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BRITSE NYWERAARS 
AGTER AFTAKELING 

·vAN FABRIEKE 
Jrg. 7 Kaapstad, Woensdag, 13 Oktober 1948 No. 47 Onderwyl die W .esterse moomlhede aan die 

wereld voorhou dat hul aftakelin gsbele id ten 
opsigte van Duitse nywerhede slegs hedoel is om 
d ie oorlogspotensiaal van die Duitsers te 
veruietig, h et ' n Britse n yweraarsgroep aan die 
lig gebring da t hie rdie af takeling eintlik m et ' n 
oog op m ededinging in die uitvoerh andel 

Ook Duitse 
Horlosies Op 

Gevaarlys 

PRYS 3d. 

Neu ren berg-Spook 
Sweef Oor Britse 

Militere Staf 

geskied, en wei op aandrang van private helange. H ierdie fe ite is aan 
die lig gebring d eur die Br itse blad Tribune, wat dit ' n , wraakroe1)ende 
sk andaal" noem. 

Sedert Augustus het d ie 'n gedugte mededinger op die I slag. Om die Franse regering 
regering va n Suid-Wiirttem- wereldmark. Die a f breek van in die herstelbetalings tegemoet 
berg-Baden protes by die b ierdie fabrieke, so skryf te kom, bet die owerheid van 
F ranse besettingsowerbeid aan- Tribune, beroof Su id-Wfu:ttem- Wtirttembcrg aangebied om 
getek en oor die a fbreek van die berg van een vnn sy grootste ander masjinerie ann die Franse 
borlos iefabriek e wat na Frank- nywerbede en dit betek en dat af te staan in ruil vir die van 
ryk verwyder word. d u isende gespesia liseerde wer- die horlosiefabrieke. Die Franse 

Nou dat daar weer sprake 
is van 'n nuwe oorlog, begin 
M>ldate afvra of dit in die lig 
van Neurenberg se uitspraak 
,·eilig is om aan 'n oorlog deel 
te neem, aangesien jy moont
lik aan die verloorkant kan 
wees en die oorwinnaar jou 
daarvan kan beskuldig dat jy 
'n agressiewe oorlog beplan 
en daaraan deelgeneem bet. 

Blyke van hierdie vrees word 
uitgespreck in 'n brief wat on
langs in die Britsc blad Specta
tor verskyn het. Die briefskry
wcr verklaar dat die volkerc die 
implikasics van die uitspraak 
van die Neurenbergse hof In die 
gesig moet staar: ,Dit is deur 
<lie bof net>r~;eH\ dat onderge
sk ik tes n ie onskuldig kan pleit 
op grond van bevelc va n 
seniors vir die beplanning en 
loodsing vun 'n agressicwc oor
log nit>. . . . Hierdie uitspraak, 
watter regswaardc dit ook al 
mag h~. het verwoesting aange
rig in die Britse grondwet waar
van 'n kardinale beginsel is dat 
die militere ondergcskik is aan 
die politieke owerheid. Daar
benewcns bet dit ook die grand
slag van die dissiplinc in die 
vloot- leer- en lugmag onder
myn. 

.,Hoc kan 'n sta!offisicr on
derskci of hy 'n oorlog beplan 
wat later as agressief beskou 
mag word. Die bcskerming 

Wit Aftakeling 
Nou Belet 

Genl. Clay, Arnerikaanse 
militere goewerneur in D uits
luml het verkluar dat die be
vele vir die aftakeling van SOO 
fabrieke in Wes-Duitsland in 
beroorweging geneern moet 
word om vas te &tel of dit in 
die beste belang vil' die her
&tel ,·an Europtl is. By het 
nie die name "·an die fabrieke 
g<"noem nie maar bet verklaar 
dat sommige van die aftake
lings reeds begin bet. 

Dit het Amerika drie jaar 
gpneem om te beset dat d it 
nie die belang \'an E uropa is 
om Duit,land ,·an sy lewen'>
middele te beroof nie! Brit
tanje e n Frankryk bescf dit 
nog nie. 

I 

KELDERS NOG 
NO DIG 

van sy politieke owerheid sal 
hom niks help as die oorlog 
verkeerd uitdraai nie. 

, Die skrywer verklaar dat al 
veilige uitweg wat daal' vir offi
&iere oorbly, is om te weier om 
enige bepla nn ing te doen. 

Vir die Franse gaan dit nie kers, wat bulle rnoe ilik elden regering bet die voorstel ver 
hler om die afbreek van oor- kan aanpas, werk loos gelaat werp op grond va n d ie f elt dat 
logsgevaarlike !abrieke nie, I word. Ook vir die Duitse uit- by gebonde is deur 'n lys van 
maar om die uitsltakeling van voer is dit 'n gevoclige terug- fabrieke wat nfgebreek rnoet 

STEEDS 
VINNIGER 

Die Meteor IV -spuit
vliegtule van die Britst> 
lugmag op die foto is tot 
onlangs beskou as die 
v innigste vliegtuie ter 
wereld. Bulle kan ' n s nel
beid van 600 rnyl pe r uur 
bereik. Kort gelede bet 
die Amerikaners annie· 
k ondig do.t bulle ' n vlieg
tuig ontwerp bet wa t vin
niger as klank (740 
rn.p.u.) beweeg. Die a fge
lope week is daar uit 
Cleveland berig dat 'n 
vuurpylvliegtuig van die Amerikaan!le lugma~ - 'n S~
t ipe - 'n snelbeid van 1,000 rnyl pt>r uur beret.k het . D1e 
vli<"gtuig is deur vier verskiJiende loodse bestuur en hd 'n 
spoed behaal wat wlssel van 850 tot rneer as 1,000 rnyl per 
uur Die Russe rnaak daarop aanspraak dat bulle veg
vliegtuie het wat 680 rnyl per u ur bereik. . Bulle is 
, ·oorsien van Brit!le spuit- motore. D ie nuus btervan bet 
groot opskudding in Arnerikaanse militere kringe gernaak . 
Eers nadat meer as 60 van bierdie mot~re na ~usland 
u itgevoer was, bet die Britse reger ing dit verbted. 

ROOIES KNAAG AAN 
FRANSE BESTAAN 

Die staking van <l ie F ranse 1 Die 500,000 stcenkoolgrawers 
mynwerkers wat ge&kied op be- staak a! sedert die begin van 
, ·el van die Kommunisties-be- vcrlede week as gevolg van die 
heerde ~[ynwerkersfederasie, is 1 regering se voorneme om ekono
besig om die omvang van 'n micse besnoeiings in die gena
opstand aa n te neem en die sionaliseerde steenkoolnywerheid 
J.<'r a nse ekonomie te ontwrig. I toe te pas. Die Kommunistc 

gebruik hierdic argument slegs 
as 'n dekmantcl om die werklike 

GOUDINI SE 
BED RAG 

I 
doc! van die staking te bedok: 
die oorname van die staat nadat 
hulle chaos geskep bet. 

Die Franse eerste minister bet 
die nawcek gedreig om die sta
king met gewcld te beeindig. Die 
Kommuniste het hom egtcr ge
antwoord dat bulle vasbcrade 
sal voortgaan. Intussen drcig 
ander vakbonde, waaronder die 
spoorwegwerkers om ook te be
gin staak. 

word waaroor die versk illende 
besettingsrnoondbede ooreenge
kom het. 

