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Unie Annekseer 
Twee Eilande 
Vir Brittanje? 

Na 'n geheimsinnige verdwyning van 'n paar weke na 
die Suidpoolstreke het dit hierdie week aan die lig gekom 
dat die Suid-Afrikaanse oorlogskepie, Transvaal, twee on
herbergsame eilande vir die Unie gaan annekseer het. 
Hulle is die Prince Edward- en 1\larion-eilande ongeveer 
1,400 myl ten suidooste van die Unie. Die grootste van <lie 
twee eilande is 90 vierkante myl. Hulle is onbewoonbaar 
behalwe as alle voorrade, met uitsondering van drinkwater, 
van elders aangebring word. 

Die feit dat die anneksasie 
gelyktydig met 'n dergelike on
derneming van Australie ten 
opsigte van die Heard-eiland -
2,500 myl ten snide van Austra
)ie - plaasgevind bet, word 
deur <lie Engelse pers vertolk 
as 'n uitkoms van die besoek 
van veldm. Montgomery aan 
Australie en die Unie, en dat 
dit dus deel vorm van die Brit
se oorlogstrategie. Die eilande 
sal dan in militere of Iugbasisse 
omskep word. In Brittanje is 
die nuns van die anneksasie 
met groot gebaar in die pers 
aangekondig, wat minstens op 
goeie begrip van Britse kant 
dui. 

Birma Word 
Republiek 

Hen 13 Maal 
Meer Werd 

As 
Mynwerker 

Een van die groot moeilik
hede in Duitsland is dat 'n 
hoenderhen meer verdien as 
'n stcenkoolgrawer, het sena
tor Knowland by sy terug
kecr in Amerika verklaar. 

Hy het gese dat hy tydens 
sy onlangse besoek aan Duits
land 'n geval teegekom het 
waar 'n hen vyf eiers per 
week le, wat verkoop word 
vir ongeveer 800 mark op die 
swartmark. Die eienaar van die 
hen, 'n steenkoolgrawer, daar
enteen, vcrdien slegs 60 mark. 
per week. Die gevolg is dat 
die mynwerker net twee dae 
per week steenkool grawc en 
die res van die tyd bestee om 
kos te sock vir sy hen. 

KENTERING TEE 
KOMMUNISME I 
EUROPA? 
Die gang van die geskiedenis bly seker steeds dje 

geheimsinnigste van verSkYJtSels om presies vooruit te kan 
bepaal. Die grootste vrees sowel as die hoogste verwagtings 
blyk dikwels die een so ongegrond as die ander te wees. 
Ook tans weer skyn dit asof die geskiedenis 'n onverwagte 
wen<ling neem wat moeilik te voorsien was: 'n plotselinge 
dalende neiging by die totnogtoe immerstygende Iyn van 
kommunistiese magskonsolidasie. 

Is dit die kentering? Dit lyk so. 

Om oor hierdie saak te kan 
oordeel is dit gerade om veral 
die gedagtes van die dcel van 
die Vasteland digby die yster
gordyn wat Oos van Wes skei 
te verneem. Hierdie Europcers 
het daar Icwensbelang by om 
te weet wat voor die dcur 
staan; en b ier word d ie geleide
lik gevormde oortuiging uitge
spreek dat iewers iets met kom
munistiese strategic verkeerd 
loop. Daarmee word dan nie 
te kenne gegee dat die stryd 
teen die invallcr reeds gewonne 
is · nie, dat daar nie nog veel 
te veg en te Iy is nie; dog slegs 
dat in die geheel genome die 
gety begin keer. Elke revolu
sionere stroom kom ecn of an
der tyd sy uur van bcslissing 
teen. Daarna gaan hy voort -
of ten onder. 

TEKENS VAN DIE TYD 

Die tekens? Binne een week, 
so wys die Europeer aan, het 
munisipale gewoonlik-nie-poli
tieke verkiesing op minstens 'n 
stuiting van die kommunistiese 
vloedgolf in drie state van die 
Vasteland uitgeloop: in Frank
ryk, Noorwee, Italie. Buite die 
onmiddellike magsgebied van 
Stalin is daar geen kommunis
tiese groepe onder mecr bekwa
me Ieiding as die in Frankryk 
en ItaliE!, veral Italie, nie. 'n 
Neerlaag aldaar dui dus op 'n 
diepliggende oorsaak. 

DIE REGSE WENDING 

Die rcgse wending kom in die 

verskillendc Iande op verskil
lende en tipiese maniere tot 
uiting. In die betreklik-ewe
wigtige en gevestigde Noorse 
politieke lewe baat die ou bur
gerlike partygroepe by die wen
ding; in die stormagtige Italie 
word selfs deur andersinds 

mu• um• ml:• :uu• JIIII• Jml• lllli• nul• mn• uln• lml• 

Duitse Volk 
Word Ligter 

Die Duitse manlike bevolking 
bet gemiddeld 20 pond aan ge
wig ver loor sedert d ie einde van 
die oorlog, en d ie vr oue 12 pond, 
volgens vasst~lling van d ie Neu
renbergse gesond heidsinstituut. 

· ·I:I. !HII. IIlll. lllll. lliii. IIOI. fllll. llll[. :lii. 'IW. mlll 

anti-kerklike groepe tot die Ka
tolisisme die toevlug geneem in 
'n poging om die Russiese wolf 
van die deur te hou; in die 
ekonomies-verwarde en ver
brokkelde Frankryk is daar 
die meesleurende toeloop na die 
heldefiguur van De Gaulle -
die historiese Franse neiging 
om nasionale verset en krag
meting om groot persone op te 
bou, 'n so oorheersende ken
merk dat die wereldliteratuur 
daaraan die woord ,bonapar
tisme" ontleen hct om dit aan 
te dui. Van die Skandinawie
se Noorde tot die Meditcrreense 
Suide, tenspyte van die onder
linge afwykings van klimaat, 
volksraad en algemene toestan
de, staan dieselfde skrif aan 
dieselfde muur. Dis die anti
kommunistiese gety. 

in Wes-Europa op die stadium 
deur getalle verkry moet word. 
In die stryd om die mag is 
stemmery vir hulle 'n tydelike 
middel, nic die uitlewing van 'n 
beginscl nie. Die slag met bier 
die demokratiese middel is deur 
bulle non grotendeels verloor, 
en bulle kan daar geen troos 
in vind dat hul getalle tog aan
sienlik is hoewel 'n minderheid 
nie. Getalle is nie wat bulle be
geer nie - behalwe as dit hul 
aan die bewind kan help; en dit 
kon nie. 

A~"TI-KOl\-IMUNISTE 

VERENIG 

Die waarnemers van Sen
traal-Europa gaan nog verder. 
Hulle toon aan dat die kommu
nistc wat steeds na afloop van 
die oorlog teen hopeloos-ver
deelde vyande opgetrek het, 
nou eindelik anti-kommunistie
sc eenheid op die volkere wat 
hul wou vernietig afgedwing 
het. Een groot voorsprong wat 
bulle gehad het is daarmee vir 
hulle verlore. 

TUISVESTINGS VAN KOM-
1\-IUNISl\IE VERLORE 

'n Ander en veel belangriker 
voorsprong is ook daarmee 
been: <lie politieke beheer van 
juis die groot stede in ge
noemde Iande. Soos bekend 
was die kommuniste steeds 
meer begaan oor kwaliteit as 
kwantiteit, oor wie en nie so
seer oor hoeveel hul ondersteu
ners is nie. Hulle was ook nie 
ver verkeerd in hierdie opvat
ting nie. In die groot stede van 
die wereld en van E uropa heel 
in besonder bet die komm unis
me sy aanhangers gaan werf 

(Vervolg op bladsy 5) 

-------------------~ 
Sneller 

Bespuiting Die Union Jack is op 6 
Januaric met groot plegtigheid 
twee uur voor dagbreek in 
Birma neergehaal by gelcent
heid van die formele verbre
king van die land se bande met 
Brittanje en die aanvaarding 
van republikeinse selfbestuur. 
Die Britse goewerneur het 
reeds die dag tevore al vertrek. 

Die Britse vlag is stadig neer
gehaal en toe dit grond vat, hct 
'n orkes die Birmaanse volks· 
lied aangehef onderwyl die vlag 
van die republiek gehys is. 

PARTYE ONMAGTIG 
As teenargument kan die ge

ringhcid van die stemmetal wat 
die kommunisme eintlik ver
loor het aangevoer word. 
baarop is die antwoord dat die 
kommunisme nie getalle soek 
nie dog die mag, wat toevallig 

'n Nuwe spuitmasjien 
vir vrugteboorde is on
langs in Enge.l~nd gede
monstreer. Drie mans 
en 'n seun kan, na be
weer word, maklik 30 
akkers per dag bespuit. 
Die masjien word deur 
'n trekker getrek en be
skik oor 'n 125 perde
krag-enjin waarmee die 
waterpomp en windblaser 
gedryf word. Die wind
blaser kan <lie krag van 

Segregasie In 
Am erika 

Dit is nie so algemeen be
kend nie dat da!lr in Amerika 
'n aansienlike mate van segre
gasie beoefen word ten opsigtc 
van die hoer ondcrwys. In 
Washington is daar net een 
universiteit wat Negers toelaat. 
Na aanleiding hiervan het 'n 
kommissie so pas aanbeveel dat 
wetgewing hierdie jaar inge
dien moet word wat segregasic 
in universiteite onwettig maak. 
Daar bestaan egter groot twyft>l 
of h ierdie wetgewing ooit aan
geneem sal word. Die Suidelike 
state sal, na gemt>en word, 
<laarin slaag om dit afgestem 
te kry. Bulle standpunt is dat 
<lie vraagstuk van diskriminasie 
opgelos moet word deur afson
<lerlike inrigtings vir negers. 

,Dte O.B. '' word gedruk deur Pro 
Eccleala.·Drukkery Beperk, Stenenbosch, 
vir die elenaars en ultgewers: VOOR· 
SLAG (Edma.) Beperk, Groote Kerk· 
sebou 703, Poabua lUl, Kerkpleln, 
lt&apat&4. 

A 

SE DE GAULLE 
,Wanneer besluite geneem 

en toegepas moet word, faal 
'n regering wat op J)artye be
rus," het genl. De Gaulle, 
Ieier van die Franse volksbe
weging Sondag in· 'n toe
spraak gese waarin hy 'n a l
gemene verkiesing geeis bet 
met die oog op F rankryk se 
finansiele krisis. 

De Gaulle · bet gese dat die 
heerskappy van partye onvt>r
soenbaar is met 'n ware volks
regering, en dat 'n party be
wind inherent onbekwaam is 
om 'n stabiliserende p rogram 
deur te voer. ,In die a fgelope 
23 maande bet ous ses rege
rings gebad. Elkeen het ons 
sake gevot>r tot op 'n laer peil 
as sy voorganger.'' 

Sommige waarnemers is van 
mening <lat De Gnulle se volks
beweging voor April nog aan 
bewind sal wees. D ie h uidige 
Schuman-bewind worstel nog 
steeds om die frnnk te red as 
bctaalmiddel, en moes sy oor
spronklike plan reeds aansien
lik atwater op aandra ng van 
die regse partye en K ommu
nlste. 

'n storm van 100 myl per 
uur verwek. 
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GEVAAR OAT OPPOSISIE 
SLAANKRAG KAN VERLOOR 

\VEKROEP VAN 
GEBIEDSLf~IER 

Scdert ck verlcde k("er aan
gctoon bet bocdnt die Herenigde 
Party bt•sig is om die inisiatief 
tt•n aansien van die komende 
\'l'rkieslng aan die Verenigde 
Party te verloor is my pcssi
mlstiest• bt•skoulng ccrdcr bc
vcstig as andcrsins. Hocwel die 
Opposisicpnrty hom voorstel as 
die altcrnatiewc rcgering hand
haaf dle party van dr. Malan 
blykbaar 'n kroniese onmag of 
onwil om met 'n altcrnatiewe 
bl.'leid voor dlc dag tc kom. 

Die Opposisleleier het wei on
tangs in sy kiesafdeling ver
klaar dnt sy party van plan 
Is om hul klcurbel("ld bckend 
te maak - maar voorlopig bly 
dit nog steeds onbekend. 

Danrentecn het die V.P.-kon
gresgangers op Pretoria dawe
rend gejuig toe mnr. Harry 
Lawrence, nuul\'ars uit Lake 
Success, onder hulle v("rskyn 
het: want minister Lawrence 
is mos die man wat op .,skit
tercndc" en .,geslaagde" wysc 
die saak van blank Suid-Afrika 
op die vcrgaderlng van die 
V.V.O. verdcdig het! Later het 
veldm. Smuts die sel!l op die 
V.P. sc .,kampioenskap" van 
blRnk Suid-:Afrika gcdruk deur 
kalmpies die gelykstelllngsleer 
tussen wit en swart te vcr
werp en IIY party te vcrbind 
tot die handbawlng en b(•skcr
ming van blankc lciersknp in 
Suld-Afrikn. Voorts hct vcldm. 
Smuts sondcr om te bilk of 
tc bloos oor 'n tecnstrydige ver
Jcdc, homself en sy party aan 
die spits geplaas van 'n kruis
tog teen die gevaarlike kom
munismc. 

'S \'R.\AG 

In ag gcneem die Opposisie
pnrty sc stagnasie ten aansien 
vnn sy klcurbelcld en gclet op 
die regcring~;party sc tocnc
mcndc propRganda ten opsigtc 
van s~ kleurbcldd, moct die 
vrnng bcantwoord word: wat
t.-r kanst• ht>t dil' H.:S.I'. om 
difl \ '.J>, hy dill komcndr. n•r
l<it~ing oor dill klrun ruagstuk 
,., Yt'rHlnun? \Vunt dit gann 
'n klcurvcrkiesing wcC's hct dr. 
)falan lank gclcdc rc~s aan
gl'ltOndlg. • 

Dat die Opposisic <vera! ns 
gevolg van die vcnnootskap 
met die Afrilmncrpo.rty> die 
slcmme van die naslonaalg<'
sindes snl kry kan rcdclikC'r
wys nangenccm word. llnllr 
'lll l die Eng('ls'<prrkl'nde'l, die 
trudi!,iont•le Snppl' t'n die vlot
ll'ndt> J,ie crs \ ir dr. J\Ialan, 
mnr. Str~dom, mnr. Swart en 
Kil'. 'tNn omdnt hlt•rdit> h l're 
\ir blank Suitl-.\frika stMn; 
c·n !'tal bulle t.-cn \eldm. Smut,, 
mnr. liar~, l .tl\Ht'llCI' en JUt•. 
~;(«om omcbt hif'rdil' mini<,t('r, 
\ ir 'n "''llrl of ba .. tl'r Suid
Afrika ~ootaan '! 

In die llg van wat rl!cds 
plnasgcvind hcl klink so 'n ge
loof D81Cf. 

'S :Sti\\'E TU•E 

A<t dit'l OpJ)OSi!!ie 'n l>tt'm
hU'oOOr\\ innin,; wil hl'haal .,al 
hull!' boonop dit' upnrte ht'
langt•loo!lheid en A"«'hrek ann 
gN•.,drif nit• n llet'n hy di11 hr('e 
kic,.,<'r,korJh nit', manr bowe
al by hul rlt• mrm111 mot't oor
win. Dis nodlg om tt• vrn wat 
die oorsaak is van die lamhcid 
wat ons nnsionale politick van
dag oorhccrs. Ek dink dit moet 
tocgcskryf word ann 'n vry 
algcmcne oortuiging dat ons 
nasionalc politick die S('delike 
krag van oprcgthcld mis. l>anr 
j, te \'t't'l uitoorll'«>ry in ons 
politl.-k. En daur i<, ool' glad 
te \'l'f'l uitoorlcler.. . I>it hl't hoog 
t~d geword dat sommig(' van 
die ou en '<elfs jong knolle plek 
mort mnnk \ir nuwe bloed. Dit 
ly gcen lwyfel dat ons naslo
nalc opcnbare lcwc behoefte het 

aan 'n nuwe tipc opcnbarc 
figuur nie. 'n Nuwc crns en 
'n nuwe oprcgtheld in ons poli
tick sal ongetwyfcld weer nuwc 
!ewe en nuwe gcesdrif bring. 

Die opkomendc Afrikanerpar
ty kan in hierdie vcrband beslis 

:. 'n bale bclangrike bydrae !ewer. 

Politiek in 
Oenskou deur 

Waarnemer 

Die party bet gcgroei uit die 
Hcrtzog-tradisic van blankc 
opregtheid en stipte ccrlikheid. 
Mnr. Havenga word deur 
vriend en vyand met hlerdlc 
eienskappe vereensclwig; en as 
die party daarin kan slaag om 
jong manne in ons openbare 
Jcwe te stoot wat uitoorll!ery en 
knoeiwerk verafsku en wat op
regtheid en eerlikbeid nastrecf 
dan kan die party 'n gcwcldlge 
IK'delike krag in ons openbare 
!ewe word. 

