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STIG NUWE 
EENHEDE 

In Gebied E (Witwatersrand) 
is die Ossewabrandwag besig 
om 230 nuwe eenhede op die 
been te bring en word persone 
wat jare lank onaktief was, 
weer by die eenhed$! ingeskakel, 
en bestaande eenhede word her
ingedeel. 

Ook uit Oos-Kaapland word 
berig dat nuwe eenhede op die 
been gebring word. Vera! word 
staatsamptenare wat jare lank 
stil moes sit, weer as lede in
geskryf. Lees berigte op blad-

sy 8. 

GROOT SPANNING 
IN BERLYN 

Die koue oorlog In Ber~ waar die Russe die Angel
Saksers tot die uiterste tart, duur nog voort, nadat pogings 
om die Russe vir samewerking te oorreed, die naweek 
misluk het. 

Scdert die invoering van die 
nuwe geldstelsel het die Russe 
probeer om dit vir die Westerse 
moondhede onhoudbaar in Ber
lyn te maak. Die stad is aan 
'n blokkade onderwerp wat 
groot ontberings vir die Duitse 
bevolk!ng in die drie nie-Rus
siese sektors meegebring het. 
H ul kragtoevoer is afgesny, ter-

wyl aile treindienste tot stil
stand gekom het en voedsel 
slegs deur middel van vliegtuie 
ingebring kon word: 

Strome Amerikaanse en Brit
se vliegtuie voorsien tans die 2~ 
miljoen Duitsers in die Westerse 
dee! van die stad van voedsel en 
steenkool, en elke drie minute 
land daar 'n vliegtuig in Ber
lyn. Ook Suid-Afrika het 20 
vliegtuie belowe. 

KAAPLAND ORA TEKORT VAN 
£10 MILJ. OOR OP NAGESLAG 

Intussen het die breuk tussen 
die eertydse bondgenote wyer 
geword deurdat die Russe hul
le van die Kommandatura Oig· 
gaam van gesamentlike bewind) 
in Berlyn onttrek het. Die 
Westerse moondhede het tans 'n 
voorlopige beheerliggaam ge· 
stig. 

Die V.S.A. en Brittanje het 
opnuut hul vasberadenheid te 
kenne gegee om nie deur Rus
land uit Berlyn gedwing te 
word nie. 

Die Provinsiale administrasie van Kaapland is besig om ' n r euse, 
steeds groeiende las - wat nou al tweederdes van die totale inkomste 
beloop - af te wentel op die skouer s van die belastingb etaler van more. 
Hierdie toestand word nog sorgvuldig in doeke toegedraai as ' n verrassing 
vir die opkomende geslag, maar binne enkele jare sal die Kaaplander s wat 
nou reeds .gebuk gaan onder sware b elastin g en min geriewe, voor die 
verhysterende ontdekking staan dat hu.J., belasting verdubbel sal moet 
wor d ten einde te sorg vir die oudag van die huidige onderwysers - 'n 
ding waarteen die p rovinsiale aktuatisse al waar sku sedert 1925 - sonder 
gevolg. 

In 'n vorige uitgawe het ons 
terloops melding gemaak van 
die gunstige finansii:ile verslag 
vir die jaar 1947 - 48 van die 
Kaapse Provinsiale Administra
sie. Die Admininstrateur kon 
spog met 'n surplus van 
£788,500. 

D ie aktuarisse van die P ro- d ie Fonds was dus soos volg: 

I n die provinsiale raad is eg 
ter ook 'n a nder ver slag ter 
tafel gele, wat 'n mens laat 
twyfel of h ierdie liggaam werk
lik bevoeg (of in~taat) is om 
finansilHe sak e te behartig. 

Die verslag waarna verwys 
word is die ,Rapport oor die 
Waardering van die Pensioen
fonds vir onderwysers in Blanke
en Klcurlingskole i n die Kaap
provinsie soos op 31 Desember 
1947". 

vinsiale Administrasie kom hier 
tot d ie volgende slotsom: , D ie 
uitslag van die waardering van 

Laaste Br itte 
Ontruim 

Palestina 
Nadat Brittanje Palestina 30 

jaar lank beset het, het die 
laaste ,Britse troepe die land 
verlede week ontruim en is die 
Union J ack neergehaal. Die 
amptelike datum waarop die 
laaste Britse t roepe Palestina 
sou verlaat het, is 1 Augustus. 

Groot Feeste Vir 
I Oe .Verjaardag 

Dit sal vanjaar op 8 Augustus tien jaar gelede wees 
da.t die Ossewatrek, wa.aruit die Afrikanerdom soveel 
besieling geput het vir sy toekomstaak, in Kaapstad begin 
het. Om hierdie wedergeboorte van die Afrikanervolk te 
herdenk, vier die Ossewabrandwag vanjaar dwarsoor die 
lengte en breedte van ons land die gebeurtenis by wyse van 
groot feestelikheid. 

Die sentrale fees van die Os
sewabrandwag in die Kaapse 
Skiereiland vind vanjaar in die 
Ebenezersaal, Maitland, op 9 
Augustus plaas. By hierdie ge
leentheid sal die Gebiedsleier 
van Wcs-Kaapland, genl. dr. F . 
du Toit van Zyl, en dr. Erika 
Theron, Hoofvrou van die Ge
bied, optree. 

Intussen het die offisiere en 
Brandwagte aan die werk ge
spring om fondse in te same!. 
Uit verskeie bronne is berig ont
vang dat daar net soos in die 
verlede weer hard gewerk word. 
In verskeie gevalle spog die 
vroue-kommando's reeds met 
groter bedrae as verlede jaar. 
Weeklikse sowel as maandelikse 
funksies word gereeld gehou. 

VRYSTAAT 

Ook die Vrystaat en Trans
vaal het groot voornemens vir 
die herdenking van die geboor
tejaar van die Ossewabrand-

wag. Die sentrale fees in die 
Vrystaat word vanjaar te 
Kroonstad op 4 September ge
hou. O.B.-eenhcde in die Vry
staat sal hul fondse vroegtydig 
insamel sodat dit by hierdie ge
leentheid gestort kan word. Die 
K.G. sal as spreker daar optree 
asook sowel die Adjunk-K.G. en 
vooraanstaande O.B.-leiers uit 
die Vrystaat en Transvaal. 

T R ANSVAAL 

Noord-Transvaal (gebied F) 
het reeds aangekondig dat hul
le vanjaar vyf groot sentrale 
feeste gaan hou, nl. te Ruston
burg op 7 Augustus; te Pot
gietersrust op 14 Augustus; te 
Louis T r ichardt op 21 Augus
tus. V crder word daar hi Sep
tember twee groot feeste tc Pre
toria en te Belfast gehou. Dit 
vind plaas op 11 en 18 Septem
ber onderskeidelik. 

By elk van hierdic gelecnthe
de sal die K.G., dr. Hans van 
Rensburg, aanwesig wees. 

GEVAARLIK 

Waarde van aanspreeklikheid 
van Fonds £12,933,990. 

Waardc van bate van Fonds 
£2,80t),447. 

Tekor t soos op 31 Des. 1947 
£10,127,543. 

, Ten slott.e wil ons nog
maals die geva re wa t die be
staande tekort en d ie vinnige 
aa nwas daarvan vir die :Fonds 
inhou, beklemtoon. D ie tekor t 
op die F onda h et soos volg ver
meerder van 1925: 

1925: 
1935: 
1940: 
1943: 
1947: 

£ 3,340,000 
£ 4,824,000 
£ 6,268,000 
£ 7,332,000 
£10,128,000." 

AL VOORHE EN 

In sy vorige verslag (geda
teerd 19 J ulie 1944) het die ak
tuaris homself reeds soos volg 
u itgelaat : 

,,In vorige rapporte bet e k 
die aandag gevestig op die erns
tige finansiele toestand van 
die F onds en het s terk aange
dring op stappe om die tekort, 

Onderwysers 
Se Pensioene 
Gaan Krisis 

Tegemoet 
soos geope nbaar , u it te wis. I n 
die laaste hoofstuk van m y rap
por t , gedateerd 15 November 
1940, b et ek aa nbeveel dat die 
totale bydraes vermeerder sa·l 
word van 10% tot 12% e n dat 
d ie orige tekort deur spesia le 
stortinge, van omtrent :£320,000 
per jaar vir 30 jaar , deur die 
Adm inistrasie gedelg sal wor d. 
Seder t 1925 is die noodsaaklik
heid van hierdie . spesiale stor
tinge beklemtoon in elke opeen
volgende waarderingsve rslag, 
maar gedurende die hele tyd
perk va n 19 jaar is maar net 
dr ie stortinge tot 'n totaal van 
£155,000 toegestaan. Die onver
mydelike gevolg was d ie gPlei
delike toename in die tekort 
totda t die ontsettende bedrag 

Vervolg op bls. 8 kol. 4 
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i Duitsers In i - ~ 

Die Westcrse Gealliccrdes het 
Wes-Duitsland gemagtig om nie 
later as 1 September nie 'n kon
stituerende vergadering byeen 
te roep vir die opstelling van 'n 
grondwet. 

Van die bevolking van Ber
lyn is 1,190,000 in die Russiese 
sektor. 

TE.E.NVOE.TE.R 
IN VAKBONDE. 

In die Klerewerkersvakbond 
aan die Rand het daar tans 'n 
beweging ontstaan wat 'n veld
tog loods om aile kommunistie
se invloed uit die vakbond te 
weer. Die opposisiegroep is 
reeds sedert verlede week besig 
om te organiseer en het a! taam
lik veld gewen onder die wcr· 
kers. 

Die sentrale ultvoercnde ko· 
mitec van die vakbond beweer 
dat daar vooraanstaande per
sone is wat besig is om onrus in 
die vakbon, ·:e stook. 

,.Die O.B.'' •·ord gedruk d&ur Pro 
Eccleala-Drukke 1 Beperk, Stellenbosch, 
vir die elenaars en ultgewers: VOOR
BLAG (Edms.) Beperk, Groote Kerk
gebou 703, Posbus lUl, Kerkpleln, 
Kaapstad. 

=.= E.ngeland ; 
= i•nrn• nln•;ur:• ·rT• :m•m:•nu:•r!r'• :m·•nm•ml 
1 Die laaste groep Duitse gevangenes in Brittanje, --
1 ongeveer 400,000, sal binne enkele weke op vrye voet I 
- gestel en die kampe gesluit word - meer as 3 jaar = 
I na die oorgawe van Duitsland. Daar sal volgens I 
I berek ening ongeveer 24,000 van hierdie manne, nadat ! 
iii a.l die formaliteite afgehandel is, in Brittanje agter II I bly om bulle daar te vest ig. In die afgelope jare is I 
i Duitse krygsgevangenes op groot skaal as goedkoop _I 
s a.rbeid in Brittanje gebruik. Die foto toon sommige 

van bulle in diens op 'n plaas. Dit kos die boer 'n I 
paar pennies per dag per krygsgevangene. ! 
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Uits/Og · Grootliks Deur 
Belnvloed 

BRITSE HOUVAS 
OP PERS VAN 

NEDERLANDE Vo/ksaanwas 
In my eerste a.rtikel het ek die redes wa.t algemeen aan· 

gegee word vir die val van die vorige regering met die on· 
langse verkiesing krities beskou en nadrnk daarop gele dat 
enige verklaring veral aandag moet gee aan die feit dat die 
uitslag so onverwags wa!>. Voor ek oorgaan tot die onder· 
soek van spesifieke oorsake wil ek eers die uitslag in broo 
trekke opsom teneinde ponte soos die uitwerklng van die 
verskil in afbakening tussen 1943 en 1948 te kan ultskakel. 

Meer Jong 
Afrikaners 
AsEngelse 

F eit lik al die vooraanstaande dagblaaie in Nederland 
en Belgie wat gedurende die oorlog 'n neutrale standpunt 
ingeneem en geweier het om kant te kies vir <lie 'Geallieer
des, is na die oorlog met behulp \ 'llu Louden deur uiterste 
pro-Britse ondergrondse weerstand&magte oorgeneem sodat 
die openbare mening tans in Nederland doelbewus in 'n 
tno-Britse rigting gelei word, volgens 'n vooraanstaande 
Belgiese geleercle, wa.t tans in Kaapsta.d vertoef, Die O.B. 
meedeel. g 

Ek gee bieronder 'n opsom
ming van die uitslag in aile kies
afdclings wat met altwee ver
kleslngs bestry is. Die uitslag 
In 1943 is gevlnd deur oral die 
stemme van die verskillende 
kandidate saam te tel volgens 
hulle bouding oor die oorlog. 
In 1948 is die stemme uitge
bring op sekcre onafbanklike 
kandidate by die stemme van die 
Nasionaalgcsindes gevoeg. In 
Kimberley-stad b.v. word die 
stemme uitgebring op mnr. Tre
baeven algemeen beskou as 'n 
aanduiding van die Nasionalc 
Party se stemkrag in daardie 
kiesafdeling. Dit is moontlik 
dat die onafhanklike kandidate 
sekere stemme getrek het wat 
nie deur 'n amptclike Afrikancr
kandidaat verkry sou word nie. 
Aan die ander kant sou 'n amp
telike A.P. of H.N.P.-kandidaat 
stellig beter gevaar hct onder 
seker ander kiesers. My mcning 

die stemm e stcllig nie die krag 
van die V.P. in Mosselbaai weer
spieel nie. Van 43 kiesafdelings 
wat in 1948 buite rekening gelaat 
is, is drie deur die H.N.P . ver-

sic van die Nasionaalgesindes 
met 1218 stemme per kiesafdc
ling verbeter hct. Op die wyse 
skakel ons ook die uitwerking 
van plaaslikc omstandighcde 
soos afbakeningsverskillc, stcrk 
of swak kandidatc uit. 

Hiel'die feit is ook 'n verkla
ring waarom d ie Nederlandse 
pers oor die algemeen 'n vy
andige houding teenoor die no
we regering ingNteem het. 

Die beslaglegging op die blaaie 
bet eintlik in die laaste jaar van 
die oorlog plaasgevind toe selfs 
die name va n die groot dag
blaaie a fgeskaf is en die name 
van ondergr ondse blaadjies wat 
gedurende d ie oorlog verskyn 
het, daaraan toc>geken is. Sclts 
van die redakt<'urs en leidende 
lede van die redaksies is ont
slae geraak en ,pro"-manne is 
aangestel. '.11 Beter voorbeeld 
in h ierdie verband is die van 
.,De Telcgraaf", een van die be
kendste dagblaaie, is moeilik te 

vlnd. Volgens 'n hofbevel is 
verbied dat daar binne die vol
gende 30 jaar weer 'n kocrant 
met die naam verskyn. Tans 
ver 8kyn die bla:l ondt'r die naam 
van .,Parool", d ie naam va n 'n 
ondergrondse pro-Britse blad 
gedurende die oorlog. 

