
Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nunsblad. 

Dokumente 
Gevind 
I 

Van die reeks dokumente wat 
uit die Departement van Justisie 
vermis Is, is die laaste 
teruggevind, volgens in 
volksraad aangckondig Is. 

nou 
die 
Dit 

is 'n cksemplaar van die finale 
verslag van die Dlrcktcur van 

Oorlogsvervolgings. Dlt is deur 

bemiddeling van die Departe
Jrg. 7 Kaapstad, Woensdag, 6 Oktober 1948 No. 46 ment van die Ecrste Minister 

========P=R=Y=S==3=d=. === ==:;:::::= by veldm. J. C. Smuts gevlnd. 

Ontdel< Polisie 
Rooi Werkinge • 

In Universiteite 
'n Booggeplaaste polisle-

offisier wat spesiaal deur die 
regering belas is met die onder
sock na. kommnnisme in Suid
Afrika bet aan die 1\linister \'an 
Justisie gerapporteer dat die 
Kommuniste in teensteUing met 
bul vorige optrede nou onder
gronds gegaan het en aktiet in 
seUe organiseer. Twee bedry
wlge Kommnnistiese sene aan 
die Unlversiteit van Wit\vaters-

rand en 'n skool in Kaapland 
is die afgelope tyd ontdek. 
Daarbenewens is ook aan ander 
universiteite persone gevind wat 
met die Kommuniste in verband 
staan. 

SPRAKE VAN SABOTASIE 
I 

Die verslag sou so 'n emstige 
toestand van sake aan die lig 
gebring bet dat die Minister 
onmiddellik gelas bet dat die 
waaksaamheld van die polisie 
verdubbel moet word, en dit 
word verwag dat die personeel 
wat hiermee te doen bet, ver
sterk sal wor<l. 

Die Minister hot ook 'n kon
ferensic bel~ wat deur die 
Kommissarls van Pollsie byge
wo~n sal word. Aan hierdie 
konterensle sal aile lnligting 
wat speurders In die verband 
i... "qA, . .. , VO'" o~le word. 
Die polislc besklk ook oor inlig
ting dat die Kommuniste in 
Suid-Atrlka tans ditek onder 
die Ieiding van Moskou werk en 
sou beslag gel& het op briewe 
wat langs 'n sekere kanaal uit 
Moskou na die Unle &estuur 

Die bewering dat 'n deel 
van die anti-nasionale spoor
wegpersoneel \ met 'n wyd
nrtakte en georganiseerde 
sabotasieplan besig is om die 

IN SPOOftVi~GDIENS 
nasionale regering by die publiek in onguns t-e laat verval, is teenoor Die O.B. deur 
verskillende persone in diens van die Spoorwee uitgespreek. Die feit dat bierdie inligting 
afkomstig is van uiteenlopende rigtings wat strek van die Vrystaat tot Oos-Kaapland is 
besonder betekenisvol. 

Gemik Teen 
Nasionale word. 

Na beweer word gaan dit bier boofsaaklik om die berstel ' 'an lokomotiewe deu .. die 
tegniese personeel wat vir die oorgrote meerderbeid uit Engelssprekendes bestaan. Bewind NUWE TROKKE 

Daar sou, volgens die lnllgting, 
'n verstandhouding tussen 'n 
deel van hierdie mense bestaan 
om die werk soveel as moontlik 
te vertraag sodat dit ulteldelik 
tot ontwrlgting van die Spoor
wegdlens en tot ergenis van die 
publiek sal lei. Mense wat by 
voorbeeld trokke nodig hot, sal 
dit al moeiliker vlnd om dlt In 
die handc tc kry omdat mlnder 
lokomotlewe beskikbaar Is. 
Kaapstad sal by voorbeeld op 
die wyse in die tockoms weer-

•••••••••••••••••••••• 
K.G. BETER 

Die JonJ'!Ite beri,.te omtrent 
die &oeetand TaD difl flOIDIIIIUI

da.nt-reneraal meld dat daar 
aanmerklike beterskap loge
tree bet. 

By Is weer op die been, en 
die geneesheer bet behandeling 
in plaas van 'n operasie voor
geskryt. 

•••••••••••••••••••••• 

eens voor 'n steenkoolkrisis tc 
staan kom nieteenstaande min. 
Louw hom onlangs sterk uitge
laat bet teen die perlodieke 
steenkooltekorte wat in die 
Skiereiland gcdurende die win
termaande ontstaan. Boere wat 
produkte en bouers wat matcri
aal moet vervoer, sal die rege
ring uiteidelik verwyt vir die 
gebrekkige vervoerdiens wat lei 
tot vcrliese vir hulself en die 
land. Dit sou die plan agter 
die sabotasie-skema of nie
amptelike sloerstaking wees. 

VOORBEELDE 
Etlike voorbeelde van hierdic 

slocrmetodes word genoem. Uit 
vergelykende syters van een 
ITOOt bel'lotelloocls b.l)& by voor
beeld dat daar in die maande 
onmiddellik voor die verkiesing 
elke maand gemiddeld vyt loko
motiewe voltooi is teenoor slegs 
drie vir elk van die maande 
J unie en Julie. Tydens die oor
Jog is in dieselfde loods tot so
vee! as 9 lokomotiewe gemiddeld 
per maand voltooi en wei deur 

MALMESBURY SE 
REI{ORDBEDRAG: 

£100 MEER 
Die Vroue-kommando van 1\falmesbury bet vanjaar 

£256 ingesamel vir O.B.-dag terwyl daar nog 'n paar pond uit
staande is wat die bedrag boer sal opstoot. Die manne
kommando bet nog ole bul geld gestort ole en kollekt-elyste 
doen nog die ronde. Daar word verwag dat hierdie insame
ling die O.B.-dag-fondse nn Malmesbury vanjaar oor die 
£300 sal stoot wat ongeveer £100 meer sal wees as verlede 
jaar. 

Komdte. C. F. Lombard onder 
wie se Ieiding die Vroue-kom
mando so uitmuntend presteer 

bet. 

Die kommando bet besluit om 
nie 'n verkoping te hou nie en 
die geld van die vroue is hoof
saaklik ingesamel deur onthale 
by huwelike te reel. O.B.-dag is 
nogtans op 1 September op ge
selligc wyse gevier toe dr. Erika 
Theron, hoofvrou van Wes
Kaapland, die byeenkoms toege
sprcek het oor die kleurvraag
stuk in Suid-Afrika en dit ver
gelyk het met haar ondervinding 
in Amcrika. By die geleent
heid is 'n vet lam wat deur 
genl. M. van Aaarde geskenk is 
vir £8/10/- verkoop. Die lam is 
weer aan die kommando tcrug 
gcgee en daar sal waarskynlik 
cen van die dae nog 'n braai
vleisfunksie gehou word. 

•. Uie O.B." word gedruk deur Pro 
Eeclula·Drukkery Beperk, Stellenb~b. 
Tlr die elenaara en ultge,.·ers: VOOR
SLAG (Edms.) Beperk, Groote Kerk
«•IINL 703, Posbus Hll, Kerkpleln, 
Kaaplt&d. 

'n klcincr personccl. Daarbe
newens toon die gcmiddclde tyd 
wat aan 'n lokomotcit bestee is, 
ook 'n aanslenlikc styglng sedert 
26 Mci. In April en Mel was 
dit by voorbeeld rondom 154 uur, 
terwyl dlt vir die maanda Junie 
en Julie skielik gestyg het na 
63 uur en mcer. 

sou gese bet dat <:lit nou 'n 
Charlie Malan-spoorweg is -
,and there it goes!" 

Na verklaar word, Is tusscn 
95 en 99 persent van die !lwei
sers, passers, ketelmakers en 
draaiers Engelssprekcndes van 
wie 'n groot deel die regcring 
bit!er vyandiggesind ts. Hulle 
bc::okou hierdie soort sabotasie 
&s hul besondere bydrM tot die 
toekomstige, en vir bulle hopc
lik spoedige, val van die rege
ring. 

Na verneem word is biercilc 
toestand onder die aaz1dag van 
die Minister gebrin~ en kan daar 
verwag word dat 'n ondersock 
eersdaags na die klagtes inge
stel sal word. 

Die eerste trokke van die 
sewe-duiscnd wat die Unie In 
Kanada bestel het, word tans by 
die spoorwegwerke te Uitenhage 
aanmckaar gcslt. Onderdele vir 
sowat 400 trokke het reeds in 
Suid-Afrika aangekom en na 
verwagtlng sal sowat 215 per dag 
gemonteer word. 

.UITSPRAAK 
MAANDAG 

Die hofsaak wat sprult uit die 
apartheid op die trelne in die 
Kaapse Skierelland waarby 17 
persone, blankcs sowel as nie
blankee, betrokke is, Is verlede 
week atgesluit en die uitspraak 
voorbebou tot 11 Oktober. 

In 'n ander loods, so word 
bcweer, staan daar al ·n loko
motlet vier maande lank buite 
aksic terwyl hy blnne viP-r dae 
herstel kon gewees het. Hy 
moes nuwe stoompype ontvang 
bet - 'n werk wat, volgens 
mededeling van 'n masjlnls, op 
sy langste vier dae mves geneem 
bet. 'n Ander lokomotiet was na 
'n voUe v.:l&Dd nog ole in dlcna 
nic terwyl die herstelwcrk nic 
Ianger as 24 uur moes geduur 
het nie - dlt was 'n kwessle 
van sekere ringe wat vervang 
moos word. 

IN SEE GEGOOI VOORBEREIDING ~ 
Daar word bewcer dat op 

Mossclbaal ondcrdele van loko
motiewe In die see gcgool is. 
Die pcrsone wat dit gedoen bet, 

SENAAT MAAK --·----·---
GESKIEDENIS 

Die president van die senaat, 
sen. C. A. van Nickcrk, bet vcr
lede Vrydag geskiedcnls gemaak 
toe by tydens die komitee
stadium sy stem uitgebring bet 
as 'n gewone senator. Dit was 
die ccrste kcer in die 1eskiede
nis van Suid-Atrika dat dit ge
doen is. 

Sen. Van Nlekcrk was verplig 
om sy stem uit te bring ten einde 
te verhocd dat die regcring ver
slaan word oor die Kieswctsont
werp wat die Opposisie wou ver
ongeluk. 

GOEIE 
KORINGOESTE I 

Ten spyte van die droogte In 
Noord-Kaapland vcrwag die 
boerc van Gordonla en Brandvlei 
goeie koringocste. Gordonia wat 
jaarliks 150,000 sakke koring pro
duscer, hoop om vanjaar 60,000 
sak in te same!. Ook In dls
trikte soos Williston, en Ver
neukpan word goeie oeste ver-

wag. 4-

Met die oog op die onbeU
spellende internasiona le toe
stand bet Brittanje onlangs 
besluit om die demobilisasie 
van sy soldate te vertraag en 
om met 'n nuwe werwings
veldtog vir die land-, see-, en 
lugmagte te begin. Daar 
word \'eral besondere aandag 
geskenk aan die opleiding van 
manne vir d ie lugmag. Nuwe 
metodes en nuwe toerusting 
word tans gebruik om val-

skermtroepe op te lei waar
deur die rlsiko wat aan 'n 
sprong verbonde Is tot 'n 
groot mate uitgeskakel word. 
Voordat die manne toegelaat 
word om valskermsoldate te 
ll'ord, moet bulle eers 'n 
deegllke kursus met strawwe 
oetening ondergaan. Op die 
toto Is 'n aantal rekrute by 
Aldersbot beslg om 'n stuk 
bout op te goo! en te "an&'· 
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Is Medisyne 
Noodsaa.klik 1 
Die Natuurwetemkap 

te nee! 

ln,drukke Van Afge 
lope Parlement 

-Belg Wys Met 
. Yinger Na Rus 

Voor V.V.O. 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 

DIE IONGSTE WETEN

SKAP~ METODES 

Met Verbasencle Ultelae 
OEEN MEDISYNE! 

OEEN OEFENINOE! 

Die Bardnekklgete Kwale swig 
Dle weteDa!Lap bet nou Ult&evlnd dal 
-.ra 'n beormette Jtgr.amldeel akoon· 
remaaJt word van 17 ru of onauJwer· 
hede, cUe alekte verdwyn. Deur cUt 
toepualnr van ona wetenakepllke me· 
todea bet dlt nou •n makllll.e taa11 

~eword. 

Dlt maak nle aaak hoe ernauc of MD· 
hOudend u Jtwaal 1a nit - aeJta al II 
cUt u ehrootea of onreneeallk beatem· 
pel. D&&r lo hoop vtr u. Gten mecU· 
ayne of oetenlnge benodl& nle. u aaJ 
onder reen verpllgtlnr ataan nle. 8ltr71 
aa.a ona en veratrek voUidlge beaon· 

derhede 1D verband met u kWaaL 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Poebaa 1838 - KAAPSTAD 

DIE 

Die eerste sitting van die 
tiende parlement bet ten 
einde geloop. 

Dte nU\\'e regering wat op 
26 1\fei aan bewind geplaas is, 
onder toejuiging sowel as uit
jouery, bet klaar sy eerste 
buiging voor die volk g<'maak 
- vir a.gt weke bet nowe 
,spelers in dio pa.rlementere 
hoofrolle opgetree - totdat 
Saterdag die gordyn gesak 
het oor die eerste bedryf. 
Diegene wat toegejuig het, 
bet dit sonder voorbehoud 
gedoen en diegt>ne wat uitge
jou het, het clit onbeheersd 
gedoen. 

Dit is egter altyd beste om 
nugter te dink en nugter te 
oordeel. 

