
Gereglstreer aan die Boofposkantoor u 'n ND118blad. Doaniniuans Gevra Oan 
Met Petrol te Help 

Eng eland 
bede oorgelaat moet word. 
::uaar n iemand moet reken dnt 
die lede van diE' Statebond nie 
hul plig .,al doen nie. 
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Dit is moontlik dnt die 
Suid-Afrikaanse publiek et•n 
van die dne deur rnntsot>ne
ring gedwing sal word om ' n 
d eel van sy petrol vir Urits£• 
privaat gebruik af te Rtnnn. 

In die Britse Laerhuis is 
aan die hand gedoen dat die 
venpreid.in&' van petrol tUH
sen lede van die Ryk hc>n.it>n 
moet word sodnt Brittanjt' in 
staat gestel kan wortl om 'n 

ba<~iese rantsoen toe te ~otaan 
vir private rei<>e. Dit• Britse 
minister van brandstof het ge
antwoord dat die rl"geringt; 
van die Statebond rN•dH hier
oor genader is e n dut bulle 
,die nooclsnaklikheid om hul 
petroh·erbruik in te kort ten 
volle waardeer". By b et daar
aan t oegevoeg dat die metode 
hoe dit gedoen gaan word, 
nan die plaa.,like om.,tandig-

Kort na dit• nfskuffing van 
die basii"SI' runtsoene in E nge
land bet daar ' n groot gejam
m er opgegaun in plesierbehep
te kringe omdat bulle dan nie 
nou meer mt•t hul motors na. 
perdewedrenne en gholfvelde 
kan ry nie. 

NOUE HISTORIESE VERBANO 
TUSSEN 27 FEB. EN 8 AUG. 

Smuts Buig 
Knie Voor 

lndie 
Veldm, Smuts het in die par

lement verklaar dat Suid-Afrika 
bereid is om met Indie en Pa
kistan ' n tafelronde te hou oor 
die moeilikhcid van die Indiers 
in Suid-Afrika. Hicrdie inlig
ting is afkomstig van A. S. 
Kajee, voorsitlcr van die Natal
se Indier-organisasic, wat on
tangs iamespreldngs met genl. 
Smuts gchou h!!t. 

Die feit dat daar ' n iutieme verband bestaan htMMen die twee groot 
fee~!~dae van die Ossewabrandwag - 27 Februarie en 8 · Augustus - il!l nie 
algemeen bekend nie. Vryheidsdag is as feesdag vir die eerste keer g~vier 
in 1941 ter herdenking van die slag van Amajuha 'op 27 Februarie 1881, en 
8 Augustus word jaarliks deur die Ossewahrandwag herdenk as die begin van 
die t;imholiese Ossewatrek in 1938 waaruit die Beweging gebore is. Maar 8 
Augustue was in werklikheid reeds sedert 1881 al ' n geskiedkundige datum. 
Op daardie ,dag is die Suid-Afrikaause Repuhliek formeel herbore op grond 
van die oorwirming van 27 Fehruarie. 

In werklikheid bestaan daar 
hh•torie~ 'n baie nouer verband 
tu111oen 2'7 Februarie e n 8 Augu"'
tu!l. Op 2'7 Februarie 1881 bet 
die Boere die beslissende slag 
gelewc>r vir die herowering van 
die Suid-Afrikauuse Republiek
OJl 8 Augustus 1881 (vyf tlae nn 
die ondert<•ken ing ,·an die Pre
t oriu-KonvE'no,ie) bet die terug
gawe , ·an die land aan die Re
puhlikt•inse regerin~ plaasge
, ·iml! Op 11 AugtL<>tus bt>t ·n 
FE'hrunrit• duo, ~oy ryke \TUg ge
lewtr! 

Die Volkstem bet o.m. die 
volgendc verbaal omtrent die 
hyslng van die ou Transvaalsc 
Vlerkleur op die gedenkwaar
digc 8 Augustus 1881 tc Pretoria 
bcvat: 

~-----------------------------

l 

NUWE LEWE IN 
VRYSTAAT 

(Sien Bid. 2) 

·------------------------· 

Republift ·ts Ons 
Bestemming 

K.G. Roep Op 

Dr. Hans ,·an Rensburg 

Die K.C .. dr. Hans van Rens
burg, skryf as volg na aanlei
ding van VRYHEIDSDAG 19i8: 

Dwun.dE'ur die Oorlog en ook 
, .E'rledt> jaar, toe die Brit'ie Ko
ning- in om; land gereis b et en 
eli<' r('publikeinse gedagte dt>ur 
koningtoroes oorskadu is, bet een 
BNwging konsekwent e n oog
lopc>nd die republikeinse vlam 
brandc>nd(' gehou. Brandende 
gl'hou OJ) die vuurstapels van 2'7 
F ebruur ie in uliE' dele van ons 
land t'n ook brandende gehou 
in Afrikanc>rharte. 

A" duar een dag in die jaar 
is wuurop die Ossewabrandwag, 
E'n ook elke republikeinsgesinde 
votk,.gt•noot, sy gt>sindheid moc>t 
opt•nlik bt•k~>n dan is daurdif' 
dar 27 l<'ebruarie. Amajubadag! 

Daarom sal elke O.B.-kom
mando ... ongeag wut S) ' plans-

likl' moeilikhe<le i <> en watter 
dug- hy vir die viering van Vry
ht•idHtlug wil bepaal . • . 11org 
drn dat die Republikeinse Vlum 
om 9-uur daardie aand van 'n 
hooggt>lee punt in sy komman
do-urea sal oplaai. 

En ook vanjaar, in die g-loed 
,·an daardie \'lam, sweer 01111 

trou aan die enigste staatside
nal wat die Afrikaner se eie e rf
gtwd is ... die Republiek! 

Om 9-uur daardie aand 1'>111 

ook tlie historiese kruin van 
l\lajot'hll getuig dat die Rt>pu
blit•k nie slegs ' n herinnering IH 
nie; dit is vee! m eer 'n b e
H t t• m m i n g ! En Wt'l 'n be
o,temming waartoe die O!l!>ewa
b rundwug sy deel, en m eE'r a!! 
"Y dt'el, bygedra het en !'lui by
dru. 

Blaas hoog die \'lam! 

A.P. GROE.I IN 
KAAPLAND 

Die stigting van nuwe Afri
kanerparty-takke in die Wcstc
Iike Provinsie word feitlik week
liks aangemeld, na die kantoor 
van die Afrikanerparty Die O.B. 
meedeel. Tot sover is reeds meer 
as 70 takltc in bierdie dec! ge
rcgistreer, en 'n hoofkantoor 
word aangchou in Die Groote 
Kcrkgebou, Kaapstad. 

Die subafdelingsbestuur van 
Stt•llenbosch het ',1 versoek aan 
die hooflcier, mnr, N. C. Havcn
ga, gerig om 'n openbarc vcr
gadcring in die Westellkc Pro
vinsic tc kom hou. 

.,Maandag was vir ons volk 
'n gewigtige en blyc dag. Op 
die dag tog het die volk sy 
strewe van vier jarc en wors
stelstryd met die gcwenste 
uitwerking bekroon gcsicn". 

DIE WAG 

,.Enige minbte voor tien uur 
het 'n wag van tit>n of twualf 
man, onder aanvocring ,·an \"t'ld-

Geld Vir 
Britse 
Sentiment 

Die besock van die Britsc 
koning bet die belastingbctalers 
van die Unic die aardigc som
metjie van £275,000 gekos, vol
gens 'n voorlopige rnming, na 
die Eerste Minister nangekon
dlg het. 

Vcrder is £1,300 gespandecr op 
die besoek van mnr<'. lt'yfe Ro
bertson, N. Ale:-tander en mejj. 
Severn e,l Alexander wat op 
voorstel van die immigrasie
owcrbeid na die Unic gekom bet 
om stof in tc same! vir propa
ganda in Brittanjc sodat im
migrante na die Unie kan kom. 

Die koste van veldm. Montgo
mery se besoek is nog nic be
kend nie. 

, 

Nuwe. Lig Op 
0.8.- Feesdae 
kornet P. Bezuidenhout (dit 
was dieselfde man, wit~ He dag
varing die aanlc>idt•nde oorsaak 
tot die oorlog wa.,) wut op 'n 
pragtige ryperd ge.,it bet, bulle 
m1 die plek waur die 'lug sou 
geh ys wor<l, beged". 

Yerder wor<l verhaal hoe eers 
:\[. \\'. Pretoriu., t•n P. J. Jou
bert ge-arriveer h t•t, en duurna, 
vergesel van 'n gewupt•nde be
rede erewag, die d crdc1 litl ,·an 
die t"lriemunskup Paul Kruger -
vise-pr esident. liy was nog nie 
heeltemal herstcl van sy sick
bed - lo!lgontstcking nic. 

GROOT GE.JUIG 

Nadat Kruger en M. W. 
Pretorius gcsprcck het vcr
haal Die Volkstem vcrder: 
,.Die ganse sknre het nou in 
Iuide jubbel uitgcbnrs, toe die:_ 
gclieldt> \'Hlrklenr nan die 
vlagpaal opgctrck word. Dit 
(Vervolg op bls. 2, kol. 3> 

Hierdeur erkcn vcldm. Smuts 
dat Indie die rt:'g hct om hom 
in te meng met Suid-Afrika se 
huishoudelikc sake. Die vrugte 
hiervan sal die nagcslag moet 
pluk. 

PROTES " TEEN 
ITALIANE.RS 

Die Protcstantse Vereniging 
van Suid-Afrika het 'n verkin
ring uitgereik waarin hy be
swaar maak teen die aankoms 
van 'n groot aantal Italianers 
in Suid-Afrika. · 

Die vereniglng verklaar dat 
op hierdie manier daar meer 
onderdane van 'n vyandsland 
Suid-Afrlka binnekom as wat 
daar van di<' stamvcrwante en 
moederland, Nederland, kom. • 

.:-.. : .... ,....:.-++++<t+++<··,.·~h~$t+!++H•:•·:-,...:··r:-.~ .. :-: .. >·)·:.+++: .. ~ 

I .. ~~·~:~:I.~~:~:?;.;~;;:': I 
• digdes van die Dif'tse Kin- 1,000 aansoeke onh"ung ter- ! 
i derfonds na. I>uit.,Jand ,·er- wyl die regering nie meer us ; 

trek om clie ~towat 100 wees- 100 kinders U:\ Suid-Afrika T 
kinders wnt dt•ur Jllt'l'l{ouers wou toelaat nie. ~ 

•It in Suid-Afrika uangenf'em • 
sal word, te gann k eur. Die Duitse we('skinders sal ook 
taak om die kinders te keor, ua Brittanjt' 'erhuis waar ~ 

I rus op mnr. Schallt Botha, bulle deur "l'<'shui!>e groot-
' • sekretaris ,·an dit> Dit>tse gemaak .,al \\Ord. Ons foto 

Kinderfonds, dr. \ 'c>ru Buhr- toon d ie etro,te "·~·f-en-dertig 
{: manu en dr. ,J. C. Kriek. by hul aankoms in Eng-eland. 
t Die k omiteE' mn die Kin- Sodra hull(' hul opleiding 'ol- · + 
).: derfonds i<> tans besig met tooi bet, moet bulle begin 1· 
~: die keur ,·nn ourr~ \\'at aan- "·~rk. ::: 
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lndiers Word Op 
Groot Skaal 

lngesmokkel 
Die onwettige immigrasie van Indiers en ander persone 

na die Unie duur nog steeds \"oort, volgens inligting waaroor 
die immigrasie-owerheid beskik. Nie alleen word lndiers on
wettig deur bestaande organisasies oor die gre~s vanuit 
Lourenco 1\larques gesmokkel nie, maar talle lndiers wat 
van tyd tot tyd in Indie gaan kuier en dan terugkeer, bring 
vroue en Indier-kinders van 'n jaar en jonger saam met 
hulle van wie hulle dikwels nie die ouers is nie. 

Die polisie is op <lie oomb1ik 
bewus van twee organisasies 
~vat mense onwettig die Unie 
,insmolmel en sal na verwag word 
een van die dae OJ) bulle toe
slaan. Een van hierdie organi
sasies smokkel Indiers vanaf 
Indie en Mombassa in, terwyl 
tlie ander immigrante ,.werf" in 
Europa, boofsaaklik in Italie, 
Suid-Slawie, Spanje en Portu
gal. Dit is moeilik om vas te 
stel boeveel persone die Unie 
reeds so onwettig binnegekom 
bet. 

Die insmokkeling van Indiers, 
volwassenes sowel as kinders, 
geskied nie net in Suid-Afrika 
nie maar ook in Rhodesie en 
Oos-Afrikaanse gebiede. 

KLEINTJIES 

• 
Die owerheid het ook genoeg 

rede om te vermoed dat bonder
de van die kinders wat lndicrs 
met hulle saambring vanuit In
die, nie aan hulle behoort nie. 
Eenlopende Indiers gaan dik
wels in Indie trou en kom dan 
met 'n hele spul kleintjies terug 
en gee voor dat dit alma! aan 
hom behoort. Getroudes gaan 

daar kuier en bring dan weer 
'n paar saam. 

Watter omvang hierdie prak
tyk reeds in die Unie aange
neem het, kan afgelei word uit 
die syfers wat die regering die 
afgelope week in die volksraad 
verstrek het. Daar is verklaa r 
dat as gevolg van buwelike van 
Suid-Afrikaanse lndiers in In
die, daar die afgelope jaar 
1,007 lndier-vroue en minderja
rige kimlers na die Unie gekom 
bet. 

DUUR VERGOEDING 

Hierdie ingesmokkelde kin
ders is volgens die verklarings 
van Indiers tussen £200 en £500 
vir die peetouers werd. Dit is 
wat ryk Indiers bereid is om te 
betaal om sodoende 'n beter toe
koms vir hul kinders in Suid
Afrika te verseker. In Suid
Afrika kom sulke kinders weer 
in aanmerking vir gesinstoelae. 

