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SEEP IN 
Seepfabrieke is vir die Britte 

'n groot gevaar, te oordeel na 
die besluit om 'n Dwtse seepfa
briek wat met'r as die helfte 
van \Ves-Europa van seE'p ,·oor
sien, af te takel. Toe die eie
naars daarteE'n beswaar gemaak 
het, het die Britse kommissaris 
hulle voor sy lessenaur Iaat 
stuun en met die doodHtrnf ge
dreig indien bulle verdcre pro
paganda teen die aftakeling 

, 

GEVAAR ' ., 
maak. Hy het gesl' dat die seep
fabriek ,skakel" met 'n glise
rienproduksie, en aangesien gli
serien ook vir plofsto\vwe ge
bruik kan word, moet die seep
fabriek afgebreek word! 

Die seeprantsoen vir Dults
land op die oomblik is 'n stuk
kie nagemaakte seep van 'n 
half-ons en vyf onse flokkies in 
twee maande per persoon. 

BEOOG SMUTSBEWI.ND 
EMPIRE-MAGSGREEP? 

Beoog die Smutshewind 'n staatsgreep indien daar twyfel oor die uits1ag van die verkiesing mag 
bestaan'! 

Hierdie vraag word geetel na aanleiding van 'n memorandum wat die hooforganisasie van die 
Verenigde Party, volgens herig in Die Suiderstem, so pas rondgestuur bet aan aile V.P.-parlements· 
f>n I>rovinsiale raadsleile en organiseerders. Daar in word na dif> bele nasionale opposisie verwys as 
die ,lewensbloed" van die kommunisme, en word verklant· dat dnar nie teen laaegenoemde opgetree 
kan word solank die nasionale groepe voorthestaan nie. 
Die memorandum lui dat <lie 

Kommunistiese Party agter die 
Ossewabrandwag, die Broeder
bond t>n die Hert'nigde Party se 
rokkt' Fllmil. ,Die leiers van die 
Kommuni:stiese Party weet baie 
goed dat die Regering te kampe 
het, met bewegings en politieke 
partyt' wat bulle as ,kultuur
bewt'gings' en ,:unptelike oppo
sisie' \Oordoen, maar in die 
werklikheid op 'n rewolusie af
stuur t•n <lat <lit baie moeilik vir 
die Reg1•ring is om teen een van 
hit'rdit• groept' op te tree, 
TEXSY HY OOK BEREID IS 
O)f DERGEUKE STAPPE 
TEEN AL DIE ~'T])ER TE 
DOI<~N. 

,,LEWE?\SBLOED" 

,Die Kommunistiese Party is 
dankbaar dat daar 'n Ossewa
brandwag, 'n Broederbond en 'n 
Hercnigde Party is, hoewel bul
le mekaar sonder die minste 
twyfel sal uitroei as hulle die 
gelccntheid kry. Die Herenig<le 
Party wat dus onopboudelik oor 

die gevare van die Kommunis
me praat, is die lewensbloed van 
die Kommunistiese Party in die 
Unie.'' 

SLEOS ,,BEDRYWIGE" LEDE 

Die memorandum sluit af met 
die dreigement aan die adrcs 
van die Kommuniste dat ,.Kom
muniste wat glo aan die reg van 
die staat om alle tecn-rewolu
sioneres te likwideer, sal nie 
juls kan kla as die staat krag
dadige stappe doen om hul be
drywige lede te onderdruk nic. 
Hul eie kode, getemper deur die 
blllikheid en regverdigheid van 
die demokratiese leerstellings, 
moet op hulle toegepas word as 
ons die samelewing wat ons tot 
stand gebring bet, teen 'n gc
welddadige omwenteling wil 
vrywaar". 

Hierdic dreigement op sigsclf 
sou verwelkom kon word, was 
dit nie vir die dubbelloop daar
van nie, soos duidclik blyk uit 
die sin ,tensy hy ook bereid is 
om dergelike stappe teen al die 
ander te doen". 

NOODHULPFONDS 
EN KERSFEES 

OORWO£ BELEID 

Die belangrikhcid van die 
aankondiging lc vera! daarin 
dat dit onder die kopstukke 
van die party gesirkuleer word, 
en dus 'n weloorwoe beleid is 
wat deurgevoer gaan word. Dit 
is nie bloot die uitspraak van 
een ot ander minder verant
woordelike minister in die hit-

Genl. 1'\muts in die uni
form \'an 'n Brito;c ,·eld
maarskalk afgent't'm in 
gl'selskap van Anthony 
Eden. Jly bet Hrlede 
week milit~re saml',pre
kings gevoer met 'n under 
Britse ,-,•lllmanro;lmlk -
lord Montgomery -ldaar
blyklik oor die uitlt'm~ring 
van Suill-1Urika t1an Brit
tanje a'! 'n oorlogsbasis. 
Daar word gewonder of 
die Brit!.e vel<lmaarskalke 
ook stappe oorwef'g het vir 
Britse ingryping indien 
<tie verldesing nie gunstig 
vir Brittanje Re strate
giese planne ,·erloop nie. 
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Moontlik ,n 
Stoatsgreep 
In Rhodesie 

,,Indien die aan~taande 
,·erkiesing weer 'n min
derheid ann bewind stel en 
die politieke leiers weier 
om 'n koalisie-rt'gering 
saam te ~tel, sal diE' Britse 
regering die kon~titusie 
van Rho<lt'sie ophef en 
die land uit Londen 
regeer," het sir Godfrey 
Huggins, eerste minister 
van Rho<lesie, by sy 
terug}l:t'er wt Londen 
Yerklaar. 

Hy bet die \'Oorbeeld 
van New Foundland aan
gebaal wat sy dominiale 
status verloor ht't. Die 
eerste minister bet daarop 
gewys <lat 'n regering wat 
nie oor 'n meertlt'rheid in 
die parlement beskik nie, 
nie orJentlik oor die land 
kan regeer nie. 

' 

In Dens Von 
Brittanje 

Die Kommandant-generaal, dr. Hans van Rens· 
~urg, bring in onderstaande oproep die Noodhulpfonds 
opnuut onder <lie aandag van die Beweging: 

~feeste mense meen dat die 
O.B. Noodhulpfonds - hierdie 
er~kuld van die republikeinse 
Afrikanerdom - non afgesluit 
is omdat die kampe nie meer 
slagoffers bet nie. 

te van 'n toespraak nie. Die 
vraag kom dus op: Is die 
~mutsbewind van voorneme 
om 'n staatsgreep uit te voer, 
deur onder dekmantt'l van anti
kommunistiese optre<le ook 
nasionale groepe - self die 
.,amptelike Oppo!.i'!le" - te 
likwideer wat hy voorhou die 
lewensbloed van die Kommunis
me te wees omdat hy dan kam
ma nie teen laasgenoemde kan 
optree ,tensy by oolc bereid is 
om dergellke stappt' teen al die 
ander te doen" nie? 

Mynwerkers 
Uit Engeland! 

1\laar die Noodhulpfonds 
wat om en by die £100,000 
in hierdie ses jaar bedra bet, 
mocs aangaan terwyl manne in 
die geyangenis gesit bet. On· 
geag of mense bydra. of nie, 
die nood van da.ardi~ slagoffer
families moes gelenig word. Die 
O.B.-Noodhulpfonds IIET dit 
gelenig~ En die fonds skuld op die oomblik £600. 

In die vaste vertroue da.t die manne en \Tone van 
die Beweging - veral ten tyde van Kersfees - ses 
jaar se Noodhulpstrewe nie kwart-voor-twaalf in die 
steek sal laat nie, doen ek 'n beroep op O.B.-Kers
gangers om te help om hierdie tekort te dek en dit 
moontlik te maak om die bystand voort te sit. 

Bydrae aan die Noodhulpfonds, Posbus 1059, 
Pretoria, of aan die Gebiedsboofkwartier. 

Ons ereslrnld moet sonder blaam bly tot die einde 
toe! 

J . F. VAN RENSBURG. 
13 November 1947. 

, 

(Kyk ons hoofartikels). 

Hf~enl. Stuur 
£100 Aan 

N oodhulpfond s 
Hfgenl. P. R. Rt'tlef 

van Ceres bet 'n tjek tt'r 
wanrde van £100 namen'l 
hom en sy st'uns aan <lie 
O.B.-Noodhulpfomls ge
stuur as antwoord op die 
onlangse oproep van die 
K.G. vir steun uan die po
liti('Jce gevangent's en bul
le afhankllkt'~. 

Sy brief i~ ook vergt''lel 
van tjeks ter waard.- nm 
£11SO en £50 vir die Duitse 
noodhulpfomls (D.A.H.A.) 
en die Holm-fonds omler
skeideli.k. Jly het '·en~oek 
dat laasgenoemde ht'drae 
aan die betrokke adresse 
afgelewer moet word. 

'n Verdere bewys dat Brit
tanje besig Is om van Suid
Afrika 'n hveede Engeland te 
maak waarin die Afrikaner met 
sy ,nuisanse value" so diep 
moontlik hegrawe moet word, 
blyk wt die jongste immigrasie
poging wat die invoer van min
stens 1,000 mynwerke~ beBels. 

Die hoek!lteen \'un enige 
moontlike herstel van Engt'
land is sy mynbedryf wat die 
nodige steenkool moet lewer. 
Op die oomblik is daar so 'n 
tt'l{ort aan mynwerkers dat 
Brittaoje mynwerkers uit Euro
pa moet in\'oer. Die Engelse 
steenkoolraad bet so pas vir sy 
eie myne 'n rekruteringsvel<l
tog met behulp van rolprente 
en lesings afgesluit, maar kon 
nie 1,000 vrywilligers kry nle. 
Die plan is nou om vroeg aan
staunde jaur weer te probeer 
en intussen 'n reeks ,jeu~l{on
ferensies" te reel in samewer
king met die mynwerkersbond 
en die Londense vakbondraad 
ten einde die belan&"atelling van 

jongmense in die mynwese aan 
te wakker. 

Desnoods word in samewer
king met die Britse regt'ring 
op die oomblik 'n 't'ldtog dw:us
<leur Engelan<l gf'loods om min
stens <luisend jong Brittt' te 
wert vir Suid-Afrika se goud
myne. Hulle !oral dan in die 
Unie ~oe mynskool opgelt'i word 
en die brood uit 1,000 Sui<l-Arri
kaners He mon<lt' neem. 

Dit is <lui<lelik dat hit'rdie 
w'ng deel uitmaak \ 'an 'n 

gebeel-plan, maur meer in be
sonder ook g('milc is tet'n die 
mynwerkers se strewe om hul 
eie ~ake te rt'el volgt'ns die 
wens ,·un die meerderht'id. In 
werklikheid word hierdit' 1,000 
Britte as stemvee teen die Suid
Afrikaanse mynwerkers ingevoer 
net soos ander immigrante us 
stem,·ee teen die Nasionale Af
rikanerdom ingevoer word. 

Dit is deel van die tot'ploe
gingsproses \\,\t deur wyle kol. 
Reitz so openhartig uangekon
di&' ia tydens die oorlo&'sjare. 
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VERMINKTE GESK1EDENIS 
EN DEENSE KOPBENE 
- 'N TEENSTELLING 

Asof skaam vir die agressie wat Brittanje vanaf 1899 tot 1902 in 
Suid-Afrika gepleeg het, het ·die Transvaalse Departement van Onder 
wys hesluit dat kinders in Transvaalse m id del bare skole nie meer die 
geskicdenis van die Tweede Vryh eidsoorlog moet leer nie. Hierdie geskie
denis wat vertel ''an die worstelstryd van ' n heldegeslag teen die 
Britse Empire word nou heeltemal sover di t die Afrikaanse kind hetref uit 
di(' Suid-Afrikaanse geskiedenis ontruk. 

Dit blyk uit die nuwe Jeer
plan wat nou in Transvaal sir
kuleer dat die kinders voortaan, 
wat die Suid-Afrikaanse geskic
denis betrci, onderrig moet 
word in die geskiedenis wat die 
jare \'aurtf 1795 tot 1914 mrou. 
maar tlaar wonl uituruklik 
bepaal dat die tydperk wl!t 

Duitsers 
Maok Wapens 

Vir Russe 
Twintig Duitse en llolland

se Wf'tf'ns!mplikes is in Berlyn 
deur die Amerikaners in beg
tenis gl'nE>em omdat bulle vol
gens ,.f'rklarings in die ge
beim wapens vir die Russe 
\'l'rvaardig. Hulle was besig 
om radio-aktiewe metaal wat 
gebruil{ word in die maak 
van atoombomme te bebandcl. 
Radium en mesetborium ('n 
ra~lio-al{tiewe metaal) ter 
waarJe ~an £250,000 is deur 
die Amerikaners beslag opge-
19. 

g('''l'lt mol't word tot by 1~~9 

m'H"• 1':'\'\fl e•J da::una wetr van
af l.'nifilmsic- af moPt voort
bnrluur. 

Die dryfvcer tot hierdie stap 
sou glo wees om 'n beter ver
standhouding tussen Afrikaners 
en Engclsc in die land te 
bewerkstellig. 

BRITSE 1\JAATSTAF? 

l3lykbaar neem die verant
woordelikes die Britte as maat
staf in hierdie geval. Bewus 
van laasge,toemde se haat
draendhcid teenoor eertydse 
vyande, meen hulle dat die Afri
kaner nie met volle kennis van 
wat hom deur Brittanje aange
docn is, tot krnipende onder
danigheid gebring kan word nie 
-iets wat baif' noo~lsaaldik 
geworJ bet rr<>t die oog op die 
hernmle v("rowering van Suid
Afrika as oorlogsbasis vir 
Brittanje. 

1\laar die Afrilmner se waar-

1\IANSHORLOSIES 
Vanaf 12/6 

D.-UmSHORLOSIES 
Vanaf 25/

VULPENNE, Conway 
Stewart .. . Vanaf 14/6 
Ek het ook PARKER

en SCHAEI•'ER-PEI'o.'NE 
en -I~OTLODE in voor

raad. 
SWITSERSE VEL 0 X

SKEERLE:\[1\fE'.rJIES, 
per pakkie van 10, 1/6. 

Deskundige Herstclwerk 
aan Horlosies. 

H. J. Steyn 
DE VILLIERSSTRAAT 17 

¥ .d. ;.3 \....o v 

digbeid in sy verset teen oor
heersing en sy vergewensgesind
beid ten opsigte van aangeaane 
onreg, spreek 'n Juidende kon

. tras met wat die Britte in der
gelike omstandighe:le getloen 
bet. Die Cape Times het so 
ewe die geskiedenis van die 
ontstaan van voetbal opgediep. 
Ons gee dit weer as 'n teen
stelling van die Afrikaner se 
houding: 

KOPBENE GESKOP 

,Volgens 'n boogs betrou
bare gesk.ie:lkmtdige is dit 
imlerdaad 'n aaklige geskie
denis. Hy verklaar: ,Engelse 
werkers van die middel-elfde 
eeu skyn die idee te begin bet 
deur die ietwat grusame 
proses om 'n kopbeen van een 
van die Deense soltlate wat 
deel uitgemaak bet van 'n 
invalsleer 'n paar jaar tevore, 
rond te skop. Hierdie mense, 
SOOS ALLE ENGELSE, was 
nog stee:ls smeulend oor d ie 
ge:lagte van Deense imperia
Jisme en bulle bet d ie kop
been geskop om u iting ann b ul 
gevoelens te gee. • . . . 

