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A·.P. 
In 

Kry 6 Setels 
Transvaal 

Die Afrikanerparty sal ses setels in Transvaal met die 
·aanstaande algemene verkiesing betwis. Nie een hiervan 
word tans deur die H.N.P. in die volksraad verteenwoordig 
nie en die meerderhede waarmee die V.P. die setels tans hou, 
wissel van 486 tot 2,208 stemme. 

Bewua van die Brltse onmag, 
caan Argentinle en Chili on
geblnderd voort om die eilande 
In die Falkan-gebled, wat Enge
land as sy eiendom beskou, te 
annekseer. · 

Vlooteenhede van Argentinie, 
OhUI en BrittanJe beweeg tans 
In hlerdie waters om hul aan-

S.A. Voorperd 
In Britse Ryk . 
Suid-Afrlko. - met sy klein 

blanke bevolklng - bet sy 
vooroorlogse posisie as die 
~tste mark vir Britse goe
dere herwln, berig Sapa
Reoter ult Londen. Die tweede 
plek word deur lndie inge
neem. met Australle derde en 
Ierland vlerde. Argentinie 
het van die vyftiende plek op
geskuif na nommer agt. 

·······-----

sprake te ondersteun. Chili bet 
reeds sy vlag op die Greenwich
eiland geplant en 'n leerbasis 
da.ar opgerig. Gmhamland ('n 
skiereiland op die vasteland van 
Antarktika) sal ook deur Chill 
lngepalm word. 

Die Chilieense president bet 
in 'n verklaring gese dat daar 
aanduidings is dat die Suidpool
eilande ryk Is aan uraan - die 
mineraal waaruit atoomkrag 
verkry word. 

Ten spyte van Britse dreige
mente en vlooteenhede wat soon
toe haas, bet Argentinie reeds 
'n leerbasis op die eiland De
ception opgerig. Verwag word 
dat die ei.land vandeesweek 
amptelik in die naam van Ar
gentinie geannekseer sal word 
Die portret van pres. Peron sal 
da11 ontbul word. 

Intussen bet 'n ander Suid
Ameriknanse stnatjie, die Repu
bliek van Guatemala, geeis dat 
Brittanje Hondarus ontruim 

omdat die gebled hom toekom. 
Hy ondersteun ook die eise vau 
Argentinie en Chlll. 

17,000 In 
7 Maande 

Gedurende die eerste sewe 
maande van verlede jaar bet 
17,091 immlgrante die land bln
ne gekom. Volgens verklarlng 
van die re&'ering is 7,000 imml
grante wat deur die staat ge
werf is, in nege maande na die 
Unie gebrlng. Dlt blyk dus dat 
ba,ie meer ,ongekeurde'' lmml
grante die land binnekom as 
die sogenaamde ,gekeurde'' 
va.k.mAnne onder die regering
skema. 

Teenoor die 17,091 immigrante 
bet daar egter 5,682 Suid-Afri
kaners die hind in die eerste 
sewe maande van verlede jaar 
vir goed verlaat. 

Die volgende is die setels (die 
name van die huidige verteen
woordiger en die meerderheld 
wat hy in 1943 behaal het, volg 
in hakics: 1\fi(ldelburg (dr. H. 
0. Ekstcen, V.P. - 883); Pre
toria-Distrik, (mnr. W. J. Prins
loo - 486) ; Lydenburg, (mnr. 
J . F. Mare - 991); Potchef
stroom, (mnr. H. van der Merwe 
- 890); Bmkpan (mnr. A. E . 
Trollop - 1679); Roodepoort 
(mnr. F. B. Allen - 2,208); 
Bethal-l\liddelburg ('n nuwc 
setel, voorheen Bethal, is deur 
mnr. J. P. Fourie in 1943 met 
666 stemme vir die V.P. behou). 

'N SKANDAAL AAN GANG .MET 

In Johannesburg is aange
kondig da t die Transvaalse Na
sionale Party sy goedkeuring 
aan hicrdic reeling geheg Het. 
Die name van die kandidate 
wat .hie rdie setels gaan betwis, 
is reeds aan die H .. N .P. voor
gele maar sal later aangekon
dig word. 

Besonderhede oor die ander 
setcls wat die A.P. sal betwis, 
is nog nle bekend gemaak nie, 
maar volgens gerugte sou alte
same elf setels na die A.P. 
gaan. 

Die Engelse pers het die at
gelope week berig dat Frank
fort in die Vrystaat aan mnr. 
N. C. Havenga toegese is, en 
dat die sittende H.N.P.-lid, kol. 
Dohne, 'n setel in die senaat 
sal kry. Dit word egter deur 
die Icier van die H.N.P. in die 
Vrystaat, adv. C. R. Swart, ant
ken. 

SKEEPSVOORRADE ? 
Is Suid-Afrika hesig om 'n groot deel van die wereldskeepvaart 

van voedselvoorrade te voorsien vir hul reise na ander Iande, of word aan 
skepe deur die Unie op oordadige wyse lewensmiddels verskaf wat later 
elders in die see gewerp word om plek te maak vir vars voorrade, of vind 
ons skaars voedselsoorte hul weg na Europese swartmarkte? 

Hierdie vrae doem o phy vergelyking van die voorrade wal kort 
voor die oorlog aan skepe in Unie-hawens voorsien is mel die wal nou aan 
'n kleiner aantal vaartuie verskaf word. Die syfers is ongelooflik, en toon 
dat daar tans ruim ses maal soveel aan voorrade gelewer word as in 1938, 
terwyl die aantal skepe mel meer as die helfte venninder bet 
~let ander woorde, die Unie- de bestaan uit lewensrniddele 1 !liNDER SKEPE 

regering lewer tans meer 88 12 wat in die Unie geweldig skaars 
maa1 soveel voedsel gemiddeld Is, en soms vir blnnelandse ver
aan elke skip 88 voor die oor- brulkers glad nie verkrygbaar 
log. Aangesien die voedselver- Is nie. 
bruik tog immers konstant moes Volgens syfers deur die Minis
gebly het, beteken dlt dat elke ter van Ekonomlese ontwikke
sklp ongeveer 92 persent van sy ling verstrek, is In die jaar 1946 
voorrade vir ander doeleindes altesame ongeveer 4,893,000 
moet gebruik, of dit na athan- pond Suld-Afrlkaanse produkte 
dellng van sy rels in die see en 2,660,000 lngovocrde produ~
vlr die visse werp. Die oorgrote te . aan besoekende ske~e m 
meerderheid van hlerdie voorra- Ume-ha:wena gelewer -:- n ge-

samentltke hoeveelhetd van 
nagenoeg 7,MJ,OOO pond. 

Hlerteenoor Is In 1938 slegs 

Maar die aantal skepe wat 
die Uniehawens tans besoek Is 
omtrent tweemaal minder as 
in 1938 - dit kan afgelei word 
van die syfers vir 1945-'46. In 
hierdie jaar, eindigende 31 
l'llaart, bet 4,867 skepe met 'n 
totale tonnemaat van 14,696,000 
die Unie be!roek, terwyl die sy
fers vir 1938 11,020 skepe met 
'n tonnemaat van 44,117,000 is. 

V.S.A. SAL HELP 
TEEN ROOIES 

nagenoeg 890,000 pond Suid
Afrlkaanse en f32,000 ingevoer
de produkte gelewer, wat 'n to
taal gee van nagenoeg 1,322,000 
pond 

Dus het In 1938 nie net mcer 
skepe die hawens aangedocn 
nie, maar ook groter skepe, so
dat as na die grootte van die 
skepe (in tonnemaat) gekyk 
word, die vergclyking tussen bc
soekende skepe vir die jare 
1946 en 1938 'n verhouding van 

~, ''RE'iiLLE""'V'ORDEi'''~ IN GRIEKELAND 
Amerika sal in die toekoms============== 

meer regstreekse hulp nan 
Griekeland verleeu om die nan
tog van die Kommunistiese gue
rilla-magte in Griekeland die 
hoof te bled, volgens 'n gesag
bebbende Ameriknanse verkin
ring. 

Die Griekse Guerilla-leier, 
genl. Markos, het onlangs in 
'n persgcsprek verklaar dat die 
Kommuniste reeds sewe-tiendes 
van Griekeland ,.bevry" hct en 
dat die Griekse. ,.fascistc" (d.w.s. 
die anti-Kommuniste) nog net 
in besit is van die stede en die 
omliggende gebiede. 

'n Af<lelingshoof van die Ame
rikaanse departement van buite
landse sake, Loy Henderson, bet 
\'erklaar dat Amerlka nie afsy
dig sal stnan as vreemde agres
sors Griekeland van sy vryheid 
beroof nie. 

Amcrikaanse 'oorlogskepc be
weeg lntussen in die Griekse wa
ters. 

Vordering deur die 
Griekse kommunls
tiese rebelle word ge
leidelik gemaak, en 
na mate bulle vor
der word die gevaar 
groter dat Amerlka 
sal moet ingryp om 
Rossie,~ uitbreiding 
na die 1\-liddellandse 
See te verboed. Die 
gevnar bestaan dat 
Griekeland 'n twee
de Spanje kan wees 
waar 'n burgeroorlog 
kan omsit t-ot 'n 
kragmeting tussen 
ouitelandse moond
hede. 

Ons toto toon ge
wonde Griekse offi
siere en soldate wat 
wag op vervoer na
dat die rebelle twaalf 
briie agter hul rug 
vernietig bet. 

18-Voudige 
Vermeerdering 
Per Skip Sedert 
Oorlog -

. 

3 tot 1 gee. Nogtans toon die 
voorrade vir dieselfde Jare 'n 
verhouding van 6 tot 1. 

18 1\IAAL 1\IEER 

In werklikheld dus ontvang 
elke skip vandag-indien ons 
1946 as maatstat neem - ge• 
middeld 18 maal meer voor
mde vir gebruik op see u 
wat by in 1938 geneem bet! 

Wat maak by met die orire 
9UI persent van sy voorradef 
Word dit ,nan ander skepe ge
gee wat elders been rels of 
word dit in die see gegooi f Of 
vind hierdie oortollige voorra
de hul pad na die swartmarkte 
van Europa? Of is dit 'n soort 
ongenoemde ultvoer na Brittan
je? 

Dit is alles vrae wat opkom 
en waarop die regering 'n ant
woord aan die volk verskuldlg 
is. Want die oorgrote meerder
heid van hierdie voorrade be
staan uit lewensmiddele waar
aan groot tekorte in die Unie 
bestaan of in 1946 altans be
staan hct. 

VLEIS EN SEEP 

So by voorbeeld is In 1946 -
'n jaar van groot vleisslmarste 
- 5,406,119 90nd vleis ann ske
pe gele\\ter In vergelyklng met 
slegs 805,255 pond in 1938 toe 
die skepe wat omvang betref, 
inderdaad maar een-derde was 
van di6 wat In 1.946 die Unie 
besoek bet. Aan seep - wat by
kans onbekombaar was In daar
die jaar - is In 1946 253,614 
pond gelewer teenoor slegs 24,-
566 pond in 1938, terwyl die sy
fers vir hotter 165,115 pond teen
oar slegs 19,698 pond, en vir 
sulker onderskeidelik 653,198 
pond en 120,081 pond ·was. 

~let ander woorde, toe die 
Suld-Afrikaanse hulsvrou se 
bottervoorrnad met 75 persent 
verminder is, bet die regering 
vreemde skepe se toeseggings 
aan hotter met H persent bo 
hul behoefte verhoo&'. 

Kan die regerin&' aan die volk 
'n verklaring gee van hierdle 
el.;maardige toestand? Of moet 
die volk sy eie gevolgtrekklne~ 
maak? 
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Unie Het Nie 
Genoeg Water: 

As lntekenare 
Adresse 

Verander 

MIDDE.L TE.E.N SE.KE.RE. 
SOORT HARTKWAAL 

Staatsbeheer 
Bepleit 

Ten einde die nywerheidsontwikkeling van die land te 
verseker en te verhoed dat ons beperkte watervoorrade ver
kwis word, stel die Direkteur van Besproeiing, mnr. L; Macken
zie, voor dat die water in al die rivlere van die Unie staatsbesit 
word sodat die gebruik daarvan van owerheidswee beheer 
word. So 'n stelsel sal ook die alleenreg wat die oewereienaars 
op die water in die rivler bet, vervang. 

Persone \Vat adresverande
rings in verband met die ver
sending van die blad aan die 
admlnistrasie van Voorslag 
stuur, word versoek om as
seblief bul ou adres ook te 
noem en veral daarop te let 
om dieselfde voorletters op 
te gee as die wat op die ou 
adres verskyn. Omdat daar 
ander mense soms met die
selfde of byna dieselfde voor
letters en van op die blad in
teken, moet hierin groot nou
keurigheid aan die dag gele 
word. 

'n Nuwe geneesmlddel, wat 
van soet klawer vervaardlg 
word, mag misklen verllgting 
bring aan bale persone wat aan 
kroonhartslagtrombosc ly, bet 
dr. Karl Paul Link, professor 
in Biocbemle aan die Unlversl
telt van Wisconsin, verklaar in 
'n toespraak voor die Noord
oostelike afdeling van die Ame
rikaanse Skelkundlge Verenl
ging. 

Dr. Link bet daaraan tocgc
voeg dat gereelde dosissc van 
die mlddel die lewens van die 
persone wat aan die betrokke 
bartkwaal ly, mag vcrleng. In 
die verlede bet pa.slente wa t 
die eerste aanval van kroon-

In sy verslag verktaar a1e 
direkteur dat daar 'n neiging 
wa.s om alle fabrieke langs die 
Vaalrivier saam te trek sodat 
dit nie meer lank sal duur voor
dat die waterverbruikgre ns be
reik is nle. Dlt is nodig dat 
'n beter en spaarsamer bebeer 
oor ons water toegepa.s word 
aangesien bale van ons be
s proelingsmetodes verkwistend 
en primitief is. ,.Dit is duide
lik dat die tyd nle meer ver is 
wanneer ons beperkte water
voorrade gena.sionaliseer en 
onder staatsbebeer geplaas sal 
moet word nie", lui die verslag. 