Die wetgewing wat gedurende 
die sitting bespreek en aange· 
neem is, kan breedweg in drie 
hoofgroepe ingedeel word. 
Eerstens, wetgewing van 'n nie
kontensieuse aard; tweedens, 
wetgewing wat in verband met 
die begroting staan; en derdens, 
kleurwetgewing. 

FINANSIES 

Dit ly geen twyfel nie dat 
die vorige regering die land lao.t 
aanstruikel het tot bale naby 'n 
finansiele krisis. En by die 
bewindsaanvaarding deur die 
nuwe regering het dit duldelik 
geblyk dat die nuwe minister 

RUSBANK 

I• 0 
Dien as Twt"elingbedde OF 
ns Een Dubbelbt'd. 

• • 
Q • 

r.esor; u Volmankte Slaapgeriet. 
Yt•rleen aan u Huis 'n Atmosfeer 
vnn Nuwerwetsht>id. 
J,o,. u Ruimte-vruagstuk op. 
J~ypassende Stoele Verkrygbaar . 

l(OlVT A.iVTPRYS £35 5s. 
DEPOSITO £4/16/-

E:\' 2l PAAIE:\IEXTE VA..~ £1/13/ 6 

Die voordcligste vir enige man is .-----1 PIDL ~IORKEL 
se afbetalingsplao. 

PIUl IID'IIlet-. * LA:ooiGSTRAAT 105 KASTEELSTRAAT 23 
GROOTE KERK-WANDELGANG KAAPSTA!> 

POSBUS 2721 OOK BELLVILLE EN PAARL _________________________ ..,._._ 

OilS koop by lmlle 
wat in ons blad adverteer 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••P 

van finansies, mnr. N. C. 
Havenga, al sy natuurlike ver
nuf en al die wye ervaring 
waaroor hy beskik sal nodig he 
om die land na finansiiile nor
maliteit te lei. Tydens hierdle 
sitting het mnr. Havenga ten 
oorvloede bewys dat hy opge
wasse is vir sy reusetaak. 

Hy het met 'n berekende en 
gemotiveerde belcid voor die dag 
gekom. Hy erken 'n gevaarlike 
toestand - en le die blaam waar 

PoUtiek in 
Oenskou deur 

Waarnemer 

dit tuishoort - maar terselfder· 
tyd kondig hy doeltreffende 
maatreels aan om dit die hoof 
te bled. En die opposisie kan 
geen beter of selfs alternatlewe 
maatreels voorstel nie! Nerens 
kan bulle 'n bres slaan In die 
skanse wao.rmee Havenga die 
toekoms wil beveilig nie. 

1\\JWE VERTROUE 

Hoewel mnr. Havenga vanself
sprekend nog nie sy uiteinde
like doel bereik het nie, het hy 
beslis reeds daarin geslaag om 
'n nuwe vertroue te wek in die 
finansil'le integriteit van Suid· 
Afrika. Hoewel alles nog nie 
reg is nle, word allerwetl gevoel 
dat 'n man aan die spits is wat 
besig is om dinge reg te maak. 

Die wetgewing wat in ver
band met die begroting staan 
het beslis vir die regering goeie 
dividende afgewerp. Die rege
ring se eie posisie Is daardeur 
versterk en eweneens is daar
deur 'n heilsame vertroue gewek 
in finansiele en industriele 
kringe. 

KLEUR 

Hocwel die regering se apart
hcidsbeleid allesins steun ver
dien, insonderheid die wetge
wing insake die lndicrkwessie, 
glo ck tog dat die hantering van 
die kleurkwessie in die algemeen 
as minder geslaagd beskou 
moet word. Deur 'n weifelende 
standpunt in te neem en deur 
soms terug te krabbel op sy 
verkiesingsmanifes het die 
Eerste Minister die opposisie 
water op hulle meule gegee; en 
<14'ur die kleur~rnagstuk la)HI· 
gt'wys aan te pak is aan die 
opposisie die kan'l gegee om die 
regf"ring onnodig te karnufft'l 
oor gt'isoleerde aspekte van sy 
kleurbeleid. 

Die gevolg is dat die opposisie 
'n vreeslike bohaai opgeskop het 
- eintlik oor niks. Maar dit 
het meegebring dat die verhou
ding tussen blank en nie-blank 
in ons land onrusbarend ver
steur is. 

NIE AFGEROND 

Vir hierdie ongelukkige ver
wikkeling, vrees ek, moet hoof
~aaklik die opposisie maar ook 
die Eerste Minister 'n mate van 
verantwoordelikheid dra die 
Eerste Minister omdat hy nie 

met 'n afgeronde en gebalan· 
seerde kleurbeleid voor die dag 
&-ekom het nie, en die opposisie 
omdat hulle blykbaar gewillig 
is om die blankcs by die nie· 
blankes verdag te maak ter
wille van kleinlike partypoli
tleke gewin. 

PERS SE HOUDING 

Dit is vir my boonop bitter 
teleurstellcnd dat die dagblad· 
pers in slaafse gedienstigheid 
nan die Jeiband van hul ondcr
Sfeie partye loop. Geen koc· 
rant sien die splinter in sy eie 
party se oog nie maar elkeen 
sien tamaal balke in die ander 
party se oog. Ek het geen 
beswaar teen die aanwysing van 
die ballte nie, maar in hemels· 
naam wys tog ook 'n beskeie 
vinger na die splinter in die eie 
oog. Aileen hierdeur kan ver
hoed word dat 'n verkeerde 
koers onherroepelik gebaan 
word. 

UITSONDERING 
In verfrissende teenstelling 

met die partybeleid van die 
dagbladpers was die hoofartikel 
in die vorige aflewering van 
Dagbreek en Sondagnuus, die 
onafhanklike weekblad wat in 
J ohannesburg uitgegee word. Ek 
wil dit ernstig by die regering 
aanbeveel om hierdle artikel te 
lees. 

,,In elke land hou julie 'n 
vyfde kolonne in stand; llitler 
s~ vyfde kol~nne lyk in v«-rg~~~ 
kmg daarmee soos 'n Pad~m
der-beweging," bet die Bt>lgiese 
minister vo.n buitelandst' sake, 
Spaak, Ruc,Jo.nd verlede week op 
die v.v.o. beskwdig. 

,Die gromlslag van ons beleid 
\s vrees - vrees vir julie, vrees 
'Vir jullt' rt'gering en vrees vir 
julie bt'leitl. 

,Daar is geen land t<'r \\ereld, 
met insluiting van Afrika. en 
Asie, wanr die Russit•se rege
ring se verteenwoortligers 'n 
geleentheitl laat verbygaan om 
daardit> lantl op morele, poli· 
tieke en maatskaplike gebied te 
verswnk nie," bet by verklaar. 

Wil Kommunisme 
Net Beperk 

Die kongres ,-an die Austra
liese Arbeidsparty het 'n voor
stel dat die Kommunistiese 
Party in die ban gcdoen word, 
verwerp. 'n Vooratel dat stappc 
gedoen word Otll die invloed van 
die Kommuniste uit te wis, is 
deur die kongres aangeneem. 

Die blad skryf: ,Volledige en Die Ieier van die Australiese 
oordeelkundige toepassing van Kommuniste het kort gclede 
die apartheidsbeleld vereis dat I gese dat hulle in geval van oor
'n gt'heelplan (ek onderstreep) log aan Rusland se kant sal 
(vervolg op bladsy 6, kolom 2) veg. 

ORGANISASIE WAT .. 
BILLIKE REELINGS 

SOEK VIR. RASSE 
'n Organisasie wat hom ten doel stel om die 

rassevraagstukke in Suid-Afrika grondig en weten
skaplik te bestudeer, om 'n billike en regverdige 
reeling van rasse-aangeleenthedc te bewerkstcllig en 
om die belange van die blanke en nie-blanke groepe 
te bevorder, is in Kaapstad gestig deur deskundiges 
en leidende figure wat dit ernstig meen met 
die rasse-aangeleenthede in Said-Afrika. Die organisasie 
staan bekend as die Suicl-Afrikaanse Buro vir Rasse
aangeleentheid (SABRA) en staan bo en buite die party
politiek. 

Die organisasie stel hom op 
die standpunt van die aparte 
ontwikkeling van albei rasse; 
die blankes aan die een kant en 
die nie-blankes aan die ander, 
en wil die belange van 
die bevolkingsgroepe beveilig. 
Geesdriftige steun is reeds deur 
sowel Engels- as Afrikaans
sprekendes toegese. 

SABRA beoog verder die volle 
ontwikkeling van die naturelle
gebiede en die verskaffing van 
feite oor rasse-aangelcenthede 
in die buiteland. Ook sal die 
stigting van 'n afdeling of insti· 
tuut vir die bestudering van 
rasse-vraagstukke deel van sy 
taak wees. Die organisasie 
doen 'n beroep op o.lle persone 
wat ernstig belang stel in die 

BESKERM! 

daarstelling van 'n gesonde 
rasse-verhouding, om hul steun 
te verlecn. Die stigting van 'n 
soortgclyke organisasie onder 
die nle-blankes word ook in ge
dagte gehou. 

LEDE 

Die stigterslede van SABRA 
is:-

Ds. C. B. Brink, dr. N. 
Diederichs, L.V., dr. T. E. 
Donges L.V., prof. dr. W. M. M. 
Eiselen, prof. dr. G. B. A. Ger
dener; dr. C. G. Hall; ds. W. 
A. Malherbe; mnr. M. C. de 
\Vet Ncl, L.V., dr. W. Nicol, 
mnr. N. J. J. Olivier; mnr. H. 
R. Solomon; kol. C. F. Stallard; 
prof. dr. H. B. Thorn; prof. dr. 
B. I. C. van Eeden; prof. J. 
C. van Rooy; dr. A. van Schalk· 
wyk; mnr. J. H. Viljoen, L.V., 
mnr. H. O'K Webber. 

. INBRAAK-Assuransie by-
lJrllll!~:-;t,C A ~IT A ._ .6 

Die ledegeld is £1 per jaar en 
mense wat wil ao.nsluit of grao.g 
geldelike steun wil verleen, kan 
In verbinding tree met die 
Sekretaris, SABRA, Stellenbosch. 
Daar word voorslening gemo.o.k . - - - - - - - - --- . >'C''., 'C''!I 

SUID·AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke dwarsdeur cUe Unle. 

I vir skenkerslede wat jaarliks 
£10 kan bydra, en lewenslede 

I 
wat minstens £50 skenk wat ten 
voile of in vyf jaarlikse paaie-

1 
mente betaal kan word. Verder 
kan liggame en organisasles 

l:;;;;jiiiiiiiiiiiliilliiliiliiliiiiiiliiiiliiliiliiliiiiilliiiiiii'U aanslui t as geaffilieerde lede • ·I teen 'n jaarlikse affilial!le~eld 
van minstens £10. 
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Brief aan 
\ 

My Partyvriend: 

Die Spies VOIJ SOul Nog 
Voor die Koningskap 

Geagte Vriend, Tt•r aansluiting 
by wat ek verlt!dc week geskryt 
het, wil ck net kortliks probeer 
aantoon waarom die Brltse Par· 
lementl!re stelsel nle in staat 
is om resultatc tc !ewer nie. 
Per slot van salle word die 
volk dcur hicrdlc stt'ls<'l in tw<'c 
hoofgroepe verd<'el om mekaar 
teen te staan, en In daardle 
tecnstand verdwyn aile welwil· 
lend held. 

Die groot mocilkihcid is dnt 
hi<'rdie stelsel nil' n•kenlng hou 
met die sondigo natuur van die 
mens nic. Dlt• kenmcrk van di<' 
sonde is dnt dlt opbrcck en vcr· 
nletig, dit is t.>cn groot opbre. 
kingsproses. \\'annccr jy dus 
met sondigc wcscns te docn hct, 
soos die mens is, moct jy in ge
dagtc hou dat hul nciging stt·cds 
sal wccs om op tc brcck, d.w.s. 
mckaar tc hant en tc \'ernletlg 
- hetsy met die swaard of die 
tong. Die man \\il opbou -
\\at iet!i goeds in die l~we uil 
docn - ttl du,., in tli~ cun.tf' 
(llaas .. tuntlpunt moet lnneem 
teen die opbnkende neiging van 
diP "Ontlf'- In plaa., \Un haat 
moet by lietde preek; in plaa<. 
,·an ver\·olging, ,·erdrang~;uam

heid, cn in platUI van .,tr~d tl'cn 
die mcdcmt•no;, vergiftcn l<;. Dit 
is dan ook die \H'g' ,·un die 
Christf'like k1•rk, \\at 1'1'11 a-root 
strld \ 'OI'r tl'lm die OJlhrcklng'i
pro&es nua die sondf'. 

APARTHEID 
OP BUSSE 

Die rcr:nring sal 'n nanbcve
ling oor apartheid op bussc ern
stig moct oorwct•g, het die 
Eerstn :\llnistcr In dlt• senant 
verklaar. Dr. .Malan hct ook 
daarln herlnncr dat In die ver
sing van die Pagc·kommissic 
wat dcur die vorlge rcgering 
nangcstel is, 'n annbcveling 
voorkom dat apartheid op busst• 
vcrlang word. 

BLAAS AA."i' 

Maar nou is danr in ons land 
n stelsel vanuit Engeland inge

vocr wat geen rekening hoege
naamd bou met die sonde van 
lie mens nie - danrdie proses 
van opbreking wat by elke mens 
nanwesig is. Dit is 'n stelsel wnt 
mens reenoor mens mobilil;eer In 
'n stryd wat per slot van sake 
lor sekere posisies gaan. Die 
cen dee! van die volk wat ln
~eskakel is by die ,,amptelike 
opposisie" - of ,Sy Majesteit 
·e Opposisie," soos dit in Enge
land heet - beklee 'n minder
waardige posisie in die staats
bestuur. Hulle bet aileen die 
reg van kritiek, maar neem 
o;een dee! aan die bestuur van 
Jie land nie. Hulle is uitgcsluit 
en verkeer in die ,woestyn" tot
dat hulle 'n verkiesing wen, 
wannecr die ander weer die 
wocstyn ingejaag word. En om 
oor po<~i.,ies te ,·eg is een ,·an 
~ie gevaarlikste dinge in die 
lewe. Dit maak ,·an die beste 
m t n'! buie mnklik 'n groot 
skurk. 

