .,sal Nasionalisme eendag 

sy oe oopmaak en ontdek dat daar seder t die Suid-Afrikaanse 
oorlog 'n ware Suid-Afrikaanse volk verrys het wat ver ge
vorder bet van die dae waarin mnr. Strydom en sy gces
genote woon." 

Dit sou vir die Britse opvatting van rasse-vrede baie 
gerieflik gewees bet as 'n volk so eensydig deur sy lands
grense bepaal word dat die fcit dat die Bocre-republieke nic 
mecr bestaan nie, ook meebring dat die volk van daardie 
republieke sedert hul verowcring nie meer bestaan nie. 
lUaar ongelul(kig vir die Ca1>c Times en sy geesgenote is 'n 
volk nie 'n versameling inclivi<lue wat na willekeur deur die 
een of ander omheining ,geskep" of ,gelikwideer" word nie. 
Dit is 'n gt>estelike eenheid wat in sommige gevalle selfs 
sonder grense )(an bestaan, soos die J ode bewys het 

ONO:t\ISTOOTLIKE F ElT 

Oor wat die geestelikc bestanddelc van 'n volk presics 
is, kan daar uiteenlopende menings wces, maar oor die feit 
van die bcstaan van so 'n geestelike eenheid val daar nie te 
redeneer nie - dit openbaar homself in dade wat die Engels
man van t.yd tot tyd in ons land en Europa onaangenaam 
geskok - maar blykbaar nog nie ontnugter het nle. Die 
stryd om selfbehoud van die Afrikaner in die ou Kaapkolonie 
ten spyte van die feit dat hy 'n ,.andersoortige" volk as die 
Afrikaner benoorde die Oranjerivier, weens die Britse vlag 
wat oor hom gewapper het, sou wees, was 'n manifestasie 
van hierdie geestelike ecnheid wat ons .,volk" noem. 

Dat daar aanvanklik afsondcrlike staatjies in Suid
Afrika tot stand gekom het - hoofsaaklik weens buitelandse 
inmenging vera! ook van Britse kant - kan maar as van 
verbygaande aard beskou word. Dat die staatsgrense uit
eindelik in die een of ander vorrn sou saamge,·al het met die 
lewensgrense van die volk, word nie net deur Iatere ontwik
kelinge bewys nie, maar is reeds deur die ideaalstelling van 
'n Paul Kroger in sy woorde , Afrika vir die Afrikaner" in 
' 'oomitsig gestel. 

WII. A l<RIKANER UITWIS 

Dit is eienaardig - en miskien juis nie - dat die 
Engelsman, wat hom tot so 'n mate op sy Britse volkskap 
ongcag landsgrense beroep dat hy in 'n ander land na die 
gcvestigde inwoncrs as ,foreigners" verwys, by uitstek die 
pcrsoon moet wecs wat die waarheid van volkskap in ons 
land misken. 1\laar hierdie verslcynsel is niks anders as 'n 
Yoortsetting van die ou Britse Iikwideringsbeleid ten opsigte 
Yan die Afrikaner nie. Toe gewelddadige onderdrukking 
die Afrikaner sc identiteit in die vorige eeu nie kon uitwis 
nie, is daar begin met 'n prof1es van geestelike verswelging 
binne die Britse Empire. Van bekwame Afrikaners is daar 
bckwame impcrialiste gemaak, maar die groot gros van ons 
volk kon met hierdie slagyster nie gevang word nie, en die 
Brit moes sy taktiek verandcr - waartoe by ook gedwing is 
deur die feit dnt daar in die jongste tyd in toenemende mate 
deur Suid-Afrika beslag gele is op Engelssprekendes se gees. 
Die proses van verafrikaansing moes onderskep word deur 
'n skyn-proses wat die Afrikaner en potensielc Afrikaner op 
die dwaa lspoor sou bring. Daar is toe, naas die eerlike 
stemme nan J:ngelssprekende kant, ook ewe skielik deur 
Britsgesindes begin praat , ·an , Suid-Afrikaanse nasiona
lisme." E IJ(een oor wie se kop die Suid-Afrikaanse son op
gaan, sou <lan lid wees van die ,Suid-Afrikaanse nasie," en 
diegene wat nog wil voortgaan met 'n afsonderlike Afrika
nerskap is dan maar eintlik net lid van 'n onmoontlike 
,seksie." 

BRITS 

Hierdie ,.Suid-Afrikanerskap" is so Brits dat, soos blyk 
uit die Capes Times se woorde self, daar van Brittanje se 
o01·loe teen die gevestigde volk vnn Suid-Afrika gepraat 
word as die .,Suid-Afriknanse oorlog" in plaar; van die 
,.Engelse oorlog." Alle~ word nog benader vanuit Brittanje 

(Vervolg in volgendc kol.) 
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Stadiums t•an die Britse 
Politiek 

Voorvcrlede week het ek ge
skryf oor die mcrkwaardige 
groenboek - 'n Ecu van On
reg - wat dcur die rcgerlng 
van die Suid-Afrikaansc Repu
bliek uitgegee en versprei is op 
die vooraand van die Twccdc 
Vryheidsoorlog. 

Die bock gee 'n opsomming 
van die stadiums wat die Britsc 
bclcid in Suid-Afrika in dle 
negcntiende ceu deurgemaak 
hct. Ek gaan die opsomming 
aanhaal. En dan gaan ck, in 
aile beskeidenhcid, die gcskie
denis voltooi tot op datum, 
dcur die stadiums aan te stip 
wat die Brltsc beleid in Suld
Afrika in die ccrste hel!te van 
die twintigste ceu deurgcmaak 
hct. 

I n ,'n Eeu van Onrcg" lui 
dit: 

,In die loop van hierdle ccu 
is daar drie tydperkc wat die 
vcrhouding van die Britse Re
gering tccnoor ons volk kcn
merk.'' 