SETELVERDELING 

Daar is in die pcrs aangc
kondlg dat die H.N.P. 'n Trans
vaalse kommissie benoem hct 
om dr. Malan behulpsaam te 
wees met die toekcnning van 
Transvaalse sctels aan die Afrl
kanerparty. 

Die benocming van slcgs 
'o Transvaalse kommisslc 
bet aanleiding gegce tot 
die gerug dat die H.N.P. 
voorncme is om net in Trans
vaal setels aan die A.P. toe 
te ken; en die fcit dat nbg 

mnr. Strydom, nog sy boollui
tenant, dr. Verwocrd, op die 
kommissie dien is oorsaak van 
die gissing dat mnr. Strydom 
glad nie genoce nccm daarmce 
dat Transvaal die hcle kwota 
van A.P.-sctcls moct oplcwer 
nie. Die Transvaalse H.N.P.
leicr voel glo dat Kecromstraat 
hom wil uitoorle: aangesien 
Kecromstraat in o.l die ander 
provlnsies oorhecrs wit hulle 
die A.P. uit bulle .,Lebens
raum" hou en tersclfdcrtyd 
mnr. Strydom sc vlerkc, wat 
na hulle sin te lank word, 'n 
bictjie knip. 

Nuwe Lewe 
In 

Oos
Kaapland 

BURGERSDORP. - Aansien
lik<' aam\ ins in die ledetal 'an 
die O.B. in die Oostelike Pro
vin<,ie nadat daar inten.,id ge
arbei b, is deor genL Du Plel>
si.,, Stnfhoof van Gebied B , 
aangekondig toe hy offisiera 
\an die Borgel"'idorp.,e kom
mando op 18 Desember ont
moet en toegespreek het . 

Bale pcrsonc wat in 1941 van 
die O.B. af wcggebrcek het, hct 
Wt'er hut pad na die O.B. terug
gcvind en hul lcdegcld betaal. 

Sake van organisatorlesc be
lnng is besprcck en komdt. P. 
Venter is aangcstcl as komman
dant in die pick van komdt. 
Willie van Rooy. Daar is met 
dank melding gemaak van die 
getroue diens wat komdt. Venter 
scdert 1939 in die Osst v •a brand
wag vcrrig bet. 

Die offisierc het ook besluit 
dat wanneer sprekcrs van die 
Afrikanerparty Burgersdorp be
sock en 'n tak plaasllk wil stlg, 
bulle hut volle steun aan die 
A.P. sal toese. 

Hfkomdt. J. V. Coetsee hct 
voortgesit. - <Kor.) 

USL\AL 

Ek hoop van ganser harte dat 
hierdie gcru onwaar is en 
dat dr. Malan dit vrocgtydig 
sal ontkcn. In dill t>er~>t(' in
btan.,ie is die A.P. 'n Uniule 
party met lrde en tal<kt' in a l 
die provinl!ie'!. Om die A.P. in 
Trun.,\'aal t~ &egrer;('er sal die 
slaunlus van <lie pnrty in die 
1\0(ler provlnsies onteen!>eglik 
aftaan - met gevolglikr ver
&wakking \'an dit' oppo'li'lie as 
gebeel. In die twcede pick is 
dit noodlottlg vir die H.N.P. 
om op hlcrdlc stadium die mis
noctl van sy strarnme Trans
vaalse Icier op te wek. 

In die tusscntyd Is die Afba
kcnlngskommissic se versing (in 
En&"els) gepubliscer en daar 
kan vcrwag word dat mnr. 
Havcnga en dr. Malan binnc 
afslenbarc tyd samcsprckings 
sal begin voer met die oog op 
die toekcnning van sctcls aan 
hut ondcrskcic partye. 

K. G. Woon 
Op Eiland 
Die Kommandant-generaal, 

tlr. llun!l van Rensburg, i!> 
tan" woonagtlg op Graaff
tilund dlgby Pa~·s in die 
VIU\l r lvler. Jly bet 11y plna!l 
op Pyrami<l verkoop .-n die 
eUnnd aangt'koop waar by 
voornt'men'l IK om te boer. 

Allt'" wat nn die riland gt>
neem word, moet mt't 'n 11kuit 
of pont oorK('bring \~ord. 

Genl. J. G. S. Oppt'rman, Ge
bit'dsleier van Gcbied E. skryf 
as volg: 

Osscwabrandwaglcdt•! Brand
wagtc - in die cgtc sin van 
die woord, oor die Iengle en 
breedtc van ons land, en in 
bcsonder van Gcbicd E, ck 
saluecr julie. 

\Vaar ons alwcer aan die he
gin van nog 'n bctel<cnisvoll<• 
jaar vir ons volk, cn In bcson
dcr vir die O.B.-gedcclte van 
ons volk staan, wil t•k gmng 
van hierdie gclt'enthcld gcbrulk 
maak om huldc te bring aan die 
kamcradc wat nog steeds vas
staan by ons bcginscls en lcr
selfdertyd 'n stllle gcbcd op te 
stuur vir krag en genade vir 
bulle van ons gelic!dc volk wat 
nog sluimer of nog stC<'ds In 
die vyand sc kamp Is. 

Gcdurendc die atgclope maand 
van fcc~;telikhede was dil die 
gebruik dat almal wat Icc!, 
Vrcdc! Vrcdc! skrcc of prcwcl, 
maar vir ons in die Osscwa
brandwag Is daar gcen vredc 
behalwc di6 wat ons Saligmakcr 
vir ons vcrwerf hct nic, want 
hoc kan daar vredc vir die 
Afrikanervolk wecs, solank sy 
hcillgste bcginsels vcrkrag 
word? Nee Brandwagtc! ons 
hct die .. tryd aangcknoop, en 
solank daar 'n cnkcle O.B. oor
bly sal die stryd aangaan. 

Gcbicd E! Ek wil huldc 
bring aan aile Brandwagtc wat 
hullc plig vervul het. In die 
moc11ike jaar wat verby Is. In 
uitcrs mocilikc omstandl&"hcdc 
hct ons prcstccr. 

Ons bet fluk.s gevordcr, maar 
ck vertrou en maak staat op 
julie om, In hierdic janr nog 
mecr as ooit julie kragtc In le 
span. ten cindc aile moclllkhede 

Tweeling-K ommondo 
Op Stryk 

Weer 

Die Twecling-kommando is 
weer bcslg om in led<·tal toe te 
ncem. Na die volkskcuring in 
1941 was daar 'n doodsheid on
der die !cdc, want hullc was 
mocdcloo" en tclcurgcstcld, maar 
nou, na taaie volhRrding hct 
daar !ewe g('kom C'n is hullc 
bcslg om met skoucr aan die 
wiel hullc dec! by tc dra om 
die volkswn ult die moddcr te 

I· red. 

Op 'n goed bygewoonde ver
gadcrlng wnt op 28 Nov. gchou 
Is, Is die plan om 'n vcld-orga
nlseerdcr in ons mldde tc kry 
vcrwclkom, daar so 'n orga
nisC<'rder by ons, al Is dit slegs 
vir 'n paar dac, die twyfel
laars kan wakkcrskud. Die 
Kommando sal finansietc stcun 
verleen SO\'er moontlik, en die 
vcldkorncttc sal met so 'n per
soon gratia die ronde docn. 

Vryhcidsdag op 27 Februaric 
sal weer soos gcwoonlik op die 
dorp gchou word, cn aile Afri
knncrs Is wclkom, Daar sal die 
mlddag 'n gcsclllgc byecnkoms 
wecs en die aand sal diC' vuur 
brand. 

Die kommando sal ooreen
komstlg 'n wenk van die kom-

EREGRAAD VIR 
VAN WYK LOUW 

'n Ercdoktoraat in die lctterc 
en wysbcgccrte Is deur die 
Ryksunlvcrsitclt van Utrecht 
<Nederland) aan die Afrikaan
se digter N. P. van Wyk Louw 
nangebicd. Die eerbcwys sal op 
die stlgtingsdag van die Univcr
slleit toegckcn word, maar dit 
Is twyfclagtig of die dlgtcr pcr
aoonlik teenwoordig sal kan 
weea. 

mandante maandeliks lets 
slort vir die noodhulp. 

:"a afloop \an die \ergadr
ring bet pcr<oonl' \\at nog nooit 
irt<. mct die O.B. g('mt•cn R'«'
hnd ht't ni(', uun.,ot'k gedo~>n 
\ ir lidmant!okap; daar bulle Jl'l'
durendt' die 't'rgadt'rlng ge'>it•n 
llt't dnt die o.n. niles te dot•n 
bt•t mt't parbJ)OJitirJc nit', t>n 
bulle mocg h. 'ir di(' pnrty
getwis. 

Die Vcrgadcring Is gcopC'n 
met gebcd dcur oom Dawld 
Marce en die Kommo.ndant hct 
dit afgcsluit met 'n dankgcbcd. 
<Korr.). 

Tsetsevlieg Se 
Doe Gete/ 

Die uitroeiing 'van die tsctsc
vlieg dcur bcspultlng met DDT 
skyn 'n groot welslac te wccs, 
volgens verklaring van dr. G. 
Campbell, voorsittcr van die 
Vereniging tcr bcwaring van 
Wildlcwe, na 'n bcsock aan die 
plekkc in Zodoeland waar procf
nemlngs met DDT uit,gt•voer 
was. 

Dit is duidelik dat die vllce 
deeglik uitgedun Is In die be
trokkc strckt', en lokvalle trek 
tans bale minder as voorhecn. 
Die vrees dnt DDT ook onder 
nuttige insekte soos bye sou 
uitroei, is gelukkig nie bt·waar
hcid nie. Indicn die proefne
mings 'n algehele sukscs blyk 
te wces meen mnr. Campbell 
dat dit ook in ander dele van 
die land teen andcr soortc plae 
asngcwend kan word. 

Om voort te gaan met die ult
rociing van wild In dergclike 
omstandighede beskou hy as 
mlsdadl&". 

Genl. Oppennan 

ult die wcg tc ruim, en sorg 
tc dra dat ons op aile geblcde 
opgewassc sal wees vir enigc 
gcbcurllkbcde. Onthou, Brand
wogtc, toe die organlsa..«ie as so
danig, dcur intimidering en ln
tcrnerlng in nood vcrkeer het, 
was die persoon van ons gc
llefde K.G., dr. Van Rensburg 
vir ons, ecn en alma! 'n inspi
rasic, eon nou, dat by, ons K.G., 
ht'dr«>ill' word, i., dit on., plig om 
hom, mt>Cr a'l ooit tt> vore te 
inspirN•r, jn te in<tpireer met 
dna<l, en niks min<lt'r nit'. 

Tcnslotte ncem ck die gclccnt
heid tc baat om ons Komman
dant-gcncraal en aile Brand
wagtc 'n bcsonder voorspocdige 
::-luwcjaar toe te wens. Mag 
ons ccn en alma! gcrccd gcvlnd 
word vir die reusctaak wat op 
ons wag In die toekoms, en 
mag die nuwe jaar ons nie 
aan die slanp vang nic. Die 
O.B. Lcwc, Lcwc die KG.! 

Groot fetlus 
Ondonks Oorlog 

Slcgte nuus omtrcnt die oor-• 
log kon nlks docn nan die ect
lus van \\' inston Churchill nie, 
vcrklaar vcldmaarskalk Allan
brook, wat cenmnnl saam met 
Churchill na Amerika gcvlieg 
ht't op 'n tydstip toe die oorlog 
dcnkcr voorspellings vir Brit
trnje ingehou hct. 

Churchill het voor die vcr
trek van die vlicgtuig nan die 
tMclbcdicndc geHc om te sorg 
vir 'n volle maaltyd elkc vicr 
uur. ,.Mo•·t my nie lastig val 
met tydsvcranderinge nlc; my 
nmng is my horlosic en ek wll 
'n etc elke vier uur he," het 
hy bC\'ecl. 

.,Ons bet elke vier uur 'n 
maaltyd gehad en 'n etc met 
nmr. Churchill is ook glad nie 
'n droe afferc nie," bet die 
Vcldmaarskalk daaraan toegc
\'ocg. 

Medolje Om 
Misdaad Te 

Bestry 
'n Erctckcn bekend as die 

,.Medalj(" van die Franse Gcsln" 
word tans in Frankryk uitge
reik om die tocnemcndc jcug
misdaRd te bcvcg. 

Q('durt'nde <lil' afg('lope !'If 
maand(' bet danr nie mindt'r 
a'l -tOO,OOO kindt'r~> \OOr die hof 
In Frnnkrylc \·er!>kyn nie. Dit 
Is 4,000 mccr as vC'rlcde jaar. 
In 1931! was die gctal jeugmis
dadigcrs 12,000. 

Om ouers nan te moedig om 
beter agter bulle klnders te 
kyk, word hlerdic medaljc nou 
uitgercik ann ouers wat aan 
die \'OOrskriftc voldoen. Ouers 
wat daarin slaag om by hul 
kinders ecrbaarheid In te prcnt. 
'n llcfde vir werk aan te kwcck, 
ens. ontvan&" hlerdic medalje. 

Maatsl 
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Maatskappyvergadering 

JAARVERGADERING VAN SAN LAM 

NUWE B.ESIGHEID £18% MIL.JJOEN 

Fondse Bedra Nou £12Yz Miljoeu 

rf'l.\ 'STE VIR DI E } AAR £700,000 

Die ~'9:::le Algemi!nc Jaarver r;adering 
van d ie Suid-At'rlkaan~e Nas!ona!e 
Lewensnssuransl~man tskappy . B epe•·k 
(,SANL A::0.1" ) I• op Oonderdng, l$ 
D~s~mber 1947, by die .Hoofka•ntoor 
v11n die !>Iaatskappy ill waals1raa1. 
1\:na.pslnd. gehon. 

Die Voorsitlt!r, dr. die F:dela.gbare 
\\~. A. Hof"meyr. h~t da~ vergaderiot; 
roos volg toe~;e:o.prcek :-

•• Op die "·or i#;;c v\?r~~:derln~ het ek 
d.e bedankln.; om ;:esundheidsredes van 
r:\n<l~lld P. A . Br:nk aangekondlr;. 
Saam met sy familieh•de en u bctreur 
ons sy hccnga3n , '"at kort. na 
r:<noemde ver~;aclcrln~ ntna•f:evind h~t. 
Sy 25-jarig~ dlen~ a~ raactslid van 
SANL;\M sal nltyd 'n aa ngename her
lnnering bly. 

., Bksemplare vun dlv verslag- v a·n 
cltrekleu re t'n van on~ nnansit!Je state 
wnt oor die bockjaar gr~in<\lg op 30 
S<ptembe:- !917 hand<!. II: voor u . El< 
k:\n bitardie v~r:)la~ !"onder aarsehns 
be::.kry! n-s; die hcste w:u nog In eoige 
J:lar aan u voorg~lC b. 

, Die vo11;~ndc s;·fer• sal u ·n begrip 
J..::t'~ van hoc grOot d1r vorrlcrin g was: 
Ons Lewen.sver:sekerlngsfonds het m et 
£2,03!\,000 ann~cg•·oei, 1eenoor 
0,·113,000 vir d ie \'Orlf(C Jnar. Ole 
netlo jaarlikse premle~ het met £328,500 
\'('rmccrdcr, die ('Okclprcmles met 
053,500 en rent~. dividencle en huur 
met £72.600, m.u. w. 'n tota·tc vermccr· 
~!&:.•ring v3n meer as £!'",:;0.000 in ons 
u~tto inkomttte t~t>noor ! ;.os.ooo ,·er
lt·(!c jaar. En. Jc.!'l he~. die jaar se 
winste het. £6S9,000 bedra, t~enoor 
£~01,000 vcrlcdc Jn~r. 

l\TW£ YER>'ErtERIXC S 
.\ A :\' G E G,\ :\ J\' 

.,Gedurende die Ja:lr is 27,9:>1 aan
l'O('ke om nuwe \'(II'S<'l-terJngs vir 1n 
totnlc ,·cr•el<erde bcdrag vnn 
!22,0:;7,000 deur on~ ontvan~. en hicr· 
nit is poUs~e vJr 'n bedrn~ van 
l!S,532,000 utt~:crclk. 01~ jaarhltse 
pr,·mi~• hicrop he: !~>20.000 bedra. en 
dlt enl-;elpr~mies £1t)!",,OOO. (Die \'er .. 
,eken!e oedras ull~;ereik In 1916 was 
!15, 192,000.) 