Veur N avorser 
BEVOLKINCSCROEI 

ower en 40 deur die oppos!Sie
kombinasie. Hier volg die uit
slag:-

E en va"n die bf"langrikste rc>
d c>s vir die gnnstiger uitslag uit 
d ie oogpunt van die Nasionaal
gesiudes wat byna geht-elenal 
oor die hoof ge.,ien is deur kom
menta tors van ~owel V.P. a'< 
van Nasionale ka nt, le in d iE' 
felt da t die Afriknanse det-1 van 
die bevolking heelwat vinniger 
aanwas as die E ngelse dc>el van 
d ie bevolklng. Syfers om hier
die bewering te staaf vind mens 
in die opgawes van die 1936-
sensus. Toe het byna 56% van 
die blanke bevolking bulle huis
taal as Afrikaans opg<'gec en 
39% Engels. Die ander 5% is 
opgemaak uit 2~% ,Afrikaans 
en Engel,.". byna 1% Duits en 
omtrent net soveel Joods, en 
onbedl\idende groepies ander 
tale. 

' is dat die vcrltiesing bewys het 
dat ona!hanklike kandidate baie 
min aanhangers het en dat die 
insluitlng van bierdie kandidate 
eerder die stemkrag van die 
Nasionaalgesindes onderskat as 
oorskat. Ek bet bulle ingesluit 
omdat ek die verkieslngsuitslag 
liewers vir groot geblede wou 
vind as vir indiwiduelc sctels 
en op hierdie wyse die uitwer
king van die verskil in afbake
nlng in 1943 en 1948 grotendeels 
uitskakel. 

As gevolg hiervan kon die uit
slag In 107 kiesafdelings in 1943 
vergelyk word met die uitslag 
in 10l5 kiesafdelings in 1948 wat 
cmtrent dieselfde gebied beslaan 
In die geval van Bethlehem is 
die stemme deur die onafhank
like kandidaat daar by die van 
die V.P. getel. Dit is egter nie 
in Mosselbaai gedoen nie omdat 
die onafhanklike kandidaat in 
Mosselbaai teruggetrek het en 

..... to +++>JoJ.:++:-++++:+H+:l 

: Administrosie i 
Von ,Die 0.8/ I 
Voortoon Alles t 
In Koapstod ; 
Sal lesers en adverteer

ders asseblicf daarop let 
dat aUe ad\'ertensies vir 
,,Die O.B." en kor respon
densie in verband daar
mee vanaf 1 J ulie gerig 
moet word nan Voorslag 
(Edms.) Beperk, Groote 
Kerkgebou 70S, P osbus 
Ull, Kaapstad en n ie 
meer na Pro Eeclesia, 
P osbus 28, Stellenbosch 
nie. 

~t 

1943 UITSLAG 

40 Stedelike SE'tels 
V.P.-Arb. 184,882 stemme 

36 stetels 
Nas., ens. 98,991 stemme 

4 setels 
V.P. meerdcrhcid 85,891. 

66 Platte landse Setels 
Nas. ens. 228,521 stemme 

36 setels 
V.P .-Arb. 201,537 stemme 

30 setcls 
Nas. meerderheid 26,984. 

1948 UITSLAG 

44 Stedelike Setels 
V.P-Arb. 194,832 stemme 

27 setels 
Nas. ens . 172,415 stemme 

17 setels 
V.P. meerderheid 22,417. 

63 Pla ttelandse Setels 
Nas. ens. 284,662 stemme 

59 setels 
V.P.-Arb. 192,041 stemme 

4 setels 
Nas. meerderheid 92,621. 

Ommeswaai 
Stedelike setels 63,474-

1443 per setel 
Platt. setels 65,637 -

1042 per setel 
129,111-1218 per setel. 

TREK NA STEDE 

Uit die uitslag bo val dadelik 
op dat die ommeswaai sowat 
400 meer stemme per setel is in 
stcdelike as in plattclandse k ies
afdelings. Dlt kan; meen ek, 
grotendeels toegeskrywo word 
ann die trek van Mrikaners na 
die stede. Dit is wei waar dat 
dit juis in die stede is waar die 
organisasie van die Nasionaalge
sindes in 1948 veel beter was as 
In 1943, maar sclfs dit val tot 'n 
mate saam met die trek na die 
stad, want daardeur het hulle 
ook die nodige helpers verkry. 

Dit is soms misleidend om 
bloot die ommeswaai in oen
skou te neem. I n Engelse ge
deeltes van ons land het die 
V.P. ook die voordeel van die 
bevolkingsvermeerdering gchad 
en dit het 'n groot gedeelte van 
die Nasionale. stemtoename ge-
neutraliseer. Hier is 'n beter 

Ook word weer daar~p vcrgelyking die toename in die 
•:; geW)'s. da~ all~ stukke v~r stemme uitgedruk as 'n pcrsen-t en brtc>fntssehng m et dte tasie van d ie stemme wa t d ie 
f R_edaksie, asook . intclu·= ~ Nasionale kandidaat in 1943 ontt "_InC~ en ~dres\erandc> vang het. Die V.P . kandidaat 
I rmgs na die bostaande I . · 

a res e naps . ge!'! ur meer stemme gekry as in 1943, 
moet word en me na Stel- d' N · 1 k d'd t 

Vir elke Engelsman in die be· 
volking as 'n gehecl was daar 
1.43 Afrikaners. Hier laat ck die 
kleiner groepc buite rekcning en 
neem aan dat die 2~% met 'n 
tweetaligc huistaal eweredig op
gedcel kan word tusscn die an
dcr rasse moontlik was hier
die gro<'p meesal ook Afrikaners. 
Neem 'n mens die bevolk ings
groep tu.,!>en 7 en 20 in ag, vind 
'n mens vir elke 100 E ngehe 
188 Afrikaners, en , ·ir die groep 
on<ler sewe jaar n it- minder n ie 
as 2111 Afrikaners vir elke 100 
EngelsmannetJies. Aan die an
der kant was daar in die groep 
bo 21 jaa r slegs 115 Afrikaners 
vir t-lke 100 EngE'I"C. 

Vervolg op bls. 7 kol. 1 

Rhodesie Lei 
Naturelle Op 

Vir Leer 
Die regcring van Rhodesie bet 

aangekondlg dat by nie aileen 
sal voortgaan met die opleiding 
van naturelle in die leer nie, 
maar dat hy ook die a!deling 
gaan uitbrei. Die naturelle sal 
in die pick van die Britse Indiese 
Jeer, wat nou verval het, opgc
lei word, volgens bcrigte uit 
Salisbury. Die eerste minister, 
sir Godfrey H iggins het aan
gekondig dat die verlics van die 
I ndicse leer 'n groot slag is vir 
die Britse Ryk. 

Die aankondiging dat natu
relle opgelei sal word het 'n 
groot protes van die kant van 
die bcvolking ontlok. 

Amptenare Terug 
In 0.8. Verwelkom 

Onderstaande verwelkomin~ word aa.n amptenare na
mens die O.B.-leiding gerig: 

WELK0!\1 TERUG! VOLHARDING 

Intussen is die sware stryd 
Meer as scwe jaar gelede het sewe jare lank deur hul kame

die pasgevalle regering deur ecn rnde wat buitekant die staats
van sy menigvuldige Noodregu
Jasies aile staatsamptenare vcr
bied om lede van die Ossewa
brandwag te wees. Duisende 
van ons kamcrade wat in die 
diens •was • het bierdie verbod 
bitter lik gcwraak en was bereid 
om desnoods tot verset of 
weier ing oor te gaan; hul ced 
wou bulle nie verbreek nie. 

diens was, met taaie volharding 
gestry en die mans en vroue wat 
in 1941 eervol uit ons geledcre 
ontstaan is, hanp;ende die her
roeping van die gewraakte nood
regulasie, kan danksy die vol
harding van die ander weer in
skakel in die geledere van 'n 
non-partypolitieke Bewcging 
wat aile storms deurgesteler hct 
en nou weer vorentoe en op
waarts begin beweeg. 

Ons ncem nan dat elkeen van 
die eervol-ont~>lanes, wat n ie 
u itdruklik hom of baarself u it 
die eedgenoodska p van die O.B. 
onttrek n ie, nou outomaties 
weer lid word. 

l'ERVOLG 

Dag- en weekblaaie wat nie 
met een of andcr streck oorge
neem kon word nie, is voor die 
hof gedaag omdat bulle ,die 
openbare mening gedurende die 
oorlog vergiftlg het". Hiervoor 
moes bulle sulke groot boetcs 
betaal dat sommige verplig was 
om te Jikwideer. 

Die Standaard-groep in Bcl
gie, wat ook hierdie lot getref 
het, is tans bcsig om bul ele 
pers terug te koop en terug te 
keer na hulle onafhanklike be
lcid. 

Die meeste dagblaaie verskyn 
vandag in klciner formaat en 
beskik tans ook oor 'n bale klci
ner sirkulasie as voor die oor
log aangesien die belangstelling· 
in die dagbladwese as gevolg 
van die Pro-Britse-beleid aan
sienlik afgeneem bet. 

Soek 
Sensasie 

Die rede waarom bale mense 
koerante lees, is onlangs tref
fend in Hongarye gcl'llustreer . 

Die Hongaarse pc>rs het op
drag ontvang om voortaan geen 
sensasionele opskrifte in koe
rantc te plaas nic. Een tyds'krif 
wat gewoonlik 'n skamele ge
kledc vrou op sy voorblad ge
had bet, en dit toe voortaan 
nie meer kon publisecr nie, se 
sirkulasie het binne die eerste 
week met 50,000 gedaal. 

Is Dit U E.rns? 
Is d it u werklik t-rns dat die 

gt-dagte van die o .. sewabrand
wag seii\·ier'! I ndil'n ja kan u 
daardie ideaal 'c>rwt-st-nlik deur 
intekenare op on'l blad te· werf. 
As elke lid van d ie O.B. slegs 
E'en intek enaar WE'rf, dan is darn 
'iOveel duist-ndt' volksgenote wat 
kennis neem van u s tandpunt. 
\Vert daardie intekenare nou! 

MYNWERKERS 
KOM OOREEN 
Die stryd tussen die twee sek

sies van die Mynwerkersbond 
wat nou al jare sloer, is ver
lede week bcCindig toe algehele 
eenstemmigheid oor aile punte 
van verskil bereik is. 

Daar sal in aile waarskynlik
heid 'n nuwe verkiesing in No
vember gehou word om skag
verteenwoordigers te kies. Daar 
is ook ooreengekom dat aile i 

d t K tad tu het m Drakensberg 10 1948 16% 

• lenboseb nie. I I maar 1e as•o?a e a~ 1 aa $ 95% meer. In P 1etermar ttzburg 

i 
Die kantooradministra- 1~ Stad Is . die ooreenstemm~n~c 

sie van , Die O.B." is nou Y persentas1e 11% en 75%. D1t IS 

in sy gebeel in Kaap !>tad ~ egter gerieflikste om die 107 
gevestig. ! kiesafdelings as 'n eenheid te 

• beskou en te probeer om 'n ver-
lfll t.l.+-+~+-+_+.:f:+_+:f!:!l_~-~ klaring te vind waarom d ie posl· 

Deur sy ,Eervolle Ontslag"
bevel van destyds het die O.B. 
bulle teen die vervolgsug van 
d ie regering beskerm. Hulle 
was nie genoodsaak om eedvcr
brekers te word nie en tog was 
d ie yyandelike regering nie by 
magte om bulle te vervolg en 
uit die diens te sit nie. Die be
vel van destyds het o.a. gclui dat 
ons 'n streep trek deur hul name 
maar n ic deur hul harte nie en 
dat ons aan bulle s6: ,Totsiens!" 

En aan die wat nou weer ln
skakel sc ons, in aile hartlik
heid: ,Ons broer, ons suster ... 
welkom terug! Na sewe jaar 
se skelding is die v reugde sovcel 
dieper !" 

. werkers wat gedurende 1947 aan 
die staking declgeneem het, en 
nie wec>r hul dienste kon her
vat nie, weer sal kan stem as 
bulle tot die nywerbeid terug
k eer. 
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GENERAALSKAP 
NOG AAN BEWEEG 

Good bygewone vergaderings 
is te Paul Roux en Senekal 
gehou toe komdt. Vale Ferreira 
onlangs Generaalskap C6 be
sock het in verband met orga
nisasie. Julian Visser, wat on-

Dit was baie aangenaam om 
weer die ou vetcrane uit die 
dae van die begin van die stryd 
op hul poste aan te tref. Die 
taaie volharding waarmee die 
offisierc, en vera! genl. H. A. 
J. du Toit, bulle van hul taak 
kwyt, verdien aile !of. 

K omdt. Ferreira het gewag ge
maak van die tipe Afrikaner 
wat offisiere in die beweging is, 
'n egte Boeretipc uit wie se oe 
mens gcesdrif sicn straal en wat 
vertroue inbocsem. 

Die nuwe organisasiemetode 
van kleiner eenhcde is ecnparig 
aangeneem. Mnr. Visser is oral 
geesdriftig ontvang; Hy het sy 
dank uitgespreek vir die liefde 
en goeic sorg wat hy van die 
kant van die Ossewabrandwag 
geniet en van a! sy pcetouers 
ontvang het. 

lntek.enare Se 
Mooi Gebaar 
Etlik e intekenare van die 

O.B. bet reeds gunstig gerea
geer op dip atutkondiging dat 
ons inte kengt>ld na 12s. 6d. 
vt>rboog is. Venkeie per sone 
wat bul intt'kening hernu bet 
i ngevolge die reke ninge vol
gens die ou tnrief, bet die by
komend e 2~>. 6d. bygevoeg. 
Die ndmini~otrasie van Voor
~;Jag waa rdeer hicrdie sportie
we houding ba ie. 

Soos reeds aangekond ig, ill 
d ie intekengeld weens die boo 
drukkoste n a. 12s. Gd. ver
hoog. Dit geld v ir a ile nuwe 
intekena r t-. lntekennre wat 
reeds bulle rek enings vir die 
lcomende jaar volgens die ou 
tarief ontvang h et, is nie ver 
plig om meer as lOs. t e be
taal n.ie. Die d irek r.ie st el d it 
egter bnie op prys waar hulle 
tog die nuwe bedrag by ver
effening in gedagte hou. 

