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Nege Politieke 
Gevangenes· 
Dalk Losgelaat 

Die regering het glo besluit om nege van die ell politieke 
gevangcnes wat nog in die Baviaanstloort-kamp aangehou 
word, met tusseoposes ny te laat. Aileen Hendrik van 
Blerk en s \ ' makker Julian Visser wat lewenslange vonnisse 
uitdien, ko~ beslis oie in aanmerking , ·ir hierdie vrylating 
nie. 

Hicrdie v rylating sou die be
sluit WN'S van die waarn£>ml•ndc 
:!\lir.ister '>'an Just~sie, dr. C. F. 
Steyn. Nn verwag word sal 
die gev~ngenes twce-twee met 
tussl.'nposcs van \'eertien dne 
vrygclnnL word. 

Hill hn'" wat rrr!'tl' in m:n
merl.ing kom vir vr~·Jating is 
\'\'illie I'll Roelf Botha wat t ;\·· 
1!en!> Dcsembcr 19 J5 ' l'roordeel 
is. llullc ht>t vrylat ing in 19t9 
en J9,jl ondcrskeidelik 'erwcg 
Die nndcr politieke gcv:m~enes 
wnt wnurskynlik Yrygcl:H:t sal 
wort!, is Frede::ick I•'ouric, Gi
deon Kolze, Coert Louw, Barcnd 
de V. Pelzer, Dawid Scribante, 
Johann van der \\'at en Jaco
bus \'an Heerden. 

Hobl.'y Lcibbrandt wat on
lungs na sy hongerstaking na 
die Baviaanspoort·kamp oorge
plaas is, sc posisi<' is nog nie 
opgcklaar nie. Na vcrwagting 
sal hy ook nie vrygelaat word 
nie. 

A(takeling Van 
Britse Vloot 

Nou Aongekondig 
Brittanje is genoodsa alt om 

'-Y tuis , ·loot \ \ Ut die R~k in 
stand m oet hou, dras t ies in t f' 
l<ort. In 11laas va n v~· f slag
"kE'pe, t n N' s lagk ruisers, t wN• 
'liegtuigtlracn;, """ k ruisE'r,, 211 
torpt'tlojaen;, \'~ r d uikbote ('Jl 19 
a!lder sk l'pt', '-Ill d ie Britsc t l;is
vloot uit 'n vlootjie \ 'an "~'" 
l< ru iser t•n ' il'r torpedo.;aE'n; ht'
staa n. 

Die res van die v loot sal buitc 
aksic gt'std word. Rt'eds sowat 
500 Britse oorlogskepc is tot die 
reserwemag oorgeplaas. 

Die vegccnbcde van die Brlt
se vloot word ook oral inge
kort en die bcmannings vnn dit' 
skepe sal gedcmobilisccr word 

:\let h i1•rd it' !>tap h l't Brittanjc 
'n nog d ikkE'r strel'p omlt•r d ie 
feit gt•t rek dat by \':mdag 'n 
derderongse moondhehl h \\ il' 
M' woor1lt• ~;een gt•sag in die 
r;uulsall' \'an die wi'rt•ld kan ora 
n ie omllat h y nie meel' in ~;taut 
i!l om dit met m ilitert• mag tl' 
h:m dhnaf n it'-<Sapa-Rcutcr.> 

,.-

I 
I 

Volg Sy 
Voetspor.e 

Die gees van I'aul K ruger 
leef ia die harte \'an d ie 
jo_ng Afril:nnl'rs van h ier
tlie. O.B.-:l.fdeling wat r it. 
mies. man.je:er . H ulle is in 
aantog na die Krugerbeeld. 

~ . ._ ______ _. ________ _. __ 

Britte Gaan 
Pales tina 
Ontruim 

Brittnnjc bet s,y stundpunt 
oor Palestina aan die Vl'renig
de Volke gest.-1. Dit• Brit!>e 
ministr r , ·an kolonie" hrt ver
J.:Ina r: .,:\ly r egt'ring wil dit bo 
('n ige twyfel en dubbels innig
hf' id duidelik stl'l dat dit. nie 
:lllet•n ons be'lluit is om die 
m a mlaat op te ht>f n it>, maa r 
dat ons binne 'n beperkte tyd 
I•t•rk sal t erugtrek." 

•:ro,· ~UWE POUTIEKE P AR
T Y is in Natal in wording. Sy 
stigter is eer w. C. F. Miles-Cad
man, L.V. Besond crhede is nog 
nic bekend gemaak nie. Eerw. 
Milcs-Cadmau het aangekondig 
dat die party dir. V.P. sa l beveg 
in 'n aantal l>etcls, vera! in Na
tal. 

BOEREDOGTERS LEI 
KLEURVOLLE OPTOG 

NA KRUGERBEELD 
PRETOJUA.-Die Ossewahrandwag bet vanjaar weer in groot ge

talle delgeneem aan die huldiging van pres. Kruger in Pretoria. Lede van 
die Ossewahrandwag h et minstens driekwart van die indrukwekende optog 
na d ie monumen t uitgemaak. Die optog is oral luid deur die publiek 
toegejuig. 

D ie optog is gelei deur 'n 
speerpunt van Boe redogters in 
hulle netjiese Bocredogte rsdrag, 
e nig van sy soort, met wappe 
rende O.B.-vlac, gevolg deur di~ 
Boerejeugorkes van Brits . 

Onmiddellik hierop hct 'n af
dcling va n die dames-komma n
dowag gevolg, a lma! in witrokke 

-------.·------------~ 

Op Die 
Voorpunt 

'n Afdeling , ·un die Os
sewabrandwag M' Boere
dogters, geklee in hul 
tipiese boeredrag, lei die 
groot optog dt>ur die stra
te , ·a n l'r t•toriu na d ie 
Krugerbeehl. Hulle is 
orals "pontuun toegejui~r. 

geklec. Die Kommandant-Ge ne
raal, dr. J. F. J. van Rensburg, 
en Jcugleier, prof. Dirk van 
Rooy, vergesel van ande r hoe 
offisierc hct hle rop gevolg. Af
d eling na afdeling: seuns en 
dogters, vroue-offisiere en 
brandwagte, mans-offis iere e n 
brandwagte het in geledc re van 
drie gevolg. 

Die kommandowag (mans > het 
die optog, in cnkel gelid, weers
kante gcdek. 

TOEJUIGIXG 

L uide toeju iging bet ,·an die 

massa toesk ouers gekom toe 
die Ossewabrandwag se optog 
die terrein van ,·er rigtinge be
reik bet, ook \'an die toeskou
ers a l la ngs Paul K ruger
straat . "Vat veral aandag ge
t rek bet was die B oeredogters 
in bulle netj iese s isrok kie11, en 
wit ka ppies. 

Hierna het die kranslegging 
gevolg: Een namens die Ossc
wabrandwag geli! deur die K.G. 
en een namens die Boerejeug g e
le deur die Jeugleier. Die op
tog het hicrna weer netjies in 
gelid na die s tadsaal gemarsj<'er , 
gevolg deur 715% van die massa 
by die standbeeld. Na gen. J . F . 

Marais a l d ie deelnemers bedank 
het vir hulle opkoms het hy die 
woord a a n d ie K.G. gegee. 

Die K.G. hct die a a nw<'siges 
kortliks toegespreek en hct o.a . 
gese d at .,die Ossewabrandwag 
hulde bring aan die nagedagtc
nis van Presiden t K ruger omdat 
hy die beliggaming was van die 
versct t een d ie Britse Empire." 

AFGESKEEP 

Hy het h ieraan toegevoeg: 
,,Dit sp)·t my egter dat (tit no
dig is om te ven\-ys na die s tief
moederlike behandeling nat die 
O.B. die afgelope paar jaar van 
die kant van die amptt>lilie Fee,. 
komit('e t e beurt geval h<•t, en 
wei omdat dit sogt·naam J 'n 
,politieke liggaa m' sou \WCS. 

Dit i!l waarskynlil> om ltl('m te 
laat val op die n ic-polit'e" 
anrd , ·an d ie verrigtinge da~ ' 
Fet>skomitee twee par:t·mc
Jede uitgenooi bet om as s_ 
kcn. op te tree: al bt>i - onn ' ~ 
om tc .. e - le:JI'\ \ ;m r e 
politit>ke party." 

Die verrigtingc is • f 
met die s ing van die .... ~ . 
Suid-Afr ika. <Korr.). 

Postcryc 't' ~ ~ t 
Hcrvorn1 
Word 

Ingrypende en d ringende 
noodsaak like veranderings in 
d ie orga nisasie van die poste
rye in Suid-Afrika is deur mnr. 
J . W. Mushet, Minister van Pos
en Telegraa fwese, in die voor
uitsig gestel. Hy is van voor
neme om die kabinet te verso<'k 
om 'n kommissie aan tc stel 
om die hele saak te ondersoek. 
Die tyd het aangebreek dnt die, 
poskantoor vrygestel word van 
beheer deur die Departement 
van Finansies, het hy op Ahwnl
Noord ve rklaar. Die huidige 
stelsel is verouderd en strem die 
ontwikkeling va n d ie land. 

Nie-Biankes Gaan 
Kommuniste Uit 
Vakb.onde Weer 

'n Besluit om die Kommuniste uit die geledere van die 
nie-blanke vakboncle uit te sluit, is deur 23 afge,·aardigdes 
van georganiseerde naturelle-vakbonde geneem. Ses-en
twintig van die agt-en-dertig georganiseerde vakbonde het 
hulle steun aan die beweging toegcse. 

D ie kongres wat op 12 Oktober 
in Johannesburg vergader het, 
het ' n raad gcstig wat bekend 
sal staan as die Transvaalse 
Raad van Nie-Bianke Vakbonde. 

Een van die ondersteuners van 
die poging om die Kommuniste 
vir goed uit die nic-blanke vak
bonde te dryf, D. K. Mfili, het 
verklaar dat hulle na apartheid 
strewe en dat hu lle 'n aparte 
naturelle-arbeldsorganisasie. wil 
hG. Die Komm.uniste·. w.il bulle· 
by name uit die vakbonde weer . . 

Na sprekers beweer bet, w.ord 
<tie bestaande · Raa.d van · Natu-

rclle-vakbonde oorhcers deur 
kommunistiese invloed. 

'n Ander Ieier van die bewe
g ing, C. Phofu, het verklaar dat 
die t yd van die Kommuniste in 
die nie-bla nke-vakbonde verby 
Is. Die Kommunistlese party 
m oet tot in sy g ra f beveg word. 
Hy het verder voorspel dat die 
kommunisme oor ses maande 
nie m eer in die nle-blanke-vak
bonde sal leet nle. 

..... yroe.g ian.Staande jaar l!~l· 'n 
konferensie va n 'nie-blarilic;vak
bohde gehpu .. word om die saak 
verder te voer. · 
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Maats kappyvergadering Sakke Vir 
Oes 

Asokor Be perk se Jaarverslag 

bemarking en versprciding van 
groentes te onderneem, maar dit 
is 'n bedryf wat uitgebrelde 
organisasie verg, en die vesti
ging daarvan sal waarskynlik 
'n lang tyd duur. 

Huide en Velle: 

Suid-Afrika het genocg goi
ingsakke vir 'n koringoes van 
tussen vyf- en ses miljoen sakke, 
het die Minister van Landbou 
verklaar. DIC probleem is nog 
nie heeltemal opgelos nie, maar 
die tocstand is heeltemal redelik, 
het hy gese. 

Nog 'n Jaar Van Groot 
D IE Voorsitter van Asokor Beperk het die aanwesige ledc 

op die jaarvergadering wat op 24 September 1947 gchou 
is, as volg toegespreek: 

£250,000 INGESKRYWE 

Die afgelope jaar wat op 
30/6/1947 geeindig het, sal in die 
gcskicdenis van Asokor bckend 
staan as die jaar waarin die 
Maatskappy groot vooruitgang 
gemaak het; vera! kan da9:r 
gcse word dat Asokor sy kapl
taalposisie bale versterk h~t. 
Die vinnige opname van d1e 
aandele !ewer getuienis van die 
vcrtroue wat die publiek, en 
veral die boere, in ons groot 
onderneming stel. Die vol
gcndc besondernede is insig
gewcnd: Op 30 Junie was 
119 620 aandele ingeskrywe, 
ma~r In minder as drie maande 
na die datum is al ons aandele 
opgcnccm, en wat aanmoedigend 
is Is die feit dat mecr as 90 
p~rsent van die aandele ten 
vollc opbctaald is. Die eerste 
uitgiftc, soos u wcct, is reeds ten 
volle ingcskrywc. . 

Dit sal nic onvanpas wees me 
as ck hicr klcm le op die nood
saaklikhcid dat 'n maatskappy 
wat hom op die bcmarking van 
slagvee en die distribusie van 
vleis toell! kapitaalkragtig moet 
wees. 1\t~atskappyc wat in die 
bedryf met min kapitaal sake 
wil doen stel nie net homself 
in geva.e:r nie, maar skep 'n 
openbare gevaar wat op die 
duur bale nadelige gevolge kan 
uitoefen. In hierdie verband 
wil ek ook daarop wys dat die 
bantering van vleis uit drie 
prosesse bestaan, nl. bemarking 
van slagvec, bewerking en dis
tribusie van vleis. Om die volle 
voordeel vir produsent en ver
bruiker te skep, moet die 
prosesse gelyktydig deurgevoer 
word. Deur dit te skei kan die 
produsent nooit beheer oor die 
totale bemarkingsproses van sy 
produkte uitoefen nie, en min
der kan dit hom skakel met die 
verbruiker. 

KAPITAALBEHOEFTES 

Dit is die beleid van ons 
Maatskappy om die hele bemar
kingsproses deur te voer-'n 
beleid wat op die oomblik met 
groot sukses toegepas word en 
wat goeie geldelike voordele 
aan ons aandeelhouers besorg, 
afgesien nog van die diens wat 
aan produsente en verbruikers 
gelewer word. Maar daar le nog 
'n groot veld braak waarvoor 
ons meer kapitaal nodig het, 
en aangesien ons uitgereikte 
aandele nou ten volle opge
neem is, gaan ons u toe!jtem
ming vra om die kapitaal van 
u Maatskappy tot £400,000 te 
verhoog, d.w.s. met 'n verdere 
1150,000 gewone aandele van £1 
elk. 

Soos ek reeds gese het, is die 
anndel<' van ons Maatskappy 
winsgewend en daarby veilig, 
en omdat ons sake in lewens
noodsanklikhede doen, behoort 
'n derd<' uitgifte vinniger opge
neem tc word as die voriges. 
Die diwidend wat vanjaar ver
klaar word, behoort maklik 
gehandhaaf te word wat die 
toekoms aanbetref. 

