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Geregistreer aan die Hoofpo:;kantoor as 'n Nuusblad. BRITSE. BOIKOT ONTKEN, 

Jrg. 7 Kaapstad, Woensdag, 10 Maart 1948 No.15 

Nadat d\e onderhandellngs 
tussen Brittanje en die Unie
regering oor die Britse \'er
bod aan sy kolonles om Suid· 
Afrikaan~oe goedere te koop, 
op nik'> uitgeloop bet nie, bet 
dit duidelik geword dat mooi 
praa.tjies Brittanje nie sal be· 
weeg om die verbod op te hef 
nie. E lke aankoop wat die 
kolonies in die Unie doen, 
beskou Brittanje as 'n reg· 
streekse verminderlng van 
die boeveelbeld goud wat hy 
nit Suid-Afrika kan onhang. 

DOG DUUR VOORT 
Die Brilse regering bet 

mt•neer H. A. Marquard met 
die benaming van betaal
meester-generaal, die afgelope 
wt•ek na die Unie gestuur om 
met die ltabinet te gesels oor 
die invoer-verbod. Plaaslik Is 
gehoop dat daar tot konkrcte 
boslissings geraak sou word. 
Mnr. Marquard se houding was 
egtcr dat by aile vertoe wll 

aanhoor en dat by nle sy re
gering kan bind tot enlge ver
anderlng van die huidige toe
stand nie. 

~"UWE STORIE 

IMMIGRANTE JAAG 
I{OSTE OMHOOG 

Na die atloop van die same
sprekings Is die Suld-Afrikaan· 
se uitvoerders met nog 'n nuwe 
verklarlng oor die tocstand 
dronkgcslaan. 'n Tyd gelede bet 
mnr. Waterson beweer dat Brlt
tanje die lnvoer vir sy kolonlcs 
verbled bet op grond van die 
Amerlkaanse leninrsooreenkoms. 
Daarna bet die Brltse minister 
van flnansles gekom met 'n ver
klarlng dat die lnkortlng geen 
betrekklng bet op die lenlng 
nie, maar dat Brlttanje dlt ele
bandlg docn. 

Xou 'bet mnr. J. W. 1\lusbet, 
llini-.ter \·an Ekonomle'e ont
wikkeling, blykbaar op gesag 
van die Brlt!le afgeva.ardigde, 
verklaar dat die Britse kolonies 
in Afrika nor nooit opdrag ge
kry bet om 'n verbod op ln
voer van Suld-Afrikaan11e goe
dere te plan!! nle. Voorts word 
gekonstatecr dat die kolonlcs in 
September 19f7 opdrag ontvang 
bet om bul lnvoer ult aile Iande 
In te kort. Hlerdle opdrag, al· 
dus die verklarlng, Is In Desem
ber .,aanslcnllk verllg" weens 'n 
tc strenge tocpassing. 

Die lewenskoste in die Unie word onrusbarend opgejaag deur 
,-ermocnde Brit~e intmigrante wat roekeloos geld spandeer en va~;l(~ eien
domme teen fanta!::ltie!>~C pryse ver hokant hul werklike waarde koop, 118 dit 
hlyk uit ' n ondersoek wat Die 0.8. ingestel bet. Hierdie feit word ook 
heklemtoon deur die Hegistruteur van Aktes in Kaapstad wat die r<>gerin~ 
se immigrasie!-~kema blumeer vir die steeds stygende pryse van valilte 
eiendom. 

Die Engelse pers het die atge
lope week gespog met die groot 
bedrae wat Britsc imrnigrante 
die Unie inbring maar dit blyk 
nou dat hierdie kapltaal nle tot 
voordecl van Suid-Afrika aange
wend word, soos gewaan Is nlc. 
Immigrante wnt bulle ,·ir goed 
hier wil ,·estig, gee eenvoudig 
aan a~tente opdrag om blokke 
woonstelle, winkel<,, pla"e en 
huise teen enige pry& te koop, 
want .,geld is gt-t•n kwe-. .. ie nie." 
Die ~c,olg i'i dat ,,fanta'!tiese 
pryse 'ir ,-a<>te eiendom betaal 
word," om die "oonle ,·an die 
Regi<>trnteur te gebruik. 

\ 'IER::'\L\AL HO£R 

'n Klein be'iigheidjie in Knnp
stad wat niks meer as 'n bokkie 
is nie, en waanoor onJangs nog 
£2,000 aangebied i&, is !>O pas \ir 
£9,000 deur twee immigrante ge
koop. Die eicnaars was nle van 
voorneme om te verkoop nle 
maar ,toe hierdie fantastiese 
prys hu1 aangebied is, bet hulle 
eenvoudig daarvoor geval. Die
selfde geld vir 'n klein negosle
winkeltjie aan die grcnse van 
die sentrale stad. \ 

Hierdie plekkif', waar daai nle 
meer as vh•r of ,.~·f mense In 
die oop ruimte \oor die toonbank 
kan bewee~t nie, en wat t~·dl'n!! 
die oorlog 'ir minder as n,ooo 
gt>koop is, hct reed<, 'n aanbod 
,·an £5,000 ,·un 'n immigrant ont
vang. Die - eienaar oorweeg dlt 
sterk om tc verkoop omdat . hy 
wcct dat by nooit weer so 'n 
aanbod sal kry nie. 

WINSBEJAG 

Tocvallig Is die eienaars van 
hlerdle twee plekke altwee Afri
kaners. Bultelandse geld word 
dus tot 'n groot mate nle in 
voordeel van die land bele nie, 
maar hoofsaakllk In wlnsbejag. 

Hlerdie . aankoo·p van vaste 
elendom teen fantastlcse pryse, 
kom nie net In Kaapstad voor 
nle. Soortgelyke getulenis word 
deur die Sunday Times in Johan
nesburg gelewer. ,Beleggings 
word op voot skaal deur ryk 
Brit<.e immil'f1Ulte in Suid-Afrika 
(t'maak. Pia"<', wooMtelle en 
kuntore wonl teen enige prys 
~tekoop," skryf die blnd. Onlangs 
is drie groot blokke woonstelle 
gekoop, asook 'n reeka kantore 
dcur lmmlgrante wat so pas 
aangckom bet. 

ENlOE PRYS 

Agente ontvang eenvoudlg 

opdrag om die eiendomme 

teen enlge prys te koop, soos 

blyk ult onderstaande voorval: 

'n Boer in die distrik van 
Jo'ranschhock bet onlangs in 'n 
grap gcs~ dat hy sy plaas sal 
verkoop as hy £1,000 per morg 
aangebled word. 'n Paar dae 
daarna het by so 'n aanbod van 
'n agent gekry. Die voomemen
de kol)t'r was 'n Immigrant wat 
op soek was na 80 'n plaa!'l. Geld 
ill by hom geen kwessie nie, bet 
by , ·erldaar. 

Pilatus In 
Neurenberg 

Regter Jost>ph Gold.,tt'in, ,·un New York, het gister •n ver
~>oekskrif aan die prokureur-genernnl voorgeltl, wnarin by \ 'ra 
dat danr opgetree moct word teen rt-gter Charles Wennerstrum 
wat onJangs as , -oon.itter \an die .,oorlogsmi&dadigel'8bof" In 
Neurenberg opgetree bet. 

Goldstein bet geM~ dat hy JO,OOO Amerikaanse burgers 
\erll'enwoordig wat fumiliebt>trf'kklnge in Nazi-konsentrasie
kampe Yerloor bl't. lly maak bC!Iwaar t~n rerter \\'ennerstnun 
se \eroordeling van .,die onrf'dellke ~redrag van regerings 
om bulle \·erslaande vyande \OOr die regbank te laat ver
<>kyn. 

,,Ek kla hom nan \an vnkrurting van die f{'dnale wet 
deurdat by op 'n manier opgt>trl'(l ht>t wat ondermynf'nd is \lr 
die belange en ht'leid , ·un die !>taut ondt>r\\)'1 by· \\erk u<o Ameri
kaan-.e amptenaur ,·~rrig b!'t." 

\\'ennerstrum &e dut by geen upologif' kun aantekl'n nie en 
dat by nog dio \·erboor \Un oorlo&'8mitdadigers veroonleel. 

Al\IPTELIKE UITSPRAAK 

In sy jaarverslag vcrklaar die 
Registrateur van Aktcs dat .,fan
tastiese pryse" vir eien~omme 
betaal word. Hy wyt dlt ann die 
uitbreidlng In die Unle en ann 
die aankomende lmmigrante. 
Oat hierdle immlgrante ver
moend Is blyk ult die syfers wat 
onlangs In die kocrante verskyn 
bet, verklaar die rcgistrateur. 
Bulle koop en bou hulse vir hul
self en hul werknemers. 

,.Die behuislng'iprobleem, &o 
mocilik as wat dit was \Oor die 
aankom~ van die Immigrant"', is 
deur bul -nkom11 \ererc•·r t-n 
bale persone i!> gedwing om t'i!'n
domme teen pry!.ll t e kOO(l wnt 
bo bul \uurmaakplek i!t." Hy 
kan gccn aanduldlng s ien dat 

~-·· · · · ··-· · · ·· ~ 

GenJ. ~muts ht"t 1\laan
dar aangekondill' dat daur 
geen begroting hierdie l!it
tin&' lngedien 11nl word nil', 
aan~tl";ien die algemt>ne 
,-erkie-.ing te!'n l'inde ::\11'1, 
begin Junie, 'llll plaas,·ind, 
met 'n sitting ,·an di~ nu
we parlement kort daarnu . 

Terughouding \an dif' 
begl'oting dui op f'~n punt: 
ge{'n bela~>.tlngvt>rmindt!• 

riniC vir die ltf'WOIIC" man 
nie. 

-~ 

Geld Geen 
Kwessie 
Om Burge~s 
Uit Te Lig 
die pryse van vaste eiendomme 
binnekort sal daal nie. 

Dit Is opvallend dat die le
wcnskoste op hierdie manier op
gejaag word terwyl die Minister 
van Ekonomlese Ontwikkeling 
rondval om die lewenskoste om
laag tc dwing en berocpc op in
diwidue doen om hiermee te 
help. 

Handelnnrs In Kaap!!tnd ver
klaar egter dat bulle nog nik!l 
van sodanlge verligtlnr voel nle 
hoewel dit al twee rnnande re
lede sou ge!llkled bet. 

Intussen bet mnr. Marquard 
aan die hand gedocn dat dlt die 
beste is .,om maar te wag op 
die tocpaaalng van dle gewysigde 
gebruik". 

~x-:<~·::'7:~:-::·~~~: .. :-:-:-r:..;+~ .. :~,...x~:-:+.:':":~ .. ~ ... ,..... ... 
::: . Pres. Benesj van Tsjeggo-
·> Slowakye wat tans 'n pop-
:i: * 1 n 0 i e K 10 u e pefi~ur 1n sy ele vader-+ land 111 en geen sergenskap 
:S: bet in die land ae bestuur 

:i: Van Die Kat 
+ •.. 

nie, is ,deur ontsaglike 
kommunistiese druk" ver
plig geword om die Kom
muni~otiese regering te er-

. :. .:. 
.. ~ 

Rus/ond Is Grater 
Gevoor As Hitler 

A s die Verenigc:!e State sy rug 
draa! en hom nie steur aan die 
R usslcsc agrcssie nie, sal dit 
slegs 'n paar jaar duur voordat 
dit! l oestand onhanteerbaar is, 
het d ie Amc rlkaanse sekretaris 
\'an ha ndel, m nr. A. Harriman, 
\'t!rklnnr. \ 

.. l~usland is vandag 'n gro· 
tcr b('dreiglng as wat Hitler 
oolt W.{ls," het hy daaraan toege
vocg. 

I ken. lly word bier geslen 
f (regs) ~m met Kommu-
•t• nis Gottwald ("'' ,·oor die •: 

I
•• kamera), terwyl Jaasge

noemde die name van die 
nuwe regering aan BenesJ 
\OOrlE \lr goedkeuring -
grote!lke drama. 

• Die Kommunl'lte gee 
tans \OOr dat die president 
~>iek i'> e n daarom nle In 

• die openbaar kan optree 
• nie. Gt'rurte wll t'rter dat 

by rf'ed» 'n ge,·angene It 
• nadat by sy amptt>Uke aetl 

y op die kommunlstle.e 
~: stantsgreep replant het. 
<¢• 

... 
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Vryheidsdagvierings 
UNIONDALE. - Die Ossewabrandwag van Uniondale 

het Vryheidsdag onder blyke van groot belangstelling ge
'\rier. Die funksie was baie suksesvol en is gekenmerk deur 
die bywoning van buitestaanders wat nog nooit die beginsels 
van die O.B. onderskryf ~et nie. 

Vyf-uur bet die mans reeds----
begin jukskei gooi en om ses
uur is die funksie geopcn met 
Skritlcsing en gebed deur veld
kornet J. Loock. Na 'n verwel
koming deur die kommandant, 
het hfkomdt. H. Schoeman aan 
die woord gekom en gewys op 
die belangrikheid van die dag en 
een en ander uit die gebeure 
van die slag op Amajuba mee
gedcel. Hy het gewys op die 
noodsaaklikheid van 'n eenheid 
soos op daardie gedenkwaardige 
dag bestaan bet en brandwagte 
gevra om niks te doen of te 
se wat daardie eenheid in gevaar 
knn stel nie. 

OALEDON. - Die Ossewa
brandwag van Caledon het van
jaar 'n puik Vryheidsdagfunk
sle gehou. Nie aileen was die 
opkoms besonder groot nie, 
maar alma! wat tc~nwoordig 
was is met nuwe geesdrlf be
siel. 'n Groot aantal buitestaan
ders bet die verrigtinge byge
woon 

Op 27 Februarie, presies om 
ncgc-uur, is die Vryheidsvuur 
aangesteek. Die eintlike funk
sic het egter eers die volgende 
aand op Hammansdal, die plaas 
van komdt. S. J. Delport plaas
gevind waar hfgenl. Max Smuts 
opgetree het as spreker. 

Genl. Smuts, wat in die gees 

Heilbron Steek 
Vure Aan 

Amajuba-dag is weer van
jaar gevier op Rondebos, dist 
Heilbron. Brandwagte sowel as 
vriende was goed vertecnwoor
dig. 

'n Bale aangename gees is ge
skep, en die nuwe besockers het 
die samckoms bale gcnict. Pre
sics om 9 uur is die vuur aan
gcstcck; helder het dit gebrand 
as bcwys van die gees wat nog 
lewcndig is in die hart van 
elke Brandwag. 