Haat (' 11 J'eragting Vir 
Die Boer 

Die eerste tydpcrk het in 
1806 begin en voortgcduur tot 
in die twccdc helfte van hierdie 
eeu. Gcdurende hierdle tydperk 
is die Britse politick tccnoor 
ons volk gckenmcrk deur 'n 
ecnvoudige veragting. .,The 
stupid a nd d irty Dutch" was 
die eenvoudigc gedagte wat toe 
in die B ritse gcmocd teenoor 
ons volk geheers hct. Maar 
die huigelagtige aard van die 
Britse politick hct gcweet om 
die mlnagting uit te druk in 
oorcenstemming m et die vcr
h('\vC'ndste idees wat toe in die 
b ... l!kaafdc wereld gchcers het. 
'n Sentimentele filant ropie hct 
toC' oor die beskaafde wercld 
geheers en is deur die Britse 

(vervolg van vorige kolom) 

se standpunt en diegene wat 
nie daarmee akkoord gaan 
nie, is 'n enggeestige , seksie" 
wie se oe nog eenmaal dalk 
sal oopgaan om te besef dat 
Brittanje nog nooit teen 'n 
Suid-Afrikaanse \'Olk of teen 
Suid-Afrika oorlog gemaak 
het nie! As hierdie ontdek
king eers gedoen is, is dit 
maar een stap verder om Brii
tanje met dankbaarhcid te 
huldig as die eintlike skepper 
met vuur en staal van die 
Suid-Afrikaanse volk. 

Maar haarklowery sal die 
bestaan van 'n Afrikaanse 
volk nie uitwis nie, net so min 
as wat die Britse taktick om 
die Afrikanervolk te vervang 
deur 'n ,.Suid-Afrikaanse na
sie" wat in sy uitkyk Brits of 
ten minste on-Afrikaans sal 
wees, ooit sal slaag. . 

• Nietemin moet daar van 
Afrikaanse kant gewaak word 
teen hierdie sluwe set om ons 
volk te wil wysmaak dat daar 
nog nooit 'n Suid-Afrikaanse 
volk bestaan het - en dus 
geen grief teen Brittanje kan 
he nie - maar dat daar nou 
eers 'n nuwe Yolk besig is om 
te ontwikkel waarin die Afri
kaner sy identiteit moet op
los. Volkseenheid sal en mag 
langs hierdie weg nie geskied 
nie. Ware vollcseenheid, 
waarin die Engelssprekendes 
Yan vandag ook moet opgaan, 
sal eers dan bestaan wanneer 
die sogenaamde ,Suid-Afri
kaanse oorlog" \ ·an Brittanje 
<leur elke volksli<l beskou sal 
word as 'n E ngelse of Britse 
oorlog" en \'eroortleel sal 
word as agressie t t>en die ge
vt>stigde Yolk van Suid-Afrika 
- soos die etlike duisende 
Kaapse rebelle ,·an dest n l" 
clit dan ook aamaar het. ' 

Regering dicnsbnar gcmaak 
deur die Bot·re aan d ie wcreld 
voor tc stcl as die ondcrdruk
hcrs van die nrme vrcdclicwen
dc en vir die godsdicns en bc
skawing vatbarc naturclle wat 
tog ook manne en broers' was. 
As dit onvcrldaarbaar mag 
voorkom wunrom dk moond
hcid wat onder die '.rrnktuat 
van Utrecht as die onbcskaam
de kampvegtcr van die ncger
slawerny opgetrce hct, hom in 
Suid-Afrikn gekensltets hct 
dcur 'n mislike liefde vir die 
nature!, dnn i.s die uitlcg dat 
dit in die laaste geval nie so
seer llefdc vir die nature! as 
wei hant en minagting vir die 
Eoc1 was wat sy politick on
d(·rskci hct nie. As gevolg van 
hicrdic hnat tecnoor die Boer 
verstf'ck onder die dckmantel 
van licfdc vir die nature!, is 
die nnturclle as polisie teen 
ons gebrulk, is bulle van vuur
wapcns en ammunlsie teen ons 
voorsien; aangchits om ons te 
bcvcg en ons, wnar moontlik 
uit tc moor of tc bcroof. As 
gcvolg van daardic haat was 
ons volk verplig om die Kaap
kolonlc met al wat hom lief 
en d lerbaar was, ,·aarwcl te se 
en 'n skuilplek in die onbeken
de wocstyne van die noordc tc 
gaan sock; en as gC'volg van di6 
hant moes ons volk sy martc
lnarskruistog oor Suid-Afril<a 
voortsit. totdat elke dee! van 
Suid-Afrika rooi gevcrf sou wees 
met die bloed, nic soseer van 
weerbare mannc nic, maar van 
vcrmoorde vroue en kindcrs." 

Pcrels t•ir llcwr Jllaj(•sh•it 
sc Kroon 

,Die twecdc tydpcrk hct 
voortgcduur tot 1881. Geduren
de hierdic tydperk was die 
grondslag van die Britse poll
tick tecnoor ons n le soscer blote 
hnat teenoor d ie Afrikaner nle; 
die uitkoms hct reeds bcwys dat 
die haat mngteloos was om die 
Afrikaner onder die knic te 
hou; intcendC'C'l het dit daar 
onE-indig vee! toe bygcdra dat 
d ie Afrikaner hom as die hcer
sende volk oor d ie hclc Suld
Afrika versprci hct. In 'n 
oomblik van mocdelooshcid en 
onnadenkcndc belangcloosheid 
het Engeland met die bocre 
traktate (1852. 1854) gcsluit 
waaronder hulle in ongcs toorde 
besit van sekere wocstc en 
skynbnar nuttelose dele van die 
land gestcl was. Die grondslag 
van die politick ~an die twec
de tydpcrk was 'n gcvocl van 
berou oor hlerdie mlsstap en 'n 
vasberndc besluit om die ge
volge danrvan uit die weg te 
ruim. Die wocstc en nuttelose 
dele wnt ann die Bo<·re toege
ken was, hct uitcrs kosbnar gc
blyk nadat die Bocre dit vir die 
bcsknwlng gered en oopgestel 
hct; h!crdiC' dele mocs toe weer 
as p~rcls in Haar Majesteit se 
kroon pryk, nietccnstnnndc die 
tral<tatc wat met die Bocre 
aangegnan was niC'. Dit was die 
bedekte doc!; wnt d ie middelc 
bctrcf, hct die lngebore huige
lary dlt mcegebring dat dit ge
dccltelik bcdek en gedeeltclik 
opcnlik was en dat die ccn 
soort middele hcmelsbrced van 
die ander vcrskil hct. Die be
dckte middcl was om, in stryd 
met die plcgtige traktatc en be
loftes, die Kafferstamme op on
gchoordc wysc teen ons tc bc
wnpcn en hulle ann tc hits om 
ons aan te val. As dit sou 
slang, dan kon Engcland tog 
sy ware doel en middele vcr
bcrg en opcnlik voor die dag 
!tom tcr bewnrlng'- van ,·redc 
en ordc, en tcr hnndhawing van 
dit• bCSl{aWillg in hierdie WC
rclddee), C'n don kon onder die 
aanvoering van sodanige drog
rcdcs die Republieke geannek
scer word." 

