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Wees 
Genl. Eisenho~r het aange

kondig dat hy nie bereid sal 
wees om nominasies as kandi
daat in die aanstaande presi
dentsverkiesing te aanvaar nie. 
,Ek is nie vir 'n politieke pos 
beskikbaar nie," het hy gese. 
Sou hy miskien nodig wees vir 
'n militere taak binnekort? 

WORD OORLOG NOG 
VANJAAR VERWAG? 

Meeste mense verwag 'n oorlog in die volgende paar jaar, maar die tekens 
word al duideliker dat die oorlog veel naoder is as wat haie mense dink. Ook 
Suid-Afrika is in aller·yl besig om hom voor te berei ten einde nie onkant 
gevang te word vir gebeurlikhede wat nie meer ver skyn te wees nie. 

Daarom bet alle afdelings 
van die Suid-Afrikaanse artil
lerie opdrag ontvang om sonder 
versuim die lope van alle grof
geskut met nuwes te vervang -
of daar nou een skoot of tien 
skote deur gevuur is. Hierdie 
bedrywigheid bet geen betrek-

Werf Britte 
'iir Ons 
·Leer • 

Ook die sleutelposisies in 
Suid-Afrikaanse Verdedigings· 
mag moet nou vol Britse immi
grante geprop word. 'n Wer· 
wingsgeselskap van die verde
digingsmag 1S tans besig om 
400 ongetroude mans vir aile 
vcrtakkings van ons verdtdi
gingsmag te werf, na mnr. 
Harry Welsh, voorsitler van die 
Londense immigrasie-keurkomi · 
teo aan Sapa vertel bet. 

Mnr. 'Welsh het ook vertel dat 
die 1,000 rekrute vir die goud
myne nog voor die end van die 
maand in Suid-Afrika sal aan
kom. 

k ing op gewone oefeninge nie 
en bet volgens offisiere . net een 
betekenis: oorlog. 

Inmiddels word die hele 
lanl)sadministrasie aangepas om 
so maklik moontlik by nood
toestande aan te pas. Daarom 
bet die Minister van Finansies, 
mnr. F. c. Sturrock, ook ver
lede week aangekondig dat die 
publiek geen drastiese verlig
t ing van belasting (in die 
vredesjare) moet verwag nie. 
Gemeen word dat die regering 
nie sy inkomste onnodig wil in
kort sodat as daar gevaar kom, 
Suid-Afrika se finansies nie die 
oorlogsillanne in die wiele sal 
ry nie. 

Benewens hierdie veelseg
gende maatreels, is dit duidelik 
dat die rcgering die volk onder 
die indruk wil bring van 
petrolskaarste en begin praat 
van rantsoenering. Gemeen 
word dat groot voorrAdE.' pC'trol 
opgegaar word vir tyd van oor
log wanneer die oorlogsmasjien 
baie petrol verbruik. 

BRI'I'SE LUG::\lAG 

:.\liskien van meer belang as 
die voorgaande is die feit dat 
die oorlogstydse opleiding van 

Britse Onderwysers 
A1·riveer Weens ... 

K unsmatige T ekort 
Die eerste groep onderwysers uit Brittauje om Suid· 

Afrikaanse kiDders in Transvaal te leer, het verJede Woens
dag in Kaapstad aangekom. Rune tel 51 siele en is maar 
die eerste sarsie Britse onderwysers wat in Suid-Afrika los· 
gelaat word. l\let hierdie onderwysers probeer die regering 
om die vreemde gees in Suid-Afrika te bestendig en die 
Afrikaner-element toe te ploeg deur hom op sy trefbaarste 
plekke te beveg. 

Hulle is deur mnr. H. G. 

lede van die Britse lugmag 
tans weer op voile skaal in 
Rhodesie 'n aanvang geneem 
bet - 'n feit wat toon in 
watter ernstige Jig Brittanje, 
met wie die Unie se leerhoofde 
in noue voeling is, clie posisie 
beskou. 
Die feit dat gent. D. Eisen

hower, opperbevelhebber van 
clie Amerikaanse leermagte, na
dat by tot onlangs sterk laat 
blyk bet dat by hom verkies
baar sou stet as kamlidaat vir 
die Amerikaunse I>residentskap, 
verlede week verklaar bet dat 
by ,nie bcskikbaar" is ·vir 'n 

BAlE DANK AAN 
GENL. SMUTS 
VERSKULDIG 

Die belangrikheid van Suid-Afrika as 'n Britse basis in 
geval van oorlog en dat Brittanje nie kan bekostig om toe te 
laat dat Suid-Afrika neutraal bly in 'n oorlog waarby hy 
betrokke is nie, is deur adm. Ernest Taylor, lid van die Britse 
·taerhuis, beklemtoon toe hy gepleit het dat 'n Imperiale leer
mag op die been gebring moet word. 

Adm. Taylor bet beklemtoon 
dat in geval van 'n nuwe oor
log daar onmiddellik opgetree 
sal moet word en hy doen aan 
die hand dat 'n imperiale leer
mag bestaande uit soldate van 
die dominiums georganiseer 
word sodat bulle onmiddellik 
ingeskakel kan word as dit no
dig blyk. 

Geen behoorlike imperiale 
verdedigingsplan kan uitgewerk 
word as dit nie seker is dat aUe 
lede van die Gemenebes in ge
val van oorlog dadelik sal help 
nie, het hy verklaar. Die Sta
tuut van Westminster maak dit 
vir clke dominium moontlik om 
in geval van oorlog neutraal te 
bly. Indien dit gebeur, kan dit 
nadelige gevolge be. 

politieke pos n ie, word vertolk 
as sou by een van die. dae weer 
aan die hoof van die V.S.A.
magte sal moet staan en hom 
nie nou kan inlaat met admini
stratiewe sake nie. 

Aan die begin van die parle
mentsitting bet dr. Colin Steyn 
gewaarsku teen die moontlik
heid van 'n oorlog hierdie jaar. 
Daar mag baie propaganda in 
sit, maar saam met ander 
tekens lyk dit tog of die rege
ring hom self deeglik v9orberei. 

Die Middellandse See was ge
durende die oorlog vir Brittanje 
gesluit, maar Brittanje was in 
staat om sy skepe na Indie en 
die Verre Ooste om Suid-Afrika 
te stuur. ,Wat sou gebeur bet 
as Simonstad aan ons geweier 
is?" bet adm Taylor gevra. 

Dit is duidelik, bet by gese, 
dat Brittanje baie dank ver
skuldig is aan ,die groot Im
perialis", gent. Smuts, wat ver
seker bet dat Su id-Afrika nie 
neutraal gedurende die oorlog 
gebly het nie. 

V.S.A. 
Verban 
Kommunis 

Beamp_tes van die Amerikaan
se speurdiens in Miami het 'n 
lid van die Nasionale Komitee 
van die Amerikaanse Kom
munistiese Party, Alexander 
Bittelman, in hegtenis genecm 
om hom na die Sowjet-Unie 
terug te stuur omdat hy die 
omverwerping met geweld van 
die Amerikaanse regering ge
propageer bet. 

* 
Kreft, Direkteur van ·Onderwys 
in Transvaal, spesiaal in Enge
land gaan haal. Hulle passate 
is deur die reegring voorgeskiet 
sodat hulle sommer dadelik na
dat hulle uitgesoek is, na :Suid
Afrika kon kom. 

SUIKERPRODUKSIE VOORBEELD 
VAN PLANLOSE LANDSBESTUUR 

Oorlog In 
Palestina 

Die gewapende twis tus
sen die Arabiere en Jode 

Die verskoning van die rege
ring vir die invoer van vreemde 
onderwysers is dat bier plaaslik 
'n tekort aan onderwysers is. 
Feit is egter dat bier 'n kuns
matige tekort aan onderwysers 
geskep word deur die bepaling 
dat elke opll'idingskoUege slegs 
'n sekere aant.al studente jaar
liks mag inneem. Die res wat 
bulle in hierdie beroep wil he
geef mocl, maar eenvoudig iets 
anders probeer doen. 

Die juiste manier om hierdie 
tekort aan te vul is natuurlik 
om die kunsmatige beperking<:. 
uit die weg te ruim, soos 
die Afrikaner-onderwysers in 

Die huidige tekort aan suiker 
waardeur stedelike huisgesinne 
tot so min as 'n hall pond per 
week per kop toegestaan word 
- in<lerdaad minder as die 
Britse rantsoen - moet toege
skryf word aan die gebrek aan 
insig van die regering, wat geen 
oog bet vir die verandering van 
omstandighede nie. 

Transvaal op hul kongres be
sluit het. 

Die optrede van die regering 
herinner aan die beleid van die 
Britse regering in die Kaap
kolonic voor 1900 toe dit straf
baar was om Afrikaans in skole 
te praat. 

Volgens 'n vooroorlogse · oor
eenkoms bet die regering 'n be
paalde prys aan die suikerbase 
vir hul produkte verseker op 
voorwaarde dat die produksie 
nie 'n sekere grens oorskrei nie. 
Daarby is ook nog voorsiening 
gcmaak vir tlie gesubsidieerde 
uitvoer van suiker. 

Tydcns <lie oorlog, met die al
gemenc styging van lone, bet die 
binnelandse verbruik ' 'an suiker 
egt.er so byna verdubbel. Waar 
dit Yoor die oorlog ongeveer 
475,000 ton per jaar was, is <lit 
vandag 800,000 ton per jaar, 
hoofsaaklik weens die groter 
koopkrag van naturelle wat na 
die stede stroom. 

~let hierdie feit bet d ie 
regering geen rekening gehou 
nie. Die uitvoer van suiker 
is tot verlede jaar nog volgf'
hou en die beperkingf' op pro
duksie is maar 'n paar 
maande gelede eers opgehef 
toe tocstemming verleen is vir 
tlie aanle van nuwe suiker
velde. 

Ten opsigte van die bestuur 
van <lie land bestaan daar by 
die bui<lige stelsel van party
regering geen beplanning nie. 
Die enigste doeltreffende be
planning, waarby sells soiets as 
hofsake nie buite rekening ge
laat word nie,_ vind plaas ten 
opsigte van verkiesings. 

in Palestina as gevolg van 
die voorgest.elde verdeling 
van die land, bet al aan
sienlike lewensverliese 
aan albei kante opgevor
der. 'n Aantal Arabiese 
krygsmanne maak bulle 
bier gereed om 'n weer
wraakaanval in d ie naby
heid van Jerusalem te on
derneem. Verlede week 
is berig dat 100,000 Ara
biere in 'n dorp deur die 

Jode beleer word as I 
,gyselaars". 
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i Was T ee?woordig ~ 
\ 

Hfgenl. J. Scho.-man. llfgenl. 1\fnx !'lmut ... 

Gebiedsraad In 
Stad Byeen.· 

hUWE LEDEGEWERF 
Die Weskaaplan<lse Gebil'd.,rand ( Gebied A) ht't ,·erlNic 

Vn·dag en Saterdag 'n Hughart' sitting in Kallll.,tad geha1l 
onder voorsittt-r-.kap ,·an hoofgt•nl. P. R. Rt•tief ' an Cere..; 
en in teenwoordigheid \ a n die Kommanthnt-gem·rnal, dr. 
Han'+ van Ren'tburg, en die Grbied.,leier, dr. F. D. du Tolt 
van Zyl. 

Genl. H. J. du Toit bet met gebed geopcn. 'n W~ e tt"rrcin 

Jlfgenl. P. 0. Rousseau. 
\an onderwerpe is gedek en , ·er.,Jae van die Gt'biNlslcier, die 
Gt'bied!.nou, dr. Erika Thf'ron, (tie voorligtingiooffi-.ier, gt•nl. 
W. R. Laubscher, en die Waggeneraal, genl. Radloff, is ondt•r 
meer behandel, terwyl mnr. J. Pick 'n oorsig gegrc hct van 
die sake van die pers. 

die Jeughoofkommandant bc-
dank vir sy bcsiclende \'erslag 
en 'n bcrocp op die O.B.-offislere 
gcdocn om a lie hulp te. vcrlccn 
nan die Jcug. Die J eug i'i on!> 
tot>kom .. , t'n on., eerste bron i., 
ons «>ie gt•.,innt•, bet d ie K.G. 
,Jtl'"~'· Dit sal vera! gocd wees ns 
offis!cre die name en adr('SS<' 
van klndcrs in k~shuise aan 
die Bot•rcjcughoofkwartier kan 
stuur Hodnt met hulle kontak 
gehou kan word. Sulkc kon· 
takt<• hct reeds groot vrugt<' af· 
gelcwcr op sommige pl<•kkl'. 
,.Laut on" \lin J9t8 'n Bot•r~>J«>ug

jaar mauk," bet dit> K.G. 
tw. .. tuit. 

Die Kommandant-gencranl hct 
'n kort oorsig van die pollticl<o 
tocstand gegce en die m«>ning 
uitgesprcck dat (lie tye stt•cds 
gunstiger vir die Ossew'abro.nd
wag word. Ons het in die af· 
gelope jnar vriende ann dlr. 
parlemcntilre front gckry en 
daar knn 'n reoriiintn5i<' op 
politickt• gebied in die konwnde 
jare ontstaan; hoewel ons mo<•t 
verwag dat die Beweging tot nt\ 
die verkicsing taamlik op die 
agtcrgrond gestoot sal word 
weens die verkiesingsgc<'ll· 

Dif' K.G. bet 'n nuwt' or~tnni
.. a .,it'.,tt'l.,t•l beskryl \\ Bt IH'10tuun 

in dif' "tilttin~t , ·an kleinl'rf', 

TEKEN REGSTRE.:KS 
OP 

" 
DIE 0.8." IN 

Die stelsel van kommando-lntekening bet op SO 

Junle 1.1. venal. Vanaf 1 Julie teken almal reg- · 

strt"eks t~o lOs. per jaar (\·ooruitbetaalbaar) op 

.,Die O.B." in. 