'n Boodskap van ons kame
raad Willie van Rcnsburg is ook 
voorgclees, wat ons hoog op 
prys gestel het. 

Daar was ook vure op Tafel
kop en naby Doverstasic. 

- (Korr.) 

AMAJUBAFEES OP 
STELLENBOSCH 

Die O.B.-kommando's van Stel
lenbosch bet Saterdag, 6 Maart 
op die plaas van kommandant 
T. C. Roos Vrybeidsdag gevicr. 

Na die vlaghysing deur die 
Boerejeug waargene~m is, bet 
die bevelvoerende offisier, gene
raal dr. S. J. Pretorius, die vcld
prediker van die kommando, 
prof. dr. E. E. van Rooyen, 
versoek om met Skrifleslng en 
gebed voor te gaan. 

Hierna het die vergadering, op 
versoek van generaal Pretorius, 
vir 'n paar oomblikke op aandag 
gckom en die saluut gegee ter 
ere van mcv. Retief, 'n troue 
Brandwag, wat onlangs oorlede 
is. 

Voordat by die hoofspreker, 
generaal W. R. Laubscher, aan 
die woord gestel hct, bet dr. 
Prctorlus in 'n kort toespraak 
die vergadering beslel met sy 

onwrikbare geloof in die voort
bestaan van die Ossewabrand
wag. 

Hy bet o.a. gewys op die 
stormagtige verlede wat die Be
weging nie 'n duim breed van sy 
koers laat afwyk bet ole, en die 
versekering uitgespreek dat cUe 
buidige woeling en gistlnr van 
kornmunlstiese grootdoenery, In 
die O.B. net so 'n teenvoeter sal 
vind, as wat dlt indertyd ln die 
Duitse Weermag gevind bet. 

Nadat by die lede van die 
plaaslike kommando veraoek bet 
om met hernude kragte die atryd 
voort tc sit, het dr. Pretorius ge
neraal Laubscher aan die woord 
gestel. Hy bet daarop gewys 
hoe die Boerevolk gecstellk ai
leen vry kan wees deur die ult
lewing van sy hoogste ideaal -
sy republikeinse strewe. 

In hul politieke ywer, laat selfa 
naslonale groepe hierdle ideaal 
in die stof val, deurdat bulle 

Hy het verder die O.B. se hou
ding teenoor die Engelsspreken
dc uiteengesit en verklaar dat 
'n groot persentasie van die 
mcnse bulle afkeuring van die 
huidige staatstelsel tc kenne 
gee, en dan 'n stelsel bepleit wat 
presies oorccnstem met die van 
die Ossewabrandwag. Hy het 
O.B.-lede aangemocdig om hulle 
beleid te propagccr omdat dit 
die enigste regte standpunt is en 
die enigste beleid is wat ons 
land kan red uit die wanorde. 

GROOT 0.8 . .-FEES 
TE KROONSTAD 

hul hande bak hou om die Em
pire-bewind te ontvang, bet ge
neraal Laubscher ges~. 

Dit is 'n toestand wat aan die 
Ossewabrandwag vreemd is. Vh 
hom is daar net cen doe!, en dit 
Is die stryd wat deur die geskie
denls been langs die Majuba
kruln en konsentraslekampe na 
die uiteindelikc vrywordlng van 
die Boerevolk lei. 

Bale gou. was alles verkoop en 
met volkspele en aangename ge
sels bet nege-uur aangebreek en 
bet alma! buite saamgedrom vir 
die afsluiting van die verrig
tinge. Meer as £24 is ingesamel. 

Presies 'n half minuut voor 
nege het die fakkeldraer, 
komdte. M. v. d. Westhuizen, 
vergescl van veldkte. Meyer en 
Van Rooyen agter die saal te
voorskyn getree en na die groot 
stapel bout gemarsjeer. Die sa
luut is geneem deur die offi
siere toe die vuur geweldig hoog 
opgevlam het en onder 'n pleg
tige stilte is die Amajuba ge
Iofte dcur die konimandant ge
lees. Oud-komdt. Pieter Bar
nardt het hierna die vcrrig
tinge afgesluit met gebed. -
(Korr.) 

A.K.G. 
TE GEORGE 
GEORGE. - Die O.B. van 

George hct die Vryheidsvuur op 
27 Februarie hoog laat opvlam 
en in die gees met die Osse
wabrandwag dwarsoor Suid
Afrika verkeer. 

Die kommando het die voor
reg gehad om die Adjunk-Kom-

Genl. J. A. Smith 

mandant-gcneraal, genl. J. A. 
Smith in hul midde te M wat 
'n besielcnde rede en boodskap 
tot die aanwesiges gerig hct. 

Nadat die Boerejeug in parade 
opgestel Is, het die Adjunk
K.G. en genl. Robertson die 
parade ge-inspekteer. 

Die aanwcslges is met nuwe 
moed vir die stryd uiteen. -
<Korr.) 

• Genl. l.\lax Smuts 

van eensgesindheid gepraat bet, 
het die geskicdenis van die stryd 
wat Amajuba voorafgegaan het 
en die vcrhaal van die slag be
handel en die aanwesiges aan
gespoor om die stryd nie op 
te gee nie. 

Daar is verder vleis gebraai, 
jukskei gespeel en verversings 
verskaf. Soos gewoonlik bet die 
O.B.-vrouc hul fluks van hul 
taak gekwyt en dra alle lof 
weg vir die sukses van die 
funksie. Ongeveer £25 is loge
same!. 

Die Boerejeug onder jeug
veldkte. mev. H. Fouche bet 'n 
lewendige aandeel in die ver
rigtingc geneem en met 'n aantal 
opvoerings voor die dag gekom 
wat groot byval by die aanwe
siges gevind 'bet. Hfkomdt. 
Kootjie Viljoen het opgetree as 
bevclvoerende offisicr. - (Mee
gedccl). 

Amajubafees 
Te Kakamas 
Soos in die verlede bet die 

manne- en vroue-komrnando's 
(A.l5.b1 en 6) ' 'an Kakamas 
weer op Vrydag, 27 Februarie, 
Amajubafees gevier. Die weer 
was uiters ongunstig maar ten 
spyte daarvan •was daar 'n rede
like opkoms. 

Die Amajubaviering is volgens 
voorskrif gebou en behalwe die 
sentrale vuur b et daar die annd 
om 9 uur ool' drie ander "ure 
gebrand op die boogste omlig
gende koppies. 

Op 2'7 Februarle bet ons weer 
Amajubadag ge,·ier op die plaas 
van rnev. Laubscher, twee m;)-I 
buite Kroonstad. 

Daar was omtrent 350 mcnsc 
op die fees tcenwoordig. Ons is 
bly om te kan meld dat daar 
,·anjaar 'n groot verbetering is, 
en wat in getalle ontbreek bet, 
bet die geesdrif voor vergoed. 

Komdt. Laubscher was in be
vel van die sametrekking, en 
alles bet vlot van stapel gcloop 
onder sy Ieiding. 

As spreker bet opgetree prof. 
F. J. Labuschagne van Potchef
stroom. Sy rede was besiclcnd. 
Hy bet gcwys op die betekenis 
van Amajuba, hoe die bocre van 
destyds voor 'n Amajuba gcstaan 
het wat beset was deur die vy
and. Die volk se vryhcid was in 
gevaar en by bet sy ondergang 
tegemoet gegaan as die vy_lllld 
nie verslaan is nie. 

GEVAAR 

Vandag staan ons volk weer 
voor 'n Amajuba. Daar Is weer 
die gevaar van ondergang. As 
ons nie saamstaan en die vy
and van twis en tweedrag, die 
gevaar van Kommunisme, en 
al die ander slegtc dlnge in 
ons volkslewe uitwls en ver
brand nie. 
Voor die toespraak was daar 

'n netjicse vlagstryking deur die 
O.B.-wag onder bevel van kap
tein Pretorius. Die wag het ook 
die letters ,O.B." met brandende 
fakkels gevorm. 

Die verrigtingc is afgesluit 
met 'n paar woordc van dank 
aan almal deur gcnl. Steyn Jor
daan, en die sing van ,Die 
Stem." 

FLUKSE OFFISIERE 

Die mlddag en aand is daar 
braaivleis, toebroodjles, koffie 
en koeldrank verskaf deur die 
Vroue-kommando onder Ieiding 
van ons flukse komdte. Gelden
huis. Sy is altyd op baar pol!, 
saam met haar adjudante, offi
siere en lede. Sonder bulle sal 
ons nie die nodlge fondse kan 
insamel nie. 

S.A. Kan Nie 
Genoeg K oring 
Produseer 

'n Klein funksie is vroeer die 
aand gehou en d iegcne tccn
woordig kon lekker gebraaide 
wors en vlcis asook ander lek
kernye geniet. 'n Skaap wat op
geveil was bet £16 ingebring. Die 
totale bedrag van £26/8/- i& in- Suid-Afrika sal nooit genoeg 
gesamel. koring vir sy plaaslike verbruik 

Komdt. G. F. J. van Rensburg kan produscer nie, bet dr. A. 
het as bcvclvoerende offisler W. 0. Bock, bcstuurder van die 
opgetree en het voor die fees Koringraad, In Kaapstad ver
ook 'n kort maar besielende toe- klaar. Die jaarlikse verbruilt van 
spraak gelewer. Die verrigtlnge I koring neem stee~s toe en Suid
is afgesluit met die sing van ons Afrika sal moet mvoer, bet by 
volkslied. - (Korr.) ges~. 

Ons dank aan alma! wat so 
fluks gehelp het, die wat skape 
gegee bet vir braalvleis en ander 

Genl. Jordaan 

As die stryd dan uiteindellk 
gewen en die oorwinning behaal 
is, sal die president van die 
Republiek seer seker ook langs 
'n Amajuba-vuur ingesweer 
word, bet generaal Laubscher 
ten besluite verklaar. 

Hierna bet die Boerejeug om 
die boutstapel bul posisie met 
vlammende fakkels gaan inneem 
en so, saam met die vergader lng, 
aandagtig gestaan en !ulster na 
die voorlesing van die Vryheids
dagboodskap van d ie komman
dant-generaal. 

Toe die vrybeidsvlam die lug 
inskiet, bet die bevelvoerende 
offisier die vryheidsverklaring 
en gelofte voorgelees wat in die 
Jig van die knetterende vuur 
deur die vergadering met 'n sa

wat bulle vragmotors en motors luut hernu is. 
beskikbaar gestel bet vir ver-•1 Na die tecnwoordiges elkeen 
voer. Ook 'n woord van dank hul bout op die vuur gegool bet, 
aan vriende wat nie lede is nie, is die verrigtinge vir die aand 
maar wat ook teenwoordig was. I met die sing van ,,Die Stem" af-
(Korr.) gesluit. - (Ingestuur). 

Vroue Gehuldig op Riversdal 
Rondom Vlam 

Weer het die Kommando van 
Riversdal die Amajuba-vlam 
hoog laat brand op die plaas 
,Vryheid" van mnr. De Kock. 
Weer bet die vrou van die 
Ossewabrandwag presteer onder 
Ieiding van ons ywerige Kom
mandante Badcnhorst. Aan 
lekkcrnye bet niks ontbreek 
nie en in 'n ommcsientjie was 
alles omgesit in 'n mooi som 
tot stywing van ons fondse. 
Genl. en hfkomdte. Swart bet 
van Heidelberg oorgekom en die 
Kommando pragtig ondersteun. 
In 'n toespraak bet genl. Swart 
vera! klem gel~ op die onskat
bare waarde en besieling van 
die vrou in die Ossewabrand
wag. Hoe dat sy deur dik en 
dun altyd pal gestaan bet in 
die geskiedenis van ons volk. 

Na ete bet kommandant Ras 
aan Boerejcugveldkornet Pict 
de Kock 'n klein stampblokkie 
oorhandig wat gemaak is deur 
wyle mev. Brits van die dls
trik Beaufort-Wes en 'n paar 
jaar tcrug dcur mev. Brits op 
'n O.B.-funksie te koop aangc
bied was in belang van die Os
sewabrandwag. Kommandant 
Ras bet daarop gewys hoe wyle 
mev. Brits destyds byna alles 
prys gegec bet om die O.B. te 
dien. Hoc dat sy met haar eie 
hande die stampblokkies ge
maak bet en myle afgery bet 
met 'n donkie-karretjic om 

• 

haar bydrae aan die Ossewa
brandwag te !ewer. Daardie 
vrou Is nie meer daar nie, maar 
die Boerejeug kan en moet op 
haar liefdes-werk vir die Osse
wabrandwag voort bou deur te 
sorg dat die stampblokkie elke 
jaar op Amajubadag vol pen
nics sal wees om in hul kas te 
stort. So moet haar liefde en 
tocwyding aan die Organisasie 
waaraan sy trou gesweer het, en 
trou was tot haar dood, vrugte 
dra, al is sy nie meer daar nie. 

Nog voordat die verrigtinge 
weer begin bet was daar 'n 
moo! neseier in die blokkie en 
te oordeel na die geesdrif van 
die jongspan, sal die stampblok
kie op Amajubadag 1949 oor
loop. So lewe liefdeswerk. 

Nadat die Kommandant en 
Brandwag Fransie Ras die pro
sedure van die vergadering ver
duidelik bet, het hfkomdte. 
Swart voorgegaan met die sing 
van volksliedcre totdat die Vry
beidsvuur om 9-uur aangesteck 
is. Plegtig was daardle oom
blikke vir ons klompie toe ons 
onder doodse stilte na die vlam
me staan en kyk, gedagtlg dat 
vanaf Amajuba, oor die lengte 
en breedte van ons land duisen
de Ossewabrandwagte in stilte 
hul eed van trou herhaal. Na
dat met gebed afgesluit Is, is 
ons klompie uitmekaar, beaiel 
met nuwe moed om die stryd 
wat voorl~ voort te sit. <Korr.). 
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BLITS-VERKIESING PARLEMENTARISME HET IN 
IN MEIMAAND? EUROPA · MISLUK, SE • 

Sedert ek verlede keer die 
aandag daarop gevestig bet, 
dat nog dr. Malan nog mnr. 
Havenga 'n verklaring uitge
r elk b et oor die ooreenkoms 
waartoe die partye middel-

Politie k in 
Oe n skou dear 

Waarnemer 

F ebruarie in Ka apstad geraa k 
b et met betr ekking tot die 
verdeling van s etels, bet 
die dagbladpers b erig da t 
mnr. Havenga en sy raad
gewers aangekondig b et dat 
die Afrikanerparty niks sal 
se voordat al die provin
sles nie ewe ve r gevorder bet 
ten a.ansieo van die set~lver
deling nie. Dit beteken dat 
mnr. Havenga. wag op die Vry
s taatse Hoofbestnnr om die 
Kaapsta.dse ooreenkoms t e be-

sy Vrystaatse Hootbcstuur opge
eis. Miskicn sal mnr. Swart 
kopgee. 