, ,Ander bet daaraan deel
geneem deur die kopbeen been 
("n weer te sl{op, en die werk 
is eintlik verwaarloos onder
wyl bulle die vergange Deen 
se kopbeen onder die voete 
gesteck bet. 

, ,Seuns wat dit gesien bet, 

bet op die gedagte van 'n 
nuwe spel gekom. Bulle bet 
ook ga.an rondsoek en 'n kop
been uitgegrawe . • .' " 
So gaan die verhaal van 

Britse haat teen 'n veroweraar 
voort. En uit hicrdie haat het 
toe die voetbal ontstaan deur
dat di!! oorlede Deen se kopbeen 
te hard was vir die seuns se kaal 
tone. 

Hulle het toe op die gedagte 
gekom om 'n beesblaas te vat 
wat as (Jlaasvervanger en 
simbool van die gebate Deense 
kopbeen moes dien . 

:\fAJUBA AS KONTRAS 

Die Afrikaner is ook verower 
dcur 'n imperialistiese invals
leer. Die naaste wat jong 
Afrikaners egter aan die kop
bene van Britse Tommies gekom 
bet, was toe b ulle o.a. op Ama
Juba d ie grafte van gesneuwelde 
Britse soldate 'n paar jn.ar ge
lede berstel bet en dit se:lert 
<lien nog steeds in stand bon in 
ooreenstemming met <licselfde 
pei:teit wat die Boerekrygers 
op Amajuba beweeg bet om bul 
hoede af te baal toe bulle rond
om die Jyk van die Britse gene
raal Colley gest:u1n bet. 

Vir sulke mense boef mens 
nie dele van die geskie:lenis te 
s){rap uit vrees dat bulle soos 
b ienas ou kopbcne sal uitdclf 
om rond te skop n;e. 

~-------------···· - ··--------- ··· · ·- --- - -----~ 

O .B-WEf)STRYD 
Ten einde ons sirkulasie in die komende jaar 

so hoog as moontlik op te skuiwe, het .Voorslag be
sluit om 'n wedstryd uit te skrywe waaraan alma!, 
groot en klein kan deelneem. Ho~wel net een die 
prys kan wen, behoort niemand wat deelneem tc 
verloor nie. Dit werk so: 

Aan die persoon wat die meeste intekenare (vir 
een jaar opbetaal) !ewer, stuur ons 'n Parker- of 
Scheaffer-vulpen volgens keuse van die pryswenner. 

Diegene wat tien intekenare !ewer, sal Die O.B. 
vir twee jaar gratis ontvang. 

Vir ses intekenare sal die insender die blad een 
jaar gratis ontvang. In aile gevalle sal slegs opbe
taalde intekenare in aanmerking geneem word. 

Hier is 'n geleentheid vir elke flukse Brandwag 
of Boerejeug-lid! 

Ons gee u meer as twee maande tyd, daar die 
sluitingsdatum 28 Februarie is. MAAR ONTHOU. 
STUUR ELKE NAAM EN AD RES VAN 'N GE
WERFDE INTEKENAAR SONDER VERSUIM na 
Posbus 1411, Kaapstad, sodat hy dadelik sy blad 
kan ontvang. Aan die end van die tydperk stuur 
u ons slegs 'n lys van die name wat deur u gewerf 
is. .. _________________________ ---~ 

Egskeidings en Baie Mans 
George Friddie, 'n 57-jarige 

Amerikaner van Texas het 'n 
hofgeding ingcstel om 'n vyfde 
egskeiding van dieselfde vrou te 
ver!;:ry. Hy sal die hot ook ver
soek om hom te verbied om weer 
met die vrou te trou. Hulle is 
in 19H vir die eerste keer ge
troud. Hulle eerste egskeiding 
het drie weke late,· gevolg, na 
Sapa-United Press berig. 

In Georgia het Emma Tuck in 
die hof erken dat sy reeds vyf 
keer getroud is maar dat sy nie
teenstaande dit alles weer met 
'n sesde man getroud is. Sy het 
verklaar dat sy onder die in
druk was dat sy van die vorige 
mans geskei is. Hierdie ,misver
stand" sal haar egter twee jaar 
in die tronk kos. Sy is slegs vier 
voet hoog, weeg 75 pond en is 
21 jaar oud. 

Vervolging Van 
Afrikaners Word 
Nou Geboekstaaf 

Die Uniale Raad van die Bond van Oudgelnterneerdes 
en Politieke Gevangenes bet beslnit om sonder versuim 
'n begin te maak met die insameling van gegewens ()or 
die lot en wedervaringe van die manne wat die afgelope 
oorlogsjare in die tronke en kampe van die Empire beland 
het. Hierdie gegewens sal dan later saamgevat word. 'n 
Oproep in hierdie verband is reeds aan aile lede van die 
Bond gerig. 

Op 'n vergadering van die 
Uniale Rand is erelidmaatskap 
van die Bond aan mev. Immel
man van Koffietontein toege
kcn vir baar uitstekende d.ien
ste van gelnterneerdes en hulle 
fam ilies. 

Daar is onder meer besluit 
dat om die doelstellinge van 
die Bond te verwesenlik, van 
tyd tot tyd byeenkomste soos 
dinccs, braaj.vlcisaande, ens. 
gchou sal word. Gesamentlike 
bywoning van openbarc fcesdae, 
soos Krugerdag, sal ook gereEH 
word. Reelings in hierdie ver
band word deur adv. J. Marais 
in Pretoria getrcf, mnr. M. J. 
Tocrien sal daarvoor aan die 
Rand sorg, en mnr. 0. L. Nel 
in Natal. Reelings word ook 
op Potchefstroom getref. 

LIED 

Voorts is besluit dat die Bond 
'n eie lied moet he waaruit die 
gees van die Bond sal straal. 
'n Prys word aan lede van die 
Bond uitgeloof vir die beste 
lied. Die pogings moet voor 
31 Januarie die sekretaris van 
die Bond bereik. 

Die Bond gaan ook ·•n Kamp
sangbundel opstel. Mnr. M. J. 
Toericn het onderneem om hier
die taak op hom te neem. 

Rhodesie Vra 
Om 

Segregasie 
Die eiendomsbesitters van 

Bulawayo sal die Rbodesiese 
regering versoek om wctge
wiitg aan te neem wat <lie ver
koop van eientlomme.in blat>ke 
buurtes aan n ie-blankes sal 
verbied. Hulle bet die stads
raad versoek om 'n vergade
ring te bele sodat die sank 
beboorlik gestel kan word. 

Dingaansfees 
Groot '\pclonken 
Ons Kommissie wil aile be

langstellendes hartlik uitnooi 
na ons Feesviering wat Son
dag, 14 Descmber, 'n aanvang 
sal neem in die Ned. Herv. of 
Geref. Kerk te Soekmekaar, om 
10.30 v.m. Ds. Malan van 
Springs sal die diens lei. 

Die 15de om 7.30 n.m. sal 
daar 'n tonecl-opvoering in die 
Feessaal wecs: ,As die tuig 
skawe" deur Grosskopf. Die 
16de Hoofdiens 9.30 v.m. in 
Feessaal deur ds. Malan. On
middellik daarna 'n toespraak. 
Dan volg die Resitasie-wed
stryd. 

Om een-uur word etes ver
skaf en daarna resitasie-wcd
stryd hervat. 

Na nog 'n toespraak sal die 
kies,ing van 'n nuwe bestuur 
wees vir die volgende jaar. Met 
die geleenthcid sal die Eeufees
vicring te Schoemansdal be
spreck word. Slotdiens 4-uur 
n.m. 

G. F. M. BOSMAN (Sekr.). 

Woorde en wysies van kamp
liedjies moet aan mnr. Toerien, 
Sesdestr. 6, Linden, Johannes
burg, gcstuur word. 

Mnr. 0. L. Nel, lid van die 
Redaksie-komitec is belas met 
die insameling van gegewens 
oor die kampe en tronke. Elke 
oudgci"nterneerde en politiel{e 
gevangene word dringend ver
soek om hicrmee behulpsaam te 
wees en dadelik aan die werk 
te spring. 

Aarde Word 
Warmer 

Die temperatuur oor <lie bcle 
werelcl is besig om stadig toe te 
neem. Selfs in die trope, ver
klaar prof. Hans Ahlman, 'n be
kende Sweedse geleerde. 

Hy vcrklaar dat die gletsers 
in die koue pole vinniger smelt 
as voorheen en dat die see se 
water warmer word. As gevolg 
hiervan verhuis baie visse na 
die noorde. Ook kom ys nie oor 
sulke groot gebiede voor soos 
tydens vorige jare nie. Hy toon 
verder aan dat as gevolg van 
die warmer klimaat die seisoen 
om steenkool uit die myne by 
Spitsbergen na Swede te ver
voer, van 95 dae tot 200 dae aan 
die begin van die eeu verleng 
is. 

Die verbeterde klimaat bet 
ook tot gevolg gehad dat op baie 
plekke waar daar nooit borne 
gegroei het nie, daar nou borne 
pryk.' 

LANGAFSTAND - WAPENS 
~cit so verwoestt:ttd is dat dit 
aile spore van menslike-, diere
sowel as plantPlewe kan ver
nietig, is deur verskillende vol· 
ke ontwerp, .)Crig Sapa-Reuter. 
Die strengste geheimhouding 
wora toegepas. Volgens die 
\Terklaring sou Amerik& nie die 
monopolie oor hicrdic il:•.lS wa· 
oens he nie. 

RUSLAND 
SWIG VOOR 

V.S.A. 
Volgende op die binnensmond

se dreigement van genl. Mar
shall, Amerikaanse minister 
van buitelandse sake, dat hy 
nie hierdie kl>er lollery van die 
Russe ,sal duld nie, het Molotof, 
die Russicse vcrtcenwoordiger 
op die konferensie van die 
Vier Grotes, 'n voorstel wat 
bereken was om die konfercn
s ie vir twee maande tc vertraag, 
teruggetrek. 

Die Russe volg tans 'n taktiek 
om tyd te wen en die herstel 
van Duitsland te vertraag. 
Hulle meen dat uit die Duitse 
chaos daar vir hulle kommunis
tiesc vrugte sal yoortspruit. 

Molotof sc toegewing kan 'n 
aanduiding wees dat Rusland 
nog nie gereed is om teen die 
V.S.A. met wapengeweld te 
slaan nie, 
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Genl. Smuts se Het Duisende 
lmmigrante 
Uitgebring .. Slegtes" Hou 

Ons Howe Besig Die 1820 Settlers' Associa
tion, wat volgens kapt. W. 
Butters, L.V., ' n groot gebrek 
aan finansiiHe hulpmiddele 
het, bet sederi die begin van 
die jaar sowat 4,000 Britse 
immigrante in die Unie afge
laai. Vanaf sy ontstaan bet 
hierdie veremgmg 20,000 
Britte na Suid-Afrika gebring. 
Rapt. Butters bet 'n beroe11 
gedoen om meer fondse vir 
die vereniging. 

,Immigrante wat tans van Brittanje na Suid-Afrika 
kom is beslis nie van die beste deel van die bevolking nie; 
in baie gevalle is bulle van die laer en dikwels van die 
swal<ste klasse van die land", bet 'n personeellid van 'n 
Britse passasierskip, in 'n persgesprek verklaar nadat daar 
weer verlede week etlike honderde Britse immigrante in 
Kaapstad afgelaai is. 

Baie immigrante kom na die 
Unie en dink dat bulle, al is 
bulle nie opgelei nie, sommer 
in enige betrekking sal kan in
stap. Omdat hulle moeg is van 
swaarkry en skaarstes het hulle 
besluit om elders 'n uitkoms te 
soek. Hy hct daarop gewys 
dat die immigrante wei gekeur 
word maar tenspyte daarvan 
kom baie na die Unie wat geen 
aanwins is nie. 

Tot sover die uitspraak van 
iemand wat in noue voeling 
met die immigrante staan. 

BEDROG 

Hoe baie van hierdie immi
grante deur grootboerdery die 
keurkomitee bluf, blyk o.a. uit 
'n hofsaak verlede week in Jo
hannesburg waar twee Britse 
immigrante aan bedrog skuldig 
bevind is. Ene Geralcl Has
tings wat voorgegee bet dat by 
'n ,Sir" is, bet tereg gestaan 
op agt aanklagte van bedrog. 
Hy hct, volgens getuienis, vals 
tjel{s ter waarde van byna £150 
uitgcskryf. Saam met hom het 
verskyn Janet Livingston, ook 
'n Britse Immigrant wat tereg 
staan op aanklag van bedrog. 

'n Paar weke gelede is twcc 
ander immigrante skuldig be
vind aan dicfstal van dokumen
te en tot vier maande tronk
straf vcroordeel. 

Onderwysers 
Uit Brittanje 
Vir Transvaal 

Daar sal 100 onderwysers in 
Transvaal ingevoer word, bet 
mnr. H. G. Kreft, Transvaalse 
Direl,teur van Omlerwys, ver
klaar na aanleiding van die 
werwingsveldtog in Engeland. 
As die gctal onderwysers in 
Transvaal onvoldocnde is, sal hy 
weer die administrasie versoek 
om onderwysers in te voer, het 
hy hicraan tocgevocg. 

Die Britse onderwysers is aan
gestel met die voorwaarde dat 
hulle Afrikaans moet leer. Hulle 
sal dit binne dric jaar moet 
doen, maar dit is nie presics so 
bepaal nic. Hulle kan dit oor 
'n Ianger pcriode ook doen. 

Prates Teen 
lngevoerde 

Onderwysers 
Die skoolraad van die distrik 

Pretoria het "n memorandum 
uitgcrcik waarin sy afkeuring 
oor die invoer van onderwysers 
uitgespreek word. Die memo
randum is aan aile skoolrade 
en !cdc van die Provinsialc 
Raad gestuur. 

Ingevoerde onderwysers kan 
nie die ideaal verwescnlik dat 
die onderwyscr 'n opvocdkun
digc moct wees nie omdat hulle 
centalig is in 'n tweetalige land. 
Ingevoerde onderwysers is ook 
onbekend met die land sc toe
standc en tog word van hulle 
verwag om van die kind 'n gocic 
burger van die land te maak, 
aldus die memorandum. 