BRITSE BELA..VGE 

Watter aandecl Britse ny
weraars in die opstelling van 
h ietdie lys gehad het, blyk 
uit d ie notulc van die .,British 
Clock and Watch Manufac
turer's Association" wat 
getuienis !ewer dat privaat
belange die Britse regering 
oorreed het om lastige mede
dingers uit te skakel. 

Onder andere, Ices die notule 
van die 15dc jaarvergadcring 
van die bctrokke Britse vereni
ging as volg: .,Mencer Barret 
het gedurcnde die afgclope drie 
jaar lang onderhandelings 

~ gevoer om tc verkry dat die 
produkslcpeil van die Duitse 
horlosicnywerheid op 72 persent 

O.B . .-Jaarboek 
Binnekort 

Beskikbaar 
D i<" Unia le J aarboek 

van die Ossewabrandwag 
i!! nou in die pers en sal 
tE>t'n die eindt' van No
vember beskikbaar wees, 
volg<"ns die Sentrnlc Boof
kwartiel' mecd<"el. 

HiPr die eerste Uniale 
uitgawe is ' n prag.,tuk en 
sal allerwee waardeer 
wor<l . Die boek beslaan 
96 bladsye wnarvan 28 
bladsye foto's van opregte 
laertrekke, ens. bevat. Die 
Jaarboek voor '!ien in 'n 
dringende b<"hO<"fte wat 
reeds lank gevot>l is. As 
u nog nie 'n eksemplaar 
' 'a n h ierdie pragwerk be
stel bet n ie, stuur dan 
dadelik u 2/6 nan Sentrale 
HoofkwartiPr, Posbus 1059, 
Pretoria. 

REGTERS MOET 
KOMMUNISTE 

WEES 

I vasgcstel moet word met 1938 
as basis. Hy bet ta M daarin 
geslaag om die peil na 150 per-
sent a f te bring. So het by dus 
d ie beoo3"de resultant bereik en 
hoewel daar geen twyfel 
bestaan dat die Duit st> rs la ter 
hul borlosienywerheld weer op 
'n begt<" grondslag sal plans 
n ie, beskik die Britse nywerbeid 
in elk g<"\'al oor 'n Yt>rposing 
om bomself ste wig te organi
set>r . Danksy die bfomoeiing van 
mnr. Barrett sal ' n d t>t>l van die 
Duit11c fabriek c ta ns nfgebreek 
wor<l. !Unr. Cope b('lt onlangs 
'n inspeksiebesot>k by die 
tabr ieke afgele ; hy bd t eg<"
lykertyd ook die masjiner ie wat 
na ons oorgt>bring sal word, 
besigtig," aldus <li.- vt>rslag van 
<lie Britse h orlosiernukers. 

Terwyl die Britse regering 
sowel as die Amcrlkaners aan 
die een kant predik dat Duits- • 
land op die been gebring 
moet word, word elke moontlike 
middcl wat Dultsland in staat 
kan stel om weer te herstel op 
skaamtelose wysc van hom 
geroof. 

Die kommando van Goudini 
bet op 18 September bul O.B.
dag-funksie gehou en £151 in
gesamel waarvan £9 deur die 
Boerejeug. As gevolg van 'n 
masel-epidemle kon byna die 
belfte van die kommando nic 
die funksie bywoon n ie. 

Die Kommunhtiese reger ing 
Die staklngs kos F r ankryk van Hongurye h<"t 101 regters en 

elke dag p resies soveel as wat 
hy aan 1\farsballhulp ontvang. 

Uit die notule van die Brit.c;e 
horlosienywerheid blyk nat 
Frankryk nog lank voordat daar 
ooreengekom Is oor die aftakc
ling van Dultse fabrieke, die 
beste Duitsc tocrusting rec<ls 
afgebreek en dit vir homsclf 
toegeeien het. Oor hierdie 

Daar het nietemin groot gees
drif en belangstelling gebeers 

openbare vervolgers - sowat voorsprong wat die Franse bo 
een-tiende vun die land sc totaal hulle gekry het, voel die Britte 

Die regering van Brit tanje hct en dr. Erika Theron, Hoofvrou 
verskillende stadsrade aangeraai van die O.B. in Wes-Kaapland, 
om nic voort te gaan met die het 'n beslclcnde rede gchou oor 
sloping van skuilkelders nie, die taak van die O.B. en hoc 
aangesien dit nog weer gebruik hy hom moet laat geld onder 
mag word. I huidige omstandig hede. 

- afgedank omdat bulle ,onbe- verontwaardig. Daarby hct die 
,.Die o.B." word gedruk deur Pro I , . Dit 1 Franse groot hoeveelhede van 

Ecclesla-Drukkery Beperk Stellenboe~h troubare t>lt>mente IS. S . . · · . . . 1 d1e Dultse produks1e spotgoed-
Yir die elenaars en ultgewera: VOOR· deel van dtt> sw wermgsveldtog k k . , . 
SLAG (Edme.) Beperk Groote Kerk-~ • . . oop ge oop tn n pogtng om 
gebl-u 703, Poabua 1411, Kerkpleln, wnt tans deur die Rootes \an I die Britte die loef op die wl!reld-
Kaa.patad. s ta pel gestuur word. mark af te steek. 



• 

BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 13 OKTOBER 1948 

A.P.-Kongresse In FRAN Sf NE.E.M TOE.VLUG 
Kaapland en Tvl. TOT VOLKSBE.WE.GING 

' 
Die Afrikanerparty no \Ves-Kaapland boo op 2 en 3 Frankryk - naJs Duitsland een van die luste vestings teen Bolsje-

November 'n Afdellngskonferensie in. die stadsaal, Paarl, wisme op die va~:;teland van Europa -. bet sedert die einde van die oorlog 
waarop sowat 80 takke ' 'erteenwoordig sal wees om sake tot so 'n mate die slagofCer geword van regeringsveranderings en 
rakende organlsasie, ens., te bespreek, na mnr. \V. R. 1 K . . · k' d b' d' h d A 'k 
'Laubscher sekretaris van die Party in Wes-Kaapland onunun•sllese-mgegewe sta mgs, at 1er 1e on genoot van mer1 ·a en 
meedeel. ' ' Brittanje besig is om op ' n anargie af te stuur. Dit is daarom dat die 

Franse volk na ' n Ieier soek om bulle uit bierdie chaos te r ed, en volgens 
Die. kon!~rcnsie neem Dins- ~ UNIALE KONGRES huitelandse waa1·nemers is dit veral genl. Charles de Gaulle wat hiervoor ' 

dagm1ddag n aanvang en gedu- Die konferensie word opgcvolg • k' k 
ren e 1e aan w?r .aar .n deur 'n Uniale kongres van die d d . d d d • lin aanmer 1ng om. 
open bare vcrgadcrmg m die r Party gedurende die eerste twee Genl. De Gaulle en sy 
stadsaal gehou wat toegespre~k dae van Desembcr op Brakpan. Franse Volksbeweging het 
sal wo~d de.ur dr. D. G. Con~adle, Meer as duiscnd afgevaardigdcs sedert dit duidelik gcword hct 
L.V. vu U1tenha.ge en AdJun~- word verwag. Takke dwarsdeur dat partypolitieke spel Frank
Speaker en voors1tter van Kom1- die Unie moet sonder versuim ryk magteloos maak, vinnig in 
tees. Die konferensic sal sy re('lings tref om afgevaardigdes gewildheid toegeneem sodat 
werksaamhcde die volgende dag te stuur wie se name aan die daar vandag reeds voorspel word 
voortsit. Sekretaris, Posbus 8262, Johan- dat hy 'n meerderheid sal 

nesburg, nic later nie as 8 behaal as daar nou 'n verkie
November, gestuur moet word. sing uitgcskryf word - lets 
Vir losies moet afgcvaardigdcs waarop De Gaulle sterk aan
dirck in verbinding tree met dring, hocwel hy ook sinspccl 
mnr. F. Kolbe, Posbus 230 Brak- dat hy nie sal wag op 'n alge
pan. mcnc verkicsing om sy doc! te 

soos De Gaulle dit destyds 
gcsien het - en wat nou blyk 
juis te gewces hct. 