I N!{O~I"T~; OOII'I' H t:F £3 ~IITAOEX 

,Ocwone premics !let £2,566,000 
hcd ra en cnkolprcmlcs £163,000. Rente, 
tllvldcnde en huur het £ 137,000 opgc
lcwcr. Die tota.lc jnk.-,m~tt.~ uft. prcmtes 
<n rente het £3.161>.000 b~dra teenoor 
£~.tl1 1, 000 ,·erlede Jaar. Dit is atge
~!~n van die kapitaal·wJns vu.n .£23.~09 
wat tllt d!c tot,..;rldmakin~ van sekere 
bat~ f,;e,·toei het. 

l"lTBt:'r,\J.-1;\'G~ 

,Aan doods~lse he! ons £233,000 
ultbelr.·:ll , of £49.000 mcer as verlede 
j1Htr. Die totaltl ''ordcri n~s onder 
poll~se hct i3G·1,000 Ueloop, o.f:;el<.oopte 
poli~s~ £90,000, en bonu~s~ In kontan.t 
£o3.IS3. 

,, .\s die verhoudln~ tus~~n nuwe 
~r~ma•s ('O \'Crnuwln~;;prrmtcs in ag 
...,, n~~m \o:ord by dlc bcrckcn!'!'lg- van 
dk onko::;te-perst>Dl3:!ile. dan toon di~ 
•n kl~ln vermeerMrfn); O!> v~rlede Jaar. 
H!'"rdie vermeercterln,:: ~~ hoof~aali.Uk 
to~ te skryf aa·n di~ groter bedrac 
wat dnar In die "r~:elopc Jaar aau 
:mlari~se en tew~:nsduurt<' u ttbdnnl ls. 
Beteken as 'n Ih.'r~t!'nt:'l-:ite va n die 
totale prcmie·inknm~t~ lh't die totalc 
nnl<oste "gter , .. ·et!:·~~n:~ ~edaa.l. 

•• nat dtc ~rant ~~'-fitll).r, ntcteenstao.nde 
d[~ sle~ds ~tyt:t>ntle Jcwcnskoste. daarln 
~e~lati·~ h~t orn vnnac 1939 jaar na 
J1.ar sy onko~te-tt~r:h:n:nslc te \"C!'min
rl~r. !s •n prc5t:S.SH! waar\'oor C.le t,oof .. 
bt~tuur van die )!aat:skappy alle lor 
\'crdfen. Sr\....'"'LA!\1 ~tn.nn dn·n OOli. 
v:lnda~ ·oekcntl v11· !o>Y smaarsame • 
bestuur. 

I•'ON il.SY.: J'\ OU £ l :!'/:: )ULJOEN 

"Die Lewensversekerlnf;'sfonds hc l 
nan <lie elnclc van die boekjaar 
tl2.~~3,000 bedt·a en d!o Gebeurlil<· 
!lel<1<fond< £300.000. Soos reeds 
~;~m~ld, het cers.:cno~mde fonds met 
mc.>er as r~· miljo~n tocg('neem. 

.. Die b~le;;~;in~; v&·n die !ondse van 
cl' e :>!aatskapp,· het die sorb'·uldir;e 
:t:mda~ vnn die din•kt4it! ~eniet. U sal 
b.v. opmerl< dat vcrbnndo en skuld · 
bri('.WC m et. .£9·15,000 vermeerder het. 
Allcsnam moes nuw~ bclegglngs vir 
na,:;enoe;; !3 miljocn ~:cvln<l word. D ll 
h1 my . a&.•ngenaum om t~ lta.n meld 
dal u direksie daarln .:eslnag h ct om 
hlcr<ll~ !ond.c teen . ., aansleolik ver· 
1:· ·o~de rentekoers te bel~. Soos u 
wt'~l. hct dfc rent~,.·o~t deur Lewens
\'d~~k~ringsmaatskappyt en andcr 
kr.dletins:ellio~;~ op hut belcgdc kapc
tac·l behaal in rtl< uft:dope 15 iaar 
nan~ienlik gedaal as {;<\'Olg van die 
nrwanrtsc tendcns \'U.n rente. Hicrd:e 
kcer het ons daarln s;e•lnr.-g om die 
netto rentcYoet 01> unH semiddelde 
lowensvers~l<eringsfond~ tc verhOOb 
van £3 lSs. 5d. perscnt no. £3 l Ds. 7d . 
JWr:;ent. Dit t~ 'n bctcl<.enlsvolle ken· 
lt<rJng t\'narop ck latl!r \VC~I' terugkom. 

lliE JAAR :;E \\'l~STF. f'lOO,OOO 

, Die uitslag ,·nn die J:l.ar sc werk
:<lnml'H?·de wa-s •n normalc w:ns van 
.t.OS.!),22S. Dh. staan ~elyk aan die 
kn~tt! \'U.n 'n moontllltl! samegestelde 
r~version\: re bonus vnn £2 9s. 9d. per· 
sent. As die l<ntlltnnlwlns van 
£23,269 ioge"lult word, dnn wn-s die 
jflttr sc winstc .£712,·197 In verge!ykicg 
mel £561,1-15 verledc juar. 

,,':O.Iet byvocglng \'au die bedrnr; van 
£3S,990 wat van wrle<lc jaar ooq;e
brinb is, ,-;as dnc·r 'n besktkbare sur
J•lU-t \'lr uitcl.elinb \'an £75l,4Si. Ek 
>31 konllks nantoon hoc hlerd!e oor
~-~tol aange,,·end Is. In dte eerste 
pl!\as het ons d;~ l<apttnalwins van 
!23,2G9 gebruik om die boel<wz.ardc 
vnn ons bate met. ~oveel te verminder. 
On• hcl cllt gedoen omdut die ulgemecn 
erl<ende l<onserwatlewo l>ele!d so lets 
verei.ff, want sclfs dtc g(lwone bedr;,-fs· 
maatijkappy dee! nlo hut l<apltaal
wluste by wyse van dlvldcnde niL nie. 

Hlerdie soort w ins is ln1mCr$ to.:vallig 
e n Is nic noodwcndlg llcrha·lend nle. 

.. Die balttns va n di~ St1rf)lus Is soos 
volg nangewend :-

,Oedu•·cndc die Jaar Is tussentydse 
bonusse tot ' n bcdrag van £1,162 by 
cloodselse gcvoeg. verclcr Is 'n rever
slonCrc bonus van £2 per:cent, bet·ekcn 
op die . .-crsckcrdc bcc.Jra..: ptm; die 
hestnnodc bonusse. ,-~rklao.·r op allc 
win~;dclcnrlc pollssc wat op 30 Scptem· 
ber 19·17 van kra..: , .. as. Dlt ko.; 
!553,G·l6. Dan hel on• £100.000 
~cbruik om die aktuariele resl!rwcs vcr
dcr te vcrstcr l\ ; en c:Jic bnla.ns van 
£73, l l O word oorgcdra nn• die volgcndc 
Jna r. U >a l dus opmerk dat die 
flnnnsl~lc t>osis!e van die MtHLtsk:lppy 
met £ L57,:>SD vcrst.;-rk fH. d.w,q. dEe 
v~rsldl tussen die jnnr sc wln~tc en 
Otc koste van die verl<.la.c.-rde bo:ms. 

GOF. t F. , -oont:IT,.,IGTI; n n nn-: 
X.-\fiYF. 'I'Q!-;1{()~1,_, 

..In my )a.nrllk<c oor•l~:te oor d:e 
werksaamht.-de van die 1\lant~)\appy hct 
ek my <lit nog altyd t~n du~l ~:~stel 
om pollsllouers ten vofl~ In lc llg 
omtrcnt die s ta nd van snit~. <JmdtH. 
~k rnel'n dat hulle ns die b~lnngheb · 
b•'ndc pe.·sonc hfcrop gercl(llg ls. 
'l'roucns, 0ns \·~rselu~·nnt;~\\'Cl~cw!ng hct 
as 1:rondsla;; die mnltsimum publisi
t~tt, d. w.s. die b~k~ndmukin~; van 
nllc brundfe-ite in ,·erbnnd md die ~o.k~ 
vn·n ·n vc:-s:..,.kcringsln~tellln..:. 

.• U sn.l W33.rskyolik nl opJ.:cmerk het 
dat, veral ''5.nar 19·10, c.!ft' w:ustc.> v3n 
dto ~lnrusknppy, bercken in tt"rrru! van 
bonu::o~c. v~el hoCr wa." o.·.~ wat die 
Maatskappy wer klik verklatLr he!. Oil 
wa• ool< die geva l sclfs nadat ons met 
ct!c be~ lndig ing vun die oorlog ons 
bonus op sy vooroorlot;sc k:~rt vnn £2 
l)~nh~nt herstel hct. Ole J.:~vol~ van 
dlt niles wa-s daL <ffC :>lant•lmppy 
vnnn! 19 '0 sy aktuar!t"h: en under 
rt:s~rwe~ l~on ,·ersterk met ·n !J~drag
\'an na~t~nuc~ £i50.000. 

, , Ek wfl poHshoucrs da:a.rop attent 
mnak da-t hierdic konserwath.:wl" b~leid. 
In hulle belang gevoi~C: 1•. Deur 'n 
dccl vnn die s urplu.t:se nit- dtHl~lik uil 
te kcct' nle maa•· dlt Ill <!h• lllnnt
s i<O.PPY tc behou , word dh' hcle finan 
siCic str uk tuur va n die i\luat.skappy 
ve•·stcrk en die voorultslstr 01> hocr 
wfmrt.c In dlc na.byc tockom~ vcrbeter . 

.. F:k hct reeds aangehnal \'lln die 
v~rhoa:_;h1K in die betnlddt.~ldt! rrnu.•ltoers 
op ons b~lcgtle lta.pltanl. Vcrdlende 
rent~! ts 'o bale belnn,;rlkr bron \'tt-::1 
wins v1r 'n lewen~,·~rt'cltcrtng:;mnat
sknppy, '1n dlt is dus besond.:r bcmoccJI · 
S:t!nd dat C::ie eerstc tt"l<t·ns !"ceds 
daar Is dat. d!c winHl' van die Maat
l'!lti\PPY uit hic.rdi~ bron V()orta&•n ho:>r 
~:11 wecs. As c.lit. g-ckoJ>prl worct ann 
die fel t dal SAJ'T,A~I vanaf J!l 10 
wln~HC vcrdlcn het wnl ~-:t..·Jyk~taan 
nn.n die li.osle va n ·n muvutiiiH• S£1/:nc
g~~ti\lUe bonus van mrcr n.~ £2 r,~ . Od. 
pcr:;cnt en dn.t die {:Ciyk:,taar.dc bonus 
vir die afgelope jaar £2 9 •. 9d. p~rocnt 
bcdra hct. dan bet on..- at!\' red~ om 
beter voordcle vir on~ pohshout:rs in 
dlc na:byc tOClto:ns in die vooruitslg te 
stel. 

, , \\"at die betan!;rik:.t'c wht:,bronnc 
betrcr. ~<an SAl'\LA:>! vnndn~; die 
st1·cng;-;te toetse en vcrg'clylcin~s- dcur
stann : sy sterfte-ond~r·vlndfng is nog 
dcuq;nan~ bultcngcwoon J.:llll~Ug. sy 
rent~ op ht:legde fond.s~ t•rc!cJik hoo:-; 
\'n ::sr b~.stuur so spanr~nam en <locl · 
tn~fl'(\nd ~vos; die bcstl" hh:r tt lande. 

,,HlerdJe e-anduidhl!;~ vir ftiC tOekoms 
beru• op cL~ bev,ndhl~S van ons 
aktuurl:t nadat •u baie noukeurlne ont
ledlnJ: \'S.n die. winste ...-n dtc wtns
moontllkhcde van die )ltuu~k!lppy 
gcmnak ts. E lt twy!el v1r f.;t:t.·n oom
bllk nle dat on• po!lshouer. meL 
s;cnocg'ctoening lu~nois ~ll..·l nc('m van 
hlerdie optlm!stlese vrymocdlgheld by 
hul vrlcn<le na n tc be veol. 

1\FHIC.\X 110)1£ !' 'fltl'ST 

.. Ycrlede ja.a.r bet ek heclwnt mee
ged-:cl om:rent ' n paar Vtin tile maat · 
skiiPI>YC waarin SA .. -.;LA:>! 'n floan
•Wle bel&1\{; he1. Wat ous flllaal. die 
African Homes Trust and Insurance 
Co., Ltd .• hetrcf, ltan C'Jt ne-t hcrhanl 
dat hulle sak e boed vioL .Hul 
.Ocwone Tak' (wa.t dh's~l!dc klas 
beol~held ns S AN LAM dOOII en in die 
Jongste t)·d ontwlkkel Is) llet bcson
dcrc voorultgang ge mn:t·l< en nuwe 
vC.r:)clu.•rln~s vir ' n bCdJ'O.g \'n n onJ;c
vcc•· !1.750,000 is vnnjuar ult~;erelk . 
Die vorderinb• in a! die u!dclln~_;s was 
f:OCd. 

-..\A)t nor o· t:R)f.\Xt:x·r r.> 
BOt:\'E R E:"IG I XC. 

" ,Sanmbou' gaan vt.·!l l\rn~ tot 
k ra{:. Op die Jonbste V<'rgaderln~; Is 
'n di vidend vnn 4 p~rscnt op ner 
OIIIIlCnte aandele verklaat·. nndUL t'U ime 
voorslcn lng vir reserwcs gemaak is. 
Ann pcrmnoente-annclcelhouerR. aan 
deposantc en aau kli~nte wnt ~;cld vir 
die bou of annkoop vnn huise aa·nv•·a. 
bled ~ambou vundag dirsel!<lc gun.tlgc 
1crmc aan as die oud-.:eve$lil(de bou· 
,·erenlglncs. S>' rondsc oor1rer 1eed. 
!WO,OOO. 

BOXt:SR OR 

, , Dfcgene va n ons pollnhourrs wat 
belun~; by Bonusltor he! , sa·l scl< cr 
met bolnngstelllng my loewrank t>y 
~;clcenthcld va n · die cerMlO nh;emcne 
jnarvcr,:;adcrlng gelecs hct. Die 
dlreksle van nonusl<or w::" ln staat 
om met 'n besonder J;lln~tfgc ccrste 
\'trsi3J; voor dle da-,; l~ kom. Die 
vcr\\'O.~ttns Is dal Bonuskor B:in dtc 
elude van die lopendc Jnnr-~)' ccr:;1.e 
,-one bockjaar- reeds ·n eerstc div!
d~nd sal vcrlt lanr. 

, Ult ons s la te sa·l u opmerl< daL 'o 
bed1't1G va n £63,183 In die o.fgclopc 
Jan•· onder d!e hoof , BonusRc In 
Kontn nt ' uitbetnal Is. v a n hlerdic 
be<lrng was £59, 50S ten op~lgte va n 
kontant·bonussc en die ba·!o.ns hcl <lie 

anwopwaardc vnn rcvcl'Sion ~re bonussc 
,-encc>~ woo•·dig. Die gl'Ootstc ~;ectec llc 
van die !59,508 is na n Bonu,l<or oor 
bctaal vir die nankoop ,·an an•nclcle 
vir JlOilt;;houcrs. 

.,Soo• cl< \'crlcdc jaar aan~;ekondlg 
het. I• •n s!><'glalc ult&lfte vnn Bonus· 
kor·:l:'Lndcle in die &!gelopc Jnnr ten 
beho~we ,·un allc SA~LA.)1-poltshoucrs 
s;cmaal<. Bnh:- polishouers hcl vnn di~ 
gelcentho!d ~cbrulk gemaak. TenRy die 
(!irekslc v~n Bonusl<or anders be"lult, 
sui nuwc n.a·ndcle in Bonus1<or voort· 
aan Cgl (\f' s l cg::~ verkry ltan word dcur 
die annwcndlng va n die kontant -bonussc 
vnn SANLA~l-polfssc. 

o:oo;s t'EW;01'><:Er. 

.,J-:k w!l 'n besondere woorcl van 
dank rl~ aan om; veldpersoneel w:H. 
soos r .. ~ccJs vermeld, nuwc nansoel<e vir 
'n b~dra~; vnn meer as £20 mi!Jocn 
ln;;cdlen hcL. D!c Besturentle Dlrek · 
teur hcl my aa nda g dnarop scvcsu g 
dat, LL'I'wy l die gcta·ls terk te van ons 
b ullrpC1'S0:1Ccl vnnaf 1940 m el m lndcr 
as 60 pN·scnt toegeneem hct. <l i e nuwe 
bcstgh(!lcl met r u fm 22:0 pcr:il!nt vcr~ 
meerder hel. Dlt beteken dat ons 
ngentc \'Undar; r;cmlddcld meer as 
twc~manl suveel verdien o.s 7 jaar 
gele<lc. On• Is trots op hlerdlc pr,s
tt.-3ie \'Qn on~ a,::;cntcpcrsonet!l en ,::un 
hull~ bt•ll• d>e v~rhoogdc lnkom•te. 
Dil- tot..·stnnll is di~ r~sultnn.t vn.n 
sorgvuldll(t selel<sle van kandldnte e n 
mochmml' Ol'l t.!ldin ~. en ' n nnncJu ldlng 
van 'n toc·ncmende ver trouc tn -ons 
ti3.Hlc van dh~ k n·n t. van Ute puU! IeJt. 