Immigrasie-beamptes verklaar 
dat hulle afhanklik is vir die 
inligting wat hulle vanaf Indie 
ontvang, en daar word gemeen 
dat baie Indiese amptenare om
koopbaar is en dat valse doku
mente dikwels na die Unie ge
stuur word. 

Opstand Agter 
Y stergordyn 

Die berig dat <laar 'n opstand teen die Russiese bewind 
in die Ukraine is, word bevestig uit verskillende bronne. 
Duitse dwangarbeiders wat so pas uit Russiese slawekampe 
in Berlyn aangekom het, verklaar <lat gerugte oor 'n op
stand in die Ukraine) ook in hier<lie l{ampe die ronde gedoen 
het. 

Ook retsigers wat in Parys 
vanuit die Ukraine teruggekeer 
bet, lewer soortgelyke getuienis. 
Pie buidige opstand sou die crg
ste in die bele reeks van op
stande wees. 

Berig omtrent die opstand is 
vir die eerste keer deur die Sji
nese inligtingsdiens verstrek. 
Sedertdien het 'n Sjinese minis~ 
ter die berig bevestig en daar
op gewys dat die teenwoordig
heid van Molotof in die Ukraine 
'n aanduiding is van die Russie
se besorgdheid oor die toestand. 

Duisende van die opstande
linge het reeds gevlug en in 

Tjeggo-Slowakye aangekom. 
Moskou het opdrag gegee dat 
hierdie vlugtelinge sonder 
meer om die !ewe gebring 
moet word. As gevolg van die 
onderlinge simpatie en anti
Kommunistiese gevoel van die 
Tjeggiese soldate, het daar nie 
veel van tereg gekom nie. 

Die Rooi terreur van die 
Sowjet teen hierdie opstande
linge het ten gevolge dat die 
geledere van die opstandelinge 
baie versterk is deur simpati
seerders wat hulle in die stryd 
teen Moskou werp. 

BRITSE TOESTAND 
AAN VERSLEG 

Die Britse regering vrees dat 
sy goudreserwe wat hy tans 
moet aanspreek om aan die 
lewe te bly heeltemal uitgeput 
sal wees voordat die Ameri
kaanse hulp, wat op sy vroeg
ste in Augustus beskikbaar sal 
wees, Brittanje te hulp kan snel. 
Brittanje het tans 'n maande
likse verlies aan goud ter waar
de van £50,000,000. 

Die Britse volk is die afge
lope naweck gewaarsku dat hy 
opnuut onder die besef van En
geland se ekenomiese krisis 
moet kom. Terwyl Brittanje 

op sy kapitaal lewe, moet hy 
relatief ook duurder botaal vir 
die voedsel wat hy koop as wat 
hy vir sy uitvoer in die buite
land ontvang. Deskundiges be
plan reeds hoe Brittanje sy in
voer nog verder kan inkort. 

Intussen het Engeland weer 
£25,000,000 van die Amerikaanse 
lening (wat 'n tyd lank bevries 
was) getrek. Van die totale le
ning van £973,000,000 is daar 
vandag nog net £25,000,000 oor. 
Hierdie Jledrag sal teen die be
gi.n van aanstaande maand ge
trek wees. 

• 

GROOT AFRIKANERDAG 
OP KOPPIES 

Oudgenl. Meyer 

Die Ossewabrandwag van 
Koppies <Generaalskap C7) bet 
besluit om vanjaar bulle 1\Iaju
bafees op Vrydag, 20 Feb1·uarie, 
te vier. Die gedagte bet ook 

verder ontstaan om op daar<lie · 
selfde dag 'n buldigingsfees te 
bou ter ere van wyle genl. A. E. 
Conroy, oud-rebel van 1914 en 
in lewe perlementslid van bier
die distrik asook parlementere 
leier van die Afrikanerparty. 

Hiervoor is die hartlike same
werking van die Afrikanerparty 
van Koppies verkry. Groot voor
bereidings word getref om van 
hierdie dag 'n reuse-sukses te 
maak. Vroeg die middag reeds 
begin die funksie met vleisbraai, 
en vir hierdie doel is 'n groot 
os geskenk deur een van Kop
pies se boere. 

Om 3-uur begin die huldi
gingsfees, en by hierdie geleent
heid sal die Kommandant-gene
raal, dr. Hans van Rensburg, 
namens die O.B. hulde bring 
aan een van ons dapperste Boe
regeneraals, en mnr. Jan Vil
joen, oud-L.V., namens die Afri
kanerparty. 

TOESPRAKE 

Hierna sal voortgegaan word 
met vleisbraai en gesellige ver
keer tot die aand om 7.30 wan
neer mnr. Jan Viljoen 'n toe
spraak sal !ewer en hfkomdt. 
Vale Ferreira, 'n oud-politieke 
gevangene en tans organiseer
der van die O.B. in die Vry
staat, interessante vertellinge 
sal doen oor sy ondervindinge 
in die tronk en verder sal uit
wei oor die werklike betekenis 
van Amajuba vir ons Volk. 
Verwag word dat groot getalle 
mense uit omliggende distrikte 
sal oorkom om hierdie fees by 
te woon. Die verrigtinge sal 
plaasvind onder voorsitterskap 
van oud-generaal J. W. Meyer 
van Koppies, wat tans ook voor
sitter van 'n Afrikanerpartytak 
is. 

O.B. STAAN WEER OP IN 
DOOlE KOLLE 

NIE VERANDER 

Met verwysing na ons hou
ding teenoor die Afrikanerparty 
het spr. gese dat dit nie beteken 
dat ons ons ideale neergele het en 
nou weer aan die parlementere 
stelsel glo nie. Ons doen dit om
dat ons glo dat ons daardeur 
die snelle vaart waarmee ons 
volk na die oudergang beweeg, 
tydelik kan vertraag. Intussen 
gaan ons voort om ons kragte 
te reorganiseer _teen <lie vyand. 

Met <lie reorganisasietoer van hfkomdt. Vale Ferreira in 
die Vrystaat gaan dit besonder goed, na berig word. Tot ver
lede week is reeds sowat 25 eenhede op die been gebring in 
kolle waar die Ossewabrandwag vir die afgelope paar jaar 
nie meer bestaan het nie. Elkeen van die komman<loleiers in 
hierdie kolle meen om van 10 tot 25 lede in te skryf. 

Genl. Steyn Jordaan en hf
komdt. Ferreira het op Kroon
stad, Heilbron en Edenville vol
tallige offisiersvergaderings toe
gespreek en vera! daarop gewys 
dat die beginsels en strewe van 
die O.B. vandag nog net diesclf
de is as nege jaar gelede toe 

Noue 
Van 

Verband 
Feesdae 

(Vervolg van bls. 1, kol. 4) 

was 'n treffende gesig, die 
groot skare, meesal van Boe
re, daar vergaderd. Ware 
feesvreugde was haas op elk
een se gelaat te lees. Grys
aards en manne in die krag 
var1 die lewe het mekaar hart
lik die hand geskud en ge
lukgewens met die herkrege 
vryhefd. 

PROKLAl\lASIE 

,Sodra die vlag gehys was, 
het die heer Bok, die Staatsse
kretaris, op 'n stoel geklim en 
met luide en vaste stem die vol
gende proklamasie voorgelees: 

,,Aan die Burgers 

,Op bede die 8ste Augustus , 
1881 is die land weer onder 
ons Regering teruggekeerd". 

Die proklamasie sluit af 
met die volgende woorde: 
,Ons herhaal plegtig, ons leu- · 
se is: Eendrag en Versoening; 
ons Vryheid is: Orde en \Vet. 

So sien ons dat ons vaders 'n 
27 Februarie moes he om 'n 8 
Augustus te belewe. 

Is dit nie iets meer as 'n 
toevalligbei<l dat bierdie twee 
datums juis ook die Ossewa
brandwag .se groot dae is nie
sonder dat dit bewus so gekies 
is? In die lig van hierdie his
toriese feit sal die viering van 
27 Februarie en 8 Augustus vir 
ons nuwe betekenis kry. 8 
Augustus gaan voortaan ook die 
herdenkings- en profetiese fees
dag wees van die herrysenis van 
die Republiek. 

ons gewillig was om alles op die 
altaar te le terwille van daardie 
ideale. Om vandag tou op te 

'gooi, sou beteken dat al daar
die offers tevergeefs• was. Die 
O.B. is die enigste organisasie 
wat die volk werklik iets nuuts 
aanbied as alternatief vir die 
partystelsel wat onmagtig is om 
landsvraagstukke blywend op te 
los en net die sentiment van die 
volk uitbuit, bet hfkomdt. Fer 
reira gese. Ons ideaal van 'n 
ware volksregering gevorm uit 
al <lie beroepe van <lie volk is 
vandag vinnig besig om veld te 
wen. 

Op offisiere is 'n beroep gedoen 
om vanjaar die Gebiedskas sterk 
te maak. Vera! moet daardie kol
le hulle inspan wat jare gelede 
laas bygedra het vir die organi
sasie- en Noodhulpfonds. Die 
offisiere het diep onder die in
druk gekom van die noodsaak
likheid om die O.B. slaggereed 
te hou, en groot verwagtings 
word gekoester van die kom
mando's van Parys, Vredefort, 
Heilbron, Edenville, Kroonstad, 
Botha.Jille, Koppies en Viljoens
kroon dat hulle in die komende 
maand groot bedrae gaan stort. 

RUSLAND SWENK 
NA OLIEVELDE 

Die Russiese ,bloedlose uitbreidingsoorlog" bet vir 'n 
oomblik <lie rug op Wes-Europa gekeer en Rusland is tans 
besig om alles in sy vermoe te <loen om Persie onder sy 
invloedsfeer te plaas. Met hierdie doel voor oc, het die 
Russiese regering 'n dreigende protesnota onder die neus 
van Persic gevrywe waarin hy die Russies-Persiese ooreen
koms van 1921 opdiep. 

Hiervolgens bet Rusland die 
reg om onder sekere omstandig
hede Russiese troepe na die 
noordelike dele van Persie te 

stuur. Sommige meen selfs dat 
'n herfs-offensief :.een Persie 
verwag kan word. 

Die nota aan Persie word deur 
buitelandse waarnemers vertolk 
as die eerste skote in die nuwe 
,oorlog" teen <:lie Midae-Ooste. 

Beheer oor die Persiese olie
velde sou die onmiddellike doel 
wees. In die nota word ge
meld dat die aanwesigheid van 
die Amerikaanse militere sen
ding in Persie as 'n bedreiging 
vir die Russiese grens beskou 
word. 

OEFENINGE 

Persie het hierdie nota in sterk 
taal verwerp en Rusland daar
van beskuldig dat hy Persiese 
rebelle help en tartende militere 
oefeninge aan die grens van 
Persie uitvoer. 

Gemeen word dat Rusland, na 
sy terugslag in Frankryk en 
Italie, die brandpunt van sy 
aanvalle op die Nabye Ooste rig 
waar die teensta!ld nie sterk 
kan wecs nie. Met die terug
trekking van Brittanjc uit die 
Midde-Ooste is daar geen mag 
wat Rusland verhoed om 'n 
sterk houding hier in te neem 
en te neem wat hy wil he nie. 
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PARTYE ONDERHANDEL 
OOR SETELS 

NOODHULP VIR DUITSLAND 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE 
(D.A.Jf.A.) 

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

ONS BENODIG DRINGEI\"D: 

Samesprekings tu!,sen die Afrikanerparty en H.N.P. sal 
oor.nore in Kaapstad 'n aanvang neem in verband met die 
verdeling van setels by die aanstaande verkiesing. Op die 
kongres ,·an die Afrikanerparty verlede week op Brakpan, 
is die volgende komitee gekies om die party te verteen
woordig by die sames1>rekings : 1\lnre. · uarm Oost, Boy 
FuUard, J. H. Viljoen, J. I ... V. Liebenberg (sekr.), J. JI. 
Richter (hulpsekr.), sen. J. H. B. Reitz en dr. Jan Steyn. 
Eersgenoemdc vier is almal oud-parlementslede. 

Die kongres van die Afrika
nerparty was uiters geslaagd en 
verteenwoordigers uit aile dele 
van die land het die ooreen
koms met die H.N.P. eenparig 
goedgekeur. Onder die tele
gra.mme wat ontvang is was 
ook een van die Kommandant
generaal van die Ossewabrand
wag, dr. Hans van Rensburg. 
Dit het gclui: 

,Namcns ' die Ossewabrand
wag en ook namens myself 
wil ek u kongres aile hell 
en vrugbare beraadslagings 
toewens.. Die blanke eerbaar
heid van mnr. Havenga se 
optrede en die vasberade ge
matigheid wat hy handhaaf 
tecnoor alma! wat dit wei 
meen met ons land, is die bes
te bewys dat u party die 
nouste staan aan volksbc
lang". 

Luide toejuiging het gevolg 
op die voorlees van die tele-

Verkoop 
Goedkoop en 
Koop Duur 

Eienaardige milie-transak
llies waarby Suid-Afrika ge
moeid was, en waar•an die 
regering geen beH t><ligende 
, ·erklaring kan gee n ie, bet die 
afgelope twaalf mnande plaas
ge,·ind. 

Suid-Afrika hf't naamlik 
mielie11 aan Suid-Rhodesie en 
die Protektorate teen SOs. en 
26!1. Gd. per sak ondel'i>keideJik 
verkoop. Terselfdertyd het die 
Unie egter mielies teen «s. 
per sak vanat Argentinie in
gevoer. Die rede vir hierdie 
transaksies, wnnrop die Unie 
voJgens berekening £654,000 
skade gely het, is nie ver
str ek nie. 

lndiers Word 
Brutaler 

Die derde groep lndiers wat 
die grens \'an Trans\·aal on
wettig oorgestet"k bet, bet in 
Johannesburg aangekom. Die 
oortreding is ' n n ldtog teen die 
wette ,·an die Unie wat lndiers 
verbied om te beweeg waar bul
le wil. 