Ander stukkc sal lig werp op 
sy oorlogsoptrede. Onder an
dere word die loslating van 
Kommunistc in Algiers nog as 
paaiboelie teen hom gebruik. 
Hy bet bt'wyse dat by <lit 
gedoen bet onder druk van Win
ston Churchill. Sy besock aan 
Moskou sal hy ook kan ophclder. 

LOSLATINGS 

genes behah\e die · \\at van 
werklike misdade beskuldig is, 
uit die tronk los te lnat. 
Maarskalk Pctain sal nie losgc
laat word nic, maar toegelaat 
word om onder menslike om
standighede tc lewc. Die ou 
veldheer is tans 93 jaar oud en 
sy gesondheld is uiters kritiek. 

Elke tak sal vcrtcenwoordig 
word dcur een afgcvaardigdc en 
lede van die Afdelingsbestuur sal 
ook aanwesig wces. Die St>kre
taris doen 'n dringemle bt,roep 
op alle A.I•.-takke in Wes-Kaap
land om so ~>poeclig moontlik ver
gaderingH te bel~ waarop afge
\ 'aardigdt''! gekll'ii en beskry
wlngspunte opgt'!>tel mot't word. 
Beskrywingspunte mot't die 
St>kretaris, Groote K erkgebou 
705, Knapstad, nie later nie as 
SO Oktober bereik. 

i:\lnr. N. C. Havt'nga, Ieier van ber,eik nie. 
die Afrikanerparty sal die kon- Die verslegte internasionalc D e Gaulle is ook van Yoor
gres toespreek en sal na \erwag politieke en ekonomicsc toe- neme om a ile polltieke gevan
word 'n omvattende ool'!!ig gee stand wat moontlik op 'n 

Met die Kommuniste gaan De 
Gaulle ook afreken. Sy vcllig
hcidsafdeling maak reeds 'n 
studie van hul bedrywighede en 
hullc sal in die opcnbaar en 
volgens regsbeginsels verhoor 
word, aldus De Gaulle. 

In 'n o'nlangse persgesprck 
hct De Gaulle verklaar dat die 
wil van die volk nie weerstaan 
kan word nie en dat geen protes 
o! staking sal vcrhocd dat hy 
bewind aanvaar. Hy het die 
Franse rcgering van onwettige 
optrede beskuldig deur die 
munisipale verkicsings uit te 
stcl. Die Fransc algemcne ver
klesing vind eers oor dri() jaar 
plans, en volgens aanduidings 
gaan De Gaulle nic so lank wag 
voordat hy na die mag sal reik 

van die Afrikanerparty se be- wcrcldkrisis mag uitloop, ver-
leidsrigting. bctcr die kanse van De Gaulle 

om Ieiding in Frankryk oor te 
neem aansienlik, en waar
ncmers van die goed lngeligte 
blad Review of World Affairs 
spreek die mening uit dat dit 
moontlik nog hicrdie jaar of 

HET RUSLAND 
ATOOMBOMME? 

Die Sub-afdelingsbestuur van 
die Paarl reel tans vir verblyf, 
Afgcvaardigdcs moet asb. sorg 
dat hul name voor 30 Oktober by 
bostaande adres ingchandig 
word. Die Sekretaris sal hullc 
in kennis stcl waar hulle tuis 
moet gaan. 

Vergaderings 
Van A.P. 

Die Afrikanerparty in Wes
Kaapland is druk ann die 
organiseer en 'n hele reeks ver
gaderings, wat deur oud-sen. 
Naas Raubenheimer toegespreek 
sal word, word hierdie week ge
hou. 

vroeg aanstaande jaar kan I Swaar ontploffings wat ver
gebeur. tolk is as at~ombom-ontplof

rings is die afgt'lope week in 
Switserland gert'gistreer, maar 
die regering bet stilsywe daar
oor versoek. Volgens die aan-

i''u . Linnepakkie is by 

I 

1:'1 · I 
~· 

Die lUodewinkel I 
PAROW 

= === 

~ 

Gisteraand sou oom Naas, \'er
gese~ van mnr. \V. R. Laubscher, 
!ICkrctaris van die Party in Wes
Kaapland, 'n A.P.-vergadering op 
Rawsonville toespreek. Van
aaml word dnar een te Kweek
kraal gehou, terwyl oom N aas 
moreaand saam met die Adjunk
K.G., genl. J. A. Smith, 'n O.B.
vergadering in Belville toe
spret'k. Vrydagaand word daar 

I 
'n A.P.-vergadering op :\loorrees
burg gehou e n Saterdagaand op 
Tulbagh in die stadsaal. Die 
verrigtige begin om 8-uur n.m. 

Nuus aa11 alle Leesliefhebbers! 

DIE VLAM-BIBLIOTEEK 
Teen spesiale \'enninderde pryse aan Intekenare 

'N REEKS PUIK NUWE 
AFRIKAANS£ ROMANS, ENS. 

I 

BAlE WELKOl\1 

De Gaulle het hom die afge
lope tyd besig gehou met 
propaganda-toerc deur Frank
ryk waarop hy sy standpunt 
gcstel hct. Orals waar hy hom 
begecf het, het hy 'n goeie ont
vangs gehad en die veiligheids
maatrciils wat daar getref Is 
om Kommunisticse demonstra
sies die hoof tc bied, het -dik
wel:i onnodig geblyk. Selfs in 
die mees vyamlige dele van die 
land bet die polisie hul verba
s ing uitgespreek oor die ont
vangs wat Dt' Gaulle gt>n iet h t>t. 
Hy staan daarop dat 'n verkie
sing uitgeskryf moct word, 
maar so bang is die huidigc 
partykombinasie vir hom dat 
hulle nie daarvan wil hoor nle. 

SY .BELEID 

Aan die Franse volk het hy 
dit reeds duidclik laat verstaan 
dat as hy aan bewind kom hy 
(1) die genasionalisccrdc ondcr-
nemlngs aan privaat onder
ncmings sal vcrhuur of verkoop 
en dat hy Amerikaanse belcg
gings in Frankryk sal aanmoe
dig; (2) dat hy die arbeid sal 
reiil en Ianger werksure sal toe-

• 
ONDER ANDERE SAL VERSKYN 

l
i, pas lndicn dit nodig word en 

dat daar 'n einde aan die Kom
munistiese stakings gcmaak sal 

* BY DIE STERFBED VAN 'N VOLK - II 
deur J.\1. J. Pienaar II 

word; (3) dat by 'n gesagstaat 
daar sal stcl; (4) dat die Vt'rde
digingsbt'lt'i(l voorrnng sal ge
nit't en dat by datlelik politiel{t' 

* ROOI VERRAAD - deur J.\lagda. Boyce 

Va11aj begin 1949 sal 6 tot 8 boeke jaarliks 
verskyn - almal m et boeiende temas 

• 

I N T E K E N V 0 R 1\1 

AA..V: Saamwerk Hulpvereniging Beperk, 
Posbus 1230, 

PRETORIA. 