DIE LINKSE ARBEIDERS 

Met die Vcrcnlgde Party se 
pogings om 'n vcrgelyk te tref 
met die linksc Arbeidersparty, 
gaan dit glo ook glad nie vlot 
nie. 

Die Arbeiders, net soos die 
Kommuniste in Europa, wil 'n 
parlement~re mag van die Ver
enigde Party afdlng, wat to
taal buite verhoudlng tot bul ge
talsterkte is. Hiervoor is die 
behoudende clemente in die V.P. 
nou eenmaal nie te vinde nie. 
Net so m in egter voel die V .P. 
daarvoor om 'n hele skool uit
gela te Arbeider-kandida te te Jaat 
derdemannetjie speel in die ste
delike kiesafdelings . Daarom 
word da.ur nog steeds lang-tand 
met die Arbeidersparty onder
handel. 

VROE£ VERDAGING 

kragtig a lvoreos b y h om . 
d 

. · In d1e parlement, anders as 
a.a.~oor 01tlaat. daarbuite woed die verklesings-
Dit is nou mnr. C. R. Swart koors al hewig. Parlement~re 

se beurt om te praat. werksaamhede is lang nie meer 
In die tussentyd raak die tyd van cersterangse belang vir die 

m in want a lles dul daarop dat !~de nic: die naderende verkic
dle verkiesing in Melmaand ge- smg oorheers alle bclangstcl
hou sal word en In die klesaf- ling. En die felt dat die ver
dellngs is die kandidate en hul kiesing nou moontlik in Mei
organiseerders gretig om aile maand kan plaasvind, en dat die 
kragte saam te skakel en In tc kicserslyste al byna gerced is, 
span. Die felt dat die Vrystaat- het parlementere gcmoedcre to
se Hootbcstuur van die H.N.P. taal op hoi gejaag. Lede wll 
in gebreke bly om hom oor die graag na bul kicsafdelings gaan 
setelverdeling uit te spreek _ en om vir die verkicsingstryd te 
om 'n Vrystaatse setel aan die gaan voorberei. 'n Vroce ver
A.P . af te ataan - Is n iks min- daging van die parlemcnt kan 
der as sabotasic van die ver- allesins verwag word. 
k iesingsmasjineric van die na-
sionale opposlsle nle. .., KANDIDATE 

Volgens gerugte gaan dr. Ma
lan, o! het hy reeds, sy voet 
ncergesit en 'n vroee bekrag
tiging van sy Kaapstadse ooreen
koms met mnr. H avenga, van 

Mev. M. T. Steyn 
83 Jaar Oud 

Mev. (pres.> M. T. Steyn bet 
verledc Vrydag baar 83e ge
boortedag In Kaapstad aan buise 
van haar dogter, mev. dr. J . S. 
du Toit, herdenk. 

Ongeveer 300 gaste het teen 
die middag hul opwagting ge
maak en hul wcnse oorgebring. 
Mev. Steyn verkeer nog in 'n 
redelik goeie gesondheid. 

In byna al die kiesatdclings 
van die land bet die V.P. alreeds 
sy kandidate aangekondig. In 'n 
paar stedelike kiesafdelings 1~ 
k waai nominasiegevcgte egter 
nog voor. Die linkse Arbeiders
party was voorbarig genoeg om 
'n ellelange kandidate-lys te pu
bliseer wat oenskynlik die V.P. 
moet imponeer of bangmaak. 

Net In die Vrystaat het die 
H.N.P. reeds klaar genomineer. 
In die meeste kiesafdelings van 
die ander provinsies moet kan
didate nog aangewys word. Daar 
word nle met die nominasies 
enige vcrrassings vcrwag nie. 

H oewel die Afrikanerparty 
reed.s die nam e van tien van die 
elf kiesafdelings wa t by moet 
betwis ken, bet die party nog 
nie die name van sy kandidate 
aangekondig nie. 

BRITTE MARTEL 
DUITSERS IN 

KAMPE 
Britse offisiere maak van 

martelmetodes in Duitse on
dervragingskampe gebruik, 
volgen s 'n ver k laring van 
Richard Stoke.., (Arbeider) in 
die Britse laerhuis . 

Stokes b et gese dat by die 
kamp by Nenndorf in Duitsland 
besoek bet waar Duitsers in 
sene met 'n temperatuur van 
laer as tien grade benede vries
punt gevind is. Een van die ge
interneerdes bet reeds 'n been 
weens die koue verloor. 

Vier Britse en Genllieerde offi
slere wat betrokke is by bier
die vermeende misdaad, wag 
tans op verhoor. 

Daar is ook gevalle genoem 

wnar Britse soldate jong Duitsers 
aangerand bet . Van bulle is 
uit die leer ontslaan. 

(Vervolg op bl. 8) 

word wanneer dit die regcring 
mag pas. Die swaard van ver· 
volging bly dus hang bo die kop 
van dr. Van Rensburg en niks 
kan verhoed dat dit op 'n on
verwagte oomblik later nccr
stort n ie. 

VERTO£ 

Volgens berigte in die E ngelse 
pers sou Afrikaanse organlsa
s ies, sowel as die Kerk en die 
H.N.P. by genl. Smub aange
dring bet om af te sien van die 
vervolging. D ie ka binet, aldus 
die berigte , was verdeeld oor die 
vraag of voortgegaan m oet word 
al dan nie. 

GELEERDE NA ONDERSOEK 
Die parlemente re stelsel van Br ittanje en Frankryk wat na die 

Verdrag van Versailles op Sentraal-Europa m et sy gemengde rassebevol
kings afgedwing is, was ' n hopelose mislukking omdat dit aanleiding gegee 
het tot groter rassebotsing en die stigting van r assepartye. Dit is die gevolg
trekking waartoe prof. A. H. Murray, p rofessor in filosofie aan die Univer
siteit van Kaapstad, gekom het n adat h y ' n grondige studie van die werking 
van die parlem enter e stelsel in n ege Europese Iande gemaak het tydens sy 
onlangse studieverblyf in Brittanje enHolland. 
Prof. Murray het in 'n on

derhoud met Die O.B. verklaar 
dat hy geleentheid gehad het 
om parlement6rc en ander rap
porte oor Tsjeggo-Siowakye, 
Roemenii!, Hongarye, Pole, 
Litoue, Estland en Finland te 
bcstudecr. Dit bet gegaan oor 
die tydperk 1920 tot 1939, en met 
uitsondering van F inland, bet 
die parlementere stelsel van 
Brittanje wnt bier ingevoer is, 
op 'n mislukking uitgeloop. 

Die mislukking moet hoof
saakllk daaraan gewyt word dat 
die stclscl nle werk waar die 
volk ult vcrskillcnde rasse be
staan nie. In al h ierdie Iande 
bcstaan daar mlnstens twec ras
sc-grocpe en in die meeste ge
vallc vier of meer groepe wat 
gedurlg teenoor mekaar staan 
en in elke stap van die teen
grocp 'n bedreiging van hul eie 
belangc sien. 

GEEN OORBRUGGING 

I n nie een van die Iande wat 
onder bespreking is, het die 
rasscgrocpe verdwyn nic, maar 
die rasse-skeiding is behou so
dat daar rassepartye en nie be
leidspartye tot stand gekom hct 
nie. 

As gevolg van die rassevcr
skil het dit gcblyk dat die ka
mers van verteenwoordlglng nlc 
op beleidsake vcrdceld is nie, 
maar op 'n rassebasis en in 
vyandskap teenoor rnckaar 
staan. 

SWAK REGERINGS 

Die partye wat In hicrdie Ian
de bestaan, is, volgcns prof. 
Murray, hecltemal andcrs as In 
Suid-Afrika. Hulle bcveg me-' 
kaar .nie oor belcidsvcrskille 
nie maar as ras tcenoor ras. 

Die kabinette was altyd swak 
omda t dit nie 'n koalisie-k abinet 
was nif', m aar op 'n k ompro
mis berus bet. Geen groep was 
sterk genoeg om sy wil op die 
a nder af te dwing nie. 

In die landsadministrasie bet 
die grocpc gedurig probeer om 
mekaar te uitoorle. Elke ras
scgroep wou sy eie amptenare 
in die publieke d iens he en 
amptcnare wat aan ander groe
pe behoort hct, Is gewantrou. 

'n Bale belangrike verskynsel 

WESTERSE 
BLOK 

Die vorming van 'n Wcsterse 
Blok deur vyf Europese Iande, 
Engcland, Frankryk, Holland, 
Bclgie en Luxemburg bet die 
afgclope naweek reeds so ge
vordcr dat die betrolcke Iande 
oorcengestem het oor die hoof
trckkc van die verdrag, na Sapa
Reuter berig. Daar is ook oor
ccngekom dat Wes-Duitsland 
ten volle moet deelncem aan die 
berstel van Europa. 

Die voorgestelde vcrdrag sal 
vir 50 jaar geldig wces en be
vat slegs politieke en ekono
miese bepalings en het geen be
trekking op mili~re sake nie. 

in bierdie Iande was dat In nie 
een van bulle politickc of eko
nomiese gelykhcid bcstaan het 
nie. Die gcvolg hiervan was dat 
rie rassehaat saamgcsmclt het 
met die ekonomiese en politieke 
griewe. 

BUITELA."'lDSE D D lENGING 

Die felt dat die rasse nie met 
mekaar op gelyke voet kon mee
werk nie en dat daar rasse
meervoudigheid was in die par 
lement, b et aanleiding daa rtoe 
gegee dnt buitelandse magte op 
die r assflhaat gespeel bet en 
kans gesien bet om in die bin
nelando;e beleid in te gryp. Fin
land is vandag een van die beste 
voorbeelde, waar Rusland poog 
om met bt>hulp van Finne sy 
invlocd te laat geld. 

Finland is egtcr die enigste 
land waar die stelsel min of 
mecr gewerk het ten spyte van 
rassemeervoudigheid, aldus 
prof. Murray. Dit is omdat die 
rasscgroepe bier min of meer 
ckonomics en kultureel gelyk 
is. 

DINK OOK SO 

Prof. Murray was ook in nouc 
voeling met prof. Herold Laski 
van Londen en mnr. K. W. 
Passant, hoof van die Brltsc 
regering se Navorsingsburo in 
Londen. Hulle is dieselfde me
rung toegedaan. Die oplossing 
van bicrdie probleme in Scn
traal-Europa is egter vandag 
geen vraagstuk meer nie omdat 
Rusland besig is om alJe be
staande instellinge omver tc 
werp en sy eie daar te stel, hct 
prof. Murray aan Die O.B. ver
klaar. 

GROEPSREGERING 

In Holland hct prof. Murray 
hom bepaal tot die ckonomiesc 
opvattings en staatsteoriee wat 

Pl..UIMVEE 
Ole !Ieete Firma em a PLUIMT&& 
&mll8 • Mder I'&ODUK.Til ..., 

te I Qau .. : 

C. M. ELOFF EN KIE 
(IUml.) Bp. 

ll01lJ:MAJU( (PMbU U81) zr-

In Nededand gcgeld het toe 
Van Riebe(!(:k na die Kaap ge
kozu bet. pie staats reeling van 
daardie t f d is gekenmerk deur 
desentralis!lsle. A1Ml d.i6' sentrale 
staat is slegs beperk!& magte 
toegeken en die provinsies, gil
des, en stede bet hul interne 
outonomie behou. 

Prof. Murray meen dat bier
die staatsbegrippc wat toe In 
Nederland In swang was, hom 
dwarsdcur die Suid-Afrikaanse 
geskiedenis laat geld bet. 

Pro!. Murray wil hom graag 
vir die herstcl van hicrdie tra
disionelc bclcid bcywcr, en meen 
dat hierdle bcginscl van de
sentralisasle in ons rassebeleid 
toegepas moet word. 

Gedwing Om 
Te Tree 

Af 

Oud-koning "Michael van Roe
menie bet in Londen verklaa r 
da t sy abdikasie op hom atge
dn·ing is deur 'n , vreemde 
moondheid" en 'n r eger ing wat 
met bebulp van 'n vreemde 
moondheid aan bewind gestel is 
en gebou word. Hierdie rege
ring, het by gese, is geheel en ai 
onverteenwoordigend van die ''il 
van die volk. Hy beskou born 
nie gebonde aan die abdikas ie 
nie. 

Die prys van wol het die af
gelope paar dae met t ien tot 
twintig persent gedaal. Daar 
word egter gemeen dat dit net 
'n tydelike daling is. 

V erseker u Toekoms 
deu die Eienaar te word van 

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

KIESKEURIGE PERSOON 

Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
Posbus '78 Foon 0028 

CROXLEY-GEBOU, KUSWEG, 
STRAND 

NOODHULP VIR DUITSLAND 

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

Onder s t eun ons Taak om die On ts ettende Nood 
in Duitsland te Lenig . 

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

medisyne. 
e Klerasie en skoene, nuut of gebruik, maar skoon 

en in goeie toestand. 
e VET. 
e Biltong of ander onbederfba re eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAASLTIKE NOODLENIGINGSKOMITTEE 

VIR DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloeds traat 164, Hoopstraat I05B, 
PRETORIA. KAAPSTAD. 

• VOE DSELWABE A.LLEEN AAN D. A..D.A., PRETORIA • • 
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,,TOT. HIERTOE EN 
NIE VERDER NIE! '' 

FRANKRYK NADER 
.AAN DE GAULLE 

Verlede week bet veldm. Smuts, voor sy gaste, die 
besoekende Amerikaanse koerantmanne 'n benoude oproep 
tot die westerse wereld en meer bepaald tot die Vere.1igde 
State gerig om nou eenmaal aan Josef Stalin, opperhoof 
van die Kommuniste te se: tot hiertoe en nie verder nie! 

Niemand weet of veldm. Smuts se pessimistiese be
sorgdheid oor die internasionale posisie ingegee word deur 
late wroeging vir sy eie aandeel in die totstandbrenging 
daarvan nie; dan of sy teatrale haltroepery nie maar ver
kiesingspraatjies is nie. 