,Die dcrdc tydperk van ons 
geskiedenis word gekenmerk 
deur die samestclling van die 
ou en welbekende politick van 
bcdrog met die nuwe kragte van 
die kapitalisme wat dcur die 
mincrnlc-rykdomme van d ie 
Suid-Afrikaanse Rcpubliek in 
die !ewe gcroep is. Sowcl ons 
volks- as ons staatsbcstaan word 
tans bcdrcig dcur 'n ongeewe
naarde komplikasic van magte 
en kragtc. Teen ons is geskaar 
die gctalsterkte, die openbarc 
na bloed en wraak dorstende 
mcning van die Britsc Ryk, die 
knpitaal van die wercld en al 
die kragte wat aileen die roof
sug en plundcrgces byeen kan 
versa mel." 

Totsovcr 'n Eeu van onrcg. 
• Die bcleid wat d ie Britte in 

die negent icndc ecu gevolg het 
vcrskil van die beleid wat bulle 
in die twintigste eeu volg. In 
die negentiende C'cu het bulle 
'n buit-politick gevolg: in die 
twintlgste ceu volg bulle 'n 
h t' b o u d-politick. Vir d!e 
Brittc het die negenticnde eeu 
tr!omfantelilt nfgesluit m et die 
verowering en verkncgting van 
die hele Afr1kanervolk en met 
die inpalming van die helc 
Suid-Afrika. Derhalwe volg 
d ie Britte in die t\\;ntigstc eeu 
hecltemal logics d ie behoud
politick - om die buit wat in 
die negentiendc ceu verower is, 
te behou. 

Meer Vryheid vir Behoud 
t'an Knegskap 

Die grondslng van die Britse 
behoud-politiek is deur lord 
Durham gele. In 1837 hct hy 
in sy verslag aan die Britsc 
rcgering oor die Kanadese 
moeilikhede aan die hand ge
doen dat die koloniste meer 
vryhcid moct k ry om op d ie 
wyse bulle welwillendhcld te 
wen. Sedcrtdien was die Brit
sc kolonialc en dominiale be
leid om nan die betrokke in
woners die skyn van v ryheid te 
gee sodat bulle n ie die wcrk
likheid van Britse bandc sou 
voel nie. 

Hierdic belcid kon die B ritte 
eers in die twintigste eeu ten 
aansicn van die hcle Suid-Afri
ka begin toepas - nadat die 
hele Suid-Afrika pns verower 
was. 

In die negentiendc eeu het die 
Drittc hul buit-politiek toege
pas met behulp van die Britse 
soldaat; In die twintigste eeu 
Jla., d ie Britte hul b f'houd-poli
t iek toe met bebulp Ynn die 
Britse politiek e party. 

Gedurende die ecrste helftc 
van die twintigstc ceu het 
hicrdie beleid ook reeds oor 
dric stadiums in Suid-Afrika 
ontplooi. 

Rritte Skenl,· Self
regering 

Die eerste stadium was die 
selfrcgering-stadium. Die Brit
te het eers sclfrcgering aan die 
vier kolonies in Suid-Afrika ge
gce en later hierdie kolonies 
gc-unifiseer tot die selfregercn
dc Unie van Suid-Afrika. Op 
hierdie wyse hct die Brit tc die 
wclwillendhcid ''an wyle genls. 
Botha en Smuts gcwen en bulle 
omgcbou tot kampvegters vir 
daardie vorm van Britsisme in 
Suid-Afrika, wat ten aile koste 
die Britsc konneksie wou hand
haaf. 

Dit moet onthou word dat in 
dieselfde mate wat die Brittc 
gewen het, het die Afrikaner
volk en die republikeinse ideaal 
vcrloor. Sowel genl. Botha as 
genl. Smut'! bet graf toe ge-

(vcrvolg op bladsy 3 kolom 1) 

STJ 
p 

Die partypo 
- 'n duur spe 
ski! vnn aile a 
in dnt die kost 
·deur die spelcr 
deur die toesl 
dcur die gcwon 
m aar moet o~ 
stel daarin of 

'n \\'cck of ' 
opposisie die li 
nspC'k van hi€ 
voor die volk 
soldiging van 
d ie eerste span 
d ie opposisie h~ 
crken dat 'n 
nmp van geen 
dat die partyt 
party - dit 
oorskot-aansprt 
b inetsposte tee~ 
gocding daarin 

Dit gaan oo 

Stadiu 

gaan sondt•r 11 
rC'publikE"insn 
heraanvaar he 

Soewert•in ( 
Koninkryli 

Die tweedc s 
van socwercln 
heid. Tydcns 
wyle genl. Hcrt 
t e tocgc.~tcm d 
rcnde Unie vnn 
geskep word t 
onafhanklikc k 
d ie Britse kroq 
die welwillendt 
H ertzog gewcn 
lqtmpvcgtcr gev 
d ie vorm van ~ 
hy hom vcrset J 
k ing van die B~ 

Mll!\r die Brit 
in geslnag om 
,bchou" nie. \' 
by ns volbloetl 
r)·s t'n h t>t by d 
"'teh cl ~·erwE"rp 
king \ an d ie -B 
bepleit. 

Selflu•skikk i 
Binne die S 

Ons belcef t 
stadium. Dit is 
scltbcskikkingsr 
hct, nl. in 1949 
Indiil (en ook 
r cpubliek kan \ 
nit die Britsc St 
en sonder vcr\\ 
Majesteit as ,s! 
Statebond; en 
ldng van die Br 
H icrmee het d" 
wclwillendhcid 
Malan gcwcn en 
vegtcr gemaak 
nuwe vorm \'an 

Laat ons uit d 
mond nagaan he 
slaagd verbritsln 
word deur die o 
lcid van skenki 
v ryheid terwlllc 
k ryging van gcd 
skap. Luistcr 
h a lings uit Hat 
behoud van die 
sie: 

,. .. . Maar 
moedighcld om 
die kant van 
hicrdie knnt 
dat allC' Rckslc 
Afrika, kom r 
tot een saak m 
een. en d it is 
ons moontlik 
dat daar geen 
le word op 011 
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( Vervolg van kol. 5.) 

' n Instituut om d ie p roblccm 
op wetenskaplike g rondslag te 
ondcrsoe k, sal d us In 'n lang
gevoclde behoefte voorslen. 