DOBBELAARS 

'n Groot gros van die immi
grante is klaarblyklik ,spiv's" 
en ,drones" wat van leegle en 
<lobbel in Brittanje geleef bet 
en dit ook in Suid-Afrika wil 
kom doen. Dit is juis van bulle 
wat die Britse regering so gre
tig is om ontslae van te raak. 
'n Britse regter wat verlede 
week van hierdie leegleers in 
Brittanje gevonnis hct, het hul
le mooi opgesom. Hy het on
der mecr verklaar: ,Jy is 'n 
spiv. Jy kom hier netjics ge
klccd in daardie pragtige jas 
maar vir meer as 'n jaar hct 
jy geen steck werk verrig nic. 
Jy het gcen skaamte meer nie". 

<Vervolg van vorige kol.) 
,HONDE" 

Hierdie 19-jarige leegleer was 
volgcns 'n persberig gekleed in 
'n duur kamcelhaarjas van nct
jiese snit, 'n netjiese bruin pak 
klerc, 'n sy-das en varkleer
handskoene. Die polisie bet ge
tuienis afgele waarin bulle aan
getoon b et dat die beskuldigde 
bebalwe elm week verlede De
sember, nog geen steek werk 
die afgelope jaar verrig bet nie. 
Hy is gevra waarvan by lewe. 
Hy bet sonder om te blik of te 

(Vervolg op bl. 8) 

kULTUURLEIERS EENS OOR 
BENAMING VAN 10 OKTOBER 

AS KRUGERDAG 
,Die F.A.K. beveel aan dat 10 Oktober nie ,Heldedag' 

genoem word nie, maar ,Krugerdag'. Die benaming Kruger
dag veronderstel nie die huldiging van pres. Kruger as persoon 
aileen nic, maar die ideaal waarvoor hy en ander voor h ::m, 
saam met hom en na hom hulself opgeoffer bet. Die dag 
moet by uitstek 'n nasionale feesdag wees", lui 'n verklaring 
van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge wat aan 
aile Afrikaanse liggame gesirkuleer word. 

In die verklaring word dit be
treur dat nietcenstaande her
haalde pogings om 10 Oktobcr as 
'n vakansiedag verklaar te kry, 
aile pogings tot dusver sonder 
enigc vrug was. Die F.A.K. hct 
onlangs weer 'n soortgelyke po
ging aangewend, maar dit het op 
dowe ore geval. Aansluitende by 
hierdie poging om erkenning, het 
die F.A.K. ook aanbeveel dat die 
dag as Krugerdag bekend moet 
staan. 

EENPARIG 
Die F.A.K. het tot hierdie 

besluit geraak nadat die saak 
deur verteenwoordigers van al 
drie Hollandsc Kerke en kul
tuurleiers oor die hele land 
deeglik bespreek is. Hierdie be
sluit is eenparig aangeneem. 

Nie aileen pres. Kruger moet 
op hierdie dag gehuldig word 

nie, lui die verklaring, maar 10 
Oktober moet 'n nasionale fees
dag wecs waar daar met dank
baarhcid aan die voorgeslag ge
dink word. 

In die Jewe van Paul Kruger 
sien die Afrikaner vandag 'n 
volmaakte uiting van die gods
<lienssin wat so nou saamgeweef 
is in die wordingsproses van die 
Boerenasie. Die Vryheitlsin van 
die Afrikaner kom ook die dui
delikste tot openbaring in Paul 
Kruger. 

Dit tref dat die benaming 
,Heldedag" lei tot die vertaling 
,Heroes Day" en dan sluit dit 
ook daardie persoonlikhcdc in 
wat wel 'n groot rol in die 
wordingsgeskiedenis van die 
Boerenasie gespeel het, maar 
wat beslis nie as nasionale helde 
van die Afrikaner gehuldig kan 
en mag word nie, aldus die ver
klaring. 

W yd -On d ersteunde 
Oorlog Dreig 

In He~lige Land 
Die spanning tussen die Jode en Arabiere in Palestina 

as gevolg van die besluit van die V.V.O. om vir die Jode 'n 
nas ionale tuiste in Palestina te skep, het reeds bloedoffers 
aan albei kante geeis. Die getal do : ies en beseerdes as gevolg 
van sporadiese gevegte tussen Jode en Arabiere, bet binne 
'n paar dae reeds byna 400 bereik. 

Intussen het die Arabiere en 
Jodc hul troepe begin oproep. 
Half-militere magte het mekaar 
reeds te lyf gegaan en die Jode 
probeer die Arabiere uit gebiede 
wat hulle volgens die V.V.O.
besluit toekom, te verdryf. 

Die eerste ministers van sewe 
Iande van die Arabiese Bond 
bet gister te Kairo aangekom 
om samesprekings te voer en 
staan soos een man agter die 

Arabiere in Palestina wat die 
V.V.O.-besluit as 'n bedreiging 
vir bulle eie bestaan beskou. 

Verskeie Jode en Maleiers in 
Kaapstad hct hulle reeds aan
gemeld vir militere diens in 
Palestina om hul bloed- en ge
Joofsgenote by te staan. Die 
Mohammedaanse Regterlike 
Raad het namcns die Suid
Afrikaanse Mohammedane volle 
steun aan die Arabiere beloof. 

11 GESINNE M CET 
HUlSE ONTRUIM 

VIR IMMIGRANTE 
Twaalf gesinne wat woon

stelle in die middestad van 
Port E lizabeth bewoon, bet 
van die eienaars formele ken
nis gekry dat bulle binne 'n 
maand uit die woonstelle moet 
padgee. Die eienaars voer 
aan dat bulle die woonstelle 
noilig bet om vir immigr:mte
werknemers uit Engeland 'n 
tuiste te verskaf. 
In 'n brief aan die bewoners 

verklaar die eienaars dat hull'e 
volgens sekere 
skrifte vcrplig 
blyfplek aan 
waarborg. 

immigrasicvoor
word om vcr
immigrantc tc 

Met die Kersvakansie op 
hande betekcn dit dat die 
inwoncrs van hierdie woonstelle 

(hulle is sowat 30 in gcta!) op 
straat sal moet sit of saamgchok 
wees in klein kamcrtjies. 

Die betrokkc persone oorwccg 
die muontlikheid om 'n tocts
saak in hierdie verband tc 
open. 

Die Huurwet maalc voorsie
ning dat waar werkgewrrs 
buise aan hul werknemers wil 
gee, bulle nie uodig bet om 
dit deur middel van die kon
troleur van behuising te <loen 
nie. 
Talle immigrante (soos on

tangs in Die O.B. berig) het al 
op hiertlie wyse [mise gekry 
terwyl Unie-burgers op straat 
sit en jare lanlc wag sonder die 
minste hoop om 'n huis te kry. 

Demokrasie W aar 
Regspraak Wyk Vir 

Rassehaat 
Die Verenigde State wat hom ten gunste uitgcsJ>reek het 

van die voorstel dat S tud-Afrika moet onderhandel met In<lie 
oor die posisie van die Indiers in Suid-Afrika staan ook maar 
self op taamlike dun ys, daar by binne sy eie grense aansien· 
like rassewrywing tussen blankes en negers veral in die Snide
like State ondervind. Kort-kort word negers wat aangelda 
word van moord op of verkragting van blankes, sommer 
goedsmoeds deur groepies vermomde Amerikaners aangeva.l 
of met geweld uit die tronk verwyder en sonder meer ,ge
lynch", d.w.s. om die lewe gebring. 

.Juries wat hierdie ' , lynchers", 
wat van moord aangekla word 
moet verboor, koester so 'n vrees 
vir die publieke wraak, dat hoe
wei dit duidelik mag wees clat 
die aangeklaagdes skuldig is, 
bulle nie waag om die mense 
skuldig te bevind nie. 

'n Tydjie gelede het 'n groc
pie Amerikaners een aand van 
'n drinkparty teruggekeer en 
iemand teengekom wat hulle 
gemecn het, 'n neger was. Hul
le haat teen hom het onmid
dcllik opgevlam en hy is son
der meer doodgeslaan. Tc laat 
het bulle ontdek dat dit 'n 
blanke, en daarby 'n plaaslike 
senator was. 

In die staat Georgia het 'n 
neger onlangs 'n boer vermoor. 
Die ncger is in hegtenis geneem 
en in die tronk aangehou. 'n 
Stuk of honderd boere het die 
gereg egter in hulle eie hande 
wou neem. Hulle het hulself 
swart gesmccr, maskers oor die 
oe gesit, en die tronkbewaarder 
beveel om die gevangene aan 
hulle te oorhandig. Aileen die 
feit dat daar hulp vir die be
waarder opgcdaag het, het die 
negcr van 'n vroegtydige dood 
gered. 

JURIE BANG 

Watter vrees die gereg vir 
bierdie manne koester wat die 
gereg in hul eie hande neem 
waar nie-blankes hulle teen 
blankes vergryp, blyk uit die on
Jangse verhoor in Greenville, in 
Suid-Carolina, waar 'n aantal 
manne tereg gestaan het op aan
klag dat hullc 'n neger, Willie 
Earle, doodgcskict het. 

Die verhoor het nege dae ge
duur en rcgter James Robert 
Martin hct die verhoor afgesluit 
deur die juric toe te spreek en 
hullc tc versock om in hulle 
bevinding hulle nie te laat lei 
deur rassegevoel nie. 

Die jurielede bet die deur 
agter bulle gesluit en begin be
raadslaag. Hulle bet behoort aan 
die Suidelike State waar die ras
segevoel hoog loop en hul sim
patie was met die beskuldigdes. 
Bulle bet gevoel dat bulle as 
blankes, blankes skuldig vind 
van , lynch" op 'n neger, bulle 
oproer sal veroorsaak en self 
sosiale boikot tegemoet gaan. 

Terwyl die hof in spanning ge-

wag bet, het bulle hul bevinding 
bekend gemaak: ,on<>kuldig" -
ondanks die feit <lat een persoon 
skuld erl{en het. Die regter bet 
bulle aangestaar en niks verder 
gese nie. 

'n Luide gejuig het in die hof 
losgebars en die bewcerde moor
denaar, wat dcur nege getuies 
uitgewys is as die persoon wat 
die ncger die kopskoot gegee hct, 
het uitgeroep: ,Ek het nog nooit 
in my !ewe so gocd gevocl nie". 
'n Ander beskuldigde het uitge
roep: ,Ek gaan nou 'n maand 
lank dronk word en daarna met 
die geregsdienaar afrcken". -

Is Medisyne 
Noodsaaklik 

Die 1\'atuuncetenskap 
A , se nee. 

BE~IP SIEKTE MET 

DIE JONGSTE WETEN

SKAPLIKE 1\IETODES 

Met Verbasende Ultslae 

OEF;N 1\lkDISYNE! 

OEEN OEFENINGE! 

Die Hardnekkigste Kwale Rwig 

Ole wetenskap bet nou ult .. evlnd dat 
sodra 'n besmette llggoomsdeel ekoon
gemaak word vao sy gif of onsutwer· 
bede, die slekte verdwyn. Deur die 
toepassing van ons wetenskapHkc me· 
todes !let dit nou 'n makhke taak 

geword. 

Dlt maak ole .saak hoe ernstl~t or '*'"· 
boudend u kwaal Ia nle - self• "'' Ia 
dlt as chrontes or ongeneeslik bestem
pel. Daar Is hoop vir u. Geen me<lt
syne of oefenln~>:e benodlg oie. U 'al 
onder ge:en verplh:-ting staan nit>. Skryt 
aan ons en verstrek vollediJ:e b•son-

derbede In verban<l met u kwaal. 

THE SCIEJ\'TIFTC 

HEALTH INSTTTtTTE 
Posbus 1886- - KAAPSTAD 
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' n Smuts-Diktatuur? 
Op ons voorblad verskyn 'n berig van die aller grootste 

betckcnis vir die hele Afrikanerdom. Ons verwys na die 
memorandum van die Smutsbewind aan alle vooraanstaande 
ampsdraers waarin gesinspeel word op moontlike staatsop
trede nie net teen die Kommunistiese Party nie, maar ook 
teen feitlik die hele nasionale opposisie. 

Met die eerste oogopslag lyk die stellings en bcwerings 
so belaglik dat mens dit met 'n glimlag opsy wil stoot. 
Maar die erns van die saak Ie nie in die bewerings en aan
tygings nie, maar in die motief van die regeringsparty. Dit 
moet vir elkeen duidelik wees dat die regering bier besig 
is om vir hom ' n pad te berei na. 'n staatsgreep indien die 
verklesing nie na. die wens van Londen verloop nie, net soos 
w~e kol. Reitz in 1943 openlik verklaar bet dat die regering 
nie die bewind sou oorhandig indien die opposisie wen nie. 

BRITSE BASIS 

Persberigtc en amptelike uitlatings het ten duidelikste 
die afgelope tyd beklemtoon dat Suid-Afrika die bolwerk van 
die Britse Ryk moet wees in toekomstige oorloe. Vir die 
doc! het ons juis so pas ook die besoek van die Britse opper
bevelhebber, Montgomery, hier gehad. Waar Suid-Afrika dus 
ingesluit is in die Empire-,·erdedigingsplan kan Brittanje dit 
nie toelaat dat daar 'n regeringsverandering plaas\ind wat 
dalk sy planne in gevaar kan stel nie. Die handlanger
Smutsparty moet dus aan bewind gehou word teen aile 
koste . . . teen alle koste van veral die nasionale Afrikaner
dom. 

Dit is die opdrag aan die Smutsbewind uit Lon den: Bly 
in die saal teen aile koste. En om hieraan uitvoering te 
kan gee, is die Smutsbewind besig om voor te berei \ir 'n 
staatsgrcep indien die verklesing dalk skeef uitdraai. By 
soek 'n voorwendsel om in die saal te bly, en daardie voor
wendsel \ind by in die sotte bewering dat by nie teen die 
Kommunist&-vyand in die volgende oorlog-,kan o}>tree, 
tensy by ook bereid is om dergelike stappe teen aile ander 
te doen" nie. Omdat die Ossewabrandwag, die Broedcrbond 
en die H.N.P. die ,lewensbloed" van die kommunismc is, 
moet bulle ook uitgeroei word saam met die kommuniste. 
Dit is die vyeblad waaragter die Smutsbewind homself gaan 
afdwing op Suid-Afrika .... . . ten behoewe van Brittanje. 

VERKU~SINGSBOl\1 

En in hierdie lig beskou, neem die sogenaamde ver
klesingsbom 'n baic ernstiger betekenis aan as wat aanvanklik 
gemeen is. Dit gaan nie net 'n blote propaganda-verhoor wees 
teen sekere leiers van die O.B. om 'n oorlogspsigose voor 
die verkiesing te skep nie, maar hierdie hom gaan ten doel 
he om die regering se optrede teen die Ossewabrandwag, 
die Broederbond en H.N.P. as organisasies te regverdig en 
te vergcmaklik. Die regering het tydens die oorlog gesmaak 
wat ,absolute m,ag" beteken. Agt jaar lank word daar van
nit die Uniegebou met diktatoriale magte regeer. En was 
dit nie 'n Engelsman wat hierdie woorde geuit bet: ,.Aile 
mag lei tot korrupsie, en absolute mag lei tot absolute 
lwrrupsie" nie? 