KYK XA SAUL 

Kom ons neem die voorbeeld 
van Saul. Hier hct ons 'n prag 
van 'n man. Nadat hy deur die 
profeet tot koning gesalf is, 
het hy dit nie eens vir sy familie 
vert<'! nie, so nederig was hy. 
En toe hy uiteindelik tot koning 
uitgeroep word, het by gaan 
W<'ikrulp.-so min bet by bomsclf 
gcsoek. En tog, 'n bietjie latf'r 
ht't hierdie groothartige en 
nt"dcrige held <110 po lsie-bewu" 
_Kt>\\Ord dat by nie kon verdra 
dat die ,·roue sina- ,.Saul bet 'i~ 
tlui!ot•nde verslaan maar Dawid 
s:r tlendolseade" nie. Toe h f't 
bierdie man wat eens op 'n tyd 
~:ann we~kruip bet vir dif' 
koningskap sy !>pies opgetel en 
dit ll:t'gooi na die man wat "l 
OJJvolger sou word. 

DKB 
GROOTHANDELAARS BPK. 

(Voorheen Die Kopenbond Bpk.) 
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DAMESROKSTOJTIJTIE: 

KAAPSTAD 

POSBUS 2120 

One bled ann 'n groot ve:-skeidenheid van 
damesrokstowwe (Morokyn, Satyn, Gesponne 
11towwe, Katocnstowwe>, rokke, geblelktc en 
ongcbleikte Iinne, gordynstov;\ve, onderklere, 
kouse, pantof!els, kindersokkies, kramerye, 

ens., ens. 

HE.liDE: 

GAA~ ~IE WEGKRl.'IP 

Hoeveel voorbeelde biervan 
kan ons nle in ons eie party
politleke geskledenis opnoem 
nie! En gcen wonder ook nle, 
want bait' min nm on, gaun in 
die be~tha not Wt."gkruip 'lr die 
die ~oningt~kup. Meeste van ons 
maak groot r,ropa~randa vir ons
sclf wanneer dit gnnn oor 'n 
posisle, en blerdie gcsind
beid word nog nnngebclp 
deur die t•artypolitlek waar dit 
van, jou verwag word om met 
bale groot gebnar jou eie trom
petter te blans. En nou spreek 
dit vanselt dat wanncer mense 
wat Saul se mindere Is, deur 'n 
stelscl daartoe gerocp word om 
teen mekaar te wcdy\\<'r om die 
koningskap - of staatabewlnd 
soos ons dit In hedendaape 
terme sal noem - die spies 
ni<' eers op 'n later stadium 
gewerp sal word nle, maar som
mer vnn die begin nf. En hot."
n•el manne i., nie ul in on., 
politit•ke ltm e dt>ur die spie., van 
beht'tterin~; en b1•skintlering aak
lig- v4•rwond en in ~>ommige gf'
vulll' .. elf" doodJ;1•mank nil.'? En 
!>Odm by dood 1'1- dnurdie m:m 
\\llt tot die dar ,·oor sy <lood 
nOJ;' U'l 'n gt'\11Ur \ir die volk 
\·oorgt•!ikiltlt."r \HI!I - stuan f'f'n 
mt die nndcr 0 11 1•n bt>treur d ie 
ht>1.mgunn vun dh1 got>ie Afri
lmner, ,een \'lin die g-rootRtt'~ 

\'ttn on~ volk." Sodra hy uit dit'l 
,partypoliticke url'na" - 1100'1 

dr. Malan d it not'm - n•rdw~·n 

b et, kan 'n man \\f'f'r na wanrdt• l 
ptt>prys word. nun i., dif' rt•els 
nm die purh•nwnti•rc !!pcl nit' 
'llwer op hom \llll tocpa.,'ling nit•. 
Dan kan "'~ gt•tlugtl'~> manr h•\\t>, 
want bl Is dood en .,,. sctcl 
\Ukant. · 

AA~GEWAKKER 

Nou wil ek nle bcwe:r dat 
hierdie naywer en jaloesie nie in 
nnder stelscls ook nanweslg knn 
wees nle. Intccndccl, ek bet 
jui:; aan die begin gesa dat dit 
die kcnmerk van die sonde Is 
en die Ronde Is oral. Maar die 
verskil Is dat In die parlemen
t~re stelsel, waar die een groep 
leiers totanl uitgeslult Is en dus 
gedwing wore! orn oorlog te vocr 
terwillc van 'n sitplek in die 
bewind, hlcrdie sonde nie teen
gewcrk munr grootlll<s anngc
wakkcr word. Jy gool hlcr vet 
op die 'uur van dic !iOndc. 

A~I>ERS I~ REPUBLIEK 

In die Boererepubliel<e was 'tlit I 
ander.s. Daar was gt•cn party
stelsel nie, en die kandidatc bet 
toe minstcns 'n vertoon van be
skeidcnheid en naastcllc!dc ge
gee indlen dit dan nle in aile 
gevalle e~r was nle. So by
voorbt"f'ld het pres. St1·~ n, tof' by 
indt>rtyd (t•vra is om n'l kandi
daat te .,taan en sy ondcrsteuners 
by hom aangedring bet om ook 
'n \erklc .. in~,.,e.ldtoK te '\'oer, 
geanh' oord dat dit': posio;ie hom 

Verder ook mans wit en gestreepte bemde, 
sporthemdc, da.sse, baadjies, onderklere, 
werksbrocke, kakiebemde, 11lanppakke, sokkles, 

I moct ~ooek en nit> hy dit• posisie 
nie. Hlordie woordc staan opgc
tekcn In wylc dr. N. J. van der 

ens., ens. 

• 
Dit sal kleinhnndelanrs betnal om met ons in 
vc>rbinding te tree, betsy deur kontak met ons 
relaigers of andersins. Persoonlike besoeke 

sal op prys gestel word 

Dis Firma t!:le 110 t·oorralle nte op u rakke 
bly M nie. 

Verspreiders van TOOTAL 
Fabriekate. 

Merwe SC' lewensbcskrywing van 
die president. En ook pres. 
Krua-er bt."t, toe by ge,·rn 1., om 
011 kandidaat te 11taun, gcant
woord dot by recd!! rekwisl'!ie 
vir .,ons l{ommnn<lnnt-g-cncrunl 
Plct Joubert" ond1•rtt•kfln bet en 
dat .,indien dit m:r nie gt>luk om 
h om \'erkif'!l tfl kry nie .•. " 
en dan voir die beleid wat by 
,·oor!ltaan. 

Ons voel dus dnt In blerdie 
Bot>n·~telsel waar dnar ook ver
skU van mening was en seker 
ook naywer en jaloesie, daar ten 
mlnste gepoog Is om daardle 
l!Onde teen te werk. So by voor
bceld het pres. Kruger nic net 
self sy teenstander genomineer 
(vervolg op bladsy 6, kolom 2) 

REGISTRASIE VAN 
BOERE IN SIG 

Die ideaal van die Suid-Afrikaan-.e Landbou-unie om 
a ile boere te laat regi'!treer teen bt>tnling l'an 'n , .a.,gestelde 
fooi, skyn nader aan ven\·esenliking te wees mt>t die nowe 
regering aan bewind. :Sa , ·ernet>m word, het die Landbou
unie reeds 'n konsep-wet!.onhu•rp opgeJ.tf'l wat aan die 
1\linister van Landbou \OOrgele sal word. Die ~linister bet 
hom nog nie daaroor uitgesprt>t>k nie, maar ,·en\·ag word 
dat by dit gunstig sal ont\'ang. , 

As grondslag vir die wetsont- aileen ultgawes wnt hy magtig 
werp is die Rhodesiese wet- sal toegelaat word. 
gewlng gebruik (\Vet no. 21 van Die registrasle van boerc het 
1942) ~et die nodigc aanpassing verder ten doc! om te verseker 
vir tocstande in die Unic. Hier- dat die landboubcdryf behoorlik 
volgens sal allc bocrc Jlscnsle- georganiseer word en dat daar 

gcnoeg fondse vir hierdie doe! 
houers word en die gelde sal sal woes. Dlt ani ook die prak
dcur die Landbou-unie gebruik tyk uitskakel dat boere wat nle 
word vir die bevordering van ann landbou-vcrenlgings behoort 
boe eb 1 Di M' · t 1 nlc, die vrugte pluk van die 

r e ange. e an•s er sa werk wat die landbou-organisa-
dle hoogstc scggenskap oor die I sics docn, sondcr om daarvoor te 
besteding van die geld b~, en betaal. 

BRILLE 
Brln~ o ooprta .e voonkrtf vir brWe oa ona. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKI!l PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLO El\lFONTEIN. 
Beeoek 011.1 of ekryf om Beaonderbede. 

Hulle werk sagkens met u 

keel .. ·. sagkens met u 

beursie ! Probeer vandag 

'n pakkie KOMMANDO! 

In Paldti .. "'"' 10. :10, 50. 
Mat of sander Kurt<. 
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BEREI EERS VOOR 
In dieselfde week dat in die pers aankondiging gedoen is 

van 'n organisasie wat hom op die reeling van rasse
verhoudings gaan toele en wei op die grondslag van 
skeiding (berig elders), is ook van partypolitieke kant 
aanduiding gegee dat die aanstaande provinsiale verkiesings 
gebruik sal word as 'n uitspraak ten opsigte van die ver
teenwoordiging van naturelle in die parlement. Op die oog 
wil dit lyk of ons bier met aanverwante sake te doen bet 
- die een liggaam wat studeer, en die ander wat dieselfde 
standpunt wil toepas in die praktyk. Na. regte behoort dit 
ook so te wees, en daarom wil ons hoop da.t sowel die belang
stellende publiek as die regering hierdie nuwe stigting na 
waarde sal skat. 

Maar die kleurvraagstuk is nie net 'n kwessie van reis
gerief of politieke verteenwoordiging nie, en selfs ook nie 
van deurmekaar-wonery of nie deurmekaar-wonery nie. 
Dit is in die eerste plaa.s 'n saak van onderlinge verhouding, 
en selfs al sou ons by voorbeeld die natlu'el teen sy sin 
uitdwing na. a.parte gebiede, dan nog is die vraagstuk nie 
.,opgelos" nie, omdat selfs die Vrystaatse Republiek op so 
'n grondslag nog sy naturellevraagstuk gehad bet in die 
vorm van voortdurende invalle van vyandelike Basoeto's. 
Eers as die verhoudings tussen die r asse - betsy binne die
selfde of in afsonderlike gebiede - gesond is, dan is daar 
geen vraagstuk nie. E n omdat ons en die merendeel van die 
volk glo dat so 'n gesonde verhouding a ileen op die grond
slag , ·an a.parte ontwikkeling moontlik is, daarom is ons 
voorstanders van a partheid en kan die nasionale regering 
ook staat maak op ons st~un vir sy beleid van segregasie. 

N ie Oorhaastig 

Dit beteken egter nie dat elke segregasic-maatreel van 
die regering deur ons blindelings goedgekeur of ondersteun 
kan word nie. As so 1n maatreel nie be,·orderend is '\ir die 
uitelndelike gesonde rasseverhouding nie, dan kan ons ter
wi11e van die gewete en gesonde verstand nie so 'n maatreel 
~oedkeur nie. Dit is die plig van die dee! van die volk wat 
oor die beginsel eners dink. om die regering van die nodigc 
inligting en welwillende kritiek te voorsien, en as die rcge
ring dit ernstig meen met hierdie vraagstuk, sal hy ook 
opbouende kritiek verwelkom. 

En as ons dan iets mag se, dan wil ons die regering 
dringend versoek om die kwessie van polit:ieke vertccn
woordiging nie oorhaastig aan te pak en daardeur onher
rocpelike skade te veroorsaak aan 'n saak wat uiters 
delikate bantering vereis nic. Ons vrees dat met uitson
dering van die onderwysbegroting van dr. Stals die ldcur
maatreels van die regering totsover te negatief was - en 
daarom slegs water op die meule van die agitators. 

As daar negatief opgetree moet word in hierdie 
stadium, dan moet dit gerig wees teen diegene wie se enigste 
oogmerk dit is om rassestryd aan te blaas. Trouens, ons 
meen dat uitskakeling van die kommunistiese en party
agitators 'n voorvereiste is vir enige gesonde reeling tussen 
blank en gekleurd. ~laar 'n grondvereiste vir enige optrede 
moet in elk geval wees dat dit die vertroue van die nie
blanke in die witman sal sterk en nie skok nie, en hoe die 
regering in hlerdie a.tmosfeer van opsweping enige bly
wende goed kan verrig met maatreels wat in die eerste 
plaas 'n wegneming ''an regte of gewaande regte is, kan 
ons nie sien nie. 

Verkenning 

Geen groot slag word gelewer sonder behoorlike ver
kenning en voorbereidende vuur nie. Met patrolliegevegte 
kan 'n sterk vyand nie verslaan word nie. Die regering 
is vandag in 'n posisie om daardie verkenning en voor
bereiding te laat plaasvind. Hy bet die innerlike steun van 
die grootste dee! van blanke bevolking agter hom en slegs 
die partypolitiek is verantwoordelik vir die teenstand van 
die res. Hy kan ook die steun kry van 'n baie groot dee! 
- indien nie ook die grootste nie - van die nie-blanke 
bevolking as die saak op die regte manier en met behoorlike 
inagneming van die nie-blankes aangepak word. 