Voordat ek oorgaan tot die 
bedrywlghede van ons filiaal
maatskappye, is dit van belang 
om te weet dat ons diwidende 
ten bedrae van £14,?16 4s. op ons 
aandeelbeleggings ontvang het, 
of 26.5 persent op die totale 
belegde bedrag. Ons het reeds 
£173,390 bele in ons eie filialc 
in die vorm van :tandele, 
lenings en voorskotte. Oor 
h1erdie bedrag oefen ons volle 
beheer Ult. Ons rentc-lnkomste 
het die van die vorige jaar met 
lets meer sa 150 persent oortref. 
Oprlgtingslw!ltc b~ura nundE>r 
as 7 persent, en vanjnar Is 'n 
begin gemaak met dh• afllkry
wlng daarvan. £2,1500 Is vir die 
doe! gebruik. Aile bcsklkbare 
winste is tot dusver vir die ont
wikkeling van die Maatskappy 
gebruik, maar met die opbou 
van reserwes 1\al n011 'n be~n 
~<>m;t&k \~. 

FILIAALLIGGA.l\IE 

Die belangrikste filiaal van 
Asokor Beperk is Karroo-Vleis
beurs, Beperk, en om onder die 
indruk van sy belangrikheid te 
kom, noem ons die Maatskappy 
se omsetsyfers in vergelykende 
volgorde: 

1944/45 
1945/46 
1946/47 

£966,346 17s. 2d. 
£1,392,241 16s. 6d. 
£1,835,732 13s. Od. 

Die toekomsmoontlikhede van 
hlerdle fillaal is groot, en ek 
si! dit op grond van die felt 
dat die uitgcbreide maatreels 

wat gedurendc die afgelope 
maande getref is, reeds vrugtc 
afwerp. Die gedagte van diens 
aan produsent sowel as ver
bruiker vorm • die botoon In 
hierdie organisasie van ons. 
Koelkameruitbreidings, modern 
in aile opsigte, word geleidelik 
deur ons onderneem. 

Gevestigde belange en ander 
mededingende organisasies ver
o?rsaak wei teenkanting, maar 
dte doelstellings van ons Maat
skappy is sodanig dat die ont
wikkeling vertraag, dog geen
slns belet word nie. Die 
grondstelling, nl. dat die enigste 
ware belanghebbendes by die 
bemarking van vleis en ander 
produkte die produsent en 
verbruiker is, is onaantasbaar. 

AGENTSKAPSDIENS 

Ek wil weereens die aandag 
daarop vestig dat dit niks baat 
om In die vleishandel blote 
agentskapsdiens te lewer nie. 
Dit is nie betalend en van 
gecn betekenis indien dit nie 
aan 'n eic verwerkings- en 
distribusit"-organisnsie verbind 
is ni!'. Ons inkomste uit die 
agentskapsafdeling verteenwoor
dig slegs 3 persent van die 
totale inkomste van ons Maat
skappy! Die totale weeklikse 
vleisltenodlgdhede net op die 
Rand is 6,259,000 pond. Hier
van hanteer ons slegs 'n geringe 
persentasie, en dat daar groot 
opening vir produsente- en ver
bruikersorganisasies bestaan, 
kan nic betwyfel word nie. 

Karroo-Vleisbeurs, Beperk, 
bestaan alreeds uit 25 vertak
kings, en alger werk op 'n 
winsgewende basis. 

Ek wil graag van hierdic. 
geleentheid gebruik maak om 
die noodsaaklikheid van ondcr
linge samewerking tussen boere
organisasies te beklemtoon. Aan 
gewilligheid om saam te werk 
ontbreek dit nie aan die kant 
van Asokor nie. 

Die batelys van K.V.B. bedrn 
£1153,286 13s. 2d. In hierdle ver
band kan ons melding maak 
van die felt dat nougcsettc 
beheer uitgeoefen word oor die 
verlening van kredlet, en ona 
kan met veiligheid verklaar dat 
genoegsame voorslenlng teen 
slegte ~kulde gemaak is, 

Voor~itgang 
VLEISVERWERKING 

Met betrekking tot ons ander 
filianlmaatskappye noem ons die 
volgende besonderhede: 

,Pieterc;burg 
Ltd.": 

Co 1 d Storage, 

Die jaarlikse omset van die 
P.C.S. oorskry reeds £160,000 en 
die g<'lcenthede om die saak te 
ontwil(kel j!{ groot, maar beheer
maatrcL'ls I~ nog beperkings op 
ons. Die direltsie oorweeg tans 
die modernisering van die 
spek- en hamfabriek. Nuwe 
masjienerie Is reeds bestel. 
Gedurende die afgelope jaar is 
op Pietersburg 1,089,136 pond 
beesvleis en 1,687,177 pond vark
vleis (dooie gewig> hanteer. 
Groot hoeveelh;-dc van die 
bewerkte produkte word deur 
ons ele organisasie versprei. 
Die vestiging van fabricke vorm 
dee! van die beleid van ons 
onderneming, en op Pieters
burg sowel as in Bloemfontein 
word baanbrek!'r.swcrk verrlg. 
'n Interim-diwidend van 15 
persent is deur die M:aatskappy 
verklaar, wat ons as uiters 
bevredigend beslwu. 

Karroo-Produktebeurs, Bcperk: 

Tans is ons ook besig om die 

Die voorbereiding van huide 
en velle vir uitvoer is 'n andcr 
afdeling waaraan u direksie 
tans aandag bestce. Die ideaal 
is om die velle en huide wat 
afkomstig is van slagvee wat 
aan die sorg van ons cie organi
sasie toevertrou is, te bewerk, 
en uit te voer om dan sodoende 
die maksimum waarde vir die 
produk tc probeer verkry. 

Ons het die jaar alreeds 'n 
omset van £100,000 oortref. 
Groot moellikhede word egter 
ondervind met die verkryging 
van pakhulsgerlewe. Die inoont
likhede Is groot, en indien die 
nodige kapitaal beskikbaar ge
stel word, kan die departement 
spoedig in 'n Jonende onderne
ming omskep word. 'n Wins 
vanjaar van £3,305 17s. 10d. is 
reeds aangeteken, wat ons as 
bevredigend beskou, aangesien 
die saak nog in sy kindcrskoene 
staan. 

Asokor Geboue Beperk is die 
Maatskappy wat ons geboue 
huisves. Sy inkomste bestaan 
uit huurinkomste, en 'n interim
diwidend van 30 persent is uit 
die bron ontvang. 

Die !\1 e r i n o Propaganda 
1\laatskappy Beperk IS die 
onderneming wat ons reklame
afdeling behartlg, en die waarde 
van ons orgaan t!ie ,1\'ferino" is 
onskatbaar. Deur mlddel van 
die blad bereik ons tans meer 
as 20,000 lesers, waarvan 
gcvestigde boere minstens 95 
persent verteenwoordig. Gcdu-

Die verening van Suid-Afri
kaanse Kamers van Koophandel 
bet in Pretoria besluit dat bulle 
die regering sal versoek op 10 
Oktober in plaas van die eerste 
l\laandag in Oktober as openba
re vakunsiedag te laat verklaar. 

rende die afgelope jarc het dit 
verskeie kere nodig geword om 
ons standpunt te stel teenoor 
ander gesigspunte, en as dit nie 
vir die ,.:t.terino" was nie, sou 
ons belange nie behoorlik 
gedien gewee.:1 het nie. Die 
,Merino" is 'n doeltreffende en 
ekonomiese propagandamedium 
vir al ons ele organisasies, 
sowel as vir ondernemings 
waarin ons bclangc het. 

Die geldelike verslag is re~ds 
aan u voorgeH!, en dit doen my 
nou groot genoee om u te ver
soek om die aanbevelings daar
in bevat, goed te keur. Ek stel 
ook ten slotte voor dat die 
Balansstaat, Wins- en Verlles
rekening vir die jaar gei•indig 
30 Junie 1947, tesame met die 
bygaande ve,.slae en ouditeurs
rapporte, goedgekeur word. 

(Get.) GERARD BEKKER, 
Voorsitter. 

BEPERK, ASOKOR BLOEMFONTEIN 

Wins- en Verliesrekening vir die t~aalf maande tot 30 Junie 1947. 

Aan Koste van Administrasle, 
\Vaardevermindcring afge-
skryf, ens ............... . 
Netto \Vins vir die jaar 

£ s. d. 

10,949 18 9 
29,535 18 5 

40,485 17 2 

Per Brutowins, Administratiewe 
Fooie, Diwidendc en Rente 

£ s. d. 

40,485 17 2 

40,485 17 2 

Toeeieningsrekening. 

Aan Diwidend vir 1945/46 . . . .. . 
Reserwe vir Belasting .. . 
Oprigtingskoste Afgeskryf 
Saldo Oorgedra na Balnns-
staat .................... . 

£ s. d. 
6,260 1 3 

12,500 0 0 
2.500 0 0 

15.509 4 9 

36,769 6 0 

Per Saldo oorgebring op 117/1946 
, Saldo oorgebring op 117/1947 

£ s. d. 
7,233 7 7 

29,535 18 5 

36,769 6 0 

Ek vcrklaar dat bostaande rekening na my bestc wete en oortuiglng en volgens inligting 
aan my ver.strek 'n juiste opgawe aantoon van die winste en verliese vir die tydperk vermeld. 

BLOEMFONTEIN, 
2 September 1947. 

ASOKOR . 

(Get.) C. T. M:. WILCOCKS, 
Ouditeur. 

Gesertifiseerde Publieke Rekenmeester 
(Suid-Afrika). 

BEPERK 
Balansstaat bOOS op 30 Junie 1947. 

K.\PITAAL EX LASTE. 

Gemagtigde Aandelekapitaal 

Uitgereikte Aandelckapitaal 

Opbetaalde Kapitaal ... 
Krediteure . . . . .. . . . . .. 
Onopgeeiste Diwldende 
Reserwe vir Belastlngs 
Wins- en Vcrlies Vcrdelings-

rekening ... ... .. . ..... .. . 

£ s. d. 
250,000 0 0 

219,620 0 0 

205,336 10 0 
11,624 2 9 

123 8 6 
15,090 11 0 

15,509 4 9 

247,683 17 0 

BATE. 

Diverse Aandeelbelegging.> 
Voorskotte ... ... . .. ... 

Meubels, Voertuie, ens. ... 
Oprigtingskoste ... ... ... . .. 

Kontant ......... ............ 

, 

£ s. d. 

en 
204,6015 3 II 

2,225 3 9 

... 10,394 2 7 

. .. 30,459 611 

247,683 17 0 

Ek het die boeke. rekcninge en bewysstukke van ASOKOR BEPERK nagesien vir die twaalf 
maande tot :;o Junie 19!7, en ek verklaar hiermec: 

(1) dat daar behoorllk bock gehou is; 
(2) dat ek aile verlangde inligting en verduidelikings ontvang het; en 
(3) ~a.t bostaande balansstaat na. my mening na behore opgetrek is sodat dit 'n getroue en 

JUtste weerg.awe .toon van d1~ .toestand van die Maatskappy se sake na my beste wete, 
ooreenltomstlg dl<' verduidehkmgs wat aan my gegee is en soos aangetoon wotd 
dcur di<' boC'ke van die Maatskappy. 

BLOEMFONTEIN, 
2 September 1917. 

<Get.> C. T. M. WILCOCKS, 
Ouditeur. 

Gesertiflaeerde Publieke RekenmErester 
(Suid-Afrlka). 

(Advt.) 
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BLADSY DRIE 

KRUGERDAG 

,ELKE GESLAG MOET HELDE 
Cradock Vier Grootste 
Fees In Oos-Kaapland 

A 

OPLEWER,' SE REDENAARS 
CRADOCK.-Op 10 Oktober by geleentheid van die 

herdenking van die verjaarsdag van ons groot Staats
P resident P aul Kruger , het die gemeenskap van Cradoc!k 
bulle grootste · volksfees gevier sedert die Ossewatrek van 
1938. Sowat 3,000 mense bet hieraan deelgeneem. 

I 0 OKTOBE.R MOE.T 
E.RKE.N WORD 

, Die viering van Heldedag is gekoppel aan die naam 
van president P aul Kruger. Dit het 'n s imboliese betekenis 
vir die Afrikanervolk," het oud-regter C. L. Botha by ge
leentheid van die feesviering op Rawsonville, verklaar. 

Spr. het verklaar dat net soos 
ons Engelse landgenote die 
verjaardag van koningin Vik
toria vier as simbool van die 
roem 'van die Britse Ryk, net 
so vier die Afrikaners Helde
dag op die geboortedag van 
Paul Kruger. Maar met hierdie 
verskil : in 'n land wat bewoon
baar gemaak en skoongemaak 
is deur ons voor ouers moet ons 
Heldedag in die agterhoeke 
vier terwyl Victoria-dag-Em
pire Day-'n openbare f eesdag 
is. Vir ons is dit ' n vernede
ring, bet oud-regter Botha gese. 

Maar Heldedag moet nie net 
die erkenning van een held wees 
nie. Dit moet alma! insluit
ook die onbekende burger 
wat beskeie sy plig gedoen 
hct, en sy !ewe opgeoffer het. 

Dit moet ook die vroue en 
kinders insluit wat hul offers 
gebring het. Die monument 
van die eerste wereldoorlog wat 
opgerig is vir die onbekende 
soldaat moet vir ons 'n voor
beeld wees. 

l\fOET OFFERS BRING 

Ons is geneig om op feesdae 
soos hierdie vroompraatjies te 
verkoop. Daardeur wen ons 
niks. Ons moet onthou dat elke 
ges!ag sy helde meet oplewer. 
Ons moet ook bereid wecs om 

,VOLG ONS 
HELDE" 

Die Afrikanervolk moet nie 
sy helde net inet lippeta.al 
eer nie maar ook met die da.ad 
volg, het genl. !\lax Smuts op 
Wellington verklaar toe hy as 
feesredena.ar opgetree het ty
dens Krugersdagviering. 

Spr. het verklaar dat 'n volk 
wat hom nie aan sy verlede 
steur nie, ten gronde sal gaan. 
Die Afrikanervolk het soos 
enige ander volk die reg om 
sy eie helde te vereer. Die 
dade van ons helde was van 
so 'n aard dat ons glad nie hoef 
te skroom om hulle dade weer 
voor die gees te roep nie. Dit 
is egtcr nie genoeg nie. 
,Tensy ons strewe om die voor 
beeld van ons helde te aanvaar 
en dit uitleef is daar slegs 
yd elheid in ons feesvierings.'' 
D it baat niks as ons een m a al 
per jaar fees vier en origens 
hul er fenis n ie hoog hou nie. 

GODS~IAN 

Genl. Smuts het verwys na 
president Kruger se loopbaan en 
gese dat hy by uitstek 'n Gods
man en Boer was. Kruger het 
nie een ding voorgestaan en 'n 
ander ding uitgeleef nie. As dit 
ook maar van ons gese kan 
word. 

Ons het manne in ons v_olk 
nodig wat bulle sal beywer Yir 
die volksaalr souder om en ige 
gedagtes van e ie belang te 
koester. As ons n ie mense 
kan vind wat bereid is om te 
dien en offers te bring n ie, da n 
help die feesvierings niks, het 
genl. Smuts ten slotte ver
k laar. 

Kore wat deur mej. E lsie 
Strassberger afgerig en begelci 
is, het aan die verrigtinge deel
geneem.- (Korr.) 

offers te bring-vera! nou dat 
die toekoms van die blanke ras 
op die spel is. Tensy die blan
kes saamstaan, kan ons Suid
Afrika n ie red nie. 