Die eerste groep IndH!rs het 
met groat publisiteit vanuit Na
tal oor die grens gesteek. Toe 
die regering nie optree nie, het 
hulle besluit om Transvaal san
der enige lawaai binne te gaan. 

Dr. Y. Naid oo, Ieier van die 
Jydelike versetters het verklnnr 
dat lndiers voortaan vry is en 
kan beweeg waar huJJe wil, aan
gesien die regering nie te('n 
bulle optree nie, en die wet wat 
op hut bewegings betrekking 
bet, dus nou administratief op
gebef is. 

LatE-r: Die Polisie het Maan
dag al die Indiers in hegtenis 
genecm datdat reeds 'n derde 
groep aangekom e,1 die eerstes 
al twec wcke die wet uitgedaag 
het. Die inhegtenisneming word 
deur die versetpleiers as 'n oor
winning beskou. 

gram. Later is 'n mosie <leur 
die kongres onder groot toe
juiging aangeneem waarvolgens 
dank en waardering uitgeSI)reek 
word vir die telegram van dr. 
Van Rensburg en teenoor tlie 
Ossewabrandwag omdat hy die 
Afrikanerparty so bystaan. 

TUISTE 

Op voorstel van mnr. John 
Vorster het die kongres 'n on
bestrede mosie van dank aange
neem vir die optrede van mnr. 
Havenga in verband met die 
totstandkoming van 'n Afrika, 
nerfront en die wens uitgespreek 
dat die Afrikanerparty as 'n 
onafhanklike party moet voort
bestaan. 

Ter toeligting het mnr. Vor
ster gese dat die A.P. uit drie 
groepe saamgestel is, te wete 
die ou strydrosse, diegene wat 
aan geen party behoort het nie 
omdat hulle teleu'rgestel was 
met die partypolitiek, en die 
O.B. lede. Laasgenoemde het 
geen ander partypolitieke tuiste 
nie en daarom moet die A.P. on
afhanklik voortbestaan sodat 
bulle as gelykwaardige bondge
note met ander nasionaalgesin
de groepe kan saamwerk. 

S.UIEWERKING 

In sy toespraak het mnr. Ha
venga die party se beleid uit
eengesit en beklemtoon dat dit 
die Hertzog-beleid volg. Met 
verwysing na volkseenheid het 
spr. gevra dat daar na die toe
karns gekyk moet word en nie 
na die oorsake van verwyde-

Blanke Vroue 
Aongerond 

Verlede jaar is daar 4U ge
vaJie van aanranding deur nic
blankes op blnnke vroue en mei
s ies by die polisie aangemeld, 
volgens die ~linister van Justi
sie in die volksraad verklaar 
bet. Daaronder was 63 klapes 
van verkragting en 60 gevalle 
van onsedelike aanranding. 

Van die <l<ll gevalle is 110 aan
randings op die Rand aange
meld. Hieronder was tien ge
\'alle \'an verkragting en sestien 
van onsedelike aanranding. 

Vrugte van 
Party-politiek 

In lerland 
De Valera se party, die Flan

na Fail, het nie daarin geslaag 
om 'n voldoende meerderheld 
te kry waarmee hy 'n sterk 
regcring kan saamstel nie. 

Na Sapa-Reuter berig, het De 
Valera se groep 66 setels vero
wer, die Fine Gael 29, Arbei
dersparty 14, Nuwe Republikein
se Party 10, Boereparty 7, Na
sionale Arbeiders 4. Die oppo
sisie-groepe het dus 76 setels 
saam verower teenoor De Vale
ra se 66. 

Hierdie toestand openbaar 
hom mettertyd in alle partypo
litieke state en berei gewoonlik 
die weg vir 'n kommunistiese 
diktatuur. 

1\lnr. N. C. Iltt\'enga 

ring nie. Die A.P. staa.n vir 
einhcid en samewcrking aan 
die kant van blanke Suid-Afri
ka, en sluit niemand uit nie. 
Sy enigste toets is toewyding 
ann die belange van ons land. 

0.8. 

Sprcker b('t ook \e-rwys na 
die os .. t•wubrandwug en gese 
dat hol"we-1 hy nie die ideo
logic ,.,u, hit•rdil" organisasie 
onderskryf nit', daur genoeg 
punte van ooreenkoms e n ge
rnl"l"n.,kaplike belang is. Wan
neer hulle by die A.P. aansluit, 
verbeur hulle niks van die ver
pligtinge teenoor hul eie orga
nisasie nic, maar onderneem 
hulle ook bevordering van die 
belange van die party. 

Daar is mense wat die vrees 
uitspreek dat iets gedocn sal 
word om die party te onder
myn, maar totsover het niemand 
wat aangesluit het nog getoon 
dat hy icts anders is as vas
beradc om uitvocring te gee aan 
die oorecnkoms tussen die par
tye nie. 

AFSTAND 
TUSSE.N S.A. 

E.N V.S.A. 
INGE.KORT 

Deur die afstand tussen New 
York en die Rand in 42 uur 12 
minute af te le, het 'n vlieg
tuig van die Pan-American Air
ways daarin geslaag ,om die 
bestaande rekord in die skadu 
te stel. Die vliegtuig is vyf uur 
lank in Amerlka. vertraag, maar 
was desnieteenstaa.nde twee uur 
tc Vroeg in Suid-Afrika. Hy het 
met 'n gemiddelde snelheid van 

265 !pYI per uur gery. 

e Fondse vir die aankoop \·an ,·oedsel, klerasie en 
medisyne. 

e Klerasie en skoene, nuut of gebruik, maar skoon 
en in goeie toestand. 

e VET. 
e Biltong of ander onbederfbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAASLIKE NOODLENIGINGSKOMITEE 

VIR DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE 
Bloe<lstraat 164, 
PRETORIA. 

IIULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Hoopstraat 1058, 

KAAPSTAD. 
• VOEDSELWARE ALJ.EEN AAN D.A.H.A., PRETORIA. • 

DIE WES-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 bottels. 

m: volgende pryse word deur ons betaal: 
Koper: 4d. per lb. 
Geelkoper: 2jd. per lb. 
Lood (nie batteryeplate nie) : 3!d. per lb. 
Aluminium: 2!d. J>er lb. 
Ou l\lotorkarbatterye: 2s. 6d. elk. 
Ou 1\l otorkarverkoelers: 4/ - elk. 
BotUl~ (wynbott.-l,;rootte): Is. 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 aan Die Wes-Randse Handelaars, 
Posbus 49, New\ille, 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 batterye kan K.B.A. 
aangestuur word. Ons betaal spoorvrag. 

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

AI die goedere asook die duiwe kan K.B.A. 
aangestuur word per goederetrein. 

Ons dank u innig by voorbaat vir u ondersteuning. 

••• DIE WYNBOER SE JAAIU.IKSE PRDDUKSJE 
In 1655 Is die eerste wingerdstok In 

Suid-Afrika geplant. Van der Stel het 
die wynbou verder aangemoedig en selfa 
wingerdstokke uit Frankryk, Duitsland 
en Portugal ingevoer. Die Hugenotc het 
hul deel bygedra, en nou pluk on. dio 
vrugte. 

Vandag ee wynboere produaeor 
clruiwe, rosyne, korinte, sultanas, wyn 
en spiritualle! ter waarde no O"ieveer 
£3,300,000 per jaar. 

Eo Det 11000 ...den wat clle di-e ftll •a 
bank.ier oodia bet, maalt die wynboer 1D oteeda 
toeoemet>de mate aebruik ..... die dieoote ftll 
VOLKSKAs-<lleaute wat IDalult • lopende tjek.o 
~keoinp, opaar· eo belea:inp{aoiliteite, oo.
(nluta) traJ>Oal<siea deur IT eie .. eote eo k....
poodeu.te ID aldie ftfDUJDOte laDd...., .U. 
wtreld. ' 

HOOFKAHTOOII: PR£TOIUA 
LON DEN AGEHTIII l..loydt lluk UonltM 
NEW TOIIK A5IHTI: Ooomlal ........ ,.._C. 
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GOUD VIR SUIKER AFRIKANERS HET 'N TAAK 
Die eerste suiker uit Brittanje bet verlede week in Kaap-

stad aangekom. Dit is 2,000 ton en word beskryf as maar 
die voorloper van ,groter besendings wat in die volgende 
maande ingevoer sal word". Die prys van hierdie suiker is 
,heelwat boer" as die Suid-Afrikaanse produk, en boewel 
dit nou nie juis regstreeks aan die publiek verkoop word nie, 
beteken dit dat Suid-Afrika 'n produk van Brittanje teen 'n 
hoe prys kooP' waarvan die produksie in die Unie tot 'n 
paar maande gelede nog van owerheidswee beperk en die 
uitvoer daarvan tot kort gelede nog gesubsidieer was. Daar
mee plaas ons land hom op die ekonomie van die glasskerwe 
waaruit ons as kinders 'n kortstondige vermaak geput het. 
Weens wanbeheer word 'n kunsmatige tekort veroorsaak aan 
'n produk wat Suid-Afrika self in oorvloed kan produseer, en 
dan voer ons dit in van 'n land wat self geen produsent is 
nie, maar optree as handige middelman. Engeland self voer 
die suiker van ander dele van die wereld in, raffineer dit 
en voer dit dan na Suid-Afrika uit wat daarvoor natuurlik 
in goud betaal. Dit is eenvouclig 'n nuwe en slinkse metode 
om ekstra goud uit die Unie te kry. 

Soos min. Hofmeyr i'n die parlement verduidelik bet, 
kan Engeland behalwe die goudlening van £80 miljoen en sy 
deel uit ons lopende goudpl'oduksie ook nog ,'n verdere bedrag 
in goud ontvang wat in die laaste instansie afbang van hoe
vee! aan goedere by in staat is om aan Suid-Afrika te lewer 
en ons bereid is om van hom te koop." 
O~IGEKEERDE EKONOMIE 

Dit is tipies van die mentaliteit van die huidige party
bewind dat die stelling so gemaak word dat die voorwaarde 
van ons bereidheid om te koop as •·n stertjie volg op die voor
waarde ,hoevecl hy in staat is om te lewer". Enige besig
heidstransaksie is tog immers in die eerste plaas gegrond op 
die bereidheid van die klandisie om te koop. Die vraag is nie 
wat kan gelewer word nie, maar wat is nodig. 

By woorde aileen het dit egter nie gebly nie. Die aan
koms van die suiker bewys dat <lie eerste voorwaarde vir 
ekstra gou<l aan Brittanje inderdaad laasgenoemde se vermoe 
is om te lewer - enigiets te lewer - en nie of Suid-Afrika 
dit nodig bet nie. Want indien die regering werklik besorgd 
was oor die welvaart van Suid-Afrika, en indien hy in staat 
was om die behoefte aan reuse-immigrasie vir die landsont
wikkeling te besef, dan sou by o.ok bewus daarvan moes ge
wees bet dat ons land 'n groter voedselverbruik ondervind of 
t en minste tegemoet gaan. Nogtans is die beperking op sui
kerproduksie gehandhaaf tot 'n paar maande gelede, en vol
gens gerugte het daar al lank 'n stryd in die kabinet oor 
die aangeleentheid geheers. 

l\loet ons nou van dit alles a.flei dat die regering wel 
bewus was van die feit dat Suid-Afrika te min suiker vir sy 
eie verbruik se<lert die oorlog produseer, maar dat uitbreiding 
van produksie doelbewus voorkom is ten einde Brittanje in 
staat te stel om meer goud te verdien deur middelman te 
speel vir die invoer van suiker in plaas van nuttige masjinerie 
wat by liewer deur Argenthiie of Rusland wil Iewer? 

TWEE AANKLAGTES 

Watter verskoning die regering ook al mag probeer aan
voer, daar bly net twee moont1ike verklarings : In ag gencem 
die feit dat die regering oor die nodige produksie- en verbruik
syfers moes beskik het - die suikerbase sou wei daarvoor 
gesorg bet - of behoort te beskik, bet hy Of met oop oe 
toegelaat dat die produksie van 'n belangrike lewensmiddel 
agter raak by die behoefte daaraan, waardeur hy sy onbe
kwaamheid bewys bet; Of hy het;_hierdie gaping doelbewus 
toegelaat ten einde die Britse uitvoer na die Unie, wat reeds 
'n uiters ongunstige verhouding toon, op 'n onekonomiese 
basis te bevorder, waardeur hy sy kwaadwilligbeid jeens Suid
Afrika bewys bet. 

Want daarmee stel die regering hom op 'n beleid wat nou 
selfs deur die Suid-Afrikaanse handel, wat bekend staan vir 
sy Britse sentiment, verwerp word. Oor die voorkeur aan 
Britse ware het die Engelse handelsblad Selling naamlik nog 
kort gelede die volgende uitlanting gedoe·n: 

,Dit moet as volstrek verkeerd beskou word om te 
poog om mense wat in Suid-Afrika woon, te dwing om 
Brits te koop ongeag waarde . . . . Hulle (die Britte) 
bet geen reg boegenaamd om deur middel van dwang of 
'u beroep op sentiment besigbeid t e probeer doen uie". 
Maar, natuurlik, die regering het nog nooit bedoel om 

besigheid in naam van Suid-Afrika te doen nie - sy taak 
was immers om offers te bring, en nooit sal dit van hom gese 
ka.n word dat by daardie taak nie in die hoogste mate «{eur
gevoer bet nie. 

