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Klonte In Bitter 
Kelk van Britte --- ~ 
lngrypende noodmaatreels om die krisis te howe te 

probeer kom, word bietjies gewys deur die Britse regering 
op die voll{ afgedwing. Die reeds aangekondigde maatreels 
bet ten doel om £228,000,000 per jaar te bespaar, en verdere 
inkortings sal mettertyd volg. Die lewenspeil van die Britse 
lords en ladies word ook drasties verlaag. 

Die volgende onmiddellike VOEDSEL 
veranderings word in wcrking 
gestcl: 

e Die maandelikse toeken
ning van voedselpunte is reeds 
Yan 32 mt 28 verlaag. Na 14 
September sal <lit nog ver<ler 
vt>rlaag wonl. 

e Voedselvoorrade van res
taurants s:U met vyftien tot 18 
persent verminder word. By
woning van openbare maaltye 
sal ook beperk word - geen 
part~·tjies dus meer nie. 

e Die weeklikse vleisrant- e Die invoer van luukse 
soen sal van ls. 2d. na ls. ver- voedsel is stop gesit. 
minder word. (Die vleisrant
soen is reeds laag). e Plesierreise in die buite

land is verbied en geen betaal
middels vir buitelandse reise is 

e Die teekwota sal nie ver
meertler kan word nie en sal 
;;legs op 2 onse per week bly beskil<baar nie. 
staan. 

e Die tyclperk wat persone 
in hotelle as gaste mag vertoef 
somler om koeponboekies in te 
hamlig is van vier na twee 
nagte verkort. 

Prov. Rade 
Moet 
Afgeskaf 
Word 
Die stelsel van provinsiale 

r:ule raak al meer in onguns. 
In Kaapstad het mnr. J. A. 
Basson, L.P.R. vir Vasco, die 
mening uitgespreek dat hoe 
gouer die land van hierdie stel
sel ontslae raak, hoe het.er. Hy 
het dit as 'n verkwisting van 
tyd en geld beskl-yf. 

Die onderwysers moet nie hul 
hoop op die provinsiale raad 
vestig nie, bet by gese. 

e Die basiese petrolrantsoen 
van nege gellings per maand 
word heeltemal opgehef sodat 
daar geen J)lesiertoggies of rit
te van enige aard vir (\ie ge
wone Brit meer moontlik is 
nie. Byna 2,000,000 motors sal 
gaan staan. 

eDit is ook verbode om goud 
in die vervaardiging van juwe
liersware te gebruik. Britse 
bruide sal hul huwelike dus nie 
meer met goue ringe k.Qn ver
seiH nie. Britse vroue wat met 
gouc ringe die land wou ver
laat, word deur die doeane 
, ·oorgekeer en die ringe verwy
der. 

VERONTWAARDIG 

In Brittanje heers daar he
wige verontwaardiging oor die 
drasticse maatrcii!s. Hulle het 
veral beswaar teen die inkor
ting van hul plesier. Daar is 
by voorbeeld gekla dat perde- · 
wedrenne nou nie meer byge
woon en nie meer gholf ge
speel sal kan word nie. Die 

Wil S.A. In 
Graf Laat 

Britse 
Spring 

W anhopig van verdriet oor die aftakeling en ekonomiese ondergang 
van Brittanje is daar tans ' n staatkundige selfmoordbeweging in die .J,Jnie 
aan die gang wat Britte van selfs kabinetstatus insluit. Die oorheersende 
idee is dat Suid-Afrika hom pens en pootjies in die graf van sy Britse 
ouma moet werp as laaste lojaliteitsgebaar. Met die ondergang van Brit
tanje het aile Ius vir die Iewe hierdie Britte ver laat. 

Hierdie rigting pleit daarvoor dat Suid-Afrika eenvoudig die oe 
moet sluit vir sy eie belange en homself geheel en al opoffer vir Brit
tanje se voortbestaan as grootmoondheid. 

So bet min. Sturrock verlede 
week in Turffontein aan sy kie
sers gese dat Suid-Afrika se lot 
onafskeidbaar van Brittanje is 

sodat as laasgenoemde ondergaan 

~-----------------·· 

1. 
'n Winkel 

meeste Britte het nog altyd 
onder die indruk verkeer dat 
die krisis maar net in woorde 
bestaan en nic in werklikheid 
is nie. Die Britse rcgering het 
egter nog slegter nuus vir hul
le: verdere drastiese maatreels 
word reeds in die vooruitsig 
gestel. 

Suid-Afrika ook sal ondergaan. 
As Engeland sy pond se waar
de verminder, moet Suid-Afrika 
dit ook doen. , Ons moet gee 
sonder om te vra wat ons 
moontlik daarvoor terug sal 
kry," bet min. Sturrock gese. 

In dieselfde gees pleit die Jo-

hannesburgse kamer van koop
handel dat Suid-Afrrka al sy 
goud tot beskikking van ster
ling moet gee ,selfs al bring 
dit mee dat ons ons inkope van 
nie-sterlinglande moet besnoei". 

ONS GOUD~~KER 

Weens ons goudproduksie· 
waarvan Engeland reeds 80 per
sent kragtens ooreenkoms ont
vang - is Suid-Afrika vandag 
buit~ die maalstroom van Brit
se bankrotskap deur dat ons 
regstreeks van Iande soos Ame
rika kan koop. Suid-Afrika is 
dus in staat om sY markte in 
.dollarlande in stand te hou ter
wyl ander dele van die Britse 
Ryk uoodgedwonge daardie 
markte gaan verloor weens hul 
eensydige handel met Brittanje. 
Laasgenocmde soort handel is 
inderdaad geen handel nie om
dat Brittanje nie kan betaal nie, 
en die dominiums eintlik self 
moet bctaal vir hul eie goed wat 
hulle aan Brittanje ,verkoop". 
liierdie proses sal dus nie baie 
lank kan aanhou nie .dan sal 
die dominiums saam met Enge
land in die graf daal. 

' BRUG VERBRAND 

Deur ons goud net aan die 
sterlingblok te gee, sal Suid
Afrika sy laaste brug na die 
lewe verbrand en saam met 
die ander ondergaan. 

Daar is reeds sprake dat Suid
Afrika se lening van £80 miljoen 
ten voile in goud sal wees wat 
Engeland op papicr nie voor 
oor tien jaar sal hoef terug te 
betaal nie. In die praktyk be
teken dit dat Suid-Afrika sy 
goud verniet aan Eugeland sal 
gee, want terugbetaal kan hy in 
elk geval nooit weer nie. In

. middels word ook alles in die 
werk gestel om soveel voedsel
geskenke as moontlik langs 
private kanale na Engeland 
uit te voer. Vir die doel is die 
postarlewe ten opsigte van voed
selgeskcnke spesiaal verlaag. 

Immigrant Versel Hom 
Teen Hulpverlening 

Aan Brittanje 

Die geweeklaag oor Brit
tanje se ekonomiese lot 
oordonder deeS(lae aile we
reldnuus. Hierdie foto 
toou egter dat elders in 
Europa nog groter ellemle 
moet wees as die opoffe
ring om van perdewedren
ne en ghoHvelde n·eg te 
bly. Die foto toon die bon
valle van Dusseldorf in 
Duitsland. Die eienaar 
van die winkel van oud
hede het weer sy besig
h eid in die vernietigde 
gebou begin, maar sy 
naaste buurman is buite 

skreeu-afstand. 

·----------···--··---~ 

Hierdie blindelingse oorgawe 
aan Brittanje deur Suid~Afri
kaanse Engelse steek skerp af 
by odie houding van sommige 
Britse immigrante wat pleit vir 
s.-Afrika se belange bo die van 
Engeland, soos blyk uit 'n be· 
rig elders in hierdie uitgawe. 

BRITTE ST AAK OOR 
SES WERKDAE 

Die lojale pogings van die regering om Engeland te red 'lleur hom 'n 
lening van £60,000,000 tot £80,000,000 toe te ken, lok nie net die protes 
uit van Afrikaners nie, maar ook van Britse immigrante wat onlangs in Suid-
Afrika aangekom bet. ' 

,As 'n immigrant wat pas uit Engeland aangekom het vra ek u kolomme 
om my protes te hoekstaaf teen die voorgestelde lening van £60 miljoen 
aan Engeland," skryf 'n immigrant wat sy naam ,Glad to be out of it" 
teken, aan die Cape Argus. 

AI uitwerking wat die lening 
op die verkrummelde, wegster
wemle, oorgei:ndustrialiseerde 
Brittanje kau he, is om die in
storting uit te stel, maar nie 
af te wend nie. Die geld kan 
beter bestee word deur Suid
Afrikannse nywerhe(le nan tP 

help. 
Watter versekering kan gegee 

word dat die lening nie net so 
vinnig soos die Amerikaanse 
verteer sal word nie, wat oor
spronklik bedoel was om die 
Britse nywerhede te moderni-
seer? :!\-lens kan nie 'n armlas
tige help deur aan hom aal
moese te gee nie, vervolg bier
die immigrant. Die Britse 
regering moet nou besef dat by 

nie 47 miljoen mense met lenings 
aan die gang kan hou nie. 

Dit is nie vir my nodig om 
Suid-Afrikaners te vertel hoe 
hulle hierdie £60 miljoen kan 
spandeer nie. Hierdie land is 
nou ryp vir groot staatsbesproei
i.pgskemas, hidro - elektriese 
krag, olic uit stcenkool, pad- en 
spoorweguitbreiding en behui
sing, besluit hy. 

Onderwyl 'n imperiale konf~ensie bele is waar die 
dominiums opgevorder sal word om ,sware opofferings" 
te doen ten einde Brittanje op die been te help, weier 
Britse . steenkoolwerkers nogs steeds om hul bydrae te 
lewer. 

Nadat voorverlede week berig is dat die steenkool
werkers ingewillig het om sewe maamle lank ses da.e 
per week te werk, is berig dat daar nog geen defini
tiewe ooreenkoms bereik is betreffende meer werk nie. 
Meer as 16,000 steenkoolwerkers het twee weke lank 

gestaak as protes teen die eis dat bulle 'n bykomende 
hoev~lheid werk per week moet doen. Eers verlede 
Saterdag hPt die meeste na hul werk begin terugkeer, 
maar aan die begin van die week het sommige myne nog 
stilgestaan. Gister was nog 5000 aan die staak. 
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Verhaal Uit Die Stryd Van 
Ondergrond 

Die 

SLOT 

,U word aangcbou bangcnde 
verdere ondersoek," bet by aan 
my ges~. ,en u, mcncer, sal 
ook bier moot bly om te ver
klaar waarom u met 'n vcrdagte 
persoon In u kar rondry," vocg 
by by aan Kocnlc. 

,Hcte! Konstabcl," plclt Koe
nle, ,maar jy Is mos 'n Afrika
ner net soos ons en al Is hlerdle 
vriend op die oombllk 'n bletjle 
llgsku dan Is dlt. net om polltie
ke rcdcs - hy hct g'n moord 
ot doodslag geplecg nie. Net 'n 
ou ontsnapplnkle ult 'n kamp. 
Sal jy dlt wragtlc oor jou hart 
kan kry om ons twcc In hicrdie 
vcrlate polislcstasle aan te hou 
net omdat die Jingo's ons soek 
... of ten mlnste, omdat bulle 
ccn van ons soek ?" voeg Koenie 
haastlg by. 

,Mencer, ja ck sal dit oor my 
hart kry, want dlt Is my diens," 
antwoord die gesette jong kon
stabel. ,Hoewel ek nlc stry dat 
dlt 'n onaangename dlens is om 
die enigste twee witmense wat 
ck In die laaate twee dae In 
blcrdlc kafferstrcek gcslcn het 
te moet opslult nic. Dlt spyt 
my - maar ek bet g'n keuse 
nle." 

,Toe val die twce bottels my 
by wat die vricndelike oom ons 
nog daardie oggend op ons pad 
gcgee hct. Hy was op die pro
duk van sy ketel danlg hoog
moedlg en hy hct ons vcrsckcr 
dat dlt die llcfllkste pcrske
brandewyn was. Ook hot hy 
ons 'n doppie as afskeidsdrankie 
lngejaag. 

,Man, gebottclde wcerllg was 
teen daardie vog sommcr 'n 
moo! bobbejaan! Ek glo, om die 
waarheid te s~. glad nic dat dit 
ooit perskcs was nie. Eerder 
'n mengsel van wlldeturkavy, 
bitterappels en swawclsuur, as 
ek moet skat. 

,Dit bet my 'n paar oomblik
ke gencem om weer die asem 
in my keel en die trane uit my 
oe te kry! 

,Ewewel, die oubaas hct ons 
nog die twce bottcls mampoer 
in die hand gcdruk en ons alle 
seen op die toekomstlge pad 
toegewens. 

,By die gedagte aan die twee 
bottels het ck toe maar ewe 
gelate aan die konstabcl ges~ 
dat aangcsicn dit nou nag wll 
word en sicnde dat ck vanaand 
vir die cerate kccr In my jong 
en bctrckllk blaamlosc !ewe In 
'n sci moct alaap ck darem 
graag ccn laastc versoek wou 
maak - u hy dlt nie .as 'n 
onbllllkhcld bcakou nic. 

,.Ou Kocnic hct nle gcsnap 
waaroor die versoek gaan nie, 
maar hy hct my dadellk ondcr
stcun en die konstabel hcrinncr 
dat sclfa 'n vcroordceldc natu
cllc-moordenaar darcm 'n laastc 
vcrsoek kon docn. Waarom dan 
nic die blllikc versoek van 'n 
onskuldlge mcde-Afrlkaner nlc? 
Die billlkheid van die vooras
nog ongcdane versoek bet ou 
Koenic maar gerus aan my 
oorgelaat. 

.,Wat Is dlt wat u wil M?" vra 
die konstabel wat elntllk 'n 
goeic en gescllige mens was en 
wat bier onder die naturclle 
maar bra ccnsaam gevocl hct. 

,Ag, konstabel, In die kar I~ 
twce bottcls van die sagstc en 
llefllkste mampocr wat ek nog 
ooit op my tong gehad het. 'n 
Ou oom, 'n baie groot vrlend 
van my vader, hct dlt aan my 
gegee ... as ek nou net 'n sluk
kle of wat ult die ecn bottcl 
kon h~. voordat u ons opslult 
.... " soebat ek. 

,Die konstabel hct besluit dat 
die versoek g'n onredellke was 
nie en ges~ dat hy ecn bottel 
uit die kar !IOU baa!. As dit 
daarnatoe was dan sou hy self 
ook 'n mondjle vol neem. Hy bet 
ons ges~ dat by nogal 'n ken
ner van die goetera wu omdat 

by ongelukkig bier en daar In 
die loop van sy mens 'n stook
ketel moes kontiskeer, hoewcl 
by persoonlik daardle ou wct
jie eintlik as oorbodig bcskou 
bet, want sommige boere hier
langs bet eersteklas goed ICC
stook. Ewewel, by sou die 
bottel haal. 

,.'n Rukkie later kom by met 
die bottel in die hand tcrug. 
Ons het mekaar so aangckyk 
en toe se by dat die opslultery 
maar 'n blctjlo later kon plaas
vind. Intussen kon ons aldrle 
as ordentlike witmcnsc 'n dop
pie steek en so 'n bictjic hier
oor en daaroor gcsels. 
• ,Dit is maar bra ecnsaam bier 
vir 'n witmens; met die bobbe• 
jane en die kwevoels as bure," 

f ~. Deur 1 
]. de ]ongh 

s~ by en by baa! drie blikbekers 
en skink ln. 

,Ek bet gemerk dat by met 
'n redellke swaar hand gooi. 