VUL ASSEBLIEF B I E R IN 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG <EDMS.> BEPERK, 

POSBUS Hll. 
KAAPSTAD. 

Geagte Heer, 

Ek het tot dusver ,DIE O.B." dcur middel van die 
kommando ontvang en nccm daarvan kennis dat lnteken
geld vanaf 1 Julie 1947 regstreeks aan Voorslag (Edms.) 
Bpk., ,·ooruit~taalbaar Is t('en 10/- per jaar. 

Gaan Mseblief voor't om ,DIE O.B." aan my adres te 
stuur tot ck u in kenn!s stel om toesending te staak. 

Hlcrmee vlnd u die bed rag van ............................. .. . 

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

!'aam: ........... ........ : .... ..... ... ..................... ...... ................. .. 

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

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

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

Dit> K.G., Dr. Han '> ,., Uen~hurg. 

gt•m«>ngde eenhf'-t!f! onnfhunltliJ< 
\ un turitoJiiale ~tr«>nsf'. llit i!l 
g'N'Il'lhl.. plaaS\'I'r\'UIIfli'ILI \ 'Uil 

dh' h<•ntaande komrnamlo'!l nit', 
maar bloot aan\ ull•·rul. ))it• 
klt>in t•r om\'ang mnnlt d•·c~lil<~• 

orgnni!l:l.,ic en die "er\\ lng \an 
rum e lede uiteJ">o doelt rl'ffentl. 
\\'nnr dit reeds prollf'cr i!'t bet 
dit \ crra'i'iende rcsult,&te gcle
\Hr. Duisemle nu\\e lrdf' kun 
op hierdie "~"~' h~ dit• o.n. in 
h<•trt>klik kortl' tytl ingl'.,lmkrl 
nord, het dit> K.G. IW"~'• <'n h.)
K''' o.-g dat dit nit· tt·orit• i., nil•, 
rna:& r r«>eds he\\~ li is. 

In sy vers lag hct g<•nl. Van 

Hfkomdte S. Voigt. 

~lev. J. S. du Tolt. 

Hfgenl. J. A. Strau""· 

Zyl daarop g<•wys dat hocwcl 
ons volk tnns 'n tyd van droogte 
belewe, tyc blnm•kort wc<'r sal 
verandcr. Nogtans is spr. vcr
baas om nog SO\"ecl gcesdrif 
b:nne die Osscwabrandwng vir 
volksideale nan te trcf. In tye 
van groot \ oort.pOf'd, .,oo.., daur 
tan!> in somrnige \ olk.,l;.ringc> ~
lt>t'f wor,l, ondt'r\ind 'n ,·olk gt'
woonlik lt~'~~"h•likfl droogte, 
maar <oodra tyr , ·ernmler, .,00'

dit mod \ f'ntndcr, t;al on!! tuak 
'\\eer duhlt>likt'r op die voor
grond tn•t•. 

'n Voorst<'l van gcnl. Bennie 
·du Toit om die gebit•dllrnnd op 
andcr J•ll'kkl' as n<'l Knt\pstad 
te las t vcrgader, het gt·cn byval 
by die of!isiere gevlnd nie, en 
dit sal in die tockoms weer in 
die st.nd gehou word. 

Boerejeug 
Besiel 
Offisiere 

'n Be..,ielende v.-n;lag om
trent die werk en ontwikke
ling van die Boerejeug i'+ ver
l,ede Sater<lag by geleentheid 
van die Gebied~raads,·ergade
ring in Kaap~tad tleur Jeug
hoofkmdt. Ben Pienaar ge
lewer, wat 'n oorsig \ 'an die 
jaar se bf'dry\\ ighede gegee 
bet. lly bet ook laat blyk 
dat bulle groot )IIanne vir die 
toekoms het. . 

In die vcrbnnd hct komdt. 
Pienanr verv.'ys nn die twee 
publikasies \'nn die Bocrejeug, 
Vuurslag, 'n voorll{;'tlngsblad 
meer in bcsonder vir offisiere, 
en Opsaal, wnt reeds 'n verras
s end hoe sirkulnslc het. Laas
I:'CnOf'm.Je \\ord ult,.Juilf'nd deur 
ROf'rf'jcug!Nlt• \ t•rsorg, !>owe! 
wat admini .. tra!.le us redllksi«> 
bt>tr«>f - indPrdnnd 'n hoe pres
tasie. 

Spr. bet groot hulde gebring 
vir sy of!islcr<' wat met sovc!'l 
toewyding en gecsdrif arbei, en 
bet 'n berocp op offisiere \'8n 
die O.B. gedocn om aile hulp 
aan die Bocrcjeug te \'Cr!ecn. 
Daar word by \'OOrbecld gckla 
dat sommlgc o!fisiere nie altyd 
die Boerejeug-offisiere in ken
nis stel \'an !unksies of \'Cr
gaderings van die kommnndo
raad nie. D1t behoort nie so te 
wees nie. Spr. bet ook 'n bcrocp 
gedoen op O.B.-Iede dwarsdcur 
Kaa]:fland om vir di(j Bocrcjeug 
plaaslikc t t>rrl'ine te verskat 
waar hull<' kan op wcrk cn dit 
\'erbetcr. Op Boerejeuglaers 
word vcral ges trcef na voort
planting van die Boerctradisw. 

8ESOEK 

Komdt. l'ienaar hl'l mecgcdeel 
dat hoo!kmdt. P. Taljaard bin
nekort Kaapland sal deurreis 
met di<' oog op bc\'ordering van 
die Bocrejcug. .,Ontvang hom 
so vricndclik as moontlik - hy 
is dit wcrcl," het spr. gcsc. 

Die Kommnndant·gcnpraal bet 

1\'m..Jo ln kO/om 1 I 

DIE KOPERSBOND 
BPK. 

GROOTHANDELAARS 

KEEROMSTRAA.T 52 KAAPSTAD 

FOO~ 8-M:!S I·o~nus 2120 

DAMESROKSTOJJ' JJ' E: 
Ons bled aan ·n groot vers kcidcnheld van 
danwsrokstowwe <Morokyn, Satyn, Gcsponne 
Mtowwc, Katocnstowwc), rokkc, gl'blciktc en 
ongl'blcii<tc Iinne, gordynstowwt•, ondcrklcre, 
kousl', pnntoffels, kindcrsolddt•s, lunmeryc, 

ens., ens. 

HEM DE: 
Vt rder ook mans wit en gcs trC<'pte hcmde, 
sporthemde, dnsse, baadj1cs, onderklere, 
wcrksbroek<', kakiehemde, siMppnkkc, sokkles, 

ens., ens. 

• 
J)lt 11al klt>inhnn<lf'lau~s betaal om ml't on., in 
Y!'rhinding tl' trt•t•, h<"t!>y deur kontuk nwt on., 
rt•lo.,hwr.., of nndt•rsin'>. Per<,oonlilu• ht•soeke 

"UI op tlr)·'l gestel word 

• 
Verspreiders van TOOT AL 

fabrikate 
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BRITT ANJE V 0 LHARD IN 
UITBUITING VAN UNIE 
Die pogingb van die reger ing om di'e Britse regering te oorreed om 

sy heleid te laat vaar in verhand met die h oikot van Suid-Afrikaansc goe
dere, het misluk. l ndien daar in die nabye toe koms gcen uitweg gevind 
kan word nie, sal d ie Suid-Afrikaanse nywerheid om en hy die £4,000,000 
jaarliks verloor as gevolg van Brittanje sc op trede aan wie die Unic 
nog onlangs ' n goudlening ' 'an £80 miljoen gegee het. 

Die besluit van die Britse 
regering dat die Britse kolonies 
nie in Suid-Afrika moet koop 
nic, spruit hoofsaaklik uit self
sugtige redcs omdat dit vir 
Brittanje vandag voordelig is 
om so min as moontlik in Suid
Afrika te koop, terwyl Suid
Afrika aangcmoedig word om 
niles wat hy wil h{l in Brittanje 
tc kry. Brittanjc Wt't>t dat 
Suid-Afrika vir dit> \t'r&kil tus
sen sy uitvoer na Brittanje en 

Wyle 
D.). 

Mev. 
Kotze 

Die gemeenskap van Moor
reesburg is gcskok deur die 
skielike hecngaan van wyle 
mev. D. J. Kotze, eggenote van 
hfkomdt. D. J. Kotze, van 
.Moorreesburg op 14 J anuarie. 

Die oorledene is op 15 Janu
aric deur ds. M. Louw van 
Franschhoek ter ruste gcle. 'n 
Groot skare was tcenwoordig. 

Wyle mev. Kotze was 'n stil 
en voorbeeldige vrou, baie gods
dienstig en vricndelik teenoor 
alma!. Hoewel sy 30 jaar lank 
aan rumatiek gely het, het sy 
haar lyding heldhaftig gedra 
totdat sy aan hartverlamming 
oorlede is. 

lint by daarmee Iewl'nsbelang
rike dollars kan kOO)J in 
Amerika. 

Suid-Afrika betaal natuurlik 
nie vir e.lles wat hy in Engeland 

Ons Uraan 
Vir 

Brittanje? 
Daar bestaan 'n sterk , .l'r

mocde dat die Unie-regering 
be!.ig i" om ons uraannN•rslac 
aan Brittanje te verkw anscl. 
Vcrtel'nwoordigers ,·an die 
V.S.A. !il' atoomkrag kornrnlssie 
hct gewl'ier om bulle uit te laat 
oor ' n berig afkomstig van die 
Amer ilmanse n uusagentskatJ in 
Kaapstad dat die Unie-regering 
van voornemens i.., om die 
uraanncerslae van die Uni<• aan 
Brlttanje te oorbamlig en dat 
die rt>gcring besig is om 
planne in die verband op tt' stel. 

koop met goud nie. Danrvoor 
het ons wol, vrugte, wyn, dia
mante, ens., om mee te betaal. 
Maar as Suid-Afrika bv. goederc 
ter waarde van £1,000 in Brit-

tanje l<oop, en self net goedere 
ter waarde van £800 nan Brit
tanje vcrkoop, dan betaal die 
Unie vir die res (£200> in goud. 

EENSYDIG 

Dit i.., dus in Brittanje .,e 
belang on1 .. o min as moontlik 
van die {Jnie te koop t'n <,OV<'l'l 
moontlik tl' \l'rkoop ten l'indl' 
meer goud in die bande tc kry. 

Dit lwm daarop neer dat die 
Unie, hoewel binne die sterling
blok, indl'rduud behandel word 
as 'n dollur-land. Brittanje hl't 
dus at die ,·oordele van Suid
Afrika <,c sterlinggemeen..,kap, 
tl'rwyl on., at die nadele bet. 

Die Britse regering het ook 
geweicr om die verbod wat hy 
geplaas het op die invocr van 
Suid-Afrikaanse skoenc na Brit-
tanje, op te hcf. " 

'n Bail' groot decl van die Unie 
se buitclandse handel is gckon
scntrccr op Britse gebiede in 
Afrika. Die jaarlikse uitvoer na 
hierdie gebicde is ongeveer 
£4,000,000. Kenia aileen het jaar
lil<s sowat £2,000,000 se gocdere 
in Suid-Afrika gckoop. Dit hct 
nou tot stilstand gekom. Die vcr
bod van Britsc kant is natuur
lik net e<msydig en die kolonies 
kan nog ~;oveel as hulle wil in 
Suid-Afrika verkoop want hicr
deur wect Engcland kan hy nog 
mecr goud uit Suid-Afrika pers. 

Sy laat haar eggenoot en drie 
seuns asook elf kleinkinders 
na. Van O.B.-kant word opreg
te deelneming betuig met die 
familie. 

Hout Word 
Vuurproef 

Gemoak 

INDIERS TART 
S.A. ,U IT 

Hout wat teen ,·uur bestand 
i'l nadat dit mt>t onbel{ende 
stowwe behandel is, is deur 
Swl'edse deskumliges anngekon
dig. Die bout word geverf met 
'n oplossing van 'n aantal soute. 
Sodra die bout waum word, 
smelt die mengst'l I'll vorm 'n 
Yuurproeflaag om <Iii' bout. 

Di<" nuwe metode sou baie 
docltreffender wl'es • as die 
bt'..,tnande metode om bout teen 
naur te beske rm. 
sy aankope aldaar, in goud 
b1•taal. Hierdie goud is vir 
Brittanje besonder welkom om-

As protes teen die wette van 
die Unie h4t 'n groep van 15 
Indiers verlede Sondag uit Natal 
dil' Tran&vaalse grens by Volks
ru"t Wl'derregtelik oorgt>'ltt>ck I'll 

in Johannesburg aang<·l•om son
der dat hulle deur dil' poli..,ie 
belt>t is om dit te doen. Die 
Indier<. ngiteer teen dit' Immi
grasit>wet van 1918 wnarkrug
tens lndiers betet word om son
dcr verlof Transvaal binne te 
gaun. 

Die veldtog is die twcedc fase 
in die beweging van .,lydelike 
verset" teen Unie-wette en die 
oorsteek van die grens is bedoel 
as 'n uitdaging aan die rcge
ring. Die Indiers voer aan dat 
as hulle Unie-burgers is, soos 

• 

' NOODHULP VIR DUITSLA~D 

DUITS-AFRIKAANSE HUI-P-AKSIE 
(D.A.H.A.) 

Ondersteun ons Taak om die Ontsettende Nood 
in Duitsland te Lenig. 

0:\"S BENODIG DRIXGE..·~.-'D: 

e Fondse ,·ir die aankoop van voedsel, klerasic en 
medisyne. 

e Klerasie en skoene, nuut of gebruik, maar !!koon 
en in gocie toestand. 

e VET. 
e Biltong of amler onbederfbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAASLIKE NOODLENIGINGSKO:t.UTEE 

VIR DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 16·1, 
PRETORIA. 

Hoopstraat JO~B, 
KAAPSTAD. 