Het die absolute mag van die afgelope jare die Smuts
be\vind so korrup gemaak dat hy self die demokrasie gaan 
afskaf ,in be lang van die demokrasie" ? 

Lig Moet Saam Met Die 
Duister Wyk 

Die regering se argument dat by alleen teen die 
Kommunistiese Party kan optree indien hy ook die Ossewa
brandwag in die ban doen, is so onlogies as wat dit kwaad
willig is. Yerbeel jou, dieselfde party wat tydens die oorlog 
Russiese likwidasie-met~des toegepas bet op lede van die 
Ossewabrandwag onderwyl by die beskermende hand uitgehou 
bet oor die kommunisme, vind nou uit dat by nie teen die een 
kan optree sonder dat by dit ook teen die ander doen niel 

Maar toe O.B.-lede, wat geweier het om bul land as 
bondgenoot van die kommunisme te laat inskakel, sonder aan
klag of verhoor, tot so lank as veertien maande, in tronk
sellc aangehou is, bet die regerende party dit nie nodig geag 
om in dieselfde mate teen die Kommuniste op te tree nie. 
Nee, toe was die Kommuniste helde van die demokrasie en 
bet kabinetsministers bul die benoeming van erepresident
skappe in kommunistiese organisasles laat welgeval. Toe 
'n hooglcraar van 'n Christelike Universiteit sonder verhoor 
in Koffiefontein opgesluit is, bet die regcring nie gevoel dat 
daar ook teen die kommunisme opgetree moet word nie. Nee, 
toe was die kommuniste helde van die Christendom! 

(Vervolg in volgende kol.) 

----------------------------------------

OUD-REP.UBLIKEIN VERLANG 
TERUG NA PARTYLOSE 

STELSEL VAN BOEREST AAT 
'n Onderstrcping van die geskiedkundige feit dat die Boere-repuhlieke 

I>artylose stat<" was en dat die p artystelsel van oorsee gewaai het om ons 
volk te verdeel, is afkomstig van 'n h ekende Afrikaanse skrywer, Jochem 
"\'an Bruggen , wat ' n tydgenoot van die Hepuhliek van Oom Paul was, in die 
Kcreuitgawe Yan Die Huisgenoot. 

Na aanleiding van die laaste O~'BEKEND prcsidentsverkiesing van 1898, 
toe die politickc heme! dik 
bcwolk was en die Uitlander
clement besonder fel en haatlik 
geagiteer hct, buitengewoon 
kalm, soos nooit tevore nie. 

presidentsverkieslng in die 
Suid-Afrikaanse Republiek kort 
voor die Tweede Vryheidsoorlog. 
toe daar drie kandidate in din 
veld was vir die presidcntskap 
nl. Paul Kruger, P. J. Joubert 
en Schalk Burger, verhaal d!e 
skrywer: ,Di(' Jtepubliek wa;, 
seker die me('S demokratiese 
lund in die wt'lr('ld en het d('ur 
\"olksraadbe<~luit 'n verkiesings · 
komitee verbied. Die suiwere 
volks\\il ,·an alle voUe stt>m
geregtigdt>'!, m oe<> sy lede ,~ir die 
eerste vollo.raad en die volgende 
President nunwys. 

(Vervolg van vorige kol.) 
Toe ht>t <lie !Uinister van 

Justisit>, wat ook die dubbele 
hoedanigbrid van ere-prc-~i

dent van die Vriende \an die 
Sowjet bekll'<' het, 'n 1\[ose'! 
Kotane, wat deur die polisie 
genrrt>steer was, bevry uit die 
hand van llie gt>rt>g. 'n Gereg
telike vcrhoor wat vir prof. 
Stoker 'n voorreg sou wces, is 
vir die sckrctaris van die Kom
munistie:se Party as beprocwing 
beskou waarvan hy genadiglik 
gespaar mocs bly. 

Toe die O:ssewabrandwag in 
die ban gedoen is vir alma! oor 
wie die s taat die septer swaai, 
het die regering nie daaraan 
gedinl< om sy amptenare ook die 
Kommuni.sti.;>sc Party te belet 
nie. Nee, t.oe bet die regering 
<lie Kommunistiese Party ump
tt>like t>rl•enning vc-rleen as 
dt>el nm die dt>.mokru<>ie. 

Dt'arsdeur die oorlog moes 
die Osscwabrandwag vcrvolging 
verduur omdat die- Smuts
bewind 'n bomlgenoot van die 
kommunisme wa'!. Vir sy 
waarskuwings dat bulle die 
cnigste wal tusscn die beska
wing en die kommunistiese bar
barisme vernietig, moet die 
Osscwabrandwag stcrf. 

BONOGENOOT 

En nou dat die kommunisme 
daardie vernictigdc wal oor
stroom, moet die Ossewabrand
wag finaal uitgcdelg word, 
want hy was reg! Die ver
moorde is nou die beskuldigde! 
'n l\lens sou sweer dat die O.B. 
die bondgenoot \'an die kom
munisme wa'! en nie die 
Smutsparty nie! 

Deur bondA"c>noot te word van 
die kommuni<,me gedurende die 
oorlog bt>t die Smutsbewind 
meegebelp om <lie we-reid in 
k ommunistiese duisternis te bul. 
Nou dat planne beraam word 
om daardie <luisternis te vt>r
dryf, sien <lie Smutsbewiml n ie 
kans om <lit te doen as by nie 
ook die Jig uitdoof n it>. Want 
omdat die Jig die vyand is van 
die duister, ~<nl die duister aan
stoot neem as die duisternis 
moet wyk en die Jig bly oor. 
Daarom vind die regcring dit 
,baie moeilik" om teen die 
kummunisme op te tree .,tensy 
hy ook berc id is om dcrgclike 
stappe teen al die ander te 
doen". 

Ons kan die regering daaraan 
herinncr dat hy met al sy magte 
nie daarin geslaag het om die 
Ossewabrandwag te vernietig 
toe hy die kommunisme as 
bondgenoot gehad het nie. Vee! 
minder staan hy in die kans 
om dit nou te doen wanneer hy 
a! sy aandag-en ook aile hulp 
-nodig sal he om die kom
munismc te vernietig. 

,Die partystelsel met sy 
druk en dwang en nasleep 
wat mi die Tweede Vrybelds
oorlog van oorsee gekom het 
t>n van die kamma-dt>mokrasie 
'n klugspel mnak, was hier 
destyds nog onbekend. Daar 
was 'n Krug('r- en 'n Joubert
aanhang; die Schalk Bu.rger
aanhang moNI nog kom. 
,En die verklesingstryd was 

bloot 'n \'t>rdui<leliking van ' 'er
skillende sic-n'!wyses sondt>r 
agterdog, ,.t>rkleinering of bit
terheid. Paul Kruger het snam 
met sy opponent die land dt>ur
reis, die gasvryheid van <lie
selfde men!'!e geniet en van di('
selfde verhoog bulle standpunte 
verklaar. 

,Elke kandidaat het op ~ie 
meriete sy kanse oopgeveg. 
Hulle was a! drie byna daagliks 
saam in die vergadersaal van 
d ie Uitvoerende Rand waar 
hulle saam oor die wei en wee 
van hul land en volk gedebatteer 
bet. 

BESTE iUA..,'1\'E REGEER 

,Was daar soms verskil van 
mening, nooit het opcnlike bot
sing voorgekom nie. Die beste 
manne ,·un die land, al was 
bulle opponente, het saam 
geugeer. En daarom was die 

,,In die st.ormugtige vt>rkie
sings van d ie he<le kom daar 
'n innige verlange in on!l op 
na die werklike dt>mokratie"(~ 
toestand vun die gewese boc-rc-
republit>kt>. So iets soo!> die 
rassehaat van nou bet nie 
eintlik bestaan nie. Dit be-t 
van oor die water na ons 
geweste gelcom." 

Die skrywer verhaal dat die 
stemmery in die Rcpubliek 'n 
volle maand geduur bet, sodat 
elkeen op sy tyd sy stem kon 
gaan uitoefen het sonder die 
gedryf en gestorm van die 
huidige stelsel. 

STAATSHULP 
AAN BOERE. 

Die regering het besluit om 
'n skema vir die hcraankoping 
van vee in te voer kragtens die 
Bystandwet \'an 1935, met die 
oog op die crnstige droogte wat 
daar in sekere dele van die land 
gehcers het. Lenings sal tocge
staan word om aanteelvee te 
koop. 

,DEMOKRASIE 'N 
SAAK VAN 

DIE VERLEDE' 
, Op politielce gebied word daar nog veel geskerm met 

die term demokrasie. l\laar dcmokrasie in die gangbare 
begrip is 'n instelling van die negentiende eeu wat finaal 
d~od geloop bet en nog net in 'n skynbestaan voortsleep in 
die vorm van chaos of diktatuur", skryf ,Kaalkop" (die 
skuilnaam van 'n bekende stantkundige) in Dagbreek. 

,Nog nie algemeen word vol
doende besef dat met die na
volge van die afgelope twee 
wereldoorloe en wat daarmce 
saamhang, die ou wereldorde 
vir altyd verby en afgehandcl 
is". 

Daarom word daar nog so 
baie oor en weer misverstande 
in stand gebou en vermenig
vuldig oor wcdersydse bedoclin
ge en moontlikhede ook in 
Suid-Afrika. Sarun met die 19e 
eeu bet die demokrasie dood
geloop en voer net 'n skynbe
staan in die vorm van dikta
tuur. , \ Vnnt diktatuur is slegs 
die doodlooppunt van demokra
sie". 

KAPITALIS:.\IE 

,.So word op ekonomies
sosiale gcbled nog warm ge
argumentcer oor die toekoms
moontlikhede van die kapitalis
me terwyl dit ook al saam met 
die negentiende eeu byna vol
kome afgesterf bet soos die 
demokrasie. 

,.Dit is inderdaad sienderoe 
beslg om in die teendecl oor te 
gaan In die vorm van een of 
ander soslalisme wat clndelik 
staatskapitalisme is, soos die 
diktatuur feitlik owerbeldsde
mokrasie is. 

NUWE BEGRIPPE 

,Vir die bede en <lie toekoms 
kan ons nie meer met hierdle 

begrippe en terme werk nic-. 
Die nuwe tyd vereis 'n nuwe 
plan op elke gebied. Op <lie 
gebied van staatsbestuur gaan 
dit nie met>r oor demokrasie 
(of diktatuur) nie, maar oor 
'n eenheidsregt>ring waarin ook 
die groepsvet>lht>id van die 
volkslewe ten volle sy wet•r
spieeling en verteenwoordiging 
vind. 

,.Op ekonomies-sosiale gebled 
gaan dit nie meer oor kapitalis
me (of sosialisme) nie, maar 
die toekoms vereis 'n planmati
ge ontwikkeling van die cko
nomicse hulpbronne deur a! die 
sosiale groepe in die volk, elk
een volgens sy aard, onder al
gemenc Ieiding van die staat. 

FOUT 

,.Om hierdle twee kante van 
die nuwe samelewingsplan na
sionaal-sosialisme te noem, is 
egter om dieselfde fout te be
gaan as wat hierbo aangedui 
is", gaan die deskundige voort. 
,Want die nasionaal-sosialisme 
is ook maar een van die reak
sievcrskynsels van die afster
wende negentiende-eeuse stel
sels. 

,Trouens die naslonalisme 
self sal in die tockoms moet 
lngelyf word by die internasio
nalisme van die groter saam
horlgc volkegroepe, in ons ge
val die Cbristelike Weste". 
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BLADSY VYF 

Handelsblad Veroordeel 
· Lening Aan BrittaJ~je 

As Slegte Besigheid 
,.Dat die lening op suiwere besigheidsmeriet~ geskied bet, 

is niks meer as onsin nie. Die eerste motief agter die lening 
was om Engeland, en nie soseer die Unie, te help", verklaar 
Volkshandel in 'n hoofartikel waarin die besi.gheidsy van 
die goudlening aan Brittanje ontleed word. Die blad verwyt 
die regering dat by die perke van 'n geson<le besigheidsbeleid 
oorskry bet. 

Volksbandf'l, wat die ampte
like orgaan is va n d ie Afrikaan
se H a ndf'lsinc;tituut, wys daarop 
dat in , ·ergel.)king m et die Ame
rikaan'le lening ann Brittanje, 
die Suid-Afriknanse lening on
geveer 13.1 per&ent van ons na
sionnle inkomste bedrne teenoor 
die 2.S pt'r!IE'n t va n die wnarde 
van <lie nasionale inkomste van 
E'er!!genoemde. 

,.Het die Unie-regering sekcr
beld dat Engeland homself bln
ne die eersvolgcndc aantal jare 
sal kan herstel, of probeer bulle 
slegs 'n slnkcndc skip 'n bietjie 
Ianger op die water hou? Tot 

dusver bet E ngela nd ons vol
doende rede vi r geen vertroue 
gegee n ie. Sy eie bevolking twy
fel baie sterk ; vandaar die uit
''loei van Britse kap itaal na die 
Unie op aans ienlike skaal" . 

GEEX BESIGHEID 

Dlt wil voorkom, verklaar die 
blad, dat die lcning aan Enge
Jand nie as konserwatlewe be
slgheldsbclcid bcskou kan word 
nle. Wattcr maatskappy sal sy 
geld in 'n onderneming bele wat 
gcen vertroue inboescm nie. 
, Die Unle is vanda g gebind a nn 
'n geldeenbeid wnt op wankel-

In Die Republiek 
,,Bertus," Kaapstad, skryf:
'n Paar paragrawe in die 

bock van J. F. van Oord oor 
die lcwc van Paul Kruger het 
my opgcval en ck wil dit graag 
onder die aandag van u lesers 

• bring. Die t.-erste is die afkccr 
wat Kruger gehad bet van mini
sters in sy staatsbcstuur, en ten 
twccdc hoc stcrk Oom Paul nic 
net nasionaal maar ook sosiaal 
gencig was. 

Op bladsy 803 handel Van 
Oordt oor die Uitvocrcnde Raad, 
en dan se hy: ,Nog bctcr sou 
'n sistccm wecs wat voorsicning 
maak vir ministers van depar
tcmcnte, dirck vcrantwoordelik 
aan die Volksraad. D it is l'gter 
welbekeml da t Presi<ll'n t K ruger 
ten sterkste bierop teen is ...• 
Onses insie.ls is <lit meer te wyte 
aan d ie felt dat <lie President 
van jongs ar met d ie st clsel (nl. 
Uitvoeren<le Raad) opgegroci 
bet, wat 'n groot deel ,·an die 
Boere-idee van 'n Republiek uit
maak." 