Dit is egter waar dat die kommunistiese aanslag op 
wereldheerskappy- hul poging tot verslawing van die mens
dom tergende afmetings aanneem. 'n Stadium is reeds 
bereik, of sal spoedig bereik word, wanneer die volke 
van die weste 'n beslissende keuse sal moet doen: kommu
nistiese agressie sal gewelddadig gestuit moet word of daar 
sal berus moet word in kommunistiese wereldheerskappy. 

In soverre is veldm. Smuts ongetwyfeld reg. En 
daar kan noual reeds gese word dat Suid-Afrika beslis 
sal verkies om Stalin tt> stuit eerder as om te berus in 
sy dwingelandy. 

NIE Sl\IUTS NIE 

Ewe-eens kan dit ook noual reeds ge~e word dat Suid
Afrika nle sal '4'erldes om sy stryd teen Stalin te 'oer 
onder die vaandel van veldm. Smuts nie! lfy het baie 
r ede gegee en by gee nog steeds rede om te twyfel aan 
die opregtheid van sy anti-kommunistie..e praatjies. 

• Hy bet kragtig meegedoen aan die vernietiging van 
Duitsland - die enigste doeltreffende bolwerk teen die 
kommunisme in Europa. 

• Toe die Ossewabrandwag beswaar gemaak het teen 
'n oorlog om 'n westerse nasie uit te roei en 'n oosterse des
poot magtig te maak, bet veldm. Smuts politiekc speurdcrs en 
noodregulasies op die beweging losgclaat en offisicre en 
brandwagte in tronke en kampe opgesluit sodat hy, aan 
Josef Stalin se sy, kon veg vir vryheid en die Christendom! 

• In sy kabinet het veldm. Smuts 'n beskermheer van 
die Kommuniste opgeneem! · 

• Afgesien van veldm. Smuts sc praatjies geld die 
feite dat daardie kommunistiese beskermhcer nog in S) 

kabinet sit en dat die noodregulasies teen die anti-kommu
nistiese Ossewabrandwag nog altyd van krag is. Voorts 
sit daar in die koukus van veldm. Smuts se party voor
bankers wat beskermhere van die kommunistc is. 

• Die luidste verkiesingsmaats van veldm. Smuts 
is die kommunistiese Springboklegioen; en voorts die linksc 
Arbeidersparty van mev. Jessie McPherson, wat volgens 
veldm. Smuts 'n rol te speel het in ons pol~tieke lewe. 
H et veldm. Smuts vergeet dat mannc soos mnr. Sullivan en 
eerw. Miles-Cadman uit hierdie party bedank het vanwee 
die kommunistiese aard daarvan? 

e En les bes moes dit vir die Amerikaanse koerant
manne snaaks geklink het dat veldm. Smuts wat in sy 
eie land kommunistiese propaganda vryelik en onbelem
merd toelaat, juis die Verenigde State, waar die Kommuniste 
uit die landsadministrasie gesuiwer word, moet oproep tot 
'n stryd teen die hoepriester van hierdie ,duiwelse 
evangelic". 

Die agterdog teen die opregtheid van veldm. Smuts se 
anti-kommunistiese praatjies ontstaan omdat hy nie 'n Yinger 
verroer om die Kommuniste en hul mede-reisige rs in Suid· 
Afrika. enigsins aan bande te le nie. lnteendeel met bulle 
hulp beveg by sy anti-kommunistiese teenstander~. 

TEEN KOl\11\IUNISME, 1\IAAR VIR .. .. WAT? 

As die Suid-Afrikaanse tydskriUe In die algemeen nage
gaan word dan skyn bulle voor te gee dat die ,Troisieme 
Force,' of soos dit in Afrikaans genoem word, die ,Derde 
l\lag,' in Frankryk tog wei iets groots en lnvloedryk bedui. 
Die paar parlementere oorwinnings van 1\1. Schumann, die 
huidige Eerste Minister, word beklemtoon. Die moontlik
hede Yan 'n politieke groep wat tussen Thorez en De Gaulle, 
tussen Stalin en 'n s.g. nuwe Napoleon die ewewig sal behou 
word geroem. 

Wat is die feite! 

Om dit uit te vind is dlt 
nuttig om teenoor die effens 
eensydige en Anglo-Amerikaans
gerigte beriggewing bier te 
lande nogmaals die opinies uit 
die hartjie van die Vasteland 
te stel. Die bronne aldus be
skikbaar is uiteraard nbg 
kommunisties, nog De Gaullls
ties, eerder in bree sin demo
kraties. Onderstaande is 'n be
naderde weergawe van die 
prentjie wat bulle ophang: 

,,DERDE l\IAG" NOULIKS 'N 
1\IAG 

Die regering van M. Schu
mann voer 'n moeilike bestaan 
met aan die een kant die kom
muniste teen bulle en aan die 
ander kant die De Gaulliste 
tecnoor wic hul nic regstrceks 
stelling durf innecm nie; want 
sedert die ~ttryd direk teen die 
kommuni<.te deur die regering 
gevoer word, bandhaaf De 
Gaulle wat dio pnrlementere 
~otryd betref, 'n wapenstilstand. 
Die parlemt>ntere De Gaulle-in
vloede is derbalwe vir die re
gering se voortbestaan onont
beerlik. 

Tewcns is daar partye in die 
ltabinct vcrteenwoordig wat 
weens die aard van bulle aan
hang nbg teen nog vir De 
Gaulle kan optrce. Toe Blum 
nie 'n bcwind kon vestig nie 
het die laaste hoop op 'n kabinet 
buite die De Gaulle-invloedsfeer 
verdwyn. Tans word elke be
langrike stemming in die Nasio
nale Vergadering deur ornslag
tige ondcrhandelings voorafge
gaan waarin die Regeting vir 
elke afgevaardigde se stem met 
die een of ander toegewing moet 
bie. 

Sosecr word die toegewings 
dikwels in die rigting van De 
Gaulle se bcleid gedoen dat 
daar reeds van ,Gaullisme 
sondcr De Gaulle" sprake Is. 

WANKELENDE STELSEL 

Hoe lank die smousery daar
in sal slaag om die Regering 
staande te hou is bale twyfel
agtig, want die bestaande grond
wet Jeen bomself nie tot sta
biliteit nie. Dit was tewens 
destyds reeds De Gaulle se 

Deur , T oeskouer' 

beswaar daarteen. Onder 'n 
hele aantal redes is die propor
sionele verteenwoordiging van 
partye wat aan 'n hele boel 
groepe verteenwoordiging in die 
parlement laat toekom en wat 
die bestaan van regerings van 
die samestelllng van wisselval
Jige koalisies athankli!{ maak, 
een van die deurslaggewendcs. 

Tewens is die Franse grond
wette van oudsber 'n waarsku
wlng vir diegene wat gemeen 
het dat die Britse parlemen
U!re stelsel sommer oral <leur 
wetgewing ingevoer ka n word. 
Dis 'n noodlottige waan waaroor 
'n boekdeel gevul kan word. 

KOl\fPROl\118-BELEID 

Die beleid van die ,Derde 
Mag" is ook maar flouerig. Dis 
dikwels 'n kompromis en dikwels 
verward. Hoewel dit daarop aan
spraak maak om nie net tussen 
Gaullisme en Kommunisme te 
staan nie, maar ook tussen Mos
kou en Washington, is dit waar
skynlik bale nader aan Washing
ton as De Gaulle ooit sal wees. 

Alles In aanmerking genome 
is die veelgeroemde ,Derde 
Mag" waarskynlik slegs 'n joer
nalistieke bynaam vir 'n bou
vallige koalisle-regering, 'n re
gering waarvan gese word dat 
dit heelwat slmpatisccrders on
der sy volgelinge tel, maar geen 
gelowlges nie. 

13 MILJOEN WESE: 
VRUGTE VAN OORLOG 

mnnne soos veldm. Smuts wat 
teen bul ele betenvete geveg 
bet, dra. die slruld vir die ramp 
wat hierdie miljoene getref bet. 

Is Daar 'n 
,Derde Mag'? 

EN NOU DE GAULLE? 

Die gevoel bestaan dat die 
Kommuniste hul kanse om bin
ne die onmiddellike toekoms 
deur 'n verkiesmg aan bewind 
te kom teen die end van 1947 
verspeel het. Hulle het hul bou
vas op die verenigde Franse 
vakbondwese verloor, die mas
ker van 'n skynbare vaderlandse 
party soos a! die ander partye 
van die gesig gehaal. In die 
eerste helfte van 1948 sal De 
Gaulle waarskynlik sy kans kry. 

DE GAULLE SE BEWEGING8 

Hoewel De Gaulle cJ:e buidige 
regering se nnti-kommunistiese 
parlementere optrede nie teen
gaan nie, gaan by voort met sy 
volgeboue propagan!b teen die 
parl(lmentari<,me en partye in 
die algemeen, ten guuste van 
'n &telsel van beroepsverteen
woordiging en arbeidsorganisa
sie op lees van die Duitse Ar
beid&front van weleer geskoei. 

Sy gevolg is gemengd en be
staan o.a. uit teleurgestelde 
patriotte uit die oorlogse 
,Resistance"-bcweging, 'n groe
pie revolusionere denkers, eko
nomies-bedreigdc pcrsonc uit 
aile stande en vroeiire Petainis
tc, onder wie Franse konings
gesindes en andere wat die oor
blyfsels van die Frankryk wat 
hulle bemin het wil red. 

SY KANS. 

Uit dit alles het uit die aard 
van die saak nog nie 'n hegte 
organisasie tevoorskyn getree 
nie. Dit sal deur die toekoms 
nog getoon moet word wat De 
Gaulle van die moontlikhede sal 
maak. Dat hy egter die grond
stowwe byderhand het en die 
kans kry om lets daarvan te 
maak, lyk na 'n nie te gewaagdc 
voorspelling vir 1948 nie. Van 
sy welslae hang meer as net 
die lot van Frankryk af. 

VOORSPE.L DIT 
OORLOG? 

Hoewel Amerika die afgelopc 
jaar meer staal as sclfs in voor
oorlogse vredesjare, vervaardlg 
het word die tekort aan staal 
by die dag ernstiger en salte
manne wat met Amerikaanse 
staal sake doen, verklaar dat 
bulle baie min staal kry. 

Daar is, volgens hulle, net ecn 
uitleg hiervoor, nl. dat Amerika 
sy staal vir wapens gebruik. 

Volgens gesagbebbende skat
ting i!t daar tans 18 miijoen ouer
lose kinders in die wereld as 
gevolg van die oorlogsgeweld. 
Die wese in Duitsland, waaroor 
daar geen beskikbare gegewens 
is nie, maar wat baie miljoene 
moet wees, is nie bierby inge
sluit nie. RfiSPROGRAM GE.BIE.D 

Maa r daar is ook 'n ander rede waarom Suid-Afrika 
veldm. Smuts nie aan die spits van 'n anti-kommunistiese 
stryd sal plaas nie. Hy het geen positiewe koers wat as 
alternatief vir die kommunisme kan dien nie. Dit is trouens 
die tragedie van die hele weste. Saam met die Derde Duitse 
Ryk is die enigste lewcnskragtige en westerse alternaticf 
vir die kommunisme tydelik in diskrediet. Veldm. Smuts 
en die bele weste bet gevolglik net een doeltreffende a lter
natief vir die ,duiwelse evangelie" en dit is die Amerikaanse 
atoombom. Die weste het geen a ltematiewe evangelic be
halwe die uitbuitende kapitalisme en die verdelende party
politick nie. 

Die syfers is M volg: Pole 
2,000,000; Joegoeslawie 500,000; 
Frankryk 250,000; Roemenie 
280,000; Italie 250,000; Bongarye 
200,000; Tsjeggo-Slowakye 27,000; 
Bulgarye 88,000; Rusland 9,000,-
000; Finland 47,000; Albanie 
10,000; Belgie 20,000; Luxemburg 
690. 

Wes-Kaapland 

Daarom bly die derde wereldoorlog uit. Politici en 
diplomate weet teen wie die oorlog geveg moet word, maar 
bulle kan nie duidelik verklaar vir wat nic! 

V oordat daar aan Stalin gese kan word: tot hiertoe 
en nie verder nie, moet daar eers 'n herwaardering van 
beskouings, begrippe en instellings in die weste plaasvind. 
Tot so 'n herwaardering het die Ossewabrandwag reeds 
gekom. Dis daarom dat die Kommuniste vir ,.Van Rcnsburg 
en sy generaals" aan die naaste lamppale wil ophang .... 
omdat die Ossewabrandwag lankal aan die Kommuniste 
gese het: tot hiertoe en nie verder nie ! 

:\let watter hnat moet bierdie 
miljoene wese stnatsmanne soos 
veldm. Smuts bejeen, wat. nou 
erken dat die oorlog tevergeefs 
was en clnt die resultate van die 
oorlog heeltemal anders uitgeval 
bet as wnarvoor dit geveg is. 
Hierdie kiDders is deur 'n sin
lose oorlog beroof van bul onver
vreembare erfreg, naamlik ouer
liefde. Slegs kortsigtige staats-

, 

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

spreek vergaderings toe op die l 'Olgende datums: 

LOXTON, 11 1\laart, Kerksaal, 8 n.m. 
CARNARVON, 12 1\laart, Afr. Geclenksaal, 
FRASERBURG, 18 1\laart, Stadsaal, 4 n.m. 
SUTHERLAND, liS 1\laart, Kerksaal, 8 n.m. 
CAL VINIA, 16 1\laart, Ou Kerksaal, 8 n.m. 
CLANWILLIAM, 17 1\laart, Stadsaal, 8 n.m. 
STELLENBOSCH, 18 1\laart, Stadsaal, 8 n.m. 

8 n.m. 

Aile vrlende en belangstellendes word vriendelik 
uitgenooi. 
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Staan lVIagteloos 
,Contra-Kominform," Kaap- ;::============== 

stad, skryf: Daar word gese dat 
,.elke oorlog cers na die oorlog 
beslls word." 

In die lig van die gebeure 
die afgelope twee jaar Is dit 
heeltemal duidelik dat die Twee
de Wereldoorlog beslis is ten 
gunste van Sowjct-Rusland, wat 
die enigste oorwinnaar is. Die 
Kommuniste hot in Europa ai
leen onder andere die volgende 
Iande verower: Die Baltiesc 
state, Estland, Lltoue en Let
land, Pole, Burgarye, Suid-Sla
wie, Albanie, Hongarye, Roeme
nie, Tsjeggo-Slowakye. Die vol
gende aan die beurt is waar
skynlik Finland. En dan Ita
lie, Oostenryk, Frankryk, Grie
keland, Noorwec. 