• VOEDsELW;\RE ALLEE:s" AA.."i' D.A.H.A., PRETORU. • 

die regering aanvoer, mag daar 
geen bcpcrking op hul bcwe
gings <'n grondbesit wees nie. 

Boubeheer Nog 
Die Week 

Opgehef? 
lngl'ligte kringe in Kanpstad 

spreck die mening uit dat die 
boubebeer eersdaags, moontlik 
binne die eerste week, opgehef 
sal word. 

Geen bevestiging vir die berig 
kon van ampswee verkry word 
nil'. Ann Die O.B. is verlduur 
dat die kabinet teen die einde 
van die week oor hierdie srulk 
sal besli!o en dat dit moontlik i'! 
dat bulle ten gunste van die 
opbefting van die boubebeer sal 
besluit. 

Die plaaslike kantoor deel cg
ter mee dat bulle nie kan sien 
hoe die bebeer opgebet kan 
word nil', nangesien voorrade 
nog baie ver van normaal is. 

In:lien die bebeer opgebef 
word, ... al <lit slegs tot kort m• 
die verkiesing duur, atdus 'n 
verklaring aan Die O.B. 

Kan Meer 
Eiers Le 

Hoenders kan van 20 tot 2~ 
persent mecr ciers Ie nadat bul
le met 'n kunsmatige hormoon 
ingespuit is. Dieselfde toename 
vind ook plaas in die melkpro
duksie van koeie as soortgelyke 
behandeling toegepas word. 

pringbok 

Die 

Sportman se 

Sigaret 

20 vir I 1-
OOK IN PAKKIES VAN 10 EN SO 

Mot en !Sort<W Kw.lmond•u~ 

U/S.326 

BRUIN SWITSERSE BEESTE 
TEN VOLL E GEREGISTR EERD. 

Die WINTERBER G-STOET van Geregistreerdc Bruin Switsers 
bied jong Bulle, 'n paar Verse en ou Koeie - alma! gercgistreer

te koop aan. Aile beeste Is teen Galsiekte ingeent. 
P ryse op aanvraag. - ~sigtlging verwelkom. Doen aa.nsoek: 

G. J, VAN DE VYVER, Drie~hof, PI s. Adelaide. 

KOOP 
DEUR DIE POS 

VAJ'\J 

EXCELSIOR 

H ierdie Welbekende 
POMPSTOFIE ,_ 

DIE 

OPTIMUS 
is non weer 
verkrygbaar 

PRYS slegs 32/10 
Ons hied u 'n volledigc reeks van gereedskap. 
V ra om ons jongste pryslyste. Die volgende 

is slegs 'n paar van ons Winskopies. 
DRAADTREKKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 
SKAAPSK.ll:~E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
STORMLANTERNE ............................. . 
OPTIMUS BLAASLAMPE . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 
FLITSLIGTE, 2-sel . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
FLITSLIGTE, 3-sel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
GRASPERK-SK.ll:R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
MOTORDOMKRAC (Hidrolies) ... 2-ton 31/ 4, 3-ton 
ELEKTRIESE SOLDEERBOUT .............. . 

.EXCELSIOR POSBESTELLINGSDIENS 
(Excelsior Meubels Beperk) 

33/4 
8/ · 

ll/ 4 
37/4 

. 7/ 4 
13/4 
10/ -
55/· 
26/8 

Pleinstraat 40 Johannesburg 
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En Sy 
Nog 

Seen Rus 
Daarop! 

Op die vleuels van 'n nuwe wereldoorlog wil die huidige 
partybewind homself in die kussings handhaaf. Op hicrdie 
skorre snaar het al die ministers wat die pers waardig gcnoeg 
geag het om vir 'n onderhoud te nader, getokkel. En omdat 
daar hierdie jaar nog rekening met 'n derde wereldoorlog 
gehou moet word, aldus dr. Colin Steyn, het ons die bckwaam
heid en crvaring van genl. J. C. Smuts ,broodnodig". 

Dit is 'n eienaardigc stelling om tc maak vir 'n normale 
persoon, maar aan hierdie soort waan in die partypolitiek is 
'n mens al lank gewoond. Yerbeel jou: Genl. Smuts wat 'n 
paar jaar gelede die ,seiin van die Allerhoogste" afgesmeek 
het op die wapens van Josef Stalin; die man wat in San 
Franeisco gepleit het vir die veto-reg aan 1\lolotof - daardie 
veto-reg wat Rusland in staat gestel het om Europa vir drie 
j2ar na die oorlog in chaos te hou - hierdie genl. Smuts se 
bekwaamheid is nodig \ir 'n derde wereldoorlog! 

Dit was al erg genoeg indien die derde wereldoorlol'n 
gril van 'n denkbeeldige Mars was, maar ons lcef, ongelukkig 
vir dr. Steyn en sy heldc, nie in 'n Griekse of Romeinse 
godewereld nie, dog in 'n werklikheid waarin oorsaak en 
gevolg die rooi lyne van die geskiedenis trek. En 'n belang
rike dee! van daardie lyne wat dr. Steyn non in die rigting van 
'n derde wereldoorlog sien strek, is deur genl. Smuts self 
getrek. t 

Ons is die laaste om te ontkcn dat genl. Smuts gecn 
buitengewone eienskappe besit nic. Dat hy 'n groot geleerdc 
is en dat hy 'n uiters bekwame partypolitieke Icier is, is by 
voorbeeld dinge wat ons volmondig wil erken. 1\laar indien 
genl. Smuts 'n bekwame staatsman is, dan bet miuder goeic 
cienskappe uog steeds in sy pad gestaau om daardie bekwaam
heid heilsaam toe te pas. En een van hierdie eienskappe is die 
om pappagaai te speel vir die Britsc Empire. Want eenmaal 
toe genl. Smuts werklik blyke van versiende staatmanskap 
aan die dag gele het, toe hy naamlik na die eerste wereld
oorlog gewaarsku het dat die versnippering van Duitsland en 
by name die afskeuring van Danzig die kiem van 'n nuwc 
wereldoorlog inhou, het hy baie gou hierdie bckwaamhcid 
in die doofpot gestop in ruil yir die eer om deur kortsigtige 
Britte die ,.groot Imperialis" genoem tc word, en het hy 
vcrval tot 'n klakkelose naprater van Entpire-gemeenplas('. 

SY TOETS 

En toe die tweede wereldoorlog uitbrcek - 'u saak waar
teen genl. Smuts, indien hy werklik 'n wereldstaatsman .was, 
nanhoudend moes gepleit het <leur die oorsake soos <leur hom 
in 1920 treffend raak geslen, voor die oc \an sy vriende te 
hou, het hy stilgebly en sy eie volk deelgenoot gemaal< aan 
daardi(' ram{l wat , ·erantwoordelik is vir die derde wereld
oorlog voor on!> deur. 

En toe die volke na die verwoesting, in San Francisco 
byecngekom bet om ,oorloe vir aile tyc uit te skakcl" het 
genl. Smuts geen enkcle spoor van sy vroeere wysheid meer 
gcopcnbaar nie, maar gepleit vir ,nugterheid". Daardie nug
terbeid was dat Stalin een van die ,Grotes" van die nuwe 
vredt'r~k is en derhalwe met absolute mag beklee rrfoet word 
in die raadsale van die volke - aan Stalin moet die reg ,·er
leen word om aile besluite kragteloos t e maak deur 'n blote 
onthouding van sy instemming. Dit het dcurgegaan vir nug
terhcid, en in daardic selfde nugtcrheid hct genl. Smuts die 
,seen van die Allerhoogste" kort tevorc afgebid op die wapens 
van Stalin- dieselfde wapens waarteen genl. Smuts die , ·olk 
van Suid-Afrika nou wil beskerm - met sy seen nog steeds 
daarOJ)! 

En in die Jig van hierdie getuicnis kom dr. Colin Steyn 
vir ons beduie dat ons gcnl. Smuts se bekwaamheid brood
nodig het vir die dcrde wereldoorlog. 'n Meer siniese boon
lag in die gesig van 'n verbysterde volk aan wic nog geen 
vcrligting van oorlogsbelasting eers beloof kan word nie -
oorlogsbelastiug wat gegaan het om die seen Oil Stalin se 

• wapens prakties te versterk - is seker nie te bcdink nie. 
Of is dit moontlik om jon voor te stel dat ' n opeulike 

braudstigter by die smeulende puin aau die slagoffer 'u dos ie 
vuurhoutjies en 'n bottel petrol sal vra om te leen - op grond 
van !>Y ,bekwaamheid en ervaring" om sulke dinge te hanteer? 

BRITSE BOIKOT 
Die Suid-Afrikaanse nywerhede, in wie se belang die 

regering besig is om duisende immigrant~ in ~rittanje . te 
rckruteer, het 'n gevoeligc slag gely deur d1e Br1tse kolomcs 
se boikot van Suid-Afrikaanse uitvoerware, en wei op versoek 
van Brittanje. 

Die hele motief agter die boikot - hoewel daar agter die 
duistere artikel 9 van die Amerikaanse leningsooreenkoms 

(Vervolg in volgende kolom.) 

Die Nature/ en Ons 

HY BESKOU HOMSELF DIE 
STIEFKIND VAN GOD 

Ek kom dan uou by ons huidige nrhoudiug teenoor die 
nature!. 'n Eeu geledc toe ons , ·oorouers vir die eerste maal 
in botsende aanraking met die nature! gekom het, is daar 
deur sommige selfs gear~umeuteer oor die vraag of 'n natu
re} 'u siel het. Vandag klink <lit byna soos belastering van 
ous voorge),Jag om maar net bierdie feit te noem. Dog so 'n 
standpunt was in die Jig van daardie om.,tandighede heeltemal 
begryplik. Die naturel was sover as wat bul kennis van 
hom gestrek bet, 'n rowcnde en morende barbaar wat dikwels 

· om selfbehoud met die eerste oogopslag geskiet moes •word. 

Vandag wcet ons dnt die na
ture! in staat is om tot 'n hoe 
intcllcktucle vlak tc s tyg as hy 
die gcdntheid daartoe kry, en 
die fcit kan nie weggcrcdcnccr 
word nie dat hy hom dikwels 
op verbuscndc wyse by moderne 
beskawingsomstandighcde kan 
aanpas ten spytc van sy gebrek 
aan 'n Europees-bcskaafde tra
disic. Dit bring m t>t> dat die na
turt>l met wie on' daagliks in 
aanrakmg kom tot 'n groot 
mate t\1 begin dink !>OOS ons 
dinl< en op prikkt•h; reageer 
!>OOs on!> reaget>r. Wat die na
ture! met wie ons voorgeslag te 
doen geflad het, nog us 'n dand 
, ·an ge1.ag of dis.,ipline sou be
t.kou het, sal dit> teenwoordige 
nature! as 'n aanta,ting ¥an sy 
t'er be!>kou. Dit is nodig om 
hierdie ft>it in gNlugte te hou, 
want of dit nou ook al onaan
gt>naam vir !>Ommige van ons 
mag · wees om te verneem, dil.' 
feit is dat die naturel wat s:~

d osis van die Europese beska
wing weg ht>t, nie meer gedien1 
duarmee is om t.oos 'n mindt•r
waardige W<'!i>t' behandel te 
word ni<", soos ten duidt>liksttl 
blyk uit briewe in die blanke 
pers waarin be,n·aar gt>mank 
word teen benaminge wat hulle 
as kleinerend of aanstootlik be
skou. 

SELFRESPEK 

As icmand wat self van die 
platteland afkomstig is, wit ek 
in hierdic verband vcral ann 
ons plattclandse lesers se dat 
dit gcvnarlik is om hierdic sake 
te beoordeel bloot op grond van 
ons kcnnis van die plattelandsc 
naturcl. 'n Bietjie kcnnisma-

geskuil word - is om m!'cr goud 
van die Unie in hande tc kry. 
Di<" ongunstige gaping tusscn 
ons in- en uitvoer na Brittanje 
en sy kolonies moct so groot as 
moontlik wees, en vir die doe! 
word 'n amptelike boll:ot op tou 
gesit nt>t soos Indie dit r!'eds 
ook al gedoen b et om politieke 
redt>s. Dit is een t>n die.,elfde 
ding. 

Mnar dit is nie net goud wat 
agter die boikot sit nic. Dit is 
nie in Brittanje, wat 'n uitvoer
land van nywerheidsartikels is, 
sc belang dat Suid-Afrika 'n 
nywerheidsland en daarmee 'n 
mcdedinger vir Brittanje word 
nic. Dit is vir hom baie voor
dcligcr as ons die roustowwc 
!ewer vir sy fabrieke en die 
klaargemaaktc ware were terug
koop waarvoor vir die winste in 
goud betaal word. En as Suid
Afrika dan tog op sy ingeslan<" 
wcg volhard om 'n mededinger 
vir Brittanpc te word, dan is 'n 
boikot wei 'n wapen waarnn. 
gegryp kan word. Vrees dat <lit 
die trou 'an die Suid-Afri
kaanse regt>ring kan skok, bt>
s taan daar by Brittanje nie. Hy 
wet>t dat dil' Jlarty aan ben ind 
juis daar is op grond van !.Y 
trou aan Brittunje. Danrom sal 
dit ook tl' vt•el vir die Unit•
burger nt>r.!i om te verwag dat 
die regering die bekragtiging 
van die £80-miljoen-goudlt>ning 
nan Brittanje, wat in tlie vol
gende due , ·oor die parlemt>nt 
moet kom, Mal gebruik as 'n bet
boom om Brittanje tot 'n meer 
respektabele hooding te dwing. 

king met die geskrifte van ont
wikkelde naturelle sal hierdie 
waarskuwing baie stcrk onder
strecp - en laat ons daarby 
onthou dat nie aile gclccrde na-

~~~~~~~ 

Deur 
N. G. S. o.d. Walt 
~~~~~.>.>-~~~ 

turclle kommuniste is nie. 
Dit val 'n mens ook op hoc 

stcdelike naturellc wat teen 'n 
kange loon moet werk, gedu
rcnde hul spaartyd in die dcf
tigstc pakke klct·t• uitgevat is. 
Vir baie blankcs is dit ' n erger
nis omdat bulle dit as 'n poging 
tot .. gelykstclling" vertolk. In
dcrdaad is dit niks anders nic 
as 'n openbaring van die !cit 
dat die nature!, hoe kort sy 
'kennismaking met die blankc 
bcskawing ook al mag wecs, sy 
persoonlikc waardebcsef daar
binne ontwikkcl het en dit nou 
in Europesc terme wil uitdruk. 
Dit is 'n uiting van selfre<,JK'k 
hoe teatrnal <lit soms ook al 
mag voorkom, e n as sodanig 1-. 
dit 'n batt> wat eerder bevordt•r 
as ontmoedig moet word, want 
!'.elfrespek is die handvatst>l 
waarmee mense me kaar kan 
hanteer. 