,.\Vel, menere, vir onaange
name dinge is daar altyd tyd 
In die lewe ..... .intussen verkeer 
ons as vriende. 

,Gcsondheid!" 
,.Weer trek daardie mampoer 

wat die ou man my gegec het 
soos vloeibare vuur my gorrel 
at, maar ek sluk asof ek daar
van hou. Ek sien hoe ou Koc
nlc se oe omdop en ek vrees 
vir hom die ergste. 

,.Die konstabel bet net cen
maal so vinnig asemgehaal.. .... 
asot hy sy verhemelte wou af
koel.. .... en toe se by: 'n Blet
jie sterk, maar nic slcg nle. 
Dit smaak na ou Koos Spits
kop se ketel. Eintllk moct mens 
'n bietjie water bygooi." 

,My respek vir die konstabel 
het bale hoog gestyg. Ecrstcna 
sy kennersmaak, wat die ou oom 
so onder die dampe van die vog 
uitgeraai bet - want lnderdaad 
was Oom Koos die weldoener 
van wie die goed atkomstig 
was. En tweeden3 sy bcskel
denheid wat hom genoop hct 
om die goed ,'n bletjlc stork" 
te noem. Bietjie stcrk! Vir my 
was dit die V2 van aile dran
ke gewees! 

,Die tweede dop het hy toe 
met water verdun, maar weer 
met daardle aware hand ge
skink. Die water bet die dop 
nie minder effektlef gemaak nic, 
maar dit" het darem as skok
breker vir die keel gedlen. ,.Toe 
haal die konstabel 'n stel kaarte 
uit en vra: ,,Kan julle dric
handige brug spcel?" 

, Nee, ons k'an," bet ou Koe
nie geantwoord, maar ek diiik 
dit was meer 'n verspreking en 
nic soscer die drank wat al be
gin trek bet nie. 

,.Met die kaartspelery en nog 
'n paar versterkwatertjies bet 
die volgende uur ewe lekkcr 
verstryk. 

,.Omtrent half-nege het die 
konstabel met 'n sug ges~ dat 
hy ons nou lets te etc moet 
gee voordat by ons opsluit. Ons 
hct hom gehelp brood sny en 
blltong rasper, sowel as koffic 
maak en aldrie van ons met 'n 
alkoholiese eetlus die kos gepak 
en vankant gemaak. 

,Die ete was op en dit bet 
gelyk of die welonaangename 
uur aangebreek bet. 

,Vriendelik-weemoedig en to
wens ietwat swaartongig hct 
ons gasheer-bewaarder gcmcen 
dat een doppie vir oulaas, voor
dat ons oorslaan van gaste na 
gevangenes, niemand sou kwaad 
doen nie. Net een laaste dop
pie vir die swaai van die sci 
sc deur, kerels! 

• .Koenie loer van bo af In 
die bottel en beweer dat dlt 
leetr l.a. ,,Die dl~ lek, of an-

ders het die goed vcrdamp 
een van die twee," was sy 
stclling. 

,.Inderdaad was die bottel leeg, 
betsy deur verdamplng, lekkasle 
of om ander redcs. Ek hct toe 
die felt gcnocm dat daar nog 
'n bottel in die kar was, maar 
dat ek dit eintlik aan die kon
stabcl wou bcmaak as aanden
king. Waarop hy my met in
nigc opregthcid vcrsekcr het 
dat ons die bottcl nlc daarvoor 
hoof op tc spnar nic; hy sou 
ons albcl ook sondcr die aan
denking onthou en steeds aan 
ons dink. M<'t 'n vrlcndskap
likc gllmlag en st<'cds swaarder
wordendc tong hct hy gckla: 
,Sulkc lckkcr Bo<'re ...... so jam
mer ...... bulle nctnou moet op
sluit." 

,.Vcrgcet dit manr, ou brocr, 
vergcet dlt." s~ Koenie met hoC-
like tegemoetkomendheid ...... en 
gaan sit ietwat te plotseling op 
die stoel. 

,Gee my maar die sleutel van 
die kar, dat ek die doppie kan 
gaan haal," s6 ek, en die kon
stabcl vrortel In sy sak totdat 
hy die karslcutel kry; toe gaan 
sit by g<'moedcllk langs Koenie 
tcrwyl ck kar-toe is. Toe ek met 
die tW<'<'dC bottcl weerlig-en
dorlngdraad tcrugkom was Koe
nle en die konstabel hewig aan 
stry oor die mcricte van brug 
tecnoor klawcrjas. Albei was 
vol oortulglng en g'n een wou 
lets gocds In die ander een sc 
llefllng!lp<'l erkcn nic. As troef 
of kopskoot hct ou Koenie uit
gcrocp: ,:\tan, jy bet die hele 
ding vcrkcerd! As ons net nou 
brug gespeel hct sou jy nooit in 
die dag des lewens daardie laas
te potjle kon gewen hct nie. 
Klawerjas het jou gcred en jy 
Is nlc cera dankbaar daarvoor 
nic. Foci!" 

,.Maar dis mos brug wat ons 
gespecl het," herinner ck hom. 

,,Koenle het my aangckyk met 
die ceu-oue verwyt wat 'n man 
ay beste vriend gee as di~ hom 
in die rug stcek en met die vy
and beul, terwyl die konstabcl sc 
gealg gestraal hct van trlomf en 
daJ\kbaarheid - trlomf jccns 
Koenie wat so smalend van brug 
gepraat hct en dankbaarheid 
jeens my omdat ck die saak 
van rcgverdighcid bo die 
vriendskap verkies hct. 

,Dit hct gclyk of hlerdte laas
te bottel die genadcslag sou 
wees. Die vraag was net of 
ons nle aldrle In die slag sou 
bly nle! 

,.Intussen hct ck toe maar 
ontbou om te vcrgeet om die 
motorsleutcl aan die konstabel 
terug te gee. 

,.Na die woordewisllcllng van 
so-ewe oor die kaarte was die 
verdere spd maar 'n bietjie 
stroef en die konatabel het die 
saak probcer vergrmakllk deur 
'n dcuntjie te ncurie, so tussen 
die troewe en finesse dcur. ·want 
die opsluitcry hct blykbaar in die 
vcrdicnde vcrg<'telhcid verdwyn. 
Die dcuntjlr. was die oubekende 
,Nader na die pale toe'. Maar 
die woordt• wnt hy so af en 
toe !ant hoor het, was vir my 
nuut en ook t'ffcns subversicf. 

,.Wat was die woorde dan?" 
vra T<'tms, wat ,Nader na die 
pair toe' grkrn hct as 'n fon
damentclr melodic waarop 'n 
rykdom van versics ontstaan 
het, meestal gelecnthcidsgedigte. 

,.Man, aowel vriendskaplike 
welbchac. muslekstemming en 
Oom Koos se mampoer wat ver
a! In die twccdc helfte van die 
aand onvrrbiddelik begin trek 
het - het die konstabel van 
oorscsc staat.o;mannc laat begin 
ncurlc. Min of mcer ten cf!f'k
tc dat: ,Ou Winnie sit in die 
corner en ou Dolfie gaan hom 
dorner" ot lets dergellks. Ek 
bet vermoed dlt het te doen met 

DUITSERS UIT LAND 
GESTUUR MET 

IMMIGRASIESKIP 
Of kwaadwilligbeid of gebrek aan ~·er.tand bet die rege

ring beweeg om verlede Saterdag 'n paar bonderd Duitsers 
met 'n ,immigranteskip", die \'\-"inrb~ter Castle, na. Duit:.
land te stuur. Altesame 283 Duit.,ers wat tydens die oorlog 
matrose of passasiers op Duitse "okepe was en in die Unie 
geinterneer was, i'> aange<,e om die land te \erlaat. Van 
bulle bet 51 egter nie met die "kip \ ertrek nie, daar bulle 
of nie opgedaag bet nie of Oil die laaste oomblik verdwyn bet 
nadat bul goed reed!S Ollgelaal was. 

Die sinisme van die dnad 
word vergroot deur die ft-it dat 
kort gelede aangt'kondig 1'1 dat 
Duitsers in Duit.,Jand nou ook 
annsoek mag doen om t()('gt'laat 
te word as immigrant('. 

Die onmenslikhcid van die hcle 
voorval om mense kort voor die 
Europese winter tc stuur na 'n 
land waar miljoene worstcl met 
die hongerdood, stock skcrp af 
by die buitensporlge toegecfllk
heid aan ticndulscndc soge
naamde oorlogsvlugtcllngc wat 

ene Churchill en sy tecnstander. 
Vir my bly die vcrsie onver
geetlik omdat , ou KQCnle daar
deur so gestreel was dat hy 
telkemalc ge-encore het en die 
konstabel gesoebat bet om dit 
weer te sing." 

,Haha," lag Tcuns, ,,dis daar
om dat by nog vanoggend toe 
ek die koftie bring so met toe 
oe gembmpcl hct ,sing dit nog 
'n kccr ...... ' en toe val by weer 
aan die slao.p." 

,Ja, tot vervclcns toe mocs ck 
die ding aanhoor. Ewewel, dit 
was omtrcnt drie-uur toe die 
laaste bottcl ook ldaar was en 
- met die laastc bottel - ou 
Kocnic. Toe staan ek op en s6 
dat dlt nou darem werklik te 
laat word en dat ons nou moct. 
ry - anders kom ons in die 
moeilikheid. Langer kon ons nie 
bly nie. 

,.Met o~ vogtig van aandocning 
en 'n stem gcdrenk in wecmoed 
het die konstabel ook opgcstaan, 
effens onseker op sy bene, en 
ges~: ,Ai, kerels, hoekom dan 
so haastig? Kan julie nle Ian
ger bly nie?" Maar ek voel dat 
ook by toe sterk onder die ln
druk was dat die eindc 
gckom hct. Die cinde van 
die mampoer, die einde van ou 
Koenie en die einde van ons 
kuier. 

,.As aandenking en as blyk 
van ewigdurende vriendskap hrt 
die konstabel Kocnic se hocd 
gevat en sy cic helm sorgvul
dig op Koenie se slapende hoof 
gesit. Toe help hy my om die 
ou in die kar te kry en toe ck 
die aansitter aanskakel het hy 
- met nog steeds vogtige oe 
en geleun teen die stocppo.nl -
ons 'n laaste vaarwcl tocgewuif. 

,Verder is daar min te vertcl, 
behalwe dat ek op nommer nc
ge-en-negcntig was toe ek jou, 
so kort na sonop vanoggend. by 
die melkcry sicn staan. En ek 
dink ook dat ' ons maar haastig 
ons skrcde van hier moet wend, 
sodra ou Koenie weer strydvaar
dig is. 

,.Dink jy jul spoor Is te wyd 
getrap en die konstabel sal sy 
helm, asmcde sy verlcicrs, kom 
sock?" wou Tcuns wcct. 

,.Ja, ck sal vcillgcr voel as ek 
ver van daardle konstabcl is, na 
die pcnaric waarln hy bclo.nd 
bet. En ook wll ek ry na 'n 
Jandstreek waar daar g'n mam
poer te vrees Is nlc. 

AI kommentaar wat Bettie 
se vader later in die dag gelewcr 
bet, toe hy Piet voor stok ge
kry het en die storie geduldig 
en sondcr die minstc tekens van 
vermaak aangeboor bet, was: 
,.En dan vert(') billie nog dat 
die skinker, die kom vry", en 
ongelowig bet hy na die kapstok 
aan die muur gekyk. 

Aan die kapstok, tussen 'n 
paar hoede, bet 'n pollalehelm 
gehang. 

mecstal parasiete was wat met 
hul bo.nkbalanse voor die oor
logsgcvaar uitgevlug het, en 
wat tans met burgerskap be
kroon word. Om dit so te stcl: 
Ann Duitsers wat hul burgt>r
like pligte dermntt' nngt-kom ht•t 
dut bulle in diens ,·an hul land 
t)·den'l die oorlog ge\ung en ge
interneer was, word self'! nie 
l't'ns ml'n'\like gt.>nadt' bl'toon 
nie, maar nan pnra<,iett.> wat ge
vlug bet \'ir hul . oorlog-.pli~r;, 
word burgerl.kap \'t.>rleen. 

NUTTIG 

Ons se nrc at die 283 Duit.'!crs 
is gt-sklktc immigrante nic. An
ders as gcnl. Smuts wat ook ,.die 
slegtcs" vcrwclkom, cis ons 'n 
keuring ook ten opsigte van 
stamvcrwante volkc. Maar die 
mceste van hlerdie mense hct 
reeds in nuttige werkkringe ge
staan - ot was dit juis hul 
sonde? Moes vir 283 Britsc im
migrantc wat mrt die Win~ 

chester Castle aangckom bet 
dalk plrk gcmaak word? 

}~Uikt> van dlt> Duit'>ers was 
rf't'<lll gt>troud mt.>t Suid-Afri
knnn<,(' vroue. In Engeland word 
burguskap ann Duitse krygs
gt>vungt'nNI Vt'rlt>en as bulle met 
Brit'le mt'lsics trou. 1\laar 'n 
rf'gt>rlng wat 'n lywige deel by
&'f'dm ht't tot 'n oorlog Yir die 
,.~ .. kawinr t'n Chri.,tendom", en 
tan" al wef'r ,-oorberei v-ir 'n 
'tr)·d om diP Chrio;tendom teen 
;:\IOI\kOU, 'ind geen fout daar
ffit'f' om men"e '\Oos v-ee uitme
kaar ttl 'kl'ur nit.>. Stalin sal 

. indt'rdaad grond he v-ir 'n nuwe 
Xt'urt'nlw>rr-vf'rboor as by die 
\OIJende wfreldoorlog ,om be
houd van dit' Christendom" wen! 

Greyton 
Presteer Met 

O.B.-Dag 
In die vorm van 'n Basaar is 

Fond!ldag op Grcyton gchou 
dcur die Veldkornctskap onder 
die Ieiding van Vcldkornet<tcl 
mnr. en mev. R. Fouche. 

Die basaar is geopen drur gc
ncraal \V. R. Laubscher. Hy 
hct so 'n kykie in die afgelopc 
jare van die O.B. gcgee en daar
op gewys dat die O.B, definitief 
gckom hct om tc bly. Met na
druk hct hy aangrhaal van die 
broedcrskap en licfdc tecnoor 
mede-Afrikancrs en wat reeds 
gcdoen is in die vorm van Nood
hulp. 

Die Kommandant, mnr. Faan 
Delport, hct die vrlende vcr
welkom. 

Die basaartafels was oorh~i 
en ook net gou-gou lccg vcr
koop. 

Om srs-uur is hecrlike aand
cte bcdlcn waarby hoofgenl. )bx: 
Smuts die vrlende bed~uk hft 
vir bulle ondcrsteuning en die 
workers wat vcrantwo•n·delik 
was vir die prcstasie bet hy bale 
gcprys en bcdank. 

Daarna hct h'l1fkommandant 
Kootjlc Vlljoen ook 'n p: .. ar 
woordc van dank uitgesp\"eek 

Die Bocrejeug was net be
drywig en het die pragtige be
draggle van i5 ingesamcl by 
hullc tafcl. 