.. l•:k w ll ook •n besonUer \). woord 
van Uank aa n o ns kantoorpcrsc.meel 
rl;; vir hul plll(s~;elrouc dlcns oor die 
afgdOIJC JlL:t r. Ek weeL <lat d:ltlt· b:'biC 
dfn.'.;C \\U.tJ. soo~ die vinnlt;C ultbrcl
<.hni; \"an d1c )fsatskappy se snke en 
die ~t>b:-"•k aan ka..ntoorrunnte. wat hul 
w~rk b\!mocHrl< hcL Dnnro"ll wnnn.IC'C'r 
on)'\ hut ~o1!!e dfens sov eel te mccr. 

.. Ek iH't reeds ve rtede jaar nn n
!:cl<ondit: <lnt <l r . .M. S. I.ouw, voorheeo 
Mcdt!-1-loo!'t.>cRtuurdcr en A l\.tlH\rff; vnt! 
ons ~lua•t:;kapvy, deur \.lie d lrc~tsie 
beno.:m ls tot Bestureode J)lrekteur. 
Hy vul <lie va i<atuur op die •l' rckslc 
wat met dl~ oed·~'lkin~ van , .. ;,·lc mnr. 
P. A. Rrkit c.ntstaan ht-t. B.!kra;..,tt-
1:'"1: ''tl·n llicrtllc benoemlnc ~al op 
hit>rdlt ver~ader!ng aangcvra wortt. 

.. \'oor ck •lull. wil elt dnn ook net 
m·: mcde·direkleure har tllk bedanl< vi r 
diC yw~rl~-:c en bCk \vam c mankr waarop 
hulle my •>:n~esta!ln het.' ' 

Hlcrop !let d ie Voorsitter d lc nan
n :;.'2:'!1c VtLn d lc vcrsln g vn n die d lrck 
teure en vn n d ie gcoud ltccrdc flnnn
!;ICI\! ~lu to voorgestel. 

Die voo•·stel Is gesckondecr dcur 
mM. <:. H. Louw. Hy het die vcr
.,adcrlnt; nrseker dal pollshouers oor 
die ll<l• lund met broot belangstelllng 
kt'nnls :.onl nN.•m va-n die pragtll!C resul
tat~ ,,·a.t bchi'lnl i~. en vnn die f:Oelc 
vourult~l~tc Vli.O selfs no~; belcr voor .. 
dele wn t nan hulle vooq;.chou Is. 
.,1\_taar,'' het mnr . Louw voongcgan.n, 
., el< wll i!l'li<ll: ook hie rdlc gelcen lhcld 
tc boat 'l¢•'\rn om ons Voorutttcr te 
fcllslt~~r Jn\!t. die besondcro ccr wnt 
hom tc hcurl geval hct deur die 
to.:-kcnnin~ nan hom .. .-an 'n ere-doktorli· 
~;raarl clcur die Gnlvcrs!tell van SIC! · 
!t!Cbu:-ch. Dicgene Vhn ons wat in 
cJot! b~lctnthcid was om S)' bckwnme 
h:h!int.: '":~·n die sake van SAi"LA~l 
"anaf t!i(· ~c ontstaan in HHS vnn 
nadt:rby L~ betrat;, kan sy wcrl< 1n 
bel3ng V:'UJ SA!'\ LA)l , S)' g~:~onde OOT• 
ctc .. :.l en NY r~gvcrd!ghcidsln na. waarde 
skat. Vir ons n·lmal wns h>' nog 
s teeds 'n b~sieli ng. S AN L AM en die 
andt!l' ~~root. mnntsli.a.ppyc wnt h y n.l 
die J~r~ :~::1 voorsltler sedien hc t. stnnn 
va.nctng dnn·r ns monumcnlc vnn sy 
on<l<'rtlt'mtng:;~e-es en sy deursettln~s 
vcrml)i.~. :\1ct reg kan ous hom noell'}, 
die vnd~r ''nn die eerstc A!rlkaanse' 
ekono:n l,•.;e bcwcglng. Ons Is bly met 
hom. en bly dat h)' die vercrln0 onl· 
v&.nb hct uit di~ hand van •n vo!ks
ln•lcllln~ "ous die Unlver~ltelt van 
Stt.•llenuo~ch, sy n·lma. mau:r .' '-
(ADVT.) 

~aHrn®od ~11 

La ~©r<al~© rm nJJ m 

VIa~@®~~~~ 
1\'Iisdndigcrs wa t voorgcc dat 

hulle geestelik gelu enlt is 
wanncer hulle skuldig bcvind 
word aan ccn of andcr misdaad, 
sal dit in d ie toekoms mocilikc r 
vind om los tc !tom a s gcvolg 
va n ' n nuwe metode wat uan
gcwcn d word om die gccs t clikc 
vcrstcurd hcid va n m cnsc na t c 
gaan en te ontleed. 

Wctcnskaplikes het ' n mctodc 

ontdek waardcur ' n vloeistof ui t 

die brcin gepers word sodat 

d it in die la boratorium ontlced 

!ta n word. Lug word naamlik 

deur middcl va n d ie ruggraat 

in die brcin geforseer wat help 

om van die brein-vloeistof u it 

te pcrs. Uit die ontleding van 

hicrdie vlocistof kan vasgestel 

word wa t. die tocstand van die 

bctrokkc persoon ·se brcin is. 

I!BOO.IDTI~ §\}Wllr.IT§ffillli§IE llBJElE§'lrffi 
T EN VOLL E GEREGISTREERD. 

Die WINTE RBERG-STOET van Gcregistrecrde Bruin Switse1·s 
bied jong Bulle, ' n paar Verse en ou K oeie - a lma! geregistrcer -

tc k oop aan. Aile beestc is t een Galsicltte ingecnt. 
Pryso op a.nn'\"raag. - Bes igtiging verwclkom. Doc n aansoclc: 

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

V erseker u T oekom s 
deur die E icnaar te word van 

VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 

* WOONHUISE 
j.. PLASE 

* BESIGHEDE VIR DIE 
KIESKEURIGE PERSOON 

Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
Posbus 78 Foon OOZtl 

CROXLEY-GE BOU, K USWEG, 
S T RAND 

VIR PfRSOOnUKf miS~fiD 

KW\l 
f~U de COLOGnf 

Enlgstc Suld-A(t lkoonsc Distribueerd<rs 
H. j. NIEHAUS (EOMS.) BEPERI(, 

Posbus 2 108, K••pstad. 
Posbus ~883, Joh>nnesburg. 

4·47 

DIT IS 'N SUID
AFRIKAANSE PRODUK 

<>~<><><><>~<><>O<><><> 

MEUBELS 
PRYSE STYG .VINNIG 

KOOP NOV 
Ons hou alleenlik goelP 

kwaliteit l\feubels in 
voorra.ad 

WERDA 
M·eubelhandelaars 

(EIENDOl\fS) B EPERK 

Groote Kerkgebou - Ha.apsta·· 

D ~ M®do$Jifil@ 

[J\f] ©©©J~a1ca1 k~ u ~«- ~ 
Die Natuurwetenskap 

se nee! 

Die Bron Yan Siek te 

BEHAl\IP SIEHTE 1\-IET 

DIE JONGSTE WETEN

SHAPLIKE METODES 
1\let Vcrbasende Uitslae 

GEEN 1\IEDISYNE! 

GEEN OEFE!'."lNGE! 
Die Hardnekldgste Hwale swig 

Die weteoska p bet nou ultgcvlnd dat 
sodrn 'n besmette ll ggn.nm sdeel sl<oon
gcmaak word vao BY ~;If or ons uiwcr
hede, die slekte verdwyn. Deur d ie 
toepa ssing va n ons wetenskapW(c me
t odes bet dlt nou •n m a k hke taak 

geword. 

Dlt maak ole saak boo ernstlg of t>:an· 
houdend u kwanl Is nlc - setfs at Is 
dlt as chrooles of ooseneeslil< bcslem
pel. Daar is hoop vir u . Oeeo medl
s yne o ( oefenlnse bcoodi& n ie. U sal 
onder geeo vc rpll~tlng slnan ole. Sk ryt 
aan oos en vers trok volledige besoo-

derhodc lo vcrba nd m et u l<wnal. 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
Posbus 1336 - K.'\APSTAD 

KOOP 
DEUR DJE POS 

VAN 

EXCELSIOR 

Hierdie vV clbekende 
POiVIPSTOFIE ,...... 

DIE 

© tp11f0 fMIH!JJ ~ 
is nou weer 
verh ygbuar 

PRYS slegs 32/ I 0 
Ons b icd u 'n volledige reel-s van gerccdslmp. 
Yra om ons jon gste pryslyste. Die volgcnde 

is slcgs "n paar van ons \~inskopics. 
DRAADTREKKER ... 
SKAAPSKl!:RE . . . . .. .. . .. . .. . •.. . .. . .. . 
STORMLANTERNE . .. .. . 
OPTIMUS BLAASLAMPE ... 
FLITSLIGTE, 2-sel 
FLITSLIGTE, 3-sel 
GRASPE RK-SKER 
MOTORD01Il{RAG (Hidrolies) 2-ton 31/4, 
ELEKTRIESE SOLDEERBOUT . . . . . . . . . . . . . .. 

3-ton 

EXCELSIOR POSBESTELLINGSDIENS 
(Excelsior Meubels Beperk) 

33/4 
8/ -

11/4 
37/4 
7/4 

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

Pleins+raat 40 - - - Johannesburg 

• 
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,DIE O.B.", WOENSDAG, 7 JANUARIE 1948 

Ons Pad Loop I)eur 
Huidige T oestande 

Met die intree van die nuwe jaar mag die vraag gestel 
word watter plek die Ossewabrandwag in die toekoms en 
vera! in hierdie jaar gaan inneem in ons volkslewe. Vir die 
oortuigde O.B.-lid is dit nie moeilik om hierop te antwoord 
nie - sy hart bet hom die antwoord al klaar gegee ·toe hy 
ncge jaar gelede tot die Beweging toegetree bet en sedertdien 
ten spyte van die kwaaiste vervolging getrou vir sy oor
tuiging bly staan het. Op daardie tydstip was die beleid 
van die Ossewabrandwag nie volledig uitgestippel nie, soos 
dit trouens vandag ook nog nie ten volle die geval is nie. 
Die Ossewabrandwag glo dat die lewe 'n proses is en dat 
net so min as wat jy 'n boom by die planting daarvan 
kan afteken soos hy volgroeid daar sal of moet uitsien, 
net so min kan jy 'n politieke program opstel wat vir 
alle tye moct dien. Omstandighede verander voortdurend 
en slegs die dwaas sal die veranderlike toekoms tegemoet 
gaan met sy verkreukelde reseppie van eergister. Ons glo 
aan 'n koers en as daardie koers oor berge lei, dan spreek 
dit vanself dat ons anders te werk gaan as in die gelyke 
vlaktes. Daar mag skynbaar soms van die koers afgewyk 
word, soos daar deur 'n bergpas gevleg en gekronkel word, 
maar die uiteindelike bestemming bly onveranderd. In 1938 
het die Ossewabrandwag met sy koers gekom. Dit was een
voudig en saaklik gemotiveer: Volkseenheid, volksvryheid 
en volksbroe<lerskap. Dit was 'n koers wat as 't ware vanself 
voortgespruit het uit die nasionale ontwaking van die 
Eeufees. Daar was geen uitgewerkte programme nie. In
derdaad was daar nie eens 'n konstitusie vir die organisasie 
se samestelling nie; dit bet eers 'n jaar na sy ontstaan 
die lig gesien. En tog, die volk het na die Ossewabrandwag 
gestroom omdat bulle sy koers besef het - 'n enkelvoudige 
koers wat nog deur oorlogsgeweld nog dcur serenegesang 
beinvloed kon word. 

HUIDIGE OMSTANDIGIIEp E 

Maar nou staan ons voor die omstandighede van die 
jaar 1948. Anderkant 1948 sien ons nog ons pad uitslaan 
na ons bestemming van volkseenheid, volksvryheid en volks
broederskap, maar rondom ons sien ons die bosse e·n rante 
van huidige omstandighede. In die verskiet sien ons 'n volk 
wat met saamgcbalde energie hom wy aan sy roeping; 
voor ons sien ons 'n volk wat deur partyverdeeldheid aan 
die voete van sy vyande le. Daar ver sien ons 'n volk wat 
die septer swaai oor wat hy sy eie noem; voor ons sien 
ons 'n volk wat uitgelewer word aan die belange van 
vreemdes. Aan die end van ons pad sien ons 'n volkshuisgesin 
waarin die Kains-antwoord vervang sal wees deur 'n posi
tiewe: ,J a, ek is my broer se wagter"; voor ons sien ons 
die gejaag na selfverryking oor die liggame van gevalle 
volksgenote. Daarom sal ons in die jaar wat voorle nie 
blindelings kan afstorm op ons eindideaal nie. Ons het 
rekening te hou met feite en omstandighede om ons. Daar 
is in die eerste plaas 'n dreigende oorlog op die gesigseinder 
waarvan Suid-Afrika nie verskoon sal word nie. Oorlogmaak 
is nie deel van die O.B. se koers nie, maar oorloe be'invloed 
dit wel. Daarom sal die Ossewabrandwag sy plek in 'n 
volgende oorlog, en wei teen <lie godlose kommunisme, vroeg
tydig in oorweging moet neem. Waar hy agt jaa r gele<le 
sonder aarseling homself kon afsonder van die wereldbotsing 
sal hy hierdie keer homself moet vergewis van die dinge wat 
op die spel is en dienooreenkomstig sy keuse doen. 

VERKIESING 

Daar is in die tweede plek 'n belangrike parlementere 
verkiesing op hande. Waar die Ossewabrandwag prinsipieel 
die parlementere stelsel verwerp as volksvreemd en volks
verdelend, het hy nietemin rekening te hou met die bestaande 
feit, soos hy trou ens nog altyd sedert sy bestaan gedoen het 
deur sy steun toe te se aan wat hy as in die beste belang 
van die volk binne die huidige stelsel beskou. Hierin het 
die Ossewabrandwag reeds deur middel van sy vriendskap 
met die Afrikanerparty en sy beywering vir 'n gesamentlike 
volksfront reeds sy plek bepaal. 

Ten slotte is daar die groot rassevraagstuk. Hierin veral 
sal dit die taak van die Ossewabrandwag wees om as bree 
volksbeweging die suiwere pell6pektief te behou en voor te 
hou. Van ons kant sal ons moet sorg dat hierdie vraagstuk 
nie vertroebel word deur kortstondige politieke oorwegings 
nie en nog minder deur vreesaanjaging. Die oplossing kan 
gevind word alleen op die grondslag van geregtigheid wat 
die behoud insluit van sowel die blanke- as die naturelle
voortbestaan. 

Om dan op te som: In die jaar wat voorle sal die 
Ossewabrandwag sy gewig inwerp waar dit nodig mag wees 
vir die belang van ons land en volk, maar hy sal dit doen 
sonder prysgawe van sy ideale waarin hy die enigste hoop 
op duursame en bestendige volksarbeid en volksvrede sien. 

1947 en 1948 
Aan die- einde van 'n ou jaar en aan die begin van 'n 

nuwe jaar is daar by elke mens wat nie slegs van dag tot 
dag 'n bestaan voer nie, die n eiging om 'n blik terug t~ 
werp, die ou jaar in oenskou te neem, allerhande toekoms· 
drome vir die nuwe jaar t e droom en om <lie gebeure van 
die ou jaar met die moontlike en waarskynlike gebeure 
van die nuwe jaar te vergelyk. Wat die wereldgebeure 
van die ou jaar 1947 betref, sal daar min mense wees wat 
daaroor in vervoering sal raak. E n wat die nuwe jaar 
1948 betref, sal dit a ileen 'n blinde optimis wees wat veel 
ligpunte in hierclie ou wereld van ons sal ont<lek. 

.UIERIKA 

Die Nuwe Wereld, d.w.s. 
Noord- en Suid-Amerika het 
ook gedurende die afgelope 
jaar bewys gelewer dat hy in 
vergelyking met die ou verarm
de, verwoeste en ontwrigte 
werelddele Europa en Asii~, die 
kontinent is waar die woord 
volop nog gebruik kan word. 
Vera! die V.S.A., die vernaamste 
Amerikaanse en wereldmoond
heid, het gcdurende die afgclopc 
jaar ontsaglik in materiele wel
vaart en aansien toegeneem. 
Nog nooit was die Ameriltaanse· 
volksinkome so hoog nie, nog 
nooit het die almagtige dollar 
so 'n wereldrol gespeel nie en 
nog nooit in die verlede het 
Washington en New York op 
so 'n kolossale mate die toon in 
die wereld aangegee as in 1947 
nie. N ie meer Amerikaanse iso
lasie nie maar Amerikaanse in
gryping in aile werelddclc. In 
1947 hct ons gchoor van 'n 
Truman-leer, 'n Marshal-plan, 
dollarlenings aan verskillende 
Jande en van Ameriltaanse dit 
en dat. Die verhoogde prestige 
waarmee die V.S.A. as oorwin
naar uit die jongste wereldoor
log getree het, is in 1947 nog 
verder verhoog. Die huidige 
Amerikaanse magsposisie in die 
wercld moet grotcndcels daaraan 
toegeskryf word dat sy bond
genote, met een uitsondering, 
alma! brandarm en verswak die 
oorwinningsoorlog oorleef het, 
terwyl die vyandlande vernietig 
en uitgeskakel is. 