Vind asscblief ingcsluit 'n bed rag van 7/6 vir 'n 
eksemplaar van u ccrste publikasie. Ek ondcrneem om 
intckcnaar te bly vir die volle jaar 1949, en om by ontvangs 
van clke bock die bcdrag vir die volgende boek aan te 
stuur. 

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

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

t>n ekonomie<~e betrekking'l met 
genl. Franco van Spanje sal 
aanknoop. 

BA..VG VIR SOWJET 

Review of World Affairs, wat 
'n onderhoud gehad het met 
persone wat in nouc voellng met 

~' genl. De Gaulle vcrkeer, skryf 
I! dat laasg<>noemde van mening 

Is dat indien daar nie spocdig 
icts gedoen word om Rusland 
aan bandc te HI deur 'n teen
wig op tc werp nic, sy mag 
spocdi~t p;roter sal wees as di~ 
van die V.S.A. 

De Gaulle het sekerc histo
rlesc kaarte in sy mou wat hy 
sal spec! as die tyd daarvoor ryp 
is Dit sluit 'n merkwaardige 
brief in wat pres. Roosevelt aan 
De Gaulle geskryf het IU't na 
die Yalta-konferensie. Wan
neer dlt gepubliscer word, sal 
dit 'n aansienllkc sensasic ver-

)laak 8eker van u ek•rmplare d~ur dadfllk •n lnlekenanr te word. By 
onh-ann •·an rlke ~k brlaal u •·ooruJt \'lr dlr voJ.A'ende een. Sluur die 
lntrkt'n\~onn flaam n1~t 7 ·e vir ell,. Pf"'J'Ste ~k, aan: .,DIE O.H.," 
8.-\A~lWERK Ht;LPYER.t;NIOING BEI'ERK, POSBt:'S 1%30, PRETORIA. 

11 oorsaak; dit hct glo bctrckkinP: 
l,::::::========~=======-~=====~::::::::::....=~::""d I op die internasionale toestand 

duidings moes die ontploffings 
in Rusland voorgekom het. 
Daar is op gewys dat kragtige 
ontploffings heeltemal ander 
grtl.fiese tckenings toon as in die 
gcval van 'n aardbewing, hoewcl 
daar gccn positiewe manier is 
om vas te stel of dit atoomont
ploffings was nle. 

Die Duitsc weerkundige dicns 
in Stuttgart het ook aardskokke 
wat in Siberie plaasgcvlnd het, 
geregistrcer. Hulle verklaar 
egter dat dit maar net gewonc 
aardskokke was. 

In d ie V.V.O. bet die Ru!!
siese vt'rteenwoordiger \'erledt' 
week gese dat daar gehandel 
word asof Amerika die mono
polie oor die atoom bet, maar 
Rusland kan, as dit nodig i'l, 
hierdie verondustelling met be
wyse neerle wat baie ongemaklik 
sal wt>es \ir diegene wat meen 
dat bulle die base is. 

nie. · 

Bloemfontein 
Se Funksie 

Bloemfontein gaan vanjaar 
sy O.B .-<lag funksie op 16 Okto
ber bou. Die 'errigtinge begin 
tlie oggend om 16-uur met 'n 
verkoping in die Fieharlltsaal. 
Prof. A. P. \\lalan wat die 
openingswoor<l ~~ waarneem sal 
sy toespraak om 11-u\ll' !ewer. 

Van 12 tot 2 n.m. bedien die 
dame'! van d ie Spoor weglrom
rnando 'n kout> eetmaal en net 
<laarna sal Hfdt. Vale Ferreira 
tlie aanwesige'! toespreek. 

Ver<ler word ook 'n uitstalling 
gerei!l ,·an artikels wat deur 
geinterneerdes in Koffiefontein 
en die Sentrale Gevangenis ge
maak is. 

GROOT PRESTASIE 
VAN TWEELING 

Die kommando's l'an Tweeting onder Ieiding van 
hfkomdt. Danie ~leyer bet vanjaar O.B.-dag op 25 
'September baie suksesvol gevier, en die mooi bedrag van 
£70 gein. Vir 'n klein plekkie soos Tweeting is dit waarlik 
'n prestasie. 

Genl. Pict Badenhorst het om 
10-uur die verrigtinge met 'n 
kragtigc tocspraak geopen en 
om 3-uur sou die K.G. vcrwel
kom word, maar tot alma! se 
spyt was hy deur siektc ver
hlnder om tcenwoordig te wees. l 
Gelukkig kon genl. Herold van 
Springs, wat spcsiaal oorgekom 
het, in sy plek optree, en met 
sy kragtige en inspirercndc 
boodskap wat tclkens onder
breek was deur luide tocjulging, 
het hy alma! bcsicl met nuwe 
mocd en oortuiging. Tweeling 
se offislcre staan steeds op hulle 
pos. Hulle werk nie net wan- • 
necr dit Fondsdag of Majuba- , 
dag is nic. Een Veldkornetskap 
tel nou meer as 60 Brandwagte 
t>n in daardie seltde wyk is 
daar nog net S pel'!!one wat nie I 
by die O.B. wil aansluit nle. 

GE~'"L. PIET BADEXHORST 

' 
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HOLLANDERS STEL: 0.8. 
VOOR AAN LANDGENOTE 

' n Interessante beskouing vanuit Nederland oor die Ossewabrandwag 
word gevind in ' n artikel in die Christelik-kulturele maandblad, , Op 
den Uitkyk" deur I . Stap, wat kort gelede as afgevaardigde van die 
Nederlandse Bond van Jongeliedeverenightgs op Gerefonn~rde grond~;lag, 

' n besoek aan die Unie gehring h et. 

Hy gee 'n oorsig van die 
politieke stryd van die Afrika
ncr wat nic baie vleiend vir 
genl. Smuts en sy voorgangcr, 
gcnl. Botha, is nie. Hierdie 
leiers, so skryf hy, se beleid 
was om die Afrikanervel!lede te 
verloen terwille van Engclse 
samewcrking. Teen hicrdie 
bcleid bet die Boere in 1914 in 
opstand gekom. ,.Maar nog 
vee! groter omvang bet die 
rcbellie onder Ieiding van die 
O.B. <Ossewabrandwag) in 1939 
aangeneem toe die parlement 
beslult het om hom in die 
Twcede Wereldoorlog aan die 
sy van Brittanje te skaar en 
duiscndc Afrikaners na die 
Noordc gegaan het om die 
Engelsc Empire teen die nasio
naal-sosialisticse en fascistiese 
magtc by te staan. Toe het 
daar weer verdecldheid onder 
die Afrikaansc geledcre gckom. 
Onder die Engelsc vlag gaan 
dien? - dit nooit nie! het die 
O.B. ges~. 

,Hicrdie O.B. het sy ontstaan 
te danke aan die eeufecs van 
1938 toe dit was asof 'n mildc 
manncreen van llcfdc, ver
draagsaamheid en waardering 
onsigbaar met elke Voortrek
kcrwaentjie saamgctrek het om 
neer te sak op alma! wat om 
daardic waentjie geskaar het." 

Die Afrikaners, so gaan hy 
voort, bet in drie groepc ver
decl. Die cerste groep was di~ 
wat saam met die Brit na die 
oorlog gcgaan bet, die tweedC' 
was die wat aileen langs die' 
wcttige weg hul roeping gesicn 
hct. ,Die derde grocp was die 
grocp van die O.B. As 'n 
suiwer kulturele organisasie in 
1938 begin, het hy nou ontwik
kcl as 'n militcr-gedrildc grocp 
van merendeels jongmanne wat 
deur opruiing en sabotasic die 
Engelse lelik in die wicle gcry 
hct. As hy dan nie toegelaat 
was om ncutraal te wces nie, as 
hy m~t kant kies vir of teen 
die Empire, dan was dit vir die 
Ossewabrandwag 'n vansclf
sprekendhcid dat hy nooit die 
imperialistiese kant kan kies 
nic." 