Ons m oet ons E ngelse m ede
burgers nader, n ie om bulle 
stemme te va ng vir ' n polit ieke 
party n ie, maar om hul siele t e 
kry vir Suid-Afrika. Dit is ook 

Oud-R egter C. L. Botha . 

hulle tuiste. Hulle moet nou 
besef dat dit hul enigstc tuiste 
is. Ons kan dit aileen aan hullE 

Besielende 
Funksie 

SOE KMEKAAR. - Die O.B.
kommando alhier het op 27 
September Fondsdag gehou. Die 
weer was werklik verskriklik 
koud gewees en ons het gevrees 
dat niemand sou opdaag nie, 
want elkeen wou maar net in 
sy eie huis bly. 

Maar nieteenstaande dit was 
die opbrings £20. Dit kon baie 
beter gewees het, maar ons was 
bly om die som vir die dag 
bymekaar te kry. 

Gcnl. Japie Eloff was teen
woordig en het in die namid
dag 'n baie besielende toespraak 
gelewer. H y het ook verduide
lik wat van ons verwag word, 
ingeval daar 'n verkiesing uit
geskrywe word.- (Korr.) 

Middelburg 
Dra Sy 
Deel By 

1\UDDE LBURG, T VL. - Die 
kommando's van Middelburg het 
deur m iddel van kollektelyste 
en verkopings die mooi bedrag 
van £37 vir O.B.-dag ingesamel. 

Die organiseerders van die 
funksie is baie dankbaar vir 
die hulp en opoffering wat so 
baie brandwagte hulself getroos 
het. Vera! verdien die hulp en 
ywer van 'n 75-jarige moeder, 
oud-komdte. Jaeobsz, wie se be
Jangstelling en hulp nooit af
neem n ie, besondere vermelding. 
(Korr.). 

leer deur eerlike en opregte 
handelwyse. .Die verval van die 
Britse Ryk sal hiertoe bydra. 
Hulle moet glo dat ons nie 
anti-Brits is nie, maar al!een 
pro-Afrikaans. 

Ons innige dank aan die Mu
nisipaliteit van Cradock wat 
goedgunstiglik 'n versoek toe
gcstaan het, en 10 Okt. as 'n 
publieke vakansiedag verklaar 
hct; aile besighede was dan 

---- ------------------------ · · · ·------ ·····--· 

SIT STRYD VO ORT 

f-lendrik Sre/anus var 8/r, ri-

Gedurende die oorlog is die E mpire se tronke in Suid
Afrika volgestop van Afrikanerseuns wat die moed van hul 
republil{einse oor tuigings gehad het. Een na die ander h et 
bulle hul vonnisse uitgedien. Ooreenkomstig die jongste 
gerugte dat nege van die elf politieke gevangenes losgelaat 
gaan word, sal waarskynlik net J ulian Visser en Hendrik van 
Blerk in die tronk oorbly . . . maar bulle sal die stryd teen 
die E mpire voor tsit soos duisende kamerade dit buite die 
selle doen. Bulle is albei in Julie 1942 tot die dood veroor
deel. Bulle vonnisse is later tot lewensla.nge straf verander. 

OFFISIERE. I AANDAG ! 
Die toespraak wat die 

K.G., dr. ,J. F. J. van 
R ensbm·g, by geleentheid 
van sy verjaa1·dugviering 
in Pretoria gelewer bet en 
wat sowel die O.B. se hou
di ng teenoor die Afrilm
nerparty u iteensit as 'n 
voor lopige antwoord gee 
op die besluite rakende die 
O.B. wat op die jongste 
kongresse \'an die H.N.P. 
geneem is, is in pamflet
vorm afgedruk en is ver
krygbaar by aile Gebieds
hoofkwartiere. 

Sodra offisiere of brand
wagte aansoek <loen sal 
gratis 'n pakkie aan bulle 
gestuur wo1·d vi r versprei
ding. 

· -·- - --- -------------~ Die Econimist spreek die me
ning uit dat Suid-Afrilca sy in
voer u it Amerika onmiddellik sal 
moet inkort indien die vlug van 
Britse kupitaal na die Unic be
beer of verbied word. 

(Vervolg van kol. 5) 

gedra, en is ander voordragte 
en sang gclewer. 

Eindelik het die oomblik aan
gebreek vir die laaste item van 
die <lag: dit was 'n toespraak 
gelewer deur ds. J . J . F ick van 
Graalf-Reinet (oud gelnterneer! 
de) oor Volkshelde, La faarde, 
en Renegate. 

Hierdie toespraak was die 
klimaks van die verrigtinge 
van die dag, en in die stampvol 
saal kon jy 'n speld hoor val, 
behalwe tydens van geweldige 
toejuiging wat maar te dikwels 
aan die orde was. 

Hierdie toespraak bet gewel
dige opspraak verwek en was 
seker die beste wat nog in 'n 
tydperk van ba ie ja re va naf die 
verhoog van die sta dsaal gele
wer is. Dit is die m en ing van 
talle persone, algesien van bul
l e politieke beskouings . 

Ds. Beukes van Cradock het 
ds . Fick bedank vir sy krag
tige toespraak. Hierna het die 
verr igtinge gesluit en 'n ba ie 
aangename dag waa raan onge
veer S,OOO mense d eelgeneem 
bet, was verby. Dit is onge
twyfeld die grootste f ees wa t in 
Oos-Kaaplaml gevier is. 
(Kor r.) 

Uitsprake Waf Waar Bly 
Met die Ossewafees op Winburg 25 en 26 Oktober 1938 

-d.w.s. nege jaar gelede-het die destydse administrateur 
van die Vrystaat, Dr. J. F. J . van Rensburg o.a. gese (aan
gehaal uit die Gedenkboek van die Ossewatrek} : 

,Die Afrikanervolk is vandag nog maar jonk, maar hy 
is reeds op pad na sy bestemming. Of hy die nodige pligs
besef het om die volk van die toekoms te dra en te besten
dig, moet nog gesien word. 

Dit lyk asof hy meer ophef maak van sy politieke 
partye wat tydelik en verbygaande is, as van sy v olk 
gemaak is." 
Hy het die hoop uitgespreek dat hierdie partysug maar 

van verbygaande aard is en hy het gepleit dat elkeen sy 
hand in sy eie boesem steek, sodat hier waar daar 'n eeu 
gelede verdeeldheid gekom het, harte wat mekaar nooit 
moes verloor het nie, mekaar weer vind. 

ook gesluit vir die dag. 

KRANSLEGGING 

Ook ons besondere dank a an 
Raadslid L. J. B. van Aardt en 
sy helpers, van wie die gedagte 
uitgegaan het om so 'n groot 
volksfees te organiseer, en wat 
op 'n volslae sukses uitgeloop 
het. 

Die voorsitter van d ie gekose 
k omitee en uanvoerder va n die 
dag se verrigt inge, was mnr. S. 
A. Ma ra is, kommanda nt van 
die Ossewa brandwag, wat hom 
self goed van sy taak gek wyt 
het , van die begin tot die f'inde. 

D ie verrigtinge het 'n aan
vang geneem met die Oggend
diens om 10 v.m. 41deur Ds. E 
A. Venter van Tarkastad, na 
aanleiding van Heb. 11 vers 24. 
Na die diens het 'n optog van
a! die fcesterrcin op die skou
gronde deur die dorp na die 
Kerkhof beweeg waar die Bur
germonument staan, om aldaar 
'n kranslegging te hou. 

DIE OPTOG 

Die optog wat meer as 'n m yl 
la nk was, het bestaan uit voet
gangers in 'n gedeeltelike 
speerpunt-f ormasie m et Repu
bliekeinse viae vooraan, gedra 
d eur O.B.-lede, hoewel h ulle nif' 
amptelik as O.B . opgetr~>e h~>t 

nie. 
Agter die voetgangers in die 

straat het 'n stoet motors ge
volg en dit was inderdaad 'n 
pragtige gesig; ongeveer 180 
motors het aan die optog deel
geneem. 

Daar is elf kranse gele na
mens verskillende groepe en or
ganisasies. Die eerste krans is 
gele namens die oud-stryders 
deur oud-komdt. Carl van 
H eerden, reeds in sy 85ste jaar. 
Namens die O.B. is 'n krans 
gele deur hfkomdt. Strydom 
van Cradock. Namens die 
Voortrekkerbeweging is 'n 
krans gele deur Henkie Mulder, 
seuntjie van veldkornet J. T. 
Mulder. 

FEEST E RREIN 

H ierna het die skare na die 
feesterrein verdaag waar alma! 
heerlik gesmul het aan onge
veer 1,000 jaarts wors, 75 ska
pe', alles gratis bedien en heer
lik voorberei en gebraai deur 
wagkapt. H. J. van Heerden en 
sy manskappe. 

Gelyktydig met die vleisbe
diening is die feesstemming 
verder verhoog deur opgeruim
de boeremusiek deur 'n Boere
orkes, onder Ieiding van mnr. 
F . W~ideman. 

AI die verskilJende groepe 
en organisasies het gesam en t
lik deelgeneem aan die fees 
e n daar het 'n merkwaardige 
Afrikanergees gebeers van 
die begin tot die einde. 

VOLKSH E LDE 

Gedurende die middag is 'n 
toespraak gelewer deur dS. E . 
A. Venter oor Afrikaanse 
volkshelde, en ook is 'n bood
skap van die A.T.K.V. aan die 
feesgangers oorgebring deur 
m n r . Botha; sy toespraak was 
uitstekend en het die publiek 
elke oomblik geboei. 

Daar is telkemale boere· 
musiek gelewer en omstreeks 
vyfuur is die feesverrigtinge af
gesluit met volkspele denr die 
jongmensc. Na vyfuur het al
ma! die feesterrein verlaat; om 
weer half ag by die Stadsaal 
te wees wat tot oorlopens-toe 
vol was. 

Dit was weer die Boereorltes 
wat nou h ier die gehoor in di<> 
regte stemming gehou het, met 
heerllke Boeremllsiek. 

Intussen het etlike persone 
staaltjies van Oom Paul voor

(Vervolg in vorige kol.) 
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Ver!eide!ike Beleid 
Dnnr is seker weinig mense in Suid-Afrika wat die 

bestaan van 'n naturellevraagstuk in ons land sal wil ont
ke"'l. Daar is tewens bekendgemaak deur die leieM van 
"'Oli' iekc nnrtye dat die aanstaande verkiesing ·oor die kleur
' 'r""f'S'uk - waarvan die naturellevraagstuk 'n belangrike 
onderdeel is - gevoer sal word. Niemand twyfel ook aan 
die ~evaar wat die naturellevraagstuk vir die blankes in 
Suid-Afrika inbou nie. 'n Leier van 'n politieke party bet 
die gevaaraspek van die vraagstuk beklemtoon deur te ver
ldnnr do.t die aanstaande verkiesing 'n laaste kans van die 
blrnkes verteenwoordig. 

Dr.ar beers ongelukkig nie dieselfde mate van eenstem
migheid oor die oplosslng van die naturcllevraagstuk nie. 

Elders in hierdie uitgawe publiseer ons 'n ontleding van 
die regering se jongste voorstelle in verband met die Natu
r('lle Verteenwoordigende Raad deur mnr. N. J. Olivier. 
bckende bantocloog aan die Universiteit van Stellenbosch. 
Die voorstclle gee 'n aanduiding van die .,oplossing" wat 
die regering vir hierdie vraagstuk bedink bet, en as sodanig 
verdien dit sorgvuldige oorweging. ... 

• NUWE INSTELLINGSWESE 

Die voorstel a.anvaar die integrasie van die nature! in 
die blanke -.amelewin~;, m.a.w. 'n gemengde gemeenskap bly 
voortbestaan. Dit beteken die verwerping van algehele 
apartheid as uitgangspunt \ir die uiteindelike oplossing van 
die naturellevraagstuk. 

Die voorstcl is die begin van 'n nuwe instellingswese 
in Suid-Afrika, nl. parallelle en gelyke iorigtings \ir blank 
en nie-blank binne dieselfde staatkundige en ekonomiese 
struktuur. 

Die oplossing van die naturellevraagstuk kan langs een 
van die volgende wee bewerkstellig word: (1) volkome 
gelykstelling met die blankes; (II) parallelle inriglings 
langs die blankes syne; en (III) algehele skeiding tussen 
wit en swart. 

Die beleid van volkome gelykstelling tussen blank en 
nie-blank in een en dieselfde staat is geheelenal onaanneem
lik vir blankes en die gevaar dat so 'n beleid deur blankes 
algemeen aanvaar sal word, kan dus heeltemal uitgesluit 
word. 

Die beleid van paraUelisme, soos in die voorstell«> van 
die rcgering ven·at, is 'n geva.arlike beleid omdat 'n opper
vlakkige beskouing heelwat blankes tot aanvaarding daarvan 
Imn n~rlei. Dit is moontlik dat hierdie oulike beleid die 
regering se antwoord kan wees op die opposisie se uitdaging 
om die aanstaande verkiesing oor die kleurvraagstuk te voer. 
Die verleidelikheid van die beleid van parallelisme is daarin 
gelei' dat dit 'n oorkleed van apartheid werp oor die dieper
lig:.;ende integrasie van blank en nie-blank in 'n geslote 
ekonomiese huishouding. 

PROPAGANDAWAARDE 

Vir die regeringsparty bet sodanige beleid groot 
propngnndawaarde. Aan die voorstanders van apartheid. 
wnt die regcring van 'n gelykstellingsbeleid beskuldig, kan 
gerieflik beduie word dat die regering ook 'n beleid van 
ap:J.rtheid voorstaan. Die voorstanders van gelykstelling, in 
die regcringsparty, kun gerus gestel word met die ver· 
s lter ing dat die regering se beleid uiteindelik op gelykstelling 
moe~ uitloop. En hnlstarrige V.V.O.-kringe kan gepaai word 
m~t die Luwc hewys dat die Suid-Afrikaansc regering besig 
is oM geleidclik meer regte aan naturelle toe te ken. 

Ilierdic voors tclle van die regering bewys opnuut aan 
die AfrH•ancrvolk dat hy nie durf hink op twee gedagtes 
wnw dit die oplossing van die naturelle\·raagstuk en die 
bc!IOud van die blunkedom geld nie. Daar is net een 
oplos3i:lg: al~ehele slteiding van blank en nie-blank. 

REGERING LAAT AGT 
KOMMUNISTE VA~ 

SEDISIE-SAAK LOOP 
Die sedisie-saak teen nege persone, van wie agt be

stuurslede van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party is, 
is verlede Vrydag by geleenthehl van die derde voorlopige 
ondersoek onvoorwaardelik teruggetrek. 

Dr. P. Yutar, beroepsassistent 
van die Prokurcur-generaal het 
by die aanvang van die derde 
voorlopigc verhoor in Johannes
burg anngekondig dat die Pro
kureur-generaal gelas het dat 
die sank teen die beskuldigdcs 
teruggetrck moet word. 