VERBASENDE HERLEVVING 
VAN 0.8. IN TRANSVAAL 

,Gebied E (Wes- en Suid-Transvaal) bet sy krisisjaar agter die rug 
en is besig om weer te beweeg. Daardeur is getoon dat die Ossewabrand· 
wag wei deeglik in staat is om teenslae te oorlewe," bet hoofwaggenl. Hein 
Richter in 'n onderhoud aan Die O.B. verlede week gese. 

,.Hoe eerder dit besef word 
hoe beter, want ons ontwikke
ling en ultbreldlng as volk is 
in ho~ mate athankllk van die 
manter waarop ons karlge wa
terbronne beskerm en ten beste 
benut word.'' 'n M.etode waar
volgens elke besproeler belas
ting sal betaal vir die hoeveel
heid wat by ult die rlvlere ge
bruik, word ook aanbeveeL 

IN BANDE 

Ander deskundlges wat 
bulle menlng oor die water
voorraad van die Unie uitge
apreek bet, meen dat die Unie 
se ultbreldlng blnne die eer
ste 25 jaar aan bande gele 
sal word a.s gevolg van 'n 
watertekort. 

Staatsdeskundlges bereken 
dat lndien ons watervoorraad 
ten voile benut word en daar 
'n gebalanseerde ultbrelding van 
landbou en nywerhede In Su4d
Afrika Is, die Suld-Afrikaanse 
bevolking tot 8 miljoen blankes 
en S~ miljoen nle-blankes be
perk is. 

AI die Suid-Transvaalse ny
werhede (en dit is die gebled 
waar die meeste nywerbede 
sumgetrek is) is afhanklik van 
bulle water ult die Vaalrlvler. 
Tans voorslen die Waterraad 
65,000,000 miljoen gelling per 
dag aan nywerhede. Die mak
slmum wat die raad kan voor
slen is 200,000,000. Hlerdie perk 
sal binne 25 jaar berelk word, 
aldus deskundiges. 

Genl. Richter is genader na 
aanleiding van berigte dat Ge
bled E, met hoofkwartier in 
Johannesburg, gi'oot resultate 
bereik deur te reorganiseer op 
'n nuwe grondslag waarvolgens 
kleiner eenhede gestig word in 
dele waar die Ossewabrandwag 
organisatories verdwyn bet of 
nan die kwyn is. Behalwe die 
kommaildo-leiers skakel ook 
die individuele lede regstreeks 
met die hoofkwartier, volgens 
hierdie stelsel, sodat die voellng 
tussen die gewone brandwag en 
die O.B.-leiding voortdure nd ge
handbaaf kan word. Periodiek 
word dan ook omsendbriewe aan 
aile lede uitgestuur. Tydens die 
oorlog bet groot getalle O.B.
Iede en O.B.-gesinde persone uit 
vocling geraak met die organi
sa.sie weens die vervoervraag
s tuk en ander moelikbede wat 
die oorlog meegebring bet. Een 
van die gebiede wat die swaar
ste hierdeur getref was, is Ge
bled E met sy groot stedelike 
afdelings. 

PROEFNEMING 

Uit ondersoek bet geb~yk dat 
daar op sommige plekke vandag 
meer O.B.-gesinde persone buite 
die organisasie staan as wat 
daar ingeskrywe lede in die
selfde omgewing is. Genl. Rich
ter en genl. Barry Grobler , staf 
hoof van Gebied E , bet toe op 
die idee gekom om hierdie krag
te weer in te skakel e n wei 
in kleiner eenhede wat mee r 

REISPROGRAM GEBIED 
Wes-K oaplond 

A,, , 

Die Kommandant-Generaal, 
DR J. F. J . VAN RENSBURG 

spreek vergaderings toP op die volgende datums: 

PETRUSVILLE, 8 ~f.aart, van Vuurensaal, 2.80 n.m. 
DE AAR, 8 Maart, Stadsaal, 8 n.m. 
RICHl\IOND, 10 Maart, Stadsaal, 8 n.m. 
LOXTON, 11 Maart, Kerksaal, 8 n.m. 
CARNARVON, 1Z Maart, Afr. Gedenksaal, 8 n.m. 
FRASERBURG, 1S ~laart, Stadsaal, 4 n.m. 
SUTHERLAND, 15 Maart, Kerksaal, 8 n.m. 
CAL VINIA, 18 Maart, Ou Kerksaal, 8 n.m. 
CLANWIL~I, 17 ~l.aart, Stadsaal, 8 n.m. 
STELLENBOSCH, 18 1\l.aart, Stadsaal, 8 n.m. 

Aile vriende en belangstellendes word vriendelik 
ultgenooL 

regstreeks bearbei kan word. Die 
stelsel is by wyse van proef
neming in Okt~ber verlede jaar 
ingevoer, en die uitslag was 'n 
verrnssende sukses. Binne die 

Genl. Barry Grobler 

eerttte weke van intensiewe or
ganisasle is reeds honderde 
nuwe lede ingeskryt, en sedert
dien word daar maandeliks tien
talle nuwe eenhede op die been 
gebring. 'n Eenheid besta.an 
uit minstens elf persone. Daar 
is bevind dat behalwe ou lede 
wat afgedwaru het oral talle 
me nse is wa t in die O.B. begin 
belang stel e n nou bereid is om 
lid te word. 

BAlE BESOEKE 

Waar die bcla ngstclling in die 
O.B. d ie laa.ste jaar of wat 
hccl tema l ann d ie taan was, 
soos blyk uit die min besoeke 
wat die hoofkwartier van buite 
gchad bet , is die toeloop bierdie 
jaar so groot dat daar omtrent 
nle ' n dag omgaan dat daar 
nle tusscn twlntlg en dertig 
besoekers opdaag nie. 

Hierdie besoeke is een van die 
beste maatstawwe vir geesdrif 
in 'n organisasie, bet genL 
Richter gestl, en dit bewys dat 
Gebied E sy krisisjaar oorlewe 
het en nou weer aan beweeg 
raak. 

PRESTASIE 

Tot watter mate daar 'n her
lewing gekom bet blyk uit die 
blote felt da t hierdle gebied 
vir die afgclope paar jaar nooit 
sy geldelikc verpligtings teen
oor die sentrale ka.s kon na-

kom nie, maar vanjaar Is die 
verpligtinge aan die begin van 
verlede maand reeds ten volle 
nagekom en die nuwe eenhede 
is nog steeds beslg om fondse 
in te stuur waardeur die orga
nisasie verder In die haak ge
bring kan word. 

Genl. Richter bet verklaar dat 
by kort gelede In die Vrystaat 
wa.s waar dieselfde stelsel nou 
toegepa.s word. Die offisiere 
daar is oor die algemeen baie 
geesdriftig en groot resu ltate 
word verwag van die orga nisa
sietoer van hoofkomdt. Vale 
Ferreira. 

,.Dit is nle valse optimis me 
nie, ons bet reeds die bewyse", 
bet geni. Richter ges6. 

Voer In i.p.v. 
Eie Op Te Lei 

Die Minister van Gesondheid 
is van voorneme om in hlerdie 
jaar 'n stuk of sestlg verpleeg
sters uit Brlttanje in te 'voer. 
Verpleegsters sal nie uit ander 
Iande ingevoer word nle, bet by 
gese. Verlede jaar bet die re
gering reeds 183 Brltse ver
pleegsters ingevoer. 

(Vervolg van bladsy 3, kolom 3) 

OPPERSTERAAD OORBODIG 

sjinerie van burggraaf Bruce 
sal net misverstand veroorsaak. 

Dit is merkwaardig dat so
wei veldm. Smuts a.s die Cape 
Times vurlg verklaar dat ao 
'n raad nie nodig is nlc om
dat .,die bestaande ma.sjine
rie voldocnde Is." 

Felt is natuurlik dat sover 
dit Suld-Afrika betref, daar 
geen behoefte vir so 'n raad be
staan nie, aangeslen die Unie
regering tot die uiterttte van sy 
vermo~ die ekonomieae en kapl
taalbronne van die land lnspan 
en uitbuit om Brlttanje te hulp 
te snel en gedurlg In voeling 
verkeer met Downingstraat. Dis 
die sterkste band tussen die 
Unie en Brittanje omdat dit on
sigbaar is vir die oog van die 
volk. 

Enige super-raad vir die Ryk 
sou net 'n skyf vir republikelnse 
agita.sie wees, en daarom nade
lig vir die Rykseenheld. Waarom 
sou slapende honde wa.kker ge
maak word as dieselfde resul
tate tog lanp onsigbare weg 
bereik Jean word! 

Dit min of meer is genl. 
Smuts en die Cape Times se 
argument. 

har tslagtrombose oorleef bet , 
n ie juis veel hoop gehad om 'n 
verdere twee jaar lank te leef 
n ie. D ie siekte bestaan naam
lik daarin dat klonte in die 
bloedsomloopstelsel gevorm 
word met die gevolg dat die 
ha r t se eie bloedvoorraad ver
sper word. 

Dr. L ink beweer dat h ierdie 
nuwe middel wat toegedien 
word, die moontlikbeid dat die 
bloed ka n stol verminder en 
ook die gevaar vir 'n tweede 
dodelike aanval verminder. 

Die m iddel los cgter nie die 
klonte wat reeds bestaan op nie, 
maar ve rhoed d ie vorm ing van 
verdere klonte. 

Die moontlikhede van die 
middel is reeds in 1939 ontdek 
nadat s<lkc re mediese navorsers 
opgemerk bet dat beeste dik
wels gevrek het as gevolg van 
inwcndige of uitwendige bloc
ding, nadat hulie byvoorbeeld 
ligtc beserings opgedoen bet . 
By nade re ondersoek bet dit 
geblyk dat d ie grootskaalse 
bloeding die gevolg is van 
slegte soet klawer wa t die 
diere geoot bet. 

G eneeshere Wi I 
Nie Kop Gee 

Byna negentig persent van die 
Britse geneeshere weier om 
saam met d ie rcgering se ge
sondheidsplan te werk wat teen 
Julie onder d ie nasionale ge
sondheldswet van k rag word. 

Uit 'n opnamc blyk dit dat 
uit die 58,000 geneeshere wat 
bu lle vraelyste terug gestuur 
het, daar 40,084 is wat niks 
daarvan wil hoor en hul steun 
n lc aan die plan sal toese nie. 

Die Britse minister van ge
sondheid bet egter verklaar dat 
dit hom nie sal afskrik n ie en 
dat hy sy pla,me sal deurvoer . 
Dit is deel van die bestaansbe· 
veiligingsplan van lord Beve
ridge. 

Lewenskoste 
Styg 

Die lewenskostc bet d ie afge
lope maand weer gestyg in ver
gelyking met Desember. Vol
gens d ie amptelike s yfers bet 
dit met .4 persent toegeneem 
sodat d ie lewenskoste volgens 
regeringsberek~ning nou 41.8 
persent hoer is as voor die oor
log. 

Engelse koerante bet onlangs 
bereken dat dit reeds 69 persent 
boer is as voor die oorlog. 
Daar word bewcer dat d ie re
ger ing se syfers n ie rekening 
hou met die werklikbeid n ie. 

Russiese 
Plan Neem 
VormAan 
Die kommunistiese oes het 

blykbaar ryp geword in Tsjeg
go-Slowakye waar ministers van 
drie regse partye in die rege
rings-koalisie verlede week al
ma! bedank het. Die president, 
dr. Benesj, het geweier om hul 
bedankings aan te neem, maar 
verwag worll dat die kommu
niste, wat die sterkste enkele 
party in die land is, hom sal 
dwing om 'n s uiwer kommunis
tiese regering te laat saamsteL 

Die oorsauk van die bedan
kings is 'n dreigement van die 
kommuniste dat hulle sekere 
leien. van die regse pa rtye gaan 
vervolg op grond van 'n ont
dekte .,sameswering''. 

' n Plan van Russ iese agressie 
is onlangs openbaar gemaak 
deur 'n geheime inligtingsdiens. 
Daarvolgf'ns sou Tsjeggo-Slo
wakye die wa penskuur word 
van die Russiese Balkan-em
pire. 
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1\Ict die doe! om die I'Yi{sbandc ondcrling nog stewiger 

te lmoop sodat Yerhoed kan wol'(l dat die lede van die Britse 
Statebontl uitmelmar val, het die Britse hocrhuis eenparig 
'n formele mosie aangeneem dat 'n opperste , Raa<l van Britsc 
Voll<c" in die !ewe gel'oep moet wo1·d waardeur die le<le gc
durig onderling lean beraadslaag. 

Die voorstel is gedocn deur 
burggraaf Bruce wat verklaar 
hct dat die eerste ministers van 
die self regerende Britsc volkc 
hicrdic onderlinge raadplcgende 
liggaam moet uitmaalc Brittan
je is 'n dwergie langs die ande1· 
g-root volkc, het hy verklaar, 

DUBBELE 
BUR: GER.SK AP 
Die regcring is nie van plan 

om d ie wetsontwerp vir eenvor
mige ryltsburgerskap vanjaar 
te Iaat aanneem n ic. Hierdie 
wetsontwerp hct ten docl om 
groter eenvormighcid te skep 
in die wctgcwing van die Vry· 
gewcstcs ten opsigtc van bur· 
gerskap. 

Die wctsontwerp is die vrug 
van 'n ryks konfcrensic. Suid
Afrika het reeds 20 jaar gelcdc 
dubbele burgerskap ingevoer 
Hiervolgcns is Suid-Afrikaners 
Britsc onderdane soos ander 
lcde van die Britse Rylt, maar 
is ook onderdane van die Unie 
van Suid-Afril;:a. 

Ka:-tada het ook soortgelykc 
burgerskap inge,•oer. Die Britse 
regering het bcsluit om die \'Oor
bceld van die Unic en Kanada 
tc volg. So 'n wetsontwerp dien 
nou in die Britse parlement. 