<Vervolg van Kol. 5) 
Binnekort sal daar weer 'n ge
sant van S.A. in Nederland be
noem word. Sonder om enig
sens tc wil afding aan die waar
de en werk van die gewese ge
sa.nt, moet daar tog gewys word 
op die besondere posisie wat so 
iemand beklce op grond van die 
besondere verhouding (deur kul
turele, kerklike, ens. bande) wat 
daar tussen S.A. en Nederland 
bestaan. Want hierdie beson de
re verhouding eis ' n spesiaal 
geskikte persoon v ir hier die 
b oogs-verantwoordelike posisie. 

Die gesant moet ver teenwoor 
diger wees van land en volk -
en in Nederla nd geld dit in 
besonder die Alrikanervolk. Ons 
hoop dus dat by die benoeming 
hierdie feit in aanmerking sal 
genecm word. 

<Verlede week is aangekondig 
dat die 68-jarige prof. Leo Fou
che, wat as voorsitter van die 
Radioraad, nie in Afrikaanse 
kringe aangeskryf staan as 'n 
bevorderaar van Afrikaanse be
lange n ie, benoem is as Unie
ges~nt in Den H aag. - Red.) 

ln Nederland 
Oor immigrasie word haie gese en geskryf in Suid-Afrika en in 

Nederland oor emigrasie. Die saak staan vandag so dat daar immigrante 
na Suid-Afrika gaan, en die vraag kom op wat ons as bewuste Afrikaners 
te doen staan ? l\foet ons heeltemal n egatief wees teenoor aile imm igrasie? 
Of moet ons dit tenvolle aanvaar ? Of moet ons ywer vir meer immigrante 
vanuit Wes-Europa? 

Daar is bcslis gewigtige bc
sware teen immigrasie in S.A. So 
bv. die woningnood, die terug
skuiwing van ons eie mense, die 
nalaat van opleiding van ons eie 
jongmense, ens., ens. Maar tog 
glo ek ons land en ons volk kan 
im~igrante opneem. Die saak 
is net: dit m oet in die regte ge
talle wees en dit moet ook die 
regte immigrante wees. Waar
om bv. n ie landbou-arbei<ler s uit 
Ne<lerlaml i.p.v. uit Italie n ie? 

UIT NEDERLAND 

Vandag wil ek vera! skryf 
oor die immigrasie vanuit Ne
derland. Die eerstc feit wat dan 
hier gcnoem moet word, is dat 
dit vir 'n Nederlander beson
der moeilik gaan om na S.A. te 
gaan. Hierteenoor staan dat die 
mense uit Engeland sommer 
maklik alles regkry en baie gou 
al op pad is na S.A. Dit brin g 
vanselfsprekend mee dat ons n ie 
die regte en gewensde mense 
<laar k r y nie. Hierin moct ver
andering kom - noodsaaklik en 
gou ook. Dis 'n dringende feit 
en nie 'n verre, politiekc ideaal 
nie. Ons het die regte mensc 
daar nodig. Daar m oet <Ius 
strenger kontrole by die Immi
grasie-raad in Engeland k om, 
en in Nederla nd boef die k on
trole n ie minder streng te wees 
n ie maar sake m oet bespoedig 
word. Hiertoe is o.a. nodig 'n 
vergroting van die staf van die 
Raad in Den Haag. Die lede 
van die I mmigrasie-raad doen 
seker wei hul bes, maar bulle 
kan onmoontlik a! die werk 
behartig. Dan moct die mense 
ook goed op hoogtc wees van 
toestande bier en bulle moet 
ook die Nederla n ders in Afr i
kaans of Nederla nds te woord 
kan staan en n ie die Nederla n 
ders verplig om terwille van die 
<luidelikheid E n gels te praat nie. 
Die finale goedkeuring in Pre
toria moet ook vlotter gaan. 

JAAR LANK 

Daar is baie Ncderlanders wat 
na S.A. wil gaan. Op die oom
blik is dit egter so dat bulle eers 
' n jaar of Ia n ger nog moct 
sukkel om sake gocdgekeur tc 
kry. En hoc lank duur dit met 
die Engelsc (of hoe . kort, kan 
mens se) en hoe word die men
se nie aangehelp nie b.v. deur 
spesiale skcpc wat bulle aanry? 
D ie Ned erla nders k a n nie m et 
die Engelse skepe reis n ie, om
dat bulle n ie in ponde k a n be
taal nie. E n die Hollandse sk e
pe k an nie te veel vervoer n ie. 
Dus nog 'n vertraging. Kan ons 
staat nie ook op een of ander 
manicr hierdie mense se weg 
ook makliker maak nie? Dit 
skyn egter of <lit <lie bedoeling 
is dat alles so moeilik e n traag 
moontlik moet gaan vanuit Ne
derland - sodat <lie stroom van
af die eila nd oorkant die k anaal 
d ik kan vloei. 

AFRIK ANER S SE P LIG 

Die posisie is dus op die oom
blik so: daar is immigrasie in 
S.A. in. Ek glo nic dat dit 
moontlik <vanwee die magsposi
sic van ons regering) of wens
lik is om iets daaraan te doen 
nie. D ie Afr ikaners m oot dus 
ywer en agiteer dat <laar m eer 
reg geskied - <l.w.s. m eer k on
t role in Engeland en beter voor
siening in Nederland e n a nder 
Wes-Europese Iande. Hier kan 
ook gemeld word dat meer ken
nis van S.A. en sy toestande ook 

nodig is. In die ecr.stc pick is 
dit die plig van ons staat om 
dit te doen. Maar ons as Afr i
k a ners bet ook bier 'n plig. 
Wor d dit nie tyd <lat iema n d 
as offisiele verteen woordiger van 
Afrikaanse in sta nsies 'n besoek 

Deur 
Dion Kempff 

br ing aan of verblyf kom m aak 
in Nederla nd om bier m eer k en
nis van ons sien swyses oor 
landsprobleme te bring nie? En 
is dit nie hoogsnoodsaaklik dat 
ons pcrs meer en qirek van hom 
hier laat hoor nie, dcur bv. ge
reelde koerante (selfs per lug
pos), tydskrifte en instansies te 
stuur nie. Ons moet ook na 
buite werJt - bier in Neder
land is 'n goeie fondament om 
op te bou, nl. die ou simpatie vir 
die Boerevolk en die stryd, hoe
wei d ie mense van vandag se 
dinge bitter weinig weet. U 
hierin nie ook 'n rede dat ons 
as Afrikaners moet saamstaan· 
en saamwerk n ie? 

POSITIEF 
Die houding van ons as Afri

kaners teenoor die immigrante 
m ag nie bloot negaticf wees nie. 
Ons moet onderskei tussen wel
kome en onwelkome immigran
te. En ons moet ons beywer om 
bier in Nederland a! aan die 
\velkome immigrant die juiste 
(en broodnodige) voorligting te 
gee. E n as b y in S.A. a anland, 
moet on s hom opvang en die 
regte aan sluitin g gee en in die 
goeie k r inge tuis br ing. Ons was 
as Afrikaners nog altyd tc ne
gatief teenoor q ie Nederlandcrs, 
of tc afsydig en hct bulle maar 
aan bulle eie lot oorgelaat. En 
is dit nie miskien daar om da t so 
ba ie nie by ons volk aansluiting 
gesoek bet n ie? Ons dra ook 
skuld aan die houding van baie 
Nederlanders in S.A. teenoor die 
Afrikaner en sy standpunt en 
sy houding. 

Hoe hierdie taa.k praktics aan
gepak moet word, is iets wat 
in S.A. bespreek en besluit moet 
word. Maar dis dringend. En 
dis 'n taak vir ons hele volk 
-kerke, kultuurorganisasies, sa
kemanne, R.D.B., bewegings en 
partye. Vanuit Nederland kan 
ons aileen wys op die erns en 
die ·noodsaak hiervan. 

IN ENGELS 

Dat die regte voorligting (en 
ook die regmaak van dinge in 
S.A.!) wcrklik noodsaaklik is 
van Afrikanerkant en ook be
ywering vir rcgte en welkome 
immigrantc, blyk duidelik uit 
die volgende geval. Die Trans
vaalse Ondcrwysdcpartement 
soek onderwysers. Ook bier in 
Nederland word applikasies ge
vra. Na ek verneem mag hier
vandaan 25 gaan (dis glo vol
gens oorccnkoms met Neder
land aangesicn hier ook 'n te
kort is aan onderwysers) en tog 
bet daar g lo by die 200 of meer 
applikasies ingekom. Maar n ou 
is <lie verskriklike van die bcle 
saak dat aile stukke wat bier
die m ense gekry bet a lleenlik 
in E ngels is! Dit in Nederla nd, en 
dit deur 'n lan d waar Afrikaans 
ook 'n offisiele taal is. Hieraan 
moet vanselfsprekend icts ge
doen word. Hieruit blyk ook die 
noodsaaklikheid dat ons self 
voorligting begin bied. ~s die 
IndierB mense na die V.V.O. 
stuur, waarom dan nie ons na 
Nederland om hier ons saak 
voor te staan nie? Die handjie
vol Afrikaners wat in Neder
land is, kan onmoontlik deur 
persoonlikc gesprekke die men
se genoegsaam inlig en allerl.ei 
misstande, vcroorsaak dcur b.v. 
hicrdie Engels-eentalige besig
heid, u it die weg probeer ruim. 
Ons volk moct uitspring en werk 
en p'ropaganda maak vir sy eie 
goeie saak. 

GESANT 

In aansluiting hierby wil ek 
nog op een ander sakie wys. 

<Vervolg in kol. 1) 

VR YHEIDS DAG VI ERIN G 
e 27 F ebrua r ie 1881 - Slag van Amajuba! 

e 8 Augustus 1881 - H erstigting van die Republiek ! 

e 8 Augustus 1988 - Ossewaens vertrek vanaf Kaap st ad. 

e 27 Febr uarie 1948 -

DIE SKIEREILANDSE GENERAALSKAPPE 
vier 

VRYHEIDSDAG 
op 

GOODWOOD ( terrein voor d ie N.G. Kerk) 
op 

Vrydagaand, 2 7 Fehruarie 1948, om 7.30. 

Bevelvoerende Offisier : 
Hoofgeneraa l P. D. ROUSSEAU. 

Sprekers: 

Gebiedsgeneraal F . D. du T. VAN ZYL en 

Genera te ERICA THERON. 

Die Amajuba-kantate ! O.B.-Blaasorkes ! ! 

Vanaf 7 - 7.30 n .m. sal Verversings verskaf word. 

Hoot vir die Vrybeidsvuur kan op die Terrein gekoop 
word. 
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UNIE AANVAAR 
DUITSE SEMENT 

UIT RUSLAND . 
Suid-Afrika bet in die jongste tyd duisende tonne sement 

nn Rusland gekoop wat laasgen1>emde--nieteenstaande dit in 
stryd is met die Potsdam-ooreenkoms - in Duitland beslag 
op gele bet. As ge\·olg , ·an sulke transaksies waarin die Unie 
ook 'n medepUgtige Is, word Dultsland nie In staat gestel om die 
puinhope te berbou wat die Dultse lewenspell tot 'n wereld
ge, ·aarllke laagtepunt laat daal bet nie. 

Twee maande gt>lc>de het die 
Suld-Afrlkaanse mllltllrc> !leon
d ing in Berlyn vir die Suid
Afrikaanse regering S,MO ton 
DuitM' M>ment van dlfl Rm,~;e 

dr 'n bE'chag \"tln £11,000 gf'
koop. Deur h ierdif' tmn .. ak~;ie 

met Rusla nd ondf'n.tf'un Suid
Afrika die Ru .... i~ 'udrag
llkending. Volgcns die bepaling 
van Potsdam het die Geallieer
des ooreengekom om geen geld 
uit lopende Dultsc produksie 
aan te wend vir hcrstelbetalings 
nie. Hicraan 1teur Rusland 
hom egter nic. Dultl>t' produkte 
ter waarde , ·an £200,000,000 
word jaarliks df'ur dje Russe 
opgevorder 'ir oorlog!ikade. 

Baie Atoom-
Bomme 

Amerika I~ hom tans toe op 
die maak van nuwc ontwerpc 
vir atoomwapcns en poog om 
die produksie van atoombommc 
op die grondslag van massa
produkslc tc vcrvaardlg, volgcns 
die Amcrikaanse atoomkrag
kommissic lx-k!!nd gemaak hct. 

VERWOESTING 

Die gcsaghebbcnde Britse 
blad, Review of World Affairs, 
verklaar dat 50 persent van aile 
huise In Dultsland verniettig is; 
20 tot ~ pcrsent van die hulsc 
wat nog staan is swaar beska
dig. In sommige van die grotcr 
stede is 70 tot 80 persent van 
die woonhuise met die grond 
gclyk gemaak. ,Die herstel , ·an 
buise kan rue aangepak word 
nie omdllt daar 'n algebele te
kort uun boumateriaal is. Dit 
is sleg'! op die swartmark te kry", 
\ erklaar die blad. ,Aileen ryk 
persone wat kan bekostig om 
op die swartmark te koop, Is 
In staat om herstelwcrk tc 
docn". 

OOK BRITI'ANJE 

Blykbaar doen Brittanje ook 
op groot skaal mee aan hlerdie 
ultbultlng van Duitsland. 'n 
Bouflrma in Kaapstad het Vf'r
kJuur dat by 'n aanbod van 100,-
000 to n Duitse sement uit Lon
de n onhang bet. D ie finna bet 
die aunbod na die kontroleur 
,·an boumateriaal ,·erw;t·s. Die 
pryN daarvan sal ongeveer dub
bel die wees van Suid-Afrikaan-
1\e ll('ment. 