Die sank spruit voort uit die 
staking van die naturelle-myn
werkers nan die Rand verlede 
jaar en in die akte van beskul
diging word beweer dat die be-

skuldigdes met verskcie llggame 
saamgesweer het om 'n staking 
ann die gang te sit. Hulle sou 
ook van geweld gebruik gemaak 
het in miskenning van die 
staatsgesag. 

Die beskuldigdes in die saak 
was William Andrews, Moses 
Kotani (natureD, Harry Snit
cher, Lukas Philips (natureD, 
Fred Carneson, Isaac Horwitch, 
Harold Simons, Harry Naidoo, 
Louis Joffee. 

Veldm. Smuts Wil Derde 
(Naturelle-) Huis Tot 

Parlement Voeg, Se Vakman 
Dit ie twyfelagtig of die regering se voorstelle die naturelle-leiers 

gaan tevrede stel, het mnr. H. J. Olh·ier ,·au die departemeut van Bantoe
kundt> van die univereiteit van Stellenho~ch ,·erklaar tot> 'n verteenwoor
diger van Die 0.8. hom genader lu-t om sy standpunt insake die 
jong!>ilC voorstclle vun di«:> regering leu aansien Yan die ,·erteenwoordi
gende Naturelleraad. 

Mnr. Olivier bet herinner 
dat die V.N.R. in 1916 ingestel 
1s as 'n gerieflike en pcrma
nente adviserende ligganm om 
die regering van advies te 
bedien in verband mt't natu
rclleaangeleenthede. Die raad 
hct bloot adviserendc magte 
gekry omdat die 1936-wet aan 
naturelle direkte verteenwoordi
ging in die Unie-Parlement 
toegese bet. Die nard van die 
advies wat die rnad van tyd 
tot tyd gegee bet blyk duide
lik uit die besluite, wut ondub
belsinnig getuijf dnt die rand 
konsekwent die standpunt van 
algebele gelyk!ltelling tussen 
blank en nle-blnnk voorgedra 
bet. Hierdie !ltnndpunt bet die 
raad me t toenemende onver
setlikheid probeer afdwing. 

RAAD \"ERDAAG 

Aangesien die regering on
moontlik ann die eise van die 
raad kon voldoen en aangesien 
die houding van die V.V.O. on
teenseglik 'n aansporing vir die 
raad moes gewees het, is 'n 
dooiepunt onlangs bereik toe 
die raad homself permanent 
verdaag hct- totdat aile wct
gewing wat diskrimineer tussen 
blank en nie-blank herroep 
word. 

Die voorstelle wat die rcge
ring bekendgemaak het, beoog, 
volgens mnr. Olivier, die uit
skakeling van 'n soortgelyke 
dooiepunt in die toekoms. In 
die Jig ,·an die regering se ver
sekering ann die V.V.O. dnt 
Soid-Afrika 'n beleid van gelei
delike toekenning van regie 
nan .11ie naturelle toepa!l, i't 
mnr. Olivier voorts van mening 
dat die voorsteUe be!lliR nog 
die ns ~at moet doe n as V.V.O.
&kietgoed. 

S.A. Bewapen 
SaamMetRes 
Van Wereld 
Ongeveer 19,000,000 man staun 

vandag ondt!r wupen in die 
wereld en 40 Ia nde bestee elke 
jaar £7,000 miljoen uan be\\ape
ning, volgens die Ieier , ·an die 
Liberale Party in l'~ngPinnd \'cr
klaar bet. Die syft>rs is skrik
wekkend bet by gcs{'. Ondanks 
die verdwyning van mngtc soos 
J apan, Duitsland en Italii!, is 
daar vandag mcer mense in uni
form as voor die oorlog. Dit is 
duidelik dat daar 'n bcwape
ningswedloop aan die gang is. 
Miljoene ponde word op bedekte 
wyse bestee nan kiem-oorlog
voering en ander skrikwekkende 
wapens, bet hy verklaar. 

Sl\IUTS SE PLA..~ 

Veldm. Smuts bet ook aan
gekondig dat Suid-Afrika gaan 
bewapen. Hy het gese dat hy 
nie 'n groot lei:r wil opbou 
nie, maar dat hy 'n kern 
daar wil stel wat kan dien 
in 'n tyd van nood. As Suid
Afrika weer onverwags voor 
'n oorlog te staan kom, dan 
moet ons gereed wees, bet die 
Veldmaarskalk op Potchef
stroom vcrklaar. Hy sal toc
sien dat Suid-Afrika se ver
dediging nie verswak nie. 

DIE VOORSTELLE 

Ooreenkomstig die voorstelle 
van die regering word die same
stelling van die V.XR. geY.'YSig: 
blankes word van die raad ver
wyder en die rand se getalle 
word uitgebrei tot 50 verkose 
lede; naas die verboogde advi
sercnde bcvoegdhcde word 
ondergesldkte wetgewende be
voegdhede ten opsigte van 
die naturellegebiede aan die 
raad gegee: die Unie-Parle
ment behou egter die vetoreg 
ten aansien van sodanige wetgl'
wfng; voorts bepaal die voor
stelle dat die raad oor sy eie 
fondsc sal beskik; en, eindelik, 
behels di<' voorstellc die instel
ling vnn 'n stedelike nnturcllc
raad of -kongres, wat die 
regering insake stedelike natu
relle-aangeleenthede moet advi
seer via die V.N.R. 

l)ie maatreels wat in h ierdie 
voor11telle vervat is, verklaar 
mnr. Olivier, rnak glad nie die 
kt'rn van die verdaagdt> \'.Jii.R. 
lile eise nie: nl. afskaffing van 
aile diskriminerende wl'tgi'Wing 
nie. En 'n nuwe V.N.R. met 
meer mngte as die oue k a n bes 
moontlik. 'n \'erhewigdt• ugita
liit> om gclykstelling met•bring. 

•:-; ::O.u"\VE \ 'ERSET 

Mnr. Olivier is bevrees dat die 
voorstcllc die kiemc van 'n 
splinternuwe naturellcverset dra. 
Hy meen dat die rand, af
gaande op die mentnlitcit deur 
vorige besluite openbaar, vroeg
tydig (1) die afskaffing van die 
parlementere-vetoreg gaan cis; 
en <2> seggenskap oor nnturelle 
in blanke gebiede gaan aanvra. 

Aangesien aangevof'r word 
dat die V .N.R. mi11luk bet \'an
wee sy bloot advi&erende 
aard, kom llit vrel.'md voor, al
dus m nr. Olivier, <lat die rege
ring voorstel om weer 'n bloot 
ad,•i&eren1e nuturelleliggaam, 
nl. die stedelikt> kongres, in die 
lewe te roep. )lnr. Olivier 
voors)>('l dut hierdie kongrcs die 
weg van die huidige V.X.R. 
sal opgann. 

1\fnr. Olivier wys daarop dat 
die voor~ttellf' 'n radikale af
wyking bevat \'an 'n gevestig
de praktyk op die gebied van 
naturellcadministra!Jie in onR 
land. nit is die eerste ket>r, 
w by, dat nan 'n natureUe
ligganm \\~·e magte verh•f.'n 
word son-lt>r dat die blankt>.,, 
selfs in 'n advisercnde h ot>
danigheid, 'n aandeel daarin 
het. 

NASIONALE GROEPERINGS 

Dit is moontlik, aldus mnr. 
Olivier, dat die voorgesteldc 
nuwc Naturelle Verteenwoordi
gcnde Rand. wat seggenskap oor 
die naturellegcbiede gaan kry, 

die ontwikkeling van dnnrdie 
gebiede kan bemoeilik. Tans 
gcskied sodanige ontwikkcling 
deur die algemene en plnnslike 
rade wat in die gebicde bestaan 
en wat hul werksnnmhede 
onder Ieiding van blankes 
voortsit. In sommige gcDiede 
bestaan hierdie rade al vir meer 
ns 'n halwe eeu: nou word die 
geleidelike ontplooiing van 
hierdie rade stopgesit en hul 
magtc en bcvoegdhcde bcperk 
en ingekort deur 'n V.N.R. wat 
bes moontlik deur die stedelike 
natur<'lle oorheers gann word. 

Hierdie toestand ontstaan, 
volgcns mnr. Olh·ier, omdat 
die voorst<'lle van die regering 
die naturelle in die land as 'n 
et•nbeid aanvanr, in.,tcdt> dat 
rekening gehou word met nasio
nale groept>J•ings, b\'. 7:ol'lot>, 
Xhosa e.n Sotho. 1\fnr. Olivier 
bepleit :lie aanvuarding en uit
bouing \'an nasionale cntiteite 
onder die Bantoe, mt>t uitcin
delike "·ollNligt• selfbe~kikkings
reg in hul t•it• gt•bicde. 

NATURELLE PARLEl\IENT 

Ten slotte, vcrklaar mnr. 
Olivier dat die voorstC'llc 
die bcs tnan van 'n gemengde 
samelewing ru:nvaar en 'n 
poging anndui om aan die natu
relle-deel vnn die gemengde 
samelewing selfregering te gee. 
Die rt>grring se langterm~·n
oognwrl( mct die voorstelle is 
blykbaar om 'n proses aan die 
gang t<' sit waarvolgens die 
nuwe \'.N.R. uiteindeliJ( sui 
gedy tot 'n soort naturell<'
parlc>mt>nt of derde buis van die 
huidige parlt>mt>nt. Dit aan
vaar mnr. Olivier nie as finale 
oplossing nie, omd::t die bot
sende bclange van blank en n!e
blo.nk binne dieselfde stantsver
band noodwendig tot rassestryd 
aanlciding moet gee. Diu 
enig"-tt• finale oplossing, be
klemtoon mnr. Olivier, is dit' al
gehele !>keiding ,·an blank cn 
niP-blank en die aparte ont
wikkellng van elke groep. 

SWELLENDAM 
KOMMANDO'S 

HOU IIUL 
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Saterdag, 8 November 
-1947-
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BUFFELJACHTS 
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~YJJ nr $IE~~ $1 tPttr w co ro wtrr 
ceo ~©NDIE~ W A/PrE~~ 

Te midde van at die hongcr en ellendc in Duitstand 
bescf die Duitsc vollc dat bulle at bulle luagtc moet inspan 
om die Bolsjewismc geen houva-; op die Doit!>t' nasionale 
tcwe te gee nie. Ondcrstaande i" 'n aanhaling uit 'n brief 
wat onlaugs uit Duih.land ontvanc; i-.. 

,.Dit is nie mcC'r opvallend 
as 'n mens in toC'nc>nwndc- ma
te sloroig gckleed moct gaan 
nie, m aar 'n mens wil jou tog 
t <':cnsit teen die groeicndc n ei
ging tot uiterl ike vc>rwnarlo
smg. wanl daarmet• is 'n ver
sinking \·an die inn<>rlil{t' weer
standskragtc vcrbondc," ver
kiaar die sluywcr. 

,Iii e r die weerstandl<l>ragte 
het ons cgter nodig om die 

DEPORTAS~E 
UITGESTEL 
Die :\li ni.,ll•t· van Binnel:utd'>L' 

Sake, mnr. C. F . Clnrl<<;on, het 
aangeli:omli~ dnt die re~rring 
geen .,tappl' .. al doen om di;• 
Duitser... wat in aannwrldng 
liom ,.ir dl'porta~ie, te arrl'stc<'l' 
vi1· deportas it• voordat dil' t'l'~s

posisie nie opg('[{la:u ic; nil'. 
Die deportnsic mag dalk nou 

eers teen die t'!'rst•' helfte van 
volgcnde Jaar plansvind. Aan 
sowat 130 Duilst'rs is reeds ty
delike intcrdiltle uitgcreik. 'n 
Aantal andcr aansocl<e is nog 
ha ngende. 

' n Aantal loC"lssake begin 
more in die Pr\'toriase Hoog
geregshof. Die Duitsers wat 
by die sal>c gemol'id is. is \·an 
voorneme om appcl aan te 
tel>en indicn die uitsprake 
teen hulle sou ~aan. 

sosiale r c>volusic, wnt uit die 
Ooste nwt g root geweld op ons 
indring, tci: tc wcrk. Ell>e fa 
milil' in ons versluildil{ geteis
terde vadL•rland stry vnndag 'n 
w:.mhopigt' stryd om die blote 
bcstaan. 

,A., ons in h icrdil.'l stryd 
die ondt•re.pit delf, sal die 
Bol.,jt•\\'ie.me nie aileen vir 
Duit.,lnnd baasrank nie, mailr 
ool• diL' orige Iande van 
.F:uropa oor.,t room. So bet 
on!> .,rlf-. ... on<lt'r \\':l l)fllS nog 
on!> uan.h•d :tan clit• afwcer 
\'an dil' •·•·usagtige govaar, 
w:'lt aile \'Ollccrc n·ot:'i.il' of 
later hcdroi~. 
.,Dit maulc dit vir ons mal{· 

lik<>r om Jwlp nan te neem vnn 
mcnse w:•t ons gladnie k en 
ntc 

~~andbee8d 
'Van St©~Unffl} 
n triJ lB3 e tr n w lfiJ 

n Buitengewonc groot stand
beeld van Josef Stalin word tans 
111 die hart van Bcrlyn opgerig. 
Die groot bet•ld \'an Stalin, ge
hou uit roosl{lcungc marmer, 
sal die hclc omgewing oorsl{a· 
du. Rondom di<' stnndbeeld word 
'n muur. soortgclyl{ aan die 

51lEIRK MN ~0 Hi A VE.N GJ~ 
Sf HANDE. 

.. Ecnhcidsoekcr," Kaapstad, 
skryf :-

Laat my toe om as ecnheid
soekcndc AfrikanC'r u my dank 
te bring vir die inligting in die 
laaste uitga·we van Die O.B . 
aangaande die po.s i:lic van setels 
in Kaapland. Dit bewys nog
eens die volkome onvermoe 
van die H.:::>:.P. om homself as 
' n gcdugtc tccnstander van die 
Regering voor tc doen. Talle 
anti-n·geringsgesinde:< hc>t dit 
lanl>al agtergckom; nog talle, 
ook binnc die H.K.P., sclfs binne 
sy koukus, menecr, ltom dit 
nou agter. Hoe meer die \'erre
gaande om·crmoc van die 
H ."X.P.-leiding blyk om aile 
anti-Smutskragtc rondom hom 
te skaar, deste dringender 
word die b(•hoefle nun ' n 
andcr organisasie om op t e 
bou waar di<' H.N'.P. platslaan. 
1:; gegewen!> bewyo; dan oolc vir 
die son~el~tt' ltl'er hoc afhank
lik dr. :\Ialan b van m t•n;.c wat 
hy met ,·oorbl' tla~:1e rndc bclt•
dig. 

~~[E ~~[RS. 
l\fnr. z van Stadcn, P .K. 

Amalia, skryf: 

~ce. mcneer die rcdakteur, as 
d:t ons crns met die a.s. ver
l,iesmg is, laat ons dan nou alle 
stcun toese aan diegcne wat nie 
net praai va n ccnheid en dan 
slworsoek nic. Lant ons die 
party wat allo anti-regerings
gesindce. kan saamsnoer sterk 
mault. Laat ons die Afrilmn er
party en mnr. Havcngn so hande 
stcrlt 0111 die o.n. en allo 3 11-

dert· IL'L'Il tlio r egoring to mobili· 
seer. Lnngs die wcg lo oorwin
ning. Langs die :\lalan-weg 
nognmab die :\Ialan-woestyn . . 