IMMIGRANTE. PALM 
FAMILIE.PLASE. IN 

Ryk Britse immigrante is nie net besig om die een klein 
Afrikaanse sake-onderneming na die ander uit te koop nie, 
maar ook om die beste en bekeodste Bolandse plase in te 
palm. 

Verlede week het 'n immi
grant met die naam van ,Mar
kles van Tavistoek" en erfge
naam van die Bedford-m iljoene 
die plaas Waterval in die Dal
josaphat-Klein Drakenstein-ge
bied teen .£20,4150 gekoop. Die 
plaas self is 100 m orge g root en 
is bekend vir sy olywe, vye en 
ander vrugte. 

'n .Ander immigrant het ook 
verlede week naby P aarl 'n 
plaas vir £32,000 gekoop. 

Hierdie twee gevalle is geen 
uitsonderlng nie. 'n Aansienlike 
aantal familie-plase het reeds 
sedert die begin van die immi
grasieskema in die hande van 
vreemdelinge oorgegaan. 'n Paar 
maandc gelede bet 'n immigrant 
'n plaas naby Riveride vir 

Daar is sekerlik g een tekort 
aan hierdie soort ,vakmanne" 
n ie wie se enigste bydrae tot die 
land &e e konomie op die oom
blik is dat bulle die lewenskoste 
nog boer opjaag vir diegene wat 
met d ie a rbeid \'an hul hande 
'n sukkelende bestaan m oot 
voer . 

ONGE.WENSTE 
IMMIGRANTE. 
BY HONDE.RDE. 

Mengelmoes - immigrante Is 

Genl. H. A. J. du Toit 

Generaalskap C6 is nog steeds 
aan die beweeg en vcrdien sy 
spore. ~++; +>fo++>fo U ;+++ 4 +.+of £35,000 gekoop. nog steeds besig om in Suid

Afrika aan wal te spoel. Voor
verlede week het daar in Dur
ban 'n vrag van 608 immigrante 
aangekom onder wie daar n le 
minder as 17 verskillende na
sionaliteite was nie. Van bulle 
was 348 ,Britse" onderdane, 
maar 60 persent van h ulle kon 
geen woord Engels praat of 
verstaan nie. Die res het be
staan uit Littouers, Grieke, 
Pole en ,Duitsers". 

Iangs uit die Baviaanspoort· 
kamp losgelaat is, het komdt. 
Ferreira vergescl, berig ons 
korrespondent. 

VRYE 
HOSPITALE IN 

TRANSVAAL 

Kommunis Bekoor Engelse 
Pers Nog- Steeds Met 

Demokratiese Toorfluit 

Vrye hospitaaldienste sal 
kragtens die Transvaalse Or
donnansie wat in 1946 aange
necm is, vanaf 1 Augustus in 
daardie provinsie in werking 
tree. 

A ' I 

Die Mediese Vereniging van 
Suld-Afrika bet verlede week 
weer opnuut beswaar gemaak 
teen die vrye hospitaaldienste. 
Daar is verklaar dat daar nle 
gcnoeg beddens in die Trans
vaalse hospitale sal wees nie. 
Die Vereniging docn aan die 
hand dat die Ordonnansie eers 
agterwee gebou word totdat die 
nodlge geriewe besklkbaar sal 
wees. 

TEKORT AAN 
WERKE.RS DOG 

EM/GRAS IE. 
Onderwyl Brittanje toclaat 

dat duisende emigrante die land 
verlaat om bulle in die domi· 
niums te vestig, bet daar 'n 
noodroep van die Britse rege
ring opgegaan vir 20,000 ekstra 
werkers in die wolnywerheid. 
Die Britse regering is van voor
neme om 'n werwingsveldtog 
van stapel te stuur sodat die 
ekstra werkers kan help om die 
Britse uitvoersyfer te verhoog. 
Selfs vroue met kinders sal in
gespan word. 

Die Britse regering sorg E',gter 
dat hy geen strooi in die weg 
van emigrante 1~ nie sodat bul
le hul Imperiale sending in die 
dominiums kan vervul en die 
ryksbande vaster knoop. 

Omdat Stalin homself 'n demokraat genoem li'et, het 
die Westerse staatsmanne hom as 'o niend aanvaar. Omdat 
die Ossewabrandwag deur sy vyande 'n ,Nazi-organisasie" 
genoem word, het baie mense in Suid-Afrika hom as 'n vyand 
beskou. 

Op die oomblik nog be:o.kou die E ngelse pers met sy 
Verenigde Party die Ossewabrandwag as 'n baie groter 
vyand as die Kommunistiese Party. 

Hulle sidder by die gedagte mokrasie k an aanvnar nie, ook 
dat daar da.lk net teen die Kom- 'n berig met instemming plaas 
munistiese Party stappe gcdoeri waarln die distriksekretaris 
kan word en nie ook teen die- van die Kommunistiese Party 
Ossewabrandwag nie teen wie aan die Rand, mnr. Danie du 
a ileen tydens die oorlog onder- Plessis, toegelaat word om te 
drukkende maatret'ls toegepas bcduie hoe die Kommunistiese 
is en nie ook teen die Kommu- Party in Su id-Afrika hom be
nistiese Party nie, wat toe die ywcr vir die demokratiese vry
vriende van die ,.demokratiese" bede van die volk. 
oorlogsbcwind was. 

Dit is opvallend dat die Cape 
Times op dieselfde bladsy waar
op die deel van Ernest Bevin 
se toespraak verskyn waarin hy 
verklaar dat Brittanje nie d ie 
R ussiese ver tolk ing "an die de-

K OMMUNISTE. 
TRE.E. IN BRE.S 
VIR ,LEGION' 
Die verk larlng van die Minis

ter van Finansies, mnr. N. C. 
Havcnga, dat hy nie bereid is 
om die ,Springbok Legion" as 'n 
oudsoldate-organisasic te erken 
nie, het van geen koerant ver
ontwaardiging uitgelok nie be
halwe van die kommunistiese 
blad, The Guardian. 

Die blad verklaar in 'n hoof
artikel dat die ,demokrate" 
dcur sulke optrede verontrus 
word. 

..... '9 

SOETKOEK 

Hoor net wat hierdie kom
munis aanbicd en wat die En
gelse pers so heerlik vir soet
kock opeet: 

,Dit is niks snaaks dat die 
Nasionale regering nie iets 
oorspronkliks j{an uitdink nie. 
Hy het nog altyd Nazi-Duits
land, Faseistiese Italie of die 
idees van 'n ander vreemde 
moondheid nagcvolg. Die 
Kommunistiese Party is 'n 
produk van die volk van 
Suid-Afrika, n ie 'n invoering 
van buite, soos d ie idees van 
die Nasiouali~tte uie !" 

En dan onderstreep die blad 
die volgende stukkie uit die 
mond van sy kommunistiese 
segsman: 

&RILLE 

,Ons hct groot geword in 
'n gemeenskap waar ons 'n 
aantal vryhede het, en ons 
sal saam met ander dcmo
kratiese magte in hierdie land 
veg om ons vrybede tc be
hou." 

BriBg a oogarta se voonkrlf vir brUle na ons. 
GOEIE WERK TEEN BU,I.JKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerk.laan, K.AAPST AD. 

Maitlandstrttat, BLOEMFONTEIN. 
Besoek ou of ek:ryf om Beeollderb~e. 

,ERNSTIGE TOEST.AND" 

'n Panr janr geled e bet die 
Cape T imes se voormanne in 
Engeland ook Stalin se mooi 
woorclj ies oor die d em okrasie 
opgepik vir soetighed e. Hulle 
bet toe die hele Oos-Europa aan 
hom oorhand ig vir , dem okra
tiese opvoed ing''. Tans ag die 
B rltse minister va n buitela ndse 
sake dit nodig om sy pa rlement 

te waarsku da t bulle n ie dil.' 
vutolkings va n S talin oor d ie 
demokras ie kan aanvnar n il.', 
en dat die toepassing va n b ier 
die , dem okratiese vryhede" in 
Berlyn en T sjeggo-Siowakye die 
Brit~ regering ka n d wing om 
die parleml.'nt voor ' n .,er ns
tige toestand" te s tet. 

Maar in Suid-Afrika aanvaar 
die Engelse pers nog Stalin se 
soetsappighede oor die demo
krasie! llulle aanvanr ook nog 
Stalin se M skuldlgings d at 
almal wa t teen die komm unis
te is, ,,Naziste" of .,Faciste" i&. 
Dnarom beveg bulle die Ossewa
brandwag saam met Da nie du 
Plessis en sy ,.ander dem okra
tiese magte". 

Kommunisme 
Onder 
lnboorlinge 

Dit kan spoedig blyk dat 
kommunisme 'n diep indruk 
gemaak het op die mense in die 
Britse kolonies in Wes-Afrika, 
lui die bevinding van 'n invloed
ryke Amerikaanse vcrc:niging 
oor buitelandse beleid. Die in
boor!inge in hierdie gebiede 
verkeer diep onder die indruk 
van die Sowjet-metode om ag
terlike bevolkings op te hef, 
aldus die verslag. 

• ~ 1~ 

In Volksdiens 
Heengegaan 

Op 15 Maart is mcv. Gezina Lie
ben berg van McTaggarskamp, 
Upington, oorlede. Sy was 'n 
getroue Brandwag en by ge
leentheid van 'n onlangse funk
sic is daar nog van haar hand
werk opgeveil In bclang van d ie 
O.B.-fonds. Daar is met waar
dering melding gemaak van haar 
diens en beklemtoon dat dit 
haar laaste daad in belang van 
die Ossewabrandwag was. 

MAAK BOUT 
UIT TURF 

'n Proses om sintetiese hout 

uit turf te maak, is deur D uit

se wctenskaplikes aangekondig. 

Dit vergelyk goed met eikehout, 

aldus die berig. Dit blyk ook 

dat die hout sterker is as ander 

houtsoorte, en kan gebruik word 

vir vloere, deure en vensters. -

(Sapa-Reuter.) 

• <f.: ~~~i$ ~ 
·" ~ 

DAMES-, 
MANS- en 
KlNDER
UlTRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
Be perk 

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA 
TAKKE: .JoballnesbUJT, Benoni, Vereemctnc, Kaa.,_tad. 
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DIE O.B., WO~SDAG, 7 J:LIE 1948 MEER LEWE IN DIE 
Herwaardas1e Van BROUERY ~::~:o~~~~rkdaa~ti~i~itbcr~:~ 

B e N d e gehcel kon word en glad nie eg r I P Pe 0 I g so ernstig en diepgaande is as 
wat ih die nie-kommunistiese 

Gedurende die afgelope maand bet daar 'n hele aan- w~reld graag geglo word nic. 

Ernest Bevin, Britse minister van buitelandse sake, het 
verlcdc week Suid-Afrika se hulp gevr a om die Russiese 
blokkade in Berlyn te breek - nege jaar gelede is Suid
Afrika se hulp gevra om Berlyn se nek te breek. Die hulp 
sien in hierdie geval op lewensmiddele wat aan die 2,500,000 
in wooers van die W esterse dee! van die Duitse hoofs tad 
gebring moet word ten einde hulle van on8ergang te r ed. 

Bevin het in sy toespraak voor die Britse parlement in 
die verband ook benadruk dat Duitsland nie , 'n agterbourte 
in E uropa" kan bly nie, en da t by derbalwe gehelp moet 
word om h eropgebou te word en dat by die nodige ge
reedskap daarvoor moet ontvang. 

Dit is alles woorde van wysheid hierdie, m aar die krisis 
van Berlyn en die oproep aan Suid-Afrika om hulp sou nie 
vandag nodig gewees het indien hierdie wysheid 'n paar 
jaar eerder tot die Britse staatsmanne en hul bondgenote 
deurgedring het nie. 'n Paar jaar gelede, toe die grondslae 
gele is ,;r hierdie krisis met sy oorlogsmoontlikhede, moes 
diegene in Snid-Afrika en elder s wat teen die gevare van 'n 
wraakbeleid gewaarsko b et, verneem dat bulle ,fasciste" is 
en die goeie bedoelings van kameraad Stalin kwaadwilliglik 
in twyfel trek. Rusland is bekeer t ot die Christendom en 
die demokrasie, so moes die wereld toe uit Londen verneem, 
en hierdie Russiese ,Christene" en ,demokrate" moes help 
om die Duitse ,barbare" vir goed en a ltyd plat te druk. J a 
tot so 'n mate plat te druk dat bulle nooit weer tbegelaat 
mag word om 'n groter masjien te bou as 'n huishorlosie 
nie. Aile fabr ieke wat gereedskap vervaardig - die gereed

. skap wat Bevin nou so broodnodig het om aan die Duitsers 
t e gee - moes a.fgetakel word, en vir die groot ste deel -
£1,750,000,000 se waarde, volgens Bevin - as oorlogsver
goeding p resent gegee word 1lan kameraad Stalint wat dit 
met Dnitse personeel en al net oorkant die grens weer op
gerig bet \ir oorlogsproduksie. Ook Brittanje bet tot aan 
die begin van hierdie jaar nog s y deel aan Dnitse fabrieke 
in ontvangs geneem. 

- --~ -------WYSHEID IN DIE KAN 

Die Duitsers moes 'n landbouende volk word, so het die 
wysheid uit Louden 'n paar jaar gelede gelui toe Britse 
staatsmanne en Josef Stalin nog glasies geklink het en op 
gemocdelike wyse mekaar liedjies toegesing het . Toe was 
die wysheid in die kan, en in Suid-Afrika was diegene wat 
met groter wysbeid teen die gevaarlike spel met Moskou en 
die vcrnietiging van Duitsland gcwaarsku het, in die tronk 
en in konsentrasieka.mpe. Toe was die rooi lidmaatskap
kaa.rtjie van die Kommunistiese Pa rty voldoende grond om 
deur die 1\linister van Justisie nit die hande van die gereg 
bevry t e word. Dit was die toestand slegs maar 'n paar 
jaar gelede. 