Altesaam Is die bcdrag van 
:£43 lngesamel wat bo verw<>g
ttnr wu. 
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GEEN FONDSE TEEN INVAL I 
VAN WOESTYN • 

TOT IUS OOR SKEWE BE LEI D. 
Ons jaarlikee "·erlies aan grond as gevolg van verepoeling is onrusha

rend. Nieteenetaande wetgewing was die erosieveldto~ ondof'ltrcffend omdnt 
daar ni(• gcnoe~~umc fondsc is nie. Ons het honderdmiljo(>ne nog kort 
gelede gest>ande.,r vh· die o01·log, maar as dit kom hy die versot·~ing van ous 
eie huiH, dan is duut· 'n tekort aan middele. Ons kom op tf'en die feit dut 
daar ' u ~ebrek ann fondse is wanneer dit die welsyn van ons land raak. 
So ekryf 1n·of. dr. J. D. du Toit (Totius) in Die Kerkhlad, amptclike or
~aan van die Gereformeerde Kerk, na aanleiding van die bulfhurtige }>O· 

gings wut uaugcweml word om ons hodem te red. 
Prof. Du Tolt behandcl ccrs 

die verband tusscn die mens en 
die skepplng, wat ook deur die 
sondeval gctre! Is, maar wat 
ook reikhalscnd uitsien na die 
koms van Chrlstus om allcs 
weer nuut tc maak. Hy bc
klemtoon dat die mens ook die 
plig bet om herskeppcnd In die 
natuur op tc tree en die uit
wcrklnge van die sonde tee te 
gaan. Hy wys dan op die toe
stand in Suld-Afrlka soos gc
skilder deur versklllende we
tenskaplikcs In die jongste tyd. 

Dr. C. E. Tidmarsh van die 
Grootfontcinse Landboukollcgc 
bet onlangs verklaar dat Suid
Afrika vir die vyfdc keer in 
die geskiedenis deur 'n woes
tyn bcdreig word, en dat die 
voorultsigte om die lnval van 
die woestyn te kccr nie roos
kleurlg is nie. 

O~RUSBAREND 

Hy bet ook nangeloon dat 
die Karoo meer as 'n ceu gc
lede 'n grasvl~kte sonder bos
sies was waar groot troppe 
wild gewei bet. Vandag Is die 
vcrlies ann grond onrusbarend. 
In sommige gebiede hcl daar 
tot 16 duim bogrond per janr 
weggespoel. Aardrykskundiges 
en geolo• Is dit alma! cens dat 
Suid-Afrlka minstens op vier 
geleenthede deur WOClltync oor
val is. Die land ondervind tans 
sy vyfde inval, so bet dr. Tid
marsh verklaar. 

Met enk<'lc uitsonderings was 
die vcldtog teen erosie in die 
afgelopc vecrticn jaar nle alte 
bcmocdlgend nie. Tt>n ~op~·te 

van dit" \OOr<.iening wat In die 
grondbNmring;,wet gemattk is, 
is dit f!litlik onmoontllk om 
met tlit" brHklkbare prrhonrel 
en brom1e dorltreffende grond
en veldbewurlngswerk oor die 
l<'ngte en hrerdte van on'! laml 
tt- dot-n. Om d ie sunk 1llln t e 
pak is dit 'n dringende vt>rl'i!lte 

Albertinia 
Die kommando van Albertinia, 

hoewel klein ln getal, het op 27 
Augustus fees gevier en die 
mooi bedraggle van .£10-15·6 ln
gesamel. Die samewerklng was 
baie hartlik, en die of!isiere en 
Brandwagte verdien aile dank 
vir hul aandeel. 

Daar is onlangs 'n tak van die 
Afrikanerparty op Albertinla 
gestig met 21 lede. Na verwag 
word, sal nog 'n hcle paar lede 
toctree. - <Ingestuur). 

Boerejeug 
Verloor 
Offisiere 

Die Boerejeug van Steynsburg 
hct 'n gevoelige verlies gely in 
die plotsclinge heengaan van ons 
troue en geliefdo oftlsiere, mej. 
Francina Duvenage. Haar ywer 
was vir ons 'n voorbeeld, en 
haar minsame en vrlendelike ge
aardheid 'n inspirasle. 

Ons huldlg hanr nagedagtenis, 
en bctuig ons innige mecgevoel 
met haar familie.-<Ingestuur). 

Prof. dr. J . D. du Toit 

dat daar geen tyd verlore moet 
guan nie, nidus dr. Tidmarsh. 

MILJ OE?-."E 

,.Dit is nodig dat Suid-Afrika 
meer weet van die vyfde In
val van die woestyn wat ons 
land van kus tot kus raak," 
11kryf prof. Du Toit. ,Ons 
neem ook kennis van die resul
tant wanrtoe deskundiges ge
raak bet, nl. dat daar bepaald 
'n vermindering in ons reenval 
ls. 

\\'at ons egter binder, is dat 
dr. Ti<lmarsh as felt konstateE"r 
dat die erosie-,·eldtog nie doE"l
trt>flt'n(l was nie ondanks die 
weta-ewing vir g rondbewaring. 
1\f.u.w. duar is nie gesorg vir 
genof'gsum e fondse nie. 

, Dit is die wondplek in ons 
lamlo,bestuur. Honderdmiljoene 
is nog kort gelede gespandeer 
vir die oorlog. 1\faar aR dit kom 

tot ,·er<.orging ,·an ons eie huis, 
dun Is duur 'n tt-kort nan 
mitldE"ll'. ,En dan, hoeveel bin
nelandse ultgawes is daar wat 
gel<ortwiek kan word? 'n Ont
saglikl' bedrag word bv. bcstce 
aan 'n vocdingskema op skole 
wat nie net armes help nie, 
maar ook ouers wat self vir 
hul kinders moet sorg. 

ONS WELSYN 

.,\Val ons wil bck~mtoon, is 
dat dit hoog tyd geword het om 
ons elc huis in orde te bring. 
Dit gl·beur nou In all<' lando 
wat hul sout werd is". 

Andt•r Iande stcl gedurig 
kommlssies nan en verdcel die 
werk. En wat docn ons in 
ons cie land? vra dr. Du Toit. 
\Vaar Is die hondcrdmiljoene 
nou? 

Dlt Is pynllk om 'n stuk aar
de te annskou wat 'n prool van 
verspoellng geword ht·t. ,Ons 
kom op tt>rn die felt dnt daar 
gebrek uun fondse i~o wunneer 
dit die \\(')'t~n \'an ons land 
raak. En onli dorn <lit nle uit 
naam ·nm t'l'n of amlrr poli
tit-ke party nil' of wattt-r soort 
party ook. On11 <,prt>ek omdat 
ons Suid-Afrik1\ lief h E't bo nile 
under Iandi', E'n omdat on11 vol
gens Goddt!lik<' b<''lkikking 
daarvoor m ot>t &org." 

(Sedert di EI ortikE'l van dr. 
Du Toit \l'r,.,kyn hE't, io, \an 
uit Londcn lwkt>nd gernuak dut 
die Unie-r«-gering !80 miljoe n 
Jt'llftn g«-e 'ir di«- wei<,) n van 
Engeland, maar die \\elsyn \ 'lln 
Suid-Alriku Is nog maar oorre
luut nan dlt" goeie b<'doellng<, 
vun 'n punr ondt•rbetnalde nmp
tf'nare \\at ~trlro, op e ie ko~ote 

in die buit«-laml moet ttann 
k('nnis opdol'n, o,oofii in die ge
vul vun mnr. 0. ,J, J. van R e ns· 
burg.) 

Afskeid Geneean Van 
Gent. Fouche 

Op Saterdag, 9 Augustus, toe· generaal.,kap FG v·an 
Zwartruggens-Koster met die \iering , ·an O.B.-dag op die 
plaas Noupoort saamgekom bet, 1-. ook v·an die geleentheid 
gebruik gemaak om afskeid te neem Yan genl. C. J. Fouche. 
Saam met 'n geskenk is aan die Generaal ook 'n adres deur 
die geoeraalskap aangebied, onderteken deur al die offisiere. 

Onder meer kom die volgende voor in die adrt-. nadat 
gewys is op die besielende invloed wat altyd ,.an die Generaal 
uitgegaan bet: 

Vanaf die ontstaan van die 
O!!sewabrandwag het u Ieiding 
geneem en op die voorpunt ge
staan. In die glorieryko dae 
van ons Volksbeweging, toe 
vergaderings 'n duisend en 
meer O.B.-lede getel het, het 
u saam met die hoogste otri
siere u anngewese plek lnge
neem op die verhoog. In die 
tyd van sy opbloei, maar ook 
in die tyd van sy verdrukking 
en felle stryd het u 'n leeuaan
deel geneem in die aktlwiteite 
van die Ossewabrandwag. 

Hoewel die stilswye nou be
waar word oor wat plansgevlnd 
het, dra ons tog kennis van 
die gevare wat u getrotsecr 
het om 'n voortvlugtige in die 
tyd van vervolgsug die helpen
de hand toe te reik. Ons rocp 
in herinnering die nagtelike 
rltte wat u oor lang afstnnde 

moes ondcrneem om 'n mede
Afrlknner tc red uil die kloue 
van sy vervolgers. Met bloot
stelling ann gevare wat nie ai
leen u persoon maar ook u 
gesin kon getref h<'t, bet u 
ingcsprlng en met w<'ergalosc 
roekcloosheld u dec! manmoc
dig bygl.'dra om lyding tc 
voorkom en martellng tc ver
sag. 

Ons hoop en verwagtlng is 
dat u nog aanhoudend dee! 
gaan neem In al ons O.B.-be
drywlghede en ons wll u hler
mce die vcrs~kering gee dat u 
teenwoordlgheld in ons midde 
altyd, soos in die verlede, bale 
gewaardeor sal word. 

Met die O.B.-leuse op ons 
Iippe: My God, My Volk, My 
Land Suld-Afrlka, bid ons u 
en u gesln Gods rykste seen 
toe. 

ClAN~VILLIAM-BLOMME 
Vir die volgende vier weke sal Clanwilliam

distrik oortrek wees met · n bont mnssa wilde 
blomme. Nou is die tyd om dit te kom sien. 

Die regte en beste plek om by tuis te gaan 
is die 

HOTEL 
CLANWILLIAM 
(Bestuurder: R. STRASSBERGER) 

FOON 2 POSBUS 4 

S"kryf om besonclerhede en bespreek vroegtyclig. 

&RILLE 
BrlnJ u ooprtll .e voorakrlf vir brllle oa ona. 

GOEIE WERK TEEN Bfi.J.IKE PRYSE. 

GEHOORAPP ARAAT 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

1\laitlandstraat, BLOEl\lFONTEIN. 
BeMek olUJ of lluyf om Beaooderbede. 

Jl erseker u Toekoms 
d eur die Eienaar te word van 

VASTE EIENDOl\1 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PLASE 
* BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 

Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
CRQXLEY-GEBOU, KUSWEG, 

Posbtlll 78 Foon 0028 
STRAND 

Beskerm u Oe 
~ u ooprt.l 11e vool'llkrl1 
na olll. Laat gekwallt1aeerde 
Voorakrlf-OoikUDdlJM u be
dieD. 

Wahl, Lawrence 
EN liE. 

BBU.MAKJI:B8 

Fooa IUOI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIE en W ATERVERF 

VIR KUNSTENAARS EN STUDENTE 
S O PAS AANGEKOM! 

WINDSOR EN NEWTON-1\IAAK 
OLIEVERF: 

Flake White en Zinc White: lOd., 1/10, 2/2, 3/3 per buisic 

Die Volgende KJeure: Die Volgende Kleure: 
Ud. per bulsle 2/2 per bulsle 

Paynes Grey; Deep Ultra
marine; Permanent Blue; 
Terra Verte; New Blue; 
Naples Yellow; Harrison 
R ed ; Alizarin Crimson; 
French Ultramarine; Scar-

let Lake. 

Die Volgende KJeure: 
lOci. per buisie 

Burnt Sienna; Indian Red; 
Burnt Umber; Ivory Black; 
Light Red; Raw Umber; 
Raw Sienna; Yellow Ochre. 

Die Volgende Kleure: 
2/- per bui8ie 

Vermillion; Aurora Yellow; 
Permanent Blue; Naples 

Yellow. 

Die Volgende Kleure: 
S/ 6 per bulsle 

Cadmium Green; Cobalt 
Green; Cadmium Orange; 
Cadmium Deep Red; Cad
mium Yellow; Auredin; Co- • 

balt Blue. 

Rose Madder: IS/9 per buJsle 

Grootbulse 
Burnt Umber; Yellow Ochre; 
Light Red; Raw Umber. 

WATERVERF 

Serle 1 - lOci. l-pan 
I 

Naples Yellow; Light Red; 
Indian Red; Raw Umber; 
Yellow Ochre; Permanent 
Blue; Burnt Umber; Vene
tian Red; Ivory Black; Raw 
Sienna; Chinese White; New 

Gamboge. 

Serle 2 - 1/2 1-pan 

Allzar; Carmine; Scarlet 
Lake; Sepia; Rose Madder; 

Allz. Crimson. 

Serle S - 1/6 1-pan 

Lemon Yellow; Cadmium; 
Orange; Cobalt Blue; Oxide 
of Chromium; French Ultra-

marine. 

Serle 4 - 2/- 1-pnn 

Cadmium Yellow; Cadmium 
Red; Vermillion; Auredine. 