Maar omdat baie van ons in 
ons stryd teen die libcralistiese 
vcrknociing van die naturellc
vraagstuk die nature! wat hom 
bcskaafd wil voordocn beskou 
as 'n karikatuur van die blanke, 
stort ons dikwels ons wrcwcl -
teen die verkeerde toestande -
uit oor die kop van 'n miskien 
aller!;ins onskuldige nature!. 
En op sy beurt weor ver
dedig die nature! sy cic waarde 
dcur 'n astrante houding in 
tc ncem, en die einde van 
dit allcs is 'n nuwc vyand 
van die blankcdom in 'n Eu
ropcsc pak klerc. Dit daag 
nie alt:~-d by ons op dut ons 
mi.,kien tee n die vt>rkt>erde deur 
!'tlaan nie. Volop voorbeelde 
hicrvan kan gcvind word in 
Kao.pstad met sy gcmengde bus
sc. Blankes neem dikwels aan
stoot as 'n nature! of 'n kleur
ling in hul nabyhctd kom plaas 
nccm, maar bulle rig hut aan
!i>toot aan die verkeerde adres. 
Die nie-blanke vrou met haar 
bondel wasgoed by voorbeeld, is 
van die bus net so afhanklik as 
ck om haar bcstcmming te bc
rcik - miskien nog meer af
hanklik as ek wat dalk nog oor 
'n private rytuig beskik. Die 
Jiberalis wat dit> &tad regeer het 
in sy mi'lplaaste ywer vir ,.gt'
lyke regte" gt>en voorsiening \ 'ir 
die nie-blankt> vrou met haar 
bondel gemaak nie. Maar sy is 
ook 'n mens wat moet worstel 
om in haar menslike bchoeftcs 
te voorsien; ook sy het kindcr
tjies wat gevoed moet word. Sy 
moet bewceg van die cen pick 
na die andcr, net soos ons, en 
a! wat haar aangebied word is 
'n sitplck tussen blankes. 

IS DIT BILLIK? 

Is dit nou billik, en daarby 
gesonde verstand om haar kwa
lik te neem omdat sy opklim 
tussen blankes terwyl daar vir 
haar geen aparte voorsicning 

...................... 
In hierdie derde van 'n 

reek., artikels oor ons 
verhouding tot die nie
blanke, en meer in be!'>Oil
dt~r die natnrel, behandel 
die sl,rywer 'n paar per
soonlike aspekte wat op 
sigself onbeduidend mag 
voorkom, maar die simp
tome is van 'n verkeerde 
instclliug in ons benade
ring van die nie-blanke, 
wat volgens hom, eers 
herstel sal moet word 
voordat ons die praktiese 
oplossing van die natu
relle-vraagstuk met wel
slae kan aandurf. 

...................... 
gcmaak is nic? Is dit nou reg
vcrdig om h:ilir gcvoel te krenk 
omdat die libcralistiese regeer
der :; van die stad dit so wil he 
en miskicn glad nie sy nie? 
Maar ons necm aanstoot en ons 
gee aanstoot omdat sy opklim, 
en die gevolg? Nog 'n vyand' 
, ·an die blankedom wie se 
,·oortbestrum nou beskerm 
moet word deur die iuvoer van 
immigrante wat moontlik gees
genote is van dit> '!ltadsregeer
dcrs wat glo nan gemengde 
busse. 

GEVAARLIK 

Laat ons ccrlik wees en erken 
dat ons verhouding teenoor die 
nie-blankc, vera! in die stcdc 
waar ons met ander as ons bc
diendes in aanraking kom, heel 
dikwels b<'pnal word dcur bier
die aanstootgewendc ergcrnis 
vir libcralistiese wanpraktyke. 
Dit iii> 'n houding wat ufdoen 
aan on!i> waardigheid en uitt>r !! 
gevaarlik i<; omdat dlt jui<; 
m t>estal die ontwikkelde nie
blank<' is wat ons duarrnt>t> \·t>r
vrt>t>md - bulle wat juis die 
leiers vun die nie-blanke is en 
gaan wees, en op wie se mede
werking ons aangewe~oe is om 
ons n·uugstuk op te los. 

Ek het ecnmaal voor 'n kan
toor gestaan waar 'n blanke 'n 
nature! wat 'n pakkie kom af
lt>wer het toegesnou bet: .,Maak 
dat jy uitkom, jy sUnk!" 

Daardie nature! was met 
boekie- en potlood in die hand 
'n ongeskooldc wcrker, maar 
by is daar uit met allcs be
halwe 'n ongeskoolde haat in 
sy sicl vir die witman. 

WAT IS ONS? 
\Vat ons moct uitmaak vir 

on.:;self is dit: Is on~ die voogde 
van die nie-blunke of .js ons dit 
nie. As ons be'lluit dat ons dit 
is - en dit is in elk geval wat 
ons voorgee te wees - dan moet 
ons ons soos voogde gedra teen
oor die nie-blanke. En voogdy
skap, hoewel dit n ie gelyke om· 
gang verondt>rstel nie, vereis 
minstens sirnpatieke behandt'
ling van hom wnt aun jou Iei
ding toevertrou is e n nie onver
diende beledigings en skopl)(' 
nie. 

Ek wit dus as eerste verel!ltt' 
vir 'n praktit>se oplossing van 
ons kleurvraag~>tuk stel 'n sim
patieke gt>'!indheid deur elke lid 
van die blanke gemeenskap 
teenoor die nature! en die nie
blanke in die ulgemeen - 'n bt'
grip vir !IY' geestelike en stoflike 
behoeftes, behoeftes wat ons, 
of dit onder protes gebeur bet 
of nie, by hom iugeskerp bet 
deur sy toeluting tot ons \'Orrn 
van beskawfng, 

VOORKOM AGITASIE 
En laat ons hierby in gedag

te hou: om die nie-blanke uit 
die kloue , ·an die ~loskouse ngi
tota r te weer, vereis meer as 'n 

(\'m•oln op hlacl.y ;j./ 
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Het 'n Boer Eiendomsreg 
Op Wolke Oor Sy Plaas? 

\tRAAG DRING HOM OP IN V.S.A. 
Die nuwe bane \ an die wetenskap bring ook .nuwe vraag

stukke ,;r die reg. Een , ·an die jongste vrae waarmee regs
geleerdes bulle besig sal moet bou is: aan wie beboort die 
wolke? 

werkstcllig het? Of sou die 
wet voorskryf dat elke boer 
die reg hct om sy eic vlieg
tuig aan tc hou en sY cie reen 
tc laat val? 

Noudat gemeen word dat dit 
moontlik is om wolke te laat 
uitsak deur mtddel van be
strooiing met droe ys, het die 
vraag al dadelik na vore gekom 
aan wie die water in 'n wolk 
cintlik behoort wanncer dit 
neergelaat word op kunsmatige 

Russe Maak 
Aonspraak Op 

Nuwe K oring
Soort 

Russiese wetenskaplikes het 
met groot lawaai aangekondig 
dat hulle twintig nuwe soortc 
koring gekweek bet dcur die een 
soort koring met die ander te 
kruis. Die sukses sou behaal 
wees nadat daar twao.lf maande 
lank aan hierdie soortc gcarb<'i 
is. Onder hierdic soorte is 
koring ·wat baie gocd aard in 
koue dele tcrwyl and<'r soorte 
goed aard in warm, droi; str<'ke. 
Sommige soorte is ool< baic 
swaarder as gewonc koring. 

'n Ander soort koring sou 
weer twee normale oeste van 
een plant in diesclfdc jaar 
!ewer. 

Die Nature/ En 
Ons 

(\'m'OICJ r·a11 Marl•v /.) 
blote vcrbod op agita11ie. A&"ita
s ie slaan in omda t daar onte
vredenhf.'id of jfrond \ ir ontt>
nedenhf.'id belltaan, en dlt Is 
die grond wat verwyder moet 
word in d ie eert.te plaa!l. Genl. 
Franco het onlangs gese dat 
Spanje sosiale anargie beveg 
met 'n sosiale staat. Dis die
selfde idee. Ons moet kommu
nistielie bela ngstelllng m et 
Chri!,telike bela ngste Uing be
veg. A!! die kommunis bela ng• 
stelling ve ins vir die nle-bla nke 
se lot, m oet ons dit bea ntwoord 
m f.'t oprf.'gte Chrl!ltellke bela ng
htelling- in sy welvna rt. Om dit 
te beantwoord met haat en af
jakkc vir die nie-blanke be
teken dat ons onssclf die bond
genoot van die kommunls maak 
- ons jaag aan en hy vang. 

DEELGENOOT 

Laat ons in d ie twecdc plaas 
ons ocfen met die gedagte om 
die nature! teen die agtcrgrond 
van ons beleid van aparte ont
wikkeling te sien as 'n deelge
noot aan die ontginning van 
Afrika; nie meer as 'n las of ge
vaar nie, maa r as 'n ba te w a t 
op sy regte plek ingeskakel 
m oet word by dif.' bree ekono
miese pla n va n Afrika. 

As ons hom so sif.'n, sal dit 
v ir ons bale m akliker wees om 
eerlik bela ngstelling te toon vir 
sy behoef te11 en nle meer onver 
skillig te staan teenoor die te
ring en honger wat hom ver 
woes -- onder ons voogdyska p 
- nie. Dan sal van sy kant die 
vertroue e n agting vir die 
bla nke van Relf kom, want by ' 
"'al dan gt'f.'n r f.'de m t't>r b tl om 
hom~~elf die ,11tiefkind van 
God" te noem nie. 

Dit immers is waartoc ons 
voogdyskap ons roep: die ont
wikkeling van die natur.-1 langs 
eie en gesonde wee sodat hy op 
sy beurt in staat gestel kan 
word om te voldocn aan die 
roeping waartoc by deur God 
geskape is. 

<Word vcrvolg) 

• 

wyse. Mag 'n boer oor wie se 
plaas die wolkc is, skadevergoe
ding van sy buurman cis indien 
hy die wolk met droe ys be
stock en dit op sy buurman sc 
plaas uitsak. Aan die andcr 
kant, kan die buurman weer 'n 
skade-cis instel indien die ncer
slag dalk oorslaan tot 'n wolk
brcuk? 

A.JLVSPRAAK 

' Die cerste van hierdie soort 
l;ake is onlangs in Amerika aan
hangig gemaak waar 'n 1locr, 
Richard Haman, 'n formele aan
spraak op alle wolke wat oor 
sy plaas sweef laat aanteken 
bet. H y bet verduidelik dat 
by voornem ens is om d roe ys 
oor die w olke uit te strooi ~,>n 

hy wil die reen wat val, waar 
dit ook al t e Iande k om, laat 
be.,kou as sy reen. 

Hierdie aanspraak sal die 
regsgeleerdes die geleentheid 
gee om uit te maak wat die 
rcgtc op wolke moet wees. On
der andere sal bulle moet vastel 
wat die posisie in droe land
streke is waar reen in buie val 
sodat die een boer miskien vol
op water kry en die ander niks. 
Ys-bcst rooiing kan die versprei
ding van die buie belnvloed. 

Het iemand wat geen rcen 
kry nic, nou • die reg om 'n 
cis teen sy buurman in te stel 
wat 'n neerslag kunsmatig be-· 

BANG 

Ondcrncmings in Amerika wat 
met kunsmatige rccn cksperi
mcntccr is decs dac bale be
sorgd oor die moontlikheid dat 
bulle vir reusc-bedrae aangc
skryf kan word in gcvallc waar
voor hulle miski<.:n nie juis uit
~;.Juitend vcrantwoordelik is nit•. 
Veronder~tcl by voorbceld dat 
ys gestrooi word oor 'n gcbicd 
en in die nabyhcid sak 'n hael
bui uit of 'n wolkbrcuk. Hulle 
sal dadclik vir inmenging in die 
weer en aandndighcid aan die 
skade nangeskryf kan word. 

Dil' oplossing mccn wcten
skaplikes sal moet gcsoek word 
in die daarstelling van n inter
nasionnln bChi'Ctraad van rccn, 
want dicsclfdc vrangstukkt• wat 
burc rank, raak ook buurstate 
- soos blyk uit 'n aanspraak 
van <'CD van die Suld-Ameri
kaansc state kort gelcde op die 
wolkc oor sy gebtcd. 

Duitsers 
Nie 

Wil )ode 
Sien 

Anti-Scmitismc is steeds aan 
die toenc<'m in Duitsland, s6 dr. 
Kurt Schumacher, lci<•r van die 
Duitsc Arbcid!lparty. Hy het 
gcsc d:tt hy dit snl b1·vcg. 

Britse Motors Moet 
Nog Stilstaan 

Daar is geen aanduidings dat die Britse re~ering in staat 
sal wees om die petrolrantsoene ,·anjaar weC"r in te stel nie, 
bet die Britse minister van Brandstof in Londen \E'rklaar na 
aanleiding van 'n versoekskrif aan die Jlarlcmf'nt. ,Ons lmn 
nie petrol verskaf so lank as dit teer op ons kosbare dollar·s 
nie," het by daaraan tocgevoeg. 