Daar sit natuur lik nie vee! sin in om verwyte uit te 
deel wanneer gemeenskaplike gevare dreig nie. Maar wan
neer diegene in Suid-Afrika wa t m ede,·erantwoordelik is vir 
die haglike wereldtoestand, nou nog die Ossewabrandwag 
wat hom teen al hierilie dwaasheid verset bet, met groter 
vyandskap bejeen a s die kommunistiese vyfde kolonne van 
J osef Stalin, dan is dit nodig om dinge 'n bietjie in perspek
tief te bring. 

NAMI NI E ALLE S 

Ons het tydens en na die oorlog baie van die demokrasie 
verneem. Die Empire-handlangers in ons land het toe be
duie dat Stalin 'n demokraat is en dat die Ossewabrandwag 
'n vyand van die demokrasie is, en daarom saam met Duits
land vernietig moet word. Dit blyk nou dat hierdie kringe 
begin besef dat mens nie 'n ding op sy naam ka n taks nie. 
Bevin het in sy toespraak verlede week ook weer van demo
krasie gepraat. Maar hy het toe 'n ander opinie omtrent 
Stalin se demokrasie gehad as 'n paar jaar gelede toe die 
hele Balkan en Oos-Europa saa.m met een-derde van Duits
land aan hierdie diktator oorhandig is met die vriendelik 
versoek om dit in bclang van die mensheid te ,demokrati
seer". Stalin het sy aandeel van die bnit , gedemokra tiseer " 
onderwyl Bevin en sy vriende hul deel , gedenazifiseer" het. 
Ook in Suid-Afrika is a lle ,demokra tiese" pogings - in bier
die geval volgens Stalin se vertolking - aangewend om die 
land t e , denazifiseer" en die Ossewa brandwag moes dit 
ontgeld van a lle kante. Nou egter se die beer Bevin : ,Die 
r egering kan nie die vertolking van demokrasie aanvaar 
soos dit in Pole, Ts jeggo-Slowakye, Hongarye en ander Oos
E uropese Iande toegepas word nie." 

Die begrip demokrasie kan dus blykbaar taamlik ruim 
vertolk word ! 

Mag ons die vyande van die Ossewabrandwag v ra of 
hulle in die lig van hierdie er kenning van die bestaan van 
verskillende vertolkings nie hul indeling van demokrasie, wat 
nog op die Potsda.mse uitdelings van Europa berus, in her
siening wil ncem nie? Miskien sal bulle by nader e onder 
sock die waarheid ontdek dat bulle net so gedwaal bet in 
bul verwerping van alles wat , nazisme" beet as in bul 
a rglose aanvaarding van , demokrasie" bloot op die naam af. 

'tal gebenrtenisse van wereldbelang plaasge\ind. In A.me
rlka bet die Repobllkelnse Par ty vir Thomas Dewey as sy 
kandidaat vir die P residentsverkieslng in November benoem. 
In Palestlna waar die Verenigde Volke se bemlddelaar, 
graaf Bernadotte besig is om vrede tossen Arabiere en Jode 
t e help stig, het die Jode 'n ernstige te rugslag gely as 
gevolg van botsing binne die eie geledere. Die rebelorgani
sasie Irgun Zvai Leoml en die voorlopige regering van die 
Joodse staat is dit oor bela ngrike sake n.ie eens nie en in 
Tel Aviv het dit reeds op 'n ernstige skiet ery uitgeloop. 
Die belangrikste wereldnuus van die maand is egter sonder 
twyfel die Angel-Saksies-Russiese stryd om Berlyn en die 
groot breuk in die geledere van die Kommunist e wat met die 
oitsetting van Maarskalk Tito en ander Joego-Slawiese leiers 
nit die Komlnform aan die Jig gekom bet. 

DIE STRYD OM BERLYN 

Die kroniese stryd, die soge
naamde koue oorlog tussen die 
Weste en die Ooste het in Ber
lyn 'n nuwe hoogtepunt bereik. 
Deur die Russe se versperring 
van die toevocr tot die dele van 
Berlyn wat deur sy Westcrse 
bondgenote beset word, is 'n 
uiters kritieke toestand in die 
lewe geroep. Deur die Russiese 
verbod op die distribusie van 
voedselware vanaf hul eie sone 
na die andcr gedeeltes van die 
stad en hul versperring van die 
toevoer oor land <spoorweg- en 
motorverkeer) en water vanuit 
die Weste, sal ongeveer 2,000,000 
Duitsers in die Westerse sones 
binne 'n maand deur 'n aakligc 
hongersnood bedreig word. Dit 
is immers sterk te betwyfel of 
die Westerse moondhede hierdie 
Duitsers deur middel van lug
toevoer, die enigste wat vir hulle 
oop bly, op die duur van die 
nodige sal kan voorsicn. 

Die dreigende hongersnood 
wat 2,000,000 Berlyners in die 
gesig staar, is egter nie die 
enigste aspek van hierdle Ber
lynse aff~re nie. Hier in die 
Duitse hoofstad vind ook 'n baie 
ernstige kragmetlng tussen die 
Ooste en die Weste plaas. Deur 
die invoerlng van 'n eie geld
eenheid vir die Oostelikc beset
tingsgebied en deur middcl van 
'n Oos-Europese vredesaanbod 
aan die verpletterde Duitsland 
het die Russe daarin gcslaag om 
die Westerse moondhede en hul 
Duitse planne in 'n baie mocili
ke poslsle te stel. Moskou is 
daarvan bewus dat die huid!ge 
Brittanje en Frankryk sonder 
Amerika betreklik magteloos is 
en dat Amerika self in die op
gewondenheid van 'n presidents
verkiesing slaan. Vandaar dat 
Rusland van die sielkundige 
moment en algemene politieke 
konstellasle gcbruik maak om 
die hoe woord In Berlyn te voer. 

uitdagings geantwoord, maar die 
manne van die Kremlin sal by 
hierdie tyd ook al weet dat 
dreigemente as sodanig tog nie 
so erg gevaarlik is nie. Hoe 
die stryd om Berlyn ook a! 
mag e!ndig, behoort dit reeds 
nou vir elkeen duidelik te wees 
dat die stryd om Berlyn ook 

•••••••••••••••••••••• 
Buitelandse 

Oorsig 
Veur Prof. Dr. 

] . A. Wiid 
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die stryd om Duitsland en om 
Europa is. Dit is die stryd van 
die Christelike Weste teen die 
Kommunisticse Ooste. 'n Wes
terse nederlaag in Berlyn kan 
vir die Weste uiters noodlottig 
wees. 

VERBROKKELING VAN DIE 
KOMMUNISTIESE FRONT 
Die bitter pille wat die Wes

terse moondhede vandag en ook 
reeds vroecr deur die toedoen 
van hul Russiese bondgenote in 
die Duitse hoofstad en ook el
ders moes sluk, word enigsins 
versuiker dcur die jongste nuus 
van inwendige onenigheid agter 
die Yster Gordyn. Die vcrban
ning van die Joego-Slawiese dik
tator en sommige van sy ver
naamste kollegas uit die 
Kominform is sonder twyfel 
bale belangrike nuus wat tongc 
en penne oor die bble w~reld 
in beweging gebrlng het. Sedert 
die verbanning van Trotsky deur 
die Bolsjewiste het geen gebeur
tcnls plaasgevind wat so ska
delik vir die Kommunistiese 
eenheid kan wees as die jongste 
drastiese strafmaatreel teen die 
leiers van Joego-Slawie nie. 
Dit is op die oomblik nog nic 
moontlik om die ·r eperkussies 
van bierdie gebeurtenls in hul 

Dit Is dus van die allergrootste voile omvang en betekenis met 
belang hoe Amerika en ander sekerheld te bcpaal nie. Wens
'Vesterse moondhede op hierdie denkers in die Weste sien reeds 
nuwe Russiese uitdaging gaan in hierdic botsing tussen Tito 
reageer. Tot dusver het die on die Komlnform die begin 
magtige Amerika nog slegs met van die einde van Kommunls
dreigemente van 'n nuwe I tiese eenheid en mag agter die 
wereldoorlog op die Russlese Yster Gordyn. Dit is moontlik. 

,Weg Met ·Godsdienstige 
Bygelowigheid' Se 

Kommunistiese Blad 
'n Nuwe vetdt~r teen die kerk die Kornmunisme is 'n groter 

is onlangs deur die runptelike 

1 

stryd nodig teen die oorblytsels 
orgaan van die kommunistiese van die burgoisie-ldeolorte en 
Jeug in Ru!!land, Komsomolskye moraat, insluitende a-odscllensti
Pravda, va n stapel gestuur, be- ge bygelowigheid en vooroor
rig die bekende Britse blad, Re- dele." Review of World Affairs 
view of World Affairs. berig dat daar weer strenger 

teen priesters opgetree word en 
Die Kommunistiese blad ver- dat bulle in grOQt getalle na ar

klaar : , Vir die vooruitrana- van beidskampe gestuur word. 

Die geskiedenis van die jong
ste tyd leer vir ons dat botsings 
onder bondgenote en idcologiese 
geesgenote gccn scldsaamheid is 
nie en dat dergclike botsings 
nie altyd met noodlottige ge
volge gepaard gaan nie. Is die 
kroniese botsings tussen Rus
land en sy \Vesterse bondgenote 
dan nie 'n bewyskragtige voor
beeld vir hierdie Stelling nie? 
En Is 'Washington en Londen dit 
altyd so roerend eens oor be
leidsake van groot betekenis? 
Die waarheid is dat daar vandag 
bale Britte is, en hulle is nie 
kommunlste nie, wat in die 
magtige Amerika 'n groter ge
vaar vir Brittanje en die Brit.'le 
w~reldryk slen as in die Kom
munistiese Rusland. Naywer en 
botsings tussen bondgenote on
derling hoef dus nie noodwcn
dlg noodlottig te wees nie. Die 
Bolsjewistiese suiwerings en die 
kragdadige optrede teen Trots
ky en sy volgclinge het waar
skynlik meer tot versterking as 
tot verswakking van die Rus
siese kolos bygedra. Die Roo! 
Gevaar vir die \Veste bet nie 
met die verbanning van Tito uit 
die Bolsjewistiese huisgesin ver
dwyn nic. Op die oomblik kan 
daar net gehoop word dat die 
inwendige Kommunistiese bot
sing tot verswakking en nie tot 
versterking van Moskou nie sal 
dien. Vcel hang af van die 
inwendige reperkussies wat 
optrede van die Kommunistiese 
maghebbers moet vol. 

DADE EN NIE WOORDE NIE 
KAN W1!:RELD RED 

I ntussen gaan die na-oorlogse 
w~reld sy sukkelgang. Arbcid
stakings en dreigende stakings 
gepaard met die nywerheidsont
wrigting wat daaruit volg, bly 
nog alledaagse gebeurtenisse in 
die Westerse wercld. Die Duitsc 
krisis en die huidige kragmeting 
tussen die Ooste en die W\!ste 
in Berlyn lewer vandag die ver
naamste toets vir toekomstigc 
w~reldvrede. Maar dan SQ.! di<! 
Weste hul dappere woorde ook 
met dappere dade moet gestand 
hou. As Bevin ten opsigte van 
die huidige Berlynse krisis die 
volgende verklaring in die 
Britse Laerhuis doen: ,.Ons bet 
sake nou al mAnde verdra. Ek 
meen dat dit 'n poging is om te 
sien hoe lank ons senuwees dit 
sal verduur. Daar is nog geen 
teken dat ons senuwees ons in 
die steek laat nie", dan behoort 
Moskou presies te weet, as hy 
dit nie lanka! wect nie, hoeveel 
waarde hy aan die senuwees, 
woorde en dade van die huidige 
maghebbers in Londen moet beg. 

Die wereld struikel ocnskynlik 
onkeerbaar voort in die rig
ting van 'n derde w~rrldoorlog, 
tensy ........ . 

In E.ngeland Se 
Voordeel 

Suid-Afrika is nog steeds be
sig om baie meer &-oedere V'ln
uit Brittanje in te voer as wat 
ons daarheen uitvoer en Brit
tanje Is '\innig besig em sy &un
stige handelsbalans met die 
Unie (en ongunstig vir Suid
Afrika) te verstewi!f. 

GedurendE! April het Brittanje 
goedere ten bedrae van £9,775,000 
na die Unie uitgevoer terwyl 
by maar net goedere ter waarde 
van bletjie meer as £2 mlljoen 
,·an Suid-Afrika af ingevoer bet 

• 
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ENGELSSPRE.KENDE.S WORD !Smuts frken Oat 
NASIONAALBEWUS Sy Parf:y Vr~emd 

Die feit dat die Engelssprekende jingo-element haic "·iunig heeig i~ om IS A•an IIO /k · 
invloed te "'erloor in teem•telling met die eer!>le kwurt "·un die huidige ~ ~ 
eeu, blyk uit 'n boofurtikel "·an die Rand Daily .Mail vuu J 1 Junie. Dut 
die hlud wei rt>de ht't om besorg te wees oor die moontlikheid vun uit
eindelike volk,..t>t•nbt>id in die land op 'n nasionale groud!"lug. word hc"·e ... tig 
dcur 'n artik(•l in die jongste uflewering van die hlud ~elling, Eugcl ... e 
mondetuk " 'LUl die handel. 

Die Daily Mail akryt sy hoof
artikel na aanleiding van 'n 
uitlating deur adv. J. D. Jer
llng oor volkseenheld op 'n Suid
Afrikaansc grondtllng na die 
voorbecld van Amerika .,met 
die gcmccnskapllke !dena! van 'n 
groot, rocmrykc en vrye Suid
Afrika". 

, \\·aarom nie?" \ 'l'a die blad. 
,.Dit i" 'n mooi Jrtdarte en ono, 
begeer niks ml'tr a" om dit ten 
uitvoer te toien brinK" n le." Oat 
die blad dit moot vind, kan 
eerder as 'n tO<'gcwlng aan die 
neigings van sy cle lesers toe
geskryf word as nan 'n opregte 
aanvaardlng van die vrybeid· 
strewc, wat nog altyd deur die 
blad tecngestann is. Maar dan 
kom die blarl met ey verdag· 
making. Hy bring adv. Jerling 
in vcrband met die Ossewa· 
brandwag en verklaar dat laas
genoemdc nlc tydens die oorlog 
vir · 'n gcmcenskaplike poging 
gestann hct nie, en blykbaar 
ook nic nou nlc. 

O.B.·GEDAGTE STERK 

,Tog- ilj dit nodig om In 
gPdagte te bou dat dit (die 
0.8.) nog- bestnnn, en dot dit 
KN'"teNrlgtlng- wnt dit ve r· 
tePnwoordig 'n u itl'rs mng· 
t ig(l f~aktor in die polltit•kl' 
lewe van die land i!i, "owe! 
binne. '"' buite die orJrlllli.,a
"it.'' 