Pro Eccle sia
Boekhandel 

POSBUS 28 STELLENBOSCH 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1'¥¥tE~ ~«~~~M~~~ ~c 

~~~ ~g~[F~fe 
Die kwessie van hulp\·crlening aan Brittanjc \'ir 'n bcdrag van 

ongevcet· £80 miljoC'n, wat \'Oigens gegewcns uit Londcn anngcwend 
~al v:ord vir di<· aankoop van Suid-Afrikaansc voedscl, vestig 
wcerecns die aandag op die skewe liefde van die Unic-rl:'gcring. 
Brittanjc vcrkec>r in nood cn met die ccrstc hulpkrete uit daardic 
eiland is ons rcgcring al dadclik gcrccd om sy hand dicp in die 
~ak van die volk tc stock en £80,000,000 daaruit tc haal, wnt alma! 
wccs, nooit weer tcrugbctaal sal word nie. Dit is 'n vrye sl<enking 
wnt noglans aan die Britsc nood volstrek niks vcrander nic, en 
dt'Ur die Brittc <'intlik maar net as 'n lojnliteitsgobnar V('rwcll<om 
word. Suid-Afril>a sc rcg(•ring is du;, llN·eid om £80 miljocn tc 
hl'taal vir 'n blotc gcbaar in 'n Brltso ln·isis. 

WESE~I.llill GE\'A.>\.R 

. In. die tusscntyd vcrl<ccr Suid-ll.frilm self in 'n l<risis. Ons grond 
Is bcstg om tonncgcwys na die see te spocl sodat daar sclfs deur 
wctcnskaplil<cs geprofetcer word van 'n woestynim·al. Ons 
vocdso!lproduksie gaan dus in die toel<oms 'n daling tegl:'moct in 
dH' aangcsig van 'n groeicnde bcvolking, wat lnmsmatig aangchclp 
word dcur Brilse vlugtclinge en 'n groeiendc uitvocr na Engeland. 
En hocwcl die regering sc oe sedcrt 19H telkemale op die gc,·are 
,·an grondverspoeling ge\·cstig is, o.a. deur kommissics wat deur 
die staat self bcnoem is, is tot datum nog maar di<' sl<amcle bedrag 
van £2~ aan b<'stryding van eli<' gevaar bestee, en is daar cers 
verlcd~ jaar vir die eerste maal behoorlil<c wetgcwing vir grond
bcwarmg deur die parlement aangeneem. On~ het nou odie 
'wtg-Pwing. maar nie dit< geld ni('! Daar is vanjanr maar so vee! 
as 'n £533,000 vir grondbewaring bewillig. terwyl, volgens die 
hoofamptenaar van grondbewaring. daar 'n £100 miljoen vir die 
volgcnclc 25 jaar nodig is indien ons die stryd wil wen, d.w.s. 'n 
gcmidclelde jaarlikse bedrag van £.1 miljocn, en dat die aanvangs
koste vee! hocr as die gemiddcldc bcdrag moet wecs, is vanself-
sprekcnd. • 

Ol' PRIVATE IWSTE 

So suinig is die rcgcring indcrdaad sover dit grondbewaring 
hctrcf <lat ecn van sy ywerigstc amptcnare, mnr. C. J. J . van 
r:cnsburg, onlangs op 'n uitgebreide studiereis in Ameril<a was op 
('le ko ... tc! Di~ rc~ering het geen belang daarby om hicrdie grond
profcct nan wtc d1e nagel;lag nog baie qanltc verskuldig sal wecs, 
sci~~ ccns tc help om sy !<ennis tc verryl< nie. :\Inar v ir die oor
laaunJ:" van Suid-Afrllm met Brito;c vlogtelinge word daar •11 

komit~C' in Londcn. aan~l'hou met hlyl•baar oorgenoeg geld om in 
;,omm1g(' gcvalle d1e retsgeld te hotnal van innnigranto w~\t selfs 
:l:ln\'anltlil< deur hulle nrg11l<cur was. 

Om op te som: Suid-Afrika bet £100 miljoen nodig om sy 
bodem, en daarmec sy bevolking, in stand tc hou. D:-.:-.rtoc dm 
!lie ~~·J:"er.i~g n~t baic lang gedraal nou jaar·Iiks ' n bcdrng-gie vnn 
H £". llliiJOen hy. }Jnm· as Louden kommnndeer, stuur d ie 

rPg-ermJ:' onmiddcllik 'n afg-e~antskap met £80 miljocn op die skinl<
bord :l'> 'n gebnar >an !.Y simp:.tielcc bcgrip ! 

Tc oordeel na die uitlatings van die voorsitter van die Unic 
sc immigrasiekomitee in Londc>n, mnr. Harry Wt'lsh. soos in die 
pers gerapportccr. hct die regering inderdaad die ·reate mann<:> 
op die regte plel<. Aan optimistiese ywer en 'n gcoogktapte voor
Jicfde vir hul besondcre taal< ontbreek dit hierclie komitce beslis 
111e. Van die regering hct hulle opdrag ontvang om, in die woorde 
,·an genl. Smuts, .. miljoene immigrante, goeies sowel as sl<'gtcs" 
na Suici-Afrika te bring, en dit skyn of hullc hul tank ten 
spyte van die onmoontlike tog gaan V<'rwesenlil< - indien d ie 
Smutsbewind net lank genoeg in die l<ussings bly. Ten spyte 
van 'n woningnood wat selfs met die mees optimisticse berckc
nings nie binne die lewe van 'n gcslag opgelos sal word ,nic, is 
hicrdie komitce bcsig om immigrante teen 'n tempo van 2,000 
ell<c ses wckc in Kaapstad af tc !aai, en vir hullc goeie woonplck 
lt> vind. Sovcel vrugtc sien hy op sy arbeid clat mnr. Welsn 
daarmec kan spog clat reeds 1,100 immigrantc-mans dermatc aan 
\\'OOnplck gchelp is dat hulle nou hul families l<an Iaat kom. 

Die ecrste immigrasievrag van d ie r<'gering is op 2 Mei af
g<"laai, sodat die 1,100 in mintkr as vi~·r maande hul wonings 
gPitry hct. Daarteenoor is die tC'mpo waarteen t:nie-burger~-o op 
die wag!~·" nm die woningkontroleur, ann huise geh elp word, 
HiO per maaJI(l of 640 in vier mnande - waarvoor hulle (•gtcr 
tot 18 mnantlc moet wag. Aangcsien mnr. " ' elsh sc taal< gcen 
verband hocf te hou - of inderclaad geen verband durf hou -
met die huisvcsting van Unie-burgcrs nic, kan dit hom dus nic 
kwalil< genecm word as hy in Londcn onder die indrul< Jwm 
clat daar geen woningnood in die Unie bestaan nie! Om 1,100 van 
!--Y immigrante hinne vi(•r mnand!' behui" te sien, dui alles hl'
ha!wc op 'n woningtckort. :"!Inr. \\'l'lsh hl't inderdaad sl<ittercrulc 
medewcrl<ing in die L"nic vir die vol-roering -ran sy ta:lk! 

,::'1-fnar mnr. \Velsh sc l<omitee is blykbaar nie van alles te ver
slwon in die oorvlotte uitvocring van sy opdrag nie, soos blyk uit 
die \'Oigende vcrwyt van 'n teleurgestelde immigrant in die 
Cape Times verlede week: 

.;F-Ie is nic 'n tnisnoeg-d(' nie, maar ck dinlc beslis dnt clio ware 
tord1·a,::- van snl<l' aan my kon g-e!-t' gewees het in Londcn." 

Hi<:rdie geval is nie die enigste wat die indruk skep dat di<' 
regering se komitec in Londcn in sy oorywer om gcnl. Smuts se 

(Vcrvolg in volgcndc kolom) 
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SederL die afgelopc oorlog het die Britse mag so getaan dat by voor die 
keuse te Staan gE'lwm ltet 0111 of hom VOOl' lC docn as nog 'n wercJ.dmoond
hcid en dan groot IE'crs huite sy vermoe aan te hou om sy buitt'laudse heleicl te 
onclcr:-;teuu totdat oiiafwf>nclhare hankrotskap hom 001'\'al, of om sy buite
Ianclse belcid in oorf'cnstemming te bring met syhuidi~c sterktc en tevrcde 
te WE'f's om !"Y Jllek langs F rankryk us 'n gewone Europese mooudhf>id in 
te twem. En~e1and het daat·om opgf'hou om as 'u grootmoondlwid te h c
staan en is nie me(>r CE'll van die Grotes nie. 

Dit is in brei; trckl<o die slot
scm wnnrtoc die gcsng-hcbbcndo 
Britse blad, Kcw Statesman 
and Xation, in twce hoofarli
kcls I<Om waarin hy aan eli<' 
hand doen dat die Britsc lci;I'S 
in die buitC'Iand terug gerocp 
word omdut Eng<'iand nic 
mcer in staat is om jaarhl1s 
£900 miljocn aan :;y lc·i;r tc bc
stce nic. 

Om sy bO<'del tc bcredder 
moct J<;ngclnnd sy uitgawcs 
drasties bcsn<•ei, \ 'Crldaar die 
blad. Die Jet;ruitgnwc van 
£900,000,000 is iets onmoontlil< 
en die Britsc ld;rs in die bu i
tcland is tot ' n baie groot matt• 
vcrantwoordehk \'ir hierdie 
uitga.wc. 

D!PERJ.\LE KOSTE 

Die kostc \'Hn die besetting 
·::ll1 Duitsland bcloop ongcvccr 
£80 miljoen per jaar terwyl die 
ondcrhoud van die Britse let:r 
in die :\Iidtie-Ooste enigietl-1 
tusscn £60 en .£80 mi ljoen i!l. 
Die l<oste van die and<.'r Jc~rs 

in die buitelnn l be:oop onge
vccr £.10 miljocn per jaar. 
Daarby kom nog d ie £200 mil
jocn unn vocdscl ,·an ll.mcri
kaans<' oorsprong wat deur 
hierdie Jeers ,·~·rtccr word. 

Die Je(;r is dns die nange
wesc w1•g waar Brittanjc moct 
besno1 i, en die. Britse rcgcring 
is "an ,·oonwme om dit tc 
docn, vcrklaar die Statesman. 
Die ll·•;r moc·t draslies, selfs 
!act· as die oogmcrk \'ir 19·18, 
ingcl<ort word. Om 'n lci;r aan 
te hou wat in dil• aangcsig van 
bankrotskap boltant jou mag 
is, is nic ' n aangcnamc ,·oor
uitsig niP. 

miljocnc gocie en slegte immi
grante tc kry, sake in 'n tc 
roosl<lcurige Jig voorstel nie -
om dit maar sagtC'r uit te druk 
as die ontnugterde immigrant. 
Die Cape Times hct 'n paar dne 
t evore naamlik ook bcrig van 
'n posl<antoorkassier wat met 
'n aanbevcling van Suid-Afrilta
huis hom vir diens by die Pos
dcpartement van die Unie !<om 
nanmeld het. )laar hy is afge
w;rs, so kla die hind, op grond 
vnn die fl'it dat hy nil' hwc
talig is nie - ,.'n fe it wat Suid
Afril<a-huis ldanrblyklilc oor die 
h oof gesicn bet," aldus <lie Capo 
Times. 

Ons moct dus tot die gevolg
trckking l<Om dat die rcgering 
se immigrasiebeamptcs in Len
den heelwat meer dingc oor di<' 
hoof sien a!; die harde f<'it van 
oorbewoning waarby selfs d ie 
Unie-grondwet nic uitgesluit is 
nie~ :\faar as mnr. \\'<•Ish se im
migrante huisc bekom waar gecn 
llUise is nic, dan kan dit hom 
eintlik ook nie kwalik geneem 
word as by ·n dcrgclik< wondcr
werk ook ten opsigtc van hul 
spraakvermo~: ver wag nie. As 
'n man by sy aankoms in Suid
Afrika 'n buis binnt•stap wat 
\'ir die burgers van die land nie 
bcstaan nie, dan is dit Sl'l<cr n ic 
te oordrewe om te \'erwag dat 
'n dergelike man by bc>treding 
van die wond<'rl:lnd ook 'n nu
we tanl deelagtig- ltan word nic. 
I n die land vnn wonders is 
snaal<se dingc ni<' uitgesluit nie. 

Net jammer vir gcnl. Smuts 
en sy I<Omitee dat nic aile Suid
Afriltannsc burgers die versl<ul
digdc waardcring wil opc·nbaar 
vir sull<e wondcrwcrke n ic! 

TE VEEL 

Volgens amptclil<e syfers 
toon die bind dat die Britsc 
leer tans sowat 790,000 man 
stcrl< is. Daarvan is 167,000 in 
Palestina, die Middc-Ooste, Ita
lie en Griel<cland en 130,000 in 
Duitslnnd. Saam met andcr 
Britse soldate in die buiteland 
wat nie hierby ingesluit is nie. 
is die Britse getalsterkte on
gevcer 300,000. 

Die Anglo-Amerikaanse be
leid is om deur magsvertoon 
die Russiese uitbreiding teen tc 
gaan. Die taak van die Britse 
troepe in Duit.sland is nie so
seer om die Duitsers in be
dwang te hou nie, maar om as 
bolwcrk teen die Russicse 
agressic te dien, aldus die 
blad. Ook in Palestina en die 
Midde-Ooste is dit Britse tro<J
pe wat die posisics hou omdat 
dit Britse belange is wat be
sket·m moet word. Die Ins 
word nou te swaar. 

KLE~ :\£00:-\DHEID 

Volgcns Bevin, slcryf die 
blad, sal Brittanje ns by Amc
rika te l.:ennc gee dat hy nil' 
,y dee! 'an die vcrpligtiu ~:"c 
lmn nnlcorn llil', oph ou 01n as 
'n Wl;reldJnoondheid tc• bestaan. 
Hoogmoed h ct die Britse re,::-e
ring tot dus,·er bclet om llil 
tc doen. 

,,In plaas nm te crken dat 
ons nie meer Ianger in staat b 
om vir 'n buitclandst' leet· It' 
hc·fanl nic, hl't die rcg(•ring gt'
meen dat dit sy plig- is om t(' 
maal< of by nog hi en oor !tan 
betaal," word veelscggcnd ver
klanr. 

,Ons taalt is om die fort 
tc hou totdat die Ameriltn
ners dit oornccm. maar dit is 
baie twyfelngtig of ons in 
staat is om dit vit· meer as 
'n paar wel<e tc doen. 
Dic Brits<' regering is nie 

eerlik tccnoor ons Amcrikaan
se vriende deur voor te gee dat 
hulle in staat is om hul dee! ,·an 

die oorcenkoms nn te kom nic. 
,AI selterheid wat ons het is 
dat ons vinnig besig is om voor 
'n posisic t<• staan tc Item soort
gclyk waarin Frankryk l<ort 
voor die oorlog beland IH't, 
maar sender die moontlil<hcid 
om soos Frankryk sy cie ltos 
te lnvecl<,'' orken die blad. 

REDDELOOS 

Die blad besl<uldig die rcs::c•
ring dat hy van rnaand lClt 
ma::md uitg('stel het om die> 
Britse ,·rnngstuk aan te pnl< 
rn dnt hy maar op Amcrikaan-
se hulp lllaat gcmaak het. 
\"andag ;.., Engel:lnll nie in 
staat om hom met bd1ulp van 
sy ril' h:ras:: tc red nie. 

Intussen het A.mcrika dit oolt 
baie duidc!il< gemaalc dat hy 
nic van \'Oorneme is om die 
Britse bclangc in die Middc
Ooste te bcsl<l'rm nie. Ameril<a 
is ln•reid om die heheer in 
Duiblaud oor te llN'm maar 
nie om die lwrruptl' Brits<:> ad
mini,trasic tc subsidiet· r· nie. 

,()m; kan of ,·oort~nnn om 
Anwril<a n:1 ((• aap met 'n holle 
a:11h)lra:1.k op ·n leer - totcl:lt 
banin·otslmp OilS 001'\'al - of 
onl" moet 'n huitelamls<' beleicl 
ontwc'rp wat ooreen i>lem met 
ons mag, en on"' pll•lc lnnj:'' 
Franlu·yl< :t1> 'n Jr:uropt•,.c 
m oomlheid inn!'l'lll.'' is die 
t'i' o o s t e I o s e · gcvolgtrekl<ing 
waartoe die blacl kom. 