Al\IERIKAANSE SO)tGE IS 
W £RELDSORGE 

In 1947 het die magtige 
V.S.A. egter ook groot sorge 
gehad. Sy nywerheidslewe is 
deur 'n vloedgolf van stakings 
ontwrig. Sy buitelandse politick 
hct in Rusland 'n gedugte teen
stander gevind. Dit is miskien 
aie uitstaande kenmerk van die 
jaar 1947 dat d ie kloof tussen 
die V.S.A. en die Sowjet-unie 
'n voldonge feit geword het. Aile 
hoop om hierdie twee Grotes met 
mekaar te versoen, het in 1947 
verdwyn. Dit is nie slegs 'n 
kloof tussen hierdie twee Gro
tes nie, maar 'n geval van bot
sings wat reeds kronies geword 
bet. Hierdie botsings het welis
waar nog nie die vorm van 
wapengeweld aangeneem nie, 
maar die dooie punte waarop 
bulle herhaaldelik uitloop, is 
reeds 'n soort van oorlog wat 
aan die Europese stryd geduren
de die winter van 1939 - 1940 
herjnner. En dis nic 'n stryd 
tussen die V.S.A. en die Sow
jet-unie aileen nie, maar 'n stryd 
tussen twee werelde, 'n stryd 
tussen die vVeste en die Ooste. 

Behalwe hierdie botsing tus
sen die V.S.A. en Rusland, 'n 
botsing wat reeds sy skaduwee 
oor die wereld van 1948 werp, 
het die V.S.A. ook met ernstige 
binnelandse sorge soos inflasie 
te doen. Hierdie inflasie van 
die dollar en die gevolglike 
styging in die pryse van nood
saaklike Amerikaanse fabrikate 
en Jewensmiddele kan nie an
ders as 'n uiters nadelige uit 
werking op die nywerheidslewe 
van die V.S.A. en op Ameri
kaanse hulpverlening aan Euro
pa en Asie he nie. D ie jaar 
1948 sal waarskynlik 'n hewige 
dollar- en nywerheidskrisis in 

die V.S.A. sien, 'n Juisis wat deur 
'n presidentsverkiesing vererger 
kan word. 

BRITT ANJ E EN DIE 
El\IPAAIER 

Die jaar 1947 was ook vir 
Brittanje 'n krisisjaar. Daar 
was die sogenaamde Dollarkrisi::; 
wat die Britse regering tot 
drastiese besuinigingsmaatreel5 

Veur 
Dr. ]. A. Wud 

genoodsaak het. Voorts was 
daar steenkool- en nywcrheids
){risisse wat ook deel bygcdra 
het om die lewc vir regering 
en volk moeilik te maak. Die 
nasionalisasiebeleid van die hui
dige sosialistiese regering sal 
nog bewys moet !ewer dat hy 
die geneesmiddel van Britse 
krankhede is. Hoewel die jaar 
1947 vir Brittanje gelukkiger 
geiiindig het en wat by begin 
het, is die Britse sorge nog 
a ltyd legio. Net soos die V.S.A. 
het ook Brittanje vandag met 
inflasie, loon- en prysstygings 
te doen wat nie anders as 'n 
nadelige uitwerking op die sta
biliteit van sy nywerheidslewe 
kan he nie. Deur die verswak
king van Frankryk en die ver
nietiging van Duitsland, Japan 
en Italie staan die Eilandryk 
oppervlakkig gesicn, in 'n sterk 
posisJe. In werklikheid het 
Brittanje 'n bedelaarsland ge
word. Die aalmoese van die 
V.S.A. en die Empaaier, al dra 
bulle soms die naam van 
lcnings, is belangrike hulpmid
dele wat die Britte help om 'n 
fatsoenlike lewe te voer. 

Die jaar 1947 het ook belang
rike veranderings en inkrim
pings in die Britse ryk gesien. 
I ndie is in twee state, elkcen 
met Dominiale status, verdcel. 
Die wil skyn of hierdie twee 
nuwe Dominiums in die wieg 
gele is vir 'n bloedige oorlog 
Yan hul eie. Die nuwe status is 
reeds ingelui deur massa-moor
de, brandstigtings en volksver
skuiwings op groot skaal. Dit 
is egter opmerklik dat die 
twee Indiese Dominiums nie hul 
onderlinge geskille of hul ge
skille met ander lede van die 
Britse Statebond na Downing
straat verwys nie, maar na die 
V.V.O. in New York. Wat die 
Indiese brousel in 1948 en die 

TWYFEL AAN 
DE.MOK RASIE. 

IN V.S.A. 
Die vrees dat Amerikaners 

vertroue begin verloor in die 
demokrasie se vermoe om nuwe 
toestande die hoof te bied, is 
deur mev. Roosevelt, weduwee 
van die voormalige president, 
uitgespreek in haar hoedanig
heid as voorsitster van die 
V.V.O. se kommissie insake 
menslike regte. 

,Ons beweeg in die rigting van 
sekere onderdrukkende maat
reels wat nie nodig sou wees 
indien ons volkome seker was 
van ons vermoe om die demo
k rasie te laat werk nie." 

nabye toekoms ookal mag op
lcwer, een ding is seker en dit is 
dat Indie opgehou het om die 
,skitterendste juweel" in die 
Britse kroon te wees en dat die 
nuwe Dominiums waarskynlik 
die weg sal volg wat gedurende 
die jongste o01·log deur die 
Ierse Vrystaat gebaan is. 

Origens het Britse terugtrek
kings ook uit ander gebiede ge
volg. Eers was dit Egipte en 
nou is dit weer Birma wat so 
ewe 'n onafhanklike republiek 
geword het. Die oombliklike 
kokende pot is egter die Britse 
mandaatgebied van Palestina. 
Hier sit die Britte met die 
hande in die hare oor hul eie 
maaksel, d.w.s. teenstrydige be
loftes aan Jode en Arabiere ge
curende die Eerstc 'Vereldoor
log. Die gevolg is 'n soort drie
hoekige stryd in, Palestina waar 
die Brit daarin geslaag het om 
twee bittere vyande soos Jode en 
Arabiere ook sy vyande te maak. 
Hier is 'n geval waar die ver
deel-en-heers-beleid nie geslaag 
het nic. Britse terugtrekking 
uit Palestina is vir 1948 reeds 
aangekondig en d it is glad nie 
onmoontlik nie dat die Pales
tynse vraagstuk binne afsie n
bare tyd tot 'n baie netelige in
tE rnasionale vraagstuk kan ont
wikkel. 

DIE RES VAN DIE W:£RE LD 

Ook vir ander Europese en 
Asiaticse Iande het die jaar 1947 
weinig goeds gebring en is die 
jaar 1948 weinig belowend. Selfs 
oorwinnaarslande soos China 
en Frankryk wat soms ook on
dH die Grotes gereken word, is 
d E.ur ernstige binnelandse moei
likhede lamgeslaan. In albei 
hierdie Iande is dit in hoofsaak 
'n inwendige stryd tussen Kom
muniste en nie-Kommuniste met 
die Bolsjewistiese Kremlin as 
spooksel steeds op die agter
grond. As die jaar 1948 'n oor
winning vir die nie-Kommunis
te wil sien, dan sal die V.S.A. 
hom moet roer. In Griekeland 
er. Turkye staan Amerika reeds 
op die voorpunt van die stryd 
teen die Kommunisme. Nie op 
die V.V.O. se vergadering en 
vciligheidsraad nie maar op 
die V.S.A. het die nie-Kommu
nistiese wereld sy hoop geves
tig, net soos die kommunistiesc 
wereld na Moskou vir redding 
opsien. 

Intussen is die lot van die 
gewese hoofvyande Duitsland en 
Japan uiters haglik. Nog altyd 
i~ daar weens die tweespalt tus
sen die vVeste en die Ooste geen 
vredesverdrag met hierdie ian
de gesluit nie. Nog altyd is dit 
besettingsleers wat die hoogste 
woord voer en moet miljoene 
krygsgevangenes slawedienste 
v"'rrig. Die jaar 1947 was vera! 
vir Duitsland wanhopig-ellendig. 
Sal die jaar 1948 met sy Mar
shall-plan verligting bring? Of 
gaan ook die V.S.A. geweeg 
word en te Jig bevind word? 

Britse Minister 
Se Opvatting 

Oor Reinheid 
Die Britse minister van 

branclstof, Hugh Gaitskell, bet 
lmrt gelede 'n beroep op die 
Britte gedoen om minder te 
bad: ,El( bet self nog nooit 
baie gebad nie. Ek kan die
gene wat so graag gereeld bad 
verseker dat dit boegenaamd 
geen verskil aan hul gesoRd
beid maak nie, en wat bulle 
persoonlike voorkoms betref, is 
d ie meest~ daarvan onder bul 
klere bedek en n iemand sien 
d it nle." 
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Eensgesindheid By 
Grafte van Heide: 
Kranslegging In 

Pretoria 
Die Ossewabrandwag \an Pretoria bet op Saterdag, 20 

Desember, die dag waarop Jopic Fourie gefusileer is, weer 
in groot getalle opgekom om deel t e neem aan die plegtige 
kranslegging op die grafte , ·an wyle President Kruger, Jopie 
1-'ourie, genl. Manie 1\laritz en Steve Jlofmeyer, beter bekend 
as ,Owe~te". In die verlede het die O.B. altyd aileen aan 
hierdie optog deelgeneem, dog Yanjaar het die Nasiona.lc 
Jt-ugbond ook amptelik meegcdoen. 

Ossewabrandwag gele, waarna 
die Transvaalse Volkslied ge
sing is. Vanhier het die 
Boercjeug na die graffic van 
'n ontslape boerejeuglid, Pieter 
Buys, marsjecr, 'n oomblikkie 
stil gestaan en 'n krans gele. 

DOELTREFFENDE 
MIDDEL TEEN 

RUMATIEK 
'n Nuwe middel teen rumatick is so pas vir die eerste 

maal in Suid-Afrika op die J>rocf gcstel met goeie gevolg, 
en daarmee is hoop gebring aan talle Iycrs van hierdie kwaal. 

Die behandeling is een \'an die et-n\'oudigste wat bekend 
is en werk met verbasende snelhcid. Dit bestaan daarin 
dat die bloed van 'n swanger vrou in die rumatieklyer o~r
gctap word. 

'n Hongaarse dokter, Imre 
Bars!, het op hicrdie gedagtc 
gekom na aanleiding van die 
felt dat vroue wat aan rumatiek 
ly, gcwoonlik vry van . aandoe· 
ning is tydens hul swangerskap. 
Hy bet tot die gcvolgtrekking 
gekom dat daar dus lets in 
die vrou sc blocd moet wees 
wat rumatick tccnwcrk, en 
het met 'n reeks proefnemings 
begin. Die gevolge was verras
send goed. 

2 Novembt'r h t>t by die bloed
oortapping gegce en <>e-dertdien 
bet die pa<;ient vinnig herstel 
en i1> vandag in .. taat om rond 
te stap sondt'r hulp l'an 'n kie
rie. Die pyne wanrann hy gely 
bet, het dadelik ,·erdw):n, hoe
wei sy lith'l nog 'n bit>tjie stram 
was na 'n muand. Die dokter 
meen dat by in tlie volgPnde 
drie manmle heE'Itemnl sal her
stet. 

BLADSY VYF 

Verlamde Sl<rik 
Haar 'Lam en . . 

Hard loop 
'n Itnliannse meisie van 25 

jaar wat .,jgnrette op die sluik· 
marl< vcrkoop en baie jare lank 
in Blbci haar bene lam was, bet 
so groot geskrik toe die polisie 
haar in 'n klopjag verras bet, 
dat sy opgt>.,pring en wegge
hanUoop het om inhegtenisne
ming vry t.- !.pring. 

LntE'r h1•t die meisie na 'n 
kerk gegaun om d.'\nk te be· 
tuig vir diP wonderwE'rk. 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgers, Grafsteenmaken 

Begrnfni!;versekeraars 

Bloemfontein - Pretoria 

ISO Takke 

Die optog het begin vanaf die 
huis van pres. Kruger, en was 
gclci deur 'n speerpunt van 
Bocrcjcugdogters met O.B.-vlae. 
Agter hullc hct gevolg eenhede 
van die Bocrejcug, O.B.-vrouc 
en Wngccnhede en heelagter 
hct gcvolg !cdc van die publiek 
en andcr organisasies wat nie 
in uniform geklce was nie. 

By al die grafte het die dog
ters met viae 'n crewag rondom 
die graf gcvorm. By die graf 
van pres. Kruger hct ds. H. F. 
V. Kruger voorgcgaan met 
Skrifleslng en gcbcd en na 'n 
kort tocspraak hct hy 'n krans 
namens die Osscwabrandwag 
gele. 'n Dogtcr van die Nasio
nale Jeugbond het oolc namcns 
die bond 'n krans gel~. 

Die kranslcgging was gelei 
deur gcnl. J. F. Marais en die 
optog was georganiscer en 
waargeneem dcur komdte. Jos 
Prinsloo en Vale Ferreira. -
(Korr.); 

Hy hct bcvind dat hoewel 
daar sekere soortc rumatielc 
is wat nie deur die behande
ling genccs kan word nic, dit 
in bale gcvalle 'n onmiddcl
like en duursamc herstel te-

VERHALE OOR 

By die graf van Jopie Fourie 
hct prof. A. N. Pelzer 'n kort 
woord gcvocr en na die sing 
van ,Die Lied van Jong-Suid
Afrika" is verskcic kranse gele. 

Hiervandaan Is die optog per 
motor na die Nuwc Kerkhof 
waar Frikkie Fouric wat kort 
gelede uit die Gcvangenis ont
slaan is, 'n kort woord gevoer 
het by die graf van .. Owerstc", 
oor die kleurryke loopbaan van 
adv. Steve Hofmeyer. 

By die graf van wylc genl. 
Maritz het gebiedslcicr H. M. 
v. d. ,:Westhuysen die woord gc
voer en 'n krans namens die 

Afrikanerparty
Tak Op 

Calvinia 
'n Tak van die Afriknnerpar

ty is onlangs op Cnlvinia gestig 
en die volgende bestuur is saam
gestel: 

Voorsitter: Mnr. Francois 
van der Merwe. 

Sekundus: Mnr. Tromp Ncl. 
'n Voorloplge sckrctaris is 

gekies tot tyd en wyl die orga
nisasie op hegter grondslag gc
plaas is. 

Komiteelede: Mnr. Jan Stcen
kamp, dr. S. H. Ktihn. 

Die komitee is voorncmens 
om takke dwarsdeur die dis
trik te stig. 'n Geruime nan
tal lede het al aangesluit. 

"" 

DIE KAMP: 
weegbring. 'N WEDSTRYD 

IN JOHA.,"NESBURG 

'n Artikel in 'n medicse 
tydskrif hieroor is dcur 'n 
Randse dokter gclccs en hy hct 
besluit om dit op die proef te 
stel. Hy het 'n man van scstig 
jaar wat al 17 jaar lank ann 
rumatiek ly en vir die afgc
lope twaalf maande bedHlcnd 
was, uitgekies vir die doc!. Op 

Met die docl om interessante 
voorvalle uit die internerings
l€we te boekstaaf, is 'n mcdcdc
ling deur 'n oudgelnterncerdc 
uitgeskryf waarin altcsamc scwe 
pryse uitgeloof word aan die
gene wat die intercssantstc 
verhale skryf oor enige onder· 
werp in verband met die knmp
h.:we. 

In 'n omsendbrief lui dit o.a.: 

Van Se~e Klein 
Konings Bly Net 

Een Nog Oor 

.,Koffiefontein se kamp en dorp 
was soms in rep en roer, vera! 
as 'n ou deur die draad gc
kruip het, of oor die drand gc
spring het, of met 'n motor
vleiswa deur die draad gcjaa~ 
het, .of soos 'a soldatc-kaptein 
by al die hekke deurgcstap en 
nan die hekmanne die wagwoord 
g£>gcc het en deur bulle gesa
Juecr is. Hierdie vindingrykheid 
sal beslis vir vriend en vyand 
baic interessant \\ees." 

Daar word d'ln vier geldprysc 
van £2-lOs., £1-lOs., £1 en lOs. 
en dric bockpryse uitgeloof vir 
die persoon wie se vertelling 
die ('gstc en interessantste is. 

Kentering · Teen Kommu
nisme In Europa? 