Daarom, aldus die blalt, moet 
daar 'n onderskeld gctref word 
tusscn die twec vormc , ecnhcld" 
wat hom in Suid-Afrika ken
baar gcmaak het. Die een is die 
van g<"lyke dcelnnmc deur albei 
die ,seksies" van die volk -
wat verkieslik Is - en die 
ander die soort eenheid waarin 
die ,.seksie" die andcr oorheers. 
Enlgc uitlatlng oor ecnheid 
moet eers in die lig van hierdie 
twcc stromlngc onden;oek word 

AFRIKAANSE STEMPEL 

Oat die Daily Mail gedwing 
word deur die Engelsc open· 
bare mcning wat steeds sneilcr 
'n onafhanklike naaionaliteit, los 
van Engcland, begin aanneem, 
kan aangeneem word. Die af
gelope ooriOJr hl't 'n bale ~terk 
Suid - Afrikunn"C - indit'n nie 
Afrikauno;l'l - 11tempel afg-edruk 
op Enget .... prckt•nd f'l ~;oldate in 
die leer. .,Die Union Jack bet 
vir on'i nll11 bl'tek t nis verloor 
en st.-~., die Unie-,·lag bet ons 
besiel," bet ~n oud.,oldaat in 

GOUD-ATOME 
TEEN KANKER 

Die medlese wetenskap hct 
weer 'n stap vooruit gevorder 
In die bestryding van kanker 
dour 'n plaasvcrvanger vir ra
dium by "<<ie behandeling van 
kanker ult tc vind. Radio
akllcwc goudatome is In kan
kergewassc lngcspult wat dit 
laat sterf hct. Soortgclykc 
atome is met g root sukses aan
gcwend by 'n soort blo<"darmoe
de wat dikwels noodlottig Is. 

Eng-el., onlnngs nan <lie o.n. 
ge~e. Hicrdic gevoel is bcsig 
om deur tc werk in die Engels
sprckende lac, en dit word in 
Engelsc kringe reeds opgemt•rk. 
So skryf Selling, mondstuk van 
die Engelse handel in Suid
Afrika, in sy jongstc aflcwering 
as volg: • 

GEEN ENGELSE 

.. Dit hcrlnner nan die felt wal 
ons al tcvore in hierdie kolom
me ondcrstrcep bet, dat daar 
'n veels tc groot nelging Is by 
oorse~e handelaars om dill 
Engclssprekende S<"ksie f van 
die bcvolking te bcskou as En
t:"<:ls. Hulle is inderd!.lad mindtr 
Enge-l as die Skotte . .. Engt•l'><l 
gewoon~f' .. , Engelse gl'bruikl' en 
Enge-l~ kultuur lewe 'oort in 
5uid-Afrika. Alma! is .. t,.rk in
II:I'KJ'UWe en is be!iig om 'n 

u id-Afrika te groei, maa r bulle 
grot•i lang~am suiwer Suid
Afrikaanse gewoontl''l, gt•dug
tcH, hull en manierc. Twee ge
slagtc gclede, toe qlc mccrdcr
heid van die Engclssprekcndes 
kolonistc was wat in 'n ocr
sese smeltpot gcvorm was voor
dat bulle na Suid-Afrika gckom 
hct, was dit miskien reg om 

Suld-Afrll<a as 'n voorslad van 
'n Engl'lsc provinsinle dorp te 
bcskou. Vandag- I" tlit ' n <'rlls
tiJrt' tout om dit te doen." 

Ook die Star hct onlangs in 
'n hoofarllkel die noodsaaklik
heid beklemtoon om rckening te 
hou met die !cit dnt dnnr 'n 
Suid·AfrikaaMc patriotisme is 
en dat slegs hlcrdie soort denke 
In die tockoms sui deug. 

Dokter Het 
Geinterneerdes 

, Verwaar/oos' 

'n Britsc dokter, John Smith, 
is onlanga skuldig bevind 
op vyf aanklagtc dat hy sy werk 
in die Duitsc lnterneringskamp 
te Nendorf, naby Hanover, .,ver
waarloos" het. Hy is deur 'n 
krygsrnnd vcrhoor en sal nadat 
by sy vonnls ullgl•dien bet, uit 
sy werk ontslaan word. Daar 
was nnnv:mldllt sprakc van 'n 
nanking van mlshandellng van 
geinterneerdes. 

Unie lnlywing By 
Van Suidwes 

In politieke kringe in die Unie so"el as in Suidwe.. .. 
word daar aanhoudend gegis oor die )IIanne \an die nuwe 
regering met Suidwes-Afrika. Sal daar toegelaat word dat 
die gebied maar nog so 'n los aanhangsel van die Unie bly 
of sal dit as 'n vyfde pro\insie by die Unie ingelyf word soos 
lede van die regering by vorige geleenthede in die volkraad 
gepleit het'i' 

Die politieke partye in Suid
wcs hct reeds voorstelle ann die 
vorigc Eerste Minister, Vl:'ldm. 
Smuts, gedoen oor die tol:'koms 
van die gebied, . maar hy het 
blykbaar nie genoe daarmcc gc· 
necm nie en dit terug verwys. 

Dit Is nou bekend dat dr. 
Malan na samesprekings met kol. 
P. I. Hoogcnhout, Adminlstra
teur van Suidwes, aanbcvccl 
het dat die twee polltieke pnr· 
tyc In Suidwes saam bcrand
slaag en voorstelle in die ver
band indien. Die samcsprekings 
tusscn die twee partye aal dus 
'n halt amptelike st('mpcl dra. 
Aanbevelings in bierdie \'erband 
sal waarskynlik nic voor die 
nanstaande sitting van die par
lcment ingedien word nic. 

OORWEGINGS 

By die oorwcging om Suid
wes by die Unic In te lyf, sal 
die regering hom op die buidigc 
!~tadium blykbaar laat lei deur 
die aantal onderstcuncrs wat 
die Nasionalc Party aldaar na 
die Volksraad kan stuur. Na 
gemeen word sal die twec groc
pe, die V.P. en die H.N.P. wanr
skynlik 'n gelykc aantal lede 
kan stuur te oordeel na die 

internasionalc impllkasica wat 
so 'n stap mag uitlok, Suidwes 
Is as mandant ann die Unic toc
geso onder die ou Volkcbond, 
ann wie hy wrantwoordelik 
was vir die bestuur. 

Hond Wat 
Bril Dra 

Dit gebcur nie dikwels dat 
oogartsc gevra word om die oe 
van honde onder die mes te 
neem nie, maar as die hondc
gids van 'n bllnde besig is om 
blind tc wor~. dan is 'n operasic 
op die oiJ van die bond nood
saakllk. 

So het dit dan ook onlangs in 
Los Angeles gebeur toe die hond 
van Ralph Cross begin blind 
word het en Cross hom nic mecr 
op strnut kon wang met die 
hond omdat <116 hom teen aller
handc ding<• !ant vasloop hct. 

Radio-aktiewe middels kan sterkte van die partye. 

• 'n Oogarta Is daarna vcr.soek 
om die hond, Ethel, &nder han
de te necm en 'n operasic is 
op die hond sc oil uitgcvoer. 
Dit waa 'n groot sukscs. Tans 
dra die hond 'n brll en die nrts 
sal et•n van die dac weer die 
hond se ol! tocts om vas te stel 
ot hy nle weer nuwe glase nodig 
bet nlc. 

ook gebruik word om siektcs op Aan die ander kant moet ook 
te spoor. rekening gcbou word met die 

In 'n oproep tot sy party om aile magte te verenig teen 
die regering, bet gent. Smuts ,·erlede week die volgende 
betekenisvolle , ·erklaring gedoen nadat by die nasionale oor
winning vergelyk bet met die ge,·aar nn die ,Nazisme en 
Kommunisme": 

,.Die Nasionalistc is nie net 
'n party nie. Hullc is 'n net
werk van alle soortc magtc. 
Hulle het hul organisasies ann 
alle frontc kerk, staat, sko
le, handel en nywerheid al
ma! onder een gesqg, die 
Broederbond. Ons daarenteen 
bet net On'> party om op litaat 
te maak." 
As gent. Smuts se party hom· 

self as die teenstander bcskou 
van al hierdie Suid-Afrikaansc 
instellings en lewensfere wat hy 
opnoem, vind hy dit dan nog 
vreemd dat by 'n nederlaag ge
ly het? Dan erken by mos self 
dat sy party alleen staan in 
S uid-Alrika, los van al die ver
takkinre van die volk! 

OORSEE 
Maar gent. Smuts se party 

stann nie so alleen as wat hy wll 
voorgec nie. Dit is tot 'n groot 
mate waar sover dit Suid-Atrlka 
betrct. Hier staan by los van 
aile volk"verband, maar aa-tl'r 
hom s taan Brittanje en die ill· 
ternat>ionale kapitali!tme. 

Genl. Smuts bet In b l!'rdle 
panr woorde dit so duidl'lik as 
nodig gestel dat by ann die hoof 
Htaan van 'n polltieke party wut 
geen besieling en ~oteun In die 
volk&e kringe van Suid-Afrik u 
onh ·ang nie. En aangesien al
mal weet dat hierdic party ay 
bcsieling vind in alles wat uit
heerns is, kan hicrdie uitlating 
,·an genl. Smuts ook dicn as 'n 
trcffcnde bC\\'Yii van hoc die 
Britse parlemcnt~rc stelsel dit 
moontlik maak vir 'n buiteland
se of intcrnasionale mag om 'n 
vyfde kolonne In ons land op te 
bou in 'n amptellkc gedaante 
wat dit selfs reg kan kry, soos 
in 1939, die bewind oor te neem 
en vir nege jaar lank as 'n Suid
Afrikaanse regering te poseer 
ondenvyl werkllk nasionalc cle
mente onvcrhoord in tronke en 
interneringskampc gestop word. 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorg-ers, Grafsteenmakers, 

Be&Tafnlsversekeraara 

Bloemfontein Pretoria 

1M Takke 

OOK l\IOSKOU 

As daaraan hcrinncr word hoc 
dr. Colin Stcyn in sy ministe
rlf.lle hocdanlghcid verklaar het 
dat dlt onmoontlik Is om teen 
die Kommunistiesc Party op te 
tree omdat hy ook 'n politiekc 
party Is wat reg bet om aan die 
parlementcre stryd dec! tc 
necm, dan kan best>C word dat 
dit nle net vir 'n Brit~ \ Jfde 
kolonne moontlik i., om die mag 
.. onder 11lag of stoot oor SUid
Afrika in bande te kry nie, 
maar ook vir 'n 1\lo.,kouse vyfde 
kolonne of \'an enire ander 
vreemde moondheid. 

BESEF DIT 

Geen wonder nic dat die 
Engelsc pers in ona land so ve
nynig is op die Ossewabrand
wag en vee! eerder sy vernieti
ging sien as dl6 van die Kom
munlsticse Party. Bulle beset 
dat die Ossewabrandwag bier
die bedreia-ing- van vyfde kolon
nes in die vroom gedaante van 
.,wettige" party(l binne die 
lan<l'lkOn!>titu .. lt'l rnak!>ien. Hul
le be<.ef ook dat die republikein
se stelSf'l \\.'ht die O.B. nastrewe, 
soos dit In die ou Trans,·aal&e 
Republi<'k iw'<tnnn bet, dit vir 
uitlandse vyfde kolonnes net so 
min moontlik lil\l maak om 'n 
,,gewettigdt•" ~otantttgreep soos in 
\939 u lt te VOI"r &!1 wat dit in die 
doe \'lln Oom Paul moontlik 
wa'i, Toe kon a llef'n die metode 
van ~reweld aangewend word om 
die "taat in te palm - en ook 
nie alt)·d met weblae nie, 'iOOs 
die ,Junwson-inHtl bewys bet. 

Die Vercnigde Party as orga
nlsasle is 'n vreemdc en on
Suld-Afrikannsc ding. Dit het 
gent. Smuts nou erken. Ongc
Iukkig sit hy met duisendc gocic 
Suid-Afrikaners wat nog in 
goedgelowlgheid vasklect aan 
wat hut as hul cic beskou. 

PLUIMVEE 
Ole .... PlnDa em • PLUUIY

..... • 11D4er PJWDUJ(TE au ......... 
C. M. ELOFF EN K.IE. 

(.:....) Bpa 

llOil&MAWK (P.... 7181) ·--

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

'\'UL ASSEBUEF IllER IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) Bpk., 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 
Waarde Heer, 

Necm asseblief my naam op as intekcnaar op Die O.B. 
tot ck u in kennis stcl om toesending tP. staak. Hierby 
ingesluit vind u die bed rag van ............................... .. .. . 
vir die eerste ........................... maande. 

POSADRES: ······························································· 
······························································· 
······························································· 

....................................................... 
Bandtekenfng. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/6 per halfjaar. 
Voeg a.sseblie/ Kommissie by plattelandse tjeks. 

, 



' 

BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 7 JULIE 1948 

TARIEF VIR GEKLASSIFISEERDE ADVER'I'ENSIES: 

Hul•houdellke Kcnnlsgewings: . 
(Verlowing, huwellk, geboorte, sterfgeval, In memoriam, gelukwensing 
ens.) 1d. per woord; minimum 3/· pe• plaslng. Vooruitbetaalba&r. Vi~ 
herhallngs 25 pst. afslag. 

Handelsadvertensles: 

Eerste plasing, 2d. per woord. Vir herhallngs 25 pst. afslag. 

lntekellgeld op ,.Die 0.8." (verskyn weekllks) : 12/6 per jaar ot 6!6 per 
6 maande. Voorultbetaalbaer. Stuur advertenslegeld, bestelllngs, en lntekengeld 

na VOORSLAG (ED:\IS.) BPK., Posbus 1411, Kaapstad. 

GEBOORTE 

VAN ROOVEN. - Aan Nantie en 
!nus 'll seuntjie op 21 Junle 1948. 
Posbus 145, Dundee. 7/7/1B. 

IN iUEMORIAM 

OLWAGEN. - Onvergeetllk sal die 
dag van 8 Julie 1947 altyd vir ons 
bly, toe ons dierba .. e eggelloot, vader· 
en oupa, Hendrlk Johannes, so skiellk 
deur dle dood van ons weggeneem Is. 
Ons swyg 0 Heer, dit was U wil. 
Sy verlangende eggenote en klnders -
Van Rooyen-gesin, Ysterplaat, Kaap· 
stad. 717/1. 