In sy toespraak op 12 Mei 1898 
nii. sy verkicsing tot President, 
het Oom Paul hom as volg uit
gelaat, waaruit blyk sy sterk 
sosialc gevocl: 

,Ten slottc wil ek se dat daar 
twce puntc is, wat in die oog 
gehou moet word en die tweede 
sc ck op grond van Gods 
\Voord. Die cerstc punt is dat 
u ge('n sulke voorrcgte sal afgee 
wat die onafhanklikheid sal 
beno.dccl nic, en die tweede, dat 
u u ore nie sal sluit v ir die 
gt>l<erm van a rmes, vreemdes of 
' r iemle, dog sal trag om sulke 
arme" uit d ie verdrukking te 
rNl, en te help uit die net van 
die YOiih angers, en God sal in 
on., mitlde wees en ons daar in 
&E'en. Ja, as ons daarin saam 
vassta.an, en u my op die punte 
sui onderstcun, dan is dit waar 
dat ,Ecndrag Mag Maak' en 
God sal dan in ons middc 
wces." 

Paul Kruger se Republiek het 
die volgcnde dinge nic gchad 
nie: 

Goewerneur-genl., Ecrste 
Minister, Ministers, Oppo
sisielcier, Opposisie, Se
naat, Speaker, Sergeant
at-Arms, Swart R.pede, 
Hansard, Septer, Troon, 
lewensgroot portrctte van 
die Koning van Engcland 
se pa en rna, Lobby, Pro
fessionelc politic!, Poli
tieke partye, Koukusse, 
Swepe. 

Vandag is die aanvaarding 
van hierdic dinge glo die voor
waarde om as 'n Afrlkaner
strydcr erkcn te word, of hoc? 

Die Drank
Probleem 

,.T oesk ouer," Plumstead, skryt: 
I n 'n onlangsc dcurdcnktc 

vcrklaring dring die Matighcids
bond by allc welwillende per
sone aan om die hand aan die 
ploeg te slaan in die strewc na 
nasionale sobcrheid. 

Hulle se onder andere dat 
daar vclerlei manierc is waarop 
ons hierdie saak kan bcvordcr, 
maar hullc maak gcen melding 
van hierdie manicrc nic, oen
skynlik te wytc aan persruimte. 

Vergun my om, as 'n toe
skoucr en werker in hicrdic 
sfecr vir bale jarc, die volgcndc 
aan te vul. 

Mcneer, hicronder doen ek 
twaalf opboucndc voorstcllc in
sake wcrk wat ons kan doen , 
aan die hand:-

(1) Bestudeer die jongstc 
wetcnskaplikc fcitc aangaande 
die drankproblccm Cdr. Bosman 
se boekic stcl dit duidelik en 
oortuigcnd). 

(2) Ondcrrig ons kinders en 
ons vricnde in vcrband met 
hicrdic feitc. 

(3) Dring ann op beter alko
holondcrrig in ons skole en 
kollegcs. 

(4) Bespreek met denkende 
pcrsonc die mcnlgvuldige aspek
te van hicrdic problcem, bv. 
vcrhouding tot misdaad, siektc, 
ongclukke, morele lcwe, a rmoe
de; metodes van kontrole soos 
plaaslikc kcusc, rantsoenering 
dcur kocpons, nasionalisering, 
ens., en die genesing van 
dronkaards. 

(5) Ontra fel die plaaslike 
tocstand deur 'n besoek aan die 
magistraatshof op 'n Maandag
oggcnd. 

(6) P oog, persoonlik en krag
tlg, om persone te red wat in 
gcvaar staan om aan drank vcr
slaaf tc raak. 

(7) Skaar u aan die kant van 
pcrsonc wat strewe om die eu
wcls van dronkenskap te bevcg. 

(8) l\laak beswaar , openlik en 
vcrtroulik, teen die euwels van 
skemerpartytjies veral wat be
trcf die jongmensc. 

(9) Agiteer by die owcrhcdc 
vir die toepassing van die Mca
ker-verslag se aanbcvelings, 

moedige pote staan e n glad n ie 
die nodige vertroue wegdra n ie. 
Die U nie se ekonom ie i'! inge
skakel by die van 'n la nd wat 
die toekoms m et ,vrees en be
wing' tegemoet gaan • • • . • • 
I s dit gesonde besigbeid ?" wil 
die blad weet . 

E NGELAND BEGUNSTIG 

Wat d ie suiwcrc bcslghcldsy 
betref, het die blad gccn twyfel 
wic die bestc daarvnn afkom 
nie. Selfs die nuusblo.o.lc en 
tydskrifte in Engcland erken 
dat die transaksic ,.ictwat" in 
die guns van Engcland bcklink 
is. H ierdie ,lctwat" kan met ,'n 
groot mate" vcrvang word, 
skryf die blad voorts. 

,Suiwer ekonomies gesien bet 
die regering reeds <l ie perke van 
'n geson<le finansier ingsbeleid 
oorskry, vernl omdat so 'n re
latief groot bedrag, aan 'n nie 
kredietwanrdige le ner gelcen 
is". 

r
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

vera! met bctrekking tot die af
sknffing van die Dopstelscl. 

(10) W ees bebulpsaam in die 
tccnstand teen die vermeerde
ring van dranklisensies in u eic 
omgewings. 

(11) se u bulp toe aan die
gene wat poog om maatskaplikc 
scntrums, mclksalonne en ander 
vermaaklik hcde vir die armcr 
dele tc verkry. 

(12) Stel 'n eersteklas voor
bccld van persoonlikc soberheid, 
vera! gedurende Kerstyd! 

Mcneer, hierdic is dingc, rcde
lik en doenlik, wat nou en gou 
gcdocn moet word. Dit kan gc
doen word--en ons is die mcnse 
wat dit kan doen- kom ons 
voor aan! 

Waardering 
. Vir .Blad 

A. c., Burgersdorp sk ryf: Die 
O.B. bevat mccr lccsstof as al 
die andcr kocrantc wo.arop ons 
inteken. Ek wcct nic hoc sal 
ons sondcr Die O.B. klaarkom 
as hy nie tydcns die Kcrsvakan
sie vcrskyn nie. Die blad is 
nou eers intcrcssant. 

Suid· Afril a En 
Argentinie 

Suid-Afrika en Argentinie sal 
diplomaticke bctrekkings met 
mckaar aanknoop, luidens 'n 
aankondiging in die Staats
koerant. 

V.S.A. se Nuwe 
Atoomwapens 

Die voorsitter van die Ameri
kaansc atoomkommissie bet 
aangckondig dat Amcrika tan~ 
nuwc atoomwapens vervaardig. 
Uranium sowel as platonium 
word hiervoor gebruik. Die 
wapens word gemontccr in 
Nu-Mexiko. Tot dusver hct 
Amerlka ongeveer £625 mlljocn 
hicraan bestec. 

Intusscn word die atoompro
duksic van Amerika bcdrcig 
as gcvolg van die drcigcment 
van 2,800 atoomwerkers om tc 
staak oor lone . 

• 

BRUIN SWITSERSE BEESTE 
TEN VOLLE GEREGISTREERD. 

D ie W JNTERBERG-STOET van Geregistreerdc B ruin Switsers 
bled jong Bulle, 'n paar Verse en ou K ocic - alm'hl geregistreer

te koop aan. Alle becste is teen Galslekte ingcent. 
P r y&e op a a nvraag. - Besigtig ing verwelkom. D oen aansoek : 

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

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

MEUBELS 
Jl erseker u Toekoms 

deur die Eienaar te word van 

PRYSE STYG VINNIG 

KOOP NOU 
VASTE EIENDOM 

* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PLASE Ons boo alleenlik goelf' 

kwallt~lt Meubels in 
voorraad 

WERDA 

* BESIGHEDE VIR DIE 
KIESKEURIGE PERSOON 

Randpleeg-

M eube Jhandelaa rs 
J. (Kotie) THERON 

Posbus 78 Foon 0028 
(EIENDOMS) BEPERK 

Groote Kerkgebou - Kaaps ta·· 
CROXLEY-GEBOU, KUSWEG, 

STRAND ......................... 
BRILLE 

Bring u oogar ts se voonkrlf vir briUe na one. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEl\IFONTEIN. 
B es oek ons of skryf om Besonderhede. 

VERKOPING VAN .1\IERINOSKAPE 
Bchoorlik daartoc gelas deur mnr. P . H. Kritzinger, as 
gcvolg van ontbinding van vennootskap, word die vol
gcndc skape met 11 maande wol verkoop te Carolina, 

die llde DESEI\IBER 194:7, om 11 uur v.m. 
Dis 'n geleentheid wat hom selde voordoen, om die beste 
Hoevcld-kudde te koop. Kudde is vir die laaste 40 jaar 
vir wol geteel. Minnaar en Jordaan ramme vir baie 
jare gebruik. Groot gladde-lywe met goeie konstitusie 
en bouvorm. Wol van 55 tot 64% skoonopbrings. Vol
gendc wolpryse behaal: 30! pennies (1947); 21i (1946); 

23! (1945). 
500 Teelooie, 4-tand tot volbek, geklas deur K.W.B. se 
deskundigc. Geen uitsit by nie. Gedek deur goeie ramme 

om te lam vanaf April 1948. 
300 Vier tand tot volbek hamels; 400 sesmaande oud 
Iammers; 500 uitsit ooie, goeie kwaliteit; 30 ooie om 
ramme van te teel; 40 gocie gebruik ram.me; een 

stoetram. 
Vir verdere besonderhede aan H. J . Grobler, Bus 28, 

CAROLINA. 

KOOP 
DEUR DIE POS 

VAN 

EXCELSIOR 

Hierdie W elbekende 
POMPSTOFIE ,...., 

DIE 

OPTIMUS 
is nou weer 
verkrygbaar 

PRYS slegs 32/ I 0 
Ons hied u 'n volledige reeks van gereedskap. 

Vra om ons jongste pryslyste. D ie volgende 

is slegs 'n paar van ons W inskopies. 
DRAADTREKKER .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
SKAAPSK~RE .. . .. . .. . .. . : . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. 
STORMLANTERNE .. . .. . .. . .. . .. . .. ............ . 
OPTIMUS BLAASLAMPE .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
FLITSLIGTE, 2-sel .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
FLITSLIGTE, 3-sel .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
GRASPERK-SK.mR .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
MOTORDOMKRAG (Hidrolies) ... 2-ton 31/ 4, 3-ton 
ELEKTRIESE SOLDEERBOUT .. . .. . .. . .. . ... 

83/ 4 
8/ -

11/ 4 
37/ 4 
7/ 4 

13/ 4 
10/ -
55/ -
26/ 8 

EXCELSIOR POSBESTELLINGSDIENS 
(Excelsior Meubels Beperk) 

Pleinstroat 40 Johannesburg 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
TA.JllE F VIB GEKLASSIFibEF.RDE ADYERTE'l\tiiES: 

Uulshoudellke Kenn ls!fewlnga : 
(Verlowlng, huwelik, geboorte, eterfgeval, In memoria-m, gelukwenelng, 
ena.) 1d. per woord; minimum 3/· per plasing. Voorultbetaalbaar. VIr 
herhallnga 25 pat. atalag. 

Bnndclsadver tellllles : 
Eerete plasing, 2d. per woord. VIr herhallngs 25 pst. atalag. 

Int~kenr;eld op ,.D ie O.B." (verok,yn w~eldlka): 10/· per jaar of 5/· per 6 maande. 
Voorultbetaalbaar. Stuw advertenslegeld en beJlelllnga na Posbos 28, btelltnbo•~b, 
en lntekengeld na l'osbos 1411, Kaa pstad. 

Yu l'an )IUJes, reaepalea, dlneea, pro· 
beer die Kaapatadse Afrikaner-Koffle
hula (K.T.K.). Ult wandelga.ng. Groote 
Kerk-&ebou. Lug beerllll. verwarm en 
aeaelllg op ltoudete dag. Gerlefllke, 
hotllke en doeltret tende dlena. 

L.~ ~IE!\IORIAM 

Tlli~RON. - In liefdevolle h'er
lnnerang aan ons vriend en kameraad, 
Kallie, hecngegaen op 8 Deaember 
194:; tydens die Boerejeuglaer op 
Mlddagkrana, Franscbboek.- Jou maat. 
1'.\:\.., ·r.>\LJ.\ .'\KU. 10/ 12/ 1H. 

TIIERO:-.'. - Llefste Kalle, H De· 
eember Ia dll 6 Jaar dat jy van ons 
af weg Is; maar JY Ill nae vtr ons dood 
nie, want Jy leef nog altyd an ora 
harte. T llEROX-FA.\IILlJ), P.K. 
Rand,ate, Tv!. 10 / 12l 1B. 

BENODIG 

DAUELU{ B ENODIG. - IIardwer· 
kende, Iuber vader en seun of Lwee 
broer•. Ken mel kennis van besproel· 
lng, melkcry en drywerslisenole. Ken 
met kenma van D.eseltrekker. VIr 
aalarll of deelboerdery. Vrye huaa 
met !;IKIS en vter vertrekke. Melk en 
groent~tuan vir gebrulk. Twee getui&· 
akrUte. om voorwaardes, mt:t t;&ou&.te 
van 11utsg..am akr)"f aan:-~J.:t.~L\:\ 

Robtrl.a<ln. 3 / 10/2. 

(ii.:'I•O()LD E BL.<\1\'KE WERtU: u ... 
om bebulpaaam te wetlll in lngen.eur•· 
beJigllead. Qoeie voorunsagte. Gt:L· 
Dt::.O H UUI l N Gt::\IElJK:>\\E l t kt,, 
Wynneatraal 13, Parow. 26/ll/4. 

cam\\ ALII' ISEEUD£ T\\ t: t:'f AU · 
(l t ; SNJ·:L..,J<ItU'TIKSTER, bcnodlg vir 
prokureut·ararma, Kaap,tad. Qoele be
ll\llng vol!;ens kwahCakasies. Skrywe 
aaon I'O..,HlS 3317, KAAPS'l'AD. 

10/12/1. 

BOME, PLANTE EN SAAD 

R EST E O£tiERTU"i:>E£BDt~ GROJ:::-;'· 
Tt.s AAU.-PryaJya verkrygbaar. Beste! 
al u bcnudi&<1b~<1e K.B.A. van: . PRE· 
A41ERB, I:ICHOEMANSHOEK. 20/ lll TK 

t,dvt~-.. ......... + ...... ~. - Detrult eo £gtp .. 
Uese plat beet 7/6; Cllanteney·wurtelll 
10!·; Beauty· en Aolarglobe-tamauea 
3~/-; Tum Wa.tson-waauemoen 10/·: 
K.ropalao>l 17/6 per lb. Almal tid. duur
der 1>tr ~lb. Handelana vrae verwel · 
kom. - .KAK>tOO·SAA!JVE!tSPJU)I· 
DE.KS, Poabua 107, OUD1'SHOO.KN. 