Ve .. uuJ. '-'• ...., • ..:::;,JO\JtS 

maar in meuewerking met die 
dominiums is hy hul gelyke. Hy 
vrees dat daar nic genoegsame 
masjincrie geskcp word waar
deur ondcrlinge raadpleging kan 
geslticd nie en dat die eenheid 
va n die Statebond verlore sal 
gaan. 

Op aandrang van die Ieier van 
die Opposisie het die Eerste 
Minister, veldm. J. C. Smuts, 
hom oor hierdie bcsluit van die 
Britsc hoerhuis uitgespreek. 
Vcldm. Smuts het vcrklaar dat 
die bcsluit nie ernstig opgevat 
moct word nic omdat 'dit bloot 
'n privaat mcning van burg
graaf Bruce is, en wat die Brit
sc hoerhuis bctref, is dit 'n hoe
rangsc dcbatsvereniging wat 
geen gesaghebbenue liJgaam is 
nic. Die beslissing oor · beleids
kwessies berus by die Britse re
gering en by die laerhuis. 

llll11V())er Vanllllnfr Vo§oAo 
li{©llffi Nne lEe JPJte f1' lk W ({)) rr ~ 

D~illlt §~<al@lfr 
Op rue oomblik besta:m daar geen grond waar9p die 

regering lmn bepaal dat l:;uid-Afril<a selterc van sy aankope 
in Amerilm moet snoci met die oog op dollarbesparing nic. 
Indien by dit doen sou dit in botsing wces met <lie Geneefse 
Ilandelsoorcenlwms en die l nternasionale l\lonitere F onds, 
aangesien ons geen moeilikheid met bctaalmiddele het nie 
en geen bestaandc bumelandsc nywerheid deur invoer bedreig 
word nie, na Die O.B. Oil die bestc gesag vemeem. 

Die \Tees \'an ba ie invoet·ders 
wat van mening is dat hulle 
invocr van kapitaalgoedcre soos 
sekere soorte masjineric en 
plaasgcrecdskap van Amerika 
deur die staat beperlt kon word, 
word hiermee besweer. Die In
ternasionalc :VIonitere Fonds en 
die Geneefse Handelsooreen
koms le neer dat geen lid teen 
die produl<te van 'n andcr land 
mag diskrimineer as sy ckono
miese posi0ie dit nie vereis nie. 
E lwnome !tan op d ie oomblil< 
geen grond vir sodanigc optrede 
in die lJnie vind n ic. Suid
Afrika het we! 'n nadelige be
talingsbalans met Amerika ten 
bcdrae van £65 miljoen, maar 
ons ondcrvind geen moeilikhcid 
met bctalingsmiddele nie soos 
dit die geval met Engeland is 
nie. 

Soos ons bctalingsposisie tans 
met .-\rner ilm sban, kan inl<Ol'
ting nln :!anl;:opc aldam· slegs 
met vrywillige medewcrldng 
,-an invoerders verkry word, 
maar n ie nm ampswee nie, na 
Die O.B. meegeueel is. Berigtc 
wat tell;:ens versprei \\'Ord dat 
Suid·Afrika se invocr uit V.S.A. 
drastics ingekort sal moet word, 

word beskryf as ,wolh~arsto

rics" om die publick bang te 
maak. 

E~GELAND VRYGESfEL 

Die feit dat Brittanjc ta11s toe
gelaat word om teen ~ekere 
Suid-Afrikaanse produkte te dis
lnimineer deur die invocr 9aar
van te bclet, word gerym met 
die bcpalings van die bestaan
de ooreenlwmste op groncl' van 
die feit dat E ngeland gebind is 
deur die Anglo-Amcrikaanse Je
ningsooreenkoms. 

D it is we! 'n feit dat Suid
Afrika 'n nadelige betalings
balans in Amerika het, maar 
dit beteken glad nie dat hy nie 
in staat is om met sy goud 
daarvoor te vcrgoed nic. Des
lwndiges spreek die mening uit 
dat die toestand in die toekoms 
mag w issel, maar is optimisties 
oor die teenswoordige posisie. 

VERKWISTING 

Die bepalings van die Inter
nasionale Monitere Fonds bring 
mee dat Suid-Afrika vap,dag 
feitlil< ve rplig word om gocdere 

Orrn$ff glbJ@re 
!E@rnKdJ Werh 
~~fc~r 

SKADELDi Vm RYJ{ 

Die besluit van die hoerhuis 
is van almdemiesc aard en die 
gcmenebes sal negalief teenoor 
so'n raad staan. Suid-Afrika is 
heeltemal daarteen gckant, het 
die Eerste Minster verklaar. 
, Dit sou 'n stap agteruit wees". 
Ons posisie is vasgclc in die 
statuut van Westminster. So 
'n voorstel is nic vooruitgang 
nie. Hoe nadcr die lnlllle van 
die gemcncbes ann melcaar go
bring word, hoc meer wrywi~1g 
sal daar wees en hoo groter 
neiA"ing tot algehclc afslcoic.ling. 

Indien die Unie-Scnaat so ' n 
voorstel sou doen en ann necm, 
sal dit nog nic die regering en 
die parlcment bind nie. In die 
Britse hoerhuis het die regering 
nie ecrs 'n meerde rheid nie en 
die bcsluit bind nie d ie rcgering 

· nie. 

ONNODIG 

\Vat ons betref lean ons maar 
voortgaan 01> die pad waa1·op 
ons is . Ons manier va n l'aad
pleging in die gem cn<'bes werlc 
goed. Dit is nie nodig om 'n :ul
viserende rand in te stel nie. 
Hoe mcer masjineric daar is, 
hoe meer wrywing sal daar kom, 
het genJ. Smuts gesc. Die ma-

<Vervolg op bl. 2) 

Britse Boil<ot 
Uit. Vrye WiD 

Opskmlding- is hienlic 
week in die Unio verwelt 
toe uit L onden berig is 
dat die Brit~e Ministct· van 
Finansies, sir S ta(ford 
Cripps, in die Lac•·huis 
ontken het dut die Britsc 
boilcot van Suid-Afrilcaan
se goeue•·e enigiots met die 
Amerilmunsc lening to 
doen hct. B rittanje <locn 
dit uit vrye wiJ, is ver
ldaar. 

Genl. Smuts het die ver
ldaring besltryf as ,'n 
ernstige sa~tlt''. Dit volg 
nou nadat die parlcment 
klaar die hulplening aan 
Brittanje bekragtig het. 

in te voer waarmee hy net dollar 
verkwis. Voorbeeld hicrvan is 
die duur ingemaaltte Ameri
kaanse vrugte wat vir 100 per
sent duurdcr as ons eic pro
dukte verkoop word- wat weer 
goedkoop na Engcla nd uitgevoe r 
word. Die regering het nic d ie 
reg om die invoer daarvan te 
verbied nie. Handelaars ltan 
aileen aangemocdig word om 
dit nie in tc voer nie, word ver
klaar. 

Tot twcc wckc gelcde het 
Suid-Afrika se betalings aan 
Amerika deur middcl van Lon
den geslded kragtcns die goud
oorcenkoms wat verledc jaar 
aangegaan is. Hiervolgens het 
Suid-Afrika. £80,000,000 goud 
jaarliks na Brittanje uitgevoer 
op voorwaarde dat hy die 
vreemde betaalmiddel wat die 
Unie nodig het, moet vind. Dit 
is gedoen om Brittanje te help, 
maar later is bevind dat Brit
tanje nadelig hierdeur getref 
word, en is die reeling afgeskaf. 
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IS REPUBLIEK NOG 
NODIG? 

Is die Ossewabrandwag dwaas om voort te gaan op die 
repuolikeinse pad terwyl buitelandse omstandigbede Suid
Afrika dwing om in gelid met Brittanje te marsjeer terwille 
van die behoud van die Westerse beskawing? Hierdie vraag 
kom op waar ons bierdie week dwarsdeur die land ons 
Vrybeidsdag vier - 'n dag nie net van herdenking nie, maar 
bowe-al van toekomsverwagting. 

Laat ons kortliks die huidige posisie in oenskou neem. 
Ons bet 'n wereld wat besig is om in twee te val en Suid
Afrika val uit die aard van die saak aan die kant van 
die Weste. By twee werelde gaan dit nie bly nie; dit 
gaan uitloop op 'n botsing waarin een van twee sal ondergaan. 
Dit spreek dus vanself dat Suid-Afrika terwille van sy 
eie bestaan daa.dwerklik sy deel sal moet hydra tot behoud 
van die Weste waarin sy selfbehoud ook opgesluit le. Hieroor 
kan nouliks verskil van mening bestaan. In die lig hiervan 
is dit dan ook nodig dat die volke van die Weste bul 
eie huis so stewig moontlik bou en daarom is dit wei 
nodig om te voorkom dat 'n afgetakelde land soos Brittanje 
die prooi van kommunisme word. Maar enige hulpaksie 
van die kant van Suid-Afrika in die verband moet geskied 
op grond van gemeenskaplike belang en nie van onder
danige verpligting nie. Suid-Afrika moet geen groter 
verpligting as 'n vry land soos Amerika b.v. he nie. Dit 
is die groot verskilpunt tussen die republikein en Britse 
jingo in ons land - 'n verskil wat des te duideliker uit
kom as in gedagte gebou word dat laasgenocmde repu
blikanisme tien jaar gelede bestry bet op grond van die 
argument dat ,Groot Brittanje" Suid-Afrika moet beskerm, 
en dit vandag bestry op grond van die beweegrede dat Suid-
Afrika arme Engeland moet beskerm. • 

NIE !lEER GROOT 

Die feit dat Brittanje afgesak bet van sy hoe staanplek 
as ,Groot-Brittanje" tot die posisie van armlastige, is van 
dubbele betekenis vir die republikeinse strewe. In die cerste 
plaas verskaf dit ons groter selfvertroue in ODS stryd: ons 
weet dat die een groot vyand van Afrikaanse vrybeid sy 
Waterloo ontmoet bet. Engeland as sodanig kan nooit weer 
'n bedreiging vir Suid-Afrika wecs nie. Maar die bedreiging 
is dan ook nie meer soseer van buite nie as wei van binne. 
Dit hang nie meer af wat Brittanje met Suid-Afrika wil doen 
ole - want by kan niks doen nie - maar van wat Suid-Afrika 
met Brittanje wil doen. En die jingo-groep, wat op die oom
blik in ons land regeer, is vas van voorneme om Brittanje se 
grootheid te laat herleef op rekening van Suid-Afrika. Vir 
die doel - en dit is waar die geyaar le - span bulle ge
sondverstand in voor bul sentimentele karretjie. Hulle vertel 
aan die republikein dat Brittanje gered moet word omdat dit 
in ODS eie belang is. In werklikheid is dit bul bedoeling om 
Suid-Afrika se opkoms te fnuik terwille van Brittanje se 
heerskappy. Liefdadigbeid aan Brittanje is dus nie net lief
dadigbeid nie, maar in die eerste plaas kwaadwilligbeid teen
oor die eie land wie se ekonomiese vooruitgang vertraag 
moet word. Net so is immigrasie wat voorgehou word as 
'n ekonomiese noodsaaklikheid vir die Unie in werklikheid 
niks anders as 'n belegging van Britse sentiment wat sy 
diwidend op 'n later tydstip moet lewer in die vorm van 'n 
lojaalgebonde Suid-Afrika. nie. 

GENESING VAN SIEKTE 

Republikanisme is dus vir ons nie meer 'n strewe teen 
Brittanje as sodanig nie, want daarin sit geen sin meer nie. 
Dit Is by uitstek 'n strewe om Suid-Afrika genees te kry van 
daardie sentimentele asma wat hom van binne wurg. En om 
dit reg te kry is in die eerste plaas nodig 'n verandering van 
lug. Suid-Afrika moet uit die dampkring van die Britse geme
nebes verplaas word na die republikeinse klimaat waarin sy 
belange 'n nuwe perspektief kan kry. In die tweede plaas is 
dit nodig om ODS regeringstelsel te verander sodat die teen
stelling van Afrikaans en Brits, wat geslagte lank ODS politieke 
lewe beheers het, en wat Britse sentiment so veilig en suiwer 
in 'n politieke party bewaar bet, vervang kan word deur 'n 
politick van gemeenskaplike Suid-Afrikaanse belang. Daar
die stelsel is deels die van beroepsverteenwoordiging, want 
wanneer dit kom by ons nering, ons brood, redeneer 'n Afri
kaner en Engelsman nie ver uiteen nie - daarvan getuig ons 
landbou-unies en ons vakbonde. 

Wat die Ossewabrandwag betref, by is vas van voor
neme om daardie atmosfeer wat die enigste voorwaarde is 
vir 'n gesonde en eensgesinde ontwikkeling van Suid-Afrika, 
waarby ook die W este as gebeel aileen kan baat, te skep. 
Daarom bly ons republikeins, hoewel dit vir sommige onbe
nullig mag lyk. Daarom vier ons weer Vryheidsdag op 27 
Februarie, maar ons vier dit ook met die oe gerig op die 
behoeftes van die tyd en die gevare van buite. 

------------------------------------------------------------
BOEKOORSIG 

OORLOG WAARI N E.E.N 
SAL ONDE.RGAAN 

The Struggle for the World. 
dear James Burnham. Uit
gewers: J onatban Cape, 
Londen. 

In vroeer jare was die belang
rikste vraagstuk van die oom
blik vir die ou Kaapse burger 
miskien dl~ van die al of nie 
deugdelikheid van die jongste 
goewerneur. 

Deesdae strek die invloede 
van wereldomsluitende organi
sasies tot in elke plaaslike kring. 
Elke dorple se sakelewe en 
kleurling- of naturellebuurte 
word daagliks deur wereldge
beure gestuur, betsy links of 
regs, hetsy vorentoe of agter
toe. Vandaar dat elke mens teen 
wil en dank tot 'n sekere mate 
wereldburger is en wi!reldstro
minge wat hom regstreeks raak 
moet begryp. 