BENODIG 

Weens siekte genoodsaak om weer 
te adverteer vir een aktlewe voorman 
met ondervinding van algemene boer
dery op 'll K11.roo-plaas. Kennls van 
skape 'n eerste verelste. Meld ouder
dom, ondervinding en sataris verlang.
A. YILJO£N, Bloemhof, Richmond, 
K.P. 23/6/3 

BOME, PLANTE EN SAAD 

GOEWERl\fENTSOESER'I'IFISEERDE 
Donker Detroit Beetaaad !5/- , Chamtenay 
Wortelsa.a.d 7/6, Silver King Ulesaad 
8/6 per lb. Posvry. Vra. pryslys van 
PRE~UEttS, P.K. Schoemanshoek 
Oudtshoorn. 21/4/TK 

LUSERNSAAD. - Vars saad, stan· 
daard gehalte. Doddervry. £9 per 
sak, 203 lb., gel ewer Oudtshoorn
st&ale. K.M.B. - D. S. OU '1'01'1', 
P.I{. Armoed, Distrlk Oudtshoorn. 

14/4/TK 

~OOSBOQ;\IPIES vir onmlddelllke 
planting. Skryf om gratis pryslys. 
J,A. ~lO'J'TJ:-KWJ::KERl', P.K. La 
l\IO'I'Tl':. 7/7/TK. 

GEMENG 

ORAFSTEENMAKEBS. - VIr ge
wa.&rborgde tevredenheld tree In ver
blndtng met die S.A. GBAFSTEEl'i 
EN MONtnlEN'I'WERKE <EIENS.l 
BPK. van Voortrekkerweg 360, Madt• 
land. (Onder persoonllk& aanda.g van 
ono Best.-Direkteur, mnr. Jannle 
Clllle). Telefone-11·4420 en li-02823. 

VAN'S CONCRETE l'RODUCTS 

ALLERLEI - Waterspoel-rloolstel· 
eel•, vloerteele en gepolltoerde ter
razzo-kombuleopwastafels en artlkels 
essensleel vir gerlet, hlgii!ne en net· 
held. Volle besonderbede skrywe:
VAN•S CQNCBE'I'E PRODUCTS 
(ED~IS.) BPK., Potgleteratraat 258, 
Pretoria. 3/12/TK. 

1\IEUBELS 
MEURELS. - Beter meubele teen 

bllllker pryse. Babawaentjles, etoot· 
karretjles, drlewlele, ltnoleume, tapyte 
eM. ook altyd In voorraoo. Geen 
Ka.talogus. Meld waarln u belangstel. 
-VISSEB-1\0!:URELS, Langetraat 2111, 
Ka&pstad. 3/12/11. 

!llEUBELS - Ons sal u huis of 
kantoor volledlg h!eublleer teen billlke 
maandellkse paaiemente. Spesla.le 
korttngs v!r kontant bestelllng~. Skryf 
om Oils volledlge ka.talogus met prys
Jys. ook in voorra.a<l: Draadlose, 
windla.a.lers, Unoleum-vierkante van 6 
vt. br~edte vir kombuls, aluminium
kastrolle In stelle van 3, ens.
UNJKA :'llEUBELS <ED:'IIS.) BPK., 
Vlctorla.weg 171, Woodsteek. 

12/11/TK. 

OORTREK VAN KNOPE 

SOUT TE KOOP 

BOEK u bestelllngs vir vroel! 
atlewerlng sodra sout verkrygbaar Is: 
A1, £4; No. 1, £3/15/·; No. 2, £3/10/·, 
per ton; 100 pond fyn botteraout 6/·, 
vrygelaa.i Soutwerke. Bestel: Komdte. 
mev. l\IAR'I'IE VENTER, P/sak No. 
'<4, Arbeld~loon, Bloemfontein. 

li/li/TK 

,ALMAL MOET 
BINNE EEN 
PARTY WEES' 

Minister J. G. Strydom, Ieier 
van die H.N.P. in T ra nsvaal, bet 
verlede week verk laar dat al 
diegene wat hul steun aan die 
Nasionale Party gedurende d ie 
verkiesing gegee bet, by een 
party moet aansluit. 

Met verwysing na die les wat 
uit die verkiesing geleer is, bet 
mnr. Strydom verklaar: ,,Dit is 
dat alma! wat hierdie (blank 
Suid·Afrika) rtleaal huldig, by
mekaar moet staan in een en 
dieselfde party. 

.,Daarom moet dit vir elket>n 
wat sy gesonde verstand wil 
g'cbruik duidelik wees dat, as 
ons - al bierdie mensc wat ek 
genoem bet - voortgaan om 
aan verskillende partye en or
ganisasies te beboort en verskil
lende ideologiee op staatkundige 
en ander gebiede te verkondig, 
daar noodwendig voortdurcnd 
wrywing, botsing en verdeeld
bcid moet beers," aldus mnr. 
Strydom. 

ANDER MENING 

In verband met samewerking 
bet 'n bekende medewerker van 
Dagbreek voorverlede week 
weer verklaar - .,dat die Afri
kaanse partyverband aileen nie 
genoeg is nie". Vir volkseen
heid, bet by gese, is nodig dat 
aan al die buitestaande groepe 
'n gelykwaardige grondslag ge
gee moet word waaruit bulle 
aan die stryd kan deelneem. 
.,Laasgenoemde is aileen moont
lik deur ander groepe . . . bet
sy bestaande of nog tc stigte, 
uit te nooi om met behoud van 
identiteit en met voile gelyk
waardigheid saam te werk in 'n 
waardige volksverteenwoordi• 
gende politieke verbond. 

VOLKEGROEI BELEMMER 
DEUR GERIEWE-TEKORT 
Die ernstige gebrek aan k raam geriewe in die Kaapse Skier eiland Is 

hesig om 'n bedreiging te word vir die natuurlike aanwas van die hlanke 
hevolk ing in die Suide. Onderwyl 214,000 hlankes saamgedruk sit in 
woonstelle, losieshuise en hotelle sodat tuisgehoortes, volgens o-esao-heh
hendes, tot ' n haie groot m ate u itge.skak el wor d, b et die Hos;itaairaad 
slegs- 14 heddens vir blanke vroue heskikbaar terwyl private inrigtings 80 
beddens aanhied. Konserwatief bereken is daar volgens ' n neergelegde 
maatstaf 'n tekort aan m eer as 200 b eddens om in die aiier uoodsaaklik
ste d ienste te voorsien. 

Hierdie toestand stem tot 
ernstige nadenke, want indicn 
daar nie op een of ander sta· 
dium iets gedoen word om meel 

Volksaanwas 
Skiet Tekort 
Die gevare wat die dalende 

geboortesyfer in die Unie vir die 
blanke bevolking inbou is verle
de wee\1: deur dr. C. G. W. 
Schumann op die jaarvergade
ring van die S.A. Akademie vir 
Wetenskap en Kuns bebandel. 
Om die blanke bevolking aan te 
vul is doelbewuste immigrasie 
as dee! van 'n bree ontwikke
lingsbeleid nodig, bet by gese. 

Dr. G. Eloff, wat die biolo
giese sy van die bevolkings
vraagstuk behandel het, het aan 
die hand gedoen dat ons gene
tiese kapitaal versterk moet 
word deur die invoer van dui
sende Duitse weeskind'lrs. 

kraamgeriewe beskikbaar te 
stel nie, kan dit aileen bydra 
om die lae geboortesyfer nog 
meer te beperk. 

Die 14 beddens wat tot beskik· 
king van die Hospitaalraad is 
word hoofsaaklik gebruik vir 
minder gegoedes wat nie in 
staat is om die voile koste tc 
betaal nie. Die tariewe van die 
private inrigtings waarop die 
gewone ouerpaar toegewys is, is. 
so hoog dat hulle dit skaars een 
of twee keer in hul leeftyd kan 
bekostig om 'n kind in die 
wereld te bring. Indien bulle 
nie vir hierdie private kraam
inrigtings kans sien nie, is 
bulle toegewys op die dienste 
van 'n gewonc siekeverplegings
inrigting - dit wil se as bulle 
gelukkig genoeg is om ses maan· 
de vooruit 'n plek in die rec.dl! 
oorvolle hospitale te kry. 

VERDUBBEL 

Tuisgeboortes het sedert dje 
afgelope vyf jaar in die stedelike 

DIENS IN SENTRUM 
Komdte. M. C. Pienaar, volksorg-offisiere, kondig aan 

dat die kommandodiens in die O.B.-Vriendskapsentrum op 
die sesde verdieping van die Groote Kerkgebou, as volg sal 
wees : 

DINSDAE 

J ulie 

13 Papendorp 
20 Wynberg 
27 Tafelberg 

Augustes 

3 Steenberg 
10 Die Vlakte 
17 Groote Schuur 
24 Kaapstad Sentraal 
31 Goodwood 

September 

7Tiervlei 
14 Parow 
21 Chr. de Wet 
28 Tafelberg 

DONDERDAE 

Julie 

15 Parow 
22 Tiervlei 
29 Goodwood 

Aug ustus 

5 Kuilsrivier 
12 Bellville 
19 Papendorp 
26 Wynberg 

Sep tember 

2 Tafelberg 
9 Groote Schuur 

16 Kaapstad Sentraal 
23 Die Vlakte 
30 Steenberg. 

gebied vinnig afgeneem en 
volgens amptelik aan Die O.B. 
meegedeel is, het die storm
loop na die bestaande kraam
inrigtings meer as verdubbel. 
Hierdie toestand word tot groot 
hoogte gewyt aan die oorbevol
king in die stad. Dokters ont
moedig ook tuisgeboortes sover 
hulle kan aangesien dit nie net 
veiliger vir die moeders is nic 
maar ook baie geriefliker vir die 
geneeshere. Daarby het die volk 
in vergelyldng met 'n tiental jare 
gelede I besonder ,.gesondheid-be· 
wus" geword en beskou bulle dit 
as onveilig om gedurende hierdie 
tyd tuis te bly. 

NIKS GEDOEN 

Die stroom van aansoeke van 
blanke moeders om toegelaat te 
word tot kraaminrigtings onder
streep opnuut die behoefte aan 
meer inrigtings, is amptelik aan 
Die O.B. meegedeel, maar hoe
wei die aansoeke gewoonlik as 
basis gebrui\1: word v ir die aantal 
geriewe wat beskikbaar gestel 
word, is tot dusv·er niles gedoen 
om d ie toestand te verbeter nie. 
Daar word maar stil gesit en 
gewag om te s ien wat van vrye 
hospitaaldienste, wat reeds veel 
bespreek is, gaan word. 

BENEDE VERHOUDING 

Deur medici word algemeen 
aanvaar dat die verhouding van 
1.5 kraambeddens vir elke 1,000 
persone van die bevolking, 'n 
gesonde toestand is. Hiervol
gens m oet daar vir die Kaapse 
Skiereiland sowat 820 beddens 
vir blankes wees. Op die oom
Nik is daar slegs 94 beskikbaar 
waarvan meer as driekwart 
deur private inrigtings voorsien 
word en weens die h oe tariewe 
nie toeganklik vir d ie man met 
'n matige inkomste is nie. 

NIE-BLANKES 

Stuur Ma.teria.a.l na. !\lev. 0. l\leyer, 
Posbus 60, Christiana.. 1/· grootte 
2/3 per dosyn, 3d. grootte 2/· per 
1osyn. K.M.B. Sluit drie pennies vir 
)OSgeld ill. 30/6/2B. 

RADIO 

WOW EN LOOW, die Beroemde 
Ra.dio-tngenteurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radlo'e en Elektrleae 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlsltel~
aaonemers. Foon 9-8436. 

Pretoria-Mark fiendomme 
PRINSLOO EN VENTER ~issei Teen 

~R~GruflE YVoekerwins 

,Nuwe Lewe' 
Van mev. V. V. Ferguson, 

Pos Hoogste Punt, oor Vaalwa
ter, Waterberg, is 'n bedrag van 
£1-1·0 ontvang as 'n bydrae tot 
die fonds van ons blad. Dit volg 
op 'n oproep wat deur dr. J. 
Hewat gedoen is onder die naam 
,Nuwe Lewe' en wat hy met £5 
geopen het. 

Vir die nie-blanke bevolking 
van Kaapstad wat meer as 
239,000 siele tel, is daar sowat 
90 beddens bcskikbaar. Die 
meeste van die nie-blanke 
vroue wat hier ingenecm word, 
word gratis behandel of betaal 
slegs 'n baie klein fooi. 

TE KOOP 

l\OEBE, AANDAG! - Ullverkop!ng 
van voorra.ad nuwe klere en skoene, 
asook tweedehandse mllltere klere, elke 
Saterdagoggend by NlCK :!'.'EETHLING, 
Lady Greystraa.t, PAARL. Foon 1253. 

12/5/TK 

LUSERN TE KOOP. - Eerste graad 
lusern 5/9. Tweede graad 4/9. Gras
lusern soos gesny van lusernla.nde, 
goeie voer, 3/9. Alles per 100 lb. 
V.O.S. Kirkwood. J, H. STIEJIUF:, 
Posbus 46, Kirkwood, K.P. 717/4. 

TE KOOP AANGEBIED 

Enl,;e hoeveelheld dag-oud kutkens 
dadelik verkrygbaar. Australorps 
£7, Leghorns en Kruis teen £6 per 100. 
K.B.A. of K.M.B. Waa.rborg sterk 
kulkens. 

Kulkeiis word gebroel van benne wat 
ultgesoek Is deur elena&r wat alreeds 
twintlg jaar ondervlnding en 'n groot 
eukses van hoenderboerdery gemaak 
het. - H. R. 1\IALAN, .,Weltevrede 
Plulmveeplaas," P. K. Kersttonteln, 

LEGHORN-HENNET.JIES. - Ek bled 
weer aan my seswekc oud wit Leg
horn-hennetjtes uit bale goele bloed, 
teen 6/G elk. K.B.A. gelewer Liech
fleld-Halt. Stuur hokke terug: lllEV. 
P. C. DE CONLNG, Alpha., Indwe. 

7/7/lB. 

Van der Waltstraat 268 
Posbus 861 - Foon 2-2208 

PRETORIA 
(1\l ede-ele,naar en Bestuur der: 

J . 1'. BOTH!\IA) 

• 
Garansie van £2,500 b~ die 

Staat 

• 
Proheer ons vir h eter 

diens! 