· 20!8/TK 

J,\'I, J: IlN :\I EEL. - Koop by 'n 
Alrikaanae Ftrma wat net die be&te 
vooraaon :- Luaernmeel 9/· per 100 pd. 
tot 4 ton, d&<lrOa £8 10/· per ton. 
ca :o\..u .tn: Ll'J::RX: £6 101- per 
ton. Gelewer Kofflefonteinataale. 
Stbur lei! aakke vir Lu.sernmetl. -
" 0U ft'A HKllili 1.: )!E"CLJ;, Koflle· 
ronte!D. 10/ 12/ 4B. 

1' A'l A'l' JtAr. Kl: .-Topranl<e In voor· 
raad, mool ultgeloop, 6 maande, B/· 
per 1,000; wtl, urae-maoanue, 8/· per 
1,000; Borrle, 10/- per l,Ouo. 
l 'Ai 'A'l'S.-12/· per sak. K.M.Ii. 
Uetewer Serpentlne.-H. R OE LOiil:>t., 
il! /I Serp~•IttUe, George. 

~/11/TK 

"KUOT E BOUE . - Rose vir Julle· 
AUI!UOtUI·PI&nttyd 1947. Ona J>Ulk 
voorradt verael<er tevredenneld, maa.r 
•... die aanvraag Ia groot, beatel n<Ju 
en voorkom teleurstelling. - HER· 
HOLDT SE BOOMKWEKERY, Pvabus 
660, JOHANNESBURG. AA/ 26.13 / TK 

GEl\IENG 

GUAI"STEE"I>":\IAKERS. - VIr ge· 
waaroorsde tevredenheid tree In vtr
bludtng met die S.A . ORAl'STEEN 
EN ~10:-JIJ~IENT\\EKK£ ( t:lt>NI'I.) 
Bl'K. van Voortrekkerweg 360, Ma.lt· 
land. (Onder persoonlike aandag van 
ona Beat.-Oirekteur, mnr. J(lnnle 
Clllle). •releron~-4420 en 5-02823. 

!IIEUBE J.S. - Beter meubela teen 
bllhker pryse. Babawaentjles, stout • 
karrotjaea, drlewlele, llnoleums, tapyte 
en1. ook allyd to voorraad. Geen 
Katalut;ua. Meld waarin u belangs tel . 
-Vl,.,..,t;lt.~LEl'BLLI>, La.ngstraat 291, 
Kaapstad. 3 / 12/ 11. 

\ll':lJ BELS.--Ora sal u buts or 
kantoor volledl& Aoleublleer t een blllike 
mat>ndehkse paalemente. Spealale 
korungl vir kontant bestelllngs. Saryl 
om on• volledlge katalogus met prya• 
Iya. Ook In voorraad: Draadlose, 
wlndlaalera, llnoleum-vierkant e van 6 
vt. breedte vir kombuls, alumlnlum
kaatrolle In st elle van 3, ens.
UNlll A MEUBELS (l:Dl i S . ) BI' IC , 
Vlctorta.weg 171, Woodstock. 

12111
/TK 

!IIEUBELS. Bespaar 1\onderde 
ponde deur u meubels dlrek van die 
tabriek, k.m.b., te koop. 
Raadplee~r: NIE K X"EETIII.J:'>G, 

Booratraat 3t7, Foon 12:.3. Paarl. 
19/ 11 / TK. 

!:!KOE !"oKEl'A&"Sli'.S. OnderAteun o 
m ede·Afrlltaner en weea vereeker van 
die bute dtenate by VOORTREKKER 
SKOII:NHOSPITAAL. Langatr&Al 2B1, 
JltA. APIITAD F0<1n 301114 4117912~ 

VAN'S CONCRE T E P R OD l'C'T S 
J\I,LJIIlf.lU - Waterspoel-rloolstel· 

sela, vloertel!ls en gepolltoerde tor .. 
raz%0• kombulsopwastaCels en artlkels 
ea•enaleel vir gerlef, 1\igi~ne en net· 
held. Volle besondcrhede skrywe :
V.\ N'!'I CONCRETE PROO{ CT S 
(ED\IS.) BI'K., Carlstraat 574, Pre· 
lorla. 3/12/TK. 

BORLOSIEl\lAKER 

D ESRUNDIOE l:LI:.K:>TEL\\l;RK aan 
B or la.lea. Alle werk word aewaarbor& 
en apoedl&e atlewer1ng. - P. l:'rtl!;l'O· 
l'UUI:I, Keeromatraat 18, Kaa.p•tau. 
(Voorheen Kerltatraat 811) . Jl'oon li·M Cl• 

PENl\lAATS 

nns t:NDE meisles en k~rel1 wll 
graag korrespondente 1\~. Streng ver 
troullk. Stuur gefrankeerde koeverl 
om gratis besonderbede ann:- lHl: 
1' ().., D l l I l'' · K ORR l:S I'0:'> 11l;l<"l};· 
KLlU, Posbus 5, Lothaar. 10/12l4U. 

RADIO 

LOlJ \\ EN LOt:w , die Beroemde 
Radio·lngenieurs, Stuteweg, PAROW, 
vtrkoop en berstel Radio's en Eltktrteae 
Toeatelle. Geregistreerde ..,;lektraaltetta
aannemers. Foon 9-843:>. 

SOUT TE KOOP 

UOEKE· l'AK.KE'i' . - .Nege aa kke wit 
vee- en 100 lb. tyo botteraout !2·10-0. 
NeKe aakke aneeuwlt en 100 lb. fyn 
bottersout .£2·13-6. Vry getaal lOUt· 
werke. Best e! : KOMDTE. MEV • .MAR· 
TlE VENTER, P/s . No. i , Arbeldlluon, 
SLO!l:Ml<'ONTEIN. 2lt:>t'fh. 

\lUE:O. D£ : Ek le\\er soul In goe:e 
graanaaiU<e--A1, 59 / -; No. 1, 64./·: en 
r>;o. 2, 49/- per ton. Tevredenbeld 
gewaacborg en onmiddenaka versen
dlng.-1>. J. DE .Ul:ER, S<>utwerke, 
P.K. Floriabad. :;/11/TK 

TE KOOP AANGE BIED 

lli>L OI ESl : TAPYTE: 0. K. G. 
bled aoan pragtlge Belglcae tapyte vtln 
ullstaande kwaliteit en vaste kleure. 
s vt. 7 dm. x 8 vt. 10'< dm. !8/17/6. 
6 vt. 6 ~4 dm. x 9 vt. 10 dm. Lll/12/6. 
7 vt. 10,. dm. x 11 vt. 2 dm. Ll:l/1:1/· 

Kan besiglig word te \\ 'I' 1\ N 1:-
:0TUAA T 13, PAROW. 26. 11/6. 

UR~'\DBOt:T. - Wattle, 9 dulm 
gelll.<l.g, 14/- per ton spoor Molllaslma• 
1~lyn, oor Greyton. Pryse var Jlale, 
droppere, eos., op aanroek.- IU~" '\11: 
blE.:>;TL, Prlvaatsak, Greylon, NataL 

3 / 12 / 3B. 

I N DIAN-:'IlOT ORflET-. 7:9 p.k. , In 
werkende toestand, mo.keer nlk•. nuwe 
bulle· en blnn ebande. Ligte, batterye 
met ontwlkkelaer kompleet . Gelewer 
Clocolan-stasle. Prys .£M. - J . J. 
UOS~IAN, Florles. Hope, Clocolan. 

3/12/2. 

J. l'SER N. - Koop u Iusern dlrek 
van die produsent wie vir 8Y eie pro· 
dukte verantwoordellk Is. Skryf of 
telegrafeer vir besonderhede en prya
opgawe - z..·. WIENAXD , P.K. Ea.at 
Poort, K.P. 3/1217. 

. t .l "ER~ TE KOOI'. - Nuwe acl· 
soerae Eerstegrced lusern teen 5 9. 
goele tweede graad 5 / 3 per 100 lb. 
K . M.B. V.O.S. Kirkwood. J. ll. 
~o;TJ£\JU:, Bus 46, Kirkwood. K.P. 
Foon 413. Telegrnmmt>: Stlen;,~itzt3. 

NOO L ' IDEAL J>RONKJtCO-I.'Et :U
JIONDJIES, geregistreerd, ult,tekende 
at&mreglster, P ronke volmMk en 
Sinus Dermaldes vry. Ult groot, 
t lcrk, kwaai en gesonde oucra. Ull· 
atekende wagl\ond. Reuntjlca £6 6/·. 
T eflea U 4J-.-J. KE:IlP Vl)R ST t:lt. 
L'ldea.l, P.K. Motkop. 3/12t2B. 

A.V.B.O.B 
LF.-qen, Orafl_,.... .. 

Bt ..... fnJa-k t.nUUII 

Bloemfontein - Pretoria 

130 Takke 

PLUIMVEE 
Ule lleele Firma om a PLUIMYEt' 
.EU:.Il!l en ander PRODt;KTJI; aaD 

te 1tuar Ia: 

C. M. ELOFF EN KIE 
();4n:a.) Bplli 

IIIOBEMAJU( ( POAbU 1180) !'le...W• 

OGIE.SFONTEIN 
DINGAANSFE. E.S 
FEE S PROGRAl\1 1 9 47 

15 DESE:}IBER: 
6.15 Opening - VoorsittE>r. 
6.30 Een;te deel van GE>'!kit>de-

nis - ::\lnr. J. Ernsmu~. 

16 DESE:\IBE R: 
7.00 Vroee Biduur- Voor .,itt('r. 

10.00 Geloftediens - D .,, C. R. 
Brink. 

12.00 Vieriug van 21-jarige be· 
staan van F ees. 

12.10 Toespraak - Prof. Va n 
der W esthuizen. 

2.00 Kiesing va n nuwe R<'stu ur. 
2.15 T weede d E>el van Ge'lk ie

denis - l\lnr. J. Erasmus. 
4.00 Dankdiens - D s. C. Brink. 

Vroue Mag 
Rus]and Nie 

Verlaat 
Rusland weier om visums aan 

sowat 250 Russiese bruide wat 
met Amerikaanse soldate ge
troud is, toe te staan sodat 
bulle die land kan verlnat, vol
gens 'n berig uit \Vashington. 

'n Aantal Russiese vroue wat 
met Britse soldatc getroud is, 
verkeer in diesclfde moeillkhcid. 
Die Britse minister van buite
landse sake het die Russicsc 
regcring al persoonlil< gcnader 
om die vroue toe lc Jant om die 
land te verlaat, dog sonder 
enige sukscs. 

Die Russe is bang dat hicrdie 
pcrsone aan die buitewcreld sal 
vcrtel hoe dit eintlik in Rusland 
lyk. 

Belasting-
V erligting Om 

Stemme te 
Vang 

Die Verenigdc Party-pl'rs hct 
aangelwndig dat tydcns die 
aanstaande begroting daar ann· 
sienlike verligting vnn inkom
stebelasting 1'81 wei's vir die 
middel-inkomstegroep. Hierdie 
in die vooruitsig gestelde ver
ligting het sonder· twyfcl ten 
doe! om sternme vir die rt•gcren
de party te wen vir die algemene 
verkiesing. Die aanstnnnde be
groting sal dus hoofsnaklik 'n 
verkiesingsbegroting wecs wat 
m aldik lean gt>bNir n a die 
reusl'·toegewings ann dit• ryl<es 
in die afgl'lopc juar M' b(•gt·o
tin g, t oe £U m iljO('Jl vnn die 
£15 m iljoen Sl' belastingn•rlig
ting in d ie skoot van die goud
m ynt>, nywerhedt> <'11 h antlt>l 
ge\al bet. 

Maak Tande 
Weer Nuut 

'n Metode wanrvolgens ·vcr· 
rotte tande uitgetrch:, skoonge· 

r.aak, herbou en w<·er in die 
11ond geplaas word, word deur 
'n tandarts, dr. Stephen Ferlita, 
van Atlanta, <Georgia>, tocge-
pas. 

Hy het verl<lanr dat danr na 
(;ie herinplanting van die tande 
geen rnoontlikheid hestaan dat 
ontsmetting sal ontstaan nn. uan
lciding van die ocrspronklil{e 
moeilikheid nie. 

Pasiente word c<'rs ingespuit 
en daarna onder hande g<'nccm. 
Daar · word ryklil{ van penlcil· 
lin gebruik gernaak. Dr. I•'crlita 
en sy tegnikus h('t dric jaar 
:ank rewcrk om 'n nuwc vulscl 
vir die tande tc vervanrdig. Dit 
is 'n allooi van gourl en silwer 
en word in die wortelkanaal 
van die tand geplnns tcrwyl 'n 
tydelik l:;edekscl ann die hytkant 
vasgesit word. Dnnrna word die 
tand versigtig in die npening ge· 
plaas. Die natuur sorg vir die 
leS. 

Ontruiming 
Op ·I Mei 

D ie Britsc Kabint't b et 
beslu it om op 1 .:\l l'i lOU! Ynn 
sy manlaat oor J>alt•st inn a t 
te sien en dan mt•t dil' ont
ruiming van die trocpe t c 
begin. 

Wi'aak Sal Nog 
200,000 Duitsers 

Tref 
Tussen 150,000 E'n 200,000 Duit

sers wat vt>rnntwoordl'like po
s is ies in Hitler se Duitsla ml 
beklee bet, sal nog deur de
n azifilcasil'howc in d ie Ameri· 
kaanse be-.etting'igt•biNl ver
hoor word. H onderdduisende 
persone is reeds op hierdic wyse 
verhoor, gevonni<, of t eregge
st el. Die nuwe Vl'rhoor sal 
t een die b<"gin va n die E uropese 
lentc 'n na n\nng neem . 

Die hele dcnazifiscring-stel
sel in Duitsland sal die vol
gcnde scs manndc besig wees 
met die verhoor van ,klein 
Nazis" - dicgcnc wnt na 1933 
by die Nazi-party aangesluit 
hct. 

Onder die crnstige sake wat 
voorlopig opsy g<'skuif is, is die 
appel van Schacht, Hitler se 
eertydse minister van finansies. 
H y maak clanrop aanspraak 
dat sy vonnis nie rekening hou 
met die getuienls wat afgele 
is nie en dat cen van die rcg
ters wat hom V<'rhoor het, ook 
'n Nazi is. 

BEST E BREIN 

Die Amcrikaanse blad, Sa
turday Evening Post, het on
langs 'n berig gcplaas van sy 
verslaggewcr wat ondersoek in
gestel hct na die intcrnerings
en denazifikasiebclcid van die 
Geallieerdes. H y w•roordeel die 
beleid in baie 'iterk tanl en ver
klnar dat d it ,,kort-.igtig" is. 