Engeland kan dus vandng sy 
aansprakc op die buiteland en 
die beleid wat hy daan·oor 
neerl~, nic meer met militcre 
mag onderstcun nie. As groot 
moondhcid het hy \'an die wc
reldtoncel \·erdwyn. Sy aan
spral<c op sy buit<Jiandsc be
sittings is soos 'n hond wnt 
blaf. alma! hoor dit. maar nie
mand steur hom daaraan nic. 
Hy sal moct tocsicn dat sy 
dominiums soos ryp vrugte van 
die moederboom afval sonclt'r 
dat hy in staat is om 'n vinger 
te verroer. 

SOOS ONS LESE.RS DIT SIE.N 
-- - ----------------

Geraamtes Wat 
Sterwe 

Komdt. \V. F. Lubbe, Sulta
na-cord, skryf: 

Graag wil ek langs hierdie 
weg n(•t 'n paar vrae aan adv. 
Erasmus stel oor die uitlatings 
van Die Kruithoring van 16 
Julie. Ek sou dink dat dit 
gecn <'cr is om suli<c uitlatings 
teen mede-Afrll<ancrs tc maak 
nic. Dit laat my dink dat die 
skuldige persoon altyd die 
kwaaistc is. Hct u a! ooit ge
hoor dat Die O.B. sulke uitla
tings teen u party gcmaak het? 
Dink u dat dit vir u wat uself 
'n voll<sman noem 'n groot cer 
is om so met u medc-Afrika
ncrs tc baldei en nie met die 
volksvynnde nic? Nee dit is 
nic 'n \'Oiksman se werk om 
wanneer sy volk in 'n l•risis 
vcrkeer hulle uitmckaar te dryf 
nie, en dan nog tc praat van 
manne en ,·roue van eer! Die 
hele O.B. bestaan uit ecrbare 
manne en vrouc wat nic twis 

met hul volltsgenotc nie en dit 
gedurendc die oorlog ook bc
wys hct. Ons is nie oor u par
ty begaan nie en ook nie oor 
u lekl<er parlcmenlskussings 
nie, maar oor die toeltoms vun 
die voll<. Dus hocf u u Ill<' 

oor clie sterwende lyke van dil' 
O.B. tc bckommer nic. Dit is 
nie hullc begrafnisrcclc wat u 
hou nic, maar dalk u eie par
ty sc begrafnisrcde, want onl
hou, die voll< sc oe gnan oop. 
Ecrs is vertel dat die O.B. 'n 
geranmte in die \\"oestyn is, en 
nou na 'n hcle paar jaar word 
gesc dat die O.B. aan slerwe is. 
El< het nog nooit gcsicn dat 
'n gcraamte na 'n pnar jaar 
weer kan s tcrwe nic. Nee, 
ad\'OI<aat. die tyd is nou verby 
vir sulke kafpraatjics en die 
volk g!o nie meer ann mooi 
praatjics en beloftes ni<', en die 
soort rcgerings wat u wil \'Oor
stel nic, en ck glo clat u self 
ool< nic meet· dnaraan glo nie. 
OTnr. Erasmus is natuurlik 
nic redakteur van D1e Kruit
horing nie. dog wei een van 
die dit·ci<teurc. - Red.) . 
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Die Amerikaa11se Prys Vir 
Vrede 

Die huidige ekonomiese krisis in Brittanje bring baie 
t{)nge en penne in die Britse wereld in beweging. Bierdie 
krisis word ten onregte 'n dollarkrisis genoem en ,nomen 
est omen" word op subtiele wyse gesuggereer en geinsinueer 
dat buidige Britse ekonomiese sorge hul oorsprong in die 
Y.S.A. bet omdat die Amerikaanse geldskieters met die 
£1,000 miljoen wat onlangs aan Brittanje geleen is veels te 
min geld 'ir BritsP behoeftes voorgeskiet bet en dat die 
bose .\merikaanse Shylocks bowedien 'n prysstyging in Ame
rika toegelaat bet wat die waarde van die lening met een 
kwart 'erminder het. Ook die bevriesing van die oorblywende 
£100 miljoen word Amerika ten kwade gedui. In werklikbeid 
is hierdie sogenaamde dolla rkrisis geen dollarkrisis nie en 
ook nic 'n S)>esifieke Britse krisis nie. Dit is 'n algemene na
oorlogse krankheid wat baie honderde miljoene Europeane 
en Asiate baic swaarder tref as die 47 miljoen Britte. Terwyl 
laasgenoemdc o.m. as gevolg van koloniale liefdadigheid geen 
hongersnood en uiterste gebrek hoef te vrces nie, en aileen 
'n bietjie ,au<>terity" sal moet beoefen, maak eersgenoemdes 
rt>eds met dit> aaklige hongerdood en uiterste gebrek kennis. 
Die rehabilitasie van 47 miljoen Britte sal die Iydende Europa 
en Asii' nic red nie en sal ook aileen 'n skyn-rehabilitasie 
wees a!'> die <lreigende ineenstorting en chaos in Europa. en 
Asii' nie gekeer word nie. Dit is aileen die ryk en magtige 
V.S.A. wat hierdie dreigcnde ineenstorting en chaos, die vrug
bare bodem van kommunisme, moontlik kan keer. Dit word 
vamlag al hoe meer deur Amerikaanse staatsmanne as die 
groot taak van die V.S.A. aanvaar. 

AMERIKAANSE 
STANDPUNTE 

Dit is cgter nic aile Ameri
kancrs wat m<·t die rehabilita~ 

sieplnnne van 'n president Tru
mo.n en 'n gcncraal Marshall 
akkoord gaan nie. Vir baie 
Amerikancrs lyk die tradisionele 
Amerikann!lc isolasionisme die 
bestc en hul getal word daag
liks meer. Vir hulle is 'n deur
tastcnde Amerikaanse buite
landse bdeid iets sondcr tradi
sie en kontinultcit, iets wat ai
leen uitloop op kosbare buite
land:;e oorloe en nog kosbaar
der leninj:!s aan bankrotte Iande 
wat tog nooit 'n sent sal terug
betanl nie. Dit word tyd, so 
argumcnteer die isolaJ:Iionis, dat 
die hiljoenc dollars wat aan 
buitclandRc oorlo" en aan die 
rehabilitasic van 'n bankrotte 
buitcwcreld bestee word en geen 
Amcrikaner iets in die sak 
bring nie, licwcrs in Amcrlka 
Relf en aan die Amerikaanse 
volk bestee moet word. Hande 
tnis en vredc teen elke pr~s is 
die slagsprcuke van die isola
sionis. 

·~ PRF;VENT ATIEWE 
OORLOG? 

Aan die andcr uitcrste is daar 
Amerikaners wat in die kom
munism" 'n daadwerklike be
drciging vir die Amerikaanse 
lcwenswyse en in Sowj• t-Rus
Jand 'n potensiele vyand van 
Amcrikannse veiligheid sien. 
Volgens hierdic mensc - en 
onder hulle is daar Amerikaan
sc oud-gesante wat in Moskou 

Veur 
Dr.]. ·A. Wiid 

werksaam was - het die V.S.A. 
in die twee wereldoorloc van 
hierdie eeu te lank gewag voor 
hy oorlogvoerend gcword het. 
Gevolglik moes hy met geha
wende bondgcnote teen see
viercndc vyande die stryd voer 
en vandaar die hoe prys in 
goed en bloed wat die Ameri
kaners vir die oorwinning en 
vir die na-oorlogse rekonstruk
sie moes bctaal. In die toekoms 
en teen Rusland moet die V.S.A. 
dus anders handel. Hy moet 
slaan, onmiddellik slaan, terwyl 
hy die onbetwisbare materHHe 
en tegniese voorsprong geniet. 
Rusland moet dadelik met 
atoombomme be~ttook word. 

DIE ?.UDDELWEG VAN 
WASHINGTON 

Die huidige gesagvoerders van 
die V.S.A. volg 'n middelweg 
tussen isolasionisme aan die een 
kant en onmiddcllike lnterven
sie aan die ander kant. Hierdie 
middelweg is weliswaar 'n kron
kelendc weg wat soms die skyn 
het as of dit nie na 'n eindbe
stemming voer nie. Tenspyte 
van al die teenstrydighede in 
die Amerikaanse buit elandse po
litick daar is selfs vooraan
staande Amerikaners wat dit 
betwyfel of die V.S.A. werklik 
'n eie buitelandse beleid het -
staan dit egter vas dat die buite-

BRITSE RYK STORT 
MET GEWELD INEEN 
Dit' Britse Ryk is besig om in wanorde uitmekaar te 

Yal - wanorde wat spruit uit die eeue-oue Britse imperiale 
beleid om te heers deur verdeling. 

In In<lie wortl ml'nSe tan<~ by 
die tiemlui.,enlll' afgt'maak in 
die hloedigstc on<lerlinge bot
sing... In dic Pandjab, wat 
del'! i., ,·an die nuwe Pakistan
tlominium, is tot aan die einde 
,·an verlc.te wel'k reeds m eer 
as 200,000 mense om die !ewe 
gehring in botsings tu .. st>n l\Io
hammedanl', Sikhs cn Himloes, 
en daar word gevrei'S op 'n 
uitbr1•iding van die burgeroor
log wat die !ewe van miljoene 
kan l•os. 

In Palestina drcig daar 'n 
bot.~ing tussen Jode en Ara
biere en berck<'nings van wa
pensterkte word reeds gedoen, 
waarvolgen~ die uitslag in die 
guns van die Jode voorspel 
word. 

Na berig word bt>rei die Ara
biere voor op oorlog teen die 
Jolle imlien die V.V.O. teen 'n 
onafhanklike Arabiese Palesti
na sou besluit. Die ondersoek
kommissie van die V.V.O. het 
bel>luit op beeindiging van die 
Britse mandaat in Palestina. 

In Egipte loop die gemoedere 
ook hoog. Betogings teen die 
Britte is aan die orde van die 
dag, en dit strek selfs so ver 
as Lake Success In Noord
Amerika, waar die Veiligheids
raad verlcde week in sitting 
was oor die Brits-Egiptiese ge
skil. Egiptiese betogers is her
haaldc maal deur V.V.O.-wagte 
uit die gebou gesmyt of by die 
hekke voorgekcer waar hulle 
slagkrete teen Engeland uitge-

roep bet. 

landse beleid nie 'n onderwerp 
van partypolilicke stryd in 
Amerika is nie. Die R epubli
keinse sowcl as die Demokra
tiesc party het sy isolasioniste 
en sy intervensioniste. Ook 
staan dit vas dat die- huidige 
Truma n-Marshall-bel<'id geen
sins isolasionistics is nic. Die 
feit dat daar Amcrikaanse be
besettingsleers in D uitsland en 
Japan is, maak Amerikaansc 
lsolaslonisme, soos dit na die 
eerste Wereldoorlog bestaan 
het, 'n praktiese onmoontlik
heid. Ook staan dit vas dat die 
huidige Amerikaanse regering 
nie 'n preventatiewe oorlog teen 
Rusland voorstaan nic. Die nan
wending van atoombomme teen 
Rusland, so word in \VaShing
ton geargumenteer, kan aileen 
meer chaos en gevolglik meer 
kommuniste skep as wat die 
atoombomme vernictig het. 

Hoewel die Amerikaanse 
owerheid, wat sy buitelandse 
belcid betref, 'n middelweg 
tussen uiterste isolasionisme en 
uiterste intervensionisme volg, 
is dit duidelik dat Washington 
sterk anti-kommunisties is. Nie 
aileen is lwmmunisticse el<'
mente op drastiese manier ult 
die federale staatsdiens vcrwy
dcr nie, maar in die buiteland 
doen Truman en Marshall hul 
bes om die kommunisticsc 
stroom te keer. Volget1!; Wash
ington moet hierdie stroom in 
Europa en Asii~ gekeer word 
deur chaotiese toestande, die 
broeiplekke van kommunismc, 
uit die wcg te ruim. Dit weer 
kan alleen gcdoen word deur 
geld en kos aan Europa en AsW 
voor te skiet. As goeie sake
manne het Amcrikaners uitge
reken dat dit hulle meer as 
£80 biljocn gekos het om Duits
land en Japan onder te bring. 
Hierdie bedrag is groter as die 
inkomstes van die hele Ameri
kaanse volk gcdurende die vyf 
jaar 1936-1940 en meer as die 
staatsinkomste van die V.S.A.
regering sedert die stigting van 
die Republiek tot op hede. 

'N VOORDELIGE 
GELDBELEGGING? 

Volgens Washington sou dit 
dus ' n gocie geldbelegging vir 
die V.S.A. wees as aan 'n anti
kommunistiese Europa sowat 
£4,000 miljoen voorgeskiet word 
en 'n derde wereldoorlog, d.w.s. 
' n oorlog teen Rusland daard<'ur 
vermy kan word. Hierdie kolos
sale bedrag bevat nie voorgeno
me lenings aan Asiatiese Iande 
nie want ook in Japan, China 
en Indie moet die kommunisme 
met dollarlenings gekeer word. 
Dergelike lenings sou, volgens 
Washington, nie aileen voorde
lige geldbcleggings wccs nic 
maar ook 'n kleinigheid in ver
gelyking met 'n moontlike £3500 
miljoen per maand wal 'n Ame
rikaans-Russiese oorlog die 
V.S.A. sal kos. 

Dit is alma! duiselingwekken
de astronomiese syfers hierdie 
wat egter nog nie groot genocg 
is om in die nood van 'n na
oorlogse wereld te voorsien nie. 
Volgens die jongste berigte im
mers blyk dit dat Amerika in 
die volgende vier jaar sowat 
£7,250 miljoen kragtens die 
Marshall-pla n aileen vir die 
Europese herstel sal moct stort. 
D it is twyfelagtig of 'n Ameri
kaanse kongres hiervoor tc vin
d e sal wees. 

Intussen verkeer. Amerikaners 
in vrees dat chaos en kommu
nisme in Europa en Asiii sal 
voortwoeker en dat die Russe 
ecndag van Amerikaanse moei
likhede soos 'n dcpressie ge
bruik sal maak om nie aileen 
in Europa nie maar ook in 
China en Indie toe te slaan. Die 
huidige Amerikaansc oormag 
}{an dan miskien dcur 'n Rus
siese oormag In die skaduwee 
gestel word. Vandaar die gewel
dige prys wat die V.S.A. van
dag vir die vrede wil betaal. 

' 

By die Bioskoop 

'n koel sagte 

aret-Ronde 

Kommand o 

maak al 

meet vriende 

.,Ot-' in die 

land rond." 

20 vir lid 
Ook t <' koop teen Z 2 ~•• 60, 61 :,d. \lr 10. 

• VIr Duitsland Noodhulp 
DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.II.A.) 

Ondersteun o11s Taak om die Ontsettende NotJd in 
Duitsland te verlig! 

ONS BENODIG DRINGEr-.'1>:-

e Fondse vir die aankoop van Voedsel, Klerasie en Mcdisyne. 

e Klerasie en Skoene, nuut of gebruik, maar skoon en In 

goeie toestand. 

e Biltong, Vet, of ander Onbederfbare Eetware. 

Stuur u Bydrae of Besendings aan u Plaaslike Noodlenlgings

komitee vir Duitsland of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.), 
Bloedstraat 164, PRETORIA of H oopstraat lOlSB, KAAPSTAD. 

EXCELSIOR MEUBELS BPK. 
AFRIKAANSE PIONIERS 

IN DIE 