'N GIDS OOR W:jtRELD· 
TOESTANDE 

Om ons daartoe in staat te 
stel Is daar misklen geen ander 
enkele moderne skrywer wat 
ons beter as glds kan dien as 
Burnham nie. In ,The Struggle 
for the World" ultgegee in 1947 
neem hy die na-oorlogse posisle 
in oenskou en kom tot 'n paar 
onverbiddellike gevolgtrekkings 
na aanleiding van die atoombom 
se klakkeloos te aanvaar kan 
Kommunistiese beleid en die 
noodsaaklikheid van 'n praktiese 
teenbeleid. Sonder alles wat by 
se plakkeloos te aanvaar kan 
dit tog nie anders as dat ons 
die insig en eerlikheid van sy 
stollings hoog moet skat nle. 

Dis 'n bock wat met meesle
pende logika die belangstellende 
Ieser se gees van die een stet
ling tot die volgende voer, sodat 
die effens swaar onderwerp be
sic! word deur die lewende dra
ma van ons huidige wi!reld. Tot 
op die laaste bladsy is die hou
vas van die skrywer se sin vir 
dringende werklikhede so oor-

Meer Magte Aan 
Die Provinsiale 

Rade 
Die magte van provinsiale 

rade sal in die toekoms uitge
brei word volgens 'n wetsont
werp wat verlede week vir die 
tweede keer in die volksraad ge
lees is. 

In die wetsontwerp word 
voorsiening gemaak dat die pro
vinsiale rade dieselfde privile
gies as die volksraad geniet. 
Aan hulle sal die mag verleen 
word om ondersoek in te stel 
en getuienis af te neem, terwyl 
vrybeid van spraak asook be
skermlng vir die pers in ver
band met verslae oor debatte 
verleen word. 

Dit beteken dat daar oor 
sake wat in die rade geopper 
word, geen siviele of kriminele 
gedinge kan voortspruit nle. 

Vrees Openbare 
Mening 

Die Britse minister van finan
sies het die voorstel dat Brlt
tanje 'n internasionale staats
lotery in die !ewe roep wat 
geld vir die Brltse hulshoudlng 
moet verdien, verwerp. Hy bet 
verklaar dat die voordele wat 
ult blerdle skema sal Toort
sprult nie sal opweeg teen die 
openbare menlng, vera! van die 
buiteland wat daarteen gekant 
sal wees nie. 

heersend op die Ieser dat dit 
moeilik val om die draad van 
sy gedagtes te onderbreek, al is 
die uur ook laat en die oe vaak. 

WERKLIKHEIDSIN 

Dit sou nie vanpas of moont
lik wees om hier 'n omvattende 
oorslg te gee van die veld wat 
die boek dek nie. Wle reeds van 
die skrywer se vorige werk: The 
~lanagerial Revolution en The 
~lachiavellians, gelees het, sou 
al kennis gemaak hct met sy 
beldere, byna koue ontledings
vermoe en die realisme waarmee 
by die politieke wcrklikheid 
agter die maskers van slag
spreuke en moolpratery op
spoor. Hy praat dan ook met 
kennis. Na 'n hoer oplelding te 
Princeton en Balliol College, Ox
ford, was by jarelang belyden
de Kommunls totdat by in 
1940 finaal aile verhoudings 
daarmee verbreek bet. Sc
dert 1929 is by aan die Univer
sitelt van New York verbonde. 

OOR KOmiUNISTIESE 
TAKT:tEK 

Een van die interessantstc 
dele van sy laaste bock Is sy 
ontleding van Kommunlsticsc 
magspolitiek soos dit in verskil
lende ,tydperke' van ontplooi
ing tot hiertoe ultgcbou is. Aan 
die hand van 'n massa gegewens 
en vcrwysings na wi!reldgebeure 
toon by aan hoe uiterlike perio
dieke wendings van Kommunls
tiese beleid inderdaad slegs tak
tiek Is met die ortodokse ideaal 
van 'n wi!reldrewolusie steeds 
voor oe. Hy toon voorts hoc 
stommellk allerlel welmenende 
dromers van Wallace tot hoe 
geestelikes, bulle tot misbruik 
as werktuie van Stalin geleen 
het. 

Elke slinkse set van die Krem
lin het op die vrugbare aarde 
van liberate liggelowlgheid wor
tcl geskiet, terwyl die Sowjet
Ryk rondom sy sentrale vesting 
In die hartland van Eurasia sy 
grense meedol!nloos voortskuif 
en sy magsfere verruim. 

V.S.A. EN DERDE W~RELD
OORLOG 

Vera! stcl Burnham aan die 
kaak die traglese mistasting van 
Roosevelt toe by die wese en 
strewe van Kommunisme so vol
kome verkeerd geskat bet en 
die nog-nie-verdwene welfelende 
beleid van die Verenigde State 
lngelui het. 

spcl kom, 'n dcurdagte, doelbe
wuste anti-kommunisticse wereld 
beleid moet volg. Die ecrste 
vcldslae van die Derde Wereld
oorlog word reeds bedektelik ge
lcwer; dit mag se ons skrywer, 
uiteindelik die ondergang van 
albei die groot magsgrocpcringe 
betoken, dog dit sal die onder
gang van cen van die twec be
tekcn. 

SOBERHEID V ~"'l INSIG 

Die soberheid van Burnham se 
siening, sy beklemtoning van die 
bctreklikheid van alle politieke 
oplossings waardeur nie 'n 
droom-ideaal nie, dog die ver
kieslikste van die praktiese 
moontlikhedc van elke oomblik 
verwesenllk kan word, Is 'n go
not om te lees. 

Uit sy opsomming van hardc 
wcrklikhede kom die Ieser onder 
die indruk van werklikc gevare 
nie allecn nie, maar ook van 
werklike moontlikhcdc. Hier is 
nie die skimme van Utopiesc 
droomverlorenheid, die toor
woorde van politic! nie, dog die 
uitdagendc feite van die wereld 
soos dlt in hierdlc beslissendc 
epog is. 

Die la&ste sin in die bock ver
dien herhaling: 

,As dit nie onredelik is om 
'n neerlaag te verwag nic, dan 
is juis die feit die maat waar
mce die grootsheid van die 
moontlike oorwinning gemeet 
moet word." 

- J. de V. 

Spoorwee 
Se Werk 

Brei Uit 
Die vragtariewe van die Suid

Afrikaanse Spoorwee sal In die 
toekoms moontlik rekening hou 
met die felt dat die Unic 'n 
fabrieksland word, het die nuwe 
Minister van Spoorweo en Ha
wens, mnr. S. \Vaterson, tydens 
sy begrotingsrede in die Volks
raad verklaar. Hy skat dat daar 
vanjaar 'n tekort van £183,000 in 
die finansies van die 'Spoorwee 
sal wees. Daar sal gcen tarief
vermeerderings of -verminde
rlngs wees nie. 

Die koste van die Spoorwee 
het geweldig toegenccm en daar 
is meer mense en vrag vervoer 
as die vorige jaar. Die tekort 
aan materiaal is nog 'n groot 

Na 'n ontleding van moontlik- problecm, het hy gesc. Die 
hede kom ons skrywcr tot die Spoorwco betaal jaarliks £50,
slotsom dat die Verenlgde State 000,000 aim lone ult. Dit is mecr 
as die magtigste potensiele as dubbel soveel as scwe jaar 
teenstander van die Kommunis- gelede. Die personecl bet in di~ 
tlese wi!reldryk-in-wording, die tyd van 60,000 na 181,000 toege
bestaan waarvan nou op die neem. 

S.A. Wol Verlig 
Duitse Nood 

Die beroep wat D.A.H.A. op 
die Suld-Afrikaanse boere ge
doen bet om wol af te staan 
vir noodleniglng in Duitsland, 
bet goeie vrugte afgewerp. Al
tesaam is reeds 668 bale wol 
(merino- sowel as karakoelwol) 
wat deur boere in Suldwes en 
Kaapland geskenk is, na Duits
land verskeep na aan Die O.B. 
meegedeel is. 

Behalwe hierdle wol is daar 
ook nog meer as vyftig bale uit 

Kaapstad op pad, tcrwyl 300 bale 
karakoelwol eersdaags van \Val
visbaal versend sal word. 

Van die wol wat reeds in 
Duitsland aangckom het, sal on
geveer 60,000 jaarts wolmaterlaal 
gcweef kan word. Dit is ge
noeg materiaal vir om en by die 
20,000 pakke mansklere. 

Soos reeds In Die O.B. be
rig, hanteer makelaars aile wol 
wat boere afsondcr vir die nood 
in Duitsland, gratis. 

·~ ,. 
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Christelike Broederskap 
En Rassc-Apartheid 

.,Elke !tetter bet sy lett~r", 
s~ die sprcekwoord. Dit blyk as
of dit so stadigaan ook waar 
word van die wyse waarop som
mige mense probeer om die rig
ting van rassegelykstelling van 
'n Cbristelike grondslag te voor
sien. Deesdae word in die kraal 
van die liberallste, vera! onder 
aanvoering van min. J. H. Hof
meyr, graag van ,.Christelike 
voogdyskap" gepraat waarmee 
dan o.a. bedoel word dat gelei
delik aan die ontwikkelde nie
blankes gelykbeid met die blan
kes verleen moet word. 

Dit kom mcermale voor dat 
die liberaliste poog om bulle 
sienswyse Christelik te fundeer 
deur na die Christelike broe
derskap te verwys en wei met 
die bedoeling dat uit hoofde 
daarvan ander skeidinge uitge-

Geselsie Om 
Lewenskoste 

Te Bestry 
Ten einde die stygende le

wenskoste te bestry, het die 
Minister van Ekonomiese Ont
wikkeling, mnr. J. W. Mushet, 
aangekondig dat by 'n nasionale 
konferensie van sakemanne en 
nyweraars sal bele om hom by 
tc staan in sy poging om die 
lewenskostc omlaag te dwing en 
om planne in hierdie verband te 
bespreek. By 'n vorige geleent
heid het die minister gese dat 
hy geen dwang sal gebruik nie, 
daar die regering nie 'n dikta
tuur is nie. 

I 
I 

wis behoort te word. Nou-dle
dag bet min. Hofmeyr dlt weer 
bieroor gekad toe hy by ge
leentheid van die vyftlgate ver
jaardag van die Metbodistekerk 

D ear · n Leser 

in Kaapstad as apreker opgetree 
bet. Nadruk Ia weer daarop gel6 
dat uit die vaderskap van God 
die broederskap van alle mense 
spruit. 

GEESTELIKE VERBOUDING 

Dit lyk asof ons bier m et 'n 
saak te doen bet wat eintllk 
deur teoloe uitgemaak moet 
word. Tog lyk dit of die hoof
saak in bierdie verband is dat 
die Christelike broederska p 'n 
geestelike verhouding is. Die
gene wat in Chrlstus glo, maak 
die Christellke gemeenskap uit. 
Alle gelowlges dee! In dieseltde 
geestelike seeninge maar dit be
teken geensins dat alledaagse 
skcidinge en grense wat tussen 
bulle bestaan, b.v. wat die ver
skeidenheid van rasse en volke 
betref, dan uitgewis word nie. 
In sover min. Hofmeyr meen d'at 
die Christelike broederskap d it 
wel meebring, bet hy blykbaar 
nie gelyk nle. 

Ek wil egter nie probeer om 
met gesag oor bierdie ay van 
ons rasseprobleem te skryf nie. 
Daar laat ek Hewers 'n beken de 
teoloog aan die woord. T ot 
prof. G. Cronje se jongste bock 
Regverdige Rasse-Apartheld b et 
prof. E. P. Groenewald 'n hoof
stuk oor .,Apartheid en Voog-

Geen Oorweging ·Vir 
Oudstryders Net 

Vir lmmigrante 
Mnr. J. J. Willemse, dist. 

Heidelberg Tvl. skryf: 
Ek sien in Die O.B. van 28 

Januarie dat werkers geprotes
teer het teen die invoer van 
immigrante omdat dit nadelig 
sal wees vir die land se werks
mense. 

Dit kos die regering 'n groot 
som geld om die immigrasie
beamptes aan te hou om mense 
oorsee te werf. Hy gee nie om 
hoeveel geld hy aan lmmigran
te bestee nie en by vergeet 
dat daar honderde van sy eic 
mense is wat hulp broodnodig 
bet. Maar as bulle hulp vra, 
dan word geantwoord dat die 
Departement nie geld het om 
hulp te verlecn nie. 

Die regering beskik egter oor 
genoeg geld om immigrante aan 
te ry en om selfs £80 miljocn 
uit tc leen. Ek beskou dit 'n 
skande om jou eie mense in 
armoede te laat !ewe en die 
belasting wat hy van ryk en 
arm insamel, aan immigrante te 
spandeer. 

Ek wil net aan u se dat ek ' 
'n oud-stryder is en vader van 
tien seuns en een dogter wat 
nog !ewe. Verstaan u, tlen 
Afrikanerseuns. \Vat is bulle 
nic werd vir ons vaderland nie! 
Nou is ek 'n ou man. Ek het 
'n vrou en vier minderjarige 
kinders vir wie ek moot sorg. 
Ek moet myself help met 'n 
klein pensloentjie waarmee ek 
nic kan ultkom nie. 

As gevolg van die nood het 
ek uit die dorp gevlug en 'n 
huls op 'n plaas gehuur teen 

£3 15s. per maand. Daar is ook 
'n stukkie grond by. Ek bet 
egter geen trekdiere om m ee 
te werk sodat ek my eie po
sisie kan verbeter nie. Ek het 
toe aansoek gedoen by die 
Minister van Lande om my te 
help met 'n paar trekdiere. 
Maar die antwoord was dat die 
Departement nie oor geld be
skik om my te help nie. Ek 
bet toe weer geskrywe aan Sy 
Hoogedele, die Eerste Mlnister. 
Die antwoord wat ek gekry bet 
was dat daar nie so 'n ak ema 
bestaan waaronder ek gebelp 
kan word nie. 