' n \\'nmleling deur clie kamp 
h et h om oortuig da t die beste 
D uit'le b r!'in agter die d.rade 
a a ngeh ou word. H;\' bet k e nnis 
gemaa k m et groot e n bruin
gebrnnd<" KS.-m...'lnne. X aas 
hierdie grot'p leiers, was 'n 
groep van ongeveer 2,500 van 
die m ee!l intelligl'ntst e persone 
in Duitslnnd. H y beskryt dit 
as 'n kump vir intellektueles 
en die ,.brcintrust" van Duits
la ncl. H ulle is a lmal outoriteite 
in die rcgte, s nykunde, natuur
kunde, ek onomie, ens. Sommi
ge van bulle is vermaarde 
spesialiste, maa r niem and word 
toegelaat om '>Y k t'nnis inDuits
lnnd toe te pas nie. 

()ns W olmark 
In Gevaar Se 

Deskundige 
Die rnening dat die gunstige 

mark vir Suid·Afrikaanse wol 
dalk skielik ten cinde kan 
loop, is deur dr. J. Cronje, 
Suid-Afrilm se vcrteenwoordiger 
in die Intcrnasionale \\'ol
sekretariaat, in Londen uitge
sprcck nadnt hy van die 
Geneefse konfcrcnsie tcrugge
keer hct. 

In Iande soos Switserland is 
daar rl'etls 'n oorskot teksticl· 
gocdere !:'n die nlgcmene indruk 
wat gcsk<'p is, dui daarop dat 
die huidigc gunstige wolrnark 
tot 'n <'indl• mug kom, het hy 
~ese. 

Hollywood Steek 
Komrnuniste In Pad 

\'erskeie nldeurs I'll under 
werknem<' rs in H olly wood sal 
in die p n<l gc.,tN•k word as 
gevolg van clie on dc•rsoek van 
d ie l{ongre~komitee na on
Am erik aun-.e bcdr)·wighed e in 
Amerika. On dt>r die persone 
wat ont~laun word, i'i ool{ d ie
gene wat geweier het om te se 
of bulle Iiomm un i'ite i'! of nie. 

Die eerste bannelinge is tie~ 
vooraanstaande figure van 
Hollywood. Hullc name word 
tot dusver vcrswyg. 'n For
mele aanklag sal teen hulle uit-

gereik word. Indien hulle skul
dig bevind word, sal hulle bloot
gcstel Wt!CS aan 'n bocte of 
tronkstraf en sal sonder ver
goeding ontslaan word. '\\'erk
nemers sal f>cC'<Iigde verklarings 
rnoet afle oor hul politleke oor· 
tuigings. 

<Onlangs is 'n Kommunis in 
die V.S.A. verhoor wat by sy 
toelating in Arncrika gesweer 
het dat hy nie 'n Kommun is is 
nie. Dit het later gcblyk dat 
dit vals was en dat hy 'n ver· 
troueling van die Kremlin was.) 

Hierdie h a n digt> brood- hierdie nuwe uih'inding 
braa ier m aak diE' tank va n uitge<ok a k el. D eur die I 
die huisvrou sommer ba ie skak elbord, wat byna lyk i 
m aklike r. Die moontlik- s oos die vnn 'n t elefoon, 
h eid da t brood wat ge- te sltak el, kan RY presies 

'-~~~~-;~;~:~;?.~~ .. ~::~:·:~:·:·:·~ . ·~: ~~·:· __ ] 
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In Duitsland Vandag: 

BESETTERS KRY 
GEEN HOUVAS 
OP DUITSERS 

Terwyl ·die Brittc en Amerikaners aan die een kant, en die nu~se nan 
die under kant sovef'l moontlik proheer om hul idf'olo~i(~ O}) dit• Duitse 
volk af te dwing, i!.'i die Duitsers na twee jaat· se besetting nog nic genee 
om lml denkwyse Le verauder of om iets van die Ooste of van di(~ W este 
te leer nie. Hullc l1et ook geen afkeer in die moeilike ool'logsjat'<' van 
1939-'45 nie en 0}) vakansiedae stroom duisende Duit~crs nu B(•rchtesgar
den-certydse woonplt'k van Hitler-om die oorhlyfsels te hesigtig 
en bulle kyk vreemdelinge wat dit waag om duar rond te draai, nH't koue 
hJikke aan asof laal"genoen1des se aanwesigbeid heiligskennis op hierdie 
gcwyde gehicd is. 

So lui die getuienis van 'n 
buitelandse waarncmer wat on
langs 'n rondreis dcur Duits
land ondcrnecm hct. Oral word 
dit vir die besoeker duidelik dat 
daar by die Duitscrs 'n groeien
de begecrte besta:m om hul eie 
sake te bestuur. Verlede jaar 
sou die Duitsers nie gewaag het 
om hulle te verset teen die af
takeling van fabrieke nie, maar 
vandag lei dit tot 'n hewige 
Duitse protes, skryf 'n wanrne
mer van Time. 

Verkoop 
Nog Goud 

Die Brihe d~·part('ment 
,·an fin:msi!'s lwt nunge
kond ig dat Urittanje nog 
ve-rdt're £.18,000,000 \an sy 
gou<lre~~>rwe t;nlens No
\emb!'r moe" veri<Oop om 
aan die lewe te bly. Hy 
b e-t ook £60 miljo~·n \an 
die lnterna'iionule :\lone
t(ire f'oncl'l getrt'k. 

UEGTE DIXG 

Orals in Duitsland bcstaan 
daar 'n vyandigheid en bitter
held teen vreemdelinge. Duitser 
na Duitser met wie hierdie kor
respondent gesels het, het erns
tig aan hom verklaar dat al fout 
wat Hitler gemaak het, is om 
die regte ding op die verkeerde 
manier aan te pak. Die Duit
sers glo dat daar gcen volk op 
aarde is wat soveel Jyding moct 

-

verduur as hulle nie. Die stories 
wat die Russe aan die Duitsers 
vertel, word met 'n handgebaar 
as leuens afgemaak en hulle heg 
daar geen waarde aan nie. 
Hulle begin besef dat hulle die 
oorlog verloor bet, maar bulle 
kan die oorsaak hiervan nie peil 
nie. 

Dit is nou al meer as twee 
jaar sedert die Duitse oorgawe 
en die algemene verwagting dat 
die besetters hul staatsvorms op 
die Duitsers sal afdwing, het nie 
werklikheid geword nie. Die 
aclministrasie van die Janel is 
nog op Duitse lees geskoei. Selfs 
die Russe het <lit nie eers reg 
gekry om 'n totale verandering 
h it'rin tt'wee-g te bring nie. Ten 
spyte van die kunsmatige inde
ling van Duitsland in vier ge
biede, dink die Duitsers in al 
die gebiede eners en bestaan 
daar 'n drang dat al vier gebie
de verenig moet word aangesien 
hulle dieselfde lot dee!. 

TEKORTE 

Dwarsdeur Duitsland is daar 
'n steenkool- en voedsel-tekort. 
Ook in die Russiese gebied waar 
daar voorheen genoeg kos was, 
is daar 'n tekort. In die op ban
ell' syncle winter sal die koue en 
bonger baie oues van <be e n 
jong kinders laat ornlcom. Die 
tol onder babas is besonder 
hoog. Die aanstaande winter 
word gevrees omdat dit die erg
ste sal wees van aile winters as 
gevolg van die droogte tydens 
die somermaande en die groot 
steenkooltekort. 

Die korrespondent verklaar 
voorts dat daar 'n groeiende ge
ty in Duitsland is wat stadig 

Brittanje Sal Nog Van 
Sy Buitelandse Bates 

Moet Verkoop 
Die Britse ekonomicsc nood sal Br ittanje waarskynlik 

genoodsaal< om meer van sy buitelandse besittings te ver
koop. Sterl< dn1k word reeds van Arbeids- sowel as uit Kon
serwatiewc krin~e· op die Britse regering uitgeoefen om dit 
te cloen. Dit sal binne die eerste ses maande moet gebeur 
sodat Brittanje die huidige rantsoene kan handhaaf. 

Die Britse regering meC'n dat 
die inkorting van Britse voed
SC'Ia.ankope in Amcrika eers ern
stig in die volgcnde pnar mann
de gevoel sal word. Dit is reeds 
'n voldonge feit dat die aartap
pelrantsocn nog verder ingckort 
sal word. Die hoop dat die 
rantsocnering van brood bei;in
dig sou word, is ook bcskaam. 
Die onderhandeling met Rus
land om koring dnarvandnan te 
kry blyk onsuksesvol te wecs. 
lntus'>en bet die rE'gering te 
kampe met die eu\\el dnt die 
Britse volk hope brood aan hul 

pluim vee voer, en groenboont
jic>s ann bul vnrke. 

HOOP OP V.S.A. 

Die Britse regering vestig • sy 
hoop op die Marshallplan om 
hom uit sy moeilikheid te help. 
Aan die ander kant is daar 'n 
sterk stroom wat meen dat Brit
tanje liewer nog 'n verdere 
£150,000,000 van sy bate in die 
buiteland van die hand moet sit 
vir die aankoop van voedsel, as 
om die rantsoene nog verder In 
te kort. 

aanswel. 'n Groot dee! van die 
ondersgeskikte administrasie is 
reeds in Dultse hnnde en daar is 
'n begeerte vir mcer verantwoor
delikheid. Met die Britsc finan
siiile kri~ls en die besnoeiing 
van die Britse adminstratiewe 
personecl van 16,000 tot 5,000 
sal baic mcer van die adminis
trasie in die handc van die 
Duitscrs oorgann. Hocwel baic.. 
van die Duitscrs 'n oorlog vrees, 
is daar baie wat 'n oorlog sal 
verwelkom om hul lot tc vcran
dcr. Sommige verklanr opcnlik 
dat hullc Amcril<n sal steun as 
hy oorlog vcrklanr teen kommu
nistiesc Rusland. 

TWEI<~ UUITSLANDE 
Vir dit~ Duihwrs i'> dit hans 'n 

uitg~·maaldt• ~:tak dat Uuitslund 
l<unsmatig d~·ur dit• lwscttt•rs in 
twN' \t'rth•t'l sal word: die Ooste 
m~>t s~· bevolking van 20,000,000 
ond!'r Hu!.land, t•n dit> \\'este 
m~>t !<)' 45,000,000 sit'le onder die 
Ang~oJo•aksf'rs. 1'\letecnstaande 
dit, strcwc elke politlekc party 
na die samcsnoering van Duits
lanrl as een geheel. 

Die Russe is beslg om die le
wenstandnnrd in hul gebied tc 
vcrlaag sodat dit gelyk staan 
met di~ van die Russe. Hoewel 
hullc alles in werking stcl om 
hul kommunisticse lcerstellings 
tc !nat posvnt het hulle nog nie 
hond hanraf ~temnnk nie. Jo'eit is 
dat tlaar mN'r I<ommuniste in 
<lit' Ruhr-gt'hiE'd is us in die 
RU!.sit•st• d~·~>l nu1 Duitsland, 
\'t•rklaur die waarnemf'r. 

BESETTERS VAT KOS 
Die Rus'i~~ is h!'sig om feitlik 

die h~·l~'> Ot'S \Un die Duitse 
bo!'r<l op ft• ('is. Die Britte en 
Ameriluuwrs ht't 32 perst>nt ge
vra: die Jtu!o.s<' t•is 1!0 pers~>nt 
van die oes. Om die koring uit 
die Duitsers h• kry, het die Rus
SI' ,·un h ul bE'prot'fcle nwtoclt''> 
wut in Huo;Jand uitgt'tot'ts is, ge
bruik g~>inaak. 

Van alles wnt hulle produ
::;eer moct die boerc 'n dec! aan 
die Russe afstaan. ,.As 'n koei 
doodgaan, moct ek nog haar 
kwotn melk !ewer,'' het 'n 
boer vcrldaar, ,As ons dit nie 
do•·n nie, word ons gestraf. 
Vier boerc is onlangs beboet 

me ecn is tronk-toe gestuur 
nie. As jy nie geld bet om 
die boete tc bctanl nie, dan 
moct jy met diere betaal!" 

STEEnS l\IEER • 
Boerc wat nie bul kwota ko-

ring kon oplewer nic omdat dit 
te hoog was, word in die tronk 
gestop, en diC'gene wat laaste 
jaar hul volle kwota::; afgelcwer 
h!'t, moet vnnjaar - nictcen
stannde die droogtc en swak 
oes - mcer gee us verlcde jaar. 

In die Ameriknansc gebied 
mank diC' Amerikuanse soldate 
gcen indruk op die Duitsers nie, 
verklaar Timl'. Hul gctallc is 
vcr in die minrlcrheid en die 
meeste knn nie Duits vC'rstaan 
nie. 

BRITSE DEEL SWAK 

Die Britsc gcbied verkeer in 
'n swak toestand. Alles wat bulle 

<Vervolg In volg. kol> 

Sonder Klere En 
~ Sak Aartappels 

Vir Die Winter 
,Ek het nog nooit gehuil nie, maar toe ek die puinhope 

van Hano,·er, die stad ,·an my jcug, en die puinhope van 
ander st~de sien, hct ek geween. Slegs puinhoop op puin· 
hoop waar daar voorheen m<'nse gcwoon het. Ek kan dit 
nie beskryf nie," skr}'f Heini Peest, een van die Duitsers 
wat 'n aantal jare in die Unie geintcrneer was en onlangs 
in DuitsJand aangel<Om het nadat hy saam met ander uit 
die Unie gerepatrieer is. 

N adnt by been en wct"r ~tt'

stuur is en eimlelik uit die lmmp 
waar by aangebou is, ontstaan 
is, bet by na se-s clae se gesuk
lcel claarin geslaag om 'n rant
soenkaart in die hancle te kry. 
Hienolgens is hy op dit' \Ol 

gende hoeveelhede ,·oeclsel pt'r 
dag geregtig: l.t on<ie ,·leis, 
.7 onse suiker, J.l onse brood, 
.4 onse vet, en U onse aartap
pels per dng. Vercler kry hy 
5 onse nagemaakte koffie e-n 
4.0 sigarette per maancl. 

SWART :\lARK 

,Die toestand in Duitsland is 
hopeloos, geen mens kan op 
hierdie karige vocdsel !ewe en 
werk nie. Vir die hele lange 
winter van drie of vier manndc 
moet ek met 100 pond aartap
pels uitkom. Op die swartmark 
kan mens alles koop teen fan
tastiese pryse. Ek het egter 

<Vervolg van vorige ko).) 
tot stand probeer bring het, 
word oorskadu deur die feit dnt 
hulle nie daarin geslaag het om 
die lewensbelangrike steenkool
produksie van die Ruhr op ~y 
normale peil te bring nie. 