REGTE GESINDHEm 
VIR APARTHEID 

Dr. B. I. C. van Eeden, Stcl
lenbosch. skryf: 

Graag vocg ek my, as oor· 
tuigdc voorstander en bcplcller 
van die apnrtheidsplan In ons 
land, by dicgene wat met &'root 
bewondcring en dankbaarheld 
die artikcl(s) in u blad handc· 
lcndc oor ,Die Nature! en Ons", 
gelecs hct. Ek bcdocl V<'rnl die 
gcslndheid van blankc kant 
tccnoor die nature!, wnt u daar· 
In beplcit. 

Mag alma! van ons wnt ern· 
stig nadink oor die ultera ern· 
stige, komplckse en vcrtroebelde 
probleem van rasscvcrhoudings 
in Suid-Afrika, deegllk aandag 
gee aan hierdle heldcre nuwe 
noot wat vanuit die ieledcre 
van aparthcidsvoorstanders op
gcgaan het. 

Beswaar 
Mnr. J. A. Landman, Kop

pieallecn, oor Vrybeld, skryf: 
Dit skyn nou rcgtig of Die 

O.B. wH voortgaan om oor kaf· 
ferpolitiek ult tc wei, net soos 
die ander polltlckr nuusblaaie, 
wat daardrur al so In onguns 
by die mceste Afrikaners gc
raak hct dat ons al weier om 
hulle tc Ices. pic O.B. was nog 
altyd hoog verhcwe bo aile 
ander nuusblaaic om sy kern
gesonde nuus en Afrikanertra
disies wat hy steeds hoog gc
hou hrt en waarom nou met 
kafferpolltlek bcmocl? Daardle 
skrywera Is net 100 jaar te laat 
om te probC'cr doen wat hulle 
beoog, hulle skrywery gaan nou 
net die saak van ons O.B. bc
nadcel, 11001 die artikeltjle op 
voorblad, Die O.B. 21 Januarle, 
,.Naturelle sal kies tussen ooa 
en wes". Dis 'n bale laat drci&'e
m£'nt. Hulle hct bale lank &'C· 
!cdc al klaar gckics en wei die 

ooste. Hulle en die Asiate het 
bale lank al verbroeder. En 
dan ,Die nature! en ons" op 
bladsy vier. Hartlik dankie, ons 
Afrikaners wil hoegenaamd nie 
onder daardle ,Ons" gesien ot 
gctrck word nie, ons ken die 
nature! en asiaat te goed. Hoc 
vergelyk die skrywery by wat 
ons in dicsclfde blad lees op 
bladsy sewe 1948? - 22 Janu
arie 1837? 

(Dit is nle duidelik wat ons 
korrespondcnt met ,kafferpoll
tiek" bedocl nie. Die Naturelle 
vraagstuk Is cen van die groot· 
ste en dringendste problembc 
van die land; om daarvan gccn 
notisie te neem nie bet weer 
,.volstruispolitiek" geword. -
Red.> 

,Oplossing' Van 
Vraagstuld<e 

Mnr. Johann A. Landman, 
Koppicalleen, skryf: 

In die verlede bet die natuur 
- die hoogste gesag - gewen, 
die sondvloed het gekom en die 
mcnse wat nle meer na die 
stem van die Heer van hcmel 
en aarde wou geluister het nle, 
Is vcrnietig. Die mense en dlere 
van die ark kon weer op 'n 
gcrelnigde en vrugbarc aarde 
'n begin maak en vermenig
vuldig. Die mensdom hct tot 
10 'n mate ontwikkel dat reeds 
allcs gemoderniseerd is; rykes 
en die meergegoedes leet in 
ulterste weelde ten koste van 
die werksman wat allcs moet 
vcrvaardig teen 'n karlge loon 
en van die more tot die aand 
moet swoeg e!l sweet om siel 
en liggaam aan mekaar te kan 
bou. Daar is reuse-wapenfa
brieke opgerig en hoogsontwik· 

Vryheidsdag 
Op Bloemhof 

Die O.B.-Kommando van 
Blocmhof vier weer soos gc· 
woonlik vryheidsdag op 27 Fe- · 
bruarie op Bloembof op die ou 
feestercin. Aile belangstellcndes 
en vriende word hartlik uitge
nool om saam met ons tc kom 
fccsfier. Aile Brandwagte mocl 
a1scblief om scwe-uur op die 
tcrrcin wces. Die vcrrigtingc 
vir die aand sal afgehandel word 
volgcns opgcstcldc program. -

<Korr.). 

Kollege Vir 
Naturelle 

Vorder 
' n Naturcllckollegc wat dcur 

die N.G. Kcrk In die Noordc, 
opierig is, maak fluks vorde
ring en sal een vall die dae sy 
eie gcboue h~. voliens die voor· 
sitter van die kollcge vcrklaar 
het. Bouplannc word reeds in 
gerecdbeid iebring. Grond vir 
hierdie doe! Is dcur die Preto
riase stadsraad naby Pretoria 
afgestaan. 

Die kollcgc hct sy wcrksaam
hede gedurcndc Maart 1946 be
gin en hct scderldlen goeie re
sultate afgcwerp. Die mceste 
van die studente Is naturelle 
wat voltyds werk. 

PLUIMVEE Ole-· ll'lnM- • PLUIM1'1C.& 
IIU&II8 • ...., rao.uwn ... .. ·- .. : 

C. M. ELOFF EN KIE. 
( ...... , ... 

...,........ cr..-. ,..,, l'f--

ISoos Ons Lesers1 
Dit Sien 

kelde veratand was gedurig dcur 
besii om die mecs modcrnc 
moordtuie te ontwcrp. Die wa· 
pcntabrickc verskaf nog stel'ds 
wcrk ann werkloscs, en die 
wapcns sal blnne kort maar 
wC'rr moet gcbrulk word om 
aan wcrklos('s te kan werk grc, 
f'n hlf'rdle kc>f'r , die derde 
w~reldoorlog, sal cera tot 'n 
clndc kom nadat wcl'ldc en 
rykdom van die aarde af uit· 
gcdelg is, en die oorblywcnde 
decltjic van die m£'nsdom wat 
oor die tockomstigc vredc sal 
moet bcsluit, kan gcrus onthou 
om heel eerste al die oorbly
wende wapcns tc vcrnictlg te
same met die cnkele oorgcbcle
we dcskundiges op daardic gc
bied. Dan aileen sal die oor
blywende bcwoncrs van die 
aarde miskiC'n vir 'n paar eeue 
In vrcde kan lccC om later weer 
man teen man met klein gcwere 
te begin veg. Na die derdc 
wereld oorlog snl daar nic meer 
Kommunlstc, Godlocnaars, de
mokrasie en rasschaat wces nie, 
want bo alles sal Suid-Afrika 
ontslae wecs van 'n gccl- en 
naturellevraagstuk, sy blanke 
Afrikanerbcvolklni sal in vredc 
kan voortlcef, aangcsien ons 
aardsc vyandc,... dan reeds van 
die tonccl vcrdwyn hct en die 
oorwinnlng aan die gchoorsamc 
gclowigcs grg<•c Is wat betyds 
hullc ark gcbou hct. <Vcrkort>. 

A.V.B.O.B. 
LykbMorreon, Grafsteenmaken 

Berrafnl8venekeraan 

Bloemfontein - Pretoria 

1M Takke 

BRITSE VLOOT IN 
TEKEN VAN ARMOEDE 

.,Die Britse 'loot 1... Hlndllg 
heelte ma l magtf'loo.. om die 
pre~ttige van Brittunj~ hoOK' t~ 
hou", ,·erklaar dit• I.onden.,e kor
re~tpondent van die Sunday 
Times na aanlf'itlinK' , ·an 'n be
rig in rue Brit'if' t~tl.,krif ,.Thf' 
~a,·y·•. 

Die blad gee die sterkte 
van die Britsc vloot op as 
volg: Geen slagskepe, 2 vlicg
tuigdraers, 11 kruiscrs, tusscn 

DUITSE. 
LE.WENSPfiL 

Die Duitse lcwenspeil as ge
volg van die oorlogsontwrigting 
is vandag 50 perscnt lacr as 
voor die oorlog. Armoedc t•n 
hongersnood sal nog 'n aansicn· 
like aantal jare die lot van <!ic 
Duitse volk wccs. In sommige 
gebiede is die lewenstandaard 
nog laer as dit, volgens dr. Wil
helm Bauer van die Dultsc In· 
stituut van ekonomiesc navor· 
sing. Hicrdic winter is net so 
drastics soos die ecn na die 
oorlog, word voorts vcrklnnr. 

Dis 'n 

SE.'\IENT
STEEN)L-\.:\KMASJII-:X 

Bespaar tyd en geld dcur die 
prcsiese hoevcelhcld stcnc te 
maak waar U HUI~LE :--:ODIC 
HET. Vier arbeidcrs kan 4,000 
weigevormdc en volkomc reg
hoekige stene prr dag mnak. 
Omdat bulle makliker is om mee 
tc messel en om tc picistl'r, be
spaar ,.KLEDlE WONDER" 
baie arbeid en vervocr. P r.)" 
£20 v.o.s. Hopt•fit•ld. Ondl'rStl'l 
£10 ekstra maar cnige stewigc 

d. H. BUHR 

2 en 36 torpcdojaers, 12 duik
bote, 4 sloepc en 10 fregatte; 
totanl, tusscn 65 en 75. 

Die <'ens magtige Britse vloot 
mank dus tans plek vir Amerika 
wnt Brlttanjc sedert die eindc 
van die oorlog stadig maar se
ker op die agtergrond gcdruk 
h1·t. Die lnkrimping van die 
Brltse vloot geskied as gcvolg 
van die Bril<~c finnnsii.Hc krlsls 
wnt op sy beurt voortspruit ult 
dit• nfgeiope oorlog. 

Jl erseker u Toekoms 
d eur die Elenaar te word van 

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

KIESKEURIGE PERSOON 

Raadpleec-

J. (Kotie) THERON 
Po11bus 78 Foon 0023 

CROXLEY-GEBOU, KUSWEG, 
STRAND 

stcllasw sal vir die doe! gcsklk 
wecs. Handclsnavrac sal vcr
wrlkom word. 

\ ' oortrckkerstraat, Hopefield. 
I>o.,bu.., 111. Tf'legramme ,.BUHR" 

(2) 

EXCELSIOR MEUBELS BPK. 
AFRIKAANSE PIONIERS 

IN DIE 

MEUBELBEDRYF 
Waar Afrikaanse hout deur Afrikanerhande 
verwerk. en meubels voortgebring word, 
wat bestem is vir geslagtelange diens -

MEUBELS VAN NAAM! 
Vra vandag om kaletloous - gebruik die koepon. 

E~£E 
BPK. 

. -...... ----. -----·------------------· 
EXCELSIOR POSBf:.Sn:r I .I;>.;GSO!fl\\S, 

Po,bus 66:;o. JOIIA:-.ll\I;~Bl'RG. 

Gdiew~ my u jon~: le l.atnlol:lJS ~n pryti}a pa L~rcnde pos aan le 

aluur. Elc std -era! Lc:lonu In .••••••••• •• ••••••••••••••••••. • · • · · · · 

NAA.'l. ........... •....... •• •· ··• ·•·•· ..••...... ••................ 

ADRES .........•...•.....•••... . •• ....••.... .•.................. 

.. -..... ---------------
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 

TABIEP VIB OEKLASSIPISEEBDE ADVEBTENSIE8: 

Bulaboudellke Kenulagewlnga: 
(VerlowiDg, buwellk, geboorte, eterfgeval, In memoriam, gelukwen.elng, 
e01.) 1d. per woord; minimum 3/· per plaaiDfl. VooruJtbe€a&lbaar. VIr 
berballngs 2:1 pst. atelag. 

Bandelaadvertenslea: 

Eerste plaaiDg, 2d. per woord. Vir berballnge 2:1 pet. atsl&~. 

lntekenceld op .,Die o.B." (verakYn weekllk8): 10/- per Jaar of :1/- per 6 maande. 
Vooruitbetaalbaar. Stuur aodvertensiegeld en beatelliDge na Posbue %8, Stellenboaeb, 
en lntekengeld na Poebus 1411, Kaapatad. 

DOODBERIG 

LAMBRECHTS. - Heengegaa<n op 
3 Februarie 1948, Machiel Adriaan. In 
d.le ouderdom van een-en-sewentig jaar, 
In die v erpleeginrigt!ng op Portervllle. 
Betreur deur eggenote en dogter. 

11/ 2/ 1B 

BOME, PLANTE EN SAAD 

BESTE OESEBTIFISEEBDE GROEN" 
TESAAD.-Pryslye verkrygbaar. Beste! 
a1 u benodlgdbede K.B.A. van: PRE
MIERS, SCHOEMANSHOEK. 20/8/TK 

GEMENG 

GBAFSTEENJ\IAKERS. - VIr ge
waarborgde tevre~enheid tree In ver · 
binding met die S.A. GBAFSTEEN 
EN MO!Ii"IDIENTWERKE (EIENS. ) 
BPK. van Voortrekkerweg 360, Madt
land. (Onder persoonlike aandag van 
one Best.-Direkteur, mnr. Jannle 
CUlle). Telefone-5-4420 en 5-02823. 

!!.li.OEl'IIU!:P A1&&81ES. Onderoteun u 
mede-Afrlkaner en weee vereeker van 
die beete dlenete by VOORTREKKER 
BKOICNHOSPITAAL, Langotraat 291, 
~TAD. Foon 301M. 4879/28 

VAN'S OONOBETE PRODUCTS . 
ALLERLEI - Waterspoel-r!oolstel

ael6, vloerte~ls en gepolltoerde ter
razzo-kombul•opwastafels en artikels 
essensleel vir ~~trief, bigWne en net 
held. Volle besonderhede skrywe:
VAN•S CONCRETE PRODUCTS 
(EDMS.) BPK., Carlstraa.t 574, Pre
toria. 3/12/TK. 