WH[L ©©[K{ 
~~~~ 

.,Ons Sltuld Engcland Nil{s," 
K!erksdorp, sltryf:-

Elt sien in die nuusblaaic dat 
die regcring £80 miljocn aan 
Engeland wil leen. Ek wonder 
wat sal gcbeur as ek die rcge
ring vra vir £1,000 om weer my 
vader sc grond terug te koop 
wat hy verloor hct deur aan sy 
volk gctrou tc wces gcdurcndc 
die Engelsc oorlog? Toe hy 
terug geltom het van Indii:i nf, 
het hy net sY ultgebrande huis 
teruggekry. Toe moes hy sy 
grond vcrltoop en by-woncr 
word om I{OS te kry. Ek sal 
egtcr 'n beter l{ontrak met die 
regering aangaan as Engeland. 
Ek sal jaar c·n dag en datum 
gee wanneer ck my skuld sal 
bctaal. 

rnsooa~~e ~r@®~« 
~~~ ~(Vjg~$@ 
lF~Ibriek@ A~ 

As gevolg van die d ruk van 
Dultsc politieke leiers op die 
Amcriltancrs e n Brittc sal slegs 
die hclftc van die fnbricl<e wat 
oorspronldik afgebreek sou word 
nou afgrlakel word, volgens 'n 
amptclikc aankondiging. Kie
tccnstaande die besef dat die 
Duitsc clwnomie aileen weer op 
sy bene gcbring lean word de ur 
sy fnbriclte toe te luat om pro
dultte ann Europa t e !ewe r, sal 
682 fnbri elte volgens die jongste 
plan binne twee jaar afgebreck 
word. Die fabrieke vervaardig 
hoofsnakhlt staal, chemiese en 
elektriese goedere. Enr:-eland 
sorg oolc ll:tt die slceep!o.l:lOuhc
llr yf tot !>tilst a nd gehrin~; word. 

Fabriel{e va n militere belang 
soos die wa t a luminium ven·aar
dig, se posi~ie is nog in die 
wcegs l<nnl. 

Die aflnltcling van die fabric
ke sal 30,000 werkers twec jaur 
aan die gang hou. 'n Kwart van 
die toerusting van die fab riPkc 
sal na Rusland en Pole geneem 
word. 

rondom die Kremlin in :O.!oskou. 
gcbou. Vragtc en vragtc bou
matcriaal word hiervoor gL·
bruil<. 

Die DuilS<'I'S voel verontwnnr
dig dat soverl boumateriaal ge
mors word lerwyl hulie gC'C'l1 

huise het ni", skryf Time Hullc 
praat reeds hoc hulle dit in diC' 
lug sal laat vheg. 

Die standbceld is ongctwyfeld 
simbolics van dic> Russiese plan
nc. om hul magte nooit weer uit 
Duitsland terug tc roep nie en 
vtr altyd 'n houvas op Duits
land tc he. 

I S~~;-0~-; Lesersl 
Dit Sien ! 

I 

'------~-4 

Los Brit$e 
St<el$el 

K apt. Henri Slegtlmmp, D.T.D , 
1\iiddC'lburg Tvl. slnyf: Soos be
ltend was op 9 en 10 Oldobcr 
re-unic> van die oud-stryd<>rs t c 
I<lerltsclorp. Alles, etc en 
drinlte. was vir ons gratis en 
by dir stasie het ·n aantal eer
stcklns spoorwegwacns gf'staan 
om in tc slaap. Dit was 'n 
mooi funksie en ons is die 
stadsraad baie danltbaar vir die 
gasvrye ontvangs. Ve rskcic toc
spralte van nie-politicl{e nard 
is gelcwcr, o.a. deur sen Van 
Nicl{erlc, dr. Jansen, ens. Ek 
was oolt ann die beurt. "Xa die 
funlcsie se afloop het dic> pu
blick my ook gevra om \\'l'<'r tP 
praat. Dit was my lean~. Na 
'n panr stories het ek r.<'\'1':1 · 
hoeltom IS ons Afrikan•'n·oll{ 
\·erdccl? Daarop bet ek geant
woord : dcur die verdel'i ('n 
hccrs mt'todc van Engdand. 

Gedurcndc die Engehe oor
log- wat op ons afgedwing is, 
was die vcrdecldheid so stf'rlt 
dat 10,000 van ons mense dit• 
wapens neergele het, en daar
van het ·1,000 weer die wapc>ns 
teen hullc cic mense opgene<:"m. 

Eintlclik nadat ons die oor· 
Jog dcur oormag, vena:ul , 
ens. vcrloor hct, is die Bribt• 
parlem enti're ,tt'lsel inge\'01'1' 
om te vcrdt'cl en te beer.,. 'tt 

Rc>gC'rin~~part~· tcenoor ·n op
posisicparty sodnt En~r land 

lean hcC'r>.. 

Bk dink ons hct die Jaaste \'er
ldesing verloor dcur dr. :\Ialan 
$e koppigheid en dit lyk my dit 
gaan weer die gcvnl wecs as hy 
nic ·n andcr houding inneem 
nie. Hy !tan nle vcrwag dat 
cl' wat so trots is op 'n Afri
lmncr soos di<> K.G., en trots is 
dat ek 'n O.B. is, vir cen van 
sy l{andidate sal stem as hy nie 
' n ander houding inncem nic. 
As sy eie eer en sy eie belang 
dan by hom swaarder weeg as 
die verlossing van sy volk, dan 
maar by my oolc ns sy onder
steuners dit da.n nie self kan 
insicn nie. 

Ek sien ook dat tlr. Malan 
rcken dat dit tot .:>ns voordcel 
sal wees om Engcland te help. 
Ek hoop hy (dr. Malan) sal ook 
instem om ons Bocrc wa t so 
smag na 'n stulclde grond waar
voor ons vadcrs in die veld en 
ons moeders in die kampe m et 
bloed en trane betaal bet, 
gcregtig is op 'n lening eerder 
as Brittanje, ons verdrukkcr. 

In die Republic>l<c was <lit an
d<>rs . Daar was ' n Volksrnad 
m aar dnar was gcen opposh,it• 
n ie, on d anr was vredo <' 11 voor· 
!lpood. Danrom Afril;:aner!., 
ht•lp on staa.n sanm en docn 
wog met partye. Engelssprl.'
ltendes en Afriknnnssprekenut''> 
stttnn r.nam in bclang ,·an wit 
Suid-Afrilca. Dit is al land wnt 
011~ l<cn en licfhl't. 

A.V.B.O.B. 
l..J'Ilbeaorgc.rn, Or atot.oe..Q.JD.D,xu-o. 

~;nufnll> venoekernt>n 

61oemfontelD - Pretoria 
180 Takko 

MEUBELS 
PRYSE STYG VINNIG 

KOOP NOU 
Ons hou a lleen!·lk goeJ~> 

lnvulltelt .M:eu bels in 
voorra!W 

WERDA 
Me ube1handelaars 

(EIENDOMS) BEPERK 
Groote Kcrkgebou - Kaapsta·· 

Verseker u Toekorns 
deur die Elien aar te wonl van 

VASTE EllENDOM 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PLASE 
* BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOO~ 
Raadplee~ -

J. (Kotie) THERON 
CROXLEl'-GEBOU, KUSWEG, 

P osbus 78 Foon 0028 
STRA:-."D 

]s Jf1edisyns 

JY oodsaaJtZilt ? 
Die Natuuru;etenskap 

se nee! 

llEKAl\IP SIEKTE !\lET 

DIE JONGSTE WETEN

SKAPLIKE 1\IETODES 

Met Verbasende Ultslne 

GEE.l'll MEDISYNE! 

GEEN OEFENINGE! 

Die Hartlnekkigstc Kwalo s nig 

Dto wclcnskap bet nou ult&cv:nd dat 
Sodra 'D besmettc llg&OOID8dCCI 8I<OO:l· 
gemaak word van sy {;Jr or onsu1" er· 
hede, dte stektc vcrdwyo. Dcur d1C 
tocpastsn~; van ons wetcoskuplll<e me· 
lodes bel dll oou ·o maltlllto tnol< 

seword. 

Dtt mnnk nto eaak boo crootlg or &an· 
llOudcnd u kwaal IS nJe - sell~ a.t Is 
dll as chrontes or oo&eneeAIIk beG!<m· 
pel. Daar Is hoop vtr u. Gcco mcdl· 
syne or oerentnge benodl~; ntc. U aal 
onder gecn verp!lgtln& stano nlc. Skry! 
a.an ons en verstrek vollcdf~e t,cson· 

dcrhedc In verband met u kwaal. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Posbus 1886 - KAAPSTAD 

Si!E ~ INHrt!TlAAK CD 

lMA~JDE 

,. I)/~ Klein<? \Vou;f,,r" 

--- ·---··----·--·---- -··-

(\'ir die maul.: \'<tn Sl·menl,lt-111.·) 

i' I ct<tk slandaard-!!roolte ~l' tiH' Ill 

~len(' (9 dm. x 4'/ 1 .. dm. x) dm.) 

Ooc•n navraag by u naaslc I la11 

clclaar of sk1·yf dirc>k aan: 

Fabricks,·ertcC<nwnordi~, 1 : 

JOHANN 
Posbus 18, 

H. BUHR, 
Hopefield. 

I I uncl(•lsnavrae word fJc•ncwl/wrn 

~~11 tJJ UJj ~~TrEK~~~ 
OIP [Q)OlE OoEo IF3~~ 

G 
U? 

·"0 nie, Rtaan U in {Jl!l'a(lr dat toe11endiii{J 01111 II 

atlrf'" b innel;ort yestntcl' worel. 

llPie 11telsel f'tlll l'omrnarulo-iutel;:enino lu•t "I' 
:10 ,g,,;e lturnlt~elt• r•ervtll. 'V'turaf JJ. .Vrllif' tt•l>('ll 
trlmtrl rey atreel;ll tl'('n 110/ - Jl('r jtrar op di<' blntl 
in. ' Ona sel•er t(> nural;; tlat u gt?t?n uitgau·(> r·crn 
Olltl alllfJtelil;:(> montlstul;; 11al mis nie, mo('t 11 

onmiddt?llik ontl('rHtatrnde l'Orm t.·oltooi en nturm 
lfl('t " intel>l'ngeltl pos. 

\''CL ASSEBLIEF HIER I::>J 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG (EDMS.) BEPERK, 

POSBUS 1411. 
KAAPSTAD. 

Gcagtc Heer, 
Ek het tot dusvcr ,.DIE O.B." deur middel van cllL• 

lwmmundo ontvang en nccm daarvan kennis dat intekcn
geld vanaf 1 Julie 19-17 regstrceks aan Voorslag (Edms.) 
Bpi<., vooruitbctanlbanr is teen 10/ - per jaar. 

Gaan asseb!icf \'Oort om ,.DIE O.B." aan my adrcs te 
stuur tot ck u in kennis stcl om toesending te staak. 

Hicrmce \'ind u die bcdrag van .... .. ......... .. ...... ....... . 

vir ............. ........... jaar/c se intekengeld. 

Kaam: ..... .. ................... .. ........................ .... .. .......... .... .. .. .. 

Posadres: 

Datum Handtekcnmg 
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TARIEF VlB GEKL1\SSIFISEERDE ADVEBTENSIES: 

Huishoudellke Kenn18ge\\1ngs: 
(Verlowing, buwelik, geboorte, sterfgeval, in memori&m, gelukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 3/- per plaslng. Voorultbetaalbaar. Vir 
herhalings 25 pst. afslag. 

ilandelsadverUnslea: 
Eerste plasing, 2d. per woord. Vir herhalings 2:> pst. atslag. 

tntekengeld op ,Die O.B." (verskyn weekllks): 10/- per jaar of 5/- per 6 maande. 
Voorultbetaalbaar. Stuur oovertensiegeld en be$te111ngs na Posbus 28, Stcllenbosch, 
en iotekengeld na i'osbus 1411, Kaapstad. 

VERLOWING 

NEL-PRETORIUS. - Hlermee word 
bekend gemaak dat Annatjle, oudste 
dogter van (oud-geinterneerde) Nlek en 
mev. Nonnle Pretorius, verloof geraak 
bet aan Hans Nel, OP 4 Oktober. AJbei 
Is van Van Ren$burgdorp, Heidelberg. 

22/10/1B 

SPIES-BOSMAN. - Die verlowlng 
word bekend gemaa•k van Rita, entgste 
dogter van mnr. en mev. D. J. Bosman, 
san Frikkle, seun van mev. en wyle 
mnr. A. Spies, albel van Bellville. 

22/10/18 

HUWELIK 

VIr l'artytJies, reaepsles, dlneea, pro
Deer die Kaapstadse Afrlkaner-Koffle
buls (K.T.K.). Ult Wandelgaoog. Groote 
Kerk-gebou. Lug beerllk verwarm en 
gese111g op koudste dag. GerletUke, 
botltke en doeltretfende dtena. 

IN ME~IORIAM 

VICTOR. - Een jaar van onelndige 
verlange Is verby, verlange en gemis, 
wat by die Heer alleen bekend Is. Nooit 
sal ons 22 Oktober 1946 vergeet, toe 
ons dlerbare eggenoot en va.der so skie· 
Ilk van ons weggeneem ts. Geen geluid 
oor sy Iippe so .atll en wit, geen a!· 
skeldstraan in sy ~. alleen net die 
Jaaste snik na die hemelpoort. - Van 
jou steeds treurende eggenote, Mlem, 
en kinders, Vars!onteto, Merweville. 

BENODIG 

FLUKSE ONGETROtJDE JONG ) l AN 
op hoogte met saM- en veeboerdery. 
Goeie vooruJtslgte vir die regte man. 
Gctuigskrif N.G. Kerk predlkant 'n 
verelste. Nadere besonderhede doen 
aa•nsock by G. P. SLABBERT, Excel· 
sior, P.K. Danlelsrust, oor Bethlehem. 

VRYSTAATSE GOUDVELD 
EIENDOMME 

VIr Elendomme Henneman, Odendaals
rust omgewtng, raadpleeg WELKOM 
EIENDOMS· EN TRUST AGENT-

~~).B~n::~~. (:~~:;.~!~b~=~~ 
' 16/4/TK 

BOl\IE, PLANTE EN SAAD 

AARTAPPELS. - Pragtlge, gesonde 
en vars graad I, teen 18/- per 150 Jbs. 
Eler-grootte saadaartappels, tweede na 
lngevoerde, 17/6 per 150 lb, en okker· 
neutgrootte 14/6. Alma! V.O.S. Beth· 
lebem, In nuwe s&kke wat teruggestuur 
moet word. Ek waarborg tevredenheld. 
-s. w. RABIE, Kommandant, Bus 
328, BETHLEHEM. 8/10/TK 

RESTE OESERTll<'ISEERDJo: GROEN" 
TESAAD.-Pryslys verkrygbaar. Bestel 
al u benodlgdhede K.B.A. van: PRE
MIERS, SCH0El\1ANSHOEK. 20/8/TK 

OROEl'o _..__,AAO. - Detroit en Eglp
tlese plat beet 7/6; Chanteney-wortels 
10/.; Beauty- en Marglobe-tamaUes 
35/-; Tom. Watson-waatlemoen 10/-; 
Kropslaoal 17/6 per lb. Alma! 6d. duur
der per 'At lb. Handclsnavrae verwel
kom. - KARROO-SAADVERSPREI· 
DERS, Posbus 107, OUDTSHOORN. 