D ie instituut sal hom o.m. op 
die teel van uitstekende jak
kalshonde toel~. waarmec 
reeds 'n aanvang by P anfon
tein gemaak is. 
Die afdeling Wild- en Vls

bcskerming gaan ook planne 
voorle vir ' n geweldige uitbrei
dlng vir sover dlt wlldnavor
sing by P anfon tein betref. 

IN NATAL 

'n Voorstel da t d ie provlns lale 
raad van N ata l 'n opleldlngskool 
vir jakka lsjagters moet lnstel en 
ook honde tee! wat vir d ie doe! 
van jakkalsjag gebruik kan 
word, is verlede week deur mnr. 
D. J. P otgieter gedoen. 

DIE. 0.8.! Teken • 1n op 

Spoke Bestaan 
- Vir Sekere 

Mense 
Mcnse kan werkllk spoke 

sien, lui 'n artikel In die Brlt
se medlcsc tydskrlf. 

Die skrywer, prof. Jean 
L'Hcrmltt~c, van die mcdicsc 
fakullelt van Parys, wat 'n ver
skynst•l best udcer het wat ftlo
sowt• t•n medici ecuc lnnk r<'eds 
ann dlt• rani hct diP bcvot•gd
ht.d van sommlge ml'nBI' om 
vtalocne van hullcsclf tc slen -
sf! dat die n uwc l<ennls van 
h lcrdle me nse die gl•hclme van 
bale pslglesc verskynsels \'er
klaar het . 

H y het die vcrskynscl 88 
,.pslgit:'se hallusinasics" beskryr. 

Die visloen kom maklikPr na 
mense wat in 'n slapt·rlge toe
stand verkeer , maar hulle maak 
ook hul verskynlng voor mense 
wat hccltemal wakker is. 

Gewoonlik Is die vlslocn bale 
duldellk , maar nle helder wat 
kleu r betref n le. Sodra die per
soon wat dlt alen naby kom. 
t rek d lt terug of vcrdwyn dit. 

Die beeld is akynbaar bale 
dun asof dlt op 'n dock gcwerp 
word. Soma skyn dlt nsof dit 
van 'n jellle-agtlge of gl88ag
tlge s tof gcmaak Ls sodat die 
p88ien t dcur hlerdie spookag
tlgc visloen alles om hom kan 
slen. 

Die p rofessor hct gese dat 
bale onges lcldhcdc van die scn
trale scnuwccstelscl hierdie hal
lusinasle voortbrlng. Aanstcek
like sickles soos tlfus bring dit 
ook voort. 

Oorlogswelslae 
.,Grotcr gevare sloan Brlttan

je voor die dcur 88 tydens die 
Slag om Brlttanje in 1940," het 
W tnston Churchill in 'n radlo
toespraak gcs~. 

.,In 1940 hct ons verenlgd ge
staan; tans Is ons vcrdceld deur 
par tytwls." 

Gewoontes Van 
Leeus: Roei N ie 
Vee/ Wild Uit 

Interessante gegewens in verballd met die dlerelewe Ia 
die wildtuio word taos lngesamel dear dJe aekretarla vaa die 
Nasionale Parkeraad, mor. H . S. vu Grau, wal •a vraea,. 
aan veldwagtent gestuur bet. Aotwoorde Ia reeds • tvaa1 
oor verskilleode aMpekte, 8008 onder meer oor hoe laak 'a 
leeu sonder koH k laarkom, hoe dlkwels by vreet e11 Mlfa lloe 
lank dlt mennleiH vat om te verteer. 

Die vraclyste Is opgestel deur 
dr. T. G. Net, die onlangs aan
gesteldc bloloog van die N881o
nale Parkeraad en maak dccl 
ult van belangrlke werk wa t d r . 
Net op die oomblik beslg Ia om 
tc doen. Baie interessante ge
gewens in verba nd met die 
dierclewe Is reeds aedert d r. Nel 
se aanstelling lngesamel. 

Die betrokke v raelyste wat 
aan die veldwagters gestuur Ia, 
bet net betrekking op leeus, en 
dit blyk dat bale van die veld 
wagtcrs besondcr groot kennla 
dra van die gewoontcs, leefwyse 
ens., van lceus. 

.)IENS VLEIS 

Bctrc!!ende d ie vraag hoc 
lank dit neem voordat mensvlela 
in 'n lceu sc maag verteer , was 
ccn veldwagter se bevlndlng da t 
dit gcwoonllk tussen tlen en 
veerticn dae neem. 

Die bctrokke veldwagter het 
bv. op 17 Apr il 1950 kennls ge
kry dat 'n nature! 'n dag of wat 
tcvore deur lecus doodgebyt Is. 
'n Soektog is dadellk na die 
lceus op tou geslt, en die eerste 
een van die mensvretera op 19 
April doodgeskict . D ie dler -
dit \f88 'n wyfie - was oopge
sny, en binne haar pens Is v ln
gcrnacls, bene en atukkles van 
die naturcl se brock en so m eer 
gcvlnd. 

Op die 20e van dleselfde 
maand is nog 'n leeu doodge
skict. I n haar maag Is onver
tcerdc vingcrnaels, ha re, stuk
klcs van die na tu re! se brock, 
twcc knope en 'n stuk van ay 
kopvel gevind. 

\'LEIS IS VLEIS 

Die volgende bokke word ~
ter In die volgorde aooa UD· 
wegee, die makll.ktte In d ie b&ll· 
de pkry: elande, wUclebeate, 
sebras, waterbokke en koedoe
bulle. 

D lt blyk dat 'n leeu 'n p
weldlp hoeveelhekl vlela lru 
verorber. Gevalle Ia a1 ,.._ 
waar twee leeua 8&&lD miD· 
stena 300 pd. vlela op een alae 
venllnd. Aa 'n leeu qter eet. 
eet by glo goed en bet ale 
elke paar uur voedael nocUc 
nle. 
Een veldwagter wat 'D paar 

leeua goed doPI(ehou bet, bet be
vlnd dat bulle een nq 'n Im
pala pvug bet. BIJme drie dae 
late r 'n sebra, en toe bet bulle 
veerUen dae luk Dike pvanr 
ole. 

Hlerult blyk dlt natuurllk dul
dellk dat leeua mlaklen g lad n le 
soveel wild ultroel as wat alre
meen gemeen word nle • 

SNELHJ:ID 
Hoe vinnlg kan 'n leeu bani

loop? Een vu die veldwacten 
se bevlndlnr Ia dat as die mees
te bokke sowat 15 tot 20 tree 
voorsprong bet, dan ku 'D leeu 
hom maar vergeet. Vir sover 
dlt bonde betref, Ia by ook vu 
oortulg daarvu dat as 'n bond 
goed sk r lk en by bet 'n redellke 
voonprong, daD kaD 'n leeu die 
saai( ook maar pwonne see. 