Waar daar nou 'n organisasie gestig is wat hierdie 
voorbereiding wil doen, kan die regering daarvan die 
grootste gebruik maak. L aat daar die nouste srupewerking 
wees tussen die staat en hierdie volksorgaan. Intussen kan 
die r egering ook sy eie voorbereiding doen met die nodige 
propaganda. Ons dink by voorbeeld aan die r adio; dit is 
'n middel waarmee tot in die hart van die naturellestreke 
deurgedring kan word om aan die naturelle die ideale van 
segregasie te verduidelik. 

Ons meen dat die volk genoegsame vertroue in die 
huidige bewind bet wat sy kleurbeleid betref, om nie op 
oorhaastige maatreels, wat uiteindelik die saak mag verbrou 
en tot- die val van die regering self mag lei, aan te dring nie. 

VVERELDVREDE VERDER 
WEG AS OOIT 

Buitelandse Oorsig Veur 
Prof Dr. ]. A. Wiid 

Wat vandag in (lie wereld bekend staan as die Berlynse 
krisis bet gedurende die afgelope maand 'n nuwe stadium 
van verslegting bereik. Die langdurige onderhandelings wat 
in ~foskou en later iA Berlyn deur Amerikaanse, Britse, 
Franse en Russiese verteenwoordigers gevoer is, het op 
treurige mislukkings uitgeloop. Behalwe mis lukkings is die 
enigste resultate van die onderhandelings nare \'erwyte oor 
en weer en die besluit van die Westerse moondhede om die 
Berlynse geskil eersdaags aan die Veiligheidsraad van die 
V.V.O. voor te Ie. Die Berlynse geskil is egter slegs een 
van die baie kruitvaatjies wat gereed Ie om die massa 
ontvlambare materiaal aan die brand t e steek en gevolglik 
'n nuwe wereldramp te veroorsaak. Die atoombom en die 
internasionale beheer daaroor is 'n ander kruitvaatjie wat die 
kragmeting tussen die Weste en die Ooste ontplofbaar 
maak. Die groot geskil tussen die Weste en die Ooste gaan 
egter veel verder en veel dieper as die Berlynse krisis en 
die atoombom. Dit gaan in werklikheid oor wereldbaasskap, 
al noem Amerika en Rusland dit nie by hierdie naam nie. 

BERLYNSE GESKIL VOOR 
VEILIGHEIDSRAAD 

By die tyd dat hierdie artikel 
in druk verskyn, sal die Ber
lynse krisis reeds aan die 
Veiligheidsraad voorgele wees. 
Op die oomblik is diplomatieke 
deskundiges nog onseker oor 
watter teenmaatrelHs die Russe 
gaan tref of wat die V.V.O. 
daaromtrent kan doen. Dit is 
waarskynllk dat die Russe in die 
prosedurestadium sal vasskop 
deur te ontken dat die Berlynse 
geskil werklik 'n gevaar vir die 
wereldvrede is, deur hul eie 
hande in onskuld te was en alle 
blaam op die Westerse moond
hede te laai en eindelik deur 'n 
konferensic van die buitelandse 
ministers van Amerika, Brit
tanje, Frankryk en Rusland 
voor te stel om opnuut op die 
Berlyn-Duitse vraagstuk in te 
gaan. . 

Dit is ook moontlik dat die 
Russe, soos in 1946, met die 
behandeling van die Pcrsiese 
vraagstuk, uit die Vciligheids
raad sal uitstap. Dit sal egter 
aileen gebeur as die Russe in 
die prosedure-kwessie die neer
laag ly. 'n Dergelikc ncerlaag 
lyk seker aangesien kwessies 
van prosedure nie aan die veto 
onderworpe is nie. 

Maar selfs as die Westerse 
moondhede in die Veiligheids
raad in die kwessie van prose
dure 'n oorwinning behaal bet 
en die Raad bevind bet dat die 
Russiese optredc in Berlyn 'n 
bedreiging van die vrede is, dan 
is dit nog heel onseker wat die 
volgendc stap gaan wees. Sal 
daar weer konferensies gebou 
word of sal artikel 41 van die 
liandves van die V.V.O. toc
gepas word? Volgens hierdie 
artlkel word daar voorsiening 
gemaak vir die gedeeltelike of 
algehele onderbreking van eko
nomiese betrekkings en vcrbin
dings ter see, per spoor en in 
ander opsigte, as ook die ver
breking van diplomatieke 
betrekkinge. 

sien, beweer Moskou presics die 
teenoorgestcldc. Hierdic beskul
digings en teen-beskuldigings 
mag wei propagandawaarde, 
vera! in Duitsland, besit, maar 
op die Ianger duur kan bulle 
tog geen oplossing bring nie. 

In hierdie ,koue oorlog" 
maneuvreer albei kante nog om 
strategiese posisies en om tyd 
te wen. Die \Veste vermoed dat 
dit agter die ystergordyn nie 
alles pluis is nie. Die kommu
nistiese front sou aan die ver
brokkel wees en met die tyd as 
bondgenoot sal 'n ,koue oorlog" 
genoeg wees om 'n volslae oar
winning te behaal. 

Moskou weer sien in die 
1ywerheids- en regeringskrisisse, 
in die kommunistlese vyfde 
kolonnes en verdeeldhede van 
die Weste soveel tekens van 
inherente swakheid. Met die tyd 
as bondgenoot sal 'n ,ltoue oor
log" ook vir Rusland genoeg 
wees om 'n volslae oorwinning 
te behaal. 

DIE ATOOl\mOJ.\1 

Dit is egter kenmerkend van 
,koue oorloe" dat bulle nie altyd 
,koue oorloe" bly nie maar 
voortdurend bydra tot die ver
slegting van internasionale ver
houdings en uiteindclik op werk
like oorloe uitloop. Hierdie ont
wikkeling van ,koue oorlog" tot 
,warme oorlog" dring vandag tot 
die bewussyn van meer en mecr 
mense deur. Dit kan nie ont
ken word dat die oorlogspsigose 
by die dag veld wen nie. Weer
ecns word reusagtige bedrae aan 
oorlogstuig bcstee. Die w~rcld 
word meer 'n gewapende laer. 
Oor nuwe en dodeliker wapens 
word daagliks in die koerante 
gelees. Onder hlerdie nuwe 
wapens spec! atoombomme en 
atoomkrag 'n vername rol. 

In die V.S.A., die tuiste van 
die atoombom, word daar sedert 
lang gepraat oor die ,.stapel" 

van hierdie moordtuie wat opge
bou word. In die jongste tyd 
maak ook Rusland meer en 
meer daarop aanspraak dat die 
atoombom nie Ianger 'n Ameri
kaanse monopolle is nie. Is 
dit propaganda-bluf? Hierdie 
vraag mag nie bevestigend be
antwoord word nie. 
Dit staan vas dat daar vandag 

rekening gehou moet word met 
die waarskynlikheid dat die 
wereld op die vooraand van 'n 
derde wereldoorlog staan en dat 
die oorlogvoerendes van mOre 
oor moordtuie sal beskik in ver
gelyking waarmee die wapens 
van gister betreklik onskadellk 
was. Dit lyk of 'n bebloede en 
gehawende mensheid vandag op 
die vooraand van 'n vreeslike 
katastrofe staan waaruit alleen 
'n godswonder hom kan red . 

ROOSEVELT SE 
STOl\11\UTEIT 

Daar sal wei baie mense wees 
wat bulle met die oorsake van 
bierdie ellendige toekoms besig
hou. In die V.S.A. bet twee 
vertroude vriende van Roosevelt 
oor die President se Russiese 
politick sedert 1941 'n verdoem
ende oordeel uitgespreek. Val
gens William Bullltt, gewese 
Amerikaanse gesant in Moskou 
en Harry Hopkins wat Roose
velt se vernaamste raadgewer 
by Yalta was, bet die President 
probcer om Stalin se steun en 
goele gesindheid te wen deur 
alles san hom toe te staan. 
Deur verregaande toegewings in 
Asie sowel as in Europa aan 
Stalin is Roosevelt meer as enige 
ander persoon verantwoordelik 
vir die buidigc moeilikhede met 
Rusland. Net soos 'n Wilson in 
in 1919 bet ook 'n Roosevelt 
<oedert 1941 die oorlog gewen 
maar die vrede ve-rloor. Vir 
hierdie misdadige stommiteit sal 
die wereld waarskynlik duur 
moet betaal. Die huidige Amcri
kaanse toenaderlng tot die ver
guisde en ,.melaatse" Franco van 
Spanje openbaar 'n bietjie nug
terheid." Hoc anders kon die 
w~reld nie maar vandag gewees 
het nie as dergelike nugterbeid 
tcenoor Duitsland, die ·vernaam
ste bolwerk teen die kommunis
tiese Rusland, sedert 1941 aan 
die dag gel~ Is! 

* O.B.- FUN KSIE * 
BARRYDALE 

Saterdag, 9 Oktoher 

• BASAAR om Haltelf vm. 

• KOUE ETE om Een-uur. 

• AANDETE om Ses-uur run. 

• VERGADERING om Sewe-
uur nm. 

Spreker: 
Hoofgenl. ~lAX S~lUTS 

Almal II artlik W elkom 

Hoewel dit twyfelagtig is of 
die V.V.O. so vcr sal gaan en 
indien wei of oit vee! indruk 
op Moskou en sy satellietc sal 
maak, sal die Westerse moond
hede nogtans genoee kan necm 
in die propagandistiese oorwin
ning wat bulle in die hoogste 
internasionale liggaam soos die 
V.V.O. behaal het. 'n Dergelike 
oorwinning is baie waardevol 
vir die volgende stap. 

OPENBARE VERGADERING 

BESKULDIGINGS EN TEEN
BESKULDIGINGS 

Intussen sal die w~reld nog 
altyd deur 'n vloedgold van 
beskuldigings en teen-beskuldi
gings oorweldig word. Terwyl 
die Weste in die Russiese doen 
en late die oorsaak van al die 

Onder beskerm,ing van die Ossewabrandwag 

DONDERDAG, 14 OKTOBER 
OM 8 N.l\1. IN DIE 

KERKSAAL BELLVILLE 
SPREKERS: 

Gewese Senator Raubenheimer 
A.K.G. J, A. Smith 

WAG-INSPEKSIE e O.B.-BLAASORKES 

* ALJUAL WELKOM * 
Duitse en wereldmoeilikbede '!----------------------------' 

• 
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AFRIKANERS EN DIE 
AFGELOPE OORLOG 

,Derde \Vereld," Kanpstnd, 
skryf: Die afgelope oorlog is 
geveg onder die slagkrect 
,.Germania dclcnda est." Die
gene van ons wat nic wou saam
werk om Duitsland tc vernictig 
nic en wat gewaarsku het dat 
die oorlog net die weg vir Bols
jewisme sal oopmank en dcr
halwe ons eie voortbestaan sal 
bedreig, is uitgcskcl vir ,.Dutch 
bastards," ,.Fifth Column" e.d.m. 
- of anders In die internerings
kampe gestop. 

Oms/agtigheid 
Vertraog 

Grondbewaring 
Die grondbewarlng In die Unic 

word vertrang dcur amptclike 
omslagtigheid en slcgs 'n raad 
wat vry van regcringsbchccr Is, 
sal in staat wecs om die werk 
vinniger te lant vordcr. Dit is 
die mening van die Natalsc 
Landbou-unie wat die afgclope 
week in Pietermaritzburg ver
gader het. Die kongrcs het 
bcsluit om by die rcgering daar
op aan te drlng om grondbewa
ring aan 'n raad op tc dra wat 
regstreeks aan die Tesourie vcr
antwoordclik sal wees. · 

Die oorlog is toe geveg, Duits
land en Hitler is totaal ver
nietig - en die poorte van 
Europa oopgestel vir die kom
munistiese hordes uit AsH!. 

Die afgelope tyd is hier by 
ons as gevolg van druk deur 
jingoes, liberaliste, en kommu
niste, weereens allerhande ver
skonings gemaak oor die hou
ding van die Afrikaners wat nle 
saam wou veg nie. Daar is selts 
beweer dat die Afrikaners reeds 
voor die oorlog (toe Hitler ge
probeer het om gebied wat voor
heen aan Duitsland behoort het 
terug te kry) anti-Duits was! 

As daar dan diegene was wat 
geskrce het: ,.Duitsland moet 
vernietig word," en 'n ander 
groep wat nog pro nog contra 
die oorlog was dan behoort die 
buitcwereld deeglik kennis te 
nccm van die felt dat daar 'n 
dcrde groep was wat geen apolo
giee gaan maak vir hul teen
kanting teen daardie onsinnige 
oorlog nie. En dit is tiendui
sende Afrikaners wat gewect het 
dat so'n oorlog net een uitslag 
kan he, naamlik presies die ge
vaarlike toestand wat nou inder
daad beers waar die hele be
skawing deur die Bolsjewisme 
bedreig word. 

DIE KIESKEURIGE MAN 
GAAN VIR SY KLERE NA 

omdat h y weet 
dat hy waarde vir 

sy geld k ry. 

• 
SO PAS 'N IDT
STEKENDE SNYER 
VAN DIE V ASTE· 
LAND IN DIENS 

GE~'E~I. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

Nuus aan alle Leesliefhebbers! 

DIE VLAM-BIBLIOTEEK 
Teen spesia le verminderde pryse aan Intekenare 

'N REEI\S PUIK· • NUWE 
AFRIKAANSE ROMANS, ENS. 