SOOS IX HOLLA.."D 

,Telcgraaf- en telefoondrade 
is deurgesny, militere geboue 
opgeblaas, polisie en milit~re 

gcmolesteer, skepe beskadig, en 

so moontlik getorpcdeer 
parallel met die ondergrondse 
bcweging bier teen Duitsland. 

,Gevolg: TccnmaatrcC!s van 
die regering! Klopjagtc, arres
tasics, opsluit ing in sci en kon
sentrasickamp. ,HisteriQie en 
onregverdige vervolgingsug', 
hct d ie O.B.-er ges~. Agt-cn
vyftig man is ses maande lank 
in selle van die Fort in Johan
nesburg aangehou sondcr dat 'n 
aanklag teen bulle ingcdien was, 
sonder dat bulle tocgelaat was 
om bul prokureur. te sien, son
dcr dat bulle voor 'n hof 
gcdaag was. Toe bet bulle tot 
hongerstaking• oorgegaan om die 
regering te dwing om bulle of 
aan te kla of los te laat. Dalirop 
is 'n aanklag van boogverraad 
teen bulle ingedien. Vyftion 
maande bet dit gcduur voor
dat bulle voor die bof verskyn 
het. Toe is die saak verdaag 
m alma! in 'n konsentrasiekamp 
opgesluit. Nie aileen mans, 
maar ook mcisies en jongvroue 
met suigelingc is sonder aan
klag in selle opgesluit. 

VROUEl\IOED 

,Ecn geval van baie wat in 
die gcsk r iftc van Die O.B. te 
vind is. 'n Jongman hct gcweier 
om in die sci aan die polisie 
medcdclings tc docn omtrcnt sy 
kamcrade. Hulle bet toe na sy 
jong vroutjie gegaan, wat in 'n 
baie delikatc gcsondheidstoc
stand was, om haar te vcrsoek 
om druk op haar man u it tc 
oefen dat hy moet praat. Hulle 
bet niks teen haar man gchad 
nie, en as hy maar net die vrae 
wou beantwoord, dan sou bulle 
hom loslaat. Sy het by hom 

as jy verklik kan jy na my toe 
teruckom. E n, ag, ek bet jou 
nodig - so nodig soos ek nog 
nooit iemand in my lewe gebad 
bet n ie. 1\faar el< se vir jou 
nou en bier, dat as jy teen jon 
mede-Mrika ner getuig, dan wil 
ek jou nooit weer sien nie en 
jou e ie kind sal jou nie wil 
ken nie.'' 

NOODHULPFONDS 

,In J a nuarie 1941 was daar al 
tusscn 400 en 500 man in die 
konsentrasiekamp opgesluit. Hul 
gesinne is aan armoede prys
gcgcc, maar die O.B. het 'n 
noodhulpfonds ingestel en aan 
die elndc van die oor log was vir 
die noodlydendc gesinne reeds 
£85,000 aan kontant aileen inge
samel. Nog altyd tot op die 
huidige dag word daar v ir die 
gctrcfde gesinne gcoffer en 
word liefdegawcs ingesamel vir 
hullc wat nog nie vrygelaat is 
n ie. 

,Liefdcgawe vir die manne
broeders, haat en wrok vir die 
,perfide Albion' wat hom in die 
kreet uit: ,Ons hct maar een 
vyand, en dit is Engcland.' " 

Ten slotte lui d ie artikel dat 
haat vir Engeland menige' 
Afrikaner waardering laat kry 
hct vir die nasionaal-sosialismc, 
maar dat as aan hulle verdulde
lik word wat presics die nasio
naal-sosialisme is, dan se bulle : 
, J a, maar so is ons nie nasio
naal-sosialistics nie." 

Hofgeding 
Oor Setel 

in die sel gekom en in teen- T 1 N 
woordigbeid van die polisie hom a m 0 g 
as volg aangesprcck: ,Hulle se I Dit is moontlik dat die pctisie 

, van adv. John Vorster wa t sal 
- - ----"-- - - ----'-- beslis oor wic die L.V. vir Brak-

1 
pan moet wces, en wat volgens 

NUWE. L. V. VIR plan op.29 Novembc: in die hot 

I 
moet· d1en, weer mtgestel sal 

GROE.NPUNT word, aangcsien die sittende lid, 
mnr. A. Trollip, wat met twee 

. . d B 1 t t stemme die paal gchaal hct, tans 
MaJ. P 1et van cr Y wa me in die buitcland is en dit nic 

die tussenverk!csi.ng te Bre~as-~ sekc-r is df by voor daardic 
dorp verslaan IS, IS verlcde ry- datum terug sal wces nic. 
dag onbcstrede tot volksraads
lid vi r Groenpunt verkics. Die 
vakature bet ontstaan as gevolg 
van die dood van mnr. R. W. 
Bowen. Maj. Van dcr B yl is 
een van die weinige Afrikaans
sprckende L. V.'s van die Ver
enigde Party, en toe daar oor I 

Die petisie teen mnr. S. J . 
Tighy sal waarskynlik op 1 
November in die hof dicn en 
die cen teen Minister Ben 
Schoeman op 15 November. 

sy nominasie besluit moes word, 
hct een partyvoorman beldem
toon dat hy darcm weet wanneer 

Administrateur om op die plattcland ,Oom" en 

RUSSE EIS 
SKEPE Vir Transvaal J ,Boetie" te _s~_. _ 

Ru&land bet Italii~ versoek om 
non onmiddellik die oorlogskepe 
waarop by kragtens die Itali
aanse vrt>desverdra g geregtig h;, 
a f te !e wer. Engeland en Ame rl
ka bet bulle aansprake op die 
sk epe prysgegee mits dit ge<;loop 
word. 

Dr. W. Nicol sal d ie volgende I 
Adminlstrat~ur vir Tra nsvaal N 
wees. Na ~·erwag word sal by a 
sy pligte op 1 November aa n
vaar. Ten g~volge bierva n sal 
by moet bedank us ~[oderator 
van d ie Netlerduits H en ormde 

40 Jaar 

of Gereformeerde Kerk. 
Intussen hct die Hoqggcregs

hof van Transvaal uitspraak ge
gee dat die amp van mnr. S. 
A. Lombard as waarnemende 
administrateur, ongeldig was. 
D ie saak het gespruit uit 'n [ 
aansoek van die Pretoria-stads
raad teen die proklamasie van 
die waarncmcnde administrateur 
in verband met nuwc stadswyke. 

Die bevinding van die hof sal 
meebring dat die regering by 
wyse van spesialc wetgcwing 
alles sal moet goedkcur wat 
deur mnr. Lombard gedocn is. 