MEUBELBEI!lRYF 
Waar Afrikaanse hout deur Afrikanerhande 
verwerk, en meubels voortgebring word, 
wat bestem is vir geslagtelange diens -

MEUBELS VAN NAAM! 
V ra vandag om katalogus ,...... gehruik die koepon. 

EX£E 
BPK. 

r~~~~l ;~~~;;;;~~~~~F-:_;S~ • •. • • • •. • 
Po•hus 6670, JOI IANNESBURG. 

Gt·li.-we my u jongsle ~alalo~:u• en prysly• per kc•r('nde pos ann le 

sluur. Ek slel vera! hdnng in . ........•...•..•....•.•....••....•... 

i ~·~~~ .· .· ................ :::::: ........ : .· .... : .. : .. ::: .... ::: : :::: .. : ::: . ::::: .. ::: . 
I O.B.::zo/8/47 



BLADSY SES .,PIE 0 B.,'' WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 1941 

GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
ll'.UWUI' VOl OElU.A..SSIFlSEE&DE ADYE&TENSIE8: ' Werk In Die 

Stilte 
Boerejeug Gebied A lllll.lnoullellko &eDD.Iag-tnl'a: 

(Verlowtng, buwellk, geboorte, etertgeval, In memoriam, gelukwen
Blng, ena.) l~U. per woorc!; minimum 3/- per plaBIDg. Voorultbeta.al
Daar. VIr berbaltnp ~ pat. atata1. 

IIMCielUClveneD.alel: 
Enkel plas!Dge (voorultbeta.alb&a.r) 2<1. per woorc!. M inimum if- per 
ptae1D1. 2 tot 28 plallnge (voorultbetuolbw) l"d. per woord, mini· 
mum 3/- per plaalng. 62 agtereenvolaeode plallnga: 1d. per woord, 
m!Dtmum 2/8 per plaeJng. Plallnga tot kanaellaale, 1"<1. per woord, 
minimum 3/- per plulng. 

llltellUreJd op , Die O.B." (nrakYD wetii .. U.U): 10/· per J&&r of 6/· vir 8 maanc!._ 

Voorultbeta.albaar. Stuur advertenslegeld en bestelllogs na Posbus 28, Stelltnb<lseh, 

en lntckeogeld na. l'osbus 1411, .Kaapshtd. 

VBYSTAATSE GOUDVELD 
EIENDOMME 

VIr Eleodomme Henneman, Odenda.all· 
ruat omgewtng, raadpleel WELKOM 
EIENDOMS- EN 'l'.RUST AGENT· 
SKAP, Henneman (Eienaara Alberts eo 
Greert). J'ooo , 3, Telegramme , Weta. • 

16/<l/TK 

Bt;NODIG 

(1) Assllltent .\lotonnrktuJI(kundl~e 
vlr Ko-op • .\fotorbawe, .Bn\lldvlel. -

(2) Kuntoorklcrk vir KO·OJ>. 1\lotor
haw~. 

Appllku..slee ••ord hiermee gevra vir 
bogeDO«"mde betrekklngs. Meld, k .. ·au
!lkaelcs, ondervlnding, huwelikataat 
Kerkverband, ouderdom en aa.larls ver
la.ng. Slult In twee atskrlcte van on· 
langae getulgakrlcte. 

Die pllgte van die kantoorklerk alult 
In verkoop va-n petrol, olle, motorp&rte. 
ens., en hy aal ook moet toeslg hou 
oor die voorrade van die Motorhawe. 

Meld vroegete datum waarop dlenate 
kan aanva.ar word. 

Appllka .. es u sulks gemerk moet die 
vooreltter mnr. F. H. L. KA!>U"ER, 
Posbua 7, BRANDVLEI, berelk nle 
later dan Donderdag die 25ste Septem
ber 19f7 ole. 3 / 9/ lxHdae 

BETREKHING V~~ 
Ot;KWAU HSEERJl£ l\101'0R\\ .tmK

T liGKU'iDIOt: benodlg. By voorkeur 
,.General M·•tora"-opgelelde werktulg· 
kundlge. Sall..-is· .£14 per w~k. -
C~JNTRAL GARAGE, Posbus 55, LY· 
DF:NBURG. 27/8/2 

BO:u:.E, PLA...."'TE EN SAAD 
AMERIKAAr.SE UOO,fA::O.GF.I.JM(

PLA.NTE. - Sterk, goed gewortelde 
anj~ellerplante In 12 vereklllende aoorte 
t~n 7/ 6 per dosyn, 17/ 6 vir 50, 30/ 
vlr 100. K .M.B. Poavry In Unle. - S. 
C. STANDER, Bus 20, TZANEEN. 

20/ 8 / 4B 

AARTA I'I't :I •• •;;. - 50 aak egte eerste · 
na tngevoerde Irlsh Cobbler-a.artappets. 
l:lergrootte eo 'n let•le oor dlt. Goeie 
kwalitelt, 30/ · per 1:'>0 lb. P.M.D. 
Grootkop. - J. FERREIRA, Slna Ger
truldao, FICKSBURG, O.V.S. 6 / 8/6B 

Rl:STE 'ta:-.ERTITI..,EERDF. OROE:S" 
'lJ:;-.AAD.-Pryslys verkrygbaar. Beste! 
al u benodlgdhede K.B.A. van: PRE· 
MIERS, SCHOEMANSHOEK. 20/ 8/TK 

D.\HLI \S: Reuse Dekora.tlewe, be
koorllke Ka-ktus, okltlerende Pompons. 
w~reldberoemde pryawenoers 1008 Queen 
Elizabeth 25/·, History 22/6, Andlron
daek Sunset 10/ 6: Dr. Plumcocq 7/6; 
Volkaerll Champion 5/ -; Bertcers Mel
eterstuck 7/ 6 elk. Beste! nou - voor· 
kom teleuratelllng. "onstnlal lltdaalt'" 
V~rsamellng: 50/ - per dosyn. :.-.orlskyn 
VeNamrlhrtc: 40/· per dosyn. Tuln 
Y~rsamelhur: 30/ · per dosyn. l'ompon•: 
3!l/ ·. Dwerg Dahllaa vir sny en ver· 
ole ring 1!!1 6 eo 2~/ .. per dosyn. swaard
lelles: Rct!nboog Mengsel 6 . 6 per dosyn. 
Pryslyste gratis. HERHOLDT'S, 
Posbus 660, JOHANNESBURG. 

3/ 9/ TK 

GROt:lliu • .-,.un. - Detroit en Egtp 
ttese plat beet 7/6; Chanteney-wortel> 
10/·; Beauty- en Mar.:Iobe-tamatle~ 
35/ -; Tom WatAOn-wa.a.tlemoen 10/- ; 
Kropalaet 17/ 6 per lb. Alma! 6<1. duur
der per '>2lb. Handelsna vrae verwel
kom. - KARROO-SAAOVERSPREI · 
DERS, Posbus 107, OUDTSUOORN. 

20/8/TK 

P\TATR.\:SKF., reg vir plant. 8· 
maa.nde, 6/ · per 80 lb.; 3-maande wit, 
5/6 per 40 lb. or 8/· per 60 lb.; ateg
gles, 6-maaode, 6/6 per 1,000; wit en 
borrl& 6/ · per 1,000. K.M.B. SERPJ!:N· 
TlNE, by P. J. GERBER, C. sn. 

20., 1TK 

PA'rATRA'"I>'"Kt:. - Se~ma6nde, 83 lb. 
vir 7/ -; drlemaande, 60 lb. vir 8/6; 
ateggtea, reg vir plant, 6 / • per 1,000. 
Gel ewer Serpentine. K.M. B. Tevredeo
beld gewaarborg. - B. H. GERBER, 
C. sn., P.K. Itoekwll, GEORGE. 

23/7/TK 

PATATRA:SKE. - Moo! geoonde 
ranke. Sesmaaoade 5, 3 per 60 lb. ; Drle
maande Wit 7/ 6 per 60 lb. 1,000 Bor
rleste~:gtes teen 6/-. Gctewer Serpen
ttne· •ylyn. K.llf.B. - J. GERBER, 
P / an., P.K. Hoekwll, Dlst. GEORGE. 

3. 9/ TK 

I'ATATRANKE. - PragUge, geoon
de kortllt roolgronc!-sesmaande Patal· 
ranke teen 6/ · per 80 lb. kontant. Ge
Iewer op Klelnbra.kstaale. - THII'US 
TF.RBLANCHE, Dagbreek, Pos OON
NAKRAAL. 3/ 9/TK 

1' .\.'rATRANKt:. - Sesma.a.nde teen 
11· per aak. <tegglea 5 / · per 1,000. 
Drlemaa'llde Wit 10/ .. per aak, oteggles 
r>!· per 1,000. K.M.B. Oelewer Serpen· 
Une· &ylyn. - P. J. BOTHA, Hoekwll, 
GEORGE. 3/9/1 

1'..\TATR\.'\KE. - Sesma.ande, 83 
lb. vir 6/ 6; Oriemaande, 60 lb. vir 8 '·; 
Steggles, reg vir plant, 8/ - per 1,000. 
Oelewer Serpentine. K.M.B. Tevreden
held gewaarborg. - B. H. GERBER, 
C/ an., P.K. Hoekwll, GEORGE 

3 9,TK 

l'UAG'l'HlE, gesonde en vara gra.ad 
1 teen 20/· per 150 lb. Eler •grootte 
flaadaartappels, tweede na lngevoerde. 
Skotse Up·to-da.te 25/ · per 150 lb. 
Alma! v.o.a. Bethlehem to ouwe aak· 
klee wat terug geatuur moet word. 
Ek wa.arborg tevre<\enheld. - S. w. 
RABIE, Kommaodant, Bus 328, Beth
lehem. 2/7/Til.. .. 

Begeer 
' u n 

Gelukkige Huwelik 
'n Volledige Kursus wat bale 
bclangrike GEHEDIE verklaar 
wat aile vroue behoort te wcct. 

KAN U U MAN BEHOU? 
word gestuur mi ontvangs van 

poswlsscl vir 10/6: 
Buro vir Gesinsiclkunde, 

Gene,.·a-gebou 607 

Parlementstraat KAAPSTAD 

GEMENG 

EL.E.li.TRt:so <Edma.) Bpk. clektrl· 
•ltelta· en werktuigkundtge ingeoteura, 
Hoorweg 30, Bellville. VIr beratelwerk 
~ aile elektrtese hulsbenodlgbede; 
ankerw ikkellng; elektrleoe beratelwerk 
uo motors, ctraat .. pae·, awela· en ber· 
atelwerk aan alia piau- en a.nder a:e
• .,..,.up. Tttetooeer 11·7223. 27 /11/Tk 

LOOIERY. - Velle word bewerk na 
keuee, d. w.e. In leer, goed vir tule, 
aool, oorleer, ens. Om beeonderhede 
lkryf aao: L. B. SIEBIUTS EN SEUN, 
F.RANSCHBOEK, K.P. 19/3/TK 

t!KOJ>NRJo.I'AKASlEtl. Onderateun u 
me<le-A!rlkaoer en weeo veraeker van 
die beete dlenate b)' VOORTREKK.ER 
SKOENHOSPITAAL, Langatra.at 2111, 
KAAPST AD. Foon 8018'. 48711/28 

VAlll'tl CONCRETE l'RODUO'.l'l!. -
Terazzo Kombuls· eo Ha.ndwaabakke, 
.lkddeos, Seplleee Teaks, Pllare, Vloer
teets, Voertroe. Enlcleta In betoo. -
L>lrekteure: P . W. eo P. G. VAN 
liEERDEN, Potgleteratra.at 21>8, PRE· 
TO RIA. 

HORLOSml\IAKER 

DESKUNDIGE II'ERSTELWERK a.ao 
Borloetee.. Aile werk wore! 1ewaarborc 
eo spoedtre aflewerlog. - P. PRETO· 
RIUS, Keerometraat 18, Kaaopstad. 
(Voorbeen Kerkstraa.t 69). Foon 2-MII4 

VIr •n goele pall klere of ltoatuum 
kom na. 'n eereteklu eoyer F. C. 
HAGEN, Voortre!t1<erwe1 H , PAROW. 

6806/112. 

l\IEUBELS 
BINNE\'El<;l<.otA'l'RASSE Vll'n enlge 

grootte besklkbaa.r. Alrtlex, Duros, 
Peerlet< •· Lido en klapperha&r teen spe
siale verlaagde pryae. Skryt om prya
lys aan ELEKTRON KONTRAKTEURS, 
Keeromstra.at 18, KAAPSTAD. Foo'l 
25060. 23/7/TK 

KADIO 

LOVW E.N LOUW, die BeroemO• 
Rac!lo·lnlenleura, 8tulewe1, PAROW, 
nrltoop en aerate! Ra4Jo'a en J:JdtJ'leet 
Toeatelle. Geregtatreerde IDlutrtattelta· 
aannemero. Jl'oen II·Sdll. 

PLUDIVEE 

DAOOUD-KtlJKF;NS. - Gesonde en 
lewendlge R.I.R.- eo W.L.-dagoud-kul· 
ken~. Slegs September- en Oktober
arteweriog. Pry1 £6 per 100. B.W.D.· 
slektevry.. - Mev. E. R. ADCOCK 
Heunlogoestkraontz, Posbua 113', PRE
TORIA.. 13!7 !7B 

PLAAS TE KOOP 

llEESI'LA,\S TE KOOP. P.P. Rust
dlatrlk, groot 1819 morge, goed be
werk. Groot woonhuiR. Rede van ver
k<><•P: gee beesboerdery op. Verdere 
lnllgtlng by; IT. P. SCHEEPERS, Tat&, 
Poe TOMBURKE, oor P.P. Ruat. 

27/ 8/2B 

SOUT TE KOOP 

110EKE- PAKKET. - Nege eakke wit 
vee- en 100, lb. fyn bottersout £2·10·0. 
Nege sa.kke aneeuwlt en 100 lb. tyn 
boltersout £2·13·6. Vry gelaal aout
werke. Beatel: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER, P/a. No. 4, Arbeldaloon, 
BLOEMFONTEIN. 21/6/TK 

bOUT. - Moo! beloflell help ole, dlt 
troos net! Beste! waa.r u seker Ia van 
u geld vir Al 59/·, No .. 1 M/·, No. 2 
49/-, No. 8 U/· per ton. Bottersout 
8 / 6 per 200 lb. -sa.k.- W. H. VENTER, 
Soutwerke, P.K... FLORISBAD. 

H/6/TK 

VRIF.NOE, ek Iewer sout In sakke. 
A1 59/ -; No. 1 54/· : No. 2 49/- per 
ton eo Cyn sout teen 8/ .. per 200 lb. 
Beste! van my en ontvang 'n goele 
gehalte sout met die beste behandellng. 
- S. J. DE BEER, Soutwerke, P.K. 
FLORISBAD. 27/8/16B 

Op plckkc waar die O.B.-lcdc 
maar min in getal is, sit hullc 
ook die skoucr aan die wiel. 

Uit Kofficfontein word berig 
dat die afdcling £18 9s. vir O.B.
dag ingesamcl bet. Die of!i
sierc van die afdeling bedank 
hullc Brandwagtc vir die on
dersteuning en ywcr wat hulle 
by hicrdic gclccntheid aan die 
dag gele hct. <Ingcsluur). 

Bot'rejeuglede in Gebied A word hiermee in k ennis 
gestel dat die laertrek wat volgens Bevel A.l/47 gedurende 
die Ol,tober-vaknnsie op Franschhoek gehou sou word, 
tot die Desember-vakansie uitgestel is. Naderc bcson
derhedc sal ecrsdaags per bevel aan cenhedc bckend
gcmaak word. 

Hicrdie stap is nodig gevind aangesicn die Oktober
vakansic blykbaar vir die ledc wat ver van Franschhoek 
woon, tc kort is om so 'n lang ent te rcis. Vir ons ouerc 
!cdc Hi die cindcksamen ook glo te naby. 

Ons hoop dat hierdie veran<lt'ring ba ie meer lede in 
t.taat hal !>WI om Desember teenwoordig te wees. 

Nature//e 
En Gewere 
In Tongoland is daar 'n 

smokkelhandcl in gcwerc on
der naturclle aan die gang. 1 ~ 
Dit word vanaf die Portugesc 
gcbied ingcsmokkcl, het dr. G. 
Campbell, wat die gebicd be
sock het, in Kaapstad vcrklaar. 
Hullc is tot 'n groot mate vcr
antwoordclik vir die uitroci van 

£300 lnkomste En 
£196 Belasting 

Leefwyse van Britte 
die wild in daardic gcbicd. 

Die Britse r('gering het so pas 'n opname gemaak van 
g<'middt'lde tipe inwoner van Britta nje en tot 'n int('ressante 
volgtrckking gekom nadat al die vraelyste ingehandig was. 

die 
ge-

Soek Huis Vir 
lmmigrante 

Se Jingo-Kiub 
Die Jingo-klub wat die Brit

se immigrante in Kaapstad gc
stig het, soek naarstiglik na 'n 
gcbou wat hullc kan bctrek 
wat as klub kan dicn vir die 
Britte wat onder bul vaandel 
saamtrck. 

Hullc het reeds 'n huis in 
Seepunt in die oog wat bulle 
hoop om te bctrck nieteen
staandc die dringcndc buistc
kort in Kaapstad. Dit moct dan 
ook dicn as tydelike huisvcsting 
vir immigrantc. Hullc sit eg
ter nog in die knyp omdat bulle 
ledctallc n ie rcgvcrdig dat bulle 
aanspraak op 'n gcbou kan 
maak nie. 

Dit is die becld van die a-e
middeldc pcrsoon in Brittan]e: 
Hy is tussen 25 en 35 jaar oud, 
verdien ongevecr £5 tot £6 lOs. 
per week en trou wanncer by 
28 jaar oud is. Hy en sy vrou 
het gcmiddeld 2 kinders. Hy 
werk agt uur op 'n dag en 
werk elkc Sondag 'n paar uur 
in die tuin. 

Sy stokperdjie is houtwerk .. 
Hy hct nie veel tyd om te 
lees nic en koop slegs een boek 
per jaar maar lcen elke week 
'n bock van 'n bibliotcck.. Hy 
kry gcreeld sy Sondagkoerant 
en lees graag sensasioncle nuus 
en die weerbcrigte. 

Die g<'midd!'lde Brit het nie 
'n motor nie en ry per fiets. 
Sy grootste vt'rmaak is voetbal 
wat by een keer J)('r week be