20/8/TK 

PATATBANKE. - Op hul beste, 
bestel dadelik. Drlemaande wit 10/
per 80 pd.; 7/6 per 60 pd .. sak. S~s
of driemaande wit en borne stegg•es 
6/6 per 1,000. Gelewer serpentine. 
K.M.B. - P. J. GERBER, Hoekwll, 
GEORGE. 15/10/TK 

PATATRANKE.-In vo11e groel, reg 
vir plant. Wit drlemaande 8/- per 70 
lb., Borrie 10/- per 70 lb. Sesmaande, 
wit· en Borriestegglcs 6/ • per 1,000. 
P&tats teen 12/· per sak. K.M.B. -
H. ROELOFSE, P/s Serpentine, Dist. 
GEORGE. 1/10/TK 

PATATUANKE. - Ultstekende rooi· 
grond-patatranke. Sesmaande 7/- vir 
80 lb., drlemaande wit 7 I- vir 60 lb., 
Borrle-, wit· en sesmaande·steggles 
(met ha<Dd gesny) 6/- per 1,000. K.M.B. 
Meld stasle. - B. H. GERBER, D/sn., 
Klaashoek, P.K. Hoekwil, GEORGE. 

24/9/5 

VUUOTEBOt\lE. - Rose vir Julle
Augustus-planttyd 1947. Ons puik 
voorrade verseker tevredenheld, maar 
.... die aanvraag Is groot, bestel nou 
en voorkom teleurste1llng. - BER
HOLDT SE BOOMKWEKERY, Posbus 
660, JOHANNESBURG. AA/26/3/TK 

ELEKTRIESE REPARASIES 

ELEKTRON KONTRAKTEUBS. -
As u stoor of ander elektriese toestel 
butte wcrklng raak, raadpleeg ELEK· 
TRON (L. J. du Plessis) vir vinnlge 
en redellke diens. Keeromstraat 18 
(regoor Die Burger), Kaapstad. Tele
foon 2-5060. 22/10/2 

GEMENG 

I!KOENREPAJlASIES. Ondersteun u 
mede·Afrtkaner en weea veraeker van 
die beate dlenate by VOORTREKKER 
SKOENHOSPITAAL, Langatraat 291. 
KAAPSTAD. Foon 30164. 4879/2e 

VAN'S CONCRETE PlWDUC't'S. -
Terazzo Kombuls· en Handw&Jibakke, 
Saddens, SepUese Tenks, Pllare, Vloer· 
teels, Voertroe. Enlgleta In beton. -
Dlrekteure: P. W. en P. G. VAN 
HEERDEN, Potgleterstraat 258, PRE· 
TO RIA. 

HORLOSmMAKER 

DESKUNDIOE BERSTELWERK aan 
Borlosle.. Aile werk word gewaarborg 
en spoedlge atlewerlng. - P. PRETO· 
RIUS, Keeromstraat 18, Kaaopstad. 
(Voorbeen Kerkstraat 69). Foon 2·MM 

1\IEUBELS 

t\lEOBELS. - Koop u meubels van 
UNIKA MEUBELS (EIENS.) BPK., 
en weea verseker van u waarde en be .. 
sparing. Geen katalogusae tot beskik· 
king nle. Skryf om beson<ierhede en 
meld wat u verlang. - Hootkautoor: 
Vlctorlaoweg 171, Woodstock. Takbe.lg
beld: Jan Phlllps-gebou, La42y Grey
atraat, PaarJ. Foon 929. 

&ADIO 

WVW .E.N LOUW, die Be:oero.;o 
ftd.dto·tn&en•eura, tltutewec. 1' A.KOW, 
tt:r .. ot~p en nerate! &<110'a eo ~lektneae 
J.'outeue. GereKtatreerde .lllelttr1Jiltotta· 
&&nnemara. Jro..n St·M.. ·::, 

SOUT TE KOOP 

.BOEKE-PAK.IQ:T. - Nege s&kke wit 
vee- en 100 lb. fyn bottersout £2-10-0. 
Nege sakke sneeuwlt en 100 lb. Cyn 
bottersout £2-13-6. Vry gelaal sout
werke. Beste!: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER, P/8. No. 4, Arbeldsloon, 
BLOEMFONTEIN. 21/5/'T'K 

TE KOOP AANGEBmD 

JUKSI<EIE. - Bottelvormlge skele, 
3/9; kopskeie 4/6; agtkanllge skeie 
5/- en Natalskele 5/6 per paar. -
KOOS BOTHA, P/s Serpentine, Dlst. 
GEORGE. 17/9/TK 

L'IDEAL PBONKRUG·I,Et:UHOND
Jn;s, gereglstreerd, ultstekende slam
register, pronke volmaak en Sinus De· 
moidus-vry. Ult kroot. sterk, kwaal en 
gesonde ouers, ultstekende wa•ghonde. 
Beveilig u huts! Reuntjies £8 Ss. -
J. KEMP VORSTER, L'ldeal, P.K. 
MOTKOP, K.P. 22/10/2B 

,Pl,Y~IOU'I'K ROCK"-HA.NE.- Vier 
maande oud. V.O.S. £1 1s. stuk. • Hier
die bane Is goed ultgegroei en groot 
vir hul ouderdom. - J. G. KEMP, 
Bus 16, KIRKWOOD. 22/10/4 

\'RUOTEPLAAS, DISTRffi-('t :Rt:s. 
- Eersteklas Ceres-vrugteplaas uit die 
hand te koop met bestaande oes inge
sluit. Groot ongevecr 67 morge en 
beplant met ongeveer 7,000 vrugt~bome, 
perskes en prulmedante, In volle drag. 
Twee myl van P.A. Hamlet. Bruto 
inkomste ongeveer £5,000. Gerieflike 
woonhuis met bultcgcboue. Prys bllllk. 
Twee·derdes op eerste verband teen 4 'h 
persent. Verband nle oproepba-ar vir •n 
aantal jare. Beslt dadellk. Verdere 
besonderhede van S. J. HAUPT
FLEISCH, Bus 6, Telefoon 11, CERES. 

PLUIMVEE 
Ole .Beete Firma om u PLUIMYE.E 
EI.E&S ea ander l'KODUKTE ..., 

te etunr Ia: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
IE<!ma.) Bplt 

M()BEIIlA.RK (Poabua UBI) !"ew1GD 

V erjaardag ketting 
Oktober. 
22 l<'redrika Bronner, Stella. 

Ccclele Clll!ers, Paarl. 
Elizabeth Koen, Frankfort. 
Wilheimlna Theron, Koster. 

Jacoba van Dyk, Steenbokfonte!n. 
23 Marlta van Schoor, Paarl. 

P. G. Wium, Vlottenberg. 
Louisa van der Westhu!zen, Stella•. 
Chrissie Brits, Rustenburg. 
Martha Nieuwoudt, Buurmansdrift. 

24 Minnie Steyn, Stellenbosch. 
Eduard Oosthuizen, Frankfort. 

26 Susanna du Toit, Kirkwood. 
Catharlna de Vllliers, Bultfontetn. 
!>!aria Nel, OttoshoOP. 

26 Chari CUlie, Wellington. 
Johanna Botes, Loxton. 
Johaonna Smit, Loxton, 

27 Jan Joubert, Hugenoot. 
Jacoba BronnH, Stella. 
Chatrlna Mynhardt, Stella. 

Steranes Els, Stella. 
Elizabeth Coetzee, Rustenburg. 

28 Trulda van Velden, Ste11enbosch. 
Marletjle Welthagen, Rustenburg. 

29 Hester du Tolt, Wellington. 
30 Henn!e Burger, Brandvlei. 

Willem Fourle, Luckhoff. 
Casper Scbutte, Potchetstroom. 

31 Rene Dempers, Pa-arl. 

November. 

1 Charles Kemp, Kirkwood. 
Andries Nieuwoudt, Stella. 
Jan van der Merwe, Paarl. 
Anna du Toit, Wellington. 
Marla Nortje, Kafferskraal. 

2 de VHiiers du Toit, We11lngton. 
Dina de Jager. Boshoek. 
Herman us Potgieter, Bosbokrand. 

3 Annatjle' v. d . Merwe, Stellenbosch. 
Anita Nell, Port Elizabeth. 
Marla Welthagen, Rustenburg. 

4 Aletta Eksteen, Paarl. 
Aletta Nieuwoudt, Stella. 
Hendrik Nel, Aughrables. 
Eckley Dykman, Paarl. 
Pieter Eksteen, PMtrl. 
Gean de Freitas, Johannesburg. 

Rewolusie Dreig 
Teen Kommuniste 
In Jo~go-Siawie 
Die hardhandige onderdrukking van die godsdiens deur 

die Kommunistiese regering in Joego-Siawie het tans tot 
g~olg dat die smeulende ondergrondse rewolusie teen die 
Kommuniste dreig om in 'n openlike verset oor te gaan. Die 
Iede van die weerstandselle bestaan uit Iede van die Katolieke 
Kerk. 

perk tot optrede deur die poli
sie. Die omvang van die verset 
hct so tocgeneem dat leereen
hede tans ingeroep word. 

Egskeidings 
In Amerika 

'n Rcgter van die Amerikaan· 
se hooggeregshof, regter A. 
Soarbaro van Chicago, verklaar 
dat gereken teell. die huidige 
tempo van egskeiding in Arne· 
rika, ecn uit elke twce huwelike 
oortwintig jaar ontbind sal 
word. 

In die provinsic Illinois is ecn 
uit elke drie huwclike tans op 
pad om verbreek te word, het 
hy verklaar en teen 1975 sal een 
uit elke drie huwelike tot on· 
dergang gedoem wees voordat 
hulle voltrek word. Hy voorspel 
dat teen daardie tyd 51 persent 
van die huwelike ontbind sal 
word. I 

Uit Salonika word berig dat 
daar toenemende botsinge tus
sen lede van die ,Kruisvaar
ders van die Woude" en die mili
tere owerheid in die berge waar 
die anti-Kommuniste hul skuil
hou, plaasvind. 

Hierdie grocp vcrsctters be· 
staan rcet:nl sedert maarskalk 
Tito bevel in Joego-Slawie oor
geneem het en alle politieke 
tcenstanders gelikwideer hct. 
Ecn van die klagtes wat teen 
biskop Stepinac ingebring is 
tydens sy onlangse verhoor en 
tot die dood veroordeling, was 
dat hy die vlag van hierdic 
a!lti-Kommuniste geseen het. 

Ellende Laat Duilsers Na 
Verdowingsmiddels Gryp 

Om Te Vergeet 

Daar word reeds etlikc maan
de lank teen die mcnse opgc
tree. Dit was egter slegs be-

= 

Duur Britse 
Ornamenfe 

Terwyl die Britse volk reeds 
bankrot die tockoms tegemoet 
gaan en afhanklik is van die 
genadebetoon van die domi
niums wie se ekonomicsc kragte 
hy besig is om uit te buit, 
word daar aangekondig dat die 
huwelik van die Britse prinses 
<Elisabeth) ongcveer £5,000,000 
sal kos. Die uithang van viae 
en versier van gcboue van 
staatswee sal aileen £10,000 kos 
tcrwyl daar aan die oggendete 
op die dag van die huwelik 
£1,000 bestee sal word. 

Mens vra jouself af hoc lank 
die Britse volk in sy bankrot
sl<ap sal kan bekostig om sulke 
duur ornamcnte soos 'n ltonink
like gesin aan te hou. 

Volgens 'n voorlopige besluit 
van die afbakeningskommissie 
in Kaapla.nd sal twec platteland
se kiesafdelings, Prieska en 
Tembocland verdwyn. Na ver
wagting sal die finale beslissing 
van die kommissie teen die mid
del van Desember bckend ge
maak word. 

Die toestande in Duitsland laat baie Duitsers na ver
dowingsmiddels gryp om die honger en ellende te vergeet, 
\'olgens die verklarings van mecliese dokters en die speur
diens in Duitsland. Aileen die feit dat dit so moeilik bekom· 
baar is, ma.ak dat die Yerdowingsmiddels nie meer algemeen 
gebruik word nie. 

Die meeste van die personc 
wat slagoffers van die verdo
wingsmiddels geword het, is 
oud-soldate van die Wehrmacht 
wat wonde opgcdocti het ty
dens die oorlog en narkoses 
ontvang het om die pyn draag
liker te maak. Hulle is van
dag volslae slagoffers van die 
verdowingsmiddels. 

Tipies van hierdie gevalle is 
die van 'n oud-so1daat wat aan 
sy kakebeen gedurendc die oor
log gcwond is. Hy het gereeld 
inspuiting van morfien gekry 
en nou dat hy gesond is, be-

-~============== 

Meer Vroue 
As Mans 

Vir Huwelik 
Die tckort aan mans in Ame

rika het tot gevolg dat meisies 
sommer enige man vat afgesien 
van hoe goed of slegs hy is, 
volgens eerw. Gilbert Appel
dorf. 

As gevolg van die feit dat 
daar dubbel sovccl ongetroude 
vrouens tusscn die ouderdom 
van 2o-34 is as mans, word on
getroudc meisies bokant 22 jaar 
bang dat hulle sonder mans sal 
sit, het hy aan sy klas studente 
(aspirante vir die huwclik) vcr
klaar. Hy het gese dat al manier 
om die regte persoon te kry, is 
om self die regte persoon te 
wees. 

staan daar 'n behoefte en 
drang daarna wat hom dryf om 
dit aanhoudend te gcbruik. 

Slagoffers vind dit egter baie 
moeilik om die verdowings
middels in die hande te kry 
Klein hocvcclhede morfien, 
kakalcn en pervitin kos baiC' 
meer as diamante. Ecn gram 
van hierdic onwettige verdo
wiugsmiddcls kos maklik £50. 
Dit word oor die grense gC'· 
smokkel en op die swartmark 
vcrkoop. 

Aanbid Tito: 
Ontvang Kos 

\Vatter metodes die Kommu
niste volg om bekeerlinge te 
wen en hulle van die godsdiens 
te speen, blyk uit onderstaan
de verhaal wat Review of World 
Affairs vertel: 

In 'n ldein dorpie in Joego
slawie bet <lie Kommuniste on
tangs at die kinders in die 
dorp versamel en bulle aangese 
om God te bid om vir bulle 
voedsel te skenk. Bulle bet go
bid en gewag, maar niks het ge
beur nie. Daarna is bulle aan
gese om veldm. Tito te aanbid 
en vir hom kos te vra. Bulle 
bet gehoorsaam, en kort daarna 
is bulle na 'n saal geneem waar 
tafels met heerlike geregte op 
bulle gewag het. 