Hoe moet ek dit verstaan. E k 
as ou burger van die Suid-Afri
kaanse Republiek wat al die 
bitter van die oorlog deurge
staan bet, kan nie gehelp word 
aan 'n paar trekdiere sodat 
ek 'n behoorlike bestaan kan 
maak nie. Maar aan immigra
sle van Brltte word duisende 
ponde spandeer en geld word 
uitgeleen. 

Die Oud-stryders is besig om 
te verdwyn en die meest e van 
bulle lewe in armoede en ellen
de. Ek dink terug aan die dae 
toe ons so te s~ nakend moea 
loop en van velle klere moes 
maak. Meer as een dag bet ons 
sonder kos gebly. 

Die pensioentjie wat ons van
dag kry ~adat ons gesondh eid 
geknak is, is 'n akande. N lka 
word in aanmerking geneem 
nle, selfs nle of jy a fgeleof Ia 
en 'n gesin moet onderhou nie. 
Ek hoop die regerlng sal bier 

aan dink. 

dyskap in die Li~ van die Hei
lige Sk rif " bygedra. Volgens 
prof. Groenewald blyk uit die 
Skrif In hierdie verband ,.veral 
een grondwaarheid, nl. dat die 
beleid van apartheid en voog
dyskap, BOOJI deur die Christe
like Afrikaner voorgestaan ten 
opslgte van die nle-blankes, 
t eruggevoer kan word tot die 
Woord van God." 

NIE STRYDIG 

Die Afrikaner bet van huis 
uit aile agtinr vir Bybelse uit
sprake. On.t bet egter al so 
dikwels gevind dat aan daardie 
uitaprake nie die juiste beteke
nia gebeg word nle, vera! deur 
menae wat nie bevoegd is om 
die Skr if t e verklaar nie. 

Ek wU net konstateer dat d it 
vir my voorkom of Ch.r istelike 
broederskap en rasse-apartbeid 
geensins st rydig m et m ekaar is 
nle. En ek wU die hoop uit
spreek dat ons lesers self ook 
d ie aaak sal ondersoek. Laat 
ona op ons hoede wees. 

J' er1eker u Toekorn.. 
clear die Elenaar te word van 

VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELm 
* WOONBUISE 
* PLAS111 * BESIGBED111 vm Dllll 

KI111SKEURIGE PERSOON 

BaacJpleec -

J. (Ko\ie) THERON 
Posbaa '11 Foon 0023 

VBOXLEY-GEBOU, KUSWEG, 
STRAND 

r
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

Kleurvraagstuk 
En Demokrasie 
Mnr. A. N. va n Dyk, Napier, 

ak ryf : 

In die r ubr iek van ons lesers 
verskyn 'n brief van mnr. J. A. 
t&n dman oor naturellevraag
atukke ( .,k afferpolltlek"). Dan
kie, m nr. Landman, vir u ver
duideliklng e n skoonhou van ons 
blad. Ons teken in op Die O.B. 
omdat dit nog d ie enigste Suid
Afrikaanae blad is wat skoon 
Ia van afgryslike moorde en 
miadade en langdradige kleur
en naturellevraagstukke wat 
onder die demokrasle nie opge
los kan word nle. Die hoogge
leerde menae verspul hul tyd 
en gedaJtea om te dink uit 
bulle breln m oet die oplossing 
van d aardle v raagstukke vloei. 
Solank die demokrasie regeer, 
is dit n utteloos. Neem die de
mokrasie weg en die oplossing 
aal gevind word in wyle pres. 
Kruger se beleld. Neem weg 
uit ons land met huid en haar 
die k ommunis, opmaker en 
Jood, en daardie vraagstukke sal 
verdwyn, w ant bulle is die 
hoofde daarvan. 

Wanneer ons gesagstaat in 

werking tree, is daar net een 

alternatlef - dissipline, en die 

wat n ie daaronder wil buig nie, 

moet wer . Die k ommunls, hoog

geleerde ka!fer en Jood sal 

n ooit buig n le, dus n eem bulle 

weg en sulke vraagatukke word 

aelf by die dac kieiner. 

DE VALERA WORD 
' 

ONTTROON DEUR 
SES PARTYE 

Die Ierse politieke lewe het 'n nuwe hoofstuk begin. 
Eamon de Valera wat sestien jaar lank eerst~ minister van 
Ierland was, is deur die samewerking van ses k leiner oppo
sisle-partye van sy troon gestoot en hy moes plek maak vlr 
die nuwe koalisie-premier, John Costello. 

Hoewel De Valera se Groep, 
die Flanna Fail, die grootste 
groep in die parlement is, ko11 
by nie daarin slaag om 'n vol
slae meerderbeid te verkry nie. 
In die jongste verkiesing bet by 
68 setels verower teen die ge
samentlike 79 van sy verskil
lende opponente. Die samcwer
king van die grotere opposisie
groepe, t.w. die Arbeiders, Fine 
Gael, Nuwe Republikeine on
der McBride, en die onafhank
likes, bet De Valera se onder
gang mcegebring. 

Die nuwe regering onder Cos
tello staan die vereniging van 
die hele Ierland voor en hoe
wei De Valera ook soortgelyke 
beleid voorstaan, word hy daar
van beskuldig dat hy In die 
16 jaar niks uitgerig het om 

Goud In Amerika 
Die goudvoorraad van die 

V.S.A. verteenwoordig tans meer 
as drie-vyfdes van die wereld 
se geldelike goud, en vermeer
der met ongeveer £50,000,000 per 
maand. Die buldige totaal, wat 
'n rekord is, bedra £5,707,336,533. 

Noord-Ierland (wat dee! is van 
Brittanje) in te lyf by Ierland 
nie. Hoe standvastlg die buidi
ge regering sal wees en hoelank 
die verskillende groepe byme
kaar sal hou voordat bulle uit
eenbreek, is ongetwyfeld die 
vraag wat elke Ier hom afvra. 

ONBEKEND 

Costello is 'n onbekende 
flguur. AI wat van hom bekend 
is is dat hy 'n advokaat en 'n 
geharde Ierse nasionalis is. Hoe
wei by volgens sy eie woorde 
.,nog nooit die wapen opge
neem bet vir die Ierse onaf
hanklikheid nie", bet by sy oar
winning daaraan te danke dat 
by vir die eenheid en onafhank
likbeid van Ierland staan. 

(De Valera was as gevolg van 
sy poglngs om Ierland los te 
wikkel van die Brltse juk, reeds 
tot die dood veroordeel, 'n von
nis wat later versag is tot 
lewenslange straf. Hy Is later 
vrygelaat.) 

Sean McBride, die Ieier van 
die Nuwe Republikeine, wat vol
gens buitelandse waarnemers 
die beste kanse gehad bet om 
De Valera van sy pos te beroof, 
is tans minister van buitelandse 
sake. 

NOODHULP VIR DUITSL A N D 

' 

DffiTS-AFRIKAANSE HULP-A.KSIE 
(D.A.H.A.) 

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

ONS BENODIG DRINGEND: 
e Fondse vir die aankoop van voedsel, klerasio en 

medisyne. 
e K lerasie en skoene, nuut of gebruik, maar ak oon 

en in goeie toestand. 
e VET. 
e Biltong of ander onbederfbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAAS~ NOODLENIGtNGSKOMcrTEE 

VIR DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DffiTS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 164, Hoopstraat 105B, 
PRETORIA. KAAPS'l'AD. 

• VOEDSELWARE ALLEEN AAN D.A.B.A., PRETORIA, • 

Maak u eie STENE 
met die 

~\.t\\\t .:.., 
~o\\1>{;." 

S~IENT-
STEENl\lAAIUIASJIEN 

Die .,KLEINE WONDER" stel u 
instaat om sementstcne te maak 
op die plek-soveel as wat nodig 
is, waar en wanneer hul nodig 
is. Daarbenewens stel die wel
gevormde, volkome reghoekige 
standaardgrootte .,Kleine Won
der"-stene die messelaar In staat 
om bale meer stene per dag te le 
en minder pleister (messclkalk) 
te gebrulk. Die pleisterer spaar 
ook tyd en pleisterkalk omdat 
daar nie ongelyke dele is om op 
te vul nie. Die .,KLEtNE WON
DER" sonder onderdeel kos slegs 

£20 v.o.s. Hopefield. Onderdeel 
£10 ekstra maar enlge atewlge 
stellasie kan vir hlerdie doel ge
bruik word. 

d. H. BUHR 
Handelsnavrae word verwelkom 
Voortrekkerstraat, Hopefield. 
Posbus 18. Telerramme ,,BURR" 

(3) 

' 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
'rAJUltW Till GZI'lLA8SIFI8EEBDE ADVEBTENSIE8: 

._ .. ......., .. ,... lle~UW~rewtnr•: 
(Verlow!Dr, buwelllt, reboorte, •tertrevat, tn memorllldD, retultwenatnc, 
t118.) 1d. per woord; mllllmum 3/· per pJutnc. Voorultbet&&lbaar. VIr 
berb&IJ.Dp 26 p•t. ateltc • 

....... ftr«elllleel 

Zente plutnr, 24. per woord. VIr berb&llop 26 pat. at1lac. 

lalielleDrel4 op ,Die O.B." (venkJ'D weekllkll) : 10/ • per J&&r ot '151· per II maaodt. 
vooruttbtta&Jbaar. 8tuur edverteoalegeld en b•telltnp na Peabu 18, Stelleabotda, 
tA IDteltqeld na Poebua I'll, K&apatad. 

DANKBETUIGING I 

PIENAAR. - Nameos die Plenaar-·I 
tamllle, ona hartllke dank aan dte Nood
bulp, 0. B. -vroue en ane vrlende vir aile 
bulp en ateun aan ona broer eo seuo 
varteeo. 25,'2/ 1B 

VERLOWING 

MCKMAN-RAATS.- Dte verlowlng 
word beltend ~remuk van veldkornette 
A. C. Ra&ta, A1&6, jongate dogter van 
mnr. en mev. F. J. Ra&ta, van Franseh· 
l>oek, met waghootkomdt. H. T. Hick· 
mao, ~reneraatakap A1, seun va•n mnr. 
eo mev. E. H. Hickman, Kaaopstad. 

25/ 2/ 15 

BOllE, PLANTE EN SAAD 

BUTE GESZBTIJI'ISEEBDE GBOEN· 
TZSAAD.-Pryalye verltrnbaar. Beatel 
&1 • bmoc!Jcdbtdt K.B.A. van: PRE· 
KIZRS, SCBOJ:WANSBOEK. 20/8/TK 

JIOOSBOOJIJPIES, WINGERDSTOK· 
lUES, Ene. vir 1948-planttyd. Skryt 
om gratia pryalya aao LA MOTTE· 
JCWEICERY, P.K. LA MOTTEi

8
/
2

/ TK 

VISAAD. - Van en Goewennenta· 
leMrtlttaeerd. Auatraliese Bruto 6/· per 
lb. Vroel Kaapse Plat 7/6 per lb. , 
Sliver Kln1 8/· per lb. - KARROO 
8AAD VER8PREIDERB, Poabua 107, 
OUDTSBOORN. 18/ 217 

GEMENG 

O&.U"STEENHA.KEB8. - VIr ge
waart>orrdt trrrecleoheld tree In nr· 
•IDdtnr met d.le 8.A. GBAJ"STEE.N 
EN MONtJHENTWEBKE (EIENS.) 
BPil. van Voortreltkerwec 860, K.,t· 
I&Dd. (Onder persooollke aaodag van 
- Bet!t.·Dtrek.teur, mor. Jaollle 
CUllt). Teletoo~-4i20 eo 5·02823. 

uoEN&&r•••srrs. Onderattun a 
atdt-Atrlk&ner tA •- veneker Y&n 
lilt batt d.lenate b;r VOORTREKXI:R 
UOENBOIIPITAAL, L&nptraat 2111, 
llAAJ'STAD. J'oon 101M. •8711/28 

VAN'8 OONCBETE PRODUCTS 
au EBIJ:I - Watenpoel-rloolatel· 

~. vtoertelta en cepolltoerde ter
n.uo-kombulaopwaatatell eo artlk.eta 
euenaleel vir .,-erlef, blglene en net· 
beld. Volle beaooderbede akrywe :
y~ OONCBETE PBODUOTS 
(JU)Q,) BPL, C&rlltra.t!t 574, Pre
ton&. 3/12/TK. 

B OBLOSIEMAKER 

MEUBELS 
llllnl'llELS. - Beter meubell teen 

blllllltl' pryae. B&bawaeotJiea, atoot· 
llarntJI•, drlewlete, llnoteuma, tapyte 
ea& oolt alt)'d to voorraad. oeeo 
ll&t&loiUI- Keld wurtn u betaogatel. 
-VUSZ&-KEUBELS, L&nptrut 291, 
Kaapat&d. 3/12/ ll. 

KEUBELS. - Beapaar booderde 
~dt deur u meubeta dlrek van die 
l&!lrldl, k.m ••• , tt ltoop. 

W• •IIP'eec: NIJ!!K NEETBLINO, 
Bootatra&t an, Foon 12'153, PaarL 

111/11/TK. 

PENMAATS 

DCISENDE melllea en llereta wit 
11'&&1 ltorreapoodente be. Streng ver· 
troullk. Stuur setranlteerde koevert 
om cralla buooderhede aan:-DIE 
P 0 8 D U 1 F • KORRESPONDENSIE· 
llLVB, Poebua 11, Lothair. 10/12/4B. 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
:Rad.lo-tnceoteun. Stuleweg, PAROW. 
'l'trkoop en beratel Radlo'a en Elektrleee 
Toeltelte. Oeregtatreerde Elelttrlaltetta
u.nnemera. J'ooo t-8435. 