Maar wat vu 'n mena! Die 
betrokke veldwacter Ia oo~ 
daarvu dat al Ia 'n mena ae 
bene ook hoe goed en J7 akrlk 
hoe groot, aal J7 met clle bulp 
va n jou bene aileen ale van die 
gevaar at wer kom nle. 

I n 1940 hct Churchill vcrkon- Daar is bevlnd dat lccus n ie 
8uki-Afrika Is vandag 'n Konlokryk onder 'n Brltae konlnr: dig dat hy veg om die wcrcld juis voorkeur aan een of a nder 

DIE O.B. veg vir 'n Republlek onder 'n Afrlkaarule President. vclllg te maak. bok gee nie. 

Daar Ia egte r ook 'n geval 
bekend waar 'n leeu taamllk te
gemoetkomend was. 'n Nature! 
bet op 'n oop vlakte op 'n leeu 
afgekom. Hy bet ompvll~. 'n 
ernstlge beroep op ay bene p
doen en toe maar die beate van 
die kaal vlakte pmaak. Die 
leeu het hom so 'n 2().-...3() tree 
!\~tcrna gehardloop en toe ewe 
gedwee omgedraal. 

DIE O.B. 
e Verwerp die Partystehlel wat d ie volk verdeel en ve~ vir die 

Partylote Eenbeldataat. 
e Ve rwerp verteenwoordlg lng deur bancllanren van politleke 

partye en veg v ir re~erlng deur vrye volksverteenwoordlren 
en cleakundlge beroepaverteenwoordlren. 

e Verwerp die Kapltallame en veg vir 'n Afrlkaner-vol.kt
ekonomle. 

e Verwerp d lo polltleke, maatskaplik e en ekonomlese lnugraale 
van die n le-blanke en veg vir urritorlale apartheid. 
DIE O.B. wll 'n vrye, eensgesinde, en welva rende S.A. bou. 

DIE O.B. se ldeaal Is ook u ldeaal. H elp om dlt te verwesenllk . 

~ 

I ntekenvorm 
Neem aueblief my naam op u iftteketaaar op ,,Die 
O.B!' t ot ek u in kennia atel om toeaenditag te atCICik. 

B ier by ingealuit 'Vind u die bed rag tiCJfl ...... ............. .. 

................ ....... . mr die urate . . .. .... ........ .. . . mGCJtlde. 

NAAJI .... .. ..... .... ................... ...... ........ .. ..... .... ... .. 
<Naam en Adrea In Blokletters) 

POBADRES .... .......... ......... ... ..... ... ... ....... ..... .. ..... . 

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

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

.......................................... 
Bandtektndng. 

IDtekengeld: 11/ 6 per jaar of 6/ S per halfjaar. 

V~ uaebllef Kommt..le b1 plattel•ndM tjelra. 

Eerste S.A. Motors 
Aanstaande Jaar 

Die eerste fabrlek In Suitl-Alrika wat motors \'an die 
grond af produ!>leer, sal binnekort op die plaa.'4 \'80 wyle 
mnr. William Pa gel in Pretoria-Noord , ·erryH. 

Met die doel om moton oertuie e n dieselenjinH In Sold
Afrika te \'er\'aardig, Is die S\\isacor-maatskappy onlangK 
g~tig me t dr • .J. };, llolloway, , ·oormalige Sekretarls , ·an 
Finaosies a.tJ \ oorsltte r. 

Die kapitaal, wat van Switser
land kom, sal In die vorm 
van tocrustlng en kontant wef!s. 
Patentrcgte en tf!gnlcl sal die 
Duitse bydrae vorm. Die gemag
tige kapltaal op die oomblik is 
£250,000, 'n dee! waarvnn ook 
Suld-Afrikaanse knpltnal sal 
wccs. 

Met d ie oprlgting van die fa
brick sal blnnc 'n week of twee 

I begin word. Die cerate gedccl
te sal ' n oppcrvlokte von 58,000 
vlerkantc voct bcslann. plus 'n 
vcrdcre 4,400 vlcrkonte voct vir 
geboue. 

Die firma Gutbrod Motoren 
Bau, wat D ultac motors ver
vaardlg en In Europa welbekcnd 
Is, ate! a l hul patentc en tcgniei 
tot die bcaklkklng van Swisncor 
sodat produkslc In die Unlc nlc 
hoef te bcrus op procrncmlngs 
wat ten koste van die kopcr sal 
wces nlc. 

SOORTE 
Aanvankllk sal die produkslc

program die volgcnde bchcls: 
'n llgte driekwart-ton aflewc
r lnpwa met 'n verskeldcnheld 
ontwerpe soos bv. 'n pancelwa 
en dleselenjlnwa van 5 tot 10 
pcrdek rag. Die latere produk· 

sic sal inslult 7 en 8 soortc plaas
implcmente en 5 soorte motors 
en llgtc aflcwcrlngs- en vrag
waens wat 32 my! per gelling 
sal behaal. 

Die Gutbrod-motor Is 'n p ro
duk ongcvecr soos die bckcn
de Duitse D.K.W. Dit sal teen 
ongcvcer £350-£400 in die han
del gcbring word en sal van 
20 tot 30 perdckrag ontwlkkel. 
Sy brandstofverb rulk sal ao
wnt 45 my! per gelling wces. 

AA:-\STAA.~DE .JAAR 

Die ecrste voertuic sal u lt
sluitlik aanmckaar geslt word 
van ingcvocrdc dele, maar teen 
die cinde van vanjaar sal d lt 
moontlik wees om die aa n tal ln
gcvoerdc dele te vermlnde r so
dat daar teen daardic tyd wei 
gepraat sal kan word van vocr
tulc wat werkllk in die Unlc ver 
vaardig is. 

Daar word gehoop dat die 
ecrste aflewer ingswaens teen 
Julie aanstaandc jaar in die S.A. 
mark sal wees. Die vervaardl
ging van Gutbrod-motors, waar
van daar reeds cnkcle modelle 
op ons paaie loop, sal op 'n la te r 
tydstip aandag geniet. 

E en van die bale ervare veld
wagters ae raad Is om •n leeu 
'n h~ raakakoot te gee, of om 
deur die nek te aklet. Dlt Ia 
glo d ie vellipte skote. 