BORLOSIEMAKER 

DESKUNDIGE BEBSTEL\\'EBK aan 
Borloelee. Aile werlr. word gewaarborg 
en epoedlge atlewering. - P. PRETO
RIUS, Keerometraat 18, Kaapetad. 
(Voorheen Kerk1traat ell). Foon 2-MM 

MEUBELS 
MEUBELS. - Beter meubels teen 

bllllker pryse. Babawaentlles, stoot
lr.arretjles, dr!ew!ele, llnoleums, tapyte 
e01. ook altyd In voorraoo. Geen 
Katalogue. Meld waarin u belangstel. 
-VISSER-MEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11. 

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

'Baaclplee1p N1EK NEETHLING, 
Boofstraat 3*7, Foon 1263, Paarl. 

19/11/TK. 

PENMAATS 

DUISENDE meisies en k~rels wll 
graag korrespondente b~. Streng ver
troulik. Stuur gefrankeerde koevert 
om gratis besonderhede aan :-DIE 
P 0 S D U I F - KOBRESPONDENSIE
KLUB, Posbus 5, Lothair. 10/ 12/4B. 

;RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Rad!o-!ngen!eurs, Stas!eweg, PAROW, 
verkoop en berstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektr!slteits
aannemers. Foon 9-8435. 

SOUT TE KOOP 

BOERE-PAKKET. - Nege aakke wit 
vee- en 100 lb. fyn botteraout £2-10-0. 
Nege aakke eneeuwit en 100 lb. tyn 
bottereout £2-13-6. Vry gelaal eout
werke. Beste!: KOMDTE. MEV. MAR
TIE VENTER, P/s. No. 4, Arbeldeloon, 
BLOJ\:MFONTEIN. 21/6/TK 

VBIENDE ek vra u ondersteuning. 
Beste! van my moo! sout, In goeie 
graansakke: A.1, 69/ -; No. l, 54/ -; 
No. 2, 48/-, per ton. Onmiddelllke 
versending, tevredenbeld gewaarborg. 
- S. J. DE BEER, Soutwerk, Pk. 
Flor!sbad. 14/ 1/ TK 

TE KOOP AANGEBIED 

BRANDHOUT. - Wad.tle, 9 duim 
gesaag, 14/- per ton, spoor Molllssima
sylyn, oor Greyton. Pryse vir pale. 
droppers, ens., op aansoek.- HENNJE 
1\IENTZ, Privaatsak, Greyton, Natal. 

28/ 1/ TK 

LUSEBN. - _.Koop u ' lusern direk 
van die produsent wfe vir ISY eie pro
dukte verantwoordellk Is. Skryf of 
telegrafeer vir besonderbede en prys
opgawe - N. \VIENAND, P.K. East 
Poort, K.P. 3/12/7. 

LUSERN te KOOP.-Nuwe selsoense 
Eerstegraad lusern teen 5/ 9, goeie 
tweede graad 5/ 3 per 100 lb. K.M.B. 
V.O.S. K irkwood. - J. Jl, STIElHE, 
Bus 46, Kirkwood, K.P. Foon 413. 
Telegramme: Stlemie. 

- ---- --
1\lAKOUE. - Groot uitgegroe!, £1/ 5/ 

per paar, woerd en 'n wyfte. of twee 
wyfies v ir £1/ 2/ 6. K.B.A. Hokke terug. 
Skryf: .,DUKONTHO," LYNEDOCH. 

11/ 2/ 2 

OJ>BEOGETEET.DE RHODESIESE 
BU'RUG-HONDJJt;S, 6 w eke oud. 
Reuntjies £5, tefies £3 elk. Aansoek: 
K. VENTER. Dept. van Lande, Un!e
gebou, PRETORIA. 11/ 2/ 1 

SPEELSKEIE t;N SWINGET.~. -
Speelskeie gemaak van die beste natuur
hout, goed ge-olle teen bars te. Bottel
vorm!g en dwars teen 4/ · ner paar. 
Ander ttpes teen 5/ - per paar. 8wingeb 
kompleet. Donkie teen 5/ 6; ~!~il t een 
6/6 per stel gelewer Serpentine. K .M.B. 
- P. J. GERBER, Hoekwil, GEORGE. 

11 / 2/ TK 

G·oud/ening 
E.enparig 

Goedgekeur 
Die wetsontwerp om die goud

Jening aan Brittanje 'n voldonge 
feit te maak, is verlede week 
deur die volksraad aangeneem. 
Die Qpposisie het nie teen die 
wetsontwerp gestem nie, hoewel 
bulle amendemente voorgestel 
het, wat natuurlik vcrwerp is. 

Die bespreking van die lening 
het byna 'n week geduur. Van 
opposisie-kant is beswaar ge
maak teen die feit dat Suid
Afrika nie genoeg beskerming 
onder die lening geniet nie. 

BRITSE 
REGTERS 

AFGEDANK 
Veertig Britse regters wat 

jare lank regspraak in I ndie 
beocfen het, is deur die rege
rings van I ndie en Pakistan in 
die pad gesteek. .,Ons wil nie 
Britse regters he nie", is aan 
hulle verklaar. Hierdie regters 
het voorheen £6,000 per jaar ont
vang. Indii!rs sal die regters 
vervang. 

SPANJE NIE 
MEER SO 

,SLEG,, 
Die grens tussen Spanje en 

Frankryk wat sedert 1946 ge
sluit was, is weer oopgestel as 
gcvolg van Franco se ,laaste" 
poging om beter betrekkinge 
tussen Frankryk en Spanje te 
bewerkstellig. 

Die bereidwilligheid van die 
Franse regering om toestcm
ming te verleen dat die grens 
heropen word staan in die Jig 
van die feit dat die Westc be
gin besef dat bulle die Spaanse 
hulp ook nodig het teen Rus
land. 

MOES GANDHI 
LEER HAAT 

Die groep uiterste Hindoes 
wat verantwoordelik was vir die 
dood van Gandhi is van kleins 
af in die ,skool van haat" ge
leer om Gandhi te minag. Lede 
van hierdie groep is verplig om 
portrette van Gandhi en Nehru 
in hul skocne te dra sodat bulle 
kon gewoond word aan die ge
dagte om bulle te vertrap. 

Sedert die inhegtenisname van 
die moordenaar van Gandhi, is 
groot getalle van hierdie uiter
ste groep in hegtenis geneem 
en die hele organisasie is on
wettig verklaar. 

Neutrale Blok 
In Europa 

Die Skandinawiese lande is 
van voorneme om 'n neutrale 
blok tussen Rusland en die Wes
te te vorm. Hierdie blok word 
vandeesweek deur Swede, Noor
wee en Denemarke bespreek. 

Swede het reeds te kenne ge
gee dat hy nie sal deelneem aan 
Bevin se Verenigde Europa nie. 
Die Skandinawiese Iande is 
blykbaar bang dat hulle in die 
onguns van Rusland wat hulle 
reeds bedreig - sal raak, as 
hul volmondige steun aan die 
Weste gee. 

N aturelle Gaan Plek Van 
lndier Sol date N eem : 

Britse Koloniale Beleid • • 

• 
Naturelle in die Britse gebiede in Afrika sal as soldate opgelei en 

bewapen word om te vergoed vir die verlies wat 'tli e Britse leer deur In die 
se vrywording gely het, volgens aanduidings wat die Rhodesiese eerste 
minister, sir Godfrey Huggins, in Salisbury gegee het. Die opleiding is ' n 
deel van die nuwe Ryksverdedigingsplan. 

,Die dominiums en kolonies 
sal meer moet bydra tot die ver
dediging van die Britse Ryk as 
in ilie verlede", bet by gese. Die 
naturelle sal opgelei word om 
by vliegvelde gebruik te word. 
Hy het die belcid van sy teen
standers wat nie bereid is om 
vuurwapens aan die naturclle te 
gee nie gcwraag as ,onderdruk
king" van die naturel. Afrika 
moet die groot leemte wat In
die gelaat het, aanvul. , Daar
om moet ons die inboorlingrasse 
saam met ons neem en in die 
dig bevolkte dele van Brits
Afrika · soldate oplei. Ons bier 
moet aanhou om leiers vir die 
naturelle op te lei; dit is van
selfsprekend ons plig, selfs al 
moet ons 'n klein eenheid in die 
gebruik van vuurwapens afrig", 
het hy vcrklaar. 

S.A. Batterye Is 
Net So Goed 

Handelaars gee tans voorkeur 
aan plaaslik vervaardigde bat
terye bo ingevoe;rdes, na mnr. 
R. V. Kustner van die firma 
Batteries and Lead· Products 
<Pty.) Ltd. Johannesburg ver
klaar het. 

Batterye wat tans in Suld· 
Afrika v.ervaardig word, is min
stens net so goed as batterye 
wat ingevoer word. Die pryse 
van plaaslike batterye is op 'n 
rcdelike peil gehou, het hy ver
klaar. 

K inder-Misdaad 
In Londen 

Misdadigerbendes in Londen 
is aan die toeneem. Byna elke 
wyk in Londen het sy eic bende 
wat meesal uit jong seuns 
bestaan. Hulle het hul eie 
garages waar bulle motors kan 
huur as dit te gevali\rlik is om 
een te steel, en bulle beskik ook 
oor plekke waar bulle vuur
wapens in die hande kan kry. 

Die polisie skryf die oorsaak 
van hierdie bendes toe aan 
die kinderspel in die agter
buurtes waar gedurig sodanige 
speletjies gespeel word. • 
Hierdie kinderbendes maak 

hulle skuldig aan diefstal en 
selfs moord, volgens berigte uit 
Lon den. 

(Vervolg van bls. 8, kol. 5) 
Sake bet in Kaapstad verklaar 
dat by niks van die klomp im
migrante af weet nie. Die im
migrasie-owerheid het egter ver
klaar dat al hul dokumente in 
ordc is. 

SPIOENE 

lnmiddels bet die Arabiese af
vaardiging na die V.V.O. in 'n 
'n verklaring aan die Jig gebring 
dat Moskou van plan is om m in
stens 1,500,000 Kommunistiese 
spioene in Wes-Europa en die 
J.Uidde-Ooste te Iaat insypel. Dit 
kom voor asof hierdie insype
ling reeds aan die gang is. Brit
tanje bet Amerika daarop at
tent gemaak dat onder di~ 15,-
000 Joodse immigran te wat on
langs in Palestina toegelaat is, 
daar etlike Kommuniste was. 
Dit het geblyk uit dokumente 
wat in besit van die Jode ge
vind is. Hulle word na Pales
tina gebring deur Kommunis
tiese agente wat hulle net bier-

' voor beyWer. 

SUID·AFRIKA 

In die volksraad het veldm. 
Snwts die afgelopc week ver
klaar dat naturelle in die 
Unie-verdedigingsmag opge
neem sal word. Hulle sal in 
nie-vegtende ecnhede 
Verdedigingsmag 
word, het hy gese. 

van die 
opgelei 

Tydens 1944 bet die Eerste 
Minister erken dat die natu
relle-soldate van Rbodesie in die 
Unie onder dieselfde bevel staan 
en dat naturelle-soldate van Rho
desie vuurwapens ontvang. 
Unie-naturelle, bet by gese, word 
met assegaaie gewapen. Ander 
nie-blankes bet gewere sowel as 
bajonette ontvaqg. 

RADIO,S WAT 
KRAG VAN SON 

SAL KRY 
Frank Stanton, president van 

die Columbia-uitsaaikorporasie, 
het vandag verklaar dat klein 
radiostelletjies wat hul krag 
van die son verkry en wat klein 
genoeg sal wees om in 'n ·man 
se sak rond gedra te word, bin
ne 25 jaar in gebruik sal wees. 
,.Ek dink u kan ook daarop 
reken dat daar teen daardie tyd 
klein uitsaaistelletjies - klein 
genoeg om in die sak rond ge
dra te word - beskikbaar sal 
wees. U sal in staat wees om 
self uit te saai, en byvoorbeeld 
aan u gesin te se dat u nie 
betyds sal wees vir aandete 
nie," het hy daaraan toege
voeg. 

Te laat vir klassilisering 

GEBOORTE 

GROENEW ALD. - Aan brandwag te 
Jan en Sophie, Possa·k Bloubank, dlst. 
Caledon, •n fris O.B.-seun op 4 Feb. 
1948. Alle dank aan die Goe!e Heer. 
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Maak Reen 
Op Plaas 

'n Paar weke gelede bet daar 
'n swaar donderbui naby Johan
nesburg uitgesak. Dit was egter 
nie sommer 'n gewone bui reen 
nie, maar 'n bui van sowat een 
duim wat deur middel van droe 
ys bewerkstellig is. 

Die .,makers" van hierdie reen 
is mnr. Y. Smith van Johannes
burg en dr. M. Cooper van die 
Witwatersrandse Universiteit. 
Hulle is bygestaan deur weer
kundiges van Pretoria en Ger
miston. 

Op 'n hoogte van 17,500 voet 
is die droe ys oor die donder
wolke uitgestrooi. Vyf minute 
daarna het die druppcls reeds 
begin val en 'n pragtige bui 
van ongeveer 'n duim het oor 
'n drie my! bree gebied uitgesak. 

Pot en Ketel 
Uit Lake Success word berig 

dat die Britse verteenwoordiger 
op die ekonomiese en maat
skaplike raad van die V.V.O. 
Rusland beskuldig het dat hy 
'n ,.uitbreidende imperlalistiese 
moondheid" is wat die Iande 
van Oos-Europa uitbuit. • 

Van belang is die feit dat die 
berig dit 'n ,.beskuldiging" noem 
- uit die mond van 'n Brit. 
Sou die verskil wat Russiese 
imperialisme onwettig en Brit
se imperialisme wettig maak, 
miskien in die feit le dat Rus
land 'n .,uitbreidcnde" en Brit
tanje 'n inkrimpende imperia
Jistiese moondheid is? 