SOUT TE KOOP 

.o~rAiliD:l'.- Ne1• Noltl<e wit 
ftt- tD 100 lb. t:rn botteraout £2·1IHI 
Nep ultkt aneeuwtt eo 100 lb. tyn 
botttrsout £2·13·11. Vry relaal aout· 
WVkt. Beatel: KOKDTJC. KEV. KAR· 
TIW VENTER, P/a. No. f, .Arbeldllooo, 
IILOJC)O'()NTEIN. 21/6/'l'K 

VBIENl'E ek vra u onderste\1116Dg. 
Btatet van my mool aout, In ~roele 
craaol&ltke: A.1, 511/·; No. 1, 64/·: 
No. 2, 48/·, per too. Onmlddelllke 
'l'tnend.IOI, tevredellheld gewaarborg. 
--8. J. DE BEER, Soutwerlt, Pk. 
Ftorlsbad. 14/ 1/ TK 

TE KOOP AANGEBIED 

BBANDHOUT. - WMUe, II dulm 
seeaag, 14/· per too, apoor Kolllqlma
aytyo, oor Oreytoo. Pryse vir pale, 
droppera, eoa., op aanaoek.-HENNIE 
MENTZ, Prlvaataak, Greytoo, ~'~i~K 

APPELS. - Eeratecraad Ohenlmurl 
teen 20/. per boeaelkla. 30/ '150 enkellaag 
platltlulea teen 5/·. Doelelnde teen 12/6 
per boelelkla. Kontant of K.B.A. v.o.s. 
Betblebem. ADder aoorte later. Ge
W&M'bol'l vry van appel-mot. -- J. H. 
COETZEE. Woltemade, BETHLEHEM. 
Tetefoon No. 1803. 26/ 2/ 3 
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LANDSDIENS 
(Vervolg van bladsy 7) 

c. Die Iciers moet uitgesoek 
word op grond van daardie hoe
danigbede wat bulle tot Ieler
skap in staat sal stel. 

d. Hulle moet vir die leler
skap gevorm en opgevoed word 
sodat hulle kan voldoen nan die 
eise wat ann hulle gestel sal 
~rd. 

Die Jeiers moet in staat wees 
om die vertroue van die jeug 
wat hulle in die arbeidsdlens 
moet lei, te verower en te. be
bou. Alleen as bulle vertroue 
geniet, sal hulle kan lei en sal 
bulle gevolg word. Vertroue 
sluit ook agting in. Die jeug 
wil Jeiers he na wie hy kan 
opsien. Die leiers moet vir die 
jeug goeie voorbeelde wees. 

GEESTELIK JONK 
Dit is verder 'n noodwendige 

vereiste dat die leiers innerlik 
jonk moet wees, anders kan 
bulle nie Jeiers van die jeug 
wees nie. Hulle moet in staat 
wees om bulle in die gedagte
wereld, die geestesgesteldbeid, 
die aktiwiteitsdrang, die avon
tuurlus, e.d.m. van die jeug in 
te !ewe. Die leiers moet die jeug 
begryp en die belewlnge van 
die jeug meebelewe. 

By die Jeiers moet 'n krag
tige regverdigbeidsin aanwesig 
wees. As bulle regverdlg is en 
vertroue geniet, sal bulle op 'n 
natuurlike wyse die nodige dis
sipllne kan handbaaf. Die ge
sag wat hulle na onder moet 
laat geld, moet berus op die 
vertroue wat hulle onder die 
jeug geniet, anders sal dit nie 
leiers-gesag wees nie maar dry
wers-gesag. 

Die Jeiers moet ver.antwoorde
likheid aanvaar en dra. Hulle 
kan dit nie ontwyk nie. Hulle 
is verantwoordelik vir die uit
voering van die taak wat aan 
hulle toevertrou is, - elkeen 
is persoonlik verantwoordelik. 
Daarom moet bulle 'n kragtige 
verantwoordelikheidsbesef he en 
httlle moet deegllk toegerus 
wees vir die nakoming van 
huJJe verantwoordelikheid. 

BELANGRIKHEID 
In Suid-Afrika. knn d ie ar

beidsdiens ontwikkel tot 'n be
langrike instelling vir d ie op
voeding van ons seuns. Prysens
waardige aanvoorwerk is reeds 
gedoen deur organisasies soos 
die Afrikaans-Nasionale Stu
dentebond, die Voortrekkers, die 
Boerejeug, ens., terwyl die be
trokke afdeling van die Depar
tement van Landbou ook aan
loklike fasiliteite vir landsdiens
beoefening bled. In bale dele 
van ons land is arbeidsdlens 
egter nog lets onbekends. Ons 
jeugorganisasies beboort bulle 
vee! meer daarop toe te spits en 
ook ons skole beboort bulle 
daarvoor te beywer om lands
diens ingesluit te kry in die 
vryetydsbedrywighede van bul
le seuns. Daarvoor is egter nie 
net fasiliteite nodig nie maar 
ook en vera! 'n juiste begrip 
van die wese van die arbeids
diens as opvoedingsinstelllng. 

EEN GUERNSEY·BUL, 4 jaar oud. 
goedgekeur. •n Pragtige dler. Beslg· 
U~rlnl aal verwelkom word. Eerste tjek 
va n £4'15 ltry hom. Rede van verkoop, 
moet hom ultatt. Doeo aanaoek by: 
D. J. POTGIETER, P.S. Weltevrede, 
KESTELL. 26/2/lB 

LtJSERN te KOOP.-Nuwe selaoenae 
Eerategraad IUJoero teen lilt, goele 
tweede graad '15/ 3 per 100 lb. K.M.B. 
V.O.S. Kirkwood. - J. H. STIEliD:, 
Bua 46, Kirkwood, K.P. Fooo 413. 
'\'elegramme: Stlemle. 

SPEELSKEIE I!:N 8\\'INOEI.'I. -
Speelakele gemaak van die beate natuur
bout, goed ge-olle teen barate. Bottel· 
vormlg en dwara teen 4/ · uer paar. 
Ander tlpes teen 6/· per paar. Swinrela 
kompleet. Donkle teen 6/6: ~all teen 
11/ tl per stet gelewer Serpentine. K.M.B. 
- P. J. GERBER, Boekwll, GEORGE. 

U/2/TK 

VAKANSIE-LAERTREK TE 
COOPERSDAL 

6 Tot 13 Julie 1948 
Gehied F nooi u hartlik nit na die vakansielaer van 6 tot 13 Julie 

1948 op Coopersdal. 
Die winterklimaat in die Oos-Transvaalse Laeveld is ideaal vir kam

pering in die oop lug gedurende Juliemaand. Vrugte en groente is volop. 
Die dae is heerlik en daar is geen reen wat ongerief kan veroorsaak nie. 

Sock u 'n aangename vakan
sie-oord vir Julie 1948? Kom 
dan na Oos-Transvaal. Besoek 
die Krugerwildtuin of gaan 
maak kennis met Lourenco 
Marques en reel dit met ge
mak so dat u ook die Laertrek 
bywoon te Coopersdal reg op u 
pad. 

Die Iaer sal as volg ingedeel 
word: 

(a) Mans en Boereseuns. 
(b) Vroue en Boeredogters. 
(c) Gesinslaer. Waar die ge-

sin graag saam wil bly, word 
so gereel dat gesinne apart saam 
getrek word. 

BENODIGDHEDE 

Tente. Elke gesin of groep 
moet vir hul eie tente sorg. 

Lantenrs moet gebring word. 
O.B.- en F.A.K.-sangbundels. By
bel, Psalm- en GCsangboek. 
Skryfbenodigdhede en aanteke
nigboek. 4. komberse. Kampbed 
of matras. Hoed of helmet. 
Skeergereedskap. Ekstra paar 
skoene. Jas. Stoel. Wasbare 
klere. Tandeborsel. Emmertjie, 
skottel en spieiH. 2 handdoeke. 
Seep. Skoenwaks eq borsel. 

LAERFOOI 
(a) Elke volwasse pcrsoon 

wat die Jaer bywoon moet by 
sy/haar aankoms die bedrag 
van £1 lOs. aan laerfooi betaal. 
Waar die man en vrou die laer 
bywoon Is die laerfooi £1 elk. 

e Lydenburg 

V. V.O. WIL ME.T 
WAPE.NGE.WE.LD 

VE.RDE.LING 
AFDWING 

Die Pnlestynse kommissie van 
die V.V.O. vra in sy versing 
wat so pas gepubliseer is, dat 
die Veiligbeidsraad 'n interna
sionale gewapende mag in die 
lewe moet roep wat die verde· 
ling van Palestina met geweld 
kan afdwing. · 

Die toestand in Palestlna is 
ernstlg en d ie kommissie kan 
nie die orde bandhaaf en ver
deling deurvoer as by ole 'n 
mili~re mag het om hom te 
help nie. Hlersonder sal die 
grense nie vasgestel kan word 
nie, aldus die verslag. 

(b) Offisiere en lede van die 
Boerejeug betaal £1 aan laer
fool. Waar drie broers en sus
ters die laer bywoon is die fooi 
as volg: 15/- elk vir die eerste 
twee en 10/- vir die derde een. 
As daar meer as drie kinders 
van een gesin kom, betaal elk
een van die kinders wat kom 
10/- elk. Jeugoffisiere moet on
middelllk begin met die insa
meling van fondse vir die refs
en verblyfkoste van jeuglede. 

(c) Boerejeugoffisiere en lede 
wat nie die laerfooie kan be
taal nle, Is bale welkom om die 
laertrek by tc woon. Moet nie 
dat die laerfooi u weghou nie. 

<d> As die hele gesin kom, 
is die laerfooi as volg: Ouers 
£1 elk en 10/- vir elke kind bo 
ses jaar. 

SOMMER NABY 

Coopersdal Is naby die groot-

• • • . 
. . 
. . . . . . . . . 

' .. ..... '. ' .... 

pad wat nan die suidekant toe
gang verleen tot die wildtuin 
vanaf Komatlpoort of tot die 
Portugese gebied ooswaarts. Ry 
tot op Komatipoort en swaal 
'n kort 9 my! suidwaarts In 
Transvaal op die Komatipoort
Swasilandpad uit en u is op 
Coopersdal - 'n liefllke omge
wlng. U i!J op die laerplek en 
dan net 20 myl van die ingang 
tot die Krugerwildtuin en so
wat 90 my! van Lourenco 1\lar
ques. 

Aile lede van die Ossewa
brandwag wat die laer wil by
woon moet asseblief vroegty
dig in verbinding tree met die 
Stafhoof, Gebied F. Posbus 1230, 
Pretoria. Doen dit gou; u sal 
nie spyt wees nie. 

Die laer sal onder Ieiding 
staan van offisiere van Gebleds
boofkwartier F. 

Let wei: Bestudeer die by
gaande kaart. 
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WOLPRYSE 
L. Oostbuizen, Dewetsdorp: lste Vliese 4.5<1.; 2de Vliese 4.2ld.; 

Stukkies 37d.; Penswol S6d.; Rugwol 34d.; Loks 16d. 
E. J. Peiser, Bloemfontein: Vllesc 4.4.d.; Penswol 3Sld.; Loks 16d. 
F. P. Senekal, Steylervllle: C; F; Vliese 4.0d.; D; F; Vliese S6d.; 

Stukkies 38~d.; Penswol 32ld. 
A. W. en R. P. Bredell, Kroonstad: A; M; 4.ld. 
S. J. Becker, Bultfontein: A; M; 4.0d. 

prngtige pryse en goele wol! 

onnodig om te Be, dit maak die beursle \'Ol! 

Haal die boogste pryse ook vir u wol! 

Vt.at dit in die bande van P. W. POHL. 

Stuur dadelik u kortwol en lammerwol aan: 

P. W. POBL 
POSBUS 438, PORT ELIZABETH. 

V I R GROTE R WOLW I NSTE! 
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W AAR~Df fN !B!ET!EKEN I 
VAN ARB!EID~DUEN 

~£~[ID~[ID~~~~ 
gcsamcntlil<c aansl<ouing (die 
rolprcnt vcrall, nsool< dcur uit
ccnscttings aan tc hoor van hoc
danig die volk IS en wat hy wll 
bcrcik. 

(Vcrvolg) 

Met bctrekldng tot die ar
bcidsdiens as opvocdingsinstcl
ling moct nog vera! op die vol
gende gewys word: 

(i) Die arbeidsdicns dra gccn 
by uitstck intellcktuclc karalt
ter en word ook nic in die dicns 
van intellektuelc vorming ann-

Prof. Cronj6 

gcwend nic. Dit dra in hoof
sank die ltaraktcr van belc
wing en dit word in die dicns 
gestel van die opvocding tot 
lidmaatskap van <d.w.s. con
wording met) die eie volk en 
van die daadwcrklikc uitlcwing 
van die lewcnsbeskouing van 
die eie volk. Die idee van vollts-

0¢¢~¢¢~¢0¢0¢000¢¢ 

Deur Prof. Dr. 
G. Cronje 

0000¢000¢¢¢¢0¢¢¢¢¢+000 

dicns word bclcwc deur onbaat
sugtige arbeidsdicns <wat wc
scnlik volksdiens is) tc verrig 
en dit so te vcrrig dat dit vir 
hom wat homself in die dicns 
van die volksgemcenskap stcl, 
diensvrcugde en lewensvcrry
king besorg. Eintlil< bctcken dit 
ook dat die jeugdige akticf vir 
homsclf lidmaatsl<a.p van sy cic 
volk verowcr dcur daardie voll< 
belangeloos te dicn. 

(ii) Die arbeidsdiens wil by 
die jeug 'n juistc bcgrip van 
die wcsc van die arbeid luis
bring - arbeid nie net in die 
sin van beroepsarbeid nie maar 
in die sin van aile doelgerigte 
werksaamheid wat betekenis het 
vir die instandhouding en ont
wikkeling van die voll<sgemecn
skap. Vera! is dit die bcdocling 
om daarop nadruk te lc dat die 
betekenis van die arbeid \'eel 
verdcr strek as net die blotc 
broodwinning en dat die arbcid 
wesenlik volksdicns is. Die ar
beidsdiens wit by die voll<sjcug 
'n opregte waardcring vir die 
arbeid in die algcmccn en vir 
die handcarbcid in die bcsondcr 
aankwccl<. Dit wil die rcgtc 
a rbeidsgesindheid by die jcug 
tuisbring. 