VVil VVetensk~ 
Teen Jakkalse 

lnroep 
'n lnatituat vir weh hpllb 

navorslac ill verlluld .et die 
jakkahpn llleem. ... w • .-... 
by PanfODteia (MtJc ..... a.
ellen 'n aanbeveliq YIUI .U. at
delinr Wild- en V..........., 
deur clle Traasvulae Ul&voen~~
de Kom ltee roedplcear word. 

Planne wat beoog dat daar 
ook op baie IP'Oter akaal na vor
slng In verband met wild by 
Panfonteln aal plauvlnd, aal 
ook vir goedkeurlng aan die uit
voerende komitee voorrelf word. 

Jakkalae Ia een vu die aUer
grootste probleme waarmee 8.A. 
se skaapboere te kampe bet. Be
wys hle rvan Ia die felt dat jak
ka lse in die vyf jaar lMl·'~ tot 
lMf-'•7 nacenoeg 900,000 skape 
in die Unie gevang bet. Die 
gemlddelde vanp vir die alp
lope aantal jare beloop aacenoec 
200,000 per jaar. Gereken teen 
die pryse wat akape dee8dae 
behaal, berokken jakkalae clle 
Unie se boere dua jaarlika uae
noeg .£1 mlljoen akade. 

(Vervoll lD kol 2.) 

Ander 

BEG 

, Datu· is 
•nen!'ic wnl 
d at di•• h 
n er · •·•·rsdn 
we en d a t 
van Suid
praat, luut 
gelto~S}lrf'kC"' 
kaans pt•t•k 
skryf Ui.-

Hulle verw 
stilte dot die 
dcllk n t ccn 
hoc, Is \lr h 
duldcltk nlc, ; 
die felt dat AI 
en Engclse k 
van mcl<aar g 
be.skou dtl at 
en mccn dat 
Is om die h~c 
kaar tc hou . 

Hlcrdlc n 
vcrloor cgtcr 
Dlt wll \'oorl< 
ncr sy kultuu 
hnnf ns hy s 
knn hou, en c 
tick oor die g 
kaansmcdiums 
name van dl 
kendc lcerlin 
Afrikaner se 
stroombelcld 
lang van ware 
h eld Is. Ons 
ons verbaslng 
joernaliste, \\ 
n iks wect en o 
n le, sommcr c 

Sen. G. II. 
Sons of Eng! 
aangema:111 o 
te word op po 

Hy het 'n \'C 

vcreniging tor 
stad en hullc v 
held, gebrck 
en hut bclcld 
politick deel t 

Dlt Is opm 
Vercnlgdc Part 
Sons of F.nglo 
m ag In die 11: 
tickc stryd sic 
dinger nit•, so 
lltlci te,n opsl 
wabrandwag d 
klag dal 'n En 
aasle hom op d 
polltlckc party 
om vcmlctlg m 
t ccndccl, <lie E 
word aangchl 
aandcel In die 
n ecm as 'n hull 
litlckc party. 

Ull Londen 
Brltsc mlnlst 
J ohn Dugdale 
bekcnd gcmaa 
8,000 Suid-Afrl 
mlndcr 88 dri 
RhodcsW gc 
dale hct vrae 
die aantal im 
Rhodesic blnn1 
gevra hocv{'el 
mlgrantc ult 
komsUg Is. 

Hy bet di 
verstrek: In 
mlgrante 
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•• 

HOE LEWENSKOSTE OMDAT 
VOLK NIE EIE BAAS IS 

Mnr. Havenga se begroting wat deur die nweete mense met 'n mate 
van verligting oor die nie-oplegging van ~;wnarder b elastings ontvang is, 
het een opvallende gebrek. En ongelukkig skep hierdie gebrek 'n geyoel 
van hedruktheid ten aansien van die hegroting omdat juis hierdie gehrek 
die magteloosheid van die regering en sy minister van finansies illustreer. 
Die gebrek is daarin gelee dat hoegenaamd geen voorsiening in die hegro
ting gemaak word om die stygende lewenskoste te verminder of self s vae te 
pen nie. 

Aangcsien die stygende le- ~ disie moet bekend maak, bevat 
wenskoste in die praktyk neer- nie 'n enkele aankondiging oor 
kom op 'n voortdurende belas- die vermindering van die le
tingbcffing kon verwag word wenskoste nic. Intecndccl bc
dat die minister van flnansies vat dit 'n erkenning van roag
in sy bcgrotingsrede maatreels 1 teloosheid om die probleem van 
sou aankondig wat dcur die inflasie op tc los - van geld 
regerlng gctref is of getref gaan wat gocdkoper word en van le
word om hlerdie euwel te be- wenskostc wat duurder word. 
stry. Daar was te meer rede 
vir sodanlge verwagting as in 
gedagtc gchou word die belof
tes wat huidige ministers in 
hierdie verband gedoen bet toe 
bulle In die opposlsie was. Daar 
is destyds ges~ dat die sty
geode lewenskoste gewyt moet 
word aan die V.P.-regering, wat 
beskryf 1s as 'n ,keurbende van 
onbevocgdes". Daar is destyds 
openlik gesA dat as die opposi
sie maar net aan bewind ge
plaas word bulle gou-gou die 
lewenskoste-probleero onder die 
knie sal kry. Maar die opposi
sie van destyds is nou al dric 
jaar lank die regering. En die 
begrotingsrede wat gehou word 
op 'n tydstip, dat handelaars 
ten aansien van byna elke arti
kel 'n prysstyging aan hul klan-

INTERNASIONALE 
GELDl\lAG 

Die minister van finansies bet 
gese: ,Elc maak geen aan
spraak daarop dat ek in bier
die begrotin.r d1e oplossing ge
vind b et Vir die probleem van 
infiasie nie. Die probleem h et 
sy oon.prong in internasionale, 
tinansiele en politieke toesta.n
de en dit is bykans onmoont
lik om daardie toestande te 
neutrall8eer in ons binnelandse 
huio;houding." 

As dit waar is wat die mini
s ter van finansies se dat buite
landse toestande die oplossing 
van die lewenskoste-probleem 
onmoontllk maak, dan is dit 
mos onmoontlik vir 'n V.P.-be-

£34,000 In Water 
Gegooi Weens 
Partypolitiek 

Mnr. 1\larshall Clark, voormalige hoofbestuurder van 
die Suid-Afrlkaanse Spoorwee, bet verlede week sy bedan
king as sekretaris-generaal van die tussentydse organisasie 
vir Suidellke Afrlka-vervoer aangekondig. 'n Paar clae later 
is bekend gemaak dat by 'n senior betrekking by die 
Anglo American Corporation aanvaar bet. Die betekenis 
van hierdie aanstelling is dat mnr. Clark 'n private betrek
king aanvaar waardeur by geregtig bly op 'n jaarlikse be
drag van £3,000 wat deur die Suid-Afrikaanse Spoorwee aan 
hom betaal word, sonder dat by enige werk daarvoor cloen. 
Die reg daartoe le opgesluit in die kontrak wat die regering 
met hom aangegaan bet ten tye van sy uittrede verlede jaar. 