Ons Veldmaarskalk se ,die 
toestand is buite mensebeheeT." 

Mnr. Averell Haniman, Ame
rikaanse Sekrctaris vir Handel, 
het onlangs vcrklaar dat Rus
land 'n grotcr gcvaar is as wat 
Hitler was. 

Dit is werklik pateties hoe 
magteloos die V.S.A. en Brittan
je vandag staan teenoor daar
die duistcrc magte waartecn 
Hitler die Weste 25 jare lank 
gcwaarsku het. 

wat daaruit gcbore is> 'n af
godediens is en derhalwe 'n gru
wel vir God. Of staan dit nie 
in die P arty-bybel n ie? Die 
hooghartigheid wat aan die dag 
gele word, is bewys genoc;g dat 
daar geen erns is nie en nog 
minder broederliefde om broe
derliefde, maar slegs om vuil 
gewin, want hoe verag en weer 
hy nic die O.B.-Afrikaners nic! 
Selfs die Stallardiete word bo 
hul vcrkics. Ek vra u kan daar 
enigc swccm van opregtheid 
wees? 

lSoos Ons Lesers I 
Dit Sien j 

en vera! soos in vorige eeue, 'n 
vreemde land, onbewoonbaar 
en vol barbare, verkies as woon
plek. 

Die trckgees is sekerlik nic net 
'n drang en wil van mcnse nie, 
maar 'n heilige roeping van God; 
in daardie lig het ook die Voor
trekkers hulle plig gcsien en 
aanvaar. Want as 'n mens dit 
nie as sodanig beskou nic, kan 
jy nie tot sulke hoogtes lei nie, 
en jou dade en idealc nog eeue 
daarna ander laat inspireer nie. 

BRILLE 
Bring o oogarts se voorskrll vir brille oa 0 011. 

GOEIE WERK TEEN BIT..LIKE PRYSE. 

GEHOORAPPAUAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOD IFONTEIN. 
Besoek oos of skryf om Besooderhede. 

~~ 
-\~~~~~~~~~~ 

·. ~~ ' 

~ 
DAMES-, 
MANS- en 
KINDER
UITRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
Be perk 

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA 
TA.KKE: J ohannesburg, Benool, VereeolglnJ', Kaapstad. 

As hierdic ooreenkoms enigc 
betekenis moet he dan kan dit 
aileen geskied deur onpa r tyclige 
Afrikaner-manne van eer te 
nominee r, manne wie se hande 
onbevlek is met die vuil party
politick en sinnelose haat en 
verdagmakery teenoor sy mede
Afrikancr wat net so good en 
miskicn bcter is as hyscl!. Wat 
Is vcrkecrd met adv. Pirow? 
Moet hy en die sync buitc staan 
of gchou word. Volgens dit 
skyn, wil die Party nou mnr. 
Warren, een van die weinigcs 
wat nog iets betoken in die 
Praathuis, uit ons kiesafdeling 
Swellendam druk ... laat skan
de hulle loon wees!!! 

Solank as wat daar 'n wereld 
en mense is, sal daar altyd nuwe 
ideologiee wecs. En hoc swaar 
dit is, en hocvccl smart dit ons 
bring, dis ons rocping en plig 
om te gehoorsaam aan die else 
wat God vir ons in die twintig
ste eeu beplan en bcpaal het. Die I 
manne wat gc roep is sal moet 
kies vir hullc volke. Baie het al 
gekies, en bale sal nog moet kies. 
Gelukkig vir die Afrikaner dat 
'n dee! ingcsien het dat die ou 
wereld aan die sterwe is, en die 
rigting gekies het na die eiso 
van die tyd, maar tot ere val\ l 
die Here. Dus is die Afrikaner 
versorg en voorbereid vir nuwe r-------------~,~------------------------------------------, 

Samewerking 
Mnr. G. J. Swart, Westdcnc, 

Johannesburg, skryf: 
In die laaste tyd het ons vee! 

gchoor van die komende verkic
slngsoorcenkomste en menige 
oprcgte Afrikaner en andere 
ook, vestig seker hulle hoop op 
'n wonderwerk-uitslag. En dit 
sal 'n wonderwerk wecs as lets 
konstruktiefs tot stand kom. 
Laat my somaar dadelik se dat 
ck nie in die minste glo aan 
sulkc ooreenkomste nie, want 
dit het nog nooit lets beteken 
nie en nog minder sal dit deug 
in die toekoms, maak nic saak 
watter party of partyc dit aan
gaan nie. As daar nie eenheid 
uit die volk gebore word nie is 
'n kunsmatige gedocntc en 'n 
onheilige gemors, wat net een 
hand en een voct kan gebruik 
omdat by 'n ketting aan elk
eon van die andcr het. 

Nog 'n ding wat ek al sat 
voor is, is die cwigdurende ge
tjank oor Engcland se armoede. 
Ek het alles goed oorweeg en 
is oortuig dat dit cen van die 
grootste stukke bluf is wat nog 
ooit die lig gesien het. Deur sy 
armoede voor to hou, van alma! 
te bedel en sy good ten duurste 
te verkoop, is hy bcsig om sy 
ou posisie terug te win. Daar 
is kammig 'n tekort van 350 mil
joen maar met dicsclfde ascm 
word darcm vertcl dat hy sy 
buitelandse belcggings met oor 
die 200 miljoen vcrmeerder het. 
Sy ekonomlc lowe so swaar 
maar sy cmigrante waai met 
enorme bedrae . . . wat die ge
wone armsaiige goed nog nooit 
bcsit hot nic . . . dus is dit 
Staatsgeld. So raak hy ontslac 
van al die nuttcloses, en vocr 
Duitsc slaflcs in. 

GEPRAAT 
SONDER DADE 

Johannes, Pretoria, skryf: 
Hoc lief mens ookal vir dinge 

is waarmee jy groot geword het, 
blyk dit bale maal onmoontllk 
om daaraan vas te hou. 

dingo, ons vra maar net wee r 
soos altyd, gee ons 'n staanplek 
en ons reg en ons sal handhaaf 
en bou. 

'n Mens Is amper al skaam om 
oor al die dinge te skrywe, want 
daar is haas geen ernstige pro
bleem waaroor nie tot in die 
fynste besonderhede geskrywe 
en gepraat is nie en dit bly net 
daarby. Die politic! het a! so 
aanstecklik op ons gewerk dat jy 
maar net skrywe en praat oor 'n 
saak dan is d it reg. Dis 'n kwaal 
waarvan ons sal moet probccr 
om bale gou ontslac to raal<, of 
andcrs sal die volgende geslagte 
net praat, en daar sal masjinerie 
moot uitgevind word wat al die 
work kan doen. 

Ek wil ook nog iets se omtrent 
die verskuiwing van die platte
land na die stede. In die saak 
self is daar gecn fout nic. Dis 
ook met smart dat die platte
lander na die stedc verhuis. Dis 
'n roeping en plig, en 'n sware 
ook, maar wat dit nog mociliker 
maak, is dat jy in di~ 'opsig ai
leen moet stry en ly, sonder hulp 1 
en voorligting. Ek wonder my 
nic dat so bale hier verswelg 
word deur die vlocdwatcrs van 
wereldgesindheid nie, maar ek 
bewonder diegcne wat met so
vee! k rag en pragvertoon alles 
trotseer en 'n vasto koes hou, 
sy roeping getrou. 

Hoewel 'n mens voel dat iets 
gcdoen moet word, en ek g lo 
dat oom Klasie dit hart en sic! 
goed meen, tog kan daar nooit 
ware volkseenheid wees tensy 
dit uit die ' 'olksiel gebore word 
deur die besleling van een ge
meenskaplike ideaal spos die 
van ons volksorganisasie! Dis 
snaaks dat die man wat eers 
kammig die Evangelic verkon
dig hot nog nooit ag geslaan 
het op Paulus so woorde ... . 
dat partydigheid (en dus partyc 

Dis wonderlik as jy in die rig- rttttt ttt t t tttttttttttt 
ting dink, dan dink jy ecrste aan 
mcnsc wat hul tuistcs vcrlaat, 

.A. BEHOORT NIE 
VOEDSEL UIT TE 

1\ c:::' ,~., ... 

VOER, SE BRIT 
Indien Suid-Afrika sy g roeiende blanke en nie-blanke 

bevolking beboorlik wil voed, sal by in die volgende twee 
jaar geen voedsel na. Brittanje kan uitvoer nie, is die mening 
van burggraaf Bledisloe, 'n bekende Britse landbou-deskun
dige. Hy bet die mening uitgespreek tydens 1n perskonferen
s ie in Kaapstad. 

Hy het gese dat as hy die Unie 123,166 pond ingcmaakte 
raad verskuldig is, dan moot hy 101,281 pond ingemaakte 
selfonderhoudend word en sy met groentc en 28,283,906 
hand so min moontlik In voed- suiker uitgevoer. 

vleis, 
vleis 
pond 

sclpoele steek. 
Da t 'n Brit hierd ie teregwy · 

sing aan Suid-Atri.ka rig is veel 
SE'ggend. 

Volgens syfers wat deur d ie 
rcger ing verstrek is, het die Unie 
In die afgelope twaalf maande 
wat eindig op 30 November 1947 

Behalwe die suiker, het die 
grootste hoeveelheid uitvoer na 
Brittanje geskicd. H icrdie syfcrs 
slu it natuurlik nie die duisendc 
ponde voedsel in wat deur mid
del van gcskenkpakkies die }and 
uitgaan nic. 

Britse Lening 
In V.S.A. 

Kapot 
Die· Amerikaanse Jening aan 

Brittanje wat £937,500,000 bedra 
het, is boomskraap. Brittanje 
het vcrlcde week die laaste 
£25,000,000 van die lening getrck. 
Die Jening moes eintlik drie 
jaar gchou hot en daar is be
rekcn dat Brittan je se ekonomic 
weer normaal sal wecs teen die 
tyd dat die lening gedaan is 
aangcsicn die lening moot dien 
om die oorgangstydperk van tc 
vee! invocr en te min uitvocr 
te oorbrug en die nuwe bedeling 
in te lui. In werklikheid 'hct 
Brittanjc die Jening binnc 20 
maande opgeslurp en is die ga
ping tusscn uit- en invoer tans 
grotcr. Die cerste bedrag is op 
18 Julie 1946 get rek. 

Brittanje vestig nou weer sy 
hoop op die hulp wat hy onder 
die Marshall-plan sal kry. In
tussen !ewe hy solank van die 
Suld-Afrikaanse goudlcning en I 
van aalmoese. 

Slegs 

£20 

bring 

u die 

KLEIN.E WONDER 
SEl\lENT-STEIDI.~IAAKMASJIEN 

Maak volkome regboekige, welgevormde sementstene op 
die plek waar u bulle nodig bet . U sal tyd en geld spaar 
in vervoer, messel en pleister. Vier arbeiders kan 4,000 
stene per dag maak. Die ,KLEINE WONDER" kos 
slegs £20 v .o.s. Hopefield. Die' onderstel kos £10 ekstra, 
maar enige stewige s tellasie is vir hierdie doel geskik. 

J.H.BUHR 
Posbus 18 

Voortrelckerst raat - Hopefield 
Telegramme: ,BUHR" 

............, 

EX £1:1&~(1Jl, 
II~ BPK. 

Bied u u Huishoudelike Benodigdhede teen die 
Laagste Pryse aan . 

MAKLIKE VOORW AARDES WO~D GEREEL 
Besoek ons te : 

JOHANNESBURG P leinr;traat 40 

PRETORIA - H/v Andries- en Pretor iusstrate 

KAAPSTAD - - - - - - P leinstraat 47/ 49 

BLOE:\IFONTEIN - - St . Andrewstraat 123 

KROONSTAD - - - • - - Cross-strant 42 

VER EENIGING - - - - • - 1\la rklaan 17C 

P OTCHEFSTROOM - - - - Kerk st raat 108 

FICKSBURG - - - - - - - • Markplein 

In u eie keuse van materiaal 
teen sle&'s 15/- per week. 

Excelsior l\l eubels Beperk, 
Posbus 6670, J ohannesburg 

Stuur Gratis Katalogus 
Naam ..... ... .. .......... .. ...... .. 
Adres ............................ .. 

·········· ····························· 
....................................... 

OB 
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TABIEF Vlll GEKLASSIFISEEBDE ADVEBTENSIES: 
HW.bouclellke Kerumg-">p: 

(Verlowlng, buwellk, 11tboorte, etert,OYaol, lD memorlam, llelul<weuelur, 
ene.) ld per woord; m inimum 3/· per plulDc. Voorultbetulbaar. VIr 
berb&llDga 25 pat. afalag. 

Hudelaadvertenslel: 
J:erete pluto,, 2d. per woord. Vir berb&Jinge 25 pat. afelag. 

lntekenceld OP .,D ie O.B." <venk7u weddl.kl): 10/- per jaar of '51· per 
8 maande. Voorultbeta&lbaar. Stuur adverten.ltltld en beatelllne• na Poabue 
28, Stellenboach, en lntekengeld na Poeboa 1411, Kaa~tad • 

QEBOORTE Sal Palestina 

KNIEDIEP IN MOODER 
'n Verhaal van hoe die 

Duitsers verpllg word om on
der die mees primit iewe toe
stande in modder en water 
vir die Russe atoomstof in 
Duitsland te grawe, word ver
tel in onderstaande brief van 

OM ATOOMSTOF TE 
GRAWE VIR RUSSE 

LAUBSC~R. - Aan genl. en mev. 
W. R. Laubscher •n frls seun op Vry· 
dac, '5 Maart. Moeder en aeun albel 
guond. 

BOME, PIANTJC EN SAA.D 

Met Geweld 
Verdeel 

'n voormallge Dultse soldaat wat in die Britse besettings
gebied woonagtig is maar sy vrou in die geheim uit Rus
s ies-Duits land gaan haal, en uitgesmokkel het. Die brief 
is so pas deur 'n vriend in Suid-Afrika ontvang. 

l\IODDER EN WATER 

Die erts word onder In die 
myn in kaste gegool en na die 
oppervlakte gebring. Daar w ord 
dit dan op vragwaens gegool 
wat daarvoor wag en weggery
niemand wect waarheen n ie. 