RLASSEVERSIUL 

(iii) Die arbcidsdillns moct 
daartoe bydra om die klassc
onderskeidings (of -vcrsl<illc) 
wat binnc die voll<sgcmccnsl<ap 
bestaan, b., .. tu5.scn ,arbciders" 
e n , intellcl<tuclcs'' or .,armcs" 
en .,rykes", te oorbrug en die 
nasionale saamhorighcid!>gc,·oel 
in en deur tlic arbeid te vcr
sterk. Scuns van aile .,ldassc" 
en .,standc" word in dicsclfde 
arbeidsdiensgrocp ingcsluit, dra 
dicselfde soort klere, ect die
selfdc soort lws en ,·errig die-

sclfdc soort werl<. E n die seun 
van die ryl<man of die gc
nccshccr of die predikant kan 
nic op grond van die maatskap
like aansien van sy vader die 
Icier van sy grocp word nie 
maar aileen op grond van sy 
eie hoedanighede en prestasics, 
tcrwyl die weg vir die seun van 
die arm man of die padmaker 
of die mcsselaar oop is om op 
grond van sy cic hocdanighedc 
en prcstasies die Ieier van sy 
arbei$grocp t e word. 

KA:\IERAADSKAP 

(iv) Die saamhorigheidsgevoel 
wat in en deur die arbeidsdiens 
aangekwcek word, moct die 
stempcl dra van kamcraadskap
likheid, en moet tot uiting kom, 
nic aileen in die gcsamentlil<e 
a rbcidsvcrrigting en prestasies 
nic, maar ook in die onderlingc 

VOLU:SWJL 

(vi) 'n Kragtigc nasionalc 
saamhorighcid, gcpanrd met 'n 
hclder c doclbcwusthcid, is die 
voorwaar dc vir die vcrstcrldng 
van die volkswil. Die volkswil 
is gee~) vac idee of abstraksic 
nic, - dit is die voll<sgcmecn
skaplii<C wil om tc bcstaan, om 
te docn, om te stry, om tc ocr
win, om voort tc bcstaan, om 
groot te word en om sclf,·crwe
senliking te vi!ld. Die wakl<erc 
en doclgcrigte voll<swil moct 
voer tot die mobilisasic van die 
volksltragtc in die dicns van die 
bereiking van die voll<sbestem
ming en die verwcscnliking van 
die voll<sidcale. Die arbeids
dicns moct dec! van daardic 
mobilisasic wccs, - die mobili
sasic van die wilskrag en die 
daadkrag van die volltsjeug. 

", ''"'""" ,,~ , . ,,. ,, ; , , , "" ,,, ; . ,,,. ~,,. '"'"" F·"'", ,, ,.1 
Offisiere, Gebied F I 

1\ 
Hikomdte. B . C. Se;rmore Oud-Gonlo. C. W. Rautonlmch 
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hulpvnardighcid en wedersydsc 
waardcring wat wcrklik kamcra
de tccnoor mekaar bewys en 
koestcr. Met die verste rl<ing 
va n sno.mhorigheid en kamc
randskaplil<heid word allcr
mins die aanmocdiging van op
pcrvlakkige en Jigsinnige jolig
heid bedocl. Intcendeel, die 
saamhorighcid en l<amerao.d
sko.plikhcid moet bydra tot die 
lewensvcrdieping van die jeug 
en ook tot die bcsef van on
derlingc vcrbondenheid binnc 
een voll<sgcmecnsl<np waarin 
die lief en leed van die een 
ook diC van die ander is, d.w.s. 
dit moct die karaktcr van cgtc 
broederskap en hoedcrskap dra. 

SAAI.'IIHORIGHEID 

(v) Deur die arbeidsdicns 
moct by die volksjcug d ie be
wusthcid tuisgebring en versterk 
word dat hulle dec! uitmaak 
van ccn en dieselfdc volksge
mccnsl<ap. Die jcug moet langs 
die weg van die arbeidsdiens 
leer om in daardic voll<sgemeen
sl<ap hullc gcmecnskapli l<c be
lange en strcwc te vind. Dit 
sal byda tot die verstcrking van 
die nasionalc saamhorigheid. 
Die bewustheid van die gcmeen
sltaplikhcid wat daar onder 
volksgenote bcstaan, moct in die 
o.rbcidsdicns by die volksjeug 
opgewek word deur gcsamentli
l<e belewing van die eie volks
gcskiedenis, volksrigting, volks
I<Ultuur, volksvraagstul<l<e, 
voll<sarbeid, ens. H ierdic gesa
mcntlike belewing moet vera! 
gcskied langs die weg van die 
gcsamentlike aktiwiteit (arbeid, 
spcl, music!<, sang, ens.) en die 

n :ARAKTE RSI{E PPEND 

(vii) Die arbcidsdicns as op
voedingsinstclling moct die voll<s
jeug vir dcclnamc ann die !ewe 
van die volk opvocd. Dit moct 
by die jeug daardic hoedanig
hcde en l<aral<tct·trcld<c aan
kwccl< wat die voll<sgemeenskap 
by sy !cdc aanwcsig wil he, o.a. 
arbcidsaamhcid, toewyding, 
pligsbcscf, verantwoordclikheids
gevocl, saamhorighcid, eergc
vocl, trou, gcsagsccrbicdiging, 
dissiplinc, ondcrncmingsgccs, 
volharding, ens. Die arbeids
diens moct dus die volkslcwc 
ten gocdc l<om, nic net dcur 
die konkretc arbcid wat vcrrig 
word nic, maar ool< en vera! 
deur by die jcug danrdic hocda
nighcdc aan tc ltwcel< wat vir 
die volkslid in die bcsondcr en 
vir . die voll<sgcmcensl<ap in die 
algcmcen waardc het. 

LEIERSI{AP 
(viii> Die lnvcssic van leier

sl<ap is in d ie arbcidsdicns as 
opvocdingsinstcl ling van funda
mcntelc bctcl<enis . 

In vcr6and met die arbeids
dicnsleicrs moct o.a. die volgen
dc in aggcnccm word: 

a. Hullc moct nic aileen uit 
die volksiC'wc spruil nic maar 
ool< uit die arbcidsdiens self 
groci. 

b. Hullc moet die dracrs en 
vcrtolkers en verl<ondigers wces 
van die egtc lcwcnsrigting ''an 
die volk en hullc moet in staat 
wees om dcur hulle lcicrskap 
die jcug in die arbeidsdiens 
daardie lewcnsrigting te laat 
bel ewe. 

(Vervolg op bl. 6> 

Gemengdheid Aan 
Universiteite Maak 

Agitator§ Van 
N ieo BliaJI1lkes 

Algehele apartheid tusscn blanl< en nie-blanl< op akade
miese gebied is die bcste stelscl wat in Suid-Afrilm. toegepas 
kan word, aldus dr. E . G. l\lalhcrbe,. hoof van die Natalse 
Univcrs iteitskollcgc in sy getuicnis voor die Gcl<ose Komitee 
wat 'n private wetsontwcrp vir die Universiteit van Natal 
ondersock. Dr. )lalherbe, wat hoof van die regcring se voor
ligtingsdiens rras, staan bel<cnd as icmand wat ,rotsvas" 
by <lie Smutsbewind !>taan en alles gocdpraat wat die rege
ring docn, o.a . ool< in verband met dubbclmedium-onderwys. 
Sy bouding ten gunste van scgregasie, l<am dus as 'n ver· 
rassing. 

Dr. :\lalherbe h et aan die ko
mitee beduie hoe scgrcgasic 
tans aan die Katalse Unh ·ersi
tcitskollege werli:. Die nic-blan
l<e student<' h et 'n aparte biblio
tcek, 'n eie studente raa d, woon 
nie saam met blanlws losings 
by nie, maar wonl in apartc 
goboue omlcrrig. Hullo Ie cgtcr 
dicselfde ck samens a!. 

Hy meen dat die kritick wat 
op die Universiteitskollcgc uit
gcspreek is oor die sl<ciding van 
die twcc rasse, omdat dit sou 
vcrhoed dat die studcnte vcr
standelik geprikkel word, nie 
opgaan nic. Ondcrvinding hot 
gctoon dat die voordelo van 
aanrnl<ing m et mekaar twyfel
agtig is. 

\Vanneer die nie-blankc stu
dentc apart is, is hulle mccr 
spontaan en is bulle mindcr 
bang dat hulle minderwnardig 
teen die blankc student sal af
stcek. 

AGITATORS 

Aan die gemcngdc univcrsitci
te soos Kaapstad en Johannes
burg, is daar 'n dcfiniticwe 
maatskaplike sl<ciding tusscn 
die nic-blanke en blankcs wnt 
die nie-blanke minderwaardig 
Iaat voel. Daar bcstaan stork 
twyfcl, aldus d.r. :\Ialherbe, of 
die feit !L'lt blanl<e en nie-bla nl<e 
studcnte in die gango teen m e
l<aal· slmur en in die klassc 
saam sit, op die duur 'n bctor 
verst a ndhouding tussen die tweo 
rasse to weeg bring. 

Die felt dat die nie-blanl<cs 
deur sommige blanlw studcntc 
verafsku word, lmaag gedurig 
aan die sic! van die nie-blanke 
op gemengde univcrsiteite. 

Waarom moet hullc dan gc
durig aan afjal<ke blootgestcl 
word? hct d ie gelecrde gevra. 
Dit kwccl< net by bulle 'n wrolt 
en minderwaardighei<lsgevocl. 

~ .o3 

\Vannecr die nie-blnnke ver
smaai word, soel< h y t roos by 
die J{ommunismc, en maak ons 
universitcite v:m hullo agitators. 

VERDER HOE DETER 

Hicrdic vcrl<laring is deur 
die Engclse pcrs verwclkom as 
'n oplossing van die problcem. 
Indien die twec grocpc naas 
mcl<aar opgclci word, maar tog 
apart, so sluyf die Cape Times, 
!<an daar nic gcsc word dat die 
nic-blankc minderwaardigc on
dcrrig ontvang in vergclyking 
met die blanltcs nie. 

Maar dicsclfdc besware wat 
dr. :'-.Ialhcrbc opgcnoem hct vir 
gcmcngdc ldassc geld ook vir 
paralcllc J<lassc aan dieselfde 
inrigting. Dicselfdc gcvocl van 
wrol< en m inderwaardighcid sal 
tog ook by die nic-blankc op
ltom as hy op dicsclfde unlver
siteitstcrrein blootgestel word 
aan die afjakke van blankc stu
dcntc. Dit is slegs 'n graduclc 
vcrsltil wat bcrekcn is op ver
mindcring van wrywing en nie 
van uitsl<akeling dnarvan nie. 

As rassewrywing verminder 
word namato die rnssc verder 
uitmclmnr gaan, dan is dit l o
g ics dnt wrywing allcen uitge
s ltaltol l<an word dour volledige 
sl<cidin~. 

Kcomm(JJJroO$t~ 

Un Belgie 
Die Kommunistiese Party 

in Belgii.i word daarvan beskul
dig dat hy verantwoordelik is 
vir die staking in die poswcse. 
Die Bclgicse ecrste minister. 
Spaak, hct verklaar dat dit ten 
docl hct om die Marshallplan 
tc laat misluk. 

~o&o §)(Q)JE~ NUJWJ.E 
RfiL&m~LrJE OOIElr @@~ 

®IF 1r®IE~@R£~ 
Su id-Afrilm doen tans niles 

in sy ve1·moe om nuwc marl<tc 
in die buitclnnd te viml en on
der\'iml in hienlie vcrband 
&tcrk m etledinging van Ameri
lm, Frankryl<, Australie en an
der Iande. Die soel< n a nuwe 
marl<te hct nic net betrel<kin~ 
op die feit dat Britse l<olonies 
in Afrilm. Suid- Afril<aanse 
gocderc boiltot nie, maar ook 
as gc,·olg van toencmcnde pluas
lilto produltsie sodat. daar in die 
toel<Oms 'n afsctgebicd vir bier
die goeder e sal wees, na g<'sag
hcbbcnd ann Die O.B. mcegc
d cel is . 

Daat· word egter erken dat 
die uitvoer van sekere produk
te soos miclies, ingemaakte 

vrugtc en suikcr om markte in 
die buitcland op tc bou dikwels 
ten kostc van plaaslikc ver
bruikcrs is. Maar indicn die 
Unic wil tred hou met ander 
produscntc moct die verbruikcrs 
b<'rcid wccs om hicrdic opof
fcring tc docn ten einde 'n 
mark vir die tockoms te vcr
s<'ltcr, word YCrldaar. 

Daar word cgter erken dat 
die uitvoer ,·an Yoedsclw:ue ge
durcnd<' die oorlog nie plaasge
vind het met die doe! om nuwe 
murl<te tc sltcp nie, maar om 
Brittanjc ann die lewe t~ hotL 
Tuns word hi<'rdie ,,Iiefdesdaad" 
beloon met disltriminasie teen 
Suid-Arrilcaans(' produkte. 

e 
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Die fcit dat , iemand" tussen h<>i getree hct om te verhoed dat 'n 
tronln:ocl-inunigrant gedeportcer word. is Ycrlede week openbaar gemaak 
in d ie Kaapstadse hof toe die staatsaanklaer, m nr. J. L. Swanepoel, ann die 
magistraat gcsc hel dat daar reeds voorheen aansoek gedocn is om die be
sk uldigde te dcpor teer, m aar d a t ,icmand tussen h ei gctrce het." 

e ep(O)rttce~rr 
In Unie Net soos in Suid-Afrika, 

vloei daar vandag 'n stroom 
immigrante nit alle dele van 
die wcreld na Brittanje en clit 
blyk nou uit 'n ondersoelc 
wat die speurdiens van Scot
land Yard ingcstel het, dat 
daar honderde vrecmdelingo 
in Brittanje is wat spcsiaal na 
Brittanje Gestuur is om dnar 
op to t ree as Kommunistiesc 
agente. Vyf Bulgare is reeds 

Die beskuldigde is 'n 28-jarige 
Britse immigrant, Irving Green
berg, wat verlede jaar na Suid
Afrilta gelwm h et, maar sedert 
dien meeste van die lyd in die 
tronk deurgebring hct. Hy hc-t 
in Knapstad versltyn op nanking 
dat hy 'n motor in Johannes
burg gesteel en daarmee na 
Kaapstad gery het waar hy ' n 
valse naam by 'n hotel opgegee 
het. As verskoning het Green
berg aange\·oer dat hy na 
Kaapstad gekom hc-t om saam 
met sy vriend oor die radio op 
te tree. 