Die kommunistiese bewind in 
Rocmenie bet koning l\licbael 
gpdwing om verlede week te 
abdikeer en Roemenie is ' n pat\r 
uur nn die aankondiging tot 'n 
republiek verklallr wat bestuur 
sal word deur 'n presidium van 
vyf ledc. lliermee bet die Rus
se die hele Balka n skoonge
veeg van konings e n terself
dcrtyd dic stryd tussen bulle en 
konlng )[ichut>l oor sy aan
staande buwelik beeindig. 

hy in Londcn verlief raalc op 
prinses Anne de Bourbon~Par
ma, het die Roemeense rege
ring 'n stok daarvoor gestcek 

Die aankondiging lui dat taal
bekwnamhcid nic juis 'n ver
eistl! is nie, dAar meer op die 
egtheid en inhoud gclet sal word. 

No.vrne kan gerig word aan 
Pry:;vrang, P / a posbus 3638, 
Kaapstnd. 

(Vervolg van bladsy 1) 

tn ook ge,·ind in die geledere 
van die proletariaat, die ar
beidt>rslllllssas, en die lae bur· 
ger<.tand. Hul leiers het ge
weet dat revolusies in die groot 
stede gcbore word, dat wat ook
al die deugde van die boere
stnnd mag wees, hulle mag wei 
mcehclp, bulle mag wei verkic
sings wen, dog revolusies na 
links of na regs word in die 
groot nasionale sentra tot wel
slae gcvocr of tot ineenstorting 
gedoem. Dis 'n punt waaroor 
dit nie nodig is om uit te wei 
nie. Die kommunistiese leiers, 
Duclos en Thorez in Frankryk, 
Togliatti in Italio weet dit en 
besef dit miskien beter as enig
een, dis die grondslag ·van hul 
politicke opleiding en . optrede. 
Hulle van aile tocskouers sal 
die stuiptrekkings van die na
derendc cindc nie kan miskyk 
nie: Rome, Oslo, Lyon, J.\<lar
seille, E-n tot die , rooi gordel" 
van Parys het die nangcsig teen 
die kille dootl wat Oos-Europa 
reeds in sy bcvrore greep ge
vange bou gekE'er. In die 
F ratlSe stede h t>t 'n sewende 
van die Kommuniste se onder
steuners by die stembu <> binne 
'n jaar afvallig gerank. Met 'n 
bittere glimlag sal hulle, die 
politieke prinse van die Huis 
van Lenin, die handhawing van 
hul posisie op die p!atteland en 
in die klein stede betrag, die 
gawes van 'n spottende Noodlot 
wat hul met die een hand hler
die waardelose toegif gee en 
met die ander die enlgste fon-

damcnte waarop hul hul ko· 
ninkryk kan vestig in die stede 
vcrnietig. 

~'UWE VRIENDE I.P.V. 
OUES? 

Dis nogal intcrcssant om die 1 .. 

loop van sake wat op die di· 
lemma vir die kommuniste uit
geloop hct na te gaan. 'n Be
weging in die eerste plek vir 
die prolctariaat, nie alleen 
weens bogenoemde taktiese 
oorwegings nie, maar ook 
weens die wysgerigc opvattings 
van Karl l't{arx en Lenin wat 
die kommunismc ten grond
slag le, is die inval op die 
stede toegcsplts. Vir die ver
owering van mag moes bulle 
egter op wyer krlnge 'n beroep 
begin doen en bulle het vera! 
in die na-oorlogse jare hul be
keerlinge in plattelandse dis
trikte en in die kringe van 
sekere groepe van intclligcnsia 
gesoek en gcvlnd. Plotscling 
het tans egter hul tuisvestings 
begin tuimel, hul gcwaandc 
kragbronnc van vroccr begin 
ineenstort juis op 'n tydstip toe 
die nuwe vcrowerings saam 
met die oue hul die louerc van 
oorwinning binnc bcrcik sou 
bring. 

As die kentering is wat dit 
slcyn dan bet die kultuur en 
beskawing van die \VE'ste soos 
ook ons dit ken in die s tilte 
'n veldslag om selfbeboud ge
wen. 

Die Aandland leef voort. 

Russe Verskuif Duitse 
Bevoll<ing Soos Vee 

• 
Dit is die sesde koning wat 

scdert die uitbrcck van die 
oorlog In Suldoos-Europa van 
sy troon gestoot is, en dit is 
nog net konit1g Paul van 
Grickeland wat op sy wan
kelcnde troon . bly sit. 

In werklikheid was koning 
Michael reeds geruimc tyd niks 
anders as 'n gevangene van die 
Russe nic. Met die huwelik 
van prinscs Elizabeth is aan
vanklik geweicr om hom daar
heen toe te laat omdat hy dan 
net .,Roemecnsc wasgoed sou 
gaan uithang hct in Londen". 
Hy is later tocgelaat omdat geen 
behoorlike verskoning aangc
bied kon word nic, maar toe 

Die Rus!>e is koorsagtig 
be&ig om uranium (die 
erh waaruit die atoom
bom gt'mank word) in 
die Suide van Sakse te 
grawe E'n dit weg te ry 
na Ru!>lantl waar dit ver
werk word. Dui<1Pnde van 
die Duitsers in die omgP· 
wing i~> verplig om in die 
myne te gaan wert<. Selfs 
vroue word nie ontsien 
nie. 

Intussen i., die Ru~-.e 

besig om ook :!0,000 Duit
sers as m~·nwcrk1•r., van 
elders ann tE' karwei t>n 
bulle in :\lariensburg af 
te lani. Dit b t'gtt'r maar 
'n klein plekkic en a"; 

&RILLE 
Bring u oogart11 se voonkrlf vir brUle na ons. 

GOEIE WERK TEEN Bll.LIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerk.laan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLO El\IFOJ.\IEIN. 
Besoek ons of akryf om Besonderbede. 

gevolg vun die oorlog"
verwoesting is daar min 
herberg. 

Vir die Ru!>.,C was <lit 
egter gel'n !>truikelblok 
nie. AI die inwoners \'On 
:llarienburg, oud en jonk, 
wat nie ge-.kik i., om n'i 
slawe in die myne te werk 
nie is aange'>i> om bulle 
klaar te maak om na 01-
bernhau ,·er.kuif te word. 
Die be\'ele bet ondt'r meer 
gelui: ,Julle sal binno 'n 
paar dae meer be!>omler· 
bede verneem en julie sal 
1>eker daarvan bou om na 
Olbernbau te ~nan, aange
sif.'n claar nie myne out
gin sal word nie". 

PLUIIUVEE 
Ole Date .P1rma em w PLUDll'J:.II: 
II:O:KS eoa uder PBODOKTJ: aaa 

&e IAlliZ .. : 

C. ~1. ELOFF EN K.U;. 

(l:4ml.) Bplt 

KOIU!:MABK (Poabue 1185) ~ew&en 



SLADSY S:ES 

GEKLASSIFISEERDt 

DIE O.B., WOENSDAG, 7 JANUARIE 194S 
-------------------------------------~--------

ADVERTENSIES Gebied A se Boerejeug Hou Laertrek 
50 JAAR SE. 

TABIEF VIB OEKLASSIFISEEBDE ADVEBTENSJES: (Vervolg van bladsy 7) 
wisseling is gebied op Din
gaansdag deur 3 praatjies: vir 
die dogters, 'n uiters interes
sante en aangename voorlesing 
oor Blomme en hul rangskik
king deur kommandante Hugo 
van Franschhoek; vir die seuns ; 
'n inspirerende boodskap oor 
Grondbewaring deur genl. Max 
Smuts en in die aand by die 
laervuur het genl. adv. J. de 
Vos van Kaapstad die laergan
gers en 'n gawe span besoe
kers uit die dorp en omstreke 
toegespreek oor die Nuwe Din
gaanstryd in ons Vaderland. 

Hlllabondellke Kennlagewfnga : 
(Verlowlng, buwelll<. geboorte, stertgeval, In memoriam, gelukwenalng, 
ena.) 1d. per woord; minimum 3/- per plaslnr;. Voorultbetaalbaar. VIr 
berballnga 211 pat. afalag. 

Haodelaadveztenslee: 
Eerate plaslng, 2d. per woord. Vir herballnga 211 pat. afalag. 

Intekenr;eld op ,.Die O.B ." (venkyn weekllka): 10/- per jaar of 15/- per 6 maande. 
voorultbetaatbaar. StuUl' a.dvertenslegeld en bel!telllngs na P oobua Z8, Stellen booeb , 
en lntekengeld na Poabna l U I, KAapR&d. 

NUWEJ AARSWENSE 

DIE Gil.OOTE SCHUUR VROUE
KO~OIA:NDO 

wens die K. G. en ane offlslere en 
Brandwagte van die volksbeweging •n 
deurslaggewende 1948. 7/1/ 1 

~INR. EN JlfEV. P . FERREJRA 
(vroe~r Kirkwood) wens al bul tamllle 
en vrlende •n voorspoedlge NuweJaar 
toe. 7 / 1 / 1B 

BUWELIK 

't'lr PartytJiee, reaepalea, dlneea, pro
beer die Kaa.pstadse Afrlkaner-Kottle
buls (K.T.K.). Ult Wandelgaong. Groote 
Kerk-gebou. Lug heerlllt verwa.rm en 
geaelllg op kou dste da g. oerlef llke, 
botllke en doeltrettende dlena. 

IN MEMORIAM 

CHRISTIAAN 
MOCKEt 

Ter Lie fdevolle 
Nagedagtenis aan 

CHRISTIAAN 
MOCKE (KIEP ). 

Heengegaan op 
4 }anuarie 1945. 

Sy vriende was nie 
aileen onder die wel
gesteldes nie, maar ook 
onder die armes en 
behoeftiges. Want hy 
het 'n barmhartige en 

sagte har t besit. 

Beaufort-Wes. 
17/12/ 2B. 

BENODIG 

GESKOOLDE BLANKE WERKERS 
om behulpsaam te wees In lngenleUl's
beslgheld. Goele voorllltslgte. OEL
JU;NIIUYS - INOENIEUBSWE RKE, 
Wynnestraat 13, Parow. 26/11/4. 

BOME, P LANTE E N SAAD 

BESTE OESERTIFISEERDE OllOEN
TESAAD.-Pryalya verkrygbaa.r. Beatel 
a1 u benodlgdhede K.B.A. van: PRE· 
MIEJU!, SCHOEMANSHOEK. 20/8/TK 

GROE.NJ..c.~AAD. - Detroit en Eglp· 
Ueae plat beet 7/6; Cbanteney-wortels 
10/-; Bea.uty- en Ma.rglobe-tamatiea 
3M-; Tom Watson-waatlemoen 10/-; 
Kropalae.l 17/6 per lb. Almal 6d. duur· 
der per '~Sib. Ha.ndelsna.vrae verwel
I<.om. - KARROO-SAADVERSPREI
DERS, Poabus 107, OUDTBHOORN. 

20/8/TK 

LUSERN !\fEEL. - Koop by 'n 
A!rlkaanse Firma wa.t net die beste 
voorslen:- Lusernmeel 9/- per 100 pd. 
tot 4 ton, dll6rna £8 10/- per ton. 
OEBAALDE LUSERN: .£6 10/- per 
ton. Oelewer Kottletonteinstasle. 
Stuur le~ sakke vir Lusernmeel. -
1\IOUTJo'ABRIEK & 1\IEULE, Koftle
tonteln. 10/ 12/4B. 

VKUOTEBOME, - Rose vir JU!ie
Augustus-pla.nttyd 1947. Ons pulk 
voorrade verseker tevredenbeld, maar 
.... die aanvraag Ia groot, bestel nou 
en voorkom teleurstelllng. - HER
BOLDT SE BOO:MKWEKERY, Posbus 
660, JOHANNESBURG. AA/26/3/TK 

GEMENG 

GRAFSTEEmiA.KERS. - VIr ge
waarborgde tevredenheld tree In ver
blndlng met die S.A. ORAFSTEEN 
EN 1\IONU!\IENTWERKE (EIENS.) 
BPK. van Voortrekkerweg 36(), Marit
Jand. (Onder persoonllke aandag va.n 
ona Best.-Direkteur, mnr. Jannle 
ctllle). Tele!one-5-H20 en 15·02823. 

MEUBEI..S. - Beter meubela t een 
bllllker pryae. Baba.waentjles, stoot
ltarretjlea, drlewlele, llnoleums, ta.pyte 
ens. ook altyd In voorra.ad. Geen 
Katalogus. Meld waarln u betangstel. 
- VISSER-l\IEUBELS, La.ngstra.a.t 291, 
Ka.apsta.d. 3/1,2/11. 

MEUBELS. - Bespaa.r bonderde 
ponde deur u meubels dlrek van die 
fabrlek, k .m.b ., te koop. 

Raadpieer: NIEK NEETHLINO, 
Hootstraa.t 347, Foon 1253, Paarl. 

19/11/TK. 

8 KOENK.EPAKASlES. On derateun u 
mede-Afrikaner en weea verael<er van 
die beote dlenste by VOORTREKKER 
BltoENHOSPITAAL, La.ngetraat 291, 
J[AA}>STAD. Foon 30164. i879/2& 

VAN'S OONORETE PRODUOTS 
ALLERLEI - Wa.terspoel·rloolstel

self, vloertett• en gepolltoerde ter
ra.no-kombulsopwastatels en artlkela 
easenaleel vtr gerlef, blg1ene en net
held. Volle besonderbede skrywe:
V AN'S OONCRETE PRODUCTS 
(JI:D~UI.) BPK., Carlstraa.t 574 , Pre
tor ia. li/12/TK. 

HORLOSIEMAKER 

DESKVNDIOE HEBSTELWEBK aan 
B orloelea. Aile wezk wor d gewaarborg 
en spoedlge a f lewertng. - P. PRETO
RIUS, K eeromatraat 18, Kaapatad. 
(Voorheen Ker kstraat 69) . Foon 2-MM 

MEUBELS 

1\IEUBELS.-ons sal y hula of 
kantoor volledlg Meublleer teen bUIIke 
maaondellkse paalemente. Speslale 
kortlngs vir kontant bestelllngo. Skryt 
om ons volledlge katalogus met prys
lys. Ook In voorraad: Draadlose, 
wlndlaalers, llnoleum-vlerkante van 6 
vt. breedte vir kombula, alumlnium
kastrolle In stelle van 3, ens.
UNIKA 1\IEUBE LS (EDI\18.) BPK., 
Vlctorlaweg 171, Woodstock. 

12/11/TK 

P E NMAATS 

D UISEND E melsles en k~rels wll 
graag korrespondente h~. Streng ver
troullk. Stuur ge!ra.nkeerde koevert 
om gratis • be.aonderbede aan :-DIE 
P 0 S D U IF · KORRESPON DENSIE
KLUB, Posbus 5, Lothair. 10/12/4B. 

RADIO 

LOU\V EN LOU\V, die Beroemde 
Radlo·logenleurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en berstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Gereglatreerde Elektrisltelts
aannemers. Foon 9·8435. 

SOUT TE KOOP 

BOEKE-PAKKE'I'. - Nege a&kke wit 
vee- en 100 lb. tyn bot tersout .£2-10-0. 
Nege aakke sneeuwlt en 100 lb. tyn 
bottersout .£2-13·6. Vry gelaal sout
w erke. Beste!: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER, P/a. No. •• Arbeidaloon , 
BLOEMFONTEIN. 21/6/TK 

VRIENDE : Ek I ewer sout In goele 
graansakke-Al, 59/- ; No. 1, 64/-; en 
No. 2, 49/- per ton. Tevredenh eld 
gewaa.rborg en onmlddelllka versen
dlng.-S. J . DE BEER , Soutwerke, 
P.K. Florlsbad. 11/11/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

BE LOIESE TAPYTE: G. K. G. 
bled SQD pragtlge Belglese tapyte van 
uitstaa.nde kwa.Jiteit en vaste kleure. 
5 vt. 7 dm. x 8 vt. 10'.4 dm. £8/17/6. 
6 vt. 6* dm. x 9 vt. 10 dm. £11/12/6. 
7 vt. 10* dm. x 11 vt. 2 dm. £15/15/-

Ka.n besigtlg word te \VYNNE-
STBAAT 13, PAROW. 26/11/6. 

LUSERN. - Koop u lusern dlrek 
va.n die produsent wle vir .BY ele pro· 
dukte verantwoordellk Is. Skryf of 
telegra.teer vir besonderhede en prys
opga.we - N. WIENAN D , P.K. East 
Poort, K.P. 3/12/7. 

LUSER N T E K OOP. - Nuwe sel
soense Eerstegra<a.d Iusern teen 5/ 9, 
goeie tweede graad :i/ 3 per 100 lb. 
K.M.B. V.O.S. Kirkwood. J , H . 
STf'E~flE. Bus 46, Kirkwood, K.P. 
Foon 413. Teletrra.mm e: Stlemle. 

10/ 12/ 3. 