soek en bioskoop waarheen hy 
t\v<'e k t'er pt'lr week gaan. Hy 
drink baie bier, meer as voor 

.............................................. 
LESER, 

U hlad kan nie groter word sonder die onder
steuning van adv.-rteerders nie, maar adverteerder~ 
kan nie adverteer sonder u ondersteuuing nie. 

Noem dus Die 0.8. wanneer u reageer op adverten
sies en gee voorkeur aan diegene wat u hlad 
ondersteun. 

···············~······························ TE KOOP AAN'GEBmD 

.BOOIDtASJJEN .-,, Star• ' · boormujlen 
op lu~rbande met sta.alraam en ataal 
verlengbare loring met enjlo op maajttn 
gebou. Io goele orde. Bypassende ge
reedskap lngeatult. Skryc aao : H. a. 
GERBER P.K. Jan de Boers, K.P. 
(naby Touwarlvler). 3J9/ 2B 

JION UJIES.- Vyf Foxhound-reuntJiee 
teen .£1/10/- atuk en 3 ~·oxhound-telles 
teen £1 stuk. 1 ',i maande oud. Kleur: 
awart·bont. Ouers en grootouers ultste
kend op Jakkalapore. Navra.ag kan ge
doen word. Versklllende botre In 
dtstrlk ka.n getutg. - J. J. P. NEL. 
Dua..-t, RYNO. 3/9/1 

\H.SSKOI'IES \'IR BO.Eict:, -
Sanc!akoene (nuwe en tweedehand. ) 10/ · 
per atreepsak; bllkborc!e (ouwe) L2·10·0 
per 100 ot 9d. elk; koaba.kke 1/8 elk; 
panoe 1/6 ~lk; ba.ndollere 2/- elk. 
Skry! of kom na: T. J. MOSTERT, 
'l'weedeba.ndae Meubethaodelaau, La.dy 
Greyetra.a.t 93, Pa.art. 21/5/TK 

TE KOOP GEVRA 

BENE. - Die 900rtleDIDI: ..-an been
meet Ia kort. Aile pereone wat toegang 
tot bene bet, word ematlg veraoek om 
c!lt oonc!er veraulm aan one te atuur. 
Ona beta.al 1.7 per too (7/- per 100 
pond) VTJ' op BpOOr u atasle or aylyn. 
Dlt to noodaaakllk dat lldvteabrlewe ge
poa moet wore! ae bene gestuur word. 
8P<>edlge beta.llng word v erseker. Le6 
aakke wore! VRY tentggeatuur. Ona voe
dlngavoorolenlog bang a! van die voor
llenlng •an beeomeel. - S.A .. HUNT 
BEENYEEL· EN XUNS.YIS·KA.AT
SXAPPY, Warrenton. 

VOLKSA..VG- EN VOLKSPELE· 
KURSUS. 

'N KtiRSUS In Volksang. en Volk· 
lpele word gebou te Vryb~ld vanar 4 
tot 9 Oktober 1947. Om b•'•ooderbede 
skryf onmlddelllk MD Mnr. C. J. 
BARNARD, Posbus 82, VRYHEID. 

A.V.B.O.B. 
~kiNIIercen, o .. t • ._malre .. , 

llepatJalav----.. 

Bloemfontein - Pretoria 

130 Takke 

PLUIMVEE 
Ole Bate ll'l:nna om a PLU'Dil'J:Z 
JUEBS ea ander PKOUUKTE aaa 

&e 1tua.r Ia: 

C. l\-1. ELOFF EN K.IE. 
CJ:dmo.) Bpll. 

M()RE~IAB'K fPoabnl 11811> ~ewtoo 

G. A. FICHARDT, Bpk 
(LIC1 .U'rlk.aanlle Budelltnatlt111d 

MASJINERIE, YSTERW ARE 
PRODUKTEHANDELAARS 

Foon '790 Opgertc lSU 

BLOEMFONTEIN 

-----------------=~~-=~·-
BRUIN SWITSERSE BEESTE 

Ten Volle Geregistreerd. 

Dl~ \\ l'iTERRt;RG-STOET va.n Oe
reglstreerde Bruin Switsera bled jong 
Bulle. •n paar Verse en ou Koeie -
a.Imal .:ereglstretr - te koop aan. 
Aile beeate iS teen Galslekte lngel!nt 
Pry&e op aan•nuur. - Bes~ln~ 
\•envelkont. Do~n lU\nSoek: 

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

die oorlog omdat die bier van 
swakkcr gehaltc is. Weens die 
duur sigarette is hy ook ver
plig om mindcr te rook. 

:MEV. BRIT 

Die eggenote van die gewonc 
Brit gaan betcr geklce as by
self. Sy behccr ook al die klerc
koepons. Sy hou van wolklerc 
en 'n steenkoolvuur. Sy gee 
geboorte aan haar ccrste baba 
as sy 28 jaar oud is, - twee 
jaar na haar buwelik. Na haar 
35ste jaar bet sy seldc kinders. 

Voor die oorlog bet sy baar 
weeklikse huishouding as volg 
gefinansler: voedsel £1 14s., 
buur lOs., klcre 8s., brandstof 
6s. en ander items £1 5s. \Van
dag bestee sy £3 aan voedscl, 
huur 15s .. , brandstof 12s. en klcrc 
lOs. Dit bctcken dat die lc
wenskoste in die mceste gc
valle 50 perscnt en self mccr 
gestyg het. 

Die gemiddelde huisgesin be
taal jaarliks £196 belasting. Dit 
sluit regstreekse sowel as on
regstreekse belasting in. Hulle 
kry net een week betaalde ver
lof elke jaar. 

Sware 
Offers In 
Vooruitsig 

Sware opofferings sal op 'n 
buitengewone irnperiale konfe
rensie aanstaand!' week deur 
Brittanje van die dominiums ge
vra. word. Die dominium'! sal 
versoek word om hul lewens
peil so te verlaag dat bulle ge
noeg dollar ka n bespaar om 
Brittanje oor sy krisis te help. 
Volgens sommige berigte sal 
onder andere verwag word dat 
die dominiums bul inVO<'r binn'3 
die sterlingblok hou sodat geen 
motors, elektriese ware, hout, 
ens. van Amerika. of ander 
lande buite die Britse ryk inge
voer mag word nie. 

AI Weer 
Minder 

Suiker 
Die suikerkwota is vanaf die 

ingang van hierdie maand met 
meer as tien persent ingekort, 
volgcns 'n aankondiging van 
die Minister van Nywcrheid. As 
redc vir die tekort word aangc
gee dat 'n dec! van die suikerocs 
deur ryp beskadig is. 
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Dit Het So Gebeur S.A. Wol 
Vir Amerika 

'n Rubriek vir Ons Lesers 
\\'oldt><,kundiges meen dat 

Amt>rika teen die einde van 
die jaur 'n nnnsienlike det>l van 
die Suid-Afrikaanse skeersel 
sal opi<OO(l. 

MY EERSTE 
O.B.-VERGAD ERIN G 

Amerika se jaarlikse wolbe
hoefte is omtrent 900,000,000 
pond, terwyl sy eie opbrengs 
ma,ar net 275,000,000 pond is. 
Volgens mnr. A. Meyer van 'n 
Port Elizabethse wolfirma wat 
pas van Amerika terug gekeer 
het, het Amerika 'n groot be
hoefte aan fynwol. Hy sal dus 
voor die einde van die jaar met 
sy aankope begin. 

Wanneer ek dink aan my 
eerste O.B.-vergadering dan 
verrys meteens die gestalte 
van ons huidige Grootraads
voorsitter voor my ...... 

Hierdie vergadering is gchou 
op 'n plaas net buitekant Pot
chefstroom. Saterdagmiddag 
het die drie veldkornetskappe, 
wat toentertyd die dele was 
van die kommando wat die 
dorp en distrik omvat bet, 
reeds in motorstoette na die 
plaas opgetrek. Di-e suidelike 
veldkornetskap was onder be
vel van 'n plaaslike lykbesorger 
en ek berinner my nog goed 
die swart roukoets voor die 
streep motorkarre van die sui
delike burgerregte! 

Die wagwoord was ,.loslippig
heid" met so 'n stertjie agter
aan. By die hek was die wag
sy naam was Mieder. Die be
stuurd·er van ons motor het 
ongelukkig die wagwoord ver
geet, maar so groot was die 
entocsiasme dat Mieder maar 
gou self gevra hct of die wag
woord nie dalk icts met ,.los
lippigbeid" te doen bet nie. 

Die middag bet ons jukskei 
gespeel en die aand na etc bet 
ons op parade gestaan en is 
daarna toegespreek deur die 
destydse asst.-komdt.-generaal 
van Transvaal en die generaal 
van Wes-Transvaal (nou voor
sitter van die Grootraad>. 

'n \Va was die verhoog gc
wees en ons het alma! op die 
grond voor die wa gesit. Die 
verrigtinge het net gaaf gevor
dcr en ons was salig onbewus 
van wat toe by die hek aan
gcgaan het. 

POLISIE 

Later bet ek verneem dat 'n 
afdeling speurders daar opge
daag bet onder Ieiding van dit 
geuniformeerde hoofkonstabcl. 
Die wag het hulle voorgekeer 
en was hierdie keer meer streng 
op die wagwoord! Die e~enaar 
van die plaas is naderhand ge
roep om te kom ingryp. Hy 
het toe die geregsdienaars toe
gelaat op voorwaarde dat hulle 
op die wa saam met die spre
kers plaasneem! .,want", het hy 
gese, , dis my plaas - as iets 
gebeur is ek vcrantwoordelik. 
Die manne kan dalk opgewon
de raak en ju1le mag in die 
g1)drang kom en wat word dan 
van my?" 

Caledon Stoat 
Fonds Op Met 

34 Persent 
Die skitterende bedrag vnn 

£215 is deur die Caleodonsc 
kommando v ir 8 Augustus in
geosamel, wat 'n vE"rmeerdt>rin~ 
, ·an vier-en-dertig persent is 
op d ie reeds hoe bedrag van 
£160 wat verlede jaar de-ur die 
kommando byeengebring i ~. 
Die- funksie is op 28 Augu~;tu'l 
ge-hou en as sprekcr ht'lt (ll)
g4•trt>e boofgeneraal iift. \: 
~mut'!, wat voorheen J(eneraal 
vnn die afdeling was. Die 
samewerkinc en geesdrif wa<; 
pratlc. 

So was dit dan dat terwyl 
die asst.-komdt.-gencraal praat 
'n afdeling verteenwoordigers 
van die departement van poli
sie ook die wa bestyg. ,Dag" 
sl'! die komdt.-generaal. ,Sit" 
sl'! by en wys vir bulle plekke 
aan langs hom. Die speurders 
is toe meer in die openbaar 
ten toon gestel as wat bulle 
eintlik gewoond is en het te
kcns van ongemak getoon tot 
die vreugde van die aanskouers. 

BESKEIDENHEID 

Daarna het die generaal ge
spreek. ,Brandwagte" sl'! hy, 
.,toe ek aangestel is as gene
raal het ek dit met buiwering 
aanvaar. Selfs vanaand nog 
dink ek dat daar onder die g~
hoor baie groter diamante Is 
as sommige van ons bier op 
die wa". En met 'n swaaiende 
handgebaar maak hy die ge
reg op die verhoog erg onwilli
ge deelgenote in hierdie beskei
denbeid. Die brandwagte se 
applous was langdurig. 

Die generaal bet toe maar 
verder vertel hoe mens dees
dae ook nie cers onder mekaar 
kan rusie maak nie, sonder dat 
daar ,interf<'re" word. Ons 
bet dit net baie g.eniet en die 
hoofkonstabel met sy speurders 
het skielik begin dink aan die 
mense wat in die dorp sonder 
ligte ry. Die kommandant het 
bulle toe ook baie vriendeiik 
bedank vir hul teenwoordigheid 
en die hoop uitgespreek dat 
bulle so opgenome sal wees met 
die aand se vcrrigtingC' dat bul
le spoedig aansock sal doen om 
lidmaatskap van die Ossewa
brandwag! ,Ons kan net nie 
waarborg dat al u applikasies 
aangeneem sal word nie," voeg 
by toe, maar toe was die ver
teenwoordigers van Sy Majes
teit ;;e gesag al ver. 

EED 

Later in die aand het die 
inswering van die mnnskappe 
plaasgevind. Sommige hct eg
ter beswaar gehad teen die 
ncem van 'n eed en ander weer 
teen die bewoording. Later is 
bulle egter ook ingelyf m<'t 'n 
volgende geleentbeid na die be
sware uit die weg geruim is. 
Wat O}lmerklik is, is die ft•it 
dat die beswn:lrdes van die eer
st~ nand byna sonder uitson
dering , ·andag nog troue leode 
is ,·an die Ossewabrandwag. 
Van hu11e het die eer gehad 
om ons te verteenwoordig in 
tronk en kamp en andere' op 
die Grootraad. Hu11e eed wou 
bulle nie breek nie, deur e<'r 
en oneer, dcur slegte en goeic 
gerugte. 

BERTUS. 

Amptcnare van die Kaap
stadsc \Volmakelaarsvereniging 
is dieselfde mening toegedaan. 
Buitelandse kopers het reeds 
navraag gedoen en dit skyn 
asof Amerika vanjaar goed gaan 
koop, aldus mnr. A. H. Law
rence, voorsitter van die ver
eniging. 

Die Wolafsctorganisasie het 
die reserweprys vir Suid-Afri
kaanse, Australicse en Nu-See
landse wol met 8 persent 
verhoog ten einde dit in oor
censtemming te bring met die 
peil waarop wolpryse verlede 
seisoen te staan gekom het. Dit 
bcteken dat Suid-Afrikaanse 
wol teruggehou sal word tensy 
dit 15~d. per pond bchaal op 
die veilings. 

Konstabels , 
Dood 

Drie blanke kon&tabt.>IS het 
verlede Sondag in Johannesburg 
be~owyk as gevolg van beserings 
wat hulle opge<loen het toe hon
derde naturelle by die l\foroka
Ioknsie bulle m et klippe be!i!took 
bet. In Pretoria is 'n blanke be
'''u~tt>loO!i! geslaan en twee an
der pe>rsone ernstig beseer toe 
200 natureUe bulle aangerand 
het. 

Moeilikheid het in die Morok
ka-lokasie ontstaan as gevolg 
van die toekenning van handels
lisensies. Naturelle het gedreig 
om die winkels te plunder. Sewe 
konstabels is daarheen gestuur 
en is deur etlike honderde natu
relle onder die klippe gesteek. 
Drie is as gevolg van bul bese-

. rings oorl<'de. Sowat 20 natu
relle is reeds gearresteer. 

Goudini Se 
Groot 
.Bed rag 

Die kommando van Goudini 
het die pragtige lx'drag van £182 
ingebring as hul by<lrae tot die 
8 Augtistus-fonds - 'n Vermeer
dering van .£42 OJl verlede jaar 
se bedrag. 

Die funksie i<, op 9 Augustus 
op die plans yun ao;<,t.-veldk. J . 
H. S. de \Vet geobou onder Iei
ding van komdt. A. du T. Botha. 
As spreker bet opgetree genie. 
dr. Erika Theron, wat die ge
hoor grootliks bro;it'l bet. 

Die vroue onder Ieiding van 
komdte. P. J. du Toit ht>t veral 
skitterend gt>presteer me-t hul 
basaar wat 'n rt.>U"t'-'iukses was. 
'n Pragtige gees bt>t geht'ers en 
dit> dag is be!>onder nangt>naam 
drurgrbring. - (:'\leege-de-e-1). 

'N GROOT FUNI(SIE 
word gehou op 

SATERDAG, 13 SEPTEMBER 1947 
op die ou Vliegveld op Middelburg, T vi. 

hcginnende om 2 uur n.m. 

Alle soorte IJoeresport, lehkc>rnvc> en vleishraoi. 
~lnr<". l"i!rr• iru f"u \ ' "'-'n Hcn!'olmrs:t " '•I ,. , .• ,,r in die t'l'ntrl'lc· 