Ko111111uniste Val Uit 
Met No111inasies 

Die Kommunistiese Party wat 
hoop om van die Naturelle Ver
teenwoordigende Raad 'n spreek
buis van die kommunisme te 
maak, voel teleurgestel dat die 
kandidate wat bulle vir die no
minasiestryd in die veld gestoot 
bet, maar 'n bale swak verto
ning gemaak bet en dat selfs 
sittende Iede wat bulle weer 
verkiesbaar gestel bet, die rug 
op die Kommunistiese Party 
begin keer. 

Een van die sittende lede, 
Paul R. Mosaka, (hy het die 
derde meeste stemme gekry) het 
sy blydskap uitgespreek dat die 
naturellebevolking bulle nie deur 
die Kommuniste laat verlei nie. 
Hy verklaar dat die Kommu
niste geen kans het omdat die 
naturellebevolking deur bulle 
propaganda gesien het. Mosaka 
stel hom verkiesbaar vir Trans
vaal en die Vrystaat. 

Dit blyk dat die KommunJs· 
tiese kandidaat Mofutsanyana 
minder as tien persent van dle 
stemme wat die voorste kan
didaat gekry het, op hom ver-

enig het. Daar is sprake dat 
die Kommuniste hul aan die 
verkiesing sal onttrek. 

Die Kommunisties blad, The 
Guardian, het intussen sy te
leurstel!ing laat blyk omdat die 
sittende lede hul rug op die 
Kommuniste draai. 

VOEDSEL 
VERMINDER 

Die wereld se voedselproduk
sie bet die afgelope jaar• met 
ongeveer sewe persent gedaal in 
vergelyking met die vooroorlog
se produksie, terwyl die totale 
bevolking met 2,000,000 gestyg 
bet, meld 'n verslag van die 
Ekonomiese en Sosiale Raad van 
die V.V.O. 

Baie Iande gebruik SO persent 
minder voedsel as voor die oor
log terwyl sommige Iande t-ot 
15 persent meer voedsel bebruik. 
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Miljoene Slawe Werk Hul 
Dood In Rusland 

Oie omvang van menslike onderdrukking. in die Russiese arbeids
kampe waar miljoene menslike wesens in 'n verh ongerde toestand as slawe 
aangehou word, is die ergste wat nog ooit in die geskiedenis van die 
mensheid bekend is, volgens 'n artikel in ,Look" wat geskrywe is na aan
leiding van 'n hoek ,Forced Labour in Soviet Russia" wat in Amerika 
verskyn bet. 

Die gegewcns in die bock 
berus op verhalc van ontsnapte 
gevangenes uit allc klasse van 
die samelewing wat op een of 
ander tyd in die kampe was, na 
die blad vcrklaar. Daar is 
minstens 12,000,000 mans, vroue 
en Jdnders in hierdie kampe 
waar hulle gevnng(' g'ebou word 
om goedkoop nrbeid te verrig. 
Hulle word in 'n balfverbonger
de toestand unngebou sodat 
bulle daardeur nangespoor kan 

Soek Grotte 
Teen 

Atoombom 
Sedert die ontploffing van die 

atoombom in Amerika, word 
daar op groot skaal na grotte 
gcsock met die doel om dit om 
te skep in skuilkeldcrs teen 
atoomaanvalle. Bale vakansie
gangers en privaat personc is 
op sock na grotte waar mens 
skuiling kan sock teen sulke 
aanvallc. 

Wetenskaplikes hoop dat bier
die ,.boom" in grotte mag lei 
tot ecn of aader ontaekking van 
vroeilre beskawing of groot 
skatte. 

word om meer werk te doen. 
Hoe meer werk jy kan verrig, 
hoe meer kan jy eet. Is Jy 'n 
swak werker, kry jy minder om 
te eet. Hulle word gedwing om 
van ligdug tot skemerdonker 
dag-uit en dug-in te slaaf op 'n 
wyse wat aan die \Vesterse 
bcskawing onbekend is. 

TWEE BRODE 
As verdere aansporing om 

meer wcrk te verrig, word aan 
die gevangcnes ook 'n maande
likse loon betaal. Niemand kan 
egter mcer in 'n maand verdien 
as die ekwiwalent van vier pond 
brood nie. Honderdduisende 
van die slawe het reeds aan oor
eising beswyk in 'n dapper 
poging om hierdie voedsel • te 
kan verdien. 

Elke slaaf ontvang net een 
brock en baadjie en 'n paar 
gomlastiekstewels. Geen by
komstige klere word in die 
wintermaandc voorsien nie so
dat die mecste gevangcnes feit
lik ultyd half doO<l is van die 
koue. 

VUIL 
Die tuiste van hierdie onge

lukkiges is gewoonlik hout-hutte 
of tente. AI verhitting wat 
hulle hier hct is stecnkoolstowe. 
Geen komberse of ander ver
hittingsmiddels word verskaf 
nie. 

Die medicse en sanitcre dien
ste is uiters gebrckkig. Ook 
ken die arbeiders feitlik nie 
seep of handdoeke nie. 

Die kampe is alma! met 
doringdraad omhein en wagte 
vanaf torings bcwaak die inge
keerdes. Nicmand word ooit 
uit die kampc losgelaa£ nie. 

GENOEG RESERWES 

· Sonder dat daar rcde voor is, 
word daar gedurig deur spioene 
en agente op hierdic mense ge
spioeneer. Dikwels dien daar 
aanklagte van ,anti-Russiese 
bcdrywighcdc en sabotasic." So 
'n klag wat deur 'n magistraat 
verboor word, word g('woonlik 
opgevolg deur die doO<h·onnis. 

Die feit dat daar duisende 
manne en vroue in die kampe 
omkom, maak blykbaar gcen 
indruk op die owerheid nie. 

· Daar is altyd genoeg reserwes 
in Rusland wat aangcbring kan 
word om die dooies sc plckke 
in te neem. 

SWART MARK 
IN BABAS 

Daar is tans 'n groot onwct
tige swartmark in pas gcbore 
babas in New York aan die 
gang. 

Bcrigtc lui dat ryk kinderlose 
egparc soms tot £500 vir 'n baba 
betaal wat bulle op onwettige 
wyse in die hande kry. 

Pogings word aangewend om 
die handel in kinders te be
eindig. 

Kommuniste 
In ltalie Offisiere van Gebied F. 

Hoe stcrk is die Kommuniste 
in Italii!? Ondcrstaandc is d\e 
syfers waarmec bulle spog: 

Tydens die agste Kommunis
tiese kongrcs in Italic was daar 
782 afgcvaardigdes wat 2,282,048 
lede uit, 92 provinsies verteen- , 
woordig bet. 

Onder die vcrtccnwoordigers 
was daar 287 arbeiders, 247 in
tellektueles, 146 werkgewers, 32 
kunstenaars, 31 klcinboere, 13 
plaasarbeidcrs en 13 huis
vrouens. 

Van hierdie verteenwoordigers 
het 422 saam met die partisane 
(moordenaars van Mussolini) 
geveg. 

Van die res was 323 in die 
tronk ter\\-'YI die voorsitter 18 
jaar lank in die tronk was. 'n 
Vroue-afgevaardigde was 13 
jaar lank in die tronk. 

Die Kommunistiese Party in 
Italii~ het 104 lede in die parle
ment. 

IHkomdtc. A. M. Pretorlus van die Rustenburg-lUarico kom
mandantskap en genie. A. C. 1\1. 1\fostert, Gebiedshoofvrou van 

N oord-Tran!lvaal. 

··· ········~·································· 

TROU EN STERWE 
IN RUSLAND 

Die Russiese Opperste Sowjetraad het die tussentydse 
dekreet van Stalin wat Russiese onderdane ,·erbied om met 
buitelanders te trou, bekragtig. Russe mag dus voortaan nie 
met>r met burgers van ander Iande trou nie. 

Die afskaffing van die ,.dood
straf" is ook bekragtig. Dit 
bcteken egter nie dat Russicsc 
onderdanc voortaan nie meer sal 
sterf vir hul oortredings nie. 
Hulle word ecnvoudig tot ge
vungeni!istraf veroordeel waar 
hullo in elk geval sterf nan ont
bering. 

Victor Kravchenko, 'n \'OOr
malige hoe Russies amptenaar, 
bet in sy bock Ek Kies \'ryheid 

verklaar dat baie min veroor
dceldes in Rusland ooit weer 
vrygelaat word. llulle word nie 
outomaUes vrygelaat na ver
stryking van die vonnis nie, 
maar slegs op spe!linle bevel van 
die regering, en sells dan word 
die enkele gelukkiges nie toege
laat om na hul woonplek terug 
te keer nie, maar word bulle 
verplig om in spesiale dorpe ''ir 
oudgevangenes te gnan woon. 

Waarde 
In 

Verhoog 
Tronk 

'n Vrou in Boston het erkcn 

dat sy haar man moedswillig 

whisky gee om hom dan clke 

kccr as hy dronk is, aan die 

polisic uit te lewer. 

Haar verklaring vir die cien

aardige optrcde was: ,.Sober en 

vry verdlen hy 30 dollar per 

week. Dronk en in die tronk 

laat hy vir my en die kinders 

in aanmerking kom vir welsyns

tjeks wat sowat sestig dollar per 

week bedra. 

Grootwildjagter 
Slyt 7 Jaar In 

Gevangenekamp 
Om jou a.vontuurlike lewe, as grootwildjagter op die 

booglande van Tanganjika, af te sluit <leur sewe jaar lank 
in vier verskillende intemeringskarnpe te sit, is nie 'n aan
gename a.fronding vir jou lewe nie. Hiervan kan mnr. Piet 
J. Niewenhuizen, 'n Afrikaner wat die grootste gedeelte van 
sy Iewe in Tanganjika deurgebring het, getuig. 

Tans bevind oom Piet hom in 
Milnerton waar hy vir 'n on
bepaalde tyd woon. ,Jy sien, 
ek is nou soos 'n volstruis, ek 
is eintlik landloos en het nic 'n 
tuiste nie. In Tanganjika en 
RhodesiC wil bulle my nie hC 
nie en hlcr in die Unie kan 
niemand my se in watter PQ:~i

sie ek vcrkeer nie", het hy nan 
'n vertcenwoordiger van Die 
O.B. verklaar. 

Oom Pict het 'n vee! bewoe 
!ewe agter die rug. Hy is reeds 
in 1896 na Rhodesie saam met 
'n aantal ander baanbrekers. In 
1905 het hy na Tanganjika ver
huis waar hy 'n bcstaan probeer 
maak hct. Hiervan vertel oom 
Piet dat dit nle 'n maklike taak 
was nie. Alles was woes en wild. 

Hy kon egter 'n !ewe maak 
uit jag. ,.Daar is vir jou 'n 
!ewe, beter kan mens nie begeer 
nie", vertel hy. Hy het ook 'n 
boerdery aan die gang gesit. 

BY DUITSERS 

Toe kom die Ecrstc Wereld
oorlog en dit is hier waar oom 
Pict 'n groot rol gcspeel het. 
In Duits-Oos-Afrika hct hy by 
die Duitse magtc aangesluit en 
waardevolle diens as vcrkenner 
gelewer. Hy het in die veld ge
bly tot aan die clnde toe hy 
saam met die Duitsc magte wa
pcns moes neerlo. Die Britse 
owcrheid het hom daarna saa~ 
met die Duitse trocpc na Duits
land gestuur waar hy tot 1921 
gcbly het. Oom Piet h<'t groot 
lot vir die behandeling wat hy 
van die Duitsers ontvang het. 
Hy is ook die trotse be!>itter 
vnn twee Ysterkruise wat hom 
toegeken is vir dapperheid. 

VERLOOR ALLES 

By sy terugkeer moes hy cg
tcr vind dat die Britte sy plans 
en al sy besittings verbeurd \'Cr
klaar het. Hy moes weer van 
voor af begin het. 

In hierdic tyd hct hy opge
trec as wildvanger vir 'n Duit
ser wat diere vir 'n museum ver
samcl hct. Altesaam bet oom 
Piet b~ na 50 klein renostertjies 
lewendig gevang. Om bulle in 
die handc te kry, word die koei 
doodgcsldct. Die klei~tjies bly 
gewoonlik by die moeder stann 
waar bulle dan met 'n !let of 

1\lnr. P. !ll"iewenbuizen 

vangstok gevang word. Lceus 
en tallc ander wild het die slag
offers van oom Piet geword. 

INTERNE RING 

Met die uitbreck van die af
gelope oorlog, is oom Piet saam 
met die Tanganjika-Duitsers as 
Duitsc onderdaan ge-interncer. 
Hy was ccrs in Dar-es-Salaam 
in die kamp en daarna in die 
kamp by Salisbury. Eindelik is 
hy na. Leeukop gestuur maar 
hy hct die laastc jare van die 
oorlog in Baviaanspoort geslyt. 

Van di<' !ewe in die kampe het 
die Rhodesii;rs hom die bcste 
bchandel. Daar was hulle felt
Ilk op parool uit en kon hulle 
bedags buite die kamp rond
loop. 

By Ba,·iuan!>poort is bulle eg
ter soos honde bebandel. Dik
wels is duar sonder die minste 
rede op bulle gcskiet. Soldnte , 
bet aan die N'n kant van die 
butte gestaun t•n 'n koeiH dwars
deur al die butte geja sodat die 
gevangene'l mo('., platval om nie 
raak geskiet te word nie. 

Oom PICt sc . avontuurlike 
!ewe word tans tc bock gestel 
deur mnr. H. J. Pictcrse (Deki) 
by wie oom Pict tans inwoon. 
Hy is reeds sewcntig maar nog 
sterk en regop vir sy ouderdom. 
Hy hoop om een van die dae na 
sy kinders in Rhodcsie te gaan, 
want hy mag nooit weer na 
Tanganjika terugkcer nie. Sy 
twccde plaas is tans ook dcur die 
Britse owerhcid verbcurd ver
klaar. 