Die Cape Times bevat ' n be
rigg ie waar in die volgcnde 
voorkom : ,:Unr. Greenwood, 'n 
ma n van Yorkshire, bet in 
1908 na Suid-Mrika gekom en 
by sy aftrede uit die diens van 
'n stedelike firma aan die end 
va n verlede jaar, bet by begin 
om M rikaans te leer .'' Daar 
word bygevoeg dat mnr. Green
wood op die ouderdom van 68 

DUITSE. PLASE. 
VIR BRITSE. 
IMMIGRANTE. 

jaar die beste in die Tegniese . . 
KoUege se Mrikaanse klas is. Ee~-en-negenhg piURe m Ta.n-

1 

ga ny,1ka wat voorbeen aan Duit-
Blykbaar ontbreek dit 'n sers beboort bet, maa r wat tleur 

mens aan Ius om Mrikaans die Britse onteien is toe die 
te leer solank jy in die diens I bes itte n na Duitsland gedepor-
van sommige Kaapstadse teer Is, is nou aan Britse immi· 
firmas is. grante gegee • 

WIL BOIKOT VOORKOM II 

Britse rolprentmaa~kap

pye vocl onrustig oor die 
verlics wat bulle ly as 
gevolg van die georgani
seerde Amerikaansc boikot 
van Britse rolprente. Uit 
Londen is die afgelope 
week berig dat die moont
likheid oorweeg word om 
films wat die teaters nle wil 
draai nie, deur middcl van 
televisie aan die Amer i
kaners te vertoon. Brit

tanjc het hom sedcrt die 

einde van die oorlog vera! 

toegclc op die maak van 

televisietocstclle wat aan

pas by Amerikaanse toe

standc. 'n Britsc werker 

is hier besig om ccn van 

die pas voltooide televisic

toestclle wat vir uitvocr 

bedoel is, na te gaan voor

dat dit verpak word. 

l.i;;;;;;;;;;;;==-===;;;;i.! 

KOMMUNISTE 
GEBAN 

Maleia bet besluit om die 
binnekoms van aile Kommuniste, 
waaronder lede van die Britse 
en Australiese Kommunistiese 
part~·e, te !x>let. Kornmuni~>te wat 
ret>ds die la nd ingekom het, sal 
gedt>porteer word. Daar sal 
geen uitsondcring gemaak word 
n ie. volgens 'n a mptelike aa n
kondiging. 

\'lR BESONDt;RHEOE A.UiOAA.'IiDE 

V ASTE EIENDOl\1 
* Boupersele 
* Woonhuise 
* Plase 
* Beslghede \ir die Kies

keurige Persoon 
RA A DPLE E G: 

J. (KOTIE) THERON 
CROXLE Y-GE BOU 

KUSWEG STRAND 
I l'O~IR-.; 78 - FO()N %67 

Strand-erwe en Huise te Koop 

BESKERM! 
BRAN D-Assuransie by-

. CA~IT. ~£ . --- -- - -- ---. ., • .., ' '?'!' 
SUID-AFRIKAANSE NA~IONALE 

TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke dwandeur 41e UnJe. 

f+obeer die nuwe 
SPRINGBOK· 

.. Medium·· 
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Versmaaide Hulp 
, 

Onderwyl die Franse en Engelse staatsmanne nog 
krampagtig vasklccf aan 'n lys fabrieke wat in Duitsland 
afgetakel moet word ten einde te vcrseker dat hierdie land, 
wat slegs met Geallieerde skenkings op die oomblik aan 
die lcwe gehou word, nie 'n dcrde wereldoorlog sal ontketen 
nic, begin die Amcrikaners nou blykbaar tot die ontdekking 
te kom dat die derde wereldoorlog nie deur Duitsland nie, 
maar stcllig deur .,kameraad Stalin" aan brand gesteek kan 
word. In daardie geval kan Duitsland besmoontlik van 
hulp vir die Wc>ste wees- indien by toegelaat word om te 
lewe - so skyn die gedagtegang in amptelike kringe nou 
langsaam te loop. Daar word dus op die Franse en Britte 
druk uitgeoefcn om die hele belcid van sloping van nywer
hede in hersiening te necm. Die 300 fabrieke op die 
swartlys wat na drie jaar van stelselmatige aftakeling nog 
gewerp word teen Rusland. Maar selfs daarvoor sien die 
oorgebly bet, moet nou as 'n wanhoopspoging in die skaal 
BrUte en l'ran~ nie kan!l ole. Bulle strlbbel teen. 

SPANJE 

t 
Maar die Duitse volk is nie die cnigste faktor wat teen 

die Oostcrse agressie inge-skakel kan word nie. In die Suid
wes-boek van Europa le daar 'n uiters strategiese land wat 
die ingang tot die Middellandse See beheer. ffierdie land 
bet in die afgelope oorlog 'o strenge onsydigheid gehand
haaf, bebalwe dat hy toegelaat bet dat 'n vrywilUgersleer 
t~n die Bolsjewiste in die loopgrawe geveg bet waar Britse 
Tommies en Amerikaano.,e Yankees eersdaags stelling sal 
moet gaan lnoeem om die beskawing te red. Genl. F'ranco 
bet hicrdie onsydigheid gchandhaaf ten spyte van die feit 
dat by onder die duurste verpligting gestaan bet teenoor 
Hitler en Mussolini met wie se hulp by in staat gestel was 
om die rooi verderf uit Spanje te verdryf. Maar onder 
bekoring van die hcildronke van ,premier" Stalin bet die 
Westersc moondhede in 1946 besluit dat Spanje as 'n uit
vaagsel bchandel moet word. Aile diplomatieke betrekkinge 
met hom is afgebreck, by is uitgesluit van die V.V.O. en 
daar is selfs gepraat van die toepassing van ekonomiese 
sanksics teen hom - hierdie land wat onsydig gebly het! 
Maar daar is nog verdcr gegaan om die , beskawing te red" 
- soos by ook in Duitsland .,gered" word deur middel van 
die aftakeling van horlosiefabrieke: Westerse staatsmanne 
het in 1946 plegtlg saamg~weer met die uitgeboenderde 
leiers nn die rool skrikbewlnd in Spanje om ontslae te 
raak no die wettlge regering van die Spaanse volk. 

En wat was nou eintlik die sonde van genl. Franco"? 
Hy het glo ondemokraties opgetree toe by sy ,·aderland ult 
die kloue no Moskou gered het. In plaas , .an tot die 
stembus te gaan en as opposi.,ieleier 'n marteldood in Siberie 
of die tronk te sterf, soos die een ,opposisieleier" na die 
ander die afgelope paar jaar in Oos-Europa gesterf het, 
het hy na die enlgste oorgeblewe wapen gegryp om die rooi 
skrikbewind nn "'Y troon te stoot. By het met bomenslike 
soldatemoed en lnspanning l>Y land bevry nadat die ~oge
naamde demokrasle nie in staat was om die rooies uit 
bewind te hou ole . . 

Maar natuurlik, twee jaar gelcde was Rusland ook nog 
dcmokraties. Toe bet hierdie ,demokrate" nog saamgesit 
op die regbank van Neurc>nberg en in die raadsale van die 
Verenigde Volke waar bulle ,Demokratiese Handvcstc" 
gehelp opstel bet. Toe was dit nog ,fascistles" om Rusland 
te kritlseer en waH dit demokraties om Duitse offisiere op 
te hang vir die slagt ing van 50,000 Poolse offisiere in 
Katyn - 'n misdaad wat (leur 'n internaslonale Rooikruis
kommissie op rekening van die Rosse geplaas is. 