BESTE GZSEBTIPISEEBDZ GJIOZN· 
TES&AD.- Pryelya Tl r luygbaar. Beitel 
al u ben odtgdbede K.B.A. van: PRE· 
K lBlRS, SCHOBlMANSBOEK. 20/8/TK 

BOOSBOOlll'IZS, WINGEBDSTOK· 
IllES, EDI. vtr 18,8-planttyd. Sl<ryf 
om gratis pryalya aan LA MOTTE· 
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18/ 2/ TK 

UISAAD. - Van en Goewermenta
l eeuUtleeerd. Auetrallese Bruin 6/· per 
lb. Vr~ Kaapae Pla t 7/ 6 per lb., 
Sliver Kine 8/ · per lb. - KARROO 
BAAl> VERSPREIDERS, POibUI 107, 
OUDTSBOORN. 18/ 217 

GJCMJCNG 

GJlAli'STI!ZNHAKZBS, - VIr C&
wa&rborlde tevredenheld tree lD • er· 
.. lDdlng met die S.A. GLUI'STZZN 
EN U ONUMZN'I'WEBKZ (!:lENS. ) 
BH. van Voortrekkerwe1 aeo, MaU· 
I&Dd. (Onder peraoonlllte aandac va.n 
ona Be.t.-Direltteur, mnr. Jannle 
CUlle). Telefon-.5·H 20 en '5·02823. 

81LO.ICN&EP• ••BIZ8, Onderatewl 11 

med&-AtrlltaDer m •- 'feraeker va.n 
die beate dle~Yte by VOORTJU:~ 
U:OlCNB0 8PITA.AL, Lan111tr&.at 1111. 
ltAAPBT.A.D. Jroon 101M. d'fi/28 

VAN'S OONCB.ETZ PRODUCTS 
ALLZBLJCI - Watenpoel·rtoolatet•ell. 'floertel!ta en eepolltoerde ter

rauo-kombuteopwutateta eo artll<ela 
easensleel vir aertef, hllllne en net· 
beld. Volle beaonderhecle el<rywe :
V ANIS OONCBETII: PRODUCTS 
(EDMS.) BPK,, Carlat.rut 674, Pre· 
tort&. 8/ 12/ TK. 

BOBLOSIEMAKER 

DZSJlUNDIGZ HZKSTZLWZKK a&D 
Jlorloel.._ Alit werk word 1-a&rborl 
en IPOedll t aflewertn~r. - P . PRETO· 
RIUB, lteeroiDJitraat 18, ltaaopetad. 
(VoorbHa ll:eriUtraat 418). Jroon 2·MM 

LOSIES AANGEBIED 

STILBAAISTRAND. - Plek vir lo
eeerdera dwarsdeur die jaao:, goele be· 
b&ndellng teen bllllke terme. Heerllke 
strancloord; pragtlge ullllg oor die baa I. 
Doen dadelllt aansoelt : Mev. L. KUNZ, 
,. Vredelue," STILBAAISTRAND. 

10/ 3/ 2 

MEUBELS 

MZUBU.S. - Deter meubela teen 
b!UJker pryae. Babawuntjlea, atoot· 
ltarfttjlea, clrlewlele, llDoleuma, tapyte 
en-. oolt altyd lD Toorraad. GeeD 
Kataloeua. Meld waartn u belanptel. 
- VI88EB-IIIEUBEL8, Lancetraat 281, 
Kaapatad. , ll/121\1. 

RADIO 

LOUW ZN LOOW, clle Beroemde 
Radlo·lngenleure, Btuleweg, PAROW, 
verkoop en heratel Radio'• en Elelttrteee 
Toeatelle. Gereclatreercle E lelttrlattelta· 
aannem ere. Jl'oon 8·M36. 

SOUT Tl!l KOOP 

BOE&E-PA.ltla:'l',- Nell Noklle wtt 
• •• en 100 lb. t yn bottereout U·lO-G. 
Nt &e l&ldte aneeuwtt en 100 lb. fyn 
botteraout £2·13·8.. Vry 111aat aout· 
wtrke. Beitel: KOJoiD'l'E. KJCV. KAR· 
TIJ: VJ:NTER. P/a. No. f. .A.rbeldeloon , 
BLOlCIO'ONTlCIN. 21/ 6/ 'I'lt 

VRIZNDE ek vra u ondenteunlnc. 
Beetel van my moo! sout, In goele 
craanuJtke: A.l, 59/-; No. 1, :s•J·; 
No. 2. 48/-, per ton. OnmlddeUII<e 
Yereendlnc, tevredenheld ~rewaarborc. 
-8. J. DE BEER. Soutwerlt, Pit. 
Flortsbad. U/1/TK 

TJ!l KOOP AANGEBIED 

APPELS. - Eerategraad Ohenlmur l 
teen 20/ · per boeaelkla. 30/ '50 enkellaac 
platklaslea teen '5/ •• Doelelnde teen 12/ 0 
per boeaelkla. Kontant of K.B.A. v.o.a. 
Bethlehem. Ander soorte later. Oe· 
waacborg vry van appel-mol. - J. H. 
COETZEE, Woltemade, BETHLEHEM. 
Teletoon No. 1803. 25/2/S 

BBANDBOtl'l'. - Wllttle, 8 dulm 
gesaag, U/ • per ton, a poor Molllsllma· 
aylyn, oor Qreyton. Pryee vir pale, 
droppers, ens., op aanaoek.-HENNIZ 
IIIENTZ, Prlvaatsak , Oreyton, Natal. 

28/1/TK 

K.UfP~lAATS! - Aandac! - .,Die 
Swarl hand" bled aan: hoocgeteelde dal· 
oud Aualralorp-kulkena, 1.6/7/ 6 per 100. 
Mel tot Oktober·aflewerlng. Bevredlclnl 
gewaarborg. i!AREL PRETORIUB, 
Roaarun. Poe Bloemfontein. 3/3/'B 

KAAS. - Beerlll e Gouda-kue van 
twee-pond en groter teen 1/ 8 per pond. 
Posgelcl ekstra. - s. BEKKER, Klein· 
fonteln, TARKA8TAD. 10/3/2B 

• SPEELSKEIZ &N SWrNOEJ.'~. -

Die Joodse Agen tskap bet die 
Veiligheidsraad m eegedeel dat 
indien bulle sou besloit om nie 
meer dle verdellngsplan va n Pa
lestlna. deur te voer nie, die Jode 
dit m et wapengeweld sal d eur
voer . 

,.In Schlesien is daar nou am
per nie meer Duitsers nie -
die Pole het bulle almal 
uitgeskop. Volgcns wat mense 
my vertel, moet die toestande 
daar jammerlik wecs. Ek is nie 
bale goed ingelig oor die toe-

L.V. WIL NIE-PARTY
GROEP STIG 

Adv. J . R . Stra tford, 'n voor
aanstaande lid van die V.P ., bet 
aangekondig dat by van voor
nem e is 'n nie-partypolitieke 
groep in die lewe te roep waar
deur die gees van liblralisme 

Mynwerkers Vra 
Hoer Lone 

Mynwerkers aan die Rand bet 
veldm. J. C. Smuts verlede week 
versoek dat die lone en diens
voorwaardes va n aile werkers 
op die goudmyne verbeter moet 
word. H ulle vra onder meer dat 
hul lone met een-agstc verhoog 
word en vra verder dat hul 
werksweek tot 40 uur per week 
beperk word. 

'n Gesamentlike Raad van 
Mynwerkers waarln alle vak
bonde verteenwoordlg is, het 
hlerdle versoek voorgele. 

D ie versoek plaas die rege
ring In 'n moelllke posisie aan
geslen by graag die steun van 
die Kamer van Mynwese sowel 
as van die m ynwerkers wll be
hou. 

Bydraes Van 
Gebied C. 

Genie. m ev. C. Meyer, Hoof
v rou van Geb led C, be r ig dat sy 
dle volgende bed rae ontvang het 
as gevolg van 'n spesiale op
roep aan vroue-eenhede van 
daardle gebied: 

Vryburg (C10a7) per komdte. 
Oberholzer £14-8-9; Vryburg 
(C10b6) per adjudante Moot
mans £9-8-3; Arlington (C6b7) 
per komdte. De Wet £1-14-3. 

Dlt word met dank erken. 

SPEELSlt!:IZ. - Botlelvormlg teen 
3/11 per paar. Kopakele '16. Altkaotlge 
IS/· per paar onderek eldellk. Donkt&
awJneels teen '5/ • en muDswlnad s 5/ 6 
een t rek . K.M.B. - KOOS BOTHA, 
P.S. Serpentine, George. 3/3/9 

UITST:EKZNDE BESIOHEIDSPE&. 
SE!:L op Parya, o.v.s. Doen verder 
navraag by !:. Kellerman, .,Gemoeda
rua," Kortatra&t, <PARYS. 10/ 3/ lB 

HOllo'l>JI!:S. - Gekrulade boerboel· 
prollkrug-hondJiea, twee maande oud. 
Die beete wa1- en jaghonde verkryg· 
baar. Rowera, bobbe,lane en jakkall· 
vangere. Getrou en lief vir klDdere. 
Prya £4H/ · op apoor.-J. P . VILJOEN, 
Ruetdal (Foon 812), INDWE (Ida). 

10/ 3/ 2B 

wa t t a ns geen k a naal bet om 
langs te vloei nie, saamgesnoer 
sal worcL 

Hy bet verklaar dat by reeds 
met verskeie L.V.'s in voellng 
was en dat hy m een dat daar 
!il:eun vir sy standpunt Is. Mnr. 
Stratford voel dat die kleur
vraagstuk by die dag drlngen
der word en dat dit bultekant 
die party-politlek opgelos moet 
word. 

In die wandelgang van die 
volksraad het bierdie bekend
making opskudding veroorsaak. 
Die V.P . vrees dat dit net hul 
stemme sal verdeel by die a.s. 
verkiesing. Daar is egter ook 
verklaar, o.a. deur mnr. R. J . 
du Toit, V.P.-lid vir Kaapse 
Vlakte, dat daar rulmte vir so 
'n groep bestaan. 

Noodhulpfonds
Bydrae 

Gebied A 
Met die crkenning van die by

d raes van bostaande fonds In 
Die O.B. van 21 Januarie 11. het 
daar 'n foutjie ingesluip. Die 
bedrag van £19 19s. wat erken 
is as ' n bydrae van J. W. Mohr, 
moet lui: Stell en bosch Vroue
kommando (A3b6) per J. W. 
Mohr £19 19s. 

Salarisse Van 
Onderwysers 
Die Adminlstrateur van Kaap

land bet verlede week nuwe 
voorstelle gedocn in verband 
met die salarisskale van onder
wysers in Kaapland. Die voor
stcl is goedgekeur deur die Ge
samentlike Raad van die S.A.
O.U. 

Die jaarlikse salaris van ver
skele groepe onderwysers sal 
volgens hierdie skaal dleselfde 
wees as kragtens die kerf-vir
kerf stelsel waaroor daar al 
so bale geredekawel is. 

Die salarisse van ander groe
pe sal weer minder wees as 
volgens die kerf-vir-kerf stelsel, 
maar die verskil is nie bale 
groot nie. 

Belangrike Vergadering 
STELLENBO S CH - S TAD SA AL 

DONDERDAG, 18 1\IAART 

om 8-uur n.m. 

Spreker: Die Komdt.-Genl. 

Kom seker en bring u v riende saa.m ! 

Speelakele cemaa.lt van die beate natuur· 
bout, ~roecl ge-olle teen barate. Bottel
vormlg en dware teen 'I· 1>tr paar. 
Ander tlpea teen 5/ • per paar. l>'wiRI'd• 
kompleet. Donkle teen '5 /6, !l!ull teen 
6/tl per atel gelewer Serpentine. K.M.B. 

- P. J. GERBER, Boekwtl, GEORGE. I ~::;::::::=:~::=;:::;::::;::::::=:~::=;:::;::::;::::::=:~::=;:::;::::;::::::=:~z:::::::::=::z~z::::=::::=::= 11/2/TK :;; 

stande in die Ertzgebirge nie, 
maar aangenaam is dit beslis 
nie in die Russiese sone nie. 

Gedorende m y reis deur Sakse 
bet ek baie jong m ense uit d ie 
mynbedryf in die E r tzgebirge 
ontmoet , e n volgens bulle b et 
die Rosse tiendui&ende m ense 
aan d ie werk gesit en bulle werk 
onder d ie m ees primitiewe om
sta ndighed e om uraaner ts te 
grawe in Obersehlema (die be
lang rikste radiumbron in die 
wereld) 1\larienberg, Scheenberg 
ens. As mens boor wat bulle 
vertel moet m ens jou kop skud 
en wonder of daar nog sulke 
m ynmetodes in d ie m oderne eeu 
van tcgniek bestaan. 

BOND OM 
RUSLAND 

Tf STUIT 
Die treurspel van 1939 sal her 

haal word as Rusland n ie sy 
agressiewe beleid vernnder nie. 
D ie stryd gaan nie meer om 
te verhoed dat E uropa in Oos 
e n \Ves verdeel word nje maar 
om te verhoed dat W t>'I-Europa 
deur die Ooste ingesluk worcL 
Ons moet gou optree en dit 
verhoed. 

So bet lord Salisbury, die 
Ieier van die opposlsie in die 
Britse hocrhuis, verklaar toe by 
'n beroep gedoen het dat die 
Weste 'n Wes-Europese B ond 
tot stand moet bring. 

Net soos Hitler het Rusland 
die hele Balkan ingepalm. Die
selfde tegniek is tocgepas, het 
hy gese. 

Lord Pakanham, minister 
wat belas is met die Britse ad
ministrasle in Dultsland, het 
verklaar dat alles gedoen moct 
word om in vrede met Rusland 
te leef. 

Onder in die myne werk die 
m ense in m odder en water, 
soms tot by hul kniei! toe. In 
die begin is vroue en mei.sies 
ook in die myne laa.t werk, 
maar nou word vrouens sle&'• 
bo-op aangestel. Soms werk die 
werkers vir twee of drie skofte 
aaneen as dit die Rosse be
ha ng. As ' n werke r nie vii' 
'n skof opdaag n ie, word sy 
bykomstige rantsoenkaarte 
soos sigarette e n brandewyn, 
weggeneem en by word ook 
in hegte nis geneem." 

Wyle Mnr. 
A. J. Werth 
Mnr. A. J. Werth, L. V. vir 

George, is verlede Donderdag 
na 'n lang en ernstige slekbed 
op George oorlede. Weens sy 
siekte bet hy nie die buldlge 
volksraadsitting bygewoon nie. 