HEILBRON SKEP 
NUWE MOED 

VIR STRYD 
Op Donderdag, 29 Januarie is 

offisiere van die Heilbronse 
Kommando, onder Ieiding van 
komdt. D. J. M. Cronje, ontmoet 
en toegespreek dcur genl. Steyn 
Jordaan van Kroonstad en hf
komdt I. L. Ferreira van Pre
toria. 

Die opkoms was goed, nadat 
ons op kort kennisgewing moes 
reageer. Na die verwelkoming 
was genl. Joraan eerste aan die 
woord. Hy hct aile offisiere 
aangemaan om in hierdic maand 
wat voorle alles in bulle ver
moe te doen om sake weer in 
die haak te kry. Hfkomdt. Fer
reira het hierna die offisierc 
tocgespreek en hom vera! be
paal by die erns van hierdie 

reorganisasie - hoe noodsaak
lik dit is om verlore skakels weer 
op te tel. 

Die vraag waarvoor bcstaan 
die O.B. nog, waarvoor werk 
ons nog, hct hy met kragtige 
taal beantwoord. 

Die nuwc metode met die rc
organisasic is toe verduidelik, 
waarop a! die offisicre eenpa
rig daarmec saamgestem het. 

ll Klein kommando's is in die 
dorp ('n distrik gevorm, wat die 
ledetal nou maklik kan verdrie
dubbel, nl. tussen 400 en 500. 
Ons was in die verlede uitge
dun maar hct gcweier om die 
witvlag op te steek en nou gaan 
ons weer met nuwe moed die 
stryd aanknoop, met ons K.G. 
aan die hoof. - <Korr.). 
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.Unie 
£12 

V erkoop Suiker Teen CYPRIOTE KOM OP 
GESAG VAN 

DEPARTEMENT aan Brittanje en V oer 
Weer in teen £24 Per Ton 

Die suikertekort wat grotendeels op kunsmatigf' wyse in die Unie 
geskep is deur o.a. reusagtige uitvoerf' na Brittanje in die verlede en tans 
nog langs private kanale voortgesit word in die vorm van geskenke-pakkies 
(ongeveer 100,000 pakkies per maand) word tans aangevul deur die invoer 
van suiker uit Brittanje. Dif' eer ste 2,000 ton van die verwagte 4 0 ,000 ton 
het verlede Woensdag in Kaa})Stad aangekom. Dit sal deur ons inmaak- en 
lekkergoedf ahrieke gekoop word teen ' n aam;ienlike h oE'r prys as wat vir 
hinnelandsf' suiker hetaal w01·d, en meet· as twee keer ~oveel as wat Brittanje 
vir ons suiker betaal het. 

Die mengelmoes immigrante - waarvan die meeste 
.Jode. - wat die afgelope week \'&nuit Cyprus, Pole, Littoue 
en elders gekom het, het op volle gesag van die Departement 
v·an Binnelandse Sake na die Unie gekom, en hulle \isa.'> 
is deur die Unie-verteenwoordigers in die buiteland uit
gereik. 

Die Unie !te suikero<'ste het 
sedert die O('sjaar 19!4 - 1945 
jaarliks gedaal terwyl di(' ver
bruik jaar na jaar to('g('neem 

VE.RLIES OP 
UITVOER 

1\let die verkoop ''an aartap
pels aan Brittanje, verlede 
jaar, h('t die Un ie 'n verlies 
van £19,000 gely, volgens die 
jaarvenllag van di(' Departe
ment van Landbou. Die oor
saak van die verlie~o \\Ord toe
geskryf aan die verpakkings
koste en vervoer wat 6s. 8d. 
per sak bedra bet. 

bet. Afgesien' hiervnn het die 
Unie voortgegaan om suiker na 
die buiteland, boofsnnklik Brit
tanje en Rhodesie, uit t e voer. 
In 1944-1945 was die oe!> bietjie 
meer a!! 614,000 ton; 'n jaar 
later wa" dit 60,000 minder as 
ge,·olg ,·an droogt('.,, In hierdie 
jaar bet Suid-Afr ika '71,000 ton 
suiker t.•en gesubsidieerde pr~·

se uitgevoer. In Engeland WIU• 

die &t>middelde pry~< van hit>rdit• 
suiker Uf per ton terw~·l dit in 
Suid-Afrika tet'n £22 per ton 
' 'erkoop is. 

Prysdaling 
In \t.S.A. 

Die pryse van voedselstowwe, 
waaronder koz:ing, mielies, ha
wer en sojabone het die afge
Iope week skielik in Amerika 
gedaal en dcsku ldiges mcen dat 
die inflasieneiging in Amerika 
cindclik die wind van voor be
gin kry. Dit ]{an moontlik die 
begin van 'n depressie wees. 
Indien daar nie doeltreffcnde 
maatreels geneem word nic, mag 
die Amerikaanse ekenomie in
eenstort. Prysbeheer sal een 
van die vernaamste maatreels 
wces om dit teen tc werk. 

Die prys van katocn het ook 
aansienlik gedaal. Die ineen
storting van die Amerikaanse 
mark kan hom internasionaal 
laat geld. 

, TE. MIN 
A 

Terselfdertyd was daar 'n 
groot plaaslike tekort aan sui
kcr, maar ten spyte van die 
feit dat die oes 61,000 to:1 min
der was, · is die uitvoer met net 
40,000 ton gcsny. In 1946 '47 
was die ocs maar 425,000 ton, en 
ecrs toe hct die regering aile 
uitvocr vcrbied behalwe die na 
Rhodesie. Ons plaaslikc ver
bruik was toe reeds vcr meer 
as 600,000 ton per jaar. 

BAlE DlJURDER 

nl. £22 per ton. Hoe die Unie
reg('ring hierdifl transaksie me~ 

die beginsel \ Rn Ekonomie rym, 
is nie te verklaar nie. 

<Vervolg van vorlge ko).) 
dollar of goud kan betaal. Soos 
te verwag, is Suld-Afrika maar. 
te gewillig om agter Britanje in 
te val en produkte teen boer 
pryse tc koop as waarvoor dit 
plaaslik geproduseer word, na
dat hy sy eie goedkoper uitge
voer hct as wat dit plaaslik voor 
verkoop word. 

KUNSMATIG LAAG 
Origens ll)oet in gedagtc ge

hou word dat die suikerproduk
sie kunsmatig Iaag gehou Is as 
gevolg van 'n ooreenkoms van 

Die suiker wat ons tans in- die regering met die suikerbasc. 
voer, is dee! van die Britse Hiervolgens is 'n bepaalde prys 
industrHHe program om Brit- aan die base verseker op voor
tanje weer op die been te help. waarde dat die produksie nie 'n 
Volgens m,u, M. Mortifee, L.V. sekere perk oorskry nie. Die 
vir Soeloeland, voer Brittanje ooreenkoms het geen voorsie
die rou suikcrriet van elders in. nlng gemaak vir die tocname in 
Dit word dan verwerk en weer plaaslike verbruik nie, wat in
verkoop aan Iande wat met tussen van sowat 470,000 ton 

<Vervolg in volgende kol.) jaarliks tot 800,000 ton toege-
Terwyl Suicl-Afrika !IY suiker neem het . 

teen 'n gemiddelde pry!! van £12 t-t..,..,..:+-:+-H<-:+•:•+++; t ,1 0 ++++++ Vanjaar se oes word op onge-
en £14 per ton in Brittunje ver- ~ ~ veer 500,000 ton geskat. Indien 
koop het, \'Of'r ons nou Britse f die planne om die suikerproduk· 
suiker t('t>n £2!-16-8 p('r ton in. Suiker Uit sic te verboog slaag, sal die 
Dit is selfs boer as w1utvoor s ui- • 2 
ker in S.·Afrika verkoop word, i B • tt j ~~~ ~:~ ~!~o~~wat 7 4

•
000 

ton 

·:-:· .: .. :··!·~··:~·: .. :~:.-(-:-=· ·:.(~-:· ·;-:-:· ·:..:·-t :· r1 a n e +++~·· ~· ..... + : ... ~:~:~-:-:-} 

Die voormaligc Minister van 
Binnelandse sake, mnr. Clark
son, onder wie se gesag die 
visas uitgereik moes gewees het, 
aangesien hy 'n paar weke gele· 
de nog die portefculje behartig 
het, verklaar dat hy niks van 
die hele saak af weet nie. Dit 
is ook baie sterk te betwyfel of 
die huidige Minister van Binne· 
landse Sake, mnr. H. Lawrence 
die moed sal b~ om bulle die 
land uit te sit. 

Die Minister redcneer in bier
die trant: die mense is nou hier 
en het reeds bul eiendom ver
koop en het daarby nog visas 
uitgereik op gcsag van die de
partement van buitelandse sake, 
wat hulle die reg gee om na die 
Unie te kom. Dit sou onmens· 
Jik wees om bulle weer terug te 
stuur. 

DOEN NJKS 

Die onverskilligbeid van die 
regering ten opsigte van die ge
balte immigrant wat die land 
binnegebaal word, bll·k des te 
trcffender uit die feit dat sy 
aandag reeds in November ver
lede jaar ge,·estig is op die bin
nekoma van Cypriote. Duar was 
al bonderde ongewenste Cyprio
te in die land, t'n toe daar weer 
'n vn1g vun twintig pt'r ,·lieg
tuig afg~>lnai i!!, is di~> regerinlt 
gevra om ;n te gryp. St'n. Clark
son b('t toe belowe om die im
rnigrasi~ uit daardi(' eiland te 
laat 11top ~<it, en dat by die t\\in
tig sou terugstuur. Later bet 
hy eJ'i4'r toegelaat dat bulle 
hier bJ~· op grond , ·un ,.mens· 
likbeid~toorwegings". 

Die verbasing is sclfs in die 

Engelsc pers uitgcspreck dat diE.' 

stroom Cypriote blykbaar nog 

een strook deur na die Unic ge· 

vlocl hct. 
, 

Ongf'wenste , ·reem•lelinge kom 

nit> net uit Cyprus nie, maar 

volg('n!l (lie StaatKko~>rant ill aan 

2,000 n~>emdelingf', hoofsaaklik 

Jode uit Oos-Europa in die af

gelope ses maande burgerreg 

ve.-let-n. 

S.A.' SE. IMMIGRANT 
Gelyktydig met die berig dat Rusland besig is om 1,500,000 Kom

muuistiese agente oor die hele wereld te versprei, hf't Suid-Afrika die afge
lope week 'n bontspan immigrante uit aile dele van die wereld ontvan~ wat 
by sekf'r nie ntet oop anns kan welkom beet nie. Hulle is sowat 500 in 
getal en is hoofsaaklik Jode, Grieke, Cypriote en ltalianers - dns almal 
ouassim ileerbarf' persone. 

E lke skip wat uit Suid-Afrika in Engeland aankom, bring 
Britse immigrante wat in Suid-Afrika was, terug, sltryf die 
korrespondent \'an die Cape Times uit Louden. 

.,Dit is moeilik om hul getallc 
vas te stel, maar bulle is 'n aan
sienlike getal", vertel by. Die 
teruggekeerdes het veral bc
swaar gemaak teen die feit dat 
bulle gC'cn huise kan kry nie en 
dat die !ewe in Suld-Afrika niP 
'n heme! op aardt· Is soos aan 
bulle voorgehou nie. In Johan
nCllburg, so verklaar bulle, is 
daar geen plesier nic. ,On!> het 

die Iewe in Johannt'.,burg ver
velig gt'vind. Daar i~; so min 
musiek - ek hou daarvan om 
na kon~oerte te gaan - en daar 
is geen tenters nie", bt't 'n daml' 
wat mit die Athlonl" Castle nn 
Brittunjl" t~>ruggf'ket'r bet, \('r
klaar. Hicr is ook nk• volop kos 
en sonskyn nie. Hullc kon ook 
nie saans uitgaan nie, want bulle 
was bang vir die naturellc. 

N iema nd, ook nie ('f'rs die re· 
gering nie, bet plaaMlik geweet 
\vie en \\at op die ~;kip waM 
totdat hy in Durban anker ge
goei bet nie. Dit het toe geblyk 
dat dilur altesame 16 verskillen
de nasionaliteite - o.a. 98 Ita
Jianers, 16 pole, 10 Suid-Afrika
ners, 2S5 Britse ondt'rdane (van 
wie die hellte Jode, Grieke en 
Cypriote is), 18 stautlose pe rso
ne (ook boofsaaklik Jode e n 

Grieke), 20 Joego-Slawiers, 12 
Swede, ' n paar , Duitsers" e n 'n 
paar Littouers op die skip is. 
Hulle is a lmal van , ·oorneme om 
bulle in Suid-Afrika te , ·estig. 

Hoe die regering kan toelaat 
dat sulkc persone, wat geen 
aanwins vir ons land is nie die 
poort!.' van die Unie kan oor
stroom, is onverklaarbaar. In 
teenstclling hlermee word Ne
derlandsc immigrante uit Suid-

Afrika geweer. Blykbaar is die 
!cit dat bulle nie ,Britse on
derdane" is vir die regering 'n 
gcnoegsame bewys dat hulle nie 
geskik is vir Suid-Afrlka nic. 

Die :\linister van Blnnelandse 
(Vervolg op bls. 6, kol. 3) 

,Die O.B." word gedruk deur PTo 
Ecclesla·Drukkery Beperk, Slellenboach, 
vir die ~lenaaro en ultgewers: VOOR· 
SLAG (Edma.) Bell"rk. Oroote Kerk · 
r;ebou 703, p.,.bua 1411, Kerlcpletn, 
Kaapsta4. 