,POLISIESTAAT" 

Maar die wereld het twee jaar ryper geword. Vandag 
boor ons nie meer van die .,demokratiese" Rusland en van 
,.premier" Stalin nie. Ons boor nou van die Bolsjewistiese 
,.polisiestaat" en ons verneem van twintig miljoen Russiese 
slawe in doringdraadkampe. Nogtans, ,diktator Stalin" se 
afge,·aardigdes sit nog in die raadsale nn die \ '.V.O. en 
genl. Franco sit op die ashoop, en Britse en Franse staats
manne maak beswaar as Amerikaners begin praat , ·an 
Spaanse hulp teen die Bolsjewisme. Hul bekommer bulle 
nog oor hul !Oames\\·ering,.,erpligtings teenoor Bolsjewistiese 
huurlinge, wat by hulle nog swaarder weeg as die wereld· 
bcdreiging van die Oosterse ,polisiestaat". Want, kyk, 
genl. Franco het nie weer die Britse parlementere stelsel 
inge,·oer wat die Kommuniste indertyd in staat gestel bet 
om Spanje te oormeester nie! Hy moet eers weer die par
lementere stelsel in,·oer, dan kan hy deelneem aan die 
onparlementere stryd teen RuRland! 

Langs ,fascistiese" Spanje le ,demokratiese" Frankryk, 
wie sc besondcre bydrae tot die ,demokratisering" van sy 
buurman daarin bestaan bet dat by rooi bandiete toegelaat 
bet om vanaf sy grondgcbied aanvalle oor die Spaanse grens 
te doen. Hierdle Frankryk het sedert die see\ierende 
afsluiting van die oorlog reeds elf regeringskrisisse gehad 

• en berigte wil dat die Amerikaan'>e milit~re owerheid nou 
openlik , ·erklaar dat hulle Spanje die plek nn Frankryk sal 
moet gee as afMpringplek teen Rusland. Die demokratiese 
bewindloosheid in l 'rankryk maak hom 'n te gevaarlike 
staanplek \ir 'n demokratiese lei>r! 

(vervolg in vo]gonde kolom) 

KLE·INGEESTE EN 
DIE GROTES 

Die Kommandant-generaal, dr. Hans van Reuslmrg, skryf U!'> "·olg na 
aanleiding van die berig dat die Britte voornemens Is om sekere 
hoe Duit~c offisiere te verhoor: -

Enige ccue gclede hct 'n 1 sou in hul tuin rose geplant bet 
Bevelvocrder wat in Orlcke- of wat ook al! 
land geveg het, sy naam voor Die Ieser bet becltcmal gelyk. 
die vergctclheld ger<'d dour Dis onmoontlik om Von Rund
goedsmocds die wonderskone stedt , .an 8 y Ardennes-offensiet 
Akropolis van Athcnc te born- te skei d eor hom de ur 'n tower
bardcer on te skend. As hy 
dan te klein was om bcroemd
hcid tc verwcrf dan wou hy 
minstens berugtbeid crf; 'n 
sekere onbcnullige sir Hudson 
Lowe hot later in die geakiede
nis lngcgaan as die man wat 
die vcrowcranr van Europa en 
die byna aangebede held van 
die Franse volk, Napoleon, op 
St. Helena die lewo dour klein
like vcrvolging vergal bet. 
Met ander woorde, daar is 
sekcrc tlpcs wat slcgs dour bul 
onaangennme trekke bekend 
(om nou te swyg van 
.,bcroemd") kan raak. Min ot 
meer soos die gal vanwee sy 
bitterheid. 

\ 

Die Britsc regcring van die 
hecr Attlec moet oppas dat 
bulle nie diesclfde skcwe aan
spraak op onvcrgectlikheid 
gaan maak nic. 

TWEE BERIGTE 

slug te ,demilitarist>er" ...•.. 
en hom dan vil' die Ardenne~o

offen!licf aanspreeklik te hou. 
Mnr. Attlee se regcring maak 
aansptaak op bonatuurlike 
magtc wat selfs 'n Bavcnda
toordokter as bokant sy vuur
maakplek beskou. Nietemin, 
so hang die saak nou cenmaal 
saam. 

KA..."" HELP 

Ons wil vir nlemand skcrm 
wat wctte oortrqc bet en wat 
dit moet verantwoord nie. Maar 
hierdie bloeddronke huigclary 
laat elkeen onmiddellik simpatlc 
voel vir die boogstaande offi
siere wat ses jaar lank teen die 
magte van vyf kontinente gcveg 
het en wie sc dienste ook van
dag nog teen die Rooi Vloed uit 
Asie kon mechelp. 

En ons is d'ankbaar dat daar 
in Engeland manne van aansien 
teen hierdic verbysterende mis
daad protestecr, onder andere 
'n Vlootadmiraal. 

Ons is maar 'n klein volk en 
kan nie maklik 'n volksgC'noot 
::;e !ewe ontbecr nie. Nlt-tt>min 
is daar minder bitterbeid in die 
Afrilmnervolk oor die om .. treek !l 
vierduisend gesneuwt>ldt-!; \ ·an 
die Driejarige Oorlog as oor die 
vyf man wat op Slagtu~tnt-k 
gf'hang d. \Vaarom? Omdat 
dit 'n diepe waarbeid is dat die 
gras baie vinnig weer groei oor 
'n slagveld, maar uoolt oor 'n 
skavot nle. 

en die Engels.'!prekendes me
kaar moot vcrstaan en mekaar 
moct leer rcsp('ktcer, \\-il ons 
met nadruk sO dnt die oorgrote 
mccrderhcid van die Afrikaners 
(sekerlik die hcle O.B.) voor
becldo van die bctere tipe gaan 
sock by di6 manne en vrouc 
wat hul rcgcl'ing se infame op
tredc laak; die regering self sou 
on1 oo"rlaat ann die geselskap 
van die skobbcjak wat die 
Akropolis geskend hct en san 
die van sir Hudson Lowe .... 
'n h!Cna wat 'n sterwende 
arend se laastc ure vergal bet. 

RJJsse Bring 
Duitse Leer 
Op Been 

Rusland Is besig om •n Duitse 

leer van 40,000 man wat moct 

dicn as pollsie-amptcnare in 

Russies-Duitsland op die been 
te bring. AI die sleutclposte 

word tocgt•kC'n ann Duitse offi

siere wat scdert die einde van 

die oorlog onder Von Paulus in 

Rusland opgolci is. Ook Duitse 

krygsgcvangcncs wat tydcns bul 

verblyf in Rusland bcarbei is 

deur die Kommunistc, word nou 
in hierdic Jeer opgcncem. Daar 
word gcmcen dat dlt die begin 

Twce berlgto uit Engcland, 
wat mckaar tot 'n mate ncutra
li!!ccr: Die Britac regerlng 
gann die Duitae beroepsoffi
siere maarskalkc Von Brauch
ltscb, Von Mannstcin en Von 
Rundstcdt glo van oorlogsmis
dadc aankla, m nar omdat cUt
dade di~ i'l wat binne dit- n•r
oorbofde kla.. in die ooriO&'!Ire~t 
\Ill (mt-t andf'r woorde: om<lat 
die dadt- glad nie mi!idadt- i~; 
nie) gaan hullt- die drie ''-'reld
beroemdt- offillif're t't"rll ,.dt>mili
tu ri!>('('r" .... t>n wt-1 mt>t tt>rug
wt-rkende krulf. Ons wcct dat 
hierdie bewerlng dol klink, 
maar dit Is nle ons dolheid nlc; 
dit is die dolheid van die Britse 
rcgering. Ons wil vcrder gaan: 
die bondsdolhcid van die Brltsc 
regering. Omdut di~ din~ta wat 
onder di" Jt•iding van militt:re 
offisiere Jtl''lkit"d bet in orde is 
luidens dl t> oorlogsrt>~t \·an alle 
volkere t-n omdat die nange
klaagd<'!l dull nie skuldlg- bt'vind 
KAN wortl nle, mot-t hul'ie 
beskou word a11 burgt>rllke per
sone wnt milittlre b nndf'linge 
uitg.-vot>r of Kt>las ht-t. Sodra 'n 
BURGERLIKE pt>riiOOn sulke 
dinge tloen is dit nntuurlik 
strafbnnr volgens burgerlike 
sowel 11!1 militt\re w('t . 