Mnr. Werth Is op 6 Maart 
1888 op Malmesbury gebore en 
nadat by sy opleiding op Stel
lenbosch voltooi bet, bet hy on
derwys gegee. Hy bet die eerste 
keer in 1920 tot die volkaraa d 
toegetree waar hy tot 1926 ge
bly bet. In hierdie jaar bet by 
Administrateur van Suldwes ge
word en waardevolle dienste 
gelewer. As Administrateur is 
by ook in 1929 na Genllvo waar 
hy aan die Mandaatkommissie 
gaan verslag doen het. 

In 1938 is hy weer verkles as 
lid van die volks raad en was 
veral 'n deskundige op flnan
siele gebied. 

Die Brltse koning en sy gesin 
sal Australle en Nu-Seeland 
vroeg aanstaande jaar besoek . 

Russe ·Onderdruk 
Godsd iens In 

Duitsland 
Gepaa.rd met die Russiese beleid in Duitsland om sy 

Kommunistiese instellings ~ir goed by die volk te laat in
sink, is die Kommuniste besig om aile persone wat hulle 
openlik met godsdiens bemoei, uit die weg te ruim. Spioe· 
nasie en vervolging het so 'n omvang aangeneem dat 
niemand weet of hy veilig is wanneer hy selfs met sy beste 
vriend oor Godsdiens gesels nie. . 

Katolieke jeugleiers in die 'n korrespondent van Southern 
Russicse gebied word uit die Cross. 
weg geruim en die huise van 
sulke persone deur die Russiese 
polisie deursoek. Op aile stuk
ke wat betrekking het op gods
dienstige bedrywighede, word 
bcslag gel6. Twee jong manne, 
Otto Gallus en Werner Himmer, 
wat as leiers opgetrce bet, is 
onlangs in hegtenis geneem en 
sedertdien is nog niks weer van 
bulle geboor nie. In Leipzig is 
nege ander Katolieke jeugleiers 
in hegtenls geneem. Onder die 
vervolgde persone is bale van 
diegene wat reeds uit die Ooste 
vir die Russe gevlug bet, aldus 

In die ander gebiede bet die 
kerk te kampe met die go!! van 
onsedelikheid wat d ie volk beet
pak - blykbaar as gevolg van 
die ellende waarin bulle verval 
het. Dit kom voor asof alle 
opvattings van eerlikheid e n or
dentlikbeid beslg is om te ver
dwyn. Die seksuele misgrype is 
skrikwekkend. In Cologne was 
daar in 1946 meer as 4,000 eg
skeldings. Gcslagsiektes bet 215 
tot 30 keer vermcerder. Dlefstal 
onder die jeug is aan die orde 
van die dag. 
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D--IE. BE.TE.KE.N IS VAN 
ARBE.IDSDIE.NS 

Britte Vrees 
J apanse Uitvoer 

GESINSDIENS 
<Vervolg) 

Dit spreek natuurlik vanself 
dat die grondbeginsels en doel
stellings van die arbeidsdiens 
van die meisies dieselfde is as 
die van die arbeidsdiens van 
die seuns. 

king tot hierdie hoogsbelangrike 
sy van die opvoeding van die 
jongmeisie bly talryke huisge
sinne vandag in gebreke. 

Die boofverskil is dat die ar
beidsdiens van die seuns neer
kom op landsdiens of bodem
diens terwyl die van die mei
sies moet bestaan in gesinsdiens, 
en wei op grond van die na
tuurlike verskille wat daar tus-

ttt••·············· ... 
Deur Prof. Dr. 

G. Cronje 
•••••••••••••••••••••• 
sen die twee geslagte bestaan. 

Met betrekking tot die nood
saaklikbeid van die gesinsdiens 
vir meisies moet vera! op die 
volgende gelet word~ 

(i) Steeds minder as wat in 
die verlede die geval was, ont
vang meisies tans in bulle eie 
buisgesinne die nodige voorbe
reiding vir bulle toekomstige 
taak as buisvroue en moeders, 
met die gevolg dat baie jong 
meisies vandag in die buwelik 
tree sonder dat bulle bevoeg is 
om 'n buisbouding te bebartig. 
Dit is 'n toestand waaroor enige 
volk hom besorgd moet maak. 
Daar word teenswoordig meer 
waarde geheg aan ander dinge 
terwyl die mening blykbaar be
staan dat dit nie so danig nodig 
is dat die jongmeisie juis voor
berei moet word .vir die beharti
ging van haar toekomstige buis
like en moederlike taak nie. Sy 
word so in beslag geneem deur 
die onderwys, die beroepsoplei
ding en die vrytydsbesteding 
dat daar vir iets anders nie 
veel tyd oorbly nie. Wanneer 
die jongmeisies van die volk 
s6 opgevoed word en s6 voor
berei word vir bulle lewenstaak, 
kan dit verwag word dat daar 
by bulle maar net 'n floue en 
vae gesinsbesef aanwesig sal 
wees en dat die volk die wrange 
vrugte daarvan sal pluk. 

GESINSBESEF 

• In die belang van 'n lewens-
kragtige gesinslewe en 'n geson
de volkslewe is dit noodsaaklik 
dat daar by die jongmeisies, die 
toekomstige moeders van die 
volk, 'n wakkere gesinsbesef en 
'n juiste gesinswaardering aa·n
gekweek sal word. Bulle moet 
voorberei word vir die gesinsar
beid en daardie arbeid beoefen 
en die onskatbare waarde daar
van belewe nog voor bulle in 
die huwelik tree. Met betrek-

Boerejeug 
Uitgenooi 

Na Kamp 
Veldkt. Van Tonder en asst.

veldkt. S. Roelofse van George 
is 'Van voorneme om 'n Boere
Jeug-kamp tydens die Paasna
week op Mymer, die plaas van 
die Adjunk-K.G. in die distrik 
van George te bou. 

Die Boerejeug van Knysna, 
Mosselbaai en Oudtshoorn 
word almal na hierdie kamp 
uitgenooi en moet met veldkt. 
Roelofse, Meyertonstraat 24, 
George in verbinding tree 
sodat retHings getref kan 
word. 

Wanneer in hierdie verband 
na daardie leemte verwys word, 
is dit nie die bedoeling dat die 
een of ander opvoedingsinstel
ling (in bierdie geval die ar
beidsdiens van die meisie) daar
die opvoedingstaak van die 
huisgesin moet oorneem en al
dus die buisgesin van daardie 
plig moet onthef nie. Dit sal 
geen gesonde beleid wees nie 
omdat dit te vee! afbreuk sal 
doen aan die opvoedingstaak 
van die huisgesin. Wat allereers 
nodig is, is dat die huisgesin 
aandag moet skenk aan die be
hoorlike opvoeding van die jong
meisie, d.w.s. dat die moeder 
moet toesien dat haar dogter 
nie onvoorbereid en sonder 'n 
wakkere gesinsbesef in die hu
welik sal tree nie. Hierdie eis 
veronderstel natuurlik dat die 
moeder bevoegd en by magte is 
om d11-ardie plig teenoor haar 
dogter na te kom - 'n veron
derstelling wat teenswoordig 
nogal nie altyd geregverdig Is 
nie. 

AANVULLEND 

In elk geval, selfs al sou die 
voorbereiding en opvoeding wat 
die jongmeisie in baar eie huis
gesin vir haar toekomstige huis
like en moederlike taak ontvang, 
meestal nie veel te wense oor
laat nie, sal die gesinsdiens ·nog 
in hierdie verband 'n taak he 
wat aanvullend by die van die 
huisgesin is. En in die beson
der moet dan daarmee rekening 
gehou word: 

(a) dat daar jongmeisies is 
wat nie in bulle eie huise en 
van bulle eie moeders die nodige 
voorbereiding en opvoeding 
ontvang nie; 

(b) dat jongmeisies vanwee 
die onderwys en beroepsoplei
ding nie meer soveel soos vroeer 
in bulle gesinsverband lewe ·nie; 
en 

(c) dat in die stede duisende 
jongmeisies wat in die beroeps
arbeid ingeskakel is, buite 
enige gesinsverband !ewe en 
aldus die geleentheid om die 
genoemde voorbereiding en op
voeding te ontvang, nie het nie. 
Hierdie oorwegings maak die 
taak van die gesinsdiens des te 
belangriker en des te noodsaak
liker. 

GROOT BETEKENIS 

Ook moet in gedagte gehou 
word dat die Afrikanervrou in 
die verlede in haar volksgemeen
skap haar groot betekenis ver
kry het, nie deur die beoefening 
van die beroepsarbeid nie maar 
deur by uitstek huisvrou en 
moeder te we'es. Sy bet altyd 
weer nuwe lewe aan die volk 
geskenk, altyd weer nuwe ge
slagte opgevoed, en aldus steeds 
baar spore op die karakter van 
die volk gelaat. Dit het sy 
ook as haar taak beskou. Die 
gesinsbesef het in baar lewens
houding sterk op die voorgrond 
getree. Dit moet erken word 
dat dieselfde oor die algemcen 
nie meer van die bedendaagse 
jongmeisies geld soos dit van 
hulle voorgangers waar was nie. 

En verder moet daarop gewys 
word dat die vrou nooit in die 
beroepsarbeid dieselfde mate 
van selfverwesenliking en le
wensvreugde deelagtig kan word 
as wat sy in die gesonde en 
ryke gesinslewe kan belewe nie. 
Daarvoor val nie eens te rede
ncer nie. Maar, as die jong-

meisie vir die beoefening van 
haar beroep voorberei moet 
word, moet sy net sowel ook 
vir die behartiging van haar 
toekomstige huis!ike en moeder
like taak die nodige toerusting 
ontvang. 

BEHOEFTE 

(ii) Daar is duisende huisge
sinne waar die hulp van jong
meisies wat oor die nodige 
vaardigbeid en bedrewendheid 
beskik, 'n dringende behoefte 
is, selfs ook al sal dit nie yoort
durende hulp wees nie. Dit 
geld b.v. van die minderbevoor
regte huisgesinne maar beslis 
nie net van bulle nie. Daar is 
ook talryke bevoorregte huisge
sinne waar die vrou nie meer as 
een bediende het nie, terwyl sy 
ook nog kinders moet groot
maak en die versorging van 
baar kinders nie aan nle
blankes wil toevertrou nie. As 
daardie buisvroue wat klein kin
dertjies bet, van tyd tot tyd 
'n mate van buishoudelike bulp 
kan kry, vera! in verband met 
die versorging van bulle kin-

Die Britse tekstielbedryf staan 
voor die moontlikheid dat by 'n 
groot deel van !IY buitelandse 
afsetgebied gaan verloor as ge
volg van die verhoogde pryse 
van tekstielware en die · feit dat 
Japan hom in die Ooste van sy 
markte beroof. Die prys van 
Britse tekstielware bet die afge
lope weelt- met tussen 25 en 44 
persent vermeerder. Vir die 
Britse ekonomiese herstel is dit 
'n rooi lig aangesien dit nood
saaklik is dat die pryse van uit
voerware laag gehou en die uit
voer vermeerder word. 

Japan bet nou v~r Brittanje 'n 
splinternuwe gevaar geword. As 
gevolg van die Japanese herstel
plan onder Amerlkaanse Ieiding, 
voer Japan tans reeds soveel as 
'n derde van sy vooroorlogse tek
stielproduksie teen veel laer 
pryse as die van Brittanje uit. 
Die Midde-Ooste en gebiede in 

die Ooste is die vernaamste af
setgebied en is besig om Brit
tanje daar uit te druk. Britse 

fabrikante voel verontrus oor 
hierdie verskynsel. 

Om by bierdie vraagstuk 
verby te kom, is Brittanje 
van voorneme om Amerika te 
versoek dat . hy moet verbied 
dat Japan tekstielware uit· 
voer. In ander woorde sou dit 
beteken dat Amerika moet 
verhoed dat Japan van sy oor
logsramp berstel. . 
Felt is egter dat Brittanje nie 

vandag meer in staat is om sy 
kop bo water te hou waar dit 
vrye mededinging geld nie en 
probeer hy aan die lewe bly 
deur ander Jande wat in staat is 
om goedere goedkoper te lewer, 
onder te druk te~; wille van sy 
eie behoud. 

,Rolprente 
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t OFFISIERE VAN GEBI~D F. j 

Om Engeland 
Te Help' 

Dit Is moontlik dat Ameri
kaanse films deel sal uitmaak 
van die Marshall-hulpplan aan 
Engeland, volgens 'n berig uit 
Lon den. 

'n Skema om Amerikaanse 
rolprente onder bierdie plan na 
Britta·nje en Europa te stuur, 
word tans in Amerika oorweeg 
en sal aan die Amerikaanse re
gering voorgele word. Die rege
ring het Hollywood reeds belowe 
dat die Kongres versoek sal 
word om te help om 'n afset
gebied vir Amerikaanse films te 
kry. Hollywood is veral bale 
begerig om meer rolprente te 
verkoop aangesien die gedeel
telike verbod op Amerikaanse 
films in Brittanje, bulle baie 
skade berokken het. 

Genl. D. Dannhauser van die Rustenburg-Brits-generaalskap 
en genl. H . Neethling van die Belfast-Lydenburg-generaalskap. 

Brittanje spandeer £16,000,000 
jaarliks aan Amerikaanse rol
prente. 
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dertjies, sal dit hulle moederlike 
taak baie verlig. 'n Opvoedings
instelling wat in daardie behoef
te kan voorsien, sal 'n baie 
groot diens lewer aan die moe
ders wat menigvuldige huislike 
en moederlike pligte bet wat 
bulle moet nakom. 

Met betrekking tot die nood
saak!ikheid van die arbeidsdiens 
vir die meisies (d.w.s. gesins
diens) moet daarmee rekening 
gebou word. 

TAAK VAN HUISGESIN 

(iii) Daar bestaan 'n groot 
behoefte daaraan dat jongmei
sies die gesinsarbeid van die 
vrou en die groot waarde wat 
dit in die volkslewe bet, deeg
lik sal begryp en <\aadwerklik 
sal belewe deur dit te beoefen 
nog voor bulle self in die huwe
lik tree. 

Dit le natuurlik voor die hand 
dat die jongmeisie allereers • in 
haar eie huisgesin en onder die 
Ieiding van haar eie moeder die 
gesinsarbeid moet beoefen en 
belewe. Dit is so noodsaak!ik en 
die waarde daarvan is so groot 
dat dit nie gering geskat mag 
word nie. Geen opvoedingsin
stelling mag afbreuk doen aan 
die fundamentele opvoedings
taak -van die huisgesin nie. 
Elke opvoedingsinstelling moet 
sy taak sien as aanvullend by 
die. van die huisgesin. Dit moet 
altyd beklemtoon word dat die 

(Vervolg in volg. kol.) 