'n Berig in Die Burger lui dat 
die aanstclling van mnr. Clark by 
n private onderneming gecn ver
skil maak aan die Spoorwee se 
vcrpligting tecnoor hom soos in 
die kontrak beliggaam wat by sy 
uittredc as boofbestuurder aan
gc.raan is nie. Die kontrak lui 
dat daar tot 1960 aan mnr. Clark 
ts,OOO per jaar vergoeding be
taal sal word tensy hy sekreta
rls-reneraal van die te stigte 
vervoer-organisasie vir Suide
like Afrika word of 'n betrek
klnr in dlens \'an die staat aan
vaar wat, ,volgens sy volstrekte 
roedvinde vir hom aanneemlik 
s." 

ANDER BEDRAE 

Benewens bierdie vergoeding 
moet die Spoorwee ook nog die 
pensioenvoordele waarop hy by 
bereiking van die ouderdom van 
60 jaar (in 1960) geregtig sou 
gewees bet, betaal, 'n bedrag wat 
op !896 per jaar te staan kom. 

Aan mnr. Clark is by sy uit
trede ook 'n vergoeding van 
U,085 ten aansien van ongc
bruikte verlof uitbctaal asmede 
'n pensioen van £2,360. 

Indien mnr. Clark tot in 1960 
lewe, sal die Spoorwec aan 
hom 'n totale bedrag van 
£33,960 betaal sonder dat by 

'n steek werk vir die staat 
daarvoor verrig bet. 

PARTYPOLITIEK 

Die uittrcdc van mnr. Clark 
bet gcvolg op 'n ondcrsock na 
oorlogstydsc gricwe in die Spoor
wee dcur 'n kommissie wat 
klagtcs van diskriminasie aan
gchoor hct. By sy uittrcde bet 
Die Burger geskryf dat mnr. 
Clark self nic skuld dra vir al 
die dingc wat daartoe gelei bet 
dat by hom aangedring is om te 
bedank nic. 

Die beleid van politieke partye 
om teen omlersteuners of sim
patiseerders van hul teenparty 
te diskrimineer en possies uit te 
deel aan hul eie simpatiseerders 
of nrmeende simpatiseerders 
bet die land al baie gekos ann 
menslike talent. Die £38,960 wat 
die land moet betaal aan mnr. 
Clark is egter die eerste geval 
waar die belastingbetalers in 
harde kontant so kwistig moet 
opdok om partypolitieke knoei
werk op te ruim. 

Van opposisiekant is indertyd 
beweer dat mnr. Clark verklaar 
bet dat hy nie 'n ondersteuncr 
van die Verenigde Party was 
nie, terwyl mnr. Sturrock na 
hom verwys bet as 'n lewens
lange vriend van die Minister 
van Vervoer, mnr. Paul Sauer. 

wind sowel as vir 'n H.N.P.
bewind om die problcem op te 
los. Maar dan het die minister 
van finansies se kollcgas mos 
gejok toe bulle vir die vollt 
vertel bet dat dit die onbe
voegdheid van die V.P.-bcwind 
was wat bulle verhinder bet 
oro die probleem op te los. En 
dan bet mannc wat vandag 
ministers is die lewenskoste
problcem uitgebuit om aan be
wind te kom en bet bulle gek 
geskccr met die volk toe bulle 
oplossing van die problcem be
lowe bet. 

MOET BAAS WEES 

Bowcndicn, as die minister 
van finansics reg is, en ons 
neem aan dat hy reg is, dan 
staan die O.B. nog 'n keer ge
regvcrdig voor die volk. Die 
O.B. se dat geen volk waarlik 
wewerein is, indien hy nie ook 
baas i!> in sy ekonomiese huis
bouding nie. Die O.B. se dat 
die btelsel van internasionale 
kapitnlisme die volk se ekono
miese soewereiniteit Yernietig. 
N"ou bevestig die minister van 
finansies dit. 

By meer as een geleentheld 
hct die O.B. reeds ges~ dat die 
\ewcnskoste-probleem nooit op
gelos kan word nie, ten spyte 
van die padtypolitici se spog
en bogpraatjies voordat die 
volk nie ekonomiese sowel as 
politieke seggenskap verkry 
nic. 

Daarom pleit die O.B., eer
... tens, vir nrbeids- of beroeps
verteenwoordiging in die be
<,tuurlike organisnsie van die 
"·olk; en tweedens, vir 'n ekono
miese huishouding wat op die 
volk se arbeid en nie op inter
nn.sionale kapitaal gebnseer !oal 
wees nie. 

Suid-Korea 
Skoongeveeg 

Suid-Korca is byna hecltcmal 
skoongeveeg van kommunistiese 
troepe. Die magtc van die 
V.V.O. ondervind so-te-se gecn 
weerstand mccr nic. Genl. Mac
Arthur bet Saterdag aangekon
dig dat by sy trocpc bevel gcgee 
bet om die 38stc brccdtegraad 
oor te steck indien bulle veilig
heid dit nodig maak. 

Pers Likwideer 
Die gcregtclikc bcstuur van 

die Unic-volkspers <wat voor
heen Die Suiderstcm in Kaap
stad uitgegce bet en tans Die 
Landstcm) bet aanbeveel dat 
die maatskappy gelikwideer 
word. 

Die groot spoorwegstaking wat 
gcdrelg bet om aile Franse ny
werhedc lam te le is Saterdag 
opgclos nadat die regering toc
gcstcm hct tot 'n loonsverho
glng van 1U persent in Parys en 
ug pcrsent in die provinsies. 

... Dill O.B." word gedruk deur Pro 
ECX:IHI& Drul<kery, Stettenboeeb. vir 
die elenu.ra en ultgewere: VOOR8LAG 
(Edma.) Beperk, Groote Kerk&ebou 
'703. Poabua lUl, J[erkplelll, :Z:U.P· 
llt&d. 