Gc\'ang.-nis ounj!•·locm "'" sal a• lwof,prtk<·r- nplrf'f'. Omligi(<'IHI<' 
kommondo's '""'' ' P"Jiool uitgenooi on• IN·n" oordig lc wecs, sowcl 

,.. aile Alri~on~n nfgesien van politirkr •ienswysc. cru. 

Dit Gebeur Ook 

Staan Sy· Plek Vol 

Met Klippe 
Geg~oi 

Slegs twee van die sewe kon
stabels was bt>wapen en hulle 
het hul patrone in die lug weog
geskiet. 

As gevolg van moleste ty
dens 'n kommunistiese vergade
ring op die trappe van die stad
saal, Johannesburg, is 25 per
sone besecr en drie ernstig ge
wond. Die moeilikheid het ont
staan as gevolg van 'n poging 
van die Kommuniste om 'n kol
lekte ten beboewe van hul be
drywigbede te hou. Iemand in 
die geboor het uitgeroep dat die 
geld eerder aan die afhanklikes 
van die vermoorde konstabels 
gegee moet word. Die onluste 
het daarop ontstaan. 

Waar h ierdie 
knaap groot ge
word het, was 
daar blykbaar g'n 
vleisskaarste nie 
en as daar wa~, 
<lan was hy dalk 
die oorsaak daar· 
,·an. H y is Robert 
Hughes Tan Bay
lis, lliinois in 
Ameorika, wat 703 
pond geweeg het 
toe die foto gl"
nee>m is. Sy mid
<lel bet 'n omvang 
van 107 duim en 
ten spyte van die 
felt dat hy sy etes 

• lngt>kort het, het 
by aangehou me-t 
grot>i. H y het baie 
jaarts materiaal 
nodlg om sy Iig
ga3m teo bedek en 
<lra tuiRgemaakte 
pnntoftt>ls &mdat 
hy n('rt>nS skoene
kan kry wat Yir 
hom pas nieo. 

Tabak 
Belangriker 
As Voedsel 

Aile voedsel-aankopc in Ame
rika is volgens Sapa-Rcut<'r be
rig, deur Brittanje gestaak lui
dens 'n aankondiging van die 
Britsc minister van voedsel. 
Tabuk sal egter nog inge,·oer 
word, daar dit saam met kn
toen, goiing, ystererts en ma<,ji
nerie deour die minister be<,kryf 
is alt noodsaaklike goedere. 

Ander ,.nie-noodsaaklike goe
dere" wat Brittanje, volgens die 
minister, nie meer kan bekostig 
om in te voer nie, is rolprente, 
petrol, vlels en ingemaakte goe
dere. 

.,,_ ,,_,_,_ .... ,_,,_, __ ,.,, ___ , ___ , ____________ _ 
HET U U INTEKENING 
OP DIE O.B. HERNU? 

So nif', staan 11 ln fl4't•aar dat. t.Of'lff'ndlng nan u 
ndrt>lf blnnel~fJrt. tJf'lltnalt II'Ord. 

IJlt! stPllfel t•nn lwmmnndo-intel•t!nlng lu•t op 
:10 J11nle laalllf'd<' t'f' r t•nl. l'annf I Jull#' t#'lu•n 
almnl rt!gstrf'l!lllf if' I! II I 0 f • p t!r janr op dlf' blad 
ln. Om sekf'r tf' mnnll dnt u g#'f'n ultgnrrf' t•an 
01111 amptt>llke mond11tuk Ral mis nlf', mof't u 
Ollmlddf'lllk ondttrstaandf' rorm t •olt.ool f'n lftram 
m f't u intf'l>engf'ld poll. 

VUL ASSEBLIEF HIER IN 
DIE SEKRETARIS, 

VOORSLAG (EDMS.) BEPERK, 
POSBUS 1411. 

KAAPSTAD. 

Geagte Heer, 
Ek het tot dusver .,DIE O.B." deur middel van die 

kommando ontvang en necm daarvan kennis dat inteken
geld vanaf 1 Julie 1947 regstreeks aan Voorslag <Edms.) 
Bpk., vooruitbetaalbaar is teen 10/- per jaar. 

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

Hiermec vind u die bedrag van ................................ . 

vir ........................ jaar/ e se intekengeld. 

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

Posadres: ........................................................................ . 

··········································································· 

Datum Handtekening 

• 
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ULTIMA TUM AAN RUSSE IN 
NOVEMBER 

Diplomatiese kringe in Amerika meen dat die Russiese 
optrede en taktiek in Griekeland, Korea, Duitsland en Oos
tenryk, asook sy optrede in die vergadering van die V.V.O. 
'n Amerikaans-Russiese botsing onvermydelik maak. Na 
verwagting sal die breekpunt teen November plaasvind ty
dens die vergadering van die ministers van buitelandse sake 
in Londen. 

Genl. Marshall sal dan aan
dring dat Rusland sy houding 
duidelik moet omskryf en ver
klaar of hy bereid is om saam 
te wcrk vir die heropbou van 
die wi'reld wat bulle saam af
gebreek het. Beven, clie Britse 
minister van buitelandse sake, 
steun hierdie optrede van 
Am erika. 

Inmiddels beskuldig die Ame
rikaanse departement van bui
telandse sake Griekcland se 
Noordelikc burc dat bulle 
moedswillig moeilikheid ver
oorsaak. Die kwessie van die 
huidigc Gricksc regering moet 
ook nog besleg word. 'n Wit
bock oor die moeilikheid op die 
Griekse grens, sal eersdaags 
gcdruk word. Hierin word ver
klaar dat die moeilikheicl wat 
Rusland se satelliete in die Bal
kan veroorsaak, aileen opgelos 
kan wor<l deur ,internasionale 
optrede". 

. MOBILISEER 

In New York het die goe
wemeur-generaal van Kanada, 
burggraaf Alexander, gese dat 
die Verenigde State volgens sy 
mening die volste reg het om 
Gr iekeland te help, aJ beteken 
dit ook oorlog teen Rusland. 
Dit i!il Amerika se plig om 

M inder 
B rood 
Vir llnie 

Die maandelikse toekenning 
van meel in die Unie is m et die 
ingang van hierdie maand met 
tien persent verminder en 
broodverbruikers sal hul gor
dels bietjie stywer moet trek. 
Die aankondiging is gedoen deur 
dr. A. W. Bock, bestuurdcr ·van 
die Koringraad. 

Die vorige koringoes was nie 
genoeg om die Unie tot die end 
van die jaar van brood te voor
sien nie. Die koringvoorraad en 
dif wat op pad is, sal net tot 
die eerste week van Desember 
hou terwyl dit tot die end van 
die jaar moet hou. Daarom is 
die inkorting nodig. 

Die beperkings op brood en 
meelverbruik sal eers kan opge
hef word as die Unie n mil
joen sakke per jaar produseer 
of tot die posisie so normaal is 
dat ons genoeg van die buiteland 
kan invoer, aldus dr. Bock. 

Griekeland te help, bet by gese. 
In militere kringe word daar 

reeds aangedring dat Amerika 
C> 

Genl. Marshall 

sy lefir moet versterk. Paul 
Griffiths, nasionale bevelvoer
der van die Amerikaanse Le
gioen (oudsoldate), het 'n be
rocp op Truman gedoen om 
wetgcwing aan te neem vir al-

Nywerheids
peil In 
Duitsland 
Verhoog 

Die Duitse nywerheidspeil sal 
in die Britse en Amerikaanse 
gebiede met vyftig tot dertig 
persent verhoog word. Die plan
ne maak voorsiening vir staal
produksie van 10,700,000 ton per 
jaar. Hierdie peil is gelykstaan
de aan die van 1936. 

Volgens die Potsdamse oor
eenkoms is besulit om die Duit
sers slegs toe te laat om' n 
miljoen ton staal per jaar te 
produseer. In werklikheid was 
die syfer maar 5 miljoen ton. 

Die doe! van die plan, aldus 
die aankondiging, is hoofsaak
lik om die Britse en Ameri
kaanse gebiede selfversorgend 
te maak. Volgens die deskun
diges moet die twee besettings
gebiede nie net sy vooroor
logse handel hervat nie, maar 
ook soveel meer as hulle eie 
benodigdhede produseer sodat 
hulle met die res van Duits
land kan handel dryf. 

Ons Diaanante Oan 
Engeland te Help? 
,Sommige kringe in Londen is van mening dat sir 

Ernest Oppenheimer, die mees kragvolle figuur in die 
diamantwereld, oor baie troewe beskik om Brittanje 
te help in sy stryd om meer d ollars, skryf The Forum. 
Verklaar word 1dat sy belange verlede jaar £30,000,000 
in dollar verdien het waarvan een derde na Londen ge
gaan het. Die V.S.A. is vandag die middelpunt va~ die 
wereld se diamantmark. Betekenis word daarom in som
mige kringe gebeg aan .die onlangse benoeming van veldm. 
lord Wavell as een van die direkteure van De Beers 
Consolidated. 

,Daar wol':l gemeen dat sir Ernest, wat verlede week 
vanaf Southampton huis-toe vertrek bet, agter 'n poging 
in Londen. sit vir 'n steeds groter uitvoer van diamante 
na Amerika vanwaar Engeland se dollarbesittings ver
moedelik bevoorcleel sal word", skryf die blad. 

gemene militere ·opleiding. H y 
bet ook gevra dat Amerika 
troepe na Griekeland moet 
stuur met die oog op 'n moon t
like inval van die land. 

Die Verenigde State kan nie 
toelaat dat Rusland Griekeland 
domineer nie. Dit is moontlik 
dat Griekeland die oorsaak van 
'n dcrde kruitvat kan wees, het 
die voorsitter 'van die Ameri
kaanse huis van verteenwoor
digcrs vcrklaar. 

'n Russiese verowering van 
Griekeland sal die begin van 
'n opmars na Turkye en an
der Iande aan die Middel
landsc See wees, en daar
vandaan sal die Russe voort
gaan om die wereld te pro
beer verower, het hy gese. 

Beheerde 
Atoomkrag 

Beheerde atoomkrag dcur die 
splitsing van die atoom, is deur 
Amerika aangekondig. In plaas 
van 'n vernietigende ontploffing, 
gee die ,atoombom" 'n gelyk
matige stroom neutrone af wat 
nodig is vir proefnemings in 
verband met 'n geskikte ket
tingreaksie vir die praktiese 
ontwikkcling van krag. 

Beur Omhoog · 

Ten spyte van die alta
keling van die Duitse ny
wcrhedc deur die oorwin
naars is die Duitsers druk 
besig om hul lan_d deur 
harcle werk weer op clie 
been te bring te midde 
van die p uinhope van h ul 
vaderland. Di& foto toon 
'n gedeelte van 'n nywer
heidstentoonstelling wat 
onlangs in Hanover gehou 

is. 

Britte Moet 
Pa/estina 
Ontruim 

-Die Verenigde Volke se Pa.-
lestynse kommissie het eenparig 
besluit clat die Britse mandaat 
oor Palestina so vroeg moontlik 
bei!indig moet word, e n dat Pa
lestina onvoorwaardelik sy on
afbanklikheid moet kry. 

Groot Vraag Na Ons 
V rugte In V .S.A. 
Engeland Nie AI Mark 
Die verklaring van die regering dat ons geen mark vir 

ons vrugte sal he as ons nie 'n lening aan Brittanje toestaan 
om dit t e koop nie, word geloenstraf deur 'n Amerikaanse 
sakeman wat tans op besoek in Suid-A frika is. Hy verklaar 
dat tydens die Amerikaanse winter wanneer Suid-Afrikaanse 
vrugte in seisoen is, die Amerikaanse mark haas onbeperkte 
moont likhede vir ons vrugte bied. 

Hierdie sakeman is mnr. B. 
Rosenthal wat na Suid-Afrika 
gevlieg bet om 'n mark vir 
Amerikaanse produkte te soek. 
Hy bet in ' n personclerhoucl 
verklaar dat daar 'n groot 

' vraag na ons vrugte is en dat 
hoe p ryse daarvoor aangebied 
word. Met die verbeterde 
sk eepvaart tussen Suid-Afrika 
en die V.S.A. behoort die han
delsverkeer \'1-"edersyds op te 
bloei, b et b y verklaar. 

Hierdie verklaring onder
streep ook ander berigte uit 
Amerika waarin vermeld word 
dat sakemanne mekaar op die 
kaaie verdring wanneer Suid
Afrikaanse vrugte afgelaai 
word, en dat die feit dat die 
vrugte uit Suid-Afrika kom, 'n 
stormloop na die wiJ\kels ver
oorsaak. 

Boikot Besluit 
Trots Smuts 

Se Beroep 
Veldm. J. C. Smuts bet hom 

die afgclopc week teen die In· 
dier-boikot uitgespreek en ver
klaar dat dit 'n gevaarlike be
ginscl inhou. 

Hy het hicrdie verklaring 
voor die Vrystaatse Landbou
unie in Bloemfontein gedoen -
in die provinsie waar daar gcen 
Indicrs is nic. Nictecnstaande 
sy verklaring hct die boere tog 
besluit ·om hul steun toe te s~ 
aan die beweging en het vcr
soek dat die Vrystaatsc bocre nie 
hul produkte aan Indier-agente 
moet verkoop nie. 

' 

Smuts Oorweeg Meer 
Vryheid: lndie Kort 

Blanke Vryheid In 
Die regering cloen reeds stap

pe om die lndHir-wetge,~ing li
beraler te maak , bet mnr. 
Morris Ke ntridge, die Joodse 
volksraadslid vir Troyville op 
Verenig ing verklaar op 'n ver
gad ering w at onder beskerming 
van die Spr ingbok Legion ge
hou is. Veldm. Smuts sou graag 
d ie Indier -wet liberaler wou ge
maak het, maar is werhou deur 
die openbare m ening. I n die 
volgende paar jaar sal stappe 
ged oen word om die Indii:irs 
meer vryheid te verleen, bet b y 
gese. 

.,Die O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla-Drukkery Beper.k, Stellenbosch, 
vir die eienaars en uitgewers: VOOR· 
SLAO (Edms.) Bepe·rk, Oroote Kerk
gebou 703, Posbus 1311, Kerkpleln, 
Kaapstad. 

In teenstelling met hierdie li
berate begeertes van die Smuts
regering en sy Joodse' aanhan
gers, bet die regering van In
die reeds voorsorg getref om 
aile blankes wanneer doenlik uit 
Indie te deporteer. Die Indiese 
regering bet aangekondig dat 
aile Suid-Mrikaners in Indie 
aansoek om verlof moet doen as 
bulle Ianger in Indie wil bly 
woon. Die verlof moes reeds 
voor die einde van verlede 
maand aange\'ra gewees het. 
Wat nuwe blanke aankomelin
ge uit Suid-Afrilca in Indie be
tref, is die maatreel reeds 'n 1 
tyd lank van toepassing. In
diers wat in Sui~I-Afrika gebore 
is, val nie onder bierdie bepa
ling nie. 
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