Die Franst' i, besig om hul 
gt'bied te plunclt-r. llulle bet 
mee-r bosse en borne- in h\t'C 

jaar uitgekap as wat die Duit
se-r, in vyftig jaar gl'kap bt't, 
bet 'n boswngter verklaar. Die 
Duitsers het gcen agting vir die 
Franse nie en is ook nic ge'im
poneer deur die Franse sc op
trede in Duitsland nie as gevolg 
van hul begeerte om die Ruhr 
vir Frankryk in te palm. 

gcen geld nie. Een pond kof
fit' kos hier £11 (450 mark),een 
pond suiker kos £2, 'n pond 
tt'<l £'ZO, t'en Amerikaanse si
gart't mt'er as £1, 'n Engelse 
"igarct is sowat Ss. werd, 'n 
nu .. sie't' sowat 6<1. of Is. en 'n 
I>uif'>e ~>igaret omtrent Gel. 

.. In Bcrlyn kos een brokkie 
sjokoladc lOs., 'n paar skoene 
£15, en 'n hemp £5." 

Terwyl hy heen en weer moes 
reis om by sy bestemming te 
kom, het diewe al sy klere 
gesteel. ..U kan verstaan wat 
dit betekcn om die {vinter son
der klere tegemoet te gaan." 
Sy ndres is !feini Peest, Berlin
Neukolln, Stuttgarterstrasse 54, 
U.S.A.-Sone, Duitsland. 

Amerikaanse 
Hulp Aan 
Europa 

Die Amcrikaanse senaat het 
pr<'s. Truman se aanbeveling 
dnt 597,000,000 dollar (byna 
£150 miljocnl aan Frankryk, 
ItaliP en Oostenryk geleen word 
om tusscntydse hulp aan die 
Ia nde te verlcen. Dit is goed
gckeur met 83 stemme teenoor 
l'CS. 

Die \\anrneml'nde minister 
'an b utelancl!>e sake, Lo\'ett, 
lwt ,·erklaar cl.lt hy by die 
prc~iclt•nt sal aanbeveel clat 
die hulp aan Italiii en Frank
r.rk onttrel< word inilien die 
Iande onder Kommunistiese 
Illak lwm. 

TEKEN 
OP 

REGSTREEKS 
,DIE O.B." IN 

Die stelsel van kommnndo-intekening het op 30 

Junie 1.1. \'enal. Vanaf I Julie teken almal reg

streeks teen lOs. per jaar ("·ooruitbetaalbaar) op 
,Die O.B." in. 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG <EDl\IS.) BEPERK, 

POSBUS 1411. 
KAAPSTAD. 

Geagte Heer, 

Ek het tot dusver ,.DIE O.B." deur middel van die 
kommando ontvang en neem 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. 

Hiermee vind u die bed rag van ................................ . 

vir ........................ jaar/e sc lntekengeld. 

Naam: ............................ ................................................. 
Posadres: ········································································· 

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

··················································· Datum Handtekening 



BLADSY AGT DIE O.B., WOENSDAG, 10 DESEMBER 1947 

EMPIRE- TROU LAAT 
UN IE NA· ALLE KANTE 

VERLOOR 
Dit begin ul hoc meer duidelik word dat die Unic ~c handch.helunge 

ernstig geto~kaad gaun wofd deur sy belcid om hom eensydig in tc wer1> 
by die Britto~c ekonomiese worsteling. Aan die ccn kant word ~·an die Unie 
as lid van die Britse Hyk verwag om sy l1elc vermoi! by Brittanje in te wcr1> in 
' n poging om laa!'genoemde se )ewe m et ' n pam· maundc te ~et·leng, waur· 
deur Suid-Afrika helangrike huiteland~e mad~o.te moet inhoet terwillc van 
hoogs twyfelagtige Britse krediet. Aan die under kunt ontvung Suid-Afrika 
op sy hcm·t "·an under dele "·an die Brit~e Hyk nie die nodigc oudcrstcu
ning en tegemoetkoming nie omdat hy hy die dollarlandc gt•skuul' word 
weens sy vermoe om in goud te betaal. 

Die poslsle is dus so dat Suid-Afrika na albei kante 
verloor - hy verloor sy handel met Iande buite die Britse 
Ryk en hy \ erloor ook sy wederkerige handel met Iande 
van die Ryk. In sy grenslose lojaliteit aan Brittanje is 
die Smut-.bel\ind bes ig om Suid-Afrika. tussen twee stoele 
to laat beland. 

All ' gevolg van die wereldwyc 
tckort aan dollar en die pogings 
van !cdc van die Britse Ryk om 
Engcland tc help om sy uitvoer 
syfer in die hoogte te stoot deur 
net in ltcrlinglande met nic-ln
wisselbare geld tc koop, word die 
uitvoerhnndel van Suid-Afrika 
ernstlg bedrelg omdnt die Iande 
verkies om hulle goederc nan 
Suid-Afrika, wnt met goud be
tan!, tc verkoop, terwyl hullc so 
min as moontlik van hom koop. 

Daar bcstaan vandag 'n merk
barc neiging in die bulteln.nd om 
Suld-Afrika te klnsslflseer as 'n 
land met inwisselbare g<'ldeen
beid. Dit is boofsaaklik omdat 
die Unie vir d ie verskll tussen 
sy in- en uitvoer met goud be
taal wat goed te pas kom In die 
Iande wat self nic goud het om 
mcc tc bctaal nle en waarvoor 
bulle dollars kan kry. 

KORT DO\'OER I~ 

Onder die Iande \Htt hul in 
voer uit Suld-Afrika r t"t"d 'l aan
s ienl ik ingekort bet , 1'1 Oo'I-Afri
ka. H y is van voorn<' me om 11y 
aankope in Engelnnd to do<'n ('n 
so dollar to b('t~pnnr, e n nan die 
ande r kant SOV('f') m oontlik na 
Suid-Afrilm uit t e voer waarvoor 
b y in goud b<'tnnl k n n word. 1\let 
die goud koop by <lnn In doJJn.r
lande. 

H ierdle beleld blnne die Brltsc 
Ryk hou 'n groot gevaar In, daar 
dit ten gevolgc kan h6 dat ons 
plaaslike nywerhedf.', sekund~r 
sowel as prim~r> awaar getref 
mag word omdat n lemand van 
ons sal wil koop nic maar slegs 
sal wil verkoop. 

Die konferens ie van die , , ier grote.," in Lon den 
word deur Rusland gebruik as 'n propaganda' erhoog 
om die guns \an die Duibe , ·olk te wen. Dit word 
reeds algemeen aanvaar dat die konferensie op niks 
sal uitloop nie omdat <lie Ooste en die West<' nie oor
een kan kom •ve. 

By geleenthei<l van die opening het honderde 
persmanne die saal binne ge<lring om nuns In te !Ul.mel 
en foto's te neem. Versl,eie van hullc kan op <lie 
voor- en agterg rond gesien word met die afgevaar
digde<. rondom die ta fel. Heel links sit Bevin, Britse 
verteenwoordiger, en derde van regs <lle Ru'i 1\lolotof. ..._ _______________________ ... 

• 

Montgomery 
,Adviseer" S.A. 

lnsake Militere 
Voorbereiding 

Die ,kuier" van \'ehlm. Montgomery, die Britse opper
bevelhebber, is Janie al nie mecr 'n Imler nie. E ngelse 
koerante bet geleidelik die Jmbllek toegelaat om agter die 
werklike doel , ·an sy s('ndin~ te Jcom, en tans word openlik 
erken dat Montgomery se be~oelc in verband met Ryl;:sver
dediging sta an. Volgen!> ))ersberigte h et by genl. Smuts 
verlede week .,geadvi-;eer" oor watter beleid , ·an ontnikke
ling die Unie moct ' ol~ om sy ' er<lediging behoorlik op 
te knap \ir Britsc Rl kMliens. 

' Die .,ad vie!>" lui omll"r rnerr 
dat die Unie se verdt•dlcings
mag, boewel klein , t t-n volle 

'N 

Samesprekings 
Met Indie 

~ 

Minister Harry Lawrence, 
wat d ie Unie op die V.V.O. ver
tcenwoordig het, het op 'n pers
konferensie in Londen aandul· 
ding gegee dat die Unic nou 
met Indie sal onderhandel, ,.aan
gesien die Unie nie nou meer 
as 'n veroordeelde party bchan
del word nie". <Sapa.). 

t oegt>rus Pn gprte-d mo~t wees 
, ir , .onmidd~llike op t redP". Dit 
m oet ondel'l>teun word deur 'n 
,omvangr:rke bur~ermac:'' wat 
gesk ik <;al wee-. om "'innig'' 
lngeo;lmkel t e n ord by die 
Stnande l\lng. 

VoortJJ moet dit die regcr ing 
se nywerheidsbeleld wecs om so 
vecl moontlik nywerheidsperscle 
bcskikbaar te stel. Verder moet 
die Unie groot paaie bou ter 
vergcmakllking van verbin
dings ~n m opt h y ..,~· pa <lbt'Ieid 
in<.kakel by untlrr B r it<.e ge
bif'tlf'. \\'at Hmll 'un bela ng 
io;, "0 lu i dit in d ie 'rrband, is 
<lit t we<l hoofpanie tu<~ en d ie 
Kaap en d ie :\lidtiPllan<l'-e See. 

\ 'LOOTB.U\ISSE 

Bale duldelik kom dit uit 
dat Engetnnd hom nie meer 
tot Slmonstnd bepcrk as 'n 
vlootbnsis nle; nee, die hele 
Suid-Afrilmanse kus word 
blykbnar nou as Britse basis 
beskou, want die berig lui ten 
slottc tlat ,die ontwikkeling 
\Uil l .t1111Wh<lllll t'n Saldanha 
bani s 1 \\anrsk;\ nlik bespoe
dig \\ Onl. ~ou W.t daar water 
rums;t•le I , sal :-;a.Idanhabaai 
die po!iislc 'an Sim ons tad 
mccr ns 'erli~;". 

STAKING 
IN FRANKRYK 

Die staking van d~ F ranse 
wcrkers onder Ieiding van Kom
munls Thorez wat probeer om 
volslae beheer oor die F ra nse 
ekonomie te bekom, duur nog 
steeds voort hoewel daar aan
duidlngs is dat sommigc daar
van voor die cinde van die 
week beC,indig mag word. 

Stalin Verenig 
Kragte In 

Verre-Ooste 

Weste sal stellig aparte Vrede 
Met Duitsland sluit 

Die drastiesc stappe van die 
Fransc regcring wat !eitlik 
neerkom op krygswt't, het ver
hoed dat die onluste en sabo
tasie verdere a!mctings aan
neem. 

I n Marsaille Is vryllk van 
troepc gebruik gemaak om die 
stakers in toom te hou, wat al 
mccr as dric weke duur. 

Ondt r lt"iding van Rusland i!t 
daar nou 'n K ominform (Kom
m uni.,tie-.e Internasionalf' In
li( tingsb ur o) 'ir die \'t>rre
Oo'itt> ook gt'litig. Die kon
f t re n.,ie bet plnasgevind in die 
Kommunistie~bebt>erde Harbin, 
In l\lnnt~;joerye, en is b)·gewoon 
deur algevaar<ligdes uit Rus
lnnd, Otute, :\longoliii, Korea t>n 
Chinn. Die konferensle het 
hom be~;ig gPhou m et llam e
werking tussen Iande In dl(l 
Ve rre-Oos to In die stryd vir 
oorbePr&ing en die annstlg tlng 
van 'n K ommunistiese rewolu· 
sie. 

J a pan was nie a mptt-llk H•r
teenn oordig nie. \ \ 'oord\ Of'rdr rs 
'an die J a pan e K ommunl!itleo,e 
P a rty bet n rkJaar dnt built' 
nie die nood'l&llklikhtid ,·an 'n 
K ominlorlll kan In len n le, daar 
bulle geen leldlnr , .an Kommu
nistiese Pa rtye In die bulteland 
nodi&' bet nie. 

Dil" min l!,tt>r.. \ ·an buitela nd
<tf' sake van die , , •ier grotes" 
wat oor d ie lot va n Duitsla nd 
r n Ooo,tenryk m oet beslis, het 
nn. metr as ' eertien dae <,e 
"'lm e-.prt kings in Londen, nog 
nik'! mcer a s dooiepunte ber t'ik 
n le. Selfo, oor ondergeskikte 
sak e kon nie ooreengekom word 
nie as gevolg va n die <>teed., 
wyrr wordende gaping tu.,~n 

die Ooste en die W este. 

Buiteln ndse waarnemers prnat 
reed., van die ,,mislukte" kon
f ere nsie va n die minis ter<; in 
Lon den. 

Volgens die brokkies nuua 
wat aan die \Veste ultgebasuin 
word, is A.merika - indien die 
konferensie misluk - nie van 
voorneme om sy afsonderllke 
vredesverdrag met DultJJII\nd 
finaal te maak nle; dit aal 
slegs 'n voor lopige verdrag weea 
en 'n agterdeur aal oopgelaat 

word sodnt Rusland as by so 
vocl, Inter kan toetree. 

Ruslnnd, by monde van Mo
lotof, probeP.r soveel propagan
da ns moontllk vir Rusland op 
die konfNcnslt• mnn.k waarmee 
hy hoop om die Duitse steun 
te wen. Hy plt•it onder meer 
vnag weg vir ' n sent rale D uitse 
regerlng, d ie vereniging van 
Dultsland, ultbreiding van die 
Duitse nywerhede en die uit
skokcllng van die Duitse ekono
miesc verdecldheid. 

Die konfercnsie sal moontlik 
voor Kersfces verdaag - en 
volgens die jongste aanduidings 
&onder cnige beslissing. 

,.Oft 0.8.'' word cedruk deur Pro 
E~cfeef&•Drukkery Beperk, SteUenboeef'l, 
VIr die tfenun en uJtcewua: VOOR· 
ILAO (Ednu.) Beperk, Oroott Kerk
Ctbou 703, P~>tbua 1411, Kerkpltln, 
llaapllt&d. e 

Engel and 
Kry Res Van 

Die Lening 
Die Vercnigde State het in

gestem om die balans van 400,-

000,QOO dollar van die Ameri
kaanse lening aan Brittanje te 
ontvrles, na amptellk aange
kondig Is. 

Amerika bet onlangs die le

nlng bevries omdat Engeland 

n le sy woord gehou het nlc 

deur die ln'l\-isselbaarheid van 

sterling op te he!. 

<Vervolg van bl. 3) 

bloo"' gennh\oord : ,Ek besoek 
d ie bonde taam lik bait'''. 

0 :\'BE KW.\.\.\1 

Onthou sal word dat daar 
kort gelede berig is dat ta11e 
lmmlgrnntc as ,.wektuigkundi
ges" In I<aapstad ontslaan moes 
word omdat hulle nie opgewasse 
was vir die tank waarvoor bul
le In dlcns gencem is nie. Nog
tans moct Suld-Afrlkaanse bur
gers hul woonplek afstaan aan 
hlerdle soor t immigrant wat sy 
ele land nle wil bystaan in die 
uur vnn nood nie. 

Die Hrantwoonlelikheid kom 
erter c enl. smuta toe wat ge~ 
bet: ,.A1mal Ia w elkom, die 
coel~ e n die <~lertea". 