Die Amerikaners verklaar dat • 
dit 'n ou praktyk in Rusland is 
om beh:eerJingc vir die ongeloof 
en kommuni>.me te werf. 

EERSDAAGS OLIE, UIT 
ONS STEENKOOL 

Lin Yutang, 'n bekende Sji
ncse skrywer, het 'n tikmasjien 
uitgevind wat 90,000 verskillende 
Sjincse skriftekens kan tik. Dit 
is die produk van 30 jaar se na
vorsing. Dit kan in een uur 
soveel tik as wat 'n gewone 
Sjinces in cen dag kan skryf. 

Die planne vir die maak van olie uit Suid-Afrikaanse 
steenkool, neem stadig maar seker vorm aan. Die l\linister 
van Ekonomiese Ontwikkeling sal eersdaags die name aan
kondig van die lede van die raad wat Iisensies moet toe· 
staan om olie uit steenl<ool te vervaardig. 

N'a verklaring sal dit die 
vooruitgang van die Sjinese baie 

Daar is tans vcrskcie onder- I 
nemings wat belang stel in die 
saak. 'n Klein fabrie'5 sal sowat 
£15,000,000 kos, en dit sal van 
twee tot drie jaar duur voordat 
dit op aansienlike skaal olie sal 
kan vervaardig. 

G. A. FICHARBT, Bpi\ 
(Ltd A.trfkaaDH Ban4ela1UUtllwt 

MASJINERIE, YSTERW ARE 
PRODUKTEBANDELAARS 

Foon 700 Opgerlg 184!1 

BLOEMFONTEIN 

ROBERTSON 

FONDSDAG 
... word gevier op 

VRYDAG, 31 OKTOBER vanaf 2 uur n.m. 

Spreker: Dr. ERIKA THERON om 8 uur n.m. 
ALMAL WELKOM. Omliggende Kommando's word ook 

vriendelik uitgenooi. 

. 

I 
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BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 22 OKTOBER 1947 

GENL. KOOS DE LA REY 
22 Okt5 1847-22 Okt. ·1947 

Op Ileldedagvieriugs is vanjaar spE>siaal aandag geskenk aan die 
herdenking van die honderdstE> gE>hoortedag van die ,.b eroemde Leen van 
Wes-Transvaal," wie se uitstaande krygsman::;talcnt vir hom 'n naam ge
maak bet ver )mite die grense van sy eie vader)and. 

TWEJ<:;DE VRYHEIDSOORLOG Slagtersnek-opstnnd, die 26,000 

Die eerste en die laaste oonvinnings in die TwePdl' 
Vryheidsoorlog, nl. Kraaipan en Tweebosch, sowel as dif' on
vergeetlike slae van Nooitgedacht en Ysterspruit, is behaal 
onder die aanvoering van Genl. de Ia Rey. By Tweebosch 
het hy te staan gekom teen Lord 1.\lethuen. 

vrNU' en kindel's wat in die 
lton..,entrasielmmpc van honger 
l'n <'ll<'nde m oet; .. t<' rf, die talle 
,r~>helle" (wa:trondu Gideon 
Seht>epers) wat gedurend<> 1901 
en 1902 geskiet en opg!'hang is, 
di<· uiteinde van G<'nt'raal 
IS1·~·c·r~ in die Vaalrivi!'r, die 
tluod van Jopie Fouric voor ' n 
vuurpeleton, • . . . ~>n ons knn 
1-.l'kl't' wees dat die ly'i hi!'rme!' 
nag glad nic beeindig i'l nie, 
nant die Vryheitl'iideaa l lt>ef 
\t>ort, en: 

Toe hicrdie Engelsc cdclman, 
swaargewond in die b<'<'n, in 
dt·'! Boere se hand<' val, hct 
GC'neraal de Ia Rcy alles in sy 
vermoe gedoen om hom go<'d 
te verpleeg. Hicrmcc het baie 
boere geensins g<'noi' gf'n<'em 
m•:, terwyl bul in gcdagte hou 
hoc die Engelsc mel Gideon 
S··h<'CpPrs gehandel hct, maar 
hy hct sy standpunt by die 
Kry~sraad deurgedruk, nl. dat 
dil 'n Chdsten se plig is om 
nan 'n g,•wonde soldaat all!' 
moontlike hulp te verleen. Hicr
die edelmoedige gebaar tef'n· 
oar sy vyand, herinner ook aan 
di!' optrede van Presid!'nt 
K1uyer t.o.v. Jameson. 

VOOltTREKKERSEUN 

D ie vad.'r van die Generaal 
h"~ uit die distrik George na 
die noordc getrek, en hct hom 
oanvanklilt op \Vinburg gcves
tig waar .Jacobus Herculaas gP
bor<> is. Later het hy cgter na 
die distrik \Volmaranstad gc
trek, en hicr, op die \Ves
Transvaalsc vlaktes, het Jaco
bu.; opgcgroci. 

Na sy nuwclik vestig hy hom 
nnby Lichtcnburg waar hy dan 
oolt gcwoon het met die uit
breek van die Engelsc-oorlog. 

Verecnigmg, 31 Mci 1902, wa'l 
'ir hom, soos vir alma! wat hul 
Vryheid so hoog geskat en be
mm het, 'n bitter verneder;ng. 
To~-: h~>t ook by in hart !'n si!'l 
Jtepublikdn gc>bly, en vas geglo 
dat die Bocrcnasie nag weer 
vt·y sou wccs onder die gclicfde 
VIERKLETJR. 

SEPTE)IBER 19H 

So het hy en andcr Boere
generaals soos Beyers, Kemp, 
M<~ritz, en de \Vet, uitgcsicn na 
die gelccnthcid om di!' juk van 
Uritse oorheersing af tc gooi en 
hul vryheid terug tc kry. · 

Die besl•tit van die regering 
c>m Duits-Wcs-Afrika ann te 
'.'Ill, net na die uitbreck van di<> 
c1 rste \V.§reld-oorlog, het hier
di<' gelee!ltheid geskep, en was" 
-'It nie t6e vir die tragic«e c.n
geluk wat hom gctn•f bet ni!', 
'3ull die sogenaamde ,RI'bellie" 
culmitief 'n ander verloop ge
had het. Tcrwyl hy en GC'nl. 
Beyers egter van Pr!'toria via 