P A.NOB..UIA OEREGISTREERDE, 
swa.rt, drlekleUl', SKOTSE KOI,LJE 
H ONDJIES. Ouers van die best e In 
Land. Goele werkers met bees en 
skaap, gebore 6 Nov. 1947. Gereed 
vir versendlng. K.M.B. Prys, reun· 
tjles £6, Tetle.s £4.-S. \V. VOJU!TER , 
Panoram& Kennels, Spes Bona., 
Motkop, K.P. 17/ 12/ 2B. 

T \VEE AIRDALE-TEFIES, opreg· 
geteeld, 4 maande oud, ba.le mool en 
gelewer La.uterwater-sylyn. - :\f EV. 0. 
ultstekende waoghonde. Prys £2 stuk, 
VAN ROOYEN, P.K. La.uterwater. 

7/1/2 

Vera! hoog is die moeite waar
deer van ouers en bela ngstel
lendes wat ons Lae r besoek bet 
en daar self insig in die or
ganisasie en werk verkry. Hul 
het van Observatory, Welling
ton, Goudini, Paarl, Kaapstad, 
Stellenbosch gekom. Op Vry
dag, 19 Desember, het Wag-ge
neraal Richter, genl. Willie 
Marsh en 'n geselskap met 
genl. Kamffer, ook die Iaer be
soek. 

STAF-OFFISIERE 

Iewers moet die sleutel tot 
die sukses van hierdie Laer ge
sock word en kwalik kan dit 
anders as in die lieflike gees 
van broederskap wat die staf
offisiere se samewerking en 
pligsvervulling gevind word. Dit 
het die BoereJ"t!ug ge-inspireer. 

Vera! gaan ons dank uit na 
ons Laer-moeder, mev. M. C. 
Ie Roux en mnr. R. Ie Roux·van 
Goudyn, Rawsonville, vir die 
mooi manier waarop hul hul by 
die jongspan ingeleef het. 

I n bevel van die Laer was 
gebieds-jeughoofkommand. Ben 
Pienaar en later J / Hkdt P. Tal
jaard. Asst-Jeughoofkdte Alet
ta Cloete was oor die dogters 
gestel en hoofkommandante 
Lcnie Roos oor die K leingoed 
en hul spesiale programme. As 
staf-offisiere bet gedien: Mev. 
R. Hofmeyr, mej. E lfie Strass 
·berger, mejj. Betty en Kina 
Botha, mej. Maria Retief en as 
assistente vir hul mejj. Louisa 
Botes, Christina Theron, San
nie le Roux, M. C. le Roux. As 
kommandante het gedien C. W. 
Ie Roux, G. J. Rousseau, Chris. 
Hanekom, en as hul assis tente 
A. Bredenkamp, A. Viljoen en 
Johan Visser. 

AF1SKEID 

Vrydagaand is die groot af
skeidsvuur met 'n konsert en 
joernaal afgesluit. Menige Iaer
ganger wou geen tent afslaan 
nie. In die gees van die af
skeidslied is die span toe huis
toe met 'n : -
Vaarwel geliefde Iaertrek, 

vaarwel. 

BOEREJEUGHOOFKW ARTIER 

van 
Neem assehlief k ennis dat die adres 

Boerejeughoofkwartie r voortaan as volg 
sal wees:-

POSBUS 1059, 

(Sanlamgebou 616) , 

PRETORIA. 

Briewe II)Oet ash . nie aan persone 
geadresseer word nie maar aan 

DIE }EUGLFJIER, of 
BOERE}EUGHOOFKW ART IER. 

Korrespondensie i.v.m. ,Vuurslag" 
ook aan bostaande adres. 

gaan 

Ons moes alreeds die ure tel, 
vaarwel. 

Ons hart voel swaar dat ons 
moes skei, 

dat ons nie bymekaar kon bly .. . 
Dit gaan jul goed - Vaarwel! 

Boerejeug 
Ontvang 

Pryse 
Verskeie lede van die Skier

eilandse Boerejeug het op 9 
Desember boekpryse ontvang 
vir flinke diens en goeie ge
drag gedurende die afgelope 
jaar. Dit is deur jeugveldkt. 
J. H. du Toit aan Boerejeug
lede oorhandig by geleentheid 
van 'n Oueraand in die Komi
teekamer van die Groote Kerk
gebou. 

Jeugkomdt. Ben Pienaar het 
die noodsaaklikbeid beklemtoon 
dat elke- O.B.-ouer sy kind moet 
toelaat om lid van die Boere
jeug te word. Uit die B.crejeug 
word die O.B. van more gebore. 
Die Boerejeug probeer om 'n 
span flinke klein Boertjies te 
kweek wat weet wat hulle wil 
doen. Hulle word opgebou na 
Jiggaam en gees. Die Iaertrek
ke is vera! baie belangrik in 
die opleiding vah die jeug. Spr. 
het die ouers uitgenooi om die 
laertrekke meer te besoek en 
te sien wat daar gedoen word. 

Gedurende die aand was 
daar ook 'n interessante uitstal
ling van Boerejeugkiekies w1t 
geneem is by geleentheid van 
uitstappies en laertrekke. 

SPAARGELD 
IN ROOK OP 

'n Sjinese Vrou van 96, wat 
aJ baar spaargeld weens die 
beer sende inflasie verloor bet , 
bet aan skok gesterf. 

Sy bet haar spaargeld van 
vyftig jaar - meer as 4000 
Sjinese dollar-ann haar seun 
gegee om 'n vrugbare stukkie 
grond te koop. In stede 
daarvan het hy vyf s igarette, 
wat plaaslik gemaak is, 
vir die geld gekoop. Die vrou 
bet aan skok gesterf toe sy 
die nuus verneem. 

Groot Stroom 
Voedselpakkies 

Die stroom voedselpak
k ies na Brittanje word van 
maand tot maad meer: Ty
dens Augustus bet Kaap
stad meer as 83,000 pak
kies na Engeland gestuur. 
Twee maande later, in 
Oktober, was die totaal 
reeds oor die 66,000, en in 
November bet dit die boog
tepunt van oor die 121,000 
bereik. Hierdie syfers bou 
geen rekeuing met die pak
kies wat in ander stede 
van die laud opgemaak 
word n ie. 

'n Groep van die Boerejeug-laergangers op 1\:lidtlag-kraus, 
F ra uschhoek. 

:; ::: : : =:=:=::;::;::;: : : : : ::::::::: : : : ; : =:= ; 

Baba By 
Geboorte 
Aan Drank 
Ver~laaf 

'n Pasgebore baba in Ameri
ka het beeltemal normaal voor
gekom, maar hy was skaars drie 
dae oud of hy het begin huil, 
opbring, tekens van stuiptrek
kings begin toon en na sy asem 
begin snak - alles tekens van 
iemand wat aan drank verslaaf 
is en daarvan onthou word. 

Dit het toe geblyk dat die 
baba se moeder verslaaf is aan 
drank en dat die baba se sis
teem voor geboorte ook hieraan 
verslaaf geraak het. Na sy ge
boorte is die kind van sy toe
voer van alkohol afgesny en 
sou, volgens m edici, gesterf het 
as hy nie dadelik alkoholinspui
tings ontvang het nie. Dit is 
gelydelik verminder totdat die 
baba na agt weke heeltemal 
normaal en van die drank ge
speen was. 

Henning In 
Kleure en 

Geure 
'n Amerikaanse bye-teler, E. 

C. Close, het aansoek gedoen 
om 'n patent vir 'n proses om 
heuning in ses verskillende 
kleure en geure te produseer. 

Close het gese dat, nadat hy 
twee jaar lank proefnemings 
gedoen het, hy daarin geslaag 
het om sy bye heuning in 
aarbei- sjokolade-, suurlemoen-, 
p'ynappel- en peperment-geure 
te Iaat maak, elkeen-waarvan 
paslik gekleurd is. 

Die bye word gehou in glas
korwe wat elektries verhit word 
en die temperatuur waarvan 
deur 'n termometer beheer 
word. Hulle word gevoed deur 
'n spesiaal-voorbereide stroop 
en stuifmeel. 

Kleursel word by hul stroop 
gevoeg om die vereiste kleure 
te kry. 
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Nuwe Geleenthede 
Le Voor -

,,Boerejeug Trek Op!'' 
Die nuwe jaar hied vir die Boerejeug nuwe geleenthede 

om sy taak met hernude kragte voort te sit. Gedurende 
1947 het die Boerejeug, nieteenstaande kwaai teenkanting, 
sy wortels diep ingegrawe en deur koersvaste optrede in 
die behoefte aan 'n omvattende volksjeugbeweging voldoen. 
Hierdie jaar gaan hy hom daarop toele om sy afdelings 
verder te versterk en sy organisasie so te skik dat dit ook 
ander vertakkinge van ons jeuglewe kan dek. 

TUISAFDELLVGS I jcuglcier, genl. Dirk van Rooy 

Vir offisiere van tuisafde
lings bled die nuwc jaar die 
geleentheid om met nuwe Ius 
die wcrksaamhede in hulle af
delings aan te pak. Vera! sal 
offisiere gedurende die eerste 
kwartaal hulle daarop kan toe
le om die organisasie van die 
afdeling agtermekaar te bring. 
Elke jaar kan daar nuwc lede 
tot die organisasie toegevoeg 
word waar 'n offisier dit sy doe! 
maak om reeds vanaf die eerste 
skooldag die Boerejeug onder 
die aandag van skoliere tc bring. 

Waar skoolkoshuise in die 
verlede nie vee! aandag geskenk 
is nie, sal dit die taak van elke 
offisier wees om gedurende bier
die jaar hierdie inrigtings spe
siale aandag te skenk. 

Die propagering en uitbouing 
van die sirkulasie van die Boe-
jeugblad .,Vuurslag" sal ook 
hoog op die agenda van eJI(e 
offisier geplaas word. Offisierc 
moet dit as hulle ernstigc plig 
beskou om tc sorg dat clke 
lid in sy of hanr afdeling, ook 
elke skool en O.B.-lid hierdie 
jaar op .. Vuurslag" inteken! 

Teneinde offisiere met raad 
en hulp by te staan, sal spcsialc 
verlof toegestaan word dat 
plaaslik 'n klein komitee ge
vorm word wat uit die offisicr 
en O.B.-ouers bcstaan wat ge
reeld Boerejeugsnke kan be
spreek. 

Nog 'n baie belangrike plig 
van elke Boerejeug offisier, is 
om aile kragte hierdie jaar in 
te span om sovecl moontlik van 
sy !cdc die Boercjeug-uniform 
tc laat aanskaf. Die drag van 
die seuns sal eersdaags ver
krygbaar wees, wat seker vir 
elke Boereseun blye nuus is. Hou 
maar ons blad dop vir beson
derhede, en kry die geldjies so
lank bymekaar. 

UNIALE-ORGANISASIE 

Volgens besluit van die Groot 
Raad word Boerejeughoofkwar
tier vanaf hierdie ~ jaar na Pre
toria oorgcplaas waar dit in 
die Uniale-Organisasichoofkwar
tier gescntraliseer word. 

Die kantoor sal dan In San
lamgebou 616, Pretoria, wccs -
of, as offisiere wil skryf, kan 
hulle die briewe aan Posbus 
1059, Pretoria rig. 

Deur hierdie verskuiwing 
word die Bocrejeug nou in baie 
nouer kontak met die O.B.-or
ganisasie en ook sy ander ver
takkinge ~oos die Kommando
wag gebring, wat hom dadelik 
in staat stel om sy werkM.am
hede in nouer voeling met bier
die ander dele van ons Volks
beweging uit te werk. 

Die bevel van die Boerejeug 
berus no&- steeds by ons &-eliefde 

dit is slegs die administraticwe 
pligte wat gescntraliseer word . 
H~fkomdte. L. Roos is 'n 

jaar studieverlof toegestaan en 
bly vir hierdle doc! op Pot
chcfstroom. Sy sal egter nog 
vir die redaksionele sy van 
,Vuurslag" verantwoordelik bly, 
waar haar dienste baie waardecr 
word. Aile korrespondcnsie, ens. 
i.v.m. ,.Vuurslag" moet egtcr 
nou aan Pretoria gcrig word. 

Vir ons offisiere kan ons mis
kien so 'n voorlopigc geheimpie 
verklap. Daar bestaan 'n sterk 
moontlikheid dat die studente
organlsasie van die O.B. ook 
nog hierdie jaar onder ons jcug
leier lngeskakel gaan word. 
Hieroor wil ons op die oomblik 
nog nlc baie se nie, maar die 
van julie wat hierdic jaar Uni
versitcit-toc is, is ccn van die 
dae miskien weer in ons ge
ledere. 

En vir ons kameradc wat 
reeds bo 18 jaar is en nle meer 
nie - hoe lyk dit vir so it'ts 
aan die Bocrejeug kan behomt 
soos ,Lcnteskole ?" julie weet 
mos, sulke groot, aangename 
vakansielacrs! Miskicn kom dit. 
Hou die oi; maar goed oop. 

En so met nuwe hoop en idea
le gaan die Boerejeug die nuwe 
jaar tegemoct. Aan ons offi
siue wil ons sterkte tocwens om 
tc lei en aan ons Brandwagte 
sc ons ,Opskud, daar Je 'n lck
ker jaar voor!" 

Kersboom Op 
Middagkrans 

Teen die laat namiddag van 
Saterdag, 20 Des., het die laaste 
paar Boerejeug-kampgangers 
vanaf Middagkrans, Fransch
hock, die plaas van hfgenl. Max 
Smuts, vertrek. Vir een en al
ma! het die agt, dae te gou om
gevlieg. Bale nuwe vriend
skapsbande is geknoop, en van 
allc kante het jy net gehoor: 
,Tot siens tot aanstaande De
scmber". 

Die selfde aand is 'n Kers
boom op Middagkrans gehou 
vir die plaaslikc Boerejeug. 
Elkeen het sy prcsentjie gekry 
en is verder mildelik getrakteer. 
So is 'n baie genoeglike aand
jie saam met die jongspan 
deurgcbring. 

GEBIEDSRAAD 
VERGADER 

Die Weskaaplan<lse Gebieds
raad (Gc>bied A) vergader op 
23 en 24 Januarie in die 
K omitt"ekam er van die Groote 
Kerkcebou. Bespreking'bpunte 
moet die hootkwartler voor 
17 Jnnunrie berelk. 

Vryheids-dag 
Seels 

Een pennie elk. Verkrygbaar 
vanaf 1 Februarie by u plans
like Jeugveldkornet (te) of direk 
by Boerejeughoofkwartier, Bus 
1059, Pretoria. U kan e nige 

hooveelheid bestel. 

27 FEBRUARIE 1948 

• 
Bevelvoerende 0 lfisier: 

ONS KOMMANDANT-GENERAAL 

• 
Vanwaar u ookal is, kom vier saam met u 
kamerade vanuit die hele Unie Vryheidsdag 

op die Berg van Oorwinning! 

HOU ,DIE O.B." DOP VIR NADERE 
BESONDERHEDE. 

GEBIED A SE BOEREJEUG 
HOU LAERTREK 

13 tot 20 Desember 1947 was weereens ' n week van heerlike same
snoering en ontspanning vir die Boerejeug van Gebied A. Verseker in die 
guile gasVl'yheid van hoofgeneraal en mev. Max Smuts het 110 offisiere 
en Boerejeug-lede laergeslaan op Middagkrans, Franschhoek. 

Boerejeug het van oraloor ult 
Gebied A gekom: Clanwilliam, 
Sutherland, Mnlmesburg, Paarl, 
Wellington, die Skiereiland, Bell
ville, die Strand, Stellenboseh, 
Worcester, Rawsonville, Robert
son en selfs van George. Be-

Laer afgclaal. Dit was heer
lik. 