Hy het twee \"Orige \"eroor
delings vir bedrog, huisbrnnlt 
en diefstal sedert sy aanlwms 
In Suid-Afrllm erltcn, wat hom 
vir sewe mnande in die tronk 
besorg het. 

T USSE!\BEI 

Die staatsannlducr hct voort'l 
verldan.r dat lilt sy vorig-c n•r
oordeling nnnsorl< g-edocn is vir 
s y dcpo1·tas ie, m aar dat ,iemand 
t usscnbci gct rcc h et". 

Die magistrnat het hom tot 
vyf maande harde pad veroor
deel waarna hy gedeportcer 
moet word. D ie moontliltheid 
bestaan dnt dit weer \"erho!'<l 
k nn word. 

D ie vrnag !com op wir dnnr
die ,iemand" is wat die mag 
bet om tussenbei tc trrc ,·ir 
'n veroordcclde immigrant. Het 
ons b ier 'n herhaling van wat 
tydcn s d ie oorlog grbcur het 
toe Britsc m atros11 d1•ur bemid
deling van die Minister \":111 

Justisie, dr. C~lin Stl'.\"11, clie 
tronkstraf vrygespring het wat 
bulle opgole is vir motordief
stallc? llet ons 'n lH'l"haling 
van die Smith -gcvnl, toe die ' 
l\linistcr van J ustis io annbcvecl 
het dat 'n Britse soldnnt wat 'n 
dogtcrt.jic vermoor hct , \Tysh:el
ding vcrleen word van die galg 
om1lnt hy danlcbanrhcid wou be
wys tecn oor die Brit~e leer? 

DEPARTElVCI!:NT 

Dlt behoort tog duidelik te 
wees dat geen privant persoon 
of organisasie van buite kan 
inmeng in die verloop van die 
gereg nie. As annsoelc om de
portasie nie ultgevoer is nir, 
omdat ,iemand lussenbei getree 

hot"', Oan betel{Cll dit dnt 
iemaml in ·n gcsagsp osis ie bin
ne die Departrm!'n t va n J ustisie 
\"l'rhoed l1rt dat aun soelc ann 

Vind 
Dit 

Baie 
Lonend 

Die dohbelgees 
bet in d ie laaste 
tyd onge!cende af
mE>tings in Brit
tanjr aan~:cneem. 

Op pl'rderE'isi!'s 
allet•n "ord, val
gens hcrelcening 
van 'n lcerldiiH~ 

lwmmissic kort 
grledt•, jaarliks 
£-!50,000,000 ver
wNI. In w:1tter 
m:1tc dir grcs ook 
vanrdig ger:1alt ....._ ___ _...-'* 
hct onder die 

om Clin van genl. Smuts se , sleg
tcs" weer d io land u it te s tu ur as 
hy m eer vnn sy ty1l In die tronk 
deurbring as danrbulte nle ? 

... ., .... ,~ 

• 

jeug blyJ;: uit nl.'wc-gaande foto. 'n Vyfticnjnrigc seun sc r--==--------------! 
stoltpE'rdjie is om mod!'lle va n rcis iesperdc tc l<oop, d it dan 
t<' \"s·rf in die lcleur!' van brlcrndc perde-cion uars , en aan 
die puhliE'!-i: te 'f'rlcoop. D ie hy:,lcri! tot die f oto lui dat dit 

Onthou Vryht>idsdag
viering 27 Febr. ' n .,tolcperdjie ;., wut betnnl. 

dil' Depnrtcment van Binne
Jand"e Sake gedol.'n i!. \"ir die ' 
drportn<>ie. of die Dl.'partem!'nt 
\":Ill Binneiand~e Salce hE't ge
WI'il·r om gevolg tc gl'c. Is dit 
mec-r as toeval dat d r. Colin 
Stc-yn gedurende die tyd dat 
hil'rdie aansock gedien bet, 
waarnemende minister van Jus
tisie was? 

SO !\ODIG? 

:llort aang!'neE'm word dut tlie 
rrgcring 'n immigrant met 'n 
h·onlc-rekord wil vers k oon .,u it 
dnnlcbnarheid" dnt hy n a S uid
Afrilca gclwm h l.'t om ons , nr 
bl.'ids\Taagstul{ ' te h elp oplos, 
of is die behoefte aan Brit se im
migrante met die oog op die 
hehoud van Suid-Afrilca ns 
Britse ba»is werldilt so groot 
dat d it nic bcltostig kan word 

L J aderende Stemdag 
.!Bring JFladdering 
In Polinticeke Hok 
Die datum van , die a.lgemene verkies ing word dcur die 

regerin~ ns 'n sorgvuldige geheim bew~ar, en van opposis ie
kant word daar wild en wakker gegis oor wanneer die dondcr
slag uit die blou-geverfde lug gaan neerslaan. Maar dio 
waal<snmc oog van die polltici het reeds groot dondcrwoll<e 
gewaar. 

In die parlem ent is van 
H.N.P.-lcant die b ewerlng ge
doen dnt meer as die helfte 
van die kieserslyste al gedruk is. 
Mnr. Lawrence het dit ontken 
en gesc dat hier dle week eers 
29 voltool sal wees. Verder is 
daar gewys op die vertrek 

va n ein de Februarie, soos gc
woonlik, n a die helfte van 
Maart, kan van groter strate
giese belang wees as wat die 
nuwe :Minister se verduidelildng, 
as sou h y dit nog ecrs wou be
studeer, inhou. 

\ 
OOREE!\1\:0)18 

PETROL WORD NIE NOU 
AL GERANTSOE.Nf.!E/R 

1 van genl. Smuts na E ngeland 
waar hy op 10 Junle die k a nse
lierslcap van die Universiteit va n 
Cambridge gaan ontvang. Dit 
gee nanlluiding d nt die verkle
sing of bn.io !ant Of ba ie vr oeg 
sal wees, word bewcer. Dat dit 
eerder vroeg as IIUlt sal wees, 
word aangedui deur d ie alge
hele aCwesigh eid van bela ngrike 
wetgewing gedu ren de hie rdie 
si t t ing. N a die begroting op 17 
Mnnrt is daar glo nil<s werlc 
meer oor vir die parlement nie, 
sodat v er wag word dat die 
volltsraadslcde teen die einde 
van Maar t huls-toe gestuur sal 
word om op h u l setels t e gaan 
broei. 

Die beiangrikste aanduiding 
van 'n vroee verkiesing is cg
ter die haas waarmee die re
geringsparty besig is om sy 
kandidate te benoem. 

agt-en-veertig uur uitgevaardig 
waarondcr geen uitvoerpermit
te vir petrol u itgereil< is nie. 
Dit het len doel om sy eie 
tekort tc verl ig. N uwc inltorting 
,·an die uit\·oerkwota wor d 
reeds in die vooruitsig gestel. 

Nadat die publielc die afgelope 
tyd die slui ic op die lyf geja is I 
deur verldarings van die reg<'
ring dat petrol moontlilt gerant-' 
soeneer sal word, het die Minis
ter va n Ekonomiese Ontwikke
ling die afgelope week 'n \"er
lda ring u ilgereil;: wnarin ver
klaar wor d dal diq toevoe1· van 
petrol tans so gereeld is dal dit 
nie rantsoenering nodig maal;: 
nie. Dit is die gevolgtrclddng 
waartoe gekom is nadnt met 
die oliemantskappye ondcrhan
del is. 

I 

Met die ingang van Maart sal 
petrol weer in Nu-Seeland ge

. rantsoencer word. Rantsoene
ring is daar k or t na die einde 

Ten spytc van die vcJ·lclaring 
van die rc"cring dat d:!nr gc('n 
vrces bestiUln \"ir 'n petrolt<-
kort nle, blyk dit tog uit be
rigte dat dn.nr werklilc 'n prtrol
tckor t in d ie buiteland en vrra.l 
in Amerilro. bcstaan. Amerika 
hct reed,; 'n blitsverbod van 

van die oorlog opgehef. Argen
ti!1ii' sowei as Swede oorweeg 
ook weer rantsoenering. 

In die li:; van h irrdie feite 
mecn politieke wanrncmers dnt 
di1• \·rrluaring \"an diE' regering 
<hit dnnr genoeg petrol is sodat 
die t"nic nie nodi,:; !.al he om 
te r:lnt-.oeneer nie, maar net 
'n 'crkie5ingsbeloftc is wat na 
llir \ erkic~<ing snl \"Cr\·nl. 

BEGROTING 

Aangesien verwag word dat 
die begroting hierdle k eer h eel
wnt krummels na die kant vo..n 
die gewone ldeser sal laat val, 
word gemeen dat die verklcalng 
baie kort op die begrotin g sal 
volg. en die felt dat die datum 
~·lr die begrotlng vcrslt ul f is 

I runiddels is bcrig dnt die 
Verenigdc P ar ty e n die Jinlcs
gesinde Arbcidcrspnr ty besig- is 
om onderhandelings t e t rrf met 
die oog op 'n setel\"erdcling. 
Gcnl. Smuts hct in die \"Crbantl 
verklMr dat hy die r eg v a n die 
Arbeidorspnrty om in die p a r 
lement s itting te h e, <'rl{(m, 
maar dat dit nog enii;"O \\"('Icc 
mag dour Yoor 'n :fina le oor
eenkoms bereik is. 

Kapi talis en amperkommunis 
gaan m eltnar dus die hand gee. 

Die kombinasie teen die re
gering sal waarslcynlik bestaan 
ult 'n losse samewer lclng tussen 
die H.N.P .-A.P., die Cadman
groep, die Madeley-Arbelders
groep en d ie Stallnrd-party. 
Hierdie groepe het min of meer 
'n gcmeensk aplike rigting ten 
opslgte van die kleurvraagstuk. 

Nog B((Kie 
WeDU((.(Q)m 

~cdeportcer en baie ander sal, 
volgens 'n berig uit Louden, 
uit Brittanje gedcportcer 
word. 

IIiertlio pc-rsone is goed voor
sien van g-eld en is besig om in 
die valtbondkringc in tc dring. 
Daar word gemeen dat hulle 
deur die Kommunistiesc Inter
nasionalc Inligtingsburo gestuur 
en betaal word. 

Die speurdiens is reeds 'n ge
ruime tyd bewus van die be
drywigheid van talle vreemde
linge in Brittanje, maar daar 
is eers opgetree nadat sekerheid 
verl<ry is. Die meeste van bier
die persone lmm u it die Balkan
lande wat tans onder Russiese 
beheer staan. 

\Vatter maatreels tref ons 
regor ing om te verhoed dat 
soortg-rlylm R ussieso a gen te 
Suid-Afrilm binnelcom ? Die 
volk len n a ileen oorlleel mt die 
volgrndc fcitc : 

(1) 'n nussiese Jconsulaat wat 
Jcolossnnl is in verhouding tot 
d i<• gct·inge handelsverlceer tus
SI' ll llit~ Unie en R usland, wor d 
hi l'l" tor~;"claat terwyl oudkom
m u nistl• in Kan a da en 1\merika 
ondrr eed v crldnar dnt clkc 
Ru,.,ir~c lid van 'n buitela n dsc 
\ crtN•nwoordig-ing nan die hoof 
nHt 'n spioenasiering in die be
h·olclH' land stnan. 

(:!) 'n Skeepsnag ongewenstc 
immigrante het ·n paar weke ge
lcde die opcnbare mening in 
die unie beroer en die \"ersko
ning van die :Minister van Bin
nelandse Salce was dat hy ,niks 
\"lln die hel<' saal< af weet nie"'. 

(3l In d ie loop \ "an , ·erledc 
jnnr is 'n \"Oormaligc Russiesc 
hur~('r, mrt di<' naam van Rap
had Gelva n, uit Litoue genatu
J·a li<;eer. A!' heroep bet hy op
g-r~rc , va !cbon <lorganiscer dor''. 
l li<>nlie oud-Russiese valtboml 
or~nn iseerdcr is nie net m et ope 
arms deur die Smutsbewind v er
wclltom n ie, maar sel!s met 
burgerslcap beldee ! 

Heeltemal daadloos is d ie re
gering darem n ie. Hy het by 
\'Oorbeeld belet dat Afriitaners 
wat aan die Ossewabrandwag 
behoort, in die staatsdiens of 
seifs in 'n dranklisensieraad mag 
dien, en volgens genl. Smuts 
in die pariement verklaar het, 
is oolc belet dat Afrikaners wat 
aan die Ossewabrandwag be
hoort lede van die Unie se bur
germag mag word. Suid-Afrika 
is dus baic deeglik beskerm 
tcl'n die ltommunisme! 

Stenekundigcs hct vasgestel 
dat daar .,lewe" op 1\'lars be
staan maar dat dit siegs 'n 
baie primitiewe vorm van lewc 
is. Die waarneming het plaas
gevind toe Mars die afgelope 
week op sy naaste aun d ie aa r
de was en 'n nuwc, sterlt t ele
skoop gebruik is. 

Dnar word gemeen dat die 
lewe wat daar bestaan waar
sltynlilc korsmos is aangesien 
dit nie reen nodig het nie en 
in staat is om \"Ogtigheid uit 
die lug op te nccm. Die kli
maat van )tars is uiters koud 
en wissel wanrskynlil< tussen 'n 
paar grade bo vriespunt tot so
wat 80 tot 100 grade benede 
vrir!lpunt. 
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