• 
ONDER ANDERE SAL VERSKYN 

* BY DIE STER,fBED VAN 'N VOLK -
denr 1\f. J. Pienaar 

* ROOI VERRAAD - denr 1\fagda Boyce 

Vanaf begin 1949 sal 6 tot 8 boeke jaarliks 
verskyn - alm al met boeiende tem as 

INTEKENVORM 

AAN: Snamwerk Hulpvereniging Beperk, 
Posbus 12SO, 
PRETORIA. 

Vind asscblief ingcsluit 'n bed rag van 7/6 vir 'n 
eksetnplaar van u eerstc publikasie. Ek onderneem om 
intekenaar te bly vir die volle jaar 1949, en om by ontvangs 
van elke bock die bcdrag vir die volgende bock aan tc 
stuur. 

NAAM: ............................................................................... . 

ADRES: ............................................................................. . 

·············································································· 
i\Iaak aeker van u tkstmplal'f! dtlll' dadtUk •n lntekena.ar te word. B:r 
onn·anp van tlke bo4-k bf-tal\1 u ,·oorolt rtr dle ,-o~ende -· Stuor die 
lntektnvonn aanm m~t 116 Tlr dlt ter<ite ~k, aan: DIE on " 
SA.A,IWERK IIL'LPVEBENlOINO BEPERK, POSBUS 1230;' PBETORU. 

fsoos Ons Lesersj Land Staan Voor 
I Dit Sien G d T k t ou - e or 
HOLLAND EN 
SUID-AFRIKA 
1\lnr. L. B., Rotterdam-Noord, 

Holland, skryf: Ek is bly om in 
Die O.B. tc sicn dat icmand uit 
Nederland u daarop wys hoe on
kundig die mcnsc in Nederland 
oor Suid-Afrika Is. Omdat ck 
self van 1917 tot 1945 in Suid
Afrika gcwoon bet, is dit my 
tot ergernis om in tydskriftc en 
koerantc sulke onsin oor Suid
Afrika te lees. 

As 'n voorbecld van hoe die 
pcrs hier die rasscvcrhoudlng 
in Suid-Afrika sicn, haal ek die 
volgendc aan: ,In Natal, Trans
vaal Pn Oranjc Vrystaat mag 
die Kaffcr gccn gcbruik maken 
van de opcnbarc vervoermid
dclcn, zyn vcle Biosehopen voor 
hem geslotcn en heeft by zelfs 
afsonderlike kcrken." 

Hicrdic koerantskrywcr sluit 
at met 'n Psalmaanhaling aan 
die adres van dr. Malan ten 
opsigte van ,Kaffcrs en Brits
Indicrs": ,.Dis die Hccr wat aan 
die armc in sy druk laat reg ge
skied" en ,Dis die Heer wat 
vreemdelingc met 'n wakend 
oog aanskou." Hy gee die ver
maning dat Suid-Afrika aileen 
staande kan bly deur die gehoor
same volbrenging van die ge
booie van die Here. Daarmee 
kan ons natuurlik ten volle 
saamstcm. 

Die skcwc voorstelling oor 
Suid-Afrika is dcels uit onkunde 
en decls te wyte aan vyandige 
inligting deur vyandigcs. Ek sal 
so bly wees as daar 'n begin 
gcmaak kan word om die Neder
landse volk reg in te Jig sodat 
die band tusscn Nederland en 
Afrika weer stcrk geblnd kan 
word. 

Ek ontvang die O.B. gerceld 
en as ck dit aan my vriendc 
bier wys dan se bulle: maar dit 
is 'n Nazi-blad, en my familic 
bet my al gcwaarsku dat dit ge
vaarlik is om die kocrant in die 
opcnbaar tc lees! As ander koe
rante dan skcwc voorstellings 
gee, laat Die O.B. se basuin dan 
nog harder blaas. 

(J:amll.) Bpll 
IIOUMAQ (P.UU 'Jl.IIIU ._... 

WAPENS EN Al\DIUNISIE 
''nn nile soorte 

Groot voorraad .22-Gewere 

* 
~fanie de Villiers, 

Plnza-'Ioiletsalon, 
Yoortrd<kerwtr IO!A PAROW 

Teldoon 88-8181 
28/ 8/TK 

VERVOERDIENS 
Vir alocmene karwciwerk en 
ool' vcrvocr van mcnse tree in 

verbinditlQ met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 - - 'Ielefoon 9-8855 

PAROW 

RADIOTRONICS 
(A. Pero}(l en P. Brink) 

Vir berstel en koop van 
ELEK'IRIESE APPARAA'I 

(Onderncem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en le 

van kabels In huise en 

Deels weens die bnitengewone hoe invoer nit Amerika 
en deels weens die gondlening ' 'an £80 miljoen aan Brittanje, 
bet die Unie se goudvoorraad tans so laag gedaal dat die 
~finist.er van Finansies verlede week verplig was om aan 
te kondig dat die statutere gouddekking ,·an die Unie met 
vyf persent verminder moet word sodat dit op 25 persent 
te staan kom in plaas van die 30 persent, soos voorheen die 
geval was. 

Hoewel die Minister verklaar 
het dat die Unie in 'n gunstige 
posisie verkeer, is dit duidcllk 
dat daar een van die dae halt 
geroep sal moet word omdat ons 
gouddekking nog net met scs 
persent kan daal voordat dit die 
zero-merk van 25 persent bcreik. 
Dit is nie bekcnd wat die rcgc
ring van plan is om bierna tc 
doen nie. Hy sal 'n keuse he 
om die invoer uit die dollarlande 
drasties te beperk - lets wat by 

,BLOU TREIN 
DIE BESTE' 

,.Die Blou Trein van die Suid
Afrikaanse Spoorwce is in alle 
opsigte beter as enige van die 
Juukse treine van die wercld 
waarin ek a1 gereis bet." Dit is 
die oorwoe mening van dr. H. J. 
van der By!, Voorsitter van 
Yskor en Eskom, wat vcrlcde 
week met die Pretoria Castle 
uit Brittanje teruggekecr hct. 
Hy hef die transaksic in ver
band met die aankoop van die 
Victoria Falls-maatskappy vir 'n 
bedrag van £14,500,000 finaal af
gerond. 

nie graag wil docn nie - of om 
'n dollarlcning in Amcrika aan 
te gaan wat tydclikc verligting 
sal bring 

GOUD IN BRITTANJE 

Voordn.t Sui.d-Afrikn. verlede 
jaar 'n goudlening aan Brittanje 
gema.nk bet, was die gouddek
king vir ons note besonder boog, 
naa.mlik 82.8 persent. Nadat die 
.£80 miljoen lening gemaak is, 
bet die dekking onmiddellik ge
daal tot 50 persent. 

Intusscn hct die invoer uit 
Amerika vinnig toegcneem, deels 
omdat 'n tocncmende aantal oor
logstydsc bestellings nou eers 
uitgevoer word, en dcels omdat 
bale invocrders mcer goed in
voer as wat nodig is weens hul 
vrccs vir oorlog. 

Daarby word daar tans bale 
kap!taal-goedere soos masjinerie 
In Amerlka aangekoop wat nie 
gedurendc die oorlog verkryg
baar was nie en wat 'n dring
endc noodsaaklikheid geword 
het. AI hicrdle faktore dra 
daartoc by om ons invoer uit 
Amcrika te laat styg. Die Mini
ster hoop egtcr dat sodra die 
aanvraag in Suid-Afrika tot 'n 
mate bcvrcdig is, die aankope 
aa.nsienlik sal afneem. 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt-kartonne van 50 
is in beperkte hoeveelhede 
beskikbaar. Hicrdie dosies 
is hand-vervaardig en met 
die grootste sorgverpak deur 
ons eie dogters-hardwerk-

end en trots daarop ! 

ROOI VIR KUR~ GROEN VIR ONGEKURK 

,Die sigarer wat u altoos graag wou rook." 
fabrieke) 

Boofstrnat BELLVILLE I 
Foon 9'7-91U. 
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TABIEF VIR Ql'KIASSJFISEERDE· ADVEBTENSU:S: 

HET DAAD AFGEKEUR, DOG 
SY MORELE STEUN GEGEE 

BaJaboudellke Kennlar;ewlnp: 
(Verlowlng, buwellk, ceboorte, atertgeval, In memoriam, ceiUkwenalng, 
ena.) 1(1. per woord; minimum 3/- per p!Uinr;. Voorultbetaalbaar. Vir 
berllnllnga 2~ p~t. afalac. 

Ba.ndelaadverteruJlea: 
Eerate pla.atog, 2<1. per woord. Vir berballnca 215 pat. atalac. 

IDtell:enr;dd op ,.Die 0.8." (venk)'Jl weeldlka): 12/6 per jaar of 6/6 per 
II ma.aode. Voorultbe~ban. Stuur adverteoaler;eld, beatelllnga, eo !Dtekengeld 
II& VOOR.SIAO (ED:US.) BPK., Poeb01 1411, Kaapata4. ,Ek moet hier bale onomwonde se: Die K.G. het niks 

met ons daad te doen gehad nie. Hy bet niks daarvan 
geweet nie. \Vat ek later van hom leer ken het, is ek sel<er 
dat by dit ten strengste sou afkeur .... maar by bet ons 
dadelik te hulp gesnel met die enigste wat by kon gee -
morele steun." So &kryf Hendrik \ an Blerk in F leur 
(byvoegsel t~t Dagbreek) na aanleidiog van die K.G. se 
boodskap aan hom en Visser in die tronk: , Julie is m,Y 
broers, en ek is my broer se hoeder." 

VAN BLERK 
00~ K.G. SE 

HOUDING 

GEBOORTE 

CONlt\DIE.-Aan Gcrt rn Helena 
(Erasmu) •n trls sussl6 vir Gertjle 
en Danle op 27 September. Albel wei. 
Dank aan goele Gewer, dokter en 
verpleegater, - Klaasvoogda, Robertson. 

6f9/l 

BOl\IE, PLA...''i'TE E~ SAAD 
I 

Brief aan My 
Partyvriend 

(vervolg van bladsy 3, kolom 3) 
nie, maar gedurende die ver
kiesing saam met hom gereis 
soos blyk uit 'n portret wat kort 

bet ons dadelik te hulp gesnel 
met die enigste wat hy kon gee 
- morcle steun.'' Ooewennenta&"eaertlflaeerde Oroent~ 

aaad: Cbootenay Wortela, 10/
Detrolt Beet, 5/6. Skoralt>a: Klein Gem, 
8/-; Lang Wit Boa, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/11; Pastelpapoentjle, 8/-; Tom 
WatAion en Wonder waallemoen, 12/-; 
Blaaralaal, 17/6; Marblobe Tamatle
•'\ad, 315/-; Sulderkruta en Reliaoee 
Blomkool, 16/-; Splh:kopkool, 8/- per 
pond. Poavry. K.M·.B. - PREliiEBS, 
l".K. Seboemanahoek. 

om die kiesers toe te spreek in 'n Nadat hulle reeds in die dode- met Juliun se vrou die volgen<le 
gees van broederlikheid en liefde, sel was en bulle die hoop gedeel boo<l'ilmp uan ons ge'ltuur: ,Julie 
gelede nog in Die O.B. gepubli- het dat as die ergste met bulle is my broers, en ek i!l my broer 
seer is van Oom Paul en Schalk mott gebeur, dit sal dien om se hoeder.' 
Burgers wat as teenkandidate die Afrlkanervolk nader aan me
in 1898 saam rondgereis het om kaar te bring .,toe bereik ons die 
die mense toe te spreek. In verplctterende berig - woorde 
danrdie stelsel is die sonde I uit die mond van 'n vooraan
tef!'ngewerk nie nangemoedig staande Afrikanerlcier: ,Ons 
nie. Dit was water op (~e vuur pleit vir bulle; maar hulle is nie 
van naywer, en nie ohe soos ons mense nie.' Dit was koue 
onder die Britse parlcmentere waler op ons geesdrif. Dit het 
stelsel nie. ons oorstelp. Dan is ons reeds 

Nie-Biankes 
Moet Hulself 

Bedien 
I'ATATRANKE.·-Seamaande 83 lb., 

7/-: 3·ma.ande 83 lb., 8/-; aesmaa.n(!e 
toppe, 8/- per 1,000; ateggles reg vir 
plant. Sea- en drlemaande Borrie, 6/-

• per 1,000. Gelewer Serpentine. K.M.B. 
Tevredenheld gewaa.rborg. - B. B. 
GERBER (C./ao.), P.K. Hoekwll, 
Oeorr;e. 2817/TK 

VARS GESERTU'J~EERDE GROEN
TJ>SAAD: Cbantena·y Wortel, Detroit en 
E~:lptlese Plat Beet, 7/6 lb; Tom 
Watson Wonder Waa\lcmoen, 9/6; 
Hubbard en Langwlt Bospampoen, 9/·: 
GreenCeast Saaderte (minimum 15 lb.), 
1/- lb.; Beauty Tamatie, 30/- lb., 
91- '• lb.: Vroel! Ka.apae Plat . Ule. 
9/- lb. Unle Poevry. - Kan&'O Saad
kwekers, PotibUS 107, Oudt,.boom. 

8/9/TK 

GEJ\IENG 

VA.."''S CONC'Rt:Tt: PRODUCTS 

ALLERI.EI Waterspoel-rloolstel-

Die parlementere stelsel blaas veroordeel, en deur die volk aan 
die vuur aan omdat dit EIS dat ·wie ons gewilliglik die hoogste 
die volk in twee teenoormekaar- o!fcr sou bring, in die uiterste 
staande groepe of partye ver- duisternis gewerp. 
cleel moet word wat moet veg 
oor wie op die groen kussings 
sal sit, en in daardie stryd 
word erger dinge as spiese ge
bruik om mckaar uit posisies 
te weer. Hct jy dan rede om 
jou te verbaas oor die afmetings 
van volkstwis en die peil van 
politick in ons land? 