Sedert die petrolrantsoenc in 

Brittanje heeltemal ingetrek is, 

hct die Britse regcring aansien

iik petrol gespaar. Gedurendc 

Oktober was dit 1,500,000 gelling 

per week. Verlede maand bet 

die totalc aantal gellings reeds 

5,000,000 beloop. 

Teen hierdie tempo meen 
Brittanje om sowat £10,000,000 
jaarliks te bespaar wat hy 
anders nie sou gehad het nie. 
Dit is volgens deskundige 
mening genoeg om te voorsien 
in rou katocn waarmee die hcle 
Britse volk geklee kan word, 
asook om bout mee aan te koop 
en 500,000 mense van huise te 
voorsien en om brood aan onge
veer 3,000,000 siele tc vcrskaf. 

80-Jarige Rower 
Uit Tronk Vir 

'n Rukkie 
Sommige ml'nS<' kcr nooit 'n 

les nie: minder ag .ws maande 
nadat die 80-jarige Antonoi Col
line in Rome uit die tronk los
gelant is, waar hy 55 jaar as 
bandil't deurgcbring bet. bet hy 
weer in die sellc bcland. 

Na sy loslating is hy na sy 
huis in die Abruzzo-gcbcrgte. 
Die verleiding was egtcr vir 
hom te :;tl'rk en hy bet weer 
probecr om iemand te beroof 
nadat hy hom met ·n rcwolwer 
aangehou hct. 

Hiervoor snl hy moontlik 
weer tWI'<' jnnr van sy !ewe 
in die sene dcurbring. 

Baie ,,Christene'' 
Vera/ E.ngelse 

l\lans en ''rouens in tien vl'r
t.kiUende Ia nde is onlangs deur 
middE'l van vraelyste ge\ra of 
hulie aan God e n 'n h iema
maals glo. Daaruit bet geblyk 
dat die grootste ongeloof in 
Engf.'land ge,·ind word. 

In K nnada bet 95 persent ,·an 

Is Ongelowig 
<lil' mensl' .. ja" gcantwoord. In 
Amf.'riku I» l)l'r:.l"nt, in 'FrankrJI' 
66 pl"r .. l"nt, h•r\\~·1 mecr a;, 1!0 
pl.'!">t>nt in Jlolland, Uf.'lgie, 
Swetll', ~oon\·l"e t>n FinlanJ ,.E'r
k lnnr het dat hulll" glo. Slegs 
49 persent \'an dit> inwoner<; 
'an Brittunjt' glo nun 'n le\\t' nn 
dit- do()(l. 

Groot Volksfees 
Aan Voet Van 

Vrouemonument 
'n Groot Volksfees ,,·ord , ·anaf 23 tot 25 Februarie 1918 

aan die voet van die Vrouemonument, Bloemfontein, geboo. 
By bierdie feestelike gcleentheir sal ctlikc bekende sprekers 
optree, o.a. prof. dr. J. D. du Toit (Totius), prof. Joon van 
Rooy en dr. N . J. Diederichs. 

Die vcrrigtinge begin 1\taan
dagaand, 23 Fcbruarie, in die 
stadsaal waar ds. J. II. van Lof!
gerenberg die opt'ning sal 
waarneem en ds. H. S. Thet·on 
die openingsrede sal hou. 

Die ampteiike opening van die 
feesvcrrigtingc vind plans gcdu
rende die middag van 24 Fcb
ruarie. Die aand is daar aan 
die voet van die Monur.wnt 'n 
re-unic van oud-strydcr.s. 

Vergiftigde 
Bloed Vir 

lnsekte 
'n Groep Ameriknanse lnnd

bou-wetenskaplikes hct uitge
vind dat hulle sicltteclraende 
insckte wat op die blopJ van 
dierc teer kan vernietit~ de'ur die 
bloed van die dicr tn ''<'rgiftig 
sonder dat die diere lets oot
kom. 

Die mctodc is nog nie ten 
volle uitgetoets nie, maar rlanr 
is reeds geslaag om die blocd 
van konyne so tc vergiftlg dat 
luisc wat van die bloed van die 
konyne gedrink hct, dood 
gegaan bet sonder dat die 
konyn nadelig geaffekteer is. 
Diesclfde bet ook gcgeld vir 
muskietc wat die lwnyn lastlg 
geval het. In albei gevallc was 
die parasiete dus pial" van wie 
die mens dikwels las ht:'t. 

In een geval is 33 en in 'n 
ander geval 31 verskillende gif
stowwe uitgetot'ts. In 'n panr 
gevalle i:; van die konyne dood 
en in sommigc gcvallc het die 
konync vctter gewor<.l. 

PLUIMVEE 
Ole "'"&e Ftnna om o PLVIM'tl'll: 
.IUEMS er> aoder PRODUKTE aUI 

t.. otuor M: 

C. M. ELOFF EN KIE 
(Edml.) B p.ll. 

I(()JU!:MAJUt (PoebOI '7181 ) ~·-

Slegs 

£20 

bring 

u die 

In die skcmerurc van die 25c 
sal daar 'n plcgtigc optog na 
d I c konscntrasickampkerlthof 
W<'<'S. Krnnsc sal hier gcle 
word. Lede van die Voortrek
ltcrbcweging sal hieraan deel
neem. 

Om 11-uur die more vind 
daar 'n rc-unic van konsentra
siekamp-moeders en -kinders 
ann die voet van die Vroue
tr1onument plans. Totitts sal by 
hierdic geleentheid die aan
wcsigcs tocspreek. 

Bencwens die ander funksies 
gcdurcndc die res van die dag, 
sal dnar ook gedurendc die 
nand 'n huldigingsplegtigheid 
vnn mcv. pres. Steyn plaasvind. 
Prof. Joon van Rooy sal dan 
optree. 

Moontlik Geen 
Belasting

Verligting 
Die Minister van Finansics, 

mnr. 1•'. C. Sturrock, het in die 
Volksraatl vcrklaar dat dit 
\\'ensclt·nl<<'ry is om te glo dat 
di<' bi'groting vanjaar voorsie
ning snl mnnk vir skouspelag
tigc bclastlngvcrmindcring. Die
gene wnt gepraat bet van belas
tingvcrligtlng het nie rekening 
met die werklikc basis \\·aarop 
die inkomstc bercken word, ge
hou nlc. Die surplus waarvan 
grpraut word kan moontlik 
gcncutraliscer word deur ver
hoogdc uitgawes. 

Jl erseker u Toekoms 
deur die Eienaar te word van 

VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PI...ASE 
* BESIGHJ!:DE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 
Raadpleeg -

. J, (Kotie) THERON 
Po!tbu!l 78 Foon 0028 

OROXLEY-GEBOU, KUS\VEG, 
S . T RAN D 

K L EINE WONDER 
SEMENT-STEENJ.\IAAKl\IASJIEN 

.l\l~ak volkome reghockige, welgcvormde sementstene op 
die plek waar u bulle nodig het. U sal tyd en geld spaar 
in vervoer, messel en plcistcr. Vier arbciders kan 4,000 
stene per dag maak. Die .. KLEINE WONDER" kos 
;;legs £20 v.o.s. Hopcfield. Die ondcrstcl kos £10 ekstra, 
maar enige stewige stcllasic is vir hicrdie doe! geskik. 

J. H. BUHR 
Yoortrekkcr~traat Hopeficld 

Posbus 18 Tclcgrammc: .. BUHR" 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
TA&lt:F VI& GEKI.AS~In>it:J:&m•; ADVERTI:NSIES: 

HllialootockUktt K•nnbJ'f'•ID&•: 
(Verlowtn;, buwellk, Gtboorte, atertr evat, In mHnorlaln, reJuJnoen.tnr. 
eta. ) 1d. per woord: minimum 3/ · per piUlnr. Voorwtbeta&Jba&r. VIr 
berbnllnra 2:1 pat. a talar. 

ll&ad<loacl \ UkllAlftl : 

Eerttt p l:ulnr, 2<1. per • oord . VIr berballnp 2:1 pat. atllar. 

lat.kea~eld op ,.Die O.B." (\f',.l<)'n w~I<JJU) : 10/ - per Jaar of 51· per 8 maande. 
VooruJtbetaalbaar, Stuw IOdvertmalej;eld eo ~elllnp na PosbaJI :8, Stell~boKil. 
eo lntelr.en;dd na l'"obua lUI, Kaapotad. 

D.\!\KBETUIGI!\G 

t ;J<Eit\1 \!\ s . - lllermee wll """ on.o 
lnn l~:e dank en \\flltrd.,lnK ult•pr~ek 
teenoor fRmlllebetrtkklnce. vrlende ~~~ 
aile O.B.-ltde •at deur tdecrunme, 
brlewe, krruae. tecnwoordlgbeld, .:ebtde 
of u.ndrnine hul meta,.'"<Votl hltt on1 
b etulg h~l Iyden• una s wanr en onller • 
.atelbare '\'4:rUe•; uok lJC'I'aone wat 
behulpsaam " " lyclena ol e C•n.:eluk.
OIE Bt. UIUU. t lit, Ol l .H,.,, Norfolk· 
• trnat 2!1, .l.laltland. 2~/1/IU 

BOME, PLANTE EN ~AAO 

BESTF. OE~EUIII'li'IEEJtOJ; OKOI:1\'
I'ESAAU.-Pryalya verkryKbaar. Bt~tel 
at u btn•rdiCdhl!<le K .B. A. van: PUE· 
M.IERB, 8CHOEM ANSliOE K. 20/11/TK 

G.Hot~'*"' ' ·' ' '· - Det roit eo Ectp
tleae plat bee t 7/ fJ ; Chanteney-wortela 
10/ ·: Be&tlty- en Marclobe·t.amau ea 
M t · : Tom WataoD-• -aaUtemoeo 10/• , 
Kropalaat 17/6 per lb. Almal 8d. duur· 
der per ~lb . 11andellnavrae ve.,.el· 
kom . - K.AitKOO-SAAIJVERSI'REl · 
DERB, P~bWI 107, OUIJ'fBHOORN. 

20/8/TK 

GEMENG 

GRU"STEI:."\llAKt:lL"· - VIr re
•aaroorrde ttvrcdcnbeld tree In ver . 
owdanc met die .S.A. o~·,.,n:z.." 
£.'i MO:\ 1)\U::o. ·rn t;ltKt: u :u :!\s.l 
BPK. van Voortrelr.kUWtl 300. .l.lelt · 
land. (Onder persoonllke aandac , .... 
ona Beat.-ntrekteur. mnr. Jann lt 
Clille). Teletone- ~·HZO en 0 -02823. 

" "'" .t;.'Ji<L •. All&:<l.t;to, vn!lca oteun ~ 
.:~~edet-Airt.ILaner a> ...... varaeker ..... 
u e beate d>en•te b' VOORTJI.EKKEJ
SK0rlN:ti08l'l '1'AAL, Lt\nJ!Ur~<at 2V• 

· At'>ITA IJ ·•· rn 3011\4 4!170/ 21 

VA~'S ('0:\CRETt: PRODl ('T'! 
AI ~L.LJU.l.l \\'att"fllt« • l rtu Jlitel· 

eela, vloerte~le en Ktpolltoerde t er · 
rautr· kombultupwaatatela en nrllkela 
e.- . · 11 ··I v1r trtd, hh:lene ~., n~l-
held. Volle b<-•· •Od• rbede akrywe:-
VAN'S ('OS(·Ut;Tt: J'JIIIIll'CT" 
(t;O~lS.) JH'K., Carl1traat n,., Pre
tort&. 3/12/TK. 

----------.....-
HORLOSIEl\IAKEil 

O~"IHi:'IIDIOE Ht:IL'11EL\\ F.RK a u 
BOI'Ic.Jee. Al:e werk • •c.rd l""'a&rbor' 
en eP<*Uit afleweriDI. - P. I'RETO 
RlU8, Keerumetraat 18. Ka •patad 
(Voorbeen Kerutraal 811) . J'oon 2 · :>454 

liEUBELS 

)lEt."BEI.S. - Bettr meubell teen 
bUUlter prrae. Babawa~tjlta, atoot · 
karretjlea, dnewlele, llnoleu~. tame 
eaa. oolr. allyd In voorraaod. GeeD 
Kawocu•· .Meld \\&ariD u b elanp l el. 
-Vl,,EK ·,'U.l' IU.I..S, LaiiCilraat 2111, 
Kaapatad. 3112 / 11. 

.)JEUUF.J.'i. . - Beapaar bonderde 
poude deur u meub~ll dlrtlr. van dte 
labrlek. k.m.b., te k oop. 

BaadplffC: Nlf:K Nf:t;TW.I:'\0, 
Hooratra.at 347, l<'oon 12~3. Pa arl. 

19/ ll/TK. 