1 

Johunncsbnrg na Potchc>f
stroom op pad was, is daar op 

~~~~~~~~.::~ 

1\ERSFEESK.AARTJIES 

• 
Hou a.~. uitgawe dop vir \'Olle 

hC'sondf'rhcde omtrent O.B.- !'11 
Bot•rt>jf'ug-l<ersfeeskaartiics 
ongt>lukklg kan ous u nie h i!'r
mf'c ttio besonderhede get' soa!. 
a:mgt•kondig nie. 

Ons bring u ~·anjaar ie~s 

nuuts! Eenvoudig en deftig! 

die motor gevuur toe hul!e nie 
wou stop nie, en is Genl. de Ia 
Rey dodclik gctref dcur 'n op
slagkoe•·l hy wat aan so
vee! koc(il!; van die vyand ont
kom het. 

Maar hocvef'l van ons Volk<;
helde bet nie 'n ewe tragi~>se 

dlloli. mot"> !>tt>rf nie? Dink 
maar aan mann(' soos Piet Re
tid, Piet U~·s, f'n talle ander 
wat deur J{affer<,, Hottentott~>, 

en Boesmans doodgesteek is, 
a:m die vJf slagoffers \'an die 

,.Die Stryd wat on'i Vadel"i 
bt>~in bet 

Sal wol'd tot on!> stt-rf of 
gE>win l•et! 

DIT IS DIE EED VAl'\ 
JOXG SUID-AI!'RIKA !" 

KESTELL-LAERTREK 
In die skadu van die Drakensberge is gedurende die af

gelope skoolvakansie 'n onver~eetlikt' Boerejeuglaertrek gf'
hou! \Vie verlang dan ook meer as 'n laerterrein omsoom 
met skaduryke wilgers en 'n kabbl.'lemlf> bergstroompie, flinl< 
vlagparades, lekker ou tent-inspeksies, heerlike Vrystaatse 
mieliepap met braahleis en koffie, sagte wiegeliedjies om 
die kampvuur, sonskyn, en onoortrefbare kamp-ouers i.n dil.' 
persone van ~omma.ndaut en 1\lev. ,Kleinboet" de Jager? 

Geen wonder dnt diegene wat die laer besoek bet, net 
die volgende dag terug was met al die nodige laergereedskap 
om die orige tyd saam met ons deur te bring nie! 

O.B.-BELA...."'IGiiTELLIX(, 

\'crblydcnd was. dit om t!' 
51CII dat O.B.-Iedc sowel as nn
dcr!:ldcnkendes van die omgP
wing, hul belangstelling in di<' 
lac:-r gctoon het deur ons te 

SALUUT: ,JNtg--offisiere en 
B oeredogtt•r t;ytlens die onlangse 

Vrystnaf'le laertrelt. 

besoek en ook self by tc dra 
t:ot die jolyt om die l--amp\'llur. 
Die plaaslike O.B.-veldlwrnet
skap hct I ul fondsfunksic in 
eli~ laer gehou, by welkc ge
lccnthcid ook die Boercjcng die 
n1oue opgerol en £9 bymekaar
gd•ring hl't. 

BOEREDOOTERS 

Hier hct die Bocredogtcrs ge
toon wat in hulle stcek, want 
r,Jet die groat skaarstc aan 
scuns (was hul dalk lugtig vir 
, . :r,gstaan? J bet hul self tente 
opgcslaan, voortjics en gate ge-

gtawe, paradctt'rrein geskoffel, 
v1agpaal ingeplant, parades 
W:Jargenccm, ens. Tog sou d it 
alles nie so maklik kon gaan 
sonder die plnnslike Boerejeug
ofJ tsier, Vcldl:ornet Eksteen, 
nit! 

Afgesien van praktiesc onder
rig in paradcbcwcgings, tent
in~peksie, marsjecr, <·ns., is de
monstrasics in Moederkunde, 
s< cpkool;: en lluishoudkundc gc
f'"''- en is oolc Orgo.nisasic, ons 
O.B.-idcologic, Bocr<'j<•ugdrag, 
die gedrag van dtc Bol.'redogter. 
en ons Vl<!~ bcsprcck. 

Die twec uitstnppi< s na Kris
ta! pan en c: ie S.ab:ltn-grotte, hC't 
\'t>otsien in die begcerte om 'n 
L.£tjie berg te klim. By Kris-

LEWEXSLUS'l'IGE JEUG: 'n 
l{ykie in <lie Boerejeuglaertrek 
wat onlangs op Kesten gehou Is. 

Vervolg · 
~ 

IN DIE TRONK 
'n Paar Elcstra Komberse 

ucur KRISJAN 

Reg tcenoor my sci was die 
stoorkamer waarin daar kom
bcrsc en allerhandc tronkbcno
dlgdhcde gehou is. Elt hct met 
die bandiet wat daarin gcwerk 
hct, op 'n goeie voct gcraak en 
saam met die sigarcttc wat ek 
gcrceld in die sci ingc~moltkcl 
hot, was ook altyd twcc vir hom. 
Elite middag as ons uitgaan vir 
oefcning, bring hy dan skelmples 
vir my twec addisionele kombcr
se en plaas dit by myne. In die 
more as ek moet gaan was, ltom 
haal hy hullc weer en pluas 
hullc terug in die stoor. Sy twce 
sigarctte 11! dan ook daar. <Dit 
is wannccr ons gaan was dat 
bandictc ons sclle uitvee en die 
vloere opvryfJ. Gedurendc die 
dag, as dit mag gebeur dat die 
voorradc gedaan word, was die 
kombcrsc dus nic weg nic, en 
snags het dit vcrhocd dat ek to
taal verys. 

Hierdic bandietc het voorwaar 
nie 'n gcmaklikc !ewe nie. Hulle 
kry nilts behalwc gekookte mie
lies nie, en word ook gou baic 
skraal in die tronk. Die rci.\ls is 
baie veclciscnd en hulle behan
dcling baie ktas, maar bulle kan 
nie daaroor kla nic want hulle is 
tog maar in die handc van die 
bcwaardcrs en dit sal nic vee! 
help om hullc aan te kla nie. 

Ek kon egtcr ecndag nic an
dcrs as om op te kom vir een 
van hicrdic bandictc nic. Die 
bandiet het een of ander ligte 
oortrcding begaan, en het daar
voor vyf houe met die kats ge
kry. Ek was toevallig by toe 
die bandict weer terugkom om 
aan die betrokkc bcwaardcr 
terug te rapportecr. Die wou 
toe eers die houc sicn. Die ban
diet ontbloot hom en daar le 
die houe, een na die ander, so 
presies ewe \'er van mckaar asof 
hullc eers gemect is. Elke hou 
het gebloei en was opgchcwe. 
Die bewaarder pluk toe oak nag 
sy knuppel uit en gee die ban
diet 'n geweldige hou met die 
handvatscl-riem, <wat agt 
duim lank is en om die arm 
gehaak word om tc vcrhocd dat 
die knuppel sou uitglip). 

Die bandiet spring regop en 
gee 'n skree van pyn, maar die 
bcwaarder lag heerlik. Ek kon 
nic anders as om my opinie van 
hierdic bewaarder sander anr
seling aan hom te gee nic. Hy 
kon niks se nie, want hy het 
gcwcct hy hct verkeerd gcdocn. 
Dat di!' tronkrcgulasies geensins 
slap is nie, is wei dceglik tc ver
stanc, maar om behae te sltep 
in wrccdhcde, en die nag boon
op self t!' plecg, is net so vcr
foeilik as die daad wat die mis
dadigcr Relf geplecg het, indien 
baie ergcr ni<'. 

KOI•'FIE-GRAPPIES 

Ons het baic grapples in die 
tronk gchad: 

Later is ons toegelaat om kof
fic asook allerhande ander ect
ware te koop met die geld wat 

talpan is di<; licflikstc klippe 
bymckaargcmaak, en daarvoor 
1:. oak Jat"l' prysc toegeken. In 
die grottc moes alma! weer 
kecr vir die vl!'rmuisc in bulle 
hare, t<'rwyl ecn vir cen op die 
maag deur nou gnngctjie'l seil! 

En saanJ om die kampv~.:ur 

het nie net pieknieklif'djies, 
• olksliedc-c, en Bocrejeug· 
lit:dere wcurklink ni<', maar oak 
un" eic Lacrlied: 

,.Sing van die Lnc r van 
Kestell sc Jcug! 

Vrolike stC'mmc \'Ol blvd
skap en vreug! 

Sing, sing, Boercjeug sing; 
Laat jul stemme wecr

klink!" 

ons O.B.-vricndc vir ons gestuur 
hct, om on.s karlgc rantsoen 'n 
bietjic aan tc vul. Ek is elke 
more, net nadat ons gaan was 
het, tocgelaat om in die eetka
mer tc bly om die koffie te 
maak. Ek skink dan elkeen s'n 
in, dee! die suiker en a nder eet
ware uit, en dan word dit na 
die selle gcdra. 

Omdat my vricnd, Dries, nou 
nic eilttlik 'n besonder lang 
kerel is nie, maak ek cgter sy 
bekcr nie beeltemal vol nie. Gou
gou laat hy vra hoekom die 
bckertjie dan so lei.!rig is, en 
Jaat ek hom wcct dat ck syne 
nic kan val rraak nie aangesien 
hy daarin mag val en vcrdrink. 
Daar hy my toe egtcr die vcrse
kcring kon gee dat hy gocd kan 
swcm, hct ek daarna maar sync 
ook vol gegooi! 

Ons is elk maar net cen beker
tjie koffie toegelaat. Ecn more 
vra ek egtcr of iemand nag 
koffic wou he. Dries en Schalk 
wou dadelik nag he. Ek stuur 
tal' 'n bckertjie mocr en flou 
kofficwater vir hullc, en sluip 
agtcrna om te sien wat gcbeur. 
Dries hct die poets gou agterge
kom !'n gee toe maar die ,.kof
fic" vir Schalk, wat ewe gretig 
drink. Toe hy agterkom dat dit 
water en moer is, was hy cgter 
ietwat ontevrcdc, en het gerekcn 
dat dit nic tuishoort in dio 
vcrdrukking waarin hy verkcer 
nie! 

l\leer Grappies 

Die baddery was maar erg 
onaangcnaam in die winter in 
die yskouc water onder die oop 
stortbad, behalwc vir Dries wat 
elke more s<.'suur daaronder in
gcspring het. 'n Mens is dus 
baie bly as jy al begin afdroog 
en dit> hitte kom so stadigaaan 
terug in jou lyf. Dis dan wat 
een van jou vriende stilletjies 
wegsluip en met 'n hand sand 
jou wil kom help afdroog. Dit 

• ••••••••••••••••••••• 
WERF JY INTEKENAARS 

OP VUURSLAG'! 

•••••••••••••••••••••• 
hct my al 'n paar maal oorge
kom, en nictcenstaande dat ek 
die hulp vriendclik van die hand 
gewys het, het dit telkens maar 
weer gebcur. 

Ek sit toe eendag my stukkie 
seep mooi reg en wag vir die 
hand sand. Toe dit kom, bla
ker ek au Bocta met die seep 
op die been, maar ck hct darem 
nic gcwect dat seep so hard gooi 
nle! Ek gee nie om om tc was 
as dit nodig is nie, maar om 
so onnodig in die koue oor te 
bad, was na my denke tc erg. 
Dit het ongelukkig nic die spe
lctjie gestop nie. Die sand het 
later maar weer gckom, en moes 
ek maar weer inspring. 

Eenkcer wou Dries baic grnag 
vir my 'n bricfie laat kry, maar 
ons kon nie bymekaar kom san
der dat die bewaarder by is nic. 
Ek sien hom egter staan en 
praat met die bewaardcr, ter
wyl hy in sy hand agtcr sy 
rug 'n briefie vashou. Ncs ck 
kylt waai hy die briefie vir my. 
Ek maak toe maar of ek ook 
iets vir die bcwaarder wil vrn, 
Ln stap agtcr Dries verby om 
aa:1 die anderkant te gaan 
staan. Met die verbygaanslag 
vat elc die briefie uit sy hand, 
en vra toe maar ewe gedwce 
my vrae aan die bewaarder. 
Snaakse dinge gebeur soms voor 
'n mens se oe! 

<Word vervolg) 
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HUURWET LAAT BRITSE 
IMMIGRAN'l~E HUlSE 

VOOR UNIE-BURGERS KRY 
l ngevolge die bepalings van die Hum·wet waardeur werk gewers huise 

aan hulle werknem ers kan verhum· sonder die verpligting om dit deur be
middeJing van die Huurkon troleur te doen, slaag toen emcude getallc im
migrantc daarin om huise te kry binn e ' u paar dae nadut bulle in Suid
Afrika gelan d h et. Un ie-burgers wie se name op waglyste geplaas moet 
word, wag egter maan de sonder enige hoop om 'n huis te kry. 

Baie va n die huise wat immi~rante so bekom, -;taan 

WAARVOOR HET 
S.A. GEVEG? 

Op 3 September 1939 bet Brittanje oorlo~ ann 
Duitslan(l verldaat· met die doel om Duitse me<le
din~ing op die wereldba ndel vir altyd uit t e skal•el. 
I n 19-!5 het Brittanje ooreengekom met Ruslan1l en 
Amerika om a ile groot fabrieke in Duitsland af te 
breek en sy staa lproduksie tot 'n minimum te beperk. 
Va n<lag betaal I<;n~eland £100,000,000 per jaar vir 
Duitse onderboud en laat hy die Duitse s taalproduksie 
weer opskuif na die vooroorlogse peil. 

Tot watter nut was die oorlog vir Brittn.nje 
en Suid-Afrika? 

egter leeg omdat hulle familie not.; in Engeland is en geen 
passnte kan kr y nie. 

In 'n onderhoud met die ver
teenwoordiger van die Huurkon
troleur in Kaapstad, is a:m Die 
O.B. verklaar dat daar op die 
oomblik soveel verwarring be
staan tussen die bepalings van 
die huurregulasics en die van 
die Huurwet, dat dit nie duide
lik is hoe daar opgetree moet 
word nie. Die huurwet maak 
\'OOrsiening dat huise op boge
not•mde m anier Vl'rltry kan word 
tuwyl dit op die kl'per beshou 
bots m et die bepalings va n die 
hu urr egelasies. 

'n woonstel vir homsclf en sy 
familic gekry het". Die woon
stel staan nog lecg omdat sy 
vrou nog nie bier is nie. 

,.Mnr. C. Booth, 'n skrynwer
lccr, het op 15 Maart in Johan
neeburg aangekom, en teen die 

V.S.A. DREIG RUSSE MET 
KRAGMONSTERING; OOK 

BETER A TOOMW APENS 

,VERSK E IE" 

Volgens die Kaapstadse k9.n
toor van die Huurkontroleur het 
daar slegs een geval in Kaav
stad voorgekom waarvan hy • 
wect waar 'n immigrant op hi<'r
die wyse 'n huls in die ha•1Jc 
&ekry het. 'n St~gsmiln va!l die 
immigrante se ,Br itish 0\·cr
seas Club", ('n vercnigiilg \\at 
oolt help om immigrante te huis
vcs), bet egtcr nan 'n vel'teen
woordiger van Hie O.B. verld.t:n 
dat by wcet \·:nt , , ·erskeie" van 
die lede van die klub wat. op 
hit>rdie "~"e hui!.e en woonstcl
le in Kaap,tnd gekry bet. 

D ie verwarrende bepalings 
van die regulasies en Huurwet 
waaroor die plaaslike kantoor 
self geen duidelikheid het nic, 
bied 'n uitstckende geleenthcid 
vir immigrante om die meer as 
8,000 Kapenaars wie se name op 
die waglys vir huise staan, voor 
te spring en die bekombare hui
se voor hul neuse weg tc gryp. 

BINNE 10 DAE 

Dieselfde toestand h eeNi ook 
aa n die Rand waar sommige im
migrnntc nndat bulle slegs tien 
dae in d ie la nd was hui!>e in 
J oh annesburg in die h ande ge
kry h !•t, na die Sunday T imes 
berig. ,'n Aantal Britse immi
grante in die Unie betaal die 
afgelope ses maandc huur vir 'n 
lee huis of 'n woonstel! . . . . . 
Hulle is nie in staat om die 
huise en woonstelle te meubileer 
wat hullc in die hande gekry 
het nie", skryf die blad. D ie 
blad kla verder dat die belofte 
aan baie immigrantc dat hulle 
families hulle spocdig sal vol:;, 
nie nagekom word nie en dat 
baic nou twee huisc moet on
dcrhou - 'n lee ccn in S.A. en 
'n gemeubileerde ccn in Enge
Jand. 

Die blad haal 'n aantal voor
bcelde in Johanncsburg aan: 

,Mnr. John Milligan, 'n 
skilder, wat op l!J Mei in Suid
Afrika aangekom het, het op 
29 Mei bewys gelewer dat hy 

O.B.-DAG 
word gevier op 

GROBLERSHOOP 
Saterdag, 1 November 

194'7 

• 
SPREKER: 

Hoof·Genl. MAX SMUTS 
A L.l\IAL W E L K O IU 

Woningnood 
AI Groter 

Daar wag tans in Johan
nesbu rg 12,801 A'Cs;;me op 
huise, volgen,; 'n verJila
ring Yan d ie huur!>.-hee:-
raa.~. n;e raal! het vcr
lede m aand ' n r!•kord nan
tal aansoeltf' om huise c:!t
vang, nl. 1,7.il). T!>t d::'.i\'<'.' 
het di!• f~cmhh!e~ile !':<'! 1\ 
annsoeltc IH'•' maanJ g•·
wissPl van !l{IO tot 1,0::00. 

"f"~lf'<l!' n•;mn<l is s!,•;;:J 
180 woon-.telle en 197 iluir.c 
vil· tot•kcnning U."!n llie 
huurkontraleur oo:rh~n-l;r,-. 

end va!l Junic het hy llcwyrc 
na Londen gestuur dat l:y nlt
kommodasic vir sy vrou, twee 
kinders en skoorurioeder gekry 
het." 

NASIO~ALE HUI S 

Diesclfde geld ook vir cne H. 
Durno, 'n werktuigkundige, wat 
tydens Maart na Suid-Afrika 
gekom het. , H y het ' n nusionale 
h u is wanr voor h y elke m aan<l 
hu ur bl"tnal en is ba n g 1lat !lit 
va n h om weggen ecm sal wor<l 
om dat hy aileen <laarin woon," 
skryf dif' blad Yl'r dcr. 

Dic-Huurkontrolcur is onlangs 
met mag beklee om lct: liUise 
te Iwmmande.er. Verl!•dc week 
is in Pretoria op 12 huisc wat 
Jeeg gestaan het, beslag gele. 
Mens vra jouself nf waarom 
danr nie ook op hierdie lee huisc 
wat die immigrante vir hulle 
fumilic:> hou wat nog oorsee is, 
bcslag gele word nic. 

Inmiddels is die huistelwrt aan 
die Rand en Kaapstad so erg dat 
honderde mensc • se name op 
waglyste staan sonder hoop om 
'n huis te kry, en baie in motor
huise en kamcrtjies saam ge
hok sit. 

fURliYE gebruik die mc"ste 
van sy Amcriknanse kredict val' 
ongeveer £25.000,000 ,·ir die al:m
koop van nuwc wapc::s. het 'n 
woordvoe~der vr:n die Turl-:sc 
generate staf vcrklaar. Die be
wapening het veral ten doc! om 
die Dardanelle te bcs!~ernt. !n
tussen word die Britse lei:r in 
Iralt maandeliks Yersterk. '•n 
Botsing oo- oli{' staan moontlilc ' 
voor die <leur. 

,Die 0.8. '' word gedruk rlf"ur Pre 
Eccles!a-Drukktry Bcpcrk. St~l!rnhosrh 
vir die elenanrs en ultgewera· VOOR 
SLAG (Edm•.) Bcperk, Gr<'>O!I' Kcrk
gebou 703, Posbus 1411. Ker!cpleln. 
Kaapstad . 

'n Dreigende gebrom teen 
Rusland en selfs ' 'ersoeke om 
hom uit die besette deel va n 
Duitsland te jaag as by nie 
gchoor gee aan die beroepe 
om saam te wc rk nie, l;ct die 
af~elope week uit die V.S.A. 
~ekom as antwoord op eli~ 
r11awc internasionale a kt iwitei· 
te van die Kommuniste. 

James Byrnes, voormaligc 
Amcril<aansc minister van buit
tclandse salte, verklaar in sy 
bock wat die ufgelope week gt•
publisecr is dnt Amerika bctcr 
c.1 meer atoombomme moct vcr
vaardig, en Rusland met gewt·ld 
:;ea;:twoord moet word. ,I:.I:.
!and se uitcindelil;:e docl is om 
Europa op ('t'•l cf a nder man!Pr 
te O'J'I'hN!rs." Al> R usl:lnd voor t
f~aan om di('l saamwerlrpor~ing!t 

te boi!mt moet hy vcn alle voor
dcle wat !lit• \'r edesver drag- biNl, 
uitgeslu it worcl en as Jtuslnnd 
weler om s:r troepe uit Duit<.land 
ter!lg h• t rek m oet h ull1• m et 
g ewel<l tl'rug gedryf word, hl't 
Byrnf'i' \'erldaar . 

Wll. N I E HEU> 

Op dicselfde dag het Hani
man, \'oormalige Amerikaanse 
gesant in Rusland en tans minis
ter van handel, plannc om die 
nuwe Kommunisticse bedrywig
hed<' t<•en te gaan, aangekondig. 
Hy IH•t gese dat Rusland van 
voorncme is em die hcrstcl van 
aile Europcse Iande lc dwars
boom. ,.llnlle is v:hbrradl' om 
d ie he·,t!'ndiging nm ordentlik':' 
lt•,wnstoestande in danrdie plck
lu~ .onmoontlik te n\Jl:tk omdat 
hullt• lwsef dat chaos cn wan
ordt• 'n toestaml i'kcp wat be
vor•lt•rlilt is Yi r hulle magsoor 
name. 

.,Dit is noodsaaklilt dat on!; 

sterk genoeg moet wees om in 
on:o r egstreekse veiligheidsbe
hoeftes te voorsicn en ons inter
nasionale verpligtings na te 
Item. 'n Kragtigl' Amerikaan'ic 

l\lARSHALL 

lugm ag sal ,·era! die .,h •rkst e 
afskrikmiddel Yir die umbi!ties 
van agressor'l wees," hct Harri
man vcrldaar toe hy na die 
militcrc mag· van Am erika ver
w-ys het. 

Ook George Marshall, die hui
dige Amerikaanse miniSter van 
buitclnndsc Eake wat Byrnes op
gevolg het, het 'n dreigende hou
ding tccnoor Rusland ing<meem. 
Die toestande waarin Europa 
vandng verkE'cr, stel die Ameri
l<nncrs \'OOr die gevaar van die 
vcrdwyning van die \Yt·sterse 
bef::mwing, het hy gesc. 

Die alte::-n atief Oil d ie \'er
stamlhouding dat clkt• volk sy 
!'it• politieke en f'konomiese be
shan r eel, is die dildatuur Yan 
),lt•in ;;roepies manne wnt aan 
hul,elf die m:1g tol•gt•Ium het 

om die lewe van a lmal te reel 
e n te beh eer. Hy b et nie die 
n aam van Ruo;land direk genoem 
nit•, maar <lit was du idelik n a 
wie b y ver wys het. 

BYRN E S 

Amerika moet feite onder die 
oe sien en kan nie afsydig staan 
nie. Dit is 'n hoogs l<ritieke tyd
perk en die toestande raak elke 
Amerikaner, het hy gese. 

Onmisba a r in die stryd 
yan ons volk is die Afri
kanenrou. ' n Afdeling 
van die \'r ourkomma ndo, 
in hul netjies<' wit r okke, 
wat nan die op tog deel
gcneem het, word b ier ge
s ien. Voor aa n i" die \'aa n
del van die l' r<'toriase Wa
" iel-kommando. 
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