, els, vloerleetll en gepolitoerde ter· 
razzo-kombulaopwuta.tels en artlkelal 
eaaensteel vir serler, hlgil!ne en net- • 
held. Volle beaonderbede akrywe:- H ulle tvat in ons blad 

,.Dit was 'n dolksteek in ons 
hart en bet ons verplelter. Teen 
die aanvalle van buite was ons 
wil 'n staalvestlng waarteen 
hulle wapens weggeskerm het. 
Maar teen hierdie aanvalle van 
binne was ons tot die dood 
kwesbaar. En us ons ooit sou 
gebreek ht>t, sou dit hierdie 
wrede misl<enning gewees het.'' 

V AN • :S (()N('RETE PRODl'CITS 
(EDliS.) J\PK,, Potgleterstraat 2158. 
Pretoria. 3/12/TK 

MEUBELS 

:\IECBF.J~s. - Beter meubela teen 
bllllker pryae. Babawaentjles, atoot
k.arretjiH, drlewlele, linoleum•. tapyte, 
ens., ook altyd !D voorraad. Geen 
Kata.logus. Meld waarin u belangatel. 
-VTSl'ER-.\It:CUt;Ls, Langstrut 291, 
Ka.apstad. 3/12/11 

l\IEUIIEI.S - Ona sal u bulB of 
kantoor volledlg Meublleer teen bllltke 
ma.andellkae pa.alemente. Spealale 
kortlnp vir konta.nt bHtellln,;a. Skryf 
om ona volledlge k.atalogua met prys
lys. O¢k !D voorraad: Draadloee. 
"1ndlaalera, llnoleum-vlerkante van 6 
vt. brtedte vlr kombula, alumlntum
kastrone In atelle van 3, ena.
UNIKA l\lt:URELS <ED:IfS.) Bl'K., 
Vlctorlaweg 171, Woodstock.

121111
TK. 

RADIO 

J.OU\\' J;X LOt"\\', die Beroemde 
Radlo-lngenleurs, Stweweg, PAROW, 
verkoop en her•tel Radio's en Elektriese 
Toestelle. Geregistreerde Elektrlsltelts
aa.nnemera. Foon 9-8435. 

VIr die beste en duldellkste luld
aprekerdten•te op entge plek, asook vir 
veraterkera, luldsprekera, mlkrorone en 
parte - f;troot en klelnhAndel - ~~~yf 
aAn: P . D. 1-'lll"T, R \010 (ElE~S.) 
m•K., Hoorstra.at 287, Pa.arl. l!"~~~ ~J1s 

TE KOOP 

.,AT.L.\S" - vr&lrlllotorbakk!', sleeP· 
waena drulwebakke, ens.. gebou na. u 
b .. telling; asook die verpakking van 
meubels, oprlgtin,; van k.antoorr&kke en 
-arakortlngs; die bou van houthutse 
(.,bun~;alows"). In kort, enlge soort 
houtwerk word onderneem en ultgevoer 
deur 'n deskundlge vakman. - Raad· 
pleeg NICK NJ:WrJO,JNO, La.dy Grey
atrllUt, Paarl. 1-"oon 121!3. ----

KUJKE~S dadellk verkrygbaa.r. 
Auatralorps en Leghorns teen £6 per 
100. Kruls teen £:1 per 100. Ses weke 
krul8 kUikens teen £12 lOs. per 100. 
Drle ma.ande oud krul.t bennetjles teen 
10/- stuk. K.B.A. or K.M.B. Waarborc 
aterk kulkena. Beetel dadellk en voor
kom teleurstelllng. 11. R. l\lAL.\.....,, 
Weltevrede Plulmvee Plaas, P /K. 
Kerstronteln, Paarl. Foon 6203. 

18/8/T.K. 

SOUT. - Brandwagte, ek vra. u 
vrlendelike onderateunlng deur van my 
aout te bestel. A.1, 80/- ; sneeuvo'lt 
no. 1, 70/-; wit no. 2, 60/-, per 
ton vry gelaat JOOutwerke. Adree: 
Komdte n•en. ~lartl~ \'enter, Poaaa.k 
no. 4, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

25/8/TK 

STEENJ\fAAK~IASJIENE, - .,Kleine 
Wonder" vir die maa.k van standaard 
grootte sementatene van 9 dm. x 4. 11/16 
dm. x 3 dm. teen £30, or £20 aonder 
voetatuk. Luukee modelle teen £5 
ekatra.. V.o. a. Hope(leldstule. Han
delsna.vrae word verwelkom. Om be· 
sonderbede en Jllustrasles akryf aan: 
Kleine Wonder :S~Jiene (S.A.) 
A«entaka.pve, Posbus 18, Hopefleld, 
\t.P. 18/8/T.K. 

VIr elektrleae- en parat!ln-koelkaate; 
paraffin-, kool- en elektrlese stowe; 
elektrleae- en petrol-wasmujlene; atof
aulera en polltoerdera, meubela, dra.ad
loee, ens. raadpleeg of akryf aan 
ELJ:;KTROS -KO:STRAKTEURS, Keer
omstraat 18, Ka.aportad. 18/8/T.K. 

adverteer, het 
eerste aanspraak 
ons geld! 

die 
op 

l\fORELE STEUN 

Van Blerk skryf voorts dat <lr. 
Van Rensburg bulle wou besoek 
maar dat by voor die tronkdeur 
moes omdraai. ,.Hy het toe maar 

INDRUKKE VAN 
PARLEMENT 

(vervolg van bladsy 2, kolom 4) 

waarvan afskaffing van die 
naturelleverteenwoordigers slegs 
'n klein en nie-dringende onder
dee! vorm, in werking gestel 
moet word met die grootstc 
moontlike steun van sowel 
blankes as nie-blankes." Dan 
volg die waarsk'uwing: ,Om 
egter ufsonderlike , ·olksbeslis
sing to vra oor elke onderdeel
t jie, en dan bowen<lien oor die 
negatiewe onderdelc eerste, sal 
dit> regeriug se hele strewe in 
ge,·aar stel, en dit sal rue guu
stige stemming wat op rue oom
blik in die land beers om die 
probleem groot nan te pak, laat 
oorwnai in eindelose polemiek 
en verydeling.'' 

PROVINSIALE UITSPRAAK 

Dagbreek maak voorts 
beswaar teen die aankondiging 
van die Eerste Minister ,.dat hy 
die eersvolgende Provinsiale 
verkiesing gaan gebruik om die 
volk se verlof te vra vir sy 
voorneme om die bestaande 
naturelleverteenwoordigiug in 
die volksraad af te skaf met 'n 
gewone meerderheid van die 
parlement." 

Voorts verklaar die blad dat 
hierdie aankondiging ,.eintlik die 
derde formulcring en herformu
lering van die Regering se 
planne in di~ opsig was. Aan
vanklik het dr. Malan te kenne 
gegee dat die Regering so 'n 
voorstel aan die Parlement sou 
voorle, sonder verdere fotmall
teite. Sy enigste voorbehoud 
was dat hy hom nog deur mid
del van die beste regsadvies 
wou verseker van die Parlement 
se bevoegdheid om so 'n besluit 
met 'n gewone meerderheld te 
neem. 'n Week later het die 
Minister van Naturellesake 
onderneem dat die volk eers 
geraadpleeg sou word - by wyse 
van 'n algemene verkiesing of 

.. 
van 'n volkstemming. Dr. 
Jansen hct ook onderneem dat 
die naturelle geraadplceg sou 
word. Nou wil dr. Malan nie 
meer 'n volkstemming of 'n alge· 
mene verkiesing hou nie, maar 
die Provinsiale verkiesings te 
baat neem om die volk se 
beslissing te verneem." 

1\'TE GESKIK 

Die blad meen <lat die pro
vinsiale raadsverkiE'sings beslis 
nie die geleen tbeicl is om die 
volk ,op te roep tot 'n uit
spruak oor een be.,ondere aspek 
van naturellebeleid nie.'' 

,1\olaar boonop," sf. die blad, 
,gaan die rcgering 'n groot 
klomp kiesers voor 'n onmoont
like keuse plans. Baie wat ten 
gunste is van uiteindelike 
nf'!kaf!iug van naturellever
teenwoordigers in die blanke 
Volksraad voel sterk morele 
bt>swaar daarteen dat dit met 'n 
gewone ParlemE'ntere meer<ler
beid moet geskied. Bulle vrces 
dat rut vir die naturelle as trou
breuk ~ag voorkom. Dit is <lm; 
meer as 'n blote regsprobleem. 
Dit bebels ook <lil' begeerte \'an 
die blanke <lat die naturel hom 
moet vertrou, us voorverci'lte 
vir uiteinclt'like goeie verhou
rungs. Bnie on<lersteuners en 
potensiele ond<'rsteuners van <lie 
apartheidsbeg-insel sal buiwer, 
seUs weier om t~ stem \ 'ir 'n 
prosedure wat by die naturt>ll!'
bevolking ook maar dit> skyn 
kan dra van blanke ontrou nan 
'n eenmaal gegewe woord.'' 

Ek glo dat die regering sy 
kleurbeleid op onoordeelkundige 
wyse probeer deurvoer. Die 
Eerste Minister kan gcrus let 
op welwillende waarskuwings, 
anders kan dit maklik gebeur 
dat hy die hele apartheidsideaal 
tydellk verongeluk. 

,.Julian het bly aan my gese: 
,Hendrik, ons is nie nou meer 
;lll<'en nie.' Ons wus non drie 
Afrikaners in die veroordeelde
!>el.'' Die hart van die man wat 
vir ons alles wat mooi en goed 
.-n groot in die Afrilmner is, was 
snam met ons in die Sentrale
Oevangenis se veroor<leelde-sel. 

GEEN VERBAND 

Vun Blerk · verklaar dat ru.
K.G. niks met hul daad te 
doen gehad bet nie en dat hy 
sel<er is <lat by dit sou afgekcur 
het. ,.Vir hom was ons daad net 
so 'n groot skok soos b.v. vir 
Veldmaarskalk Smuts. Maar hy 

Die Minister van Gesondheid 
en Volkswelsyn, dr. A. J. Stals, 
het die Kleurlinge aangeraai om 
op aparte treindienste aan te 
dring en die rcgcring te ver
sock om nie-blanlte ltondukteurs 
en beamptcs ann te stel, toe 
hy verlede week die Adviserende 
Kleurlingraad tocg<'spreek het. 
Die regering se apartheidsbeleid 
bring geen vernedcring vir die 
nie-blankes te weeg nie en dcur 
op aparte rcisgeriewe aan te 
dring kan bulle meehelp om hul 
selfrespek te bchou, hel hy gcse. 

,DIE O.B.' HIER TE 
KOOP 

Van vandag af is DIE O.B. by Spoorwegboekwinkels 
te koop. Dit is die eerste keer sedert die blad \'erskyn 
dat dit die geval is, en ons bet die , medewerking nodig 
van ons lesers om hierdie feit in wyer kringe bekend te 
maak. Vir die doel gee ons hicronder 'n lys van die sta .. ics 
waar die blad voortaan verkrygbaar sal wees: 

Alberton Johannesburg Prieska 
Ashton Kazerne R<'treat 
Beaufort-Wes Kimberley Ronde bosch 
Bellville Klerksdorp Rosmead 
Benoni Komatiepoort Rustenburg 
Bethlehem Krugersdorp Soutrivier 
Bloemfontein Kroonstad Shannon 
Boksburg-Oos Ladysmith Springfontein 
Braam!ontein Langlaagte Standerton 
Brakpan Maitland Stellenbosch 
Breyton Minnaar Touwsrivier 
Kaapstad Mosselbaai Unified 
Cradock Mowbray Upington 
De Aar Naauwpoort Vasco 
De Doorns Nelspruit Vereeniglng 
Durban Newcastle Volksrust 
Esse len Park Observatory Vryheid 
Oos-Londen Parow \Varrenton 
Estcourt Pietersburg Wellington 
Germ is ton Pietermaritzburg> Winterrush 
Glencoe Plnelands Witbank 
Good wood Port-Elizabeth Worcester 
Harrismith Port-Shepstone Wynberg 
Huguenot Potchefstroom 
J eppe Pretoria 

AFGELOPE WEEI{ 
•• 

IN OENSI{OU 
D I E WAARNEl\IENDE 

1\IINISTER VAN VERVOER het 
die afge!ope week in die volks
raad verklaar dat die tekort in 
die finansies van die Spoorweii 
aan die end van die jaar op 
£4,000,000 gcskat word. As 
gevolg hiervan geniet die vraag
stuk of die tariewe van die 
Spoorwee nie vcrhoog moet word 
nie, die aandag van die 
regering. 

* 
'N BOER VAN OUDT8-

HOORN, mnr. Willem van der 
Berg, is oorlede as gevolg van 
'n skop wat 'n volstruismanne
tjie hom toegedien het. Hoewel 
hy 'n graaf by hom gehad het 
toe die mannetjie hom gcstorm 
het, kon hy hom nie van hom 
af weghou nie. 

DIE OORLOOSltAATRE£L 
wat bepaal dat meel nie gesif 
mag word nie, Is deur die par
lcment herro<'p, en verval op 1 
November wanneer witbrood 
weer beskikbaar sal wees. 

* DIE SUIO - AFRIKAA~SE 
POLISIE hct tans 'n tekort aan 
2,000 manskappe, meer as dui
send onderoffisierc en 41 offi
siere. Die verhoging van die 
aanvangsalaris van konstabels 
word nou oorweeg. asook hoi•r 
pensioene. 