KNAP BOEREJEUG-ORGA
NISASIE 

Soos met relHings van die 
Boerejeug gaan, het 'n stcmpel 

~~~~~~~~~~~~ 

, 
Ko!. en nogmaals ko~ - maar die kommissariaat het voor

gebly in die Boerejeug-laer t e Franschhoek. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sonder gelukkig was die Jaer 
om onder hul offisiere die Jeug
kommandante P. Taljaard en 
mej. Lenie Roos van Boercjeug
hoofkwartier, Potc,hefstroom te 
tel. 

WARE BOEREGEES 

Besonders is hierdie Laer ge
kenmerk deur sy gemaklikc en 
lieflike gees van kameraad
skap. Soos onder ons Boerc was 
spot, fyn en rank, aan die orde 
van die dag. Daartoe het vera! 
die dagblaadjie Tonteldoo!. on
der redaksie van die Staats
drukker, Pans Taljaard, gewel
dig vee! bygedra. 

Die gcesdrif is vera! in die 
kommissariaat se sake kennc
lik aangeteken: elf skape was 
min vir ons Boerej~ug. Alma! 
het egter gelukkig die laer oor
leef. Vrugte en groente is daag
llks deur goedgesindes in die 

van decglike diens in organi
sasie-bchoeftes hierdie Laertrek 
gekenmerk. Die voorhoede is 
die vorlge Woensdag onder Iei
ding van J/Vldt. Bredenkamp 
van Observatory, J/Kdt. Kallie 
le Roux en Wilkenson (alias 
,\Vinkel") reeds na Fransch
hoek. Daarvandaan het alles 
vlot gegaan. 

'n Verdere tasbare spoor van 
Boerejeug-werk is met die 
vriendelike toestemming en hulp 
van genl. Max Smuts afgcdruk, 
toe die langverlangde skerm 
van ses-voet houtsparrc netjies 
om die kombuis en eet-plek op
gerig was. Die waarde en voor 
deel daarvan hoop one, sal baie 
BJ-laers nog dien. 

NUWE LAER-VOORLIGTING 
AAN BOEREJEUG 

Teneinde Boerejeug en offi
eiere in staat te 'tel om afrlg-

ting van blywende en deeglike 
grondslag te verkry, is die hele 
span laergangers In 7 groepe 
ingedccl: Weeluise, Waterkrieke, 
Kraaie, Krappe, Sprlngbokke, 
Leeus, Olifante en Nagapies. 
Aan Ieder groep is deur bekwa
me instrukteurs voorligtlng om 
die bcurt in Noodhulp, Morse, 
Semafoor, Velddiens, Spoorsny, 
Wag-afrigting en Seremoniele 
Parades gegee. Kosbare werk 
is verrig wat in kleinerc .!lame
trekkings voortgebou sal word. 

'n Groep ass.-kommadantes 
bet die staf-offisiere van die 
laer bygestaan en deeglikc in
sig en kennis van lc.cr-organi
sasie verkry. 

'n Besondcre interessante en 
prikkelende periode van same
sprekings oor aktuele vraag
stvkke is ingcstel net na die 
etensuur. Bywoning was vry
willig maar Ieder byeenkoms het 
meer Boerejeug gelok. Hardc 
debatte en vryc bespreklng het 
gewoed oor kwcssies soos: Die 
vereistes van 'n Jeugbeweging; 
Die plek wat dissipline moet 
lnneem; Die O.B. en die ver
kiesing; Deelname aan die vol
gende Oorlog; Ons standpunt 
jeens die Nature! en Nie-blanke 
in die O.B.-staat; Wat is die 
konsekwensies van 'n Christc
llke Staatsbestuur? Onderwerpe 
Is voor die voet uitgedeel vir 
voorbereiding deur 'n inleier en 
daarna bet bespreking gevolg. 

Tyd is afgcstaan vir organi
sasie-voorligting en vrae. Min 
is scker meer bewus van die 
noodsaaklikheid van deeglik 
en pligsgetroue organisasie as 
ons Boerejeug. Die Laer bet 
weereens getuig van die kos
bare werk wat die Ossewabrand
wag verrig in die op-en uitbou 
van karaktervolle staatsburgers. 

SPESIALE PROGRA:\OfE OP 
FEESDAE 

Sondag en Dingaansdag is 
baie stlgtelik in die Laer ge
vier met kerkdiens en crnstige 
oordenklngs. Aangename af-

<Vervolg op blad1y 6) 
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Slawe-Arbeid 
Bespaar V .S.A. 

Byna £200 Milj. 
. \'.ier~ond_er(l ,v~·f-~n-sewentig ge\'ange Duitse wetenskap

hkes ts m dte \ cremgde State , ·an A·nerika. werksaam in 
versk<'ie hocdanighede, insluitende navorsing ten opsigte \'an 
beb('erde projektiele, aldus die Departemf.'nt van Oorlog. 

Die belrokke wetensknplikes 
- dtc beste onder die wnt deur 
die Amerikannse leer geduren
de die oorlog gevange gcneem 
is - !ewer noodsnaklike by
draes tot die Amerikaavc:e na
vorsing en ontwikkeling. 

Hulle word gcbruik in vlieg
tuignavorsing op die \Yright
vliegveld, Ohio, en beheer 
projektiele te White Sands, 
New M:exlko. Verder sluit hul 
wcrksaamhede ook ander pro
jektiele in. 

V.S.A. se 
Raak 

0/ie 
Op 

Amerika 'iC natuurlike Yh
ter en oliebronne i,. vinnig 
besig om uitgeput tP raak, 
volgenK Haro)(l Ickes, voor
malige minh,tt'r vnn binne
landse ~>ake onder RooseH•Jt. 
Van 22 belnngrike mineral<', 
waarby hierdie twee ingesluit 
is, bet die land nog net vi r 
86 jaar Vl.'ede~voorra<lf•, lcl<cs 
bet gese dat die Vl'rbruik'vun 
olie gl'styg het buite die ,·cr
m oe van binnelanche bronne. 
,,I n d i<' tOI'koms s:~l ons nie 
weer 'n oorlog kan wen "On
cler olic nie, en dit besit ons 
n ie hinne ons landsgrt'nse 
nie." 

V.S.A·. Neem 
Duitse Las 
OpHom 

Scdert verledc maand dra 
Amerika driekwart van die kos
te van die twee Duits£> sektors 
onder Amerika en Engeland, 
volgens 'n nuwe ooreenk· ms kort 
na die mislukte konferensle 
van buitelnndsc ministers ver
lede maand. 

Die reeling hou in dat Amcri
ka aile noodsaaklike lewens
middele op eie koste sal verskaf 
en dat Brittanjc skcpe mo<'t 
vcrskaf vir die ven•oer van 
goedere uit Amerika nn. Dults
Iand, genoeg om twaalf vragte 
per maand moontlik tc maak. 

Vir Engelana bcteken die 
nuwe ooreenkoms 'n besparing 
van ongeveer £200,000.000 per 
jaar ann dollar. Hy sal voort
aan net sy administrasiekoste 
In die bc~cttingsgebied moct be
taal. 

• Dobbelgees Woed 
In Engeland 

YM t!>alwe-ddem.kappe i.., een ,·an die grootste bedr)·we 
in Engeland. Hit vcrskaf nie aileen aan 60,000 mt'n..,e W('rk 
nie, maar dit hant('er ook jaarliks UO,OOO,OOO wat c)('ur 
een derde van die Britse \Olk op die uitslae van voetbal
wedstryde verwed word. 

I 

K ranslegging 
'n Gedeelte ,·an die op

tog wat op 10 Ok tobt"r 

kran!>e gaan Ill het in 

kerkllof op V ryburg. 
d i <' konsentrnsiekarnp- I 

~---------- .. 

Nie nl die wedders is ('gter 
so gelukkig soos 'n Londense 
pensioenaris en sy v r iend wat 
saam ses sjielings op die uitslag 
van 'n wedstryd verwed het. 
Hulle was al persone wat die 
juiste telling aangegee het en 
het op een dag die aardigc be
draggle van mccr as £70,000 bc
kom. 'n Busbestuurder wat 'n 
sjieling in hierdie bcdryf bele 
het, het £64,000 ryker geword. 

Daar word geskat dat ecn
derde van die Britse volk -
of 11,000,000 persone - gereel
de deelnerners is aan hierdie 
voetbalwcddenskappc. Die be
dryf word in die pcrs en 
tydens rolprcntvertoning ge
propageer. 
Duiscnde leegh~ers of ,.spivs" 

wat hoop om 'n ieL;ie te wen 

doen niks andcrs as om die 
voetbalspannc tc bcstudeer nie; 
hulle, sowel as die 60,000 ,amp
tenare" van die bcdryf, word 
tans dcur die Britse regerlng 
opgeskroef om produkticwc werk 
nan tc pak. D ie r egtoring staan 
cgter voor d ie rnoeilikheid dat 
die gewone man op straa t nie 
gewillig is dat dit> regering 'n 
einde moet maak nan h i('rdie 
d obbelbedryf nie. Hy is nl te 
gl'woond daarnan <'ll vestig sy 
hoop vuriglik daarop da t hy nog 
eendag so sal ryk w ord. 

Die eienaars van hierdie .,dob
bcl-rnaatskappy" is al miljocners. 
Die gcwonc man wat sy suur 
verdicnde geld aan bulle toever
trou rnoet maar net hoop dat 
daar eerlik bock gehou en nie 
gekonkel word nie. 

RUSLAND SW AKSTE GEKLEDE 
VOLK IN EUROPA; LY 
OOK HONGER 

lloever die Kommunistiese propaganda in die buitewcretd, 
wat 'n R ussiese hemet aan hul s lagoffers voorhou, afw·yk 
,·an die waarhcid, blyl' uit die ver-.lag van 'n Amerikaanse 
joernalis wat tydens <lie herdenking van die Kommunistiese 
rewolusie in l\lo<;kou aanwesig was en in staa t is om die 
slui<'r oor toestande in Rusland bietjie op te Jig. Dit blyk 
dat me-este van die Russe weens hut lae besoldiging op die 
grcns van hongeNnood leef. 

, Die hoogste voedsclrantsoen 
vir nrbeiders wat swaar werk 
doPn, is nou 2,340 kalorie per 
deg. Grociende kindcrs ltry 
1,11 t kaloriee en athanklike 
pcrsone 892 < na bewering het 
die rantsocne van Beltsenkamp 
tussen 1,200 en 800 gcvaricer). 
\'olgens Amtorikaan"l' stan
dnarde sal ' n Arnt>rikaunse h uis 
met v~·f 't>rtrt>kke wat ' n k lf'in 
gt•sln hcrberg, in 1928 U R u.,.,t' 
rnoes gt•herberg het, in 198t 17 
ptorson t' t'n 20 pt'rsont' in 1937. 
l\lt>t di~ oor log,,·erwot·,ting f'n 
ontwrigting mot•t dil'sPifde huis 
vumlng 80 m€'nse in nusla nd 
ht•rberg. Die Russe b die volk 
wat eli€' ~>legstfl in I :uropa ge
ldeed i!l, b ulle is st•lfs m €'er 
in voddtl geklt>t>d a!> in 1917." 

VERSKIL I I\'" BROOD 

.,Die gemiddelde Russiese 
werkcr kan 22L pond brood 
met sy weeklikse loon koop, 
terwyl die Amerikaanse ar
bcider met sy week se loon 
394 pond kan koop. Met sy 
wceklikse loon kan die Rus
siese arbeider 8.4 pond bees
vleis koop, die Amerikaner 
ltan 81.8 pond koop," skryf 
die waarnemer voorts. 

Die Russe hct fees gcvier en 
gcjuig tydens die herdenking-
tot so 'n mate as wat hul 
kragte met 'n gemiddclde dieet 
van 1,500 kaloriee bulle toelaat. 
In M:oskou was daar orals slag
spreukc. Kosbare stukke mate
riaal wat kon gedien het om 
bale van die Russc se vodde te 

vervang 
teen die 
het die 
versier. 

en bulle te beskerm 
koue van die winter, 
strate van die stad 

ONGELE TTE RD 

Vir drie dae lank is daar fees 
gcvier en was kos volop tc 
koop, maar teen fantastiese 
pryse. Die fabricke was dric 
dac lank gesluit, maar op die 
vit>rde dag moes die Russiesc• 
slawe maar weer wcrk-toe - so 
hongcr en sleg geklced soos 
altyd. 

Dit blyk ook uit onlangse in
ternasionale statistieke dat byne. 
40 persent van die Russiese 
bcvolking - volgens Russiesc 
opgawes - ongeletterd is. 

Hierdie versing oor die Inc 
lewcnstandaard van die Russc 
strook met ander ontledings 
vnn die toestandc in Rusland. 

Ml DDE.L TE.E.N 
ATOOMSE.RE. 

'n Amerikaanse professor, dr. 

Daar word geskat dat bulle 
clie Am er ikuanse ht'lastingbe
talen; net ten op:.igte ,·an ,·uur
pyl-navorsing 750,000,000 doll..tr 
("owat £187,500,000) sal beSJ)aar. 

PRO-RUSS/ESE Rusland 'n 

William Clark, het by geleent
heid van 'n konferensie vcr
klaar dat 'n rniddel ontdek is 
wat rnoontlik 'n teenmiddel vir 
die uitwerking van die radio
aktiewe stralc van atoomkrag 
kan we<:s. Dit is 'n pas ontd,.ktc 
plantkundigc bestanddcel wat 
.,rutin" genoem word. Proef
ncmings wat op diere uitgevoer 
is het aan die Jig gebring dat 
dit die herstcl van letsels deur 
uitstraling veroorsaak, b• spoe
dig. Rutin word gcvind in baie 
soorte groentc en vrugte, vera! 
ir. bokwict, tamaties en lemoene. --Dcskundigcs ten opsigte van 

die leer sc spioenasiediens 
verklaar dat Rusland selfs 'n 
uitgebreider program \'an 
stapcl stuur deur gebruik te 
maak van Duitse wetenskap
likcs. 

Bchalwe die 475 Duitse wcten
skaplikes wat tans besig is.om 
aan projektiele in Amerika te 
werk, is 48 ander reeds na 
Duitsland teruggcstuur nadat 
bulle hul kontraktc voltooi het. 

By die ineenstorting van 
Duitsland hct die Amerikaners 
spesiale cenhede gehad wat 
mocs jagmaak op Duitsc wetcn
skaplikes. Die kontraktc waar
van daar sprakc is, was dus 
eintlik heel eensydigc ooreen
komste. 

KANDIDAAT VIR 
PRESIDENTSKAP 

Ht>nry \\'allace, \oorrnalige 
Amerilmanse onderprt>sident, bet 
aang€'kondig dat hy horn ver
l<ieshaar ga:m stet as onafhank
like lmndidaut \ir die prt-si
dent.,lmp. . 

"'allace is in 1946 deur pres. 
Truman op aandrang van 
Byrnes ver11oek om te bedank 
nii n toespraak waarin hy ver
skil het van die regering sc 
buitelandsc bclcid, hoofsaaklik 
ten opsigte \'tln Rusland. Inder
daad is hy baie pro-Russies en 
in sy toespraak vcrledc week 
bet hy hom teen die Marshall
plan uitgo.!spreek orndat dit 
Europa in twee kampc verdeel. 

Hy beskou die huidige buite
landse belcirt van Amerika as 
'n onvermydelike afstuur op 
nog 'n wercld-oorlog. 

Die toetrede van ·wallace tot 
die vcrkiesing stel die Demo
kratie~c Party van wie Truman 
weer die kandidaat sal wecs, in 
groot gevaar. Die Republikei
ne, wat nog moet kies tussen 
Dewey, Taft en Stassen, meen 
dat hul kanse aansienlik ver
betcr het na die besluit van 
\Vallacc. I ntussen is daar ook 
sterk sprtlkc dat genl. Eisen
hower as kandidaat sal staan, 
moontlik vir die Republikcine. 

Hongertronk 
D ertig rniljOI'n m ense in 

Ru'lland is hongl'r en dakloos, 
he t dr. Brandao, vet.-rnan
d iplomaat van Bras ilie, gese 
by ;,y terugkeer u it 1\lo.,kou. 
Hy was Bra'lilie Sl' gesant in 
:u o,l(OU totdat d iplom a tit'ke 
betrekkinge t ussen die twe~ 

la nd<> in Oktobt'r verle<le jaar 
beeindig i ... 

, Die ht>le land is ' n tronk 
waarin nit'm a nd lm n rt' is or 
en igit'ts n yt'lik mag d oen 
n ip, St'lfs buitelandst" diplo
m atP in !\losk ou Ieef ondt'r 
voortdure nde bewaking e n 
sonder en ige vryheid van be
wer ing," bet by gese. 

Vee/ Dodeliker 
As DDT 

'n Nuwe insektegif wat baie 
dodeliker as DDT 1~. word deur 
'n Amerikaanse maatskappy 
aangckondig. Dit staan bekend 
as Thiophos 3422 cn word be
skou as tot 25 keer so dodelik 
as DDT na gelang . van die 
soort insekte waarteen dit ge
bruik word. Proefnemings het 
getoon dat dit onskadelik is vir 
boerderyproduktc sodat dit san
der spE'siale toerusting aangt'
wcnd kan word P,!! 'n spuit
middel. 

Af 
Yan ret 

D~ 
gentoe~ 
krag: '~ 
rOCJUll~ 

lingbr01 
"\-'311 

As die <l 
u lt Afril 
voorltom 
dit nou d 
Dag na 
rantc va 
die feite. 
rantmagn~ 

Afrika di 
a ardbol g 
Hoof va 
Vcldmaar 
sock die 
word twc·~ 
ka anne 
w o rd in 
nywcranr 
kapitaal , 
stroom v 
goudn•ld«> 
eindelo~ 

Suid-Afril 
IUlll d ie 
eeu van I 
king 

bare vor 
stof kan 

OXTGI. 

Ook Br 
cindelik 
dring de 

On 
s~ 

~ 
G~I~·k~ 

lings da 
sy volks 
bewincl •· 

as die ~ 
die ko 
\\'asbing 
hebbend~ 
met•r red 
nie snl 
plan ni 
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