KANKER VERDUBBEL 
IN 34 JAAR 

Die onstellende feit dat een uit elke ngt sterfgevalle 
onder die blanke bevolking van die Unie nan kanker toege
skryf kan word, bet aan die Jig gekom uit die statistieke wat 
op die uitstalling van die Uanker-nnvorsingsraad van Suid
Afrika op die Randse skou bekend gemank is. 

Volgens beskikbare syfers 
wat die raad kon insamel, was 
die aantal sterfgevalle in 1912 
maar 5.8S( van die blanke be
volklng van die Unie. In 1946 
het die persentasie tot 12.5% 
gestyg. 

Die raad is van plan om 'n 
veldtog om fondse, met £500,000 
as mikpunt, binnckort van sta
pel te stuur. Die geld sal aan
gewend word vir navors ings
docleindes en vir die oprigting 
van 'n kliniese sentrum waar 
gevalle in vroee stadiums be
handel sal kan word. Die feit 
dat kankcr genecs kan word, 
mits dit vrocgtydig gedocn 
word, sal benadruk word. 

LEEFWYSE 

Op 'n vraag waaraan die toe
name van gevallc in Suid-Afri
ka toegeskryf kan word; vera! 
aangesicn die medicsc wetcn
skap intussen groot vordcrlng 
gemaak bet, is verklaar dat die 
hedendaags~ lewcnswyse van 

Monde 

die blanke 'n faktor kan wees 
wat tot die vcrmeerdering hy
dra. Daar is cgter maar baie 
min navorsingswcrk in Suid
A!rika op die gcbied gedoen en 
dit is onmoontlik om al die oor
sake tc bepaal. 

Ecn Suid-Afrikaner wat na
vorsingswerk doen, bet be
vind dat kanker in die lewcr 
vcral by naturelle aangetrcf 
word, en dat dit 'n verskynscl 
is wat eie aan Suid-Afrika is. 

H ierdie ontdekking bet w~-
rcldwye belangstelling veroor
saak en bied tans een van die 
weinige rigtings waarin besliste 
kankcrnavorsing gedoen kan 
word. 

Kanker kan enige dec! van 
die menslike liggaam aantas, en 
die vroegtydigc bestryding 
daarvan kan algehele gcncsing 
tot gevolg he. Die gewoontc 
wat bale mense het om cers na 
die sogenaamde kwaksalwers te 
gaan, moet nic aangemoedig 
word nie, is verklaar. 

Gesnoer 
(Vervolg van bls. 1 kol. 5> 

mnre. E. H. Louw en C. R. 
Swart, weer haastig is. 

TOESPRAAK 
Ek vcrnecm dat op Dinsdag 

(13 Maartl se koukusvergade
ring het mnr. Strydom vir dr. 
Malan gevra om sY standpunt 
tc stel oor die Party se repu
blikcinsc beleid. Dr. Malan 
het tocgestem en na die verga
dering van die koukus bet groe
pies volksraadslede van die 
H.N.P. vergader om die toe
spraak te bcspreck en te ont
leed. Sovcr vasgestel kan word 
is die eerste minister se toe
spraak nie op die koukusver
gadcring besprcek nie." 

Voordat die volgende koukus
vcrgadering gehou is, bet mnr. 
Strydom alweer 'n republikeinsc 
tocspraak op Malmesbury ge
hou. Na hierdie toespraak is 
die koukusvergadering gehou 
waarvan die volgcnde aanhaling 
meld: 

S\VYE OPGEU:? 
Die Cape Argus se parle

mentere verslaggcwer skryf: 
.,Ek verneem dat dr. Malan al 
vir 'n lang ruk besig is om sy 
volgelinge oor te haal om nic 
oor 'n republiek tc praat nic, 
omdat sulke praatjics nie ai
leen die Engelssprekcndcs ver
vrcem van die H.N.P. nic, maar 
ook daartoe bydra om Suid
Afrika te vcrvrccm van die 
\Vesterse wereld .... Sake is 
gister (20 :\laart) tot 'n punt 
gedryf op 'n kwnni kouku~ver
gadeting, waar, so word ulge
meen aangent>em, dr. .:\[alan 
meerderheidstt>un gekry het 
vir sy bcleid om die republi
keinse veldtog op die lange 

~~· 

baa.n te skuif, in die anngesig 
van 'n dreigende rebellie gelei 
dcur mnre. J. G. Stry<lom, C. R. 
Swart, Eric Louw en dr. H. F. 
Verwoerd." 

Die toekoms sal moct leer in 
hoevcrrc die H.N.P.-leiding in 
die vcrvolg rcpublikeinse pro
paganda in die party gaan toe
laat en in hocverre bulle daar
dic propaganda gaan stom 
maak. 

Plant Klein 
T andj ies Oor 

'n Grocp wctenskaplikes van 
die Columbia-universiteit het 
danrin geslaag oro die tande 
\'an een dier op 'n ander oor 
tc plant. 

Hullc het katte gebruik en 
hulle kan nog geen versekering 
gee dat die tegniek ook op 
mcnsc gebruik kan word nie. 

Dr. Harry Shapiro, assistent
profcssor van anatomic, bet ge
se dat daar nog bale werk ver
rig sal moet word voordat die 
procfneming op mense gedoen 
kan word. 

Bcsondere sorg was glo nodig 
om die sagte klein tandjies teen 
besering tc beskerm. Die tandc 
wat nog in die ontwikkeling
stadium was, is uit die kakc
been van een kat verwydcr en 
in 'n ander kat se kakebccn 
oorgeplant. 

Volgroeide tandc is ook van 
ecn kakebeen na die ander van 
dieselfde kat oorgeplant. 

NET 'N P AAR ITEMS 
om u in staat te stel om ons pryse te "·ergelyk 

Boston Potlood-skcrpmakers . .. . .. .. . ... .. . ® 16/- elk 
Mercury Draadheg-masjiene . . . . . . . . . . . . @ 29/6 elk 

~ Dubbcle Glas-lnkpotte ... . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . @ G/0 elk 
Afrolpapicr, 13 dm. x 8 dm. .. . .. . . . . .. . ~ 7/- per Riem 
Tikpapicr, 13 dm. x 8 dm. . . . .. . . .. . .. ~ 7/8 per Rlem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. . .. .. . . . . .. . @ 6/7 per Rlem 
Losblad Grootboeke - aile groottcs In voorraad, ) 

pryse vanaf ~/5/-

A.lle Kalltoorbenodigdhede t'oorrmlig - Dit 
sal u betaal om u t•olgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 822, KAAPSTAD Telefoon 2-70'71 
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