* 
DIE \fiNISTER \ '.\X 

VOLKSWELSYN bet aangekon
dig dat hy van plan is om met 
i:lie huurbeheer voort te gaan, 
maar in gewysigde vorm, en 
dat die Huurwet ook moontlik 
gewysig sal word. 
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ARBEIDSDIENS 
TUIN-AANLEG 

(Deur Ria) 

(Vervolg) 

Gaan ons nou 'n tuin aanle, 
dan is die eerste waarna ons 
kyk die Natuurlike omgewing: 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 6 OKTOBER 1948 Is jou huisie geleo in die sen
trale gedeelte van 'n hoeveldse 
dorpie, of is dit 'n plaaswoning 
in die bosveld, of op die wyd
uitgestrekte vlaktes van die 
Karoo, of le dit teen die hang 
van 'n Bolandse of Natalse 
berg? In elke geval sal die 
natuur-omgewing reeds self be
paal hoe jou tuintjie daaruit 
sal sien. 

sonwyser, groot klippotte of 
mandjies vir blomme, beeldjies, 
'n somerhuis vir rus of vir 
kweek van blomme, aantreklike 
rushoekies, rusbankies, tuin
meubels, romantiese bruggies, 'n 
swembad, troetel wilde voels en 
diertjies, blomprieels, klippilare 
of muurtjies waarin blomme ge
plant word, ens. Neem al bier
die dinge in oorweging en be
sluit dan . wat jou tuintjie alles 
gaan bevat. 

10 OI<TOBER 1948, SLAGTERSNEK 
Die SLAGTERSNEK MONU-

Dis seker nie n,odig, maats, om te se waarom ons 
hierdie dag herdenk nie? 1.\faar nou die dag vertel ek vir 
'n dogtertjie van vyf jaar dat ons op 10 Oktober die ver
jaardag van president Kruger vier, en toe wil sy mos weet 
hoe 'n mens nog kan verjaar as jy nie meer lewe nie .... 
nogal nie so 'n dom vraag van so 'n kleintjie nie! Hoe sou 
julie geantwoord bet as julie boetie of sussie julie so-iets 
sou vra? 

te wees vir hul nageslag nie. 
Daarom, eer julie helde, vera! 
daarin dat aan julie gesien kan 
word dat julie die nakomelinge 
is van hierdie groot manne. 

MENT, Somerset-Oos: is opge
rig ter gedagtenis aan Frederick 
Bezuidenhout, gesneuwel te 
Baviaansrivier, Hendrik Prins
loo, Stephanus Bothma, Abra
ham Bothma, Cornelis Faber, 
en Teunis de Klerk op 16 Maart 
1816 i.v.m. die Slagtersnek
geskiedenis. Die gebeurc is ecn 
van die betreurenswaardige 
voorvalle uit ons vroee geskiede
nis onder die Engelse bewind 
en een van die dinge wat al 
vroeg vervreemding tussen Boer 
en Brit in S.A. veroorsaak het. 
Die monument is op 16 Maart 
1916 onthul.- (Alma Pist.,rius, 
BRITS). 

Die plantegroei van jou tuin
tjie word verder bepaal deur: 
die ligging, klimaat, wind, en 
reenval van die omgewing waar
in jy woon. 

We!, ek het haar toe maar 
begin vertcl hoe 'n groot man 
die ou President was. Hy het 
nie net sy volk goed regcer nie, 
maar ook op godsdienstige ge
bied was hy vir hulle tot 'n 
voorbeeld en het hy bulle die 
regte Ieiding gegee. En by alles 
het hy~ steeds nederig gebly ... 
'n ware bewys van grootheid. 
Waar sy nie kon verstaan nie, 
het ek maar beduie tot ek die 
regte lig in haar ogies gesien 
het. ('n Me.ns kan mos aan so 
'n kleintjie se oe sien of hulle 
volg wat jy se.) 

VIR DIE DOGTERS: 

Bodemgesteldheid is ook 'n be
langrike faktor. Die grond mag 
sanderig, kleiagtig, of rotsagtig 
wees. Die beskikbare'tuingrond 
mag nog rou wees, oortrek met 
gras en borne of onkruid. Bier
die struikelblokkc sal dan eers 
alma! verwydcr of verbeter 
word. So bv. moet nuwe grond 
by sanderige grond gevoeg word, 
sand weer by kleigrond en as dit 
rotsagtig is, word die klippe 
uitgekap, die grond gesif, en 
nuwe grond ingery. 

Bewerking van grond: As 
daar baie gras, onkruid en borne 
is, verwyder dit, maar moenie 
alle doringbome en' ander wilde 
borne uitroei nie - hier en daar 
kan hulle dien as sierbome. As 
die grond baie rotsagtig is, kap 
die klippe uit en sif die grond. 
Ry nuwe grond en 'n hocveel
heid sand aan. Sorg vir die 
dreinering van jou grond. 
Netjiese geskikte watervore, 'n 
kraan in die onmiddelike om
gewing met 'n goeie tuinslang, 
is noodsaaklik. Ook is nodig 
Humus, Kraalmis, of Kunsmis 
(superfosfaat is besonder goed). 
Wees egter baie versigtig met 
die bemesting omdat al die 
plante nie dieselfde hoeveelheid 
mis nodig het nic. Sorg vir 
wisselbou d.ws. moenie altyd 
dieselfde plantc op dieselfde pick 
plant nie. 

Verder het ek haar vertel hoe 
die President sy huis en land 
verlaat het om vir sy volk hulp 
te gaan sock in die buiteland en 
hoe hy daar moes rondval. Julie 
weet seker watter koningin toe 
so goed vir hom was ne? Dit 
was mos Koningin Wilhelmina 
van Holland, en dis juis haar 
jubileum en afstapping van die 
troon wat 'n ander President se 
vrou (mev. president Steyn) on
langs in Holland kon by woon. 

Maar dis nou nie waaroor ons 

Nog lets Vir 
Ons vertrou julie het alreeds 

van verlede keer se heerlike 
vakansiereseppies probeer. Hier 
is nog twee lekkernye vir die 
Boeredogter wat gedurende die 
vakansie soms haar kop krap 
om iets spesiaal voor te sit aan 
die hongerige ou Jeegleers wat 
gedurig bol is tot ip hul 
tone! 

Wanneer dit miskicn renerig 
is en alma! net praat van panne
koek, probeer dan hierdie soort
gelyke gereggie: 

gesels nie. Om na die ou Benodigdhede: 
dogtertjie terug te kom, toe ek 
haar nou so alles vcrtel het, 
se ek vir haar dat, as 'n mens 
nou so baie gedoen het soos 
President Kruger, dan hou jy 
nooit op met verjaar nie. Met 
die vicring dank 'n mens dan nie 
omdat hy weer 'n jaar gespaar 

K broodkrummels 

2 K melk 

~ t sout 

H K bokwietmeel 

suurdeegkoekie 

is nie, maar · omdat die Here 
ons so 'n groot man gegee het. 
En as ons dit dan ooit sou ver- , 
geet, 9an moet ons weet dat 

~ K lou water 

2 E bruinsuiker 

t koeksoda 

daar groot fout is met ons. En Metode: 
toe het sy mooi verstaan waar
om ons dan die dag vier. 

Maar · hierdie dag word ook 
dikwels Heldedag genoem omdat 
ons dan ook sommer aan al die 
groot manne en vroue uit ons 
volksgeskiedenis dink. Dis 
egter 'n bietjie gevaarlik om dit 
so te noem omdat daar dan 
hulde gebring mag word aan 
mense wie se lcwens en ideale 
geensins te rym is met die van 
president Kruger nie. Daarom 
verkies ons om 10 Oktober 
Krugerdag te noem, en dan slegs 
ware volkshelde te gedenk wie 
se name ons Jangs die van pre
sident Kruger mag skryf, bv. 
generaals De Wet, De la Rey, 
Joubert, Beyers, Jopie Fourie, 
kommandant Scheepers, Danie 
Theron, Jack Hindon, ltapt. 
Slegtkamp, en ander. 

Nou wil ek op julie beroep 
doen, maats: die groot mense 
is baie besif met die moeilik
hede van vandag en kan dalk 
die verlede vergeet. Nou vra ek 
julie om hierdie gedagte aan 
ons voorvaders hoog te hou! 
Maar dis ook nog nie genoeg 
as ons net trots is op ons voor
geslag nie, ons moct ook so 
lecf, dat hulle nooit hoef skaam 

1. Verhit die melk tot onder 
lwokpunt en week dan die 
broodkrummels daarin en laat 
afkoel. 

2. Voeg sout en bokwietmeel 
by. 

3. Maak die suurdeeg sag in 
die lou water en voeg by meel
mengsel. 

4. Laat rys vir 8-12 uur. 

5. Voeg bruisuiker en koek
soda by en meng goed. 

6. Bak verder net soos panne
koek en dien op met stroop of 
heuning. So 'n interessante 
plaasvervanger van pannekoek 
sal bepaald heerlik smaak by 
die koppie stomende koffie! 

En die kleingoed kan maar 
nie genoeg soetigheid kry nie. 
In plaas van egter slegs lekkers 
te koop of selfs te maak, sal dit 
beter wees om vir hulJe Hewer 
meer vrugte te gee, maar dan 
in so 'n vorm dat dit opnuut 
die aptyt sal prikkel. Hierdie 
soetigheidjie is in 'n oogwenk 
klaar en smaak heerlik ... hou 
dus die blik op 'n geheime plek 
in die spens sodat Boet nie 
weet waar dit is nie! 

Benodigdhede: 

l K Rosyntjiefi 

Die Vakansie 
1 K skoongemaakte grond- Bepaling van die Flora: Die 

boontjies hoeveelheid en tipe wat gekweek 
kan word hang af van: 

As jou grond eers deeglik 
voorberei is, word die saad ge
saai, - saai die saad twee of 
drie maal die dikte wat jy dit 
uiteindelik wil he. Sommige 
saad moet eers in blikkc geplant 
word sodat die plantjies later in 
beddings gcplant kan word. 
Gooi die saad nat deur eers 'n 
goilngsak daarop te plaas vir 
beskerming. Sodra die saadjies 
uitloop en die eerste jong 
spruitjies hulle verskyning 
maak, moet die sak verwyder 
word, maar die jong plantjies 
moet dan . met takkies teen die 
warm son bcskerm word. 

'n bietjie heuning of Jemoen-
sap 

Metode: 

1. Haal die pittc uit die Rosyn
tjies 

1. Die beskikbare grond. 

2. Watertoevocr 

3. Werkkragte. 

4. Hoeveelheid geld wat jy kan 
span deer. 

2. Maal saam met grondboon
tjies 

Nadat jy hierdie dinge oor-
3. Voeg heuning of lemoensap' weeg het, begin jy met die uit

by en maak 'n stywe deeg daar- le van jou tuin. 
van. 

4. Vorm dit in 'n rol omtrent 
~ duim dik en sit dit in 'n koel 
plek om styf te word. 

5. Sny dit nou in stukkies en 
pak weg in waspapicr. 

Dan het ons ook weer 'n 
briefie gehad van Hannie Fer
reira van Tweerivier. Sy skryf 
dat hulle groot planne het vir 
'n groot O.B.-dag en dat sy 'n 
versie leer om daar op te se. 
By vorige feeste het hul ook al 
baie baljaar in die sand, water 
aangedra en vleis gebraai. 

Sy stuur weer twec reseppies 
wat sy self dikwels maak en 
sterk by die maats wil aan
beveel: 

GEM~IERKOEKIES: 

Benodigdhede: 

3 lb. mcel 

2 lb. suiker 

1 lb. gouc stroop 

1 pakkie koeksoda 
1 pakkle kremetart 

1 lb. botter of vet 

6 eiers 

2 gelyk eetlepels gemmer 
sout 

Metode: 

Maak aan met geklitste eiers. 
Knie aand vantevore baie goed. 
Maak volgende oggend klein bol
letjies so groot soos okkerncute. 
Druk plat met palm van die 
hand en sit op plaat. Dit kan 
ook uitgerol en afgedruk word. 

BROSKOEIUES 

Benodigdhede: 

12 onse meel 
3 onse botter 

<vervolg in volgende kolom> 

Die natuur-omgewing, die 
bodemgestcldheid en bogenoem
de vier punte sal dan ook almal 
saamwerk om jou te laat vas
stet watter van die volgende 
dinge 'in jou tuintjie gaan in
gesluit word: Tipes borne en 
$truike, rotstuine, grasperke, 
heinings, plante, sier- en sny
bome, visdammetjies, voelbak
kies vir kos en water, voelhok, 

(vervolg van voorgaande kolom) 
3 onse gee! of wit suiker 

~ t. koeksoda 

knippie sout 
'n bietjie melk. 

Metode: 

1. Vryf die botter in die meel 

2. Voeg die suiker en die sout 
by. 

3. Los die koe!{soda op in 'n 
bietjie warm melk en maak 'n 
stywe deeg. 

4. Rol baie dun uit en sny in 
langwerpige stukkies. 

Sorg altyd dat die onkruid 
tussenin uitgetrek word as die 
plantjies eers sterk is. Ook sal 
skadelike insekte bestry moet 
word deur met een of ander 
middel te spuit (vera! D.D.T.) 
Gedurende die nawinter moet jy 
ook sorg vi,r d'ie snoei van rose, 
struike, ens. 

<Word Vervolg) 

HELDE 
(Deur ,lean le Blanc") 

l 

Van die tyd van Jan van 
Riebeeck 

Tot die Groot trek na Natal 

Daarvandaan weer oor die 
heuwels, 

N oord waarts, weg van alle 
euwels: 

5. Prik en bak in 'n warm Bloedbakens by Dingaans' kraal. 
oond tot 'n mooi bruin kleur. 

Hannie se dat hierdie koekies 
sommer baie lank geurig en vars 
sal bly as dit in digte blikke 
gebere word. 