SKRYF OM GRATIS 

* ETIKETTE 
* MARKVERSLAE 

ENS. 

Die spekulatiewe gees in die 
Unie ten opsigte van vaste eien
domme woed nog steeds onkeer
baar voort, te oordeel na die 
rekord-aantal verkoopstransak
s ies wa:t die afg~lope ses maan
de in Wes-Ka.apland plaasgevind 
bet. Vergelykende syfers toon 
dat sedert Januar ie daar 8,815 
m eer verkopings was as in die 
ooreenstemmende tydperk ver
lede jaar. 

Van Januarie tot Junie is 
24,873 eiendomme aan nuwe 
eienaars oorgedra tcenoor 21,058 
in dieselfde tydperk ve.rlede 
jaar. Daarby is die pryse van 
vaste eiendomme aansienlik 
boer as twce jaar gelede. Voor
beeld hiervan is 'n eiendom wat 
twaalf maande gelede vir £1,300 
aangekoop is, en nou op die 
naam van 'n nuwe eienaar ge
registreer is nadat by £1,900 
daarvoor betaal bet. 

STORIES VIR 
DUITSE JEUG 

Die Russe span al hul kragte 
in om die Duitse jeug onder die 
invloed van die kommunisme en 
die Russiese .,wondere" te bring. 
Vir die doe! gee die Russiese be
settingsowerbeid nou 'n kinder
blad vir die Duitse jeug uit. Die 
tydskrif bevat stories soos .,Sko
ne Moskou" en .,Lenin as 'n 
leerling". (Sapa-Reuter.) 

WIL BARNARD 
II. 

NIE ME.E.R HE. 
Die Uitvoerende Komitee van 

die Vrystaat bet die posisie van 
prof. S. Barnard, Administra
teur van die Vrystaat, aanhangig 
gemaak by die Eerste Minister. 
D ie provinsie wil prof. Barnard 
nie meer as Admistrateur he 
nie omdat, so se bulle, by in 
stryd met bulle wil optree. 

Die provinsiale raad van die 
Vrystaat het reeds vanjaar 'n 
mosie van wantroue in die Ad· 
ministrateur aangegaan en die 
U.K. het ook besluit om die 
funksies wat by gee, te boikot. 



Dr. J\1. S. Louw President van die Afrikaanse 
llandelsinstituut, haal die eerste pakkie Rem
brandt-sigar ette van 'n outomatiese verpakkings
masjien af. Links van hom s taan mnr. A. E . Rupert, 
besturende direkteur van die Rembrandt-Tabak
vervaardigingskorporasie 'an Suid-Afrika Bpk., en 
<lr. N. Diederichs, direkteur. Ander direkteure is 
dr. A. J. Stals (voorsLtter) wat vanaf die begin 
Ieiding geneem bet, more. C. C. Kriel, I. J\1. Lombard, 
W. J. K. Bosman, F . Ansaldo en D. W. R. Hertzog. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wlf HfT GEDRAAI? 

V crvolg van bls. 2 kol. 3 

TOEN.UIE 

Die toename in die totale aan
tal kiesers in die 107 kiesafde
lings wat ondersoek word was 
137,157 tussen 19*3 en 1948. Van 
hierdle getal was ongeveer 
120,000 - 125,000 blankes wat 
'n toename van sowat 1,150 per 
kiesafdeling beteken. I n werk
likheid was daar omtrent 170,000 
- 175,000 nuwe klescrs en se 
50,000 verwyderings, hoofsaaklik 
deur dood. Verwyderings deur 
vertrek na 'n ander klesafdeling 
hinne ons groep kan natuurlik 
buite rekening gelaat word. 
Verwyderings na kiesafdelings 
buite ons groep word tot 'n 
mate gebalanseer deur intrek· 
kers uit daardie kiesafdelings 
en is nie in ag geneem n ie. 
Aangesien di<' ander 43 k iesaf· 
delings hoofsaakllk · stedelikc 
setels is, was daar waarskynlik 
'n klein netto-verlies na hierdie 
setels. 

Daar bestaan geen gegewens 
oor die opdeling van hierdie 
kiesers wat bygekom het en 
wcggcval hct tussen Afrikaans
en Engels~:~prckendes nie. Ons 
het wei die syfers van die 1936· 
sensus en op die basis van 
die gegcwens wat toe gepubliscer 
is, is dit moontlik om 'n bera· 
ming te maak hoeveel persone 
van elke volksgroep daar in die 
land as 'n geheel in 1943 ouer 
was as 21, en hoeveel in 1948. 
Hieruit kan dan bereken word 
hoc die toename opgedecl Is 
tussen die twee volksgroepe. 

M:EER AS DUBBEL 

:Uy bt-raming is dat d ie totale 
t o<'nnme onder die blanke kie· 
!'c>r ., t ussen 1948 e n 1&!8 van 
U O,OOO opgedeel is in 'n toe
name van 95,000 onder die Afri· 
kaners en 46,000 onder die 

Engelse. Om te verduidelik 
hoe dit moontlik Is dat die Afri· 
kaners meer as twee-derdes van 
die toenamc uitmaak, kan ons 
meld dat die tocname opgemaak 
word uit 200,000 nuwe kiescrs 
en 60,000 wat weggeval het 
weens dood, en my bera
ming word bereik as die nuwe 
kiesers opgedecl kan word in 
127,000 nuwe Afrikaanse k iesers 
en 73,000 Engelse kicsers en die 
wat vcrwyder is in 32,000 Afri
kaans en 28,000 E ngels. 

Die verhoudlng tussen Afri
kaans en E ngels onder die 
sterfgevalle klop min or mt>er 
met die verhouding in d ie bo 
21-grot>p in d ie 1986-sensus en 
d ie verhouding onder nuwe kie
sers m!'t d ie verhouding wat 
dnnr was in die groep wa t tOt' 
tussen 7 en 21 was. 

MEER NASIONAAL 
Die k iesafdelings wat onder 

bespreking is, is egter oorwe
gend Afrikaanse kiesafdclings 
en In hierdie kiesafdelings was 
die toename van die Afrikaans
sprekendes waarskynlik 60,000 
na 65,000 meer as die toenam~ 
\'an die Engelssprel~endes. Die 
eintlike vraag is egter hoc die 
toename opgedeel is tussen die 
V.P.-Arbcider- en die H.N.P.
A.P.-kombinasies. Die 170,000 
na 175,000 nuwe blanke kiesers 
In hierdie setels beraam ek wa<> 
ongeveer 120,000 na 125,000 Afri
kaners en 50,000 Engelse, en 
die 50,000 wat wC'ggeval het 
30,000 Afrikaans en 20,000 En
gels. 

Hier wil ek nog 'n verskyn
sel aanroer e n dit is dat die 
jong Afrikaners tot ' n veel gr o
ter mate Nasionaa l is as die 
ouer mense. Daar is eerstens 
die feit dat d ie k inders van 
Sap-ouers dikwf'ls Nasionaal is 
en verder kom die groot gesinne 

Y~rvolg in vplg. kol. 

BLADSY SEWE 

Het lets Van 
Nasionalisme 

Geleer In 
V .S.A. 

, Wat m y die meeste getrl't 

bet terwyl ek in die Verenigde 

State was, is die felt dat die 

Grieke, Portugese, Italianers, 

Spanjanrde en al diegene wat 

bulle daar vestig, a ltyd die 

V.S .A. f'ers te stel wannf'cr bulle 

burgers van d ie land gcword 

het ," bet mnr. H. G. Lawr('ncc, 

L.V. en voormalige Minister van 

Justi'>ie, verlede weel< in Kanp

s tad verklaar. 

,.As al die mense in Suid

Afrika met dieselfde gees besicl 

is, sal daar niks te vrees wees 

vir die toekoms van die land 

nle", hct hy daaraan toegcvocg. 

1\.fnr. Lawrence het as 'n ,.on

afhanklike" gepraat tydens 'n 

vergadering van die Kaapstadse 

Parlementere Debatsvereniging 

wat waarskynlik verantwoor

delik is vir sy w~scr insigte. 

EERSTE AFRIKAANSE SIGARET ' • 
E n nou, byna 300 jaar na 

die volksplanting aan d ie Kaap, 
het die Afrikaner eindelik sy cic 
sigaretfabriek ook. \Veg van die 
roet en steenkool van die stad, 
aan die ocwer van die pragtige 
Bergrivier In die Paarl, Ie die 
fabriek van Rembrandt-Tabak
vervaardlgingsporporasie van 
Suid-Afril<a Beperk, 'n onaf
hankllke Afrikaanse maatskappy 
en die jongste toevoeging tot 
die steeds stygende Afrikaanse 
aandeel in die pywerheids
wcreld. 

Hierdic nuwe fabriek beskik 
oor die tegniese advies van die 
firma Rothmans Beperk van 
Pall Mall, London, sigaretfabri
kantc met 'n reputaslc van 
mcer as 50 jaar. Die samesnoc
ring van oorsese tegnicse ken
nis en Afrikaanse kapitaal is 'n 
nuwe stap vorentoe in die 
sigaretnywerheid in Suid-Afrika. 

DIE KEUR 

Aan die s traatfront 10 die ou 
gedcelte van die geboue, groot 
pakhuise waarin cnorme voor
rade eerstegraadse tabaksoorte, 
die keur van die ocs deur ons 
boere &'ekweek, opgeberg is. 
Onder die regte temperatuur
en vogtigheidstoestande word dit 
bier behoor lik verouder om tot 
volle rypheid tc kom en sodoen
de 'n meesterstuk. van sigaret· 
vermenging te verscl<er. 

Laat ons 'n kykie agter die 
skerms gooi in hlerdie eerste 
Afrikaanse sigaretfabriek. In 
ruim Iugkondisioneerde sale 
word die ryp tabak vermeng 
dcur deskundlges met jare
lange ondervinding by oorsese 
en plaaslike fabrleke. Hierna 
word die tabak gestoom, gekerf, 
gedroog en verkocl en word dan 
teen 'n snelheid van meer as 

100,000 sigarctte per uur per 
masjien vervaardig met die 
modernste sigaretmasjiene be
skikbaar. Het u a! gesien hoe 
'n sigaret vcrvaardig word -
een eindelosc sigaret word deur 
die masjien gcvorm deur
dat die sigaretpapier vanaf 'n 
rol gcvoer word en dan met 
tabak gevul word. Dit gaan 
deur 'n vorm om grootte te 
bepaal, word Jangs die kant toe
geset'l en dan in sigaretlengtc 
gesny. 

INGEWIKKELD 

Vcrvolg van voorgaande kol. 

Maar vir die skynbaar-ccn· 
voudigc proses is 'n groot inge
wikkelde masjien, wat blitssnel 
opereer, nodig. Vanaf die siga
retmasjien gaan die klaar 
sigaret na 'n verpakking:;mas
jicn. H icr word sigarette ' ('r
pak teen 'n s nelheid per mas
j ien va n 150 pakki·es van 20 4'1k 
per m inuut, d it w il sf' 8,000 
"igarett.e per mvsji4'n per 
m inuut. 

merendeels onder die Na~ionaal
gesindes voor. Die laaste ver
skynsel kan aan twee faktore 
toegeskryf word nl. dat dit juis 
die Sappe onder die Afrikaners 
is wat tot 'n groter mate 'n 
leefwyse het wat meer ooreen
stem met die van hul Engelse 
landgenote en net soos laasge
noemdes ldeincr gesinne het; en 
verder dat die minder gegoede 
groep, wat gewoonlik d ie groot
ste gesinnc het, oorwegend 
Nasionaal is. 
":-JATUURLIKE ,.0:\IMESWAAI'' 

"Om die uitwerklng wat die 
faktor vaR die vinniger toena
me van die Afrikaners het, tQ 
meet en ook toe te laat vir die 
feit dat die 1 jong Afrikaners 
tot 'n veel groter mate Nasio
naalgesind is as die ouer groep, 
het ek uitvocrigc berekenings op 
verskillendc aannames gedoen 
en tot dit> gevolgtrekking g4'· 
k om dut tuc,<,t>n 400 en 500 van 
di~ ,.ommel.waai" per k iesaf
deling hi!'raan toegeskr;'\of kan 
word. Ek gaan nie al my bere· 
kenings herhaal nie maar kan 'n 
voorbeeld gee hoe hierdie re
sultaat bcrcik kan wees. Gestcl 
vyf-sesdcs van die nuwc Afri
kaanse kiesers en dric-vyfdes 
,·an die wat weggeval het en 
5% van die Engelse - van aile 

ouderdomme - was Nasionaal. 
Dan was die nuwe kiesers on
gevecr 106,000 Nas. en 68,000 
V.P. en die uittredings 19,000 
Nas. en 31,000 V.P. Op d ie 
manier het die posisie van d ie 
Nasionaalgesindes met ongevcer 
50,000 ondersteuners toegeneem 
waarvan 82% of 41,000 gestem 
het en dit is ongeveer 400 per 
kiesafdeling. Daar is verskeie 
ander aannames wat 'n soortge
lykc resultant gee en ander 
wat weer meer of minder van 
die .,ommeswaai" hieraan toe· 
skryf. Ek het redelik vertrouc 
in hlerdic rcsultaat want dit 
slaan ooreen met ander bere
kenings wat ek gemaak het 
waaruit ek afgelei het dat min
stens 75% van die Afrikaner~:~ 

die Nasionaalgesinde groepe 
steun. 

In die volgende artikel sal ek 
probecr bereken wattcr gedeeltc 
van die ommeswaai toC'geskryf 

Fenomenaal, nie waar nie! 
Wat 'n wonder om die byna 
bomenslike vernuf van die 
masjien te aanskou as dit die 
sigarette aftel, (die kloltkie lui 
as dit verkeerd gctel hC't en die 
vcrkcerde pakkio word uitge
gooi) en toevou in silwerpapier 
en dan in die buite-C'tiltet waar
op die naam ,.Rembrandt" af
gedruk is. 