KEER AGRESSIE 
A 

SE SMUTS 
, Dit is nou die oomblik waarop nuwe agressie wat in 

die wereld ontstaan bet, gekeer moet word. Ons moet se: 
,So ver en nie verder nie'," bet veld.m. Smuts verlede week 
in Kaa.pstad gese toe by 'n groep besoekende Amerika.anse 
persmanne toegespreek bet. 

(Vervolg van vorige kol.) 

huisgesin met betrekking tot sy 
essensiele funksievervulling deur 
niks anders vervang kan word 
en vervang mag word nle. Dit 
baat nie veel om mooi opvoe
dingsinstellings te ontwikkel, 
terWYl die vernaamste opvoe
dingsorgaan van die volk, nl. 
die huisgesin, in die slag bly 
nie. 

Nietemin moet, soos hierbo 
reeds aangedui is, daarmee re
kennig gehou word dat daar 
baie jongmeisies is wat tuis nie 
die nodige voorbereiding vir en 
geleenthede tot die beoefening 
van die gesinsarbeid van die 
vrou ontvang en geniet nie, en 
ook dat baie jongmeisies, vera! 
in die stede, sodanig buite bulle 
gesinsverband lewe, dat bulle nie 
geleentheid het om vir daardie 
soort arbeid voorberei te word 
en dit te beoefen nie. 

<Word vervolg) 

Ons moet saamstaan en die 
opmars keer van 'n moondheid 
wat ons Tsarisme genoem bet 
toe ek 'n kind was - nou is 
dit die nuwe demokrasie, bet 
die veldmaarskalk verklaar toe 
hy na Rusland se optrede in 
Tsjeggo-S!owakye verwys bet. 
Dit is miskien die kritiekste 
tydperk in die afgelope duisend 
jaar. Die opmars van die ,sla
we-moondbeid" moet gekeer 
word. · 

,Die' tyd is kort, die mense 
weet nie wat aan die gang is 
nie". Genl. Smuts het Duitsland 
verwyt vir al die moeilikheid 
wat vandag ontstaan het. 

Felt is egter dat veldm. Smuts 
sy eie aandeel in die mislukte 
oorlog wil verdoesel en nou 
reeds besig is om die openbare 
mening op te sweep vir nog 'n 
oorlog - hierdie keer in 'n po
ging om te vergoed vir sy mis
stap. 
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VERVOLGING VAN K.G. 
VOORLOPIG IN YSKAS 

KOMMUNISTE RUIM 
TEENSTAND OP IN 

Aile tekens dui daar~pdat die re'?ering v~orlopig afgesien h et van TSJEGGO~SLOWAKYE 
sy plan om ' n aantal O.B.-le1ers onder w1e ook d1 e Kommandant-generaal, 
dr. Hans van Renshurg, te vervolg weens hul hooding tydens die o01·log. l Die Kommunis tiese bE'nind in I Verskeie redakteurs is ook 
Tot kort gelede is nog aangeneen1. dat die r egering hierdie saak as 'n ver· Tsjt>ggo-Slowakye bet sy greep geskors omdat hulle dinge in 
kiel!lingsbom sal gehruik n et korl voor die verkiesing ten einde soveel Engel- op ~ie _staat die afgelope. dae stryd met die Kommuniste se 

l 'k · d. k 1 d' · · • aans1enlik ' 'er&terk deur dwsen- wense ges~ het. se elemme as rnoont 1 u1t 1e ra e van re oppOSISle te Jaag. de s tmfmaatreets u it te \ aardig 

Die regering se voorneme is in I tusionele en buite-wctlike stryd- gek ies bet. Hy bt><,k ou die Afri- en ontslae te raak van aile j Sapa-Reuter be r ig dat daar op 
so 'n ernstige Jig beskou dat die metodes sou volg nie. kanen ·t-rdeeldbeid nog as d it- be- teen!'ltanders. Laasgcnoemde d ie oombllk 'n sterk beweging 
Icier ,·an die opposisiE', dr. D. ,. l langrikste taktor in sy guns by word eenvoudig uit hut posisies in Amerika aan die gang is wat 
F . ::\lalan, 'n spesiale onderboud Op die vraag wat d ie H.N.P. 'n verki<•sing, en d!Uirom is daar j ontstaan en ontvang opdrag om wil he dat die V.S.A. hom duide-

se houding sal wees indien die I voorlopig afgesien van die hoog- in die myne te werk. I lik en onomwonde moet uit-. I O.B.-leiers vervolg word, soos verraad&aak teen dr. Van Rens- Intussen is president Benesj spreek oor die verwikkelingc in 
berigte uit Pretoria dui, het burg. fcitlik meer 'n gevangene as 'n Tsjeggo-Slowakye, Griekeland 
dr. Malan geantwoord dat hy I Dit beteken dat die sank in staatshoof, volgens Tsjeggicsc en Finland waar die Kommunis
sal pleit om 'n genadigc be- die yskas gestop word, waar dit Katolieke. Die Kommuniste hct I te baas spec! of poog om die be
handeling en 'n vcrsoenendc te enigcr tyd weer uitgehaal kan berlg ,dat pres. Benesj lank sal 
houding. I <Verbolg op bl. 3) moet rus". heer oor te necm. 

DUIDELIK - ------

N'a bit-rdic verkla ring van die ~ y· R . N . 
I H.N.P .-Ieier bet dihir nasionaal- I r e Is a 

gesindes duidelik geword dat die 

stories as "ou dr. Van Rensburg Seebodem 
met genl. Smuts tydens die oor-

l
log gesk akel het , onwaar moet 
wees en <lat dit klaa rblyklik ook 
nie dcur dr. l\la lan geglo is nie. 

Dr. J . F. J . van Rensburg 

nan sy pcrs daaromt ren t toege
Htaan bet. By di~ gt>leentheid 
het dr. Malan onder meer hom 

Die gcvolg hicrvan was dat 
baie mcnse weer meer vricnd
skaplik teenoor die Ossewa
brandwag begin word het, en 
dat die skerpc verdeling tus
sen die opposisicgroepe aan
duidings van vcrvaging begin 
toon het. 

duidelik gcdisassosicer van die Die regering het toe voor die 
bedrywighede van die Ossewa- keuse gestaan om 'n klompie af
brandwag, en verduidelik dat die I gedwaalde E ngelse stemme met 
H.N.P. juis m~t die O.B. ~eskcur oorlogspropaganda terug te keer 
het omdat d•e party me kon en daarmee die Afrikancrgrocpe 
voorkom dat die O.B. onkonsti- in mekaar se arms te jaag, of 

Mengelmoes 
Van 21,000 
Reeds Hier 

om diE' hele sank maar in d ie 
yskas te stop en te hoop dat dje 
verdeling onder na.sionaalgesin
des meer Ionend sal wees as wat 
die &kade aan 'n klompie E ngelse 
stemme sou weE'<,. 

KIE S VERDEELDHEID 

Alles dui daarop dat genl. 

Die regerin~t het die a f 
gelope jaar 21,000 immi
grante die Unie laa t bin
nel,om. H ierdie syfer is 
deur :\linister H. Lawr ence 
in die volk.,raad verst rek. 
Hy het gesil dat ongeveer 
15,000 van hierdie m cnse 
Britte was, te rwyl die res 
u it ander gt'bit-de gt-kom 
het. Hy me('n dat die Unie 
se blanke b('volking die af
gelope jaar met 80,000 ua n
gewas het . Onder d ie aan
W U!> tel die :\Iinister ook 
Cypriote, Jode, Gri<'ke en 
antler onassimileerba re en 
onwelkome g roepe. 

I Smuts die laasgenoemde taktiek 

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

HUURRAAD 'N JAAR AGTER, 
DOG IMMIGRANTGESINNE 
KOM NOG STEEDS AAN 

Onderwyl die regering verwoed voortgaan om immigrante - , die 
goeies en die slegtes" - aan te ry, en vir die doel hinnekort nog ' n ek stra 

I 
skip sal huur, is die woningnood in die land so groot dat die Kaapstadse 
huurraa·d besluil het om voorlopig geen verdere toE>kennings van huise te 

-----------' maak aan persone wat na 1946 op die waglys gekom het nie ! 

Dit is die naakte toedrag · maar geduldig gaan toustaan 

I 
van sake. Gevalle is 'n paar saam met mcnse wat al sedert 
wek e gelede n og oorweeg van 1946 op 'n huisie wag. 

V YFDE KOLONNE 
IN . FINLAND KOM 

IN AKSIE 

24 m E'nse wat in drie kamertjies BUITE BEREIK 
woon en van 'n oorlogswE'duwee 
wat baur intrek by Indiers moes 
neem omdat daar vir baar geen 
under woonpl t-k beskikbaar was 
nie. Intussen bet honderde im
m igrante woonplek gevind nie 

I 
net vir hulself nie, maar ook vir 
hul gesinne vir wie die regering 

. . . . . . binnekort 'n ek stra skip gaan 
D1e K ommums h ese P a rty m F mland doen alles m sy huur om bulle aan te ry. 

vermoo om onrus en verwa rring te stig en druk nit t e oe fen Meeste van hierdie !mmigrantc 
op die a nder g r oepe sodat bulle sal ins t em om die v rie n<l- kry maklik huise omdat die 
skaps- en milit~re verdrag wa t Rus land Finland aangebied huurwet bepaal dat wcrkgewers 
b et , t e s t eun. 1 voorkeur )<an gee aan werkne-

rrlers wannccr bulle hul eic buisc 
verhuur. Meestc werkgewers het 

'n Vergadering van nie-Kom- Kommuniste wat die verdrag in die jongstc tyd die praktyk 

Aan 'n cie huisie tc koop, kan 
meeste werkncmers nie dink nie. 
Met mindcr as £100 per maand 
aan salaris kan geen gcsinshoot 
vandag in 'n groot stad waag 
om 'n huis te koop nie; dit is 
eenvoudig bo sy vuurmaakplck, 
en pryse word nog steeds d ie 
1oogte ingejaag deur immigrante 
wat met sakke vol geld - nugter 
wee t waa r bnlle di~ kry - wild 
en wakkE'r k oop tet-n ongehoorde 
bedrae. 

Die ou lnwoners van die land 
word dus van twcc kante deur 
die immigrante uit 'n huis gchou 
- aan die een kant deur die 
,vakmanne" wat dcur hul base 
van hulsc voorsien word, en aan 
die anderkant deur ryk avon
turiers uit Engeland wat uit hul 
vader land vlug op die oomblik I 
dat by hullc die meest<' nodig 
het. 

SKOKKEND 

Prof. Augu!>te P iccard van 
die Brusselse Universi
teit, d ie eerste persoon 
wat met 'n lugballon in 
die lug opgestyg het, is 
nou wet-r \ 'an pla n om tot 
'n diepte vim m eer as twee 
myl in die boesem \'an 
die see af te dual. Hier
voor wil hy hierdit- ronde 
staalballon gebruik. Geen 
menslike wese het nog ooit 
so diep onder die opper
vlakte van die see gevroe
tel nie, aangt-sien dit on
moont lik is om die druk
king te weerstaa n. Prof. 
Piccard meen E'g ter da t 
h ierd iE' ballon hom veilig 
been E'n weer sal \'ervoe r. 
Die proefneming sou in 
die Golf van Guinea 
plaasgevind h E't , maar is 
nou tydelik uitgestel. 

...................... 
<Vcrvolg van vorige kol.l 

gelede nog is ontdek dat 24 blan
kes saamgepers was in 'n huisie 
~et drie vertrE'kke. Op 'n under 
plek io, ' n gesin van agt mcnse 
gevind wa t in een knmertjie 
moet eet, woon en slaap. 'n 
Oorlogswednwee wat m et haar 
drie weeskindert jies 'n kamer 
by 'n I ndier moes huur, is so pas 
aan 'n woonplekkie gehelp. 
1\leE'ste van h ierdie ge, ·alle is 
mem;e wa t a l sedert 1946 op <lie 
waglys is. 

Met die oog daarop het die 
komitee 'n paar wcke geiede 
besluit om geen verdere huise 
toe te ken aan mcnse voordat 
diegene van 1946 nic gchelp is 
nie. Slegs in gevallc van bui
tcngewone nood sal 'n uitson
dering gcmaak word. 

muniste wat bulle d ie nawt-!'k sonder voorbehoud steun. AI die gevolg om huise op tc koop. Dit 
teen 'n verdrag mE't R usland uit- [ partyc moet cgter, volgcns die dien deels as •n belegging vir 
gespreE'k bet, is deur die Kom- konstitusie saamstem voordat so bul oorwinste waarop bnlle h oe 
muniste met geweld opgebrE'ek. 'n verdrag aangegaan kan word. belastings antlers sal moet bE'
Dit was d ie eerstt- oproer sedert Sapa-Reuter hct Maandag be rig taal, en or igens st t>l <lit hnlle In 
Stalin sy harige hand aan F in- dat die Finsc regering aan- o,taat om Britte u it E ngeland In 
la nd gt-bit>d bet m!'t <lie do<'l om I gekondig het dat hy 'n afvaardi- t E' voer E'n \ aJt wooing!> te ,·oor
}'inland later nan die ke!'l te glng na Moskou sal stuur om I !lien, terwyl hulle Unie-burgE'n. 
gryp. I met Rusland tc ondhcrhandel n!dank. Laasgenot•mdes moet 

Minstens d r ie van die sewe oor 'n voorstel van Stalin. dan dikwcls werk op 'n ander Skokkende toestande van oor- ,.Die O.B." word gedruk deur Pro 
b · k t d d I J:cclesla·Drukkery Beperk, Stellenboacb, ewomng om nog s ee s on er vir die elenaan en uttgewen: vooR-politieke partye van Finland is' l Finland kan egter nle bekos- pick gaan soek. sodat hulle hecl

openlik teen die miliU!re ver- tig om Stalin deur die gesig te I temal uit 'n onderdak raak, want 
bond gekant. Dit is net die klap nie. op die nuwe pick moet bulle 

aandag van die huurraad. Kort SLAG (Edma.) Beperk, oroote Kerk· 

V I 
. 

1 
K 

1 
) gebou 703, Poabu.s 1411, Kerkpleln, 

( orvo g Ill vo g. o . Kupatad. 
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