Ons is bly Hannie laat so 
gereeld van haar hoor, maar wil 
so graag he sy moet ook ander 
maats aansteek om dieselfde te 
doen. 

2 

In die glorie van ons Volkie, 

Met sy weemoed en sy smart, 

Staan die Afrikaanse Leeu -

Ligpunt uit ons donker eeu -

Dicp gegriffeld in ons hart. 

3 

Baie van julie is mos al dorings 
Van die ou Gclofte Kerkie, agter 'n voorskoot ... gee dan 

ook aan die ander 'n paar wenke Uit die \Viegie in die wa, 
d.m.v. ons blad? ! Oor ons bloedvergote velde 

(Rig aile bydraes aan: Mej L. Klink die stem: ,Ja, almal 
Roos, De Klerkhuis, P.U.K., Heide 
Potchefstroom). · Van ons Jong Suid-Afirka!" 
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SOWJET-DIPLOMATE ~AN 
HOOF VAN SPIOENASIE 

Die feit dat Rus!;iese diplomate verantwoordelik was vir die organi
sering van spiot-nasie-groepe wat reeds van die mees belangrike geheime 
inligting in verband met die atoombom na Rusland gestuur het, is ver
lede week formet-1 deur die Amerikaanse kommissie van ondersoek insake 
onnasionale bedrywighede hevestig. Daar word in die verband gese dat 
hoewel nie vasgt-stel kan word wat die omvang van die inligting in aile 
gevalle is nit-, dit wei aan die lig ge kom het dat ,lewensbelangrike" inlig
ting die Russiese regering bereik b et wat hom sal h elp om die atoomhom 
te ontwikkel. 

In· sy opsomming van die 
getuicnis verklaar die kommis
sie dat die spioenasiegroepe 

•••••••••••••••••••••• 
82 Organisasies 
Ondermyn V.S.A. 

Twee-en-tagtig organisasies 
in Amerika word tans deur 
die regering geklassifiseer as 
,,kommw1isties," terwyl 15 as 
,fn'l<'i'lties" en 22 as ,totali
Ur" beskou word. Die rege
ring beskik oor inligting dat 
vyr grol.'pe organisasies daarna 
.,trl.'we om die regering met 
geweld oor te neem. 

•••••••••••••••••••••• 
Dink En Sien 

Is Twee 

daarin geslaag het om van hul 
lede in die mees strategicsc 
posisies in verskillende atoom
bom-instellasies te plaas, waar 
hull~ insage gehad het in die 
mees vertroulike en geheime 
inligting. Hierdie inligting bet 
bulle ann die Rus'liese diplomate 
\'erstrek, wnt dit op hul beurt 
nnn die Rus!lie'!e regering besorg 
bet. 

Die name van vier persone 
word genocm met 'n aanbeveling 
dat hulle weens hoogverrnnd 
verhoor moet word, terwyl nog 
'n wetenskaplike vir verdere 
ondersoek aanbeveel word. Twee 
van die persone is professore. 

VOORTAAN 
KRUGERDAG 

Die kongres van die F.A.K. 
wat die afgelope week in 
Bloemfontein vergader bet, 
bet besluit dat 10 Oktober 
voortaan Krugerdag genoem 
moet word. 

Versekering 
Aan )ode 

Die Burger berig dat daar tans 
op landswye skaal' georganlseer 
word vir die totstandbrenging 
van 'n beweging van Joodse 
ondersteuners van die regering. 
Die blad berig voorts dat mnr. 
J. Nossel, bygestnnn deur rabbi 
dr. Romm in die verband 'n on
derhoud met die Eerste Minister, 
dr. D. F. Malan, gehad het. 
Hulle is voorgestel deur acn. H. 
J. van Aarde. 

Dr. Malan het hulle die vP.r
sekering gegee dat bloedver
wante van Jode op humanit~re 
gronde die land blnnegelaat sal 
word, en bygevoeg dat wanneer 
hierdie organisasie die regering 
in verband met individuele ge
valle van binnelating en 
naturalisasie nader, dit simpa
tiek oorweeg sal word. Groot g(\talle Duitsers is be

gerig om na Suid-Afrika te im
migreer mnnr tot dusver is slegs 
bejaarde persone wat familie in 
Suid-Afrika bet en hoogs be
kwame vakmanne toegelnnt om 
te kom, bet genl.-maj. B. Arm
strong, gewe~e hoof van die 
Unie se militere sending in 
Berlyn verlede week by sy terug
keer in Suid-Afrika , ·erklaar. 

V.S.A. WIL FOUT 
NOU HERSTEL 

Hy bet gese dat die Duitse 
volk 'n bewonderenswaardige 
gees in bul poging tot herstet 
openbaar en danr is nog geen 
agterbuurtes In Duitsland te 
sien nie. Die Dultse vroue 
kom spesiale lof toe dat bulle 
ten spyte v'an armoede en 
skaarste die beste voet na 
vore sit en altyd netjies daar 
uitsien. 

Direkte Amerikaanse in- H · d • 
gryping in die toekenning van 0 U I n g 
die lUarshall-hulp wat oor· 
spronklik deur Europa self Teenoor 
verdeel moes word, is die oor-

saak dat die deel wat Brit- D u ··ts Ian d 
tanje sou ontvang het, met 
een derde verminder en dit · . 
aan Duitslan<l en Frankryk kaners nog boonop vermmd.er 
gegee is. Brittanje was oor- sod~t by bo Fra~kryk en Brit-
spronklik bo aan die lys wat tanJe .bevoordeel •s. . 

Op dieselfde dag bet mnr. die toekenning van hulp be· D~e ~ptre~e van Amcr1ka 
Edward Hunter, 'n Brit wat die t ef word m d1e bUiteland vertolk as 
Kaapstadse Kamer van Koop- r • 'n besliste poging om Wes-Dults-
handel tocgespreek het, verklaar Hierdie stap bet in Brittanje land, wat eers met Super Ves
dat immlgrasie nie net vanuit groot verontwnnrdiglng uitgelok tings platgeskiet is, weer op te 
Brittanje moet kom nie, maar omdat hulp wat oonpronklik vir bou as 'n wal teen die Russiese 
ook van die vas teland van Euro- bulle bedoel was, nou gebruik Kommunisme. Daarin 1• ook 'n 
pa. Hy bet dnnraan toegevoeg word om· Duit..sland weer op die erkenning dat dit 'n fout was om 
dat Dultsland ook in die Wes- been te bring. Bebalwe dat hierdie volk reddeloos op die 
terse Unie getrek moet word, Duitsland meer dollars ontvang knie te bring - 'n beleid wat 
,ongeag wat ons van die Duit- 1 bet, is sy bydrae tot die gemeen- by wyse van aftakeling van 
sers .dink." ! skaplike ,poel" deur die Ameri- nywerhede tot vandag toe nog 

SONDfR PASPOORT 
NA BUITELAND 

Die Pretoriase H ooggeregshof bet verlede Vrydag 'n 

bevel uitgereik da.t dr. Y. l\(. Naidoo, voorsitter van die 

Transvaalse lndierkongres, die land mag verlaat sonder dat 

deur Brittanje en Frankryk ge
volg word. 

Brittanje beskuldig Amerika 
tans dat hy in die hande van 
die Kommunlste spec! deur met 
sy optrede te kenne te gee dat 
hy Wes-Duitsland weer wil op
hou! 

Huurbeheer In 
Ander Hande 

by 'n paspoort bet. Naidoo het die bevel aangevra nadat Na aanleidlng van die menig
die regering sy paspoort op 10 September afgeneem en hom vuldige klagtes oor diskriminasie 

. 0 . I by die toekenning van woonplek 
verhoed b et om na Parys te gaan, waar by die V.V. · ml aan huurders het Minister A. J. 
voorlig oor die Indiers se griewe. Stals besluit om die beheer oor 

Kragtens die bevel mag die om 'n interdik wat sal belet dat 
Departement van Binnelandse I daar nie met . sy ve.rtrek_ inge
Sake nie inmeng om te verhoed meng word me. D1e Mmister 
dat Naidoo vertrek nie. Hy het het nie presies hierteen beswaar 
probeer om die land sonder gemaak nie, maar verklaar dat 
paspoort met 'n Sweedse vlieg- by die reg voor behou om cnige 
tuig te verlnnt mnnr is deur be- persoon of regering in kennis te 
amptes verbied om dit te doen. stel dat Naidoo se paspoort 
Daarop het hy die hot versoek teruggetrek is. 

verhuring in ander hande te 
plaas. Verhuurbeheer word tans 
nog deur vyt komitees waarin 
verskillende belange verteen
woordig word, en deur sowat 100 
amptenare gedoen. Hierdie 
komitees sal afgeskaf word en 
die werk toevertrou word aan 
vaste amptenare in die Departe
ment van Gesondheid. 

Sternbende Ook 
In Sowjet-Hande 

· Die meeste van die lede van die Sternbende in Pales· 
tina - die terroristiese organisasie wat v6rarttwoordelik 
gebou word vir die moord of graaf Bernadotte, die vred~ 
maker van die V.V.O. - wat nie openlike Kommuniste is 
nie, is geesdriftig pro-Russies, berig die korrespondent van 
die Sunday Times, wat daaraan toevoeg dat daar pogings 
aan gewend word om die Kommunistiese affilias ie met die 
bende te verminder. Daar is waarnemers wat selfs b eweer 
dat die bende regstreeks opdragte uit Moskou ontvang ten 
einde verwarring t e stig. 

Die ontwikkelings die afgelope 
maande bet duidelik getoon so 
s~ die korrespondent, dat die 
bende pro-Russies geswaai bet 
omdat hulle blykbaar glo dat 
hierdie vr1endskap vir bulle ocr
winning sal meebring. Hierdie 
berig onderstreep ook die ge
volgtrekking wat onlangs in Die 
O.B. gemaak is. 

Binne die Tel Aviv-regering is 
dnnr ook 'n invloedryke groep 
wat ten gunste is van 'n pro-• 
Sowjet-gesindheid vir die Joodse 
stnnt en ondersteuning van die 
Kommunisme dwarsdeur die 
w~reld. 

Hierdie groep stnnn bekend as 
die Verenigde Werkers-Party en 
spruit voort uit 'n linkse poli
tieke amalgamasie wat vroeer 
vanjaar plaasgevind het. 

Die erkende Ieier van die 
groep is dr. Mosehe Sneh, wat 
f'voorheen lid van die Joodse 
agentskap en hoof van die 

Leier Van 
Terroriste 

Gevang 
Nadat by pogings aangewend 

bet om na die buiteland te \'lug, 
is die Ieier van die Joodse ter
roristiese Stern-bende die afge
lope "eek snnm met een van 
sy luitenante in hegtenis 
geneem. Hy is 'n 33-jarige 
Poolse Jood met die n nnm van 
Nathan Friedman Yellin. Die 
polisie bet hom gesoek sedert 
die moor<l op grant Bernadotte. 

Vervalste dokumente, rewol
wers, 'n bren-geweer en ammu
nis ie is deur die polisie gevind 
op een van die plekke waar die 
terroristiese Ieier hom skuil 
gehou het. 

Yellin, wat 'n universiteits
graad het, het in 1942 Ieier van 
die bende geword toe die polisie 
Stern, die Ieier van die groep, 
doodgeskiet het. Yellin Is na 
bewering die man wat ook die 
moord op lord Moyne in Kairo 
beplan het. Hy is lank deur 
die polisie gesoek en na bewe
ring het hy sy gelaatstrekke 
deur 'n operasie laat verander. 
Gedurende die oorlog Is hy In 
hegtenis geneem maar het saam 
met sy makkers uit die kamp 
ontsnap deur 'n lang tonne! te 
grawe. 

Haganah was. Hy is ook ten 
gunste van nouer samewerking 
met Rusland. 

Die sterkte van die Sternbende 
word op ongeveer 2,000 geskat. 
In 194.5 was bulle ledetal slegs 
250. 

Donkies Geban 
Uit Naturelle

Gebiede 
As deel van die heropbou van 

die naturelle-reserves is die 
regering van plan om aan die 
naturelle voor te skrywe hoe 
dnnr opgetree moet word, bet 
kol. C. J. Lever, Kontroleur 
van Naturelle-nedersettlngs nnn 
naturellehoofde in Transvaal 
verklaar. 

Die naturelle moet hal beeste 
verminder en die rasse ver
beter en donklc:!r en bokke moet 
heeltemal van die toneel ver
dwyn. Slegs bokke vir sere
moniele gebruik sal toegelaat 
word, het hy ges~. 

Nadat kol. Lever die hoofde 
toegespreek het, bet etlikes hul 
instemming met die plan betuig 
en verklaar dat bulle sal saam
werk. 

Oorbewelding In die naturelle
reserwes weens die besondere rol 
wat beeste in die naturelle
gebruik specl, is een van die 
groot struikelblokke op die pad 
van ontwikkeling vir die natu
rellebevolking. Dat van die 
hoofde tans bereid is om saam 
te werk, is op sigself al 'n groot 
stap vooruit. 

Dewey Stel 
Sy Beleid 

Thomas Dewey, die Republi
kelnse kandidnnt vir die Amerl· 
kaanse presidentsverkiesing, bet 
die afgelope week sy buitelandse 
beleid in 'n toespraak uiteenge
slt. Hy begeer 'n Verenigde 
State van Europa. wat sterk 
genoeg sal wees om enige be
dreiging van 'n diktator teen te 
stann. In verband dnnrmee is 
by bereid dat Amerika. hulp ver
leen ann alle vryheidliewende 
volke ougeag waar. 

Wat Rusland betref, teenoor 
hom sal opgetree word as 'n 
sterk gelyke maar hy sal nic 
toegelaat word om baas te speel 
nie. 
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