PEX.\IAATS 

DQ,t;NDE m •lslea en k @rela wll 
graag lr.orreapondente h~. Rtreng vt r · 
troullk. Btu ur &••trank~erlle koevert 
om gratia b ea•.n•lerhede aan :-nu; 
I' 0 S D t1 1 t' · IU)ItUI:si'()NUt:NMit;. 
KLLB, P OIIbWI l:r, l ..otba.r . 10/ 12/48. 

lt\DIO 

LOl'W E." l.Ol \\, d ie , B t ro•mtle 
Ra<!lo-IDGtDleura, Staslno·eg, PA ROW, 
verkoop en brn~td Radlo'a en 'Eielltrtese 
T oeatelle. GerteKlltreerde t.lektrlsltelta· 
aaonemera. Fo<Jn II-8~M. 

sour TE KOOP 

BOt:Kt:-l'AKK£1". - Ntge aalr.ke wit 
ne- en 100 lb. tyn botterac.ut U · 10· 0. 
Ne11;1 aal<lr.e IDeWWit ell 100 lb. fyn 
botteraout .£2·13·1- v.., a;elaal .out
werke. Beatel: KOMDTE- MEV. UAR· 
TIE VENTER. l'/ 1. N o. 4, Arbeldaloon, 
BLOJO!WFONTEIN. 21 / 0/TK 

\'Rit:'\ DE ek vra u onderttnln lng. 
Bestel va n m y mo<•l 1<1Ut, In KOtle 
gra a no:>kke: A. l , ~Ill·: No. 1, M /·: 
l'o. 2. 4Sf-. 11~r ton. Onmtddelllke 
veratndlng. tevredenhcld gewaarborg. 
-8. J . n•; DEER. Sout.,·erk, Pk. 
Florlftba.d. 11 / 1 /TK 

TE KOOP AANGEBIED 

llR-1-NOII(H'T. - Wa·ttle, 0 <lulm 
geaaag. H /· ptr ton, 1poor Molll&~lma· 
aylyn oor Greyton. Pryae 'lr pale, 
drut•Ptfl, en1 .. op nnMock.-111:'\'\'"ll: 
~n:N l't, Pnvaatlak , Grey ton, Natal. 

2~/1/TK 

Lt:sERN. - Koop U lUHrn d lrell 
van dle proclwoent wte vir IY elt pro· 
dukle vera ntwoordellk 1•. Skryf of 
telecrateer v tr buonderbede tn prya· 
oppwe - S. \\11~'\A:'\0, P . K . F.aal 
Poort, K.P. 3/ 12/ 7. 

J.l'•ER'\' te ~001'.-.':uwe 1tlaoenae 
Eerategraad Jusem teen 5/0. .:oel• 
twHde ~:raad C:./3 pn- 100 lb. K .lt.B. 
V O.S. Kirkwood. o- .f . II. STU:lllf:, 
Bua 48. K irk wood. K .P . l'oon 41 3. 
Tel~j;ramme: 8\lemle.. 

Staking In 
Duitsland 

Die Kommunlste maak van 
di<> swak voedseltoestand In 
Duitsland gebruik om onrus on
der die Duitse volk, en vera! in 
d te Ruhr-gebied, te stook. 

In Beire bet een miljoen ar
beiders verlede Vrydag met 'n 
stnking van 24 uur begin om 
protes nan te teken teen die 
voedseltekort. In die Ruhr
gebied heers daar groot onrus 
onder die werkers as gevolg van 
Kommunistiese aansporing om 
te staak en beloftes om die sta
kings te steun. 

M an Moet Boet 
Vir Hond Se 

Daad 
Omdut sy hond 'n 11-jarlge 

dogtertjie onlangs sou doodge
byt het , ts Benjamin Eastace 
van Vereeniging, vcrlede week 
ter strafsitting verwys op 'n 
aanklag van strafbare man
~lag. 

Die treurspel bet verledc No
vember plaasgevind toe 'n boel
hond van die beskuldigde die 
dogtertjie aangeval bet terwyl 
sy by die huis verby geloop bet. 
Uit d ie getuienis bet geblyk dat 
d it ' n kwaai bond was. Die 
klag teen Eastace is dat hy 
tocgelaat bet dat die bond los 
loop. 

Rebellie In 
Rusland 

Die eerete groot opstand bin
n!' Rusland sedert d ie do.e van 
<lit' Rewolusie wocd tans in die 
Suhl-t Jkraine, ,·olgens <lit> Chi
nese inligtingsdlens. Die berig 
skryf die opstand too aan die 
tTkraineN be ,eeu-oue nat.iona
liHme en wrok teen 1\l oskou SP 

uitbuiting''. 'n Anderhalf mii
Joen rt'belle sou in opstand 
wees. Bulle is nog nie deW' die 
Russie'!e< leer onderdruk nie. 

Die Russie!OC regering de
porte-er baie Ukr.llnns na Si
berie In 'n poging om die op
stand te likwideer terwyl die 
rebelle weer probeer om sol
date van ander Russlese pro
vinsiell te werf. 

NOODHULPFO~DS 
BYORAES-

Gebied .4" ,II. 

Vano.f 21S Desember tot 
25 Januarie 1948 

A3b6 .. . ... ... ... ... . .. £3 4 0 
J. W. Mohr .. . .. . .. . . .. 0 6 0 
Mev. A. Stander ... .. . 2 10 0 
P. A. Boulogne . .. 1 0 6 
A1Sn3 en A18a8 _.. . .. 10 0 0 
A9b2 ... ... ... ... . .. 16 14 0 
T. J. Roos ... ... . .. ... 25 0 0 
Vricndin, Kaapstad . 1 0 0 
J . F . Theron ... ... 10 0 0 
A4d1 ... ... .•• ... 10 0 0 
Mev. ds. Brink .. . 2 0 0 
A8al en ·A8a6 ... 10 0 0 

£91 1{ 6 

Mens like 
Koel In 

Liggaam Bly 
Warm Oond 

Xiemand sou dit ooit ,·ir die waarbeid aangeneem bet 
as aan hom 'ertel i .. dat die mens like liggaam 'n bitte bale 
boer as die \an kookwater kan weerstaan sonder dat jy iets 
daanan oorkom. Lug\aartdeskundiges in Amerika bet egter 
bewys dat 'n mens maklik 'n hitte nn 262 grade Fahrenheit 
in 'n oond kan weerstaan sonder enige nadelige gevolge. Dlt 
is 50 grade l ' ahrenheit \\armer as kookpont. 

algcmene hitte van die liggaam 
bet slega 'n paar grade gestyg. 
AI die persone wat in die oond 
was, het egtcr nie sulke goeie 
wcerstandsvcrmoii getoon nie. 
Party bet opgebring terwyl an
der flou geword het. AI waar
oor mens hom moet bckommer 
by so 'n hoe hlttegraad, se dr. 
Taylor, is die hltte van die 
bloed wat oor die breln vloei. 
Te warm blocd Is die eerste 
oorsaak van tloute. 

Verskeic pcrsonc wat hulle 
wccrstand tc.•en hlt.tc wou tocts, 
bet al probccr om in 'n bad 
kookwater of kokcnde olie te 
klim. Hulle Is cglet· clke keer 
deur die pollstc vcrhoed omdat 
dit bcskou is as gclykstaande 
ann 11clfmoord wat dit scker 
ook sou wecs indicn hullc reg
strccks tn aanraktng met die 
vloci11tof gckom hct. Die Ame
r lkancrs hct cgter bcvind dat die 
mcnslikc liegaam bokant kook
punt onnantasbaar is. 

Ecn van die probleme waar
mec loodse van spuitvliegtuie 
wat teen hoe snelh<'de vlieg, te 
kampe het, is die gcweldige 
hlttc wat veroorsaak word dcur 
die vrywlng van die vlicgtuig 
met die lue. Aile spuitvlicgtule 
is dan ook voorsien van 'n soort 
,.yakas" wat die loods kOl'l moet 
hou en hom bcskcrm sodat hy 
nle braalvlcis word nlc. Nie
mand was egtcr sekcr watter 
hitte die mens kan wecrstaan 
nlc, en om vas te stcl wat sal 
gcbeur as die loods sc vcrkoc
lingsappnraat brcck, het lug
vaartdcskundlgcs in Amerika 
dr. Craig Taylor van die Unl
versitcit van California gevra 
om hullc met proefncmings te 
help. 

~ 001\"D 
Hierdie gcleerde bet 'n elek

triese staaloond gebou met 'n 
waaier wat droi! lug in die 
oond insuig. Die ecrste men.s
like proetkonyn is met 'n stoot
waentjie in die oond g<'stoot en 
die deure tocgcmaak. Met be
hulp van elektrisitcit is die 
oond tot die kookpunt van wa
te r <212 ~ade F> verhit. Die 
11lagoft~r be-t uitge-kom sonder 
dat hy enice nadelia-co a-evolge 
opgedoen bet. 

Verskcie proefnemings is uit
gevocr en dr. Taylor het lnge~ 
willlg om self as die laaste 
proefkonyn tc dien. Met sy 
hand<', voet<' en nek deur doeke 
beskerm, Is hy in die oond ge
st()(lt toe dlt reeds 230 grade F. 
warm was. Hy hl't langl'r as 
'n kwartil'r In dl~ oond gebly 
terwyl die bltte OJ)ge"kuit Is tot 
262 a-rade 1-'. Dlt' vel van sy 
ge11IK bet bl()('drool geword too 
dit In aanraklng met die warm 
lUif ll'kOm bet, maar dlt Willi 

ook feitlik a l \\-'at cebeur bet. 
So Is daar ' vasgestel watter 

hitte die mensllkc llggaam kan 
weerstaan. 

GEHEIM 
Die geheim Is gelet! in die 

felt dat 'n mens se llggaam 
8y eic verkocllngstelsel het 
dcur mlddel van sweet deur 
die vel. 

Daar Is aangetoon dat die 
hltte om die liggaam bale min
der Is as 'n paar duim daarvan
daan. Cedurende die proefne
mlngs is bcwys dat toe die oond 
236 graac F. warm was, die 
hitte 'n driekwart duim van die 
ncus af slegs 226 grade F. was. 
Die vel van die neuR was too 

= 

Atoomkrag 
In S.A. 

Die cerate tocstel vir die ont
wikkcllng van atoomkrag sal 
moontllk nog voor die einde 
van aanstaandc maand in Jo
hannesburg opgestel word. 

Dit sal 'n klein masjientjie 
weea In vergelyklng met di6 in 
Amerika maar dit sal nuttig 
wees om die ontwlk~ellng van 
atoomkrag vas te ate!. Dr. A. 
E. Bleksley en mnr. A. Archet 
ls verantwoordellk daarvoor. 

&elf maar 119 grade :1-'. warm. 
Die lug wat lngeasem is, is In 
die neus so verkoel dat dit gt'en 
nadellge uitwerklng op die 
Ionge gehad bet nle. Sells die 

S.A. SE £ i MILJOEN 
VIR NOODHULP 
IN DUITSLAND 

Die Duits-Afrikaan<te beweging vir hulp aan noodlydende 
Duitsland (D.A.H.A.) bet die afgelope jaar nie minder nie as 
£97,000 ingesamel waarby klere en skoene ter waarde \ ·an 
£53,000 nie ingesluit is nie. Sedert die totstandkoming no · 
die organisa!>ie is reeds £250,000 ingesamel en bestee, volgens 
'n verslag wat deur D.A.H.A. \rygestel is. 

In die afgelopc jaar Ia die 
samewerking van vcrskeie 
kerklike sowel as nie-krt>klike 
organisasics soos die Protcs
tantse Kcrk in Duitsland, en 
Caritas vcrkry waardeur die 
noodleniging vlotter gcwerk bet. 
Samewerklng met die Centre 
d'Entre Aide, 'n orgnnisasie 
wat die hulpdlenste van die 
Rooikruisvereniging oorgencem 
het, bet ook vlot vcrloop. 

Lewensmiddelc en mediesc 

voorrade ter waarde van £21,000 
is reeds oorsce aangekoop ter
wyl ook 3,800 gelling lemoen
sap, 145,000 blikke varkvleis en 
grocnte, 10,000 pond moutmelk 
en 12,000 komberse aangckoop 
is. 

Syft•r <J toon dat Suid-Afrika 
die tweede plek onder aile na
sies lnneem wat hulp aan Duits
land verskaf. Dit Is net Ame
rilm wat Suid-Afrika. met by
draes oortret. 

DIE iWES-RANDSE 
HANDELAARS 

--.Handelaars in-
OUWARE 

· Posbus 49 - Newville - Johannesburg 
MEDE-AFRIKANERS, 

Hiermee vra ons beleefd u ondersteuning. Ons 
is die kopers van aile soorte ou Metaalware soos 
Koper, Lood, Geelkoper, ens. Ook is ons die kopers 
van ou Motorkarbatterye en ou Verkoelers van 
Motorkarre asook bollels. 

Die volgende pryse word dl'ur ons betaal: 
Koper : 4d. pe r lb. 
Geelkoper: 21d. per lb. 
Lood (nie ba tteryeJ)Iate nie): 3ld. per lb. 
Aluminium: 2~d. per lb. 
Ou ~lotorkarbatterye: 2s. 6d. elk. 
On 1\lotorkan·erkoelers: -l - elk. 
Bottels (wynbottelgrootte): ls. 4d. per 

dosyn bottels. 

Bogenoemde metale, ens., moet aangestuur word 
na Die Wes-Randse Handelaars, Newclarestasie, 
Transvaal. Maar 'n kopie van die vragbriewe moet 
aangestuur word nan Die Wes-Randse Handelaars, 
Posbus 49, Newville, Johannesburg. Meld duidelik in 
die spoorwegvragbriewe .,Ou Batterye of ou Ver
koelers, ou Lood, ou Koper, ens., om gesmelt te 
word." Die metale of ou bntterye kan K.B.A. 
aangestuur word. Ons bCtaal spoorvrag. 

Ons koop ook Duiwe teen ls. 6d. per paar. Hokke 
sal teruggestuur word. St.uur die duiwc na Die Wes
Randse Handelaars, Newclarestasie, Transvaal, maar 
'n getekende kopie van die vragbrief nan Die Wes
Randse Handelaars, Posbus 49, Newville, Johan
nesburg. 

Al die goedere asook die duiwe kan K.B.A. 
aangestuur word per goedcretrcin. 

Ons dank u innig by voorbaat vir u ondersteuni~g. 
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RUSSIESE LONE OP 
BEDROG GEBASEER 

lojale nuwe Bolsjewistiese Ieier,. 
lmmeraad Kravehenko! .•. 

,Die brigade is by sy terug
keer in 1\[oskou deur die m inis
ter ontvang, weer onder die oe 
van die pers. Bulle is vereer en 
met bonusse volgestop.'' 