NETHEID 

Nou word die paklde nog in 
sellofaan gewil{kel en dit word 
ook met 'n masjlen gedoen. 
Selfs 'n dun gekleurdc strokie 
word om die toppunt gesit 
waarmee die pakkie oopgemaak 
kan word. Verder is daar nog 'n 
menigte ander vcrpakkingsma
sjiene om kartondosies ens. te 
verpak. 

kan word aan 'n ommeswaai Wat vera! opval is die nctheid 
onder die soldatekiesers en hoe- oral in die fabriek en die spc
veel aan Afrikanersamewer- siale proses waarmee aile stof 
king, en ook ingaan op sekere en sand uit die tabak verwyder 
o.ndere faktore soos 'n moont- word. Sigarettc is 'n produk vir 
like ommeswaal onder die 1 die mond en word bier feitlik 
Engelse kiesers en die uitwer-, nooit met die hand aangeraak 
k ing van die toename in die nie, en indien wei, slegs deur 
kleurlingstem . flink-nette jong dames. 
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GEBIED f PRAAT VAN 
230 NUWE ffNHfDf 
Aansienlike vordering word steeas gemaak met <lie 

konsolidering van die Ossewabrandwag in Gebied E. 'lwee
honderd-en-dertig offisiere en brandwagte bet reeds ingewil
lig om klein afdelings \'an die Beweging op te rig en oral 
word O.B.-lede wat in jare geen kontak met die Beweging 
gehad bet nie, weer ingeskakel, berig ons korrespondent uit 
Johannesburg. 

Die jongste afdeling wat die re-organisasie weer N'n van 
oorgegaan het tot die nuwe die sterkste generaalskappt" in 
metode van organisasie, is die Unie sal wees. Dit was 
Generaalskap EG, <Betha)) on- tewens a ltyd oon van die sterk
der ocvel van gcneraal Naas ste afdelings van tlie 0.8. in 
Prinsloo. Transvaal en daar is !leker min 

In medewerking met genl. plekke waar soveel 0.8.-lede 
Barry Grobler, Stafboot van die lief en leed van die oor
Gcbied E, het genl. Prinsloo logsjare gedeel het. 
' n aantal sel-kommandante aan- Generaal Grobler deel mee dat 
gewys en sodoende nie alleen hy gedurende sy reis deur die 
die bes taande organisasie opge- afdeling diep getref is deur die 
knap nie, maar ook afdelings getroue standvastigbeid van 
opgcrig waar die organisasie lede sowel as otfisiere van die 
v<'rSlap het as gevolg van plaas- O.B. In en deur die Ossewa
like omstandighedc. brandwag sal hierdie waarde-

Indien dlt na beraadslaging volle Afrikaners hulle dienste 
van die offisiere van bestaande gee in belang van die Nasio
komma ndo's nodig mag blyk nalc Afrlkanerdom en die 
om ook bierdie eenhede te om- Republiek van die toekoms. 

OOK AFRIKANERPARTY 

Toe dit voor die verkiesing 
nodig geword het om 'n orga
nisasie te skep wat die vaandcl 

van die Afrikanerparty kon 
dra, hct Bethalkiesnfdeling son
dcr versuim gcreagecr. Nn di" 
'erkicsing blyk die moontlil,he<l(• 
vir die Afrikanerparty in die 
kiesafdeling nog groter t.- wees 
as voorheen en ree!ings i!! ge
tref \'ir die "tigting \'1\n 'n vt•r
dere twaalf tnkke. 

Gt'nl. I. ~f. l'rinsloo 

NUWE LEWE IN' 
OOS~KAAPLAND 

Met die opheffing van die ,·erbod op die O.B. in die 
staatsdicns bet Uitenhage, wat 'n bale groot spoorweg
~emeenskap het, weer uit hul dop gekruip en is taos besig 
om 'n sterk kommando daar op te bou. Reeds is besluit dat 
elke tweede Dinsdagaand 'n O.B.-aand gaan wees waarop 
gesellige byeenkomste gereel sal word by verskillende huise 
en 'n silwerkollekte gehou sal word ter stywing van die 
kommando se fondse, berig gent. P. M. du Plessis, stafhoof 
van Oos-Kaapland. 

Die eerste byeenkoms is 
ann die buis van komdt. D. F. 
de Swardt gebou en dit was 'n 
baie groot sukses. Genl. Del
port en komdt. Burnett van 
Port Elizabeth, bet onverwags 
daar opgedaag. 

Genl. Dclport bet die Brand-

met die Beweging gehad het 
nle, nog steeds getrou gebly 
bet aan hul eed, en vasbera
de is om in die toekoms weer 
hul Yolle gewig in te gooi. 

wagtc welkom gehcet en met sy GEWERE 
kort toespraak die aanwesiges 
besiel met nuwe geesdrif vir 
die toekoms. Alma! Is van voor-
neme om bul dec! by te dra om Die Minister van Verdediging 
Uitenhag~ uit te bou tot ecn het aangekondig dat die rege
van die sterkste kommtmdo- ring die tydperk waarln terug
eenhede in Oos-Kaapland. gawe van gewere gevra kan 

Oral is offisiere tans besig word, met ses maande verleng 
om bul kameratlt>, aan wie het. Waar persone bewys kan 
bulle in 19tl ,.totsiens" moes lewer dat die gewere wat bulle 
se weer in te ~;kakcl. Dit is ontvang, nie meer in dleselfde 
besielend om te ~;ien hoe bier- toestand is as toe d\t ingelewer 
die Iede, , ·ir !!ewe jaar waar- is nie, sal uitbetallng oorweeg 
in hul feitlik geen kontak word. 

s kep, sal Betbal, Leslie, Kin
ross en Oogies ongeveer 40 sel
kommando's !ewer. As bierby 
gu••ken word die afdelings wat 
gelewer kan word deur Wit
bank, Delmas en Bronkhorst
"pruit waar die nodige annvoor
wt'rk reeds gedoen is, dan ly dit 
gt>en twyfel nie dat genl. Prins
IO'o !fC afdeling as gevolg van 

Reorganisasie 
' In Nigel 

Die a lgemene verkiesing vir 
die provinsiale rade sal waar
skynlik teen Februarie plaas
vind. Volgens aanduidings sal 
die verkiesing tegelyk in al vier 
provinsies gebou word. Die uit
slae van die provinsiale verkie
sing word as van besondere be
lang beskou omdat dit die same
stelllng van die senaat beln
vloed. 

Britse Lotery-Euwel 
Vat Pos in Unie 

In opvolging van inligting wat 
tydens die algemene verkiesing 
ingewin is, bet generaal Josef 
Gouws van Heidelberg en gene
raal Barry Grobler op 21 Junie 
'n reorganisasie-vergadering van 
O.B.-lede op Dunottar tocge
spreek, berig ons korrespondent. 

Oorlog Sal 
Aanhou In 

Palest ina 

Yoethal- en sokkerpoele soortgelyk aan die in Brittanje waar daar 
jaar·liks miljoene ponde op die uit~lae van die wedstryde verwed word, is 
vinnig hesig om in Suid-Afrika pos te '\·at. Veertien dae gelede was die 
prysgeld wat die wenner '\'llll die lot ery ontvang bet sowat £.1-00, maar die 
omlerneming is tans so winsgewend dat die prysgeld reeds meer as £1,150 
hedra. Deelnemers betual 'n ll'if)pens per inskrywing. 

Die eerste van hielldie loterye,het gcblyk dat geen wetlike 

Etlike offisiere is aangewys 

Die vredesplan wat die bemid
delaar van die V.V.O. aan die 
Arabiere en Jode in Palestina 
voorgele bet en waarin aange
toon word hoe Palestina ver
deel moet word tussen die twee 
volksgroepe, is deur die Ara
biere 'verwerp wat verkies om 
die stryd met wapengeweld uit 
te maak. Die Arabiere het 

onder bebeer van 'n oudsoldate
organisasie, bet sowat vier 
maande gelede in Kaapstad ont
staan en die skielike toename in 
prysgeld is 'n aanduldlng hoe
vee! honderde ponde daar reed"! 
weekliks op die uitslag van llok
ker- en voetbalwedstryde ver
wed word. Na vernet'm word 
bet daar reeds drie ander soort
gelyke loterye in Kanpstad ont
staan. 

• reeds voorat te kcnne gegee dat 
geen plan wat die stigting van 
'n Joodsc staat inhou, deur hul-

WET TE SWAK 

Wuggeneraal Rein Richter. 

om die ongeorganiseerde O.B.
lede in Dunottar en Nigel in te 
skakel. 

Dit bet dikwels voor die ver
kiesing gebeur dat O.B.-lede by 
hul hoofkwartier om Ieiding ge
vrn bet omdat hulle nie plaas
like offisiere geken het nie, of 
omdat die plaaslike organisasie 
as gevolg van die moeilike om
standighede in duie gestort het. 
Sodoende is kontakte weer ber
stel en word nuwc eenhede op-

le aanvaar sal word nie. Gesagbebbend is meegcdcel 
Intussen is ook aangekondig dat a! bierdie ondernemings as 

<iat 'n korps ten volle opgeleide lotery geklassifiscer word, maar 
en goed toegeruste IndiCr-vry- dat die Loterywet van Kaap
willigers in Pakistan op die been t land, wat nog dateer ult die dae 
gebring sal word om die Ara- voor unifikasic, 'n gaping vir 
biere te help. bierdie soort lotery laat en dit 

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

Dobbelary Word 
Epidemie in 

Engeland 
,!\l eer Britte as ooit te\'ore word tans dobbelaars," 

berig die korrespondent van die Sunday Times uit Louden 
na aanleiding ,·an 'n Kerklike ,·erslag wat verklaar dat 
,dobbel in een of ander vorm 'n nasionale epidemie geword 
bet." 

gerig. 
Soortgelyke omstandighede Verlede jaar bet die Britte 

bet aanleiding gegee tot die op- omtrent £1,000,000,000 aan dob
rigting van twee sel-komman- bel verspil, verklaar die kern
do's te Oberholze r deur wagge- missie, en di~ buidige jaar voor
neraal Hein Richter in die om- spel die grootste toename in 
gewing van Ventcrspos-goud- dobbel wat ooit in Brittanj<' 
myne. aangeteken is. Op bondereisie~ 

.£360,000.000 meer as in 1938. 
Daarenteen toon die syfers 

\·an die volk !f6 spaargeld 'n da
lende "yfer. Gedurende die eer
"ttl kwartaal van 194.6 bet die 
spaargeld op £148,000,000 te 
"taan gekom. Gedurende die
s(•lfde kwartaal in 1947 bet dit 

s tappe teen die eienaars geneem 
kan word nle. 

Persone wat aan die lotery 
deelneem, ontvang 'n inskry
wingsvorm en betaal 'n trlppens 
vir elke inskrywing. Hulle kan 
tot tien verskillende inskry
wings maak waarvoor 'n half
kroon betaal word. 

\"REES 
Die polisie vrees dat aange

sien bulle hande afgekap is 
hierdie lotery op net so 'n groot 
!ikaal sal ontwikkel a'! in Brit
tanje waar daar janrlik"l 
£50,000,000 op sokker en voetbal 
verwed word. Volgens 'n amp
tclike opname is daar meer a!! 
1,000,000 mense in Brittanje wat 
hieruit 'n bestaan maak, en dus 
'n produktiewelose lewe voer. 

(Vervolg van bls. 1, kol. 4) 
Yan £7,332,021 op Sl J)e'!t'mbt'r 
19t3 bereik is. Ret>d'l is die 
stadium bert>ik dat <lie totale 
jaarlikse uitbt>taling"' wat uit 
die Fonds gemnak i", die nor
male b)·draes \'an die onderwy
sers en die Admini.,tra~ie oor
tref ...... 

SOLANK HULLE \YERK 

.,Weereens wil ek beklemtoon 
dat die bcginsel, t en grondslag 
\'an 'n skema wat berus op by
draes, soos die Pensioenfonds 
van die Knapse Onderwysers, is 
dnt voor<olening gPmaak moet 
word vir die kostl' van pensiocne 
nan werknt>m~>rs terwyl bulle 
aktief in tlit'n., is. 

Dit i'l die enigste wyse 
waarop vPrst>ker kan word 
tlat die nngelilag nie bela!! 
word met die koste ,·an pen
!'lioene ,·ir dienste wat aan die 
buidige ge.,Jag gelewer word 
niP. 

In albei gevalle het O.B.-lede aileen bet die Britte in 1946 
geesdriftig steun toegcse ann .£200,000,000 verwed. Boekma
die Afrikanerparty en i$ die 

1 

kers bet die totale bedrag van 
oprigting van takke 'n vol- .£450,000,000 ingeneem. Dit is 
donge feit. .£150,000,000 meer a.s in 1945 en 

gcdaal tot £121,000,000 terwyl dit .,Die enigste alternatief is . .. 
vir die ooreenstemmende kwar- dat die bydraes ten opsigte van 
taal van vanjaar tot 'n skrnle onderwysers wat tans in diens 
£88,000,000 gedaal bet. I is, gebruik word om die pen-

sioene te betaal van die wat 
reeds afgetree het, · terwyl die 
balans uit die Provinsiale In
komste bctaal moct word. 

Maar dit is goed dat beide 
die Adminlstrasie en die pro
vinsiale belastingbetaler herin
ner ~>al word ann die implikasie'l 
,·an 'n Nodanige beleid, naamlik 
'n pensloene-rekening wat vin
n ig vergroot, en 'n las, wat 
ooreenkomstig vergroot op die 
Provinsiale Inkomste." 

IN WIND GESLAAN 

Hierdie waarskuwing (sowel 
as die voriges) van die aktuaris 
het nie vee! gehelp nie, en die 
provinsiale raad wou of kon nie 
stappe doen om die Fonds te 
rehabiliteer nie. In 1947 Is be
tcken dat daar nou .£3110,000 
per jaar (en nie meer .£320,000 
per jaar nie) nodig is om die 
Pensioenfonds te red. Indien 
die provinsiale raad in 19211 al 
na sy deskundige geluister het 
sou vee! minder opofferings vir 
die rebabilitasie van die Fonds 
geverg gewees het. Vandag eg
ter beloop die tekort re<ed!i meer 
as .£10,000,000 en a'l in gedagte 
gehou word dat die total.- jaar
likse inkom .. te van die Provln
siale Admiuistrasie .. owat 15 tot 
16 miljoen pond i'l, dan is dit 
duidelik watter afmcttngs bier
die probleem, wat klein begin 
bet, vandag rt>eds aanneem. 

SWAKHEDE 

Twee swnkhede van ons re
geringstelsel word bier baie 
duidelik gclllustrecr. 'n Party
politicke bes tuur, soos die 
provinsiale raad, stel die oplos
sing van probleme graag uit 
indien die oplossing aanvanklik 
opofferings verg. En ten tweede 
wonder mens of die administra
sie van sake soos pensienfondse 
nie bo 'n provinsiale raad se 
vuurmaakplek is nie! 
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