Kravchenko het kort daarna 
pcrsoonlik na Moskou gcgaan 
om sy saak aan die departement 
te stel. Die hoof bet hom koel 
ontvang. .,Indien die Party dit 
no<lig vind om 'n sekere soort 
optrede gewild te maak - in 
hier<lie geval Stakanovisme -
word dit 'n politieke noodsaak 
Iikheid waarin die doel die 
middels heilig. Jou vrees is 
sinloos," het sy meerdere hom 
aangespreek. 

REUSE.-UITBUITING 
Die uithuiting van die werker deur die Rus siese staat, wat JUIS die 

werker sou verlos h et van die uithuiting van die k apitalisme, word 
treffend getek en deur Victor Kravchenko in sy ho ek ,Ek Kies Vr yh ei-d" .. 

Ons wil graag aan die h and van sy hoek twee voorbeelde aanhaal. D1e 
een is die Stakanov-metode waardeur die hoogste arheidsp restasie as n orm 
aanvaar word waarvolgens die Ioonskale ingestel word, en hoe daardie pres
tasie in die praktyk op oneerlike wyse bereik word. 

In September 1935, skryf Iiravcbenko, bet daar 'n 
wonderwerk in die Donetzbrekken pJaasgevind. 'n Werker 
met die naam Stakanov bet in een enkele skof 102 ton steen
kool uitgegrawe - veertien maal die produksie van 'n gewone 
mynwerker! Hier kan net daarop gewys word dat die Britse 
rekord van 25! ton ver lede jaar 'n groot opskudding in die 
pers veroorsaak bet. 

,Vir 'n pra ktiese ingenieur 
was die elemente van bedr og 
daar in taamlik deurskynen d," 
aldus Kravchenko. ,Dit was 
duidelik dat spesialc tocstande 
en spesiale gereedskap en hulp 
verskaf is om Stakanov in staat 
tc stel om die rekord te behaal. 
Dit was 'n wonder wat op voor
skrif van Moskou teweegge
bring is met die oog op 'n nuwe 
godsdienstige veldtog-die gods
diens van groter produksie. 

,Wat Stakanov kon d oen, 
kan alle m ynwerkers d oen, en 
wat m ynwerkers ka n doen, 
kan ander nywerhede ook 
doen! Daar bet u ' n opsom 
ming van d ie nuwe godsdiens. 
T wyfelaars is verdoem en bet 
nie nodig gehad om vir die 
volgende lcwe te wa g vir hul 
deel van die bel nie. Tegnici 
wat praktiese besware geop
per bet, was defai'tiste, vyan
de van Stakanovisme! Wer
kers wat n ie die merk k on 
haal wat Stakanov opgestel 
bet nie, ''as luiaards !" 

DREIGEME NT 

Onmiddellik is aan aile nywer
hede en fabrieke opdragte gegee 
om stakanov-standaarde op te 
stel met behulp van spesiale 
Stakanov-brigades. ,Elke op
drag was 'n blinde dreigement. 
Ingenieurs of , opsigters wat 
besware opper, sal as saboteurs 
behandel word." 

So is daar dan met behulp 
van uitgesoekte werkerskom 
binasies nuwe standaarde vir 
alle soorte werk opgestel wat 
as die gemiddelde a rbeids
prestasie vir a lle werkers 
beskou is! 

,Dwa,sdeur die Sowjet het 
die hoer produksie-veldtog oor
geslaan in 'n woede wat homself 
ontvou het in die bekende at
mosfeer van vrees en onder
drukking. Duisende bestuurders 
is ontslaan, ba~e van hulle is in 
hegtenis geneem weens ,sabota
sie van die nuwe sosialistiese 
produksie' en weens versuim om 
die nuwe stakanovistiese toe
stande teweeg te bring. Elke 
tekortkoming in produksie is 
gewyt aan ingenieurs en tcg
mcJ. Die prentjie wat aan die 
publiek voorgehou is, i!! van 
werkers wat ywerig was om 
meer te !ewer, maar doelbewus 
teruggehou is deur bestuurders. 

,Sodoende is ' n wig ingedryf 
tussen werkers en teguiese 
personeel." 

SPE SIALE VOOR REGTE 

Toe die veldtog sy hoogtepunt 
bereik het, het Stalin 'n kon
ferensie bell~ van .vooraan
staande Stakanov-werkers waar 
hy hulle gevlei en in teenstel
ling geplaas bet met die gewone 
werkers. Aan hulle is spesiale 
voorrcgte in die vorm van voed
sel en klere verleen, ,en sodoen
de bet die Kremlin 'n wig inge-

dryf tussen verskillende g roepe 
werkers. Die oeroue taktiek van 
verdeel en beers is toegepas op 
'n hele volk onder die ba n ier va n 
sosialisme.'' 

En om die kroon te span, 
moes die werkers die nuwe 
standaarde ,vrywillig" en ,gees
driftig" aanvaar! Vir elke fa
briek of nywerheid is vergade
rings bele waarop die werkers 
met geesdrif die nuwe norme 
m oes voorstel en aanvaar. , Op 
d ie vergadering van my fa
br ieksafdeling b et die werkers 
bedruk, swygend en sonder be
langstelling ges~ Outom aties 
bet bulle gekla p elke keer as 
Stalin se naam genoem word 
... daarna bet 'n paar gewone 
vakbondled e, wat vooraf daar
voor afgerig was, opgestaan en 
voorgestel dat die nuwe k wotas 
aanvaar word. 

OPSTAND 

,.Wie is ten gunste daarvan? 
Menigte lustelose hande. Wie 
is daarteen? Stilte. 

,Skielik het 'n vrouestem uit
geroep: ,Kameraad Voorsitter, 
Kiryushkin het nie gestem nie!' 

,Vir d ie eerste maal bet die 
vergadering !ewe getoon. 'n 
Rebel in ons midde! 'n Leeu 
onder die hasies! Een of 
ander onbenullige K iryushkin, 
wie hy ook al mag wees, het dit 
gewaag om nie sy hand op te 
steek nie en sy misdaad teen 
sosialisme is dadelik ontbloot! 
Rcbellie aan die een kant, waak
saamheid aan die ander kant, en 
die land is net betyds gcred ... " 

Kravchenko vertel die verhaal 
hoe hy na die Urals gestuur is 
om 'n fabriek wat maar nie kon 
produseet nie, aan die gang te 
kry. Na ba ie gesukkel en ge
sweet het b y daar in geslaag om 
met beh oorlike arbeidsreeling 
die produksie na 85 persent op 
te sk uif, wa arvoor b y groot lof 
ontvang het . Maar net daar het 
die lof ook geeindig. Spoedig 
het 'n brigade ,Stakanov-wer
kers" u it Moskou opgedaag om 
tc kom bewys dat die produksie 
100 persent kan wees. Die hele 
ding is met groot lawaai in die 
Moskouse pcrs warm gehou. Die 
klomp vreemde!inge het al 
dadelik die hele ritme van die 
fabriek verstoor wat met soveel 
moeite opgebou was, sodat dit 
duidelik was dat hulle selfs nie 
eens die 85 persent-peil sou 
bereik nie. 

'N PLAN 

Die direkteur het cgter gou 
'n plan gemaak om die Staka
nov-brigade se eer te red. Ecrs 
het hy by Kravchenko gaan ver
neem wat presies die hoeveel
heid ' voorrade is wat in die 
stoorkamers is. Daarna het hy 
'n geheime agent na Moskou 
gestuur met 'n boodskap aan 
die hoof van die departement. 
Nadat die hoof van die departc
ment in onderhandeling was 

met die sentrale administrasic 
vir nywcrhcidsvoorrade,- het die 
gcheime agent teruggckeer met 
'n pak bestellings vir verskeie 
soorte pype. 

,Deur ' n wonderlike sam eloop 
van omstan<Hghede het die be
stellings j uis daar die soort en 
kwaliteit pype gevra wat ons in 
ons voorraadskure gehad het. 
Ons bet slegs n o<lig gehad om 
die goed skoon te maak, te ver 
pak en te stuur - e n dit as 
lopende produksie aan te gee! 
Slim boekhomling sou die d ag, 
of om meer p resies te wees, die . 
maand ger ed het. 

BEDROG 

.,Dit was 'n stuk kaalkop 
bedrog, maar Osadchi (die 
direkteur), die stadskomitee, die 
streekkomitce, die brigade, ja 
iedereen was in sy skik. En 
elkeen hct hom blind probeer 
hou vir die kullery. Net die 
geheime polisie het in hul mou 
gelag met die wete oat hierdie 
stuk bedrog hulle 'n s!aanding 
gee ten opsigtc van 'n paar 
meer van die hooggeplaastes in 
hul strcek. Oorwinning-nie net 
100 persent nie maar enige per
sentasie ·wat ons t>egeer bet -
was versek er. 

Die groot maand Junie het 
b~~in. Uit die staanspoor was 
die daelikse produksiesyfer op 'n 
skitterende Stakanov-peil. ,Hou 
so aan!' het boodskappe uit 
Moskou my aangemoedig. Ons 
het, egalig, maar geen woord is 
gerep oor die feit dat sommige 
dae meer as 25 persent van die 
produksiesyfer op bedrieglike 
wyse u it die voorrade van die 
store verkry is nie. Die voor
manne en werkers is egter nie 
daarmee om die bos gelei nie. 
Hulle het die daelikse en weck
likse opgawes gelees, maar 
hulle het die waarheid geweet." 

WEIER 

Kravchenko het geweier om 
hom in die samesweringskring 
te laat intrek. .,Ek was veral 
daarvan oortu ig dat die k uns
matige hoe syfers van J unie vir 
my 'n onmoontlike stamlaard 
sou stel vir <lie toekoms. Toe 
die groot ,Stakanov-maand' dus 
sy einde begin nader, het ek die 
noodsaaklike dokumente bymc
kaar gemaak en 'n volledigc 
verslag geskryf waarin ek die 
kullery ontbloot het. 

.,Osadchi en Dovbenko het 
hulle lam geskrik. Bulle bet 
on mid<lellik hul mede-pligtiges 
in Moskou opgebel, en \'erse
kerd van oni!ersteuning van bo, 
bet bulle my voor die stadskomi
tee gedaag. 

, ,Is jy mal, Kravchenko?' het 
Dovbenko geskree. ,Alles gaan 
so pragtig. · Kaganovich (die 
minister) is in sy noppies oor 
ons sukses, en jy wil 'n stok in 
die wiel steek. \ Vat maak dit 
sa ak as ons 'n paar kunsies u it
haal wan nee.r die oogmerk die 
\'erhoging van <lie moraal van 
die werkers is? B et jy geen 
pligsbesef n ie?' ... " 

GELUKW ENSING 

Dreigemente en waarsku
wings het egter nie gehelp nie, 
en Kravchenko het sy verslag 

' 

ingestuur. Maar ten spyte daar
van bet by aan d ie begin van 
Julie ' n persoonlike gelukwen
sing uit Moskou ontvang vir die 
prestasie! 

,Verslaggewers het van 1\los
kou af gevlie en van Sverdlovsk 
met motors gekom om d ie won
der van Stakanov-optre<le te be
skryf. Die Novo-Trubni-fabriek 
\.Vat slegs 'n paar maande gelede 
d~ur sy saboterende bestuur op 
slegs 35 persent gehou is, staan 
nou op 114 persent onder sy 

Hy het 'n brief aan Pravda en 
'n nywerhcidsblad geskryf oor 
die skandaal, maar dit het nie 
verskyn nie. 

,Die ,geweldige oorwinn ing' 
bet geskiedenis geword.'' 

Rus Werk Twee 
Dae Vir Een 

Dag se Ete 
Ondanks die R ussiese propaganda. in die buitewereJd oor 

die werkersparadys in Rusland, toon Yergelykende syfers dat 

die Russiese a rbeiders veel minder vir hul dienste ontvang as 
wat werkers in die buiteland vir soortgeJyke dienste betaal 
word. 

Na aanleiding van die Rus
siese berig dat die roebel gede
valueer is met die doe! om 
pryse in Rusland omlaag te 
dwing, het die New York 
Times 'n vergelyking getref tus
sen die verdienste van Ameri
kaanse en Russiese wer~ers en 
aangetoon hoc lank die werkers 
in albei Iande moet werk om 
verskillende verbruiksgoedere te 
kan aanskaf. Hy het tot die 
volgende slotsom geraak: 

Om een pond r ogbrood te 
k oop, moet die Russi«>se arbei
der 31 minute lank werk teen
oor 7 min ute van d ie Amerika.
ner . Bier is die res: 

1 pond koringbrood ... 
1 pond beesvleis 
1 pond botter .. . .. . .. . 
1 bottel bier . .. .. . . .. .. . 

te kan bekostig, terwyl 'n 
Amerikaanse werlter ten spyte • 
van die inflasie-pryse op die 
oomblik in daardie land, die
selfde handvol benodigdhede 
koop vir 'n anderhalfuur se 
inspanning! 

Geen wonder dat aile getuie
nis daarop dui dat die Russiese 
volk 'n volk van uitcrste armoc
dc is nie. 

Die blad het nie probeer aan
toon l,iat die kapitalistiese stel
sel van Amerika beter is as die 
van Rusland nie, maar hy het 
bewys dat 30 jaar na die Kom
munistiese rewolusie (wat ge-

Rusland 
(minute) 

70 
315 
642 
171 

1 katoen k ledingstuk (vrouens) 1,911 
34,815 

V.S.A. 
(minute) 

7& 
34! 
48 

6.1 
142 

1,684 1 pak wol mansklere . .. . . . .. . .. . . .. 

B ANDJIEVOL 

D it beteken dat die Rus
siese werker 20 uur lank moet 
werk om 'n pond brood, 'n 
IlOnd vleis, 'n pond hotter en 
d ie weelde van 'n bottel bier 

De Gaulle 
Kry Wind 

Van Voor 
Genl. de Gaulle se volksbewe

ging het 'n klein terugslag on
dervind in die munisipale tus
senverkiesing in die Malakof
kiesafdeling in Parys, wat hoof
saaklik 'n werkersafdeling is. 

Die Kommuniste hct voorge
loop met 6,282 stemme teenoor, 
De Gaulle se 4,284. Die Derde 
Party het 2,417 stemme gekry. 
De Gaulle sc verlies is veroor
saak deur die Derde Party wat 
sommige van sy stemme afge
trek het. Die Kommunistiese 
stemme het bestendig gebly. 

voer is om 'n paradys aan die 
werkers te gee) die Jewens
standaard en vergoeding wat die 
Russicse arbeider ontvang, nog 
ontsaglik minder is as die van 
arbeiders in die Westerse 
we reid. 

Misverstand 
Misverstand het al baic on

aangename gevolgc gchad. So 
was dit onlangs in Bombaai. 'n 
Inspekteur van polisie wat in 
privaat klere was, het probeel' 
om 'n vcrdagte vrou in die 
stratc van Bombaai te arresteer. 
Die vrou het begin skree en 
twee konstabels wat in die 
nabyheid was, het haar te hulp 
gesnel in die waan dat die 
manspetsoon die vrou aanrand. 

T een die tyd dat die inspek
teur die konstabels dit aan die 
vcrstand gebring bet wie hy 
wcrldik is, was dit nodig om 
hom hospitaaJ· toe te neem vir 
behandeling. 

Daar is verle<le jaar 32,500 
mense op die paaie in Amerika 
gedood. 
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Gaan Westerse 
Blok Organiseer 

Teen SOwjet 
Die stigtin~ van 'n Westerse bond nn state as teen

voeter vir die Russiese planne om ook Wes-J:uropa aan die 
Kommunisme onderhorig te maak, is verlede week deu r 
Ernest Bevin, Britse minio,ter Yan buitelandse sake, in die 
Laerhuis aangekondig. Die samesprekings om Wes-E uropa t e 
verenig, nie as 'n JIOlitiek(l mag nie, maar vir nouere samc
werking, sal eersdaags begin. Lande wat onmiddellik hier
voor in aanmerking kom, is Brittanje, Frankr~:k, Nederland, 
Belgic ('n Luxemburg, t esa me met hul koloniale besitt iugs. 

H ierdie aankondiging \vat in 
die Wcsterl;e Iande toegejui~t en 
groot wel'rklank in Amerika gc
vind het, is in die Ooste skcrp 
vcroord<•el. Kommuniste oor 
die hcle wercld hct hicrin 'n 
bedrciging gcsicn. 

Bevin het verklaar dat ook 
a nder Iande, soos Italiii en Por
tugal by h ierdie ecnheid inge
skakel sal word. • Hy hct 'n 
hewigc aanval op Ruslnnd 
gedo<•n omdat dit lyk of Rus
land vas van voorncme is om 
sy houvas op \\'<•::;-Et.ropa ook 
net so tc versterk ~oos hy reeds 
in Oos-Europa gcdoen hct. 

.,Die vordering van die Kom
munisme in elke land Is m ee
docnloos," het hy verklaar. 
Bevin het in die verband ver
wys na Pole, Bulgarye, Roe
menii) en Hongarye. Maar Rus
land is blykbaar nog nie met 
hierdic uitbreidings tevrede nie. 

Ook Churchill, die opposisie
leier, hct sy lnstcmming met d ie 
plan betuig. Sake !tan n ie 
gelaat word soos dit vundag 
aangann nie,. het hy gesc. 

,.I>Ie o.B." word gedruk deur Pro 
•~ccl.,la-Drukkcry Beperk, Stellenbosch, 
v tr tlle elenaara en uitgewe-ra: VOOR· 
SLAO (Edms. l Beperk, f:n>ote Ktrk· 
gtb<>ll 703, Po•bu• 1411, Kerkpleln, 
Kaapotad. 

Terug Na 
Ellende , 

'n Geselskap van 38 D uitsers 
en Oostenrykcrs bestannde mt 
mans. vrouens en kinder:; het 
vcrlede Saterdag u it Kaapstad 
nn Duitsland vertrek. Hulle 
kom uit R hodesill en word 
gcrepatriccr. 

IS NET SLAGOFFER 
VERP LIG OM TE 

SWEER? 
,JOHANN'ESBlJRO. - Op die 

,.nuu<;dru-t ront" bt't 1948 bl'gin 
"oos l!U7 geeind ig ht-t. Kort 
nn die ua nvang , ·an d ie nuwe 
Joar het spt-urd<>r !l hul opwng
t ing gl'mauk by d il' huis ,-:m 
Jl'ugboorkomm:mdant D u Toi t 
van dil' Rand, waar hullt- in sy 
afwesighlli<l sy gade ondt•n ra 
b <>t na aanle iding van inligting 
wa t d ie polisie-hoofk"-artier op 
Johann!'.,hurg sou bereik hct dat 
mnr. Du T oit ontvlug te Duitst•rs 
sou lu•rhcrg. 

, Jull t- il> mos m <•n o,e wat Duit-.. 

VERDE LING 
VAN SETELS 

ser .. bcrb<"rg''. - So? \\'aarom 
bes piPtl julie nie die huis nie?" 

On.., b t-t t e vl'~l ogting vir mnr. 
Du Toit". - , ::'\Jnar n ie genot>g 
om h ierdif' d irckte b<>skuldiging 
te m uak ni<>". 

.,::'\fnr . Du T oit is lid \'an d ie 
O.B. ?" - , \'a n dit- e,.r , t e dag 
ar •. 

,Uon mevrou swe<>r dat jullr 
nit' Duit.;;er s berberg nie?" 

.,.Ja". 
, \'oor God '!" - ,.Ja". 
,Sal sy in 'n bof so 'n ('('d 

nt>rm ?" - , Ja". 
'J\.laar wat van mnr. N uus

draer? Lc hy sy valse verkla
ring ont!er ecd af? 

Sal hicrdic mynediger in 'n 
hof getuig? Ons vr<-es dit sal 
nle gebeur nie. Sy identiteit 
bly 'n geheim. Onder ons hui
digc stelscl is d it nou maar c<·n
mnal so. (Kor.) 

f;:~~~ii;!e~.-.~.~ .. ~i-;-G_a_p_i_n_g __ l_n __ B_r_i_t __ s_e __ _ 

Vakbonde Ekonomie Raak 
l\Ieer as cen-d<'r,de van 

clie uitvoerende omptena
re' ,-an d ie vokhond van 
Britse ve rvoen-..·erker.; i.; 
Kommuniste, volgens 'n 
berig uit Lomlt-n. Dit 
word bh kou a , 'n bewys 
,·an hoe die Kommuni!>te 
daarin blaag om sleutt-1-
posish•!l in eli(' hunde te 
kry e n te gt-hru ik wan
net-r nodig. 

Daur is tans 'n Yeldtog 

;:~~'<'Ko,~::~::;~:=~n 11~11~ i 
di<' glm~. \'nkbondverki<'- ii 
sings word lat<'r in die 
.jaar gehou. 

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

Jaarliks Groter 
Na 'n jaar van intensiewe maatreels om die Britse uit

voersyfer in die hoogte te Iaat klim en die verskil t ussen uit
en invoer gelyk te maak, het die gaping tussen die in- en 
uit , ·oer die afgelope jaar met twee-derdes toegeneem in ver
~elyldn~ met 1946, volgens syfers wat die Britse regering 
bekend gemaak hct. 

Gt'durendt- 19!7 wa<, die Brit
sc invoer £lS91,200,000 meer as 
wat by in staat was om 
n:t dit- buitt-land uit t<' vot'r. 
D it• totale in voers;)"fer was 
£1,7117,500,000 t<'enoor 'n totalt
uitvo<>rsyfl'r van .£1,1S7, lOO,OOO. 

tWii···p;;;;t·a~····· 

f. 

Die B ritse d epa rtement van 
handel wyt hierdie gaping tus
&(\!1 sy in- en uitvoer aan die 
oorstromings en brandstofte
kort wat Engela nd die afgclope 
jaar g etref bet sodat hy nie in 
staat was om sy invoer in t e 
kort en sy uitvoerprogram uit 
t e voer s oos beplan is nie. Feit 
is da t Brattanje sy lewens
standaard nog ba ie sa l moet 
verlaag om 'n dalende invoer
syfer te kan toon. 

Dil' a11:-t>hde verbotl op die n•.rbruik 'an petrol deur privaat 

i 
lh\-sone in Brittanje h<>t dil~ Jllt•!>ier belush• Brit!>C \Olk dwar~o 

In d ie flrop ~t'stct•k en bulle hct onmiddellik V('rsoekskrifte 
S\V ARIGHEID 

ondcrtt-ken om ,·oor 

die laerbui" tc Ie. On" 

toto toon umptenurc 

m et peti'-ies waarop 

1 ,000,000 naamteke

ninge verskyn op pad 

na die lauhuis. Die 

rcgering bet ('gtcr 

geweier om bieronn 

te voldoen. 

• 
•••••••••••••••• 

Deskundiges sien groot swa
righeid dat Brittanje sy ekono
mie weer in die haak sal kan 
bring. Om van sy cllende te 
h erstcl, maak Brittanjc veral 
staat op die hulp wat hy onder 
die Marshalplan sal ontvang. 
Na verwagting sal £440,000,000 
Brittanje hicronder in die eers
komende 15 maande toekom. 
D it is nog aansienlik minder 
as d ie verskil tussen sy invoer 
en uitvoer. As gelet word dat 
Brlttanje £123 miljoen daarvan 
aan tabak gaan bestee, is dit 
moeilik om te begryp hoe hy 
weer die voet op vastc grond 
snl kry . 

Britse Vloot 
Uitgedun 

W erker s Protesteer 
Teen lnv oer Van 

lananigrante 

Die Britse vloot sal een van 
die dae aansienllk uitgedun 
w ord. Volgens 'n aankondiging 
sal vier s lagskepe, 'n slagkrui
SE>r en sowat sewe kruisers bin · 
ne die eerste 12 maande gesloop 
word aangesien hul toerusting 
vcrouderd geraak het. 

i\lisnoe oor dit• feit dat di~ 

regering aanbou om immigrante 
Ill\ die t lnie te bring t<•rw)-J 
werkloo;.h<>id f()t•nrt•m, is tl(llar 
mnr. n. \\'. B lal><', voorsith•r 
van di~ ::\'asiounlc Unil' u m 
Distribu,it•werkl'rs in • Durban, 
nitgesprt•<•k tyd<>nt. dil' jaarlil>se 
kongrt•s \an dit- \ 'UI<bond. 

Mnr. Blake het hom ook uit
gclaat oor die invoer van Itnli-

• aanse arbeiders as goedkoop 
arbeid. Die lone wnt hulle uan
gebied word is so laag dat bale 
van hul!c na die stede sal vloei. 

I n verba nd nwt die lcwens
koste hc·t spr. gesc daar bestaan 
'n sub-kubinetskomitee om die 
styg(•nde lewenskoste te bcveg, 
maar niks worri gcdocn om dit 
laag tc hou nit•. 

Die kongres hct 'n bcsluit ge
neenl wnard<:'ur die regering ver
sock word om toe te slcn dat die 
arbl'itlsmark nie oorstroom word 

deur immigrnnte nie. I m mi
~rantc moct ook dcur die 
Dcpartemcn t vnn Immigrasie op 
hoogte gebring word va n d ie 
vakbondstelscl in Suid-Afrika . 

Daar word geska t dat die 
Britse vloot sedt-rt die beiilndi
ging van die oorlog met onge
veer 1,000 skept> ' 'erminder bet. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Omdat Hulle W'apens i 

Gemaak Het 
Die vf'rhoor , -on die twaall direkte ure van die eertyd11e 
Krupp-wapenfabr iek in Duitslantl bet onlangs in 

'\Teur<>nberg bt-gin. H ulle word aungekla van ,oorlogs
misdallr" t'n kon b ier in d it> bof g('.,ien nord. Hulle is 
(agtt-r l>h•ry van I. na r .) : Alfred Krup p , -on Bohlen u nd 

Halbaeh, E wa ld Oska r L. Loeser, Eduard Hou<lremont , 

E r ich :\hiller, Friedrich \Vilbelm Jnn..,sen, K a rl Heinrich 

Pfii"-Ch, 1\Iax Otto Ihn, Karl Ad olf Jo'. Eberhardt, Beinrieh 

Leo Korschen, I•'r ietlrich von Biilow, \Vernt-r \ \ 'ilhelm H . 

Lt-hm,lnn, en Hans Alb('rt Gustav K.upke. Intus&en m nak 

dit> Geallieerd c uanklat-r.; hullt' ul weer k laar \'ir 'n 
Die &nmesprckings tuo;sen 

mnr. Havenga t'n dr. ::'\folan in 
verband met die finale indeling 
van kiesafdelings tu!O'\en die 
A.P. ('ll die H.N.P. vir die aan
staande algemene verkiC'-ing, 

.............................................. volgende oorlog • 

sal , -t•rmoedelik na die Uniale 
kongres van d ie Afrika ncrpa rty 
plaasvind, na dr. D. F . :Mala n 
in 'n pt>rsgt-<,pr<•k vt-rklaar bet. 

Dit' A.P.-kongres , -ind plaa' 
OJ) 4 <"n 5 Fl'bl'Uarie in Brakpa n. 
Die kongrt-s sal oolc g<"skied l'-
ni, maak aa ng<"sien dit dit' eer-
~ote ket-r sal wees dat afgeva a r 
<ligdt's uit Kanpland 'n k ong ri'S ~ 
van die Afrlkanerparty hywoon. • 
Nie alleen uit \\'es-U.uaplaml 
nif', maar ook uit Oos-Kaa p· 
land, ~>al verteenwoordigers gt>-
l!tuur word. • 

, 