E~GELSSPREKENDES is van 'n Russiese poging om 'n 

En as burgers van •n land, pro-Sowjet Duitsc lelor op die 
waar dit noodsaakllk ia dat ons been te bring. 

O~AFSKEID.'"AR ' 

,.Maar die dade Is mos beel
temal onafskcibaar van die 
miliUire gcsag wat hulle gevoer 
het!" sal die Ieser ultroep. Son
der die gesag sou die dric 
mannc glad nie daardic ding'(' 
gedoen het nie; hulle sou glad 
nic In die veld gewees het nie ; 

Maar selfs op hierdie sta
dium maak Britae staats
mannc nog beswaar teen die 
insko.keling van Spanjc. 
Hulle, wat tot kort gelede 
bereid was om ,premier" 
Stalin se polisiC>staat as 
.,demokratiC>s" tc> nanvaar , is, 
sover dit beskaafde wcsterse 
nnti-kommuniste betref, nie 
gC>willig om iets anders as 
volksregerend te aanvaar 
behalwe die pnrlC>mentarisme 
wat Spanje in die rooi ellende 
gestort het en tans be-~lg Is 
om Frankryk !'W om·eilig \ir 
die beskawln~t te maak dat 
sy senior oondgenoot nie 
e-ens kan!4 sien om HY bf'vry
dingsleer daar te laat fltelllng 
ioneem nle. 

• 
In Afrikaners Bly 

Argentinie Getrou 
Aan Godsdiens 

Daar is tans nog t~owat 500 
Afrikaners in Ar&'entinie, \ 'OI

genl! inligting wat op die on
lang<~e PartikuJiere Sinode Yan 
dit> Gerefonnccrde K erk \an 
Kaapland in Kaapstad Yerstrc>k 
i!i deur ds. Piet du Toit, sekrt>
tari'l Yan die S.G. Kerk "" 

K.G. se Dank 
Die Kommandant-generaal, dr. 

Hans van Rensburg, rig onder
'ltaande woorde ,·an dank a11n 
almal wat aan hom gedink bet 
op sy verjnardng. 

Alle vriendc wat so bedagaaam 
aan my telcgramme met my on
la.ngse verjaardag gestuur hct, 
wil ek langs bierdic wcg my 
warme dank betuig. Ons hcl 
baie dingo in hierdie afgclopc 
sewe, agt jaar deurgcmaak en 
baie dinge geleer. Maar die 
kosbaarstc wat bierdie jarc on1 
geskenk het, is die vriendskap
lik en onderlinge vcrtrouc en 
liefde wat in duisende harte ont
kiem hct. Die grootste en hcg
ste kameraadskap in die Afri
kanervolk is vandag die Ossewa
brandwag, en clkccn van ons 
wens aan die ander toe alles 
wat good en heilsaam is." 

I 

.\rm'!orgkomml!!!tif', wat uitgf'
nooi was om dit- Sinode oor die 
onderwf'rp to.- tt> c;pret-k. Hy 
bet gcse dat hierdie mcnse nie 
ten gusto van rcpatriasic na die 
Unie is nic, blykbaar weens die 
mate van vcrspAansing wat 
reeds onder die klnders plaas
gcvind het. Nogtans het hulle 
aan hul Afriknanse tradisies en 
gods~iens getrou gcbly. 

Twet>df'rde nm hit-rdie Afri
kant'r<l I" lidmate van die 
Gereform!'t>rdt- Kerk, f'n die 
~.G. Kt>rk hf't aanw' f'el dat 
bulle dNar 'n prt-dikant , ·an 
die G<'rt•formt>t-rde Kf'rk be
dit-n mot>t word met steun Yan 
die N.G. Kt>rk. 

Die slnode het die aanbe
vcling aanvaar en prof. dr. J. P. 
Joostc_ van die Tcologiese Skool, 
Potchefstroom, het aangckondig 
dat dnnr reeds 'n student inge
willig het om na voltooling van 
sy studle no. Argentln!il te gaan. 

SKIL\'Rl. 

SKif,\'R\ .~KILt'l:R- en Haarver
aterkmlddel senee. oklltera en 

jeukcnde kopvel, bat nuwe hare l:l'oel 
en YOOrkom ontydlce ~ "-ord. By 
alle aptektra or II~) DC'S .\lau ..... 
haa~la4. (2) 

• 
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GEEN REPUBLIEK 
SONDER WERK 

,Rypmaker'', Pretoria, skryf: publikeinse tradisie te beskou 
. nie as lets wat aan die ver-

. In 'n onlangse ant~oord m l lede aileen te behoort nie, maar 
d1e Volksraad het d1e Eerste k _ 1 _ aan die toe-
M" . . d t d" H N p 1 oo en vera 

d 
tnl~-~r. gese :rk 1? ·• · ·t w7 koms. Deur non-republikeine 

eeg I n re_pu I emse par Y ~s (soos die oorgrote gros van die 
maar dat dte volk nie ryp v1r E 1 kendes) nie te ver-
' bl" k . . Ek lkom nge sspre n_ repu le IS nte. . verwe stoot nie - waarom sou mens? 
dte ee:ste. dee! van d1e antwoo~d _ maar die oortuigde republi
en wtl hler my spyt oor die keine, soos die hele Ossewa
tweede deel te kenne gee. Mens b d og minder te ver
vra jou af, as hierdie volk wat ran wag, n 
nooit 'n ander staatsvorm geken stoot. 
bet nie as die republikeinse en Ek weet die pad is nie maklik 
wat enige jare gelede sy eerste nie; ek weet ook dat die raad 
Eeufees met tonele van aangry- nie sommer voor die handlig
pende aandoening oor sy republi- gend is nie. Maar ek weet nog 
keinse verlede gevier het, nou beter dat die maklike pad nooit 
nog nie ryp vir die- republikeinse die republiek of die republikein
geloof is nie, dan is dit heme!- se daadkrag sal bring nie. 
tergend om te sl! wanneer hy dit Ek weet verder dat die heel 
wel sal wees. maklikste pad is die een wat 

· Maar ek wil billlkheidshalwe 
aanneem dat die Eerste Minis
ter bedoel het dat die een 
volksdeel (die Engelssprekende 
Afrikaner) nie ryp is nie. Ek 
is geneig om saam te stem en 
ek wil verder gaan en sli dat so 
lank as die Ryksbande bestaan, 
sal hy nooit ryp word nie; nie 
omdat hy noodsaaklik 'n slegte 
Afrikaner is nie, maar omdat 
dit weer sy tradisie is. Solank 
'as die Ryksbande bly - geen 
Republiek nic; en solank as daar 
geen Rep6bliek is nie - bly die 
Ryksbande! 

Siedaar die pOSISie SOOS die 

mens nog laat se .,ons is wei -
maar die volk is nie ryp nie." 
Dit stel die republikeine tevrede 
(d.w.s. diegene buitekant die 
O.B.> en dit laat die volk (wat 
nou die skuld dra dat hy .,onryp" 
is) voel dat hy hom nie hoet uit 
te sit nie, want die republiek van 
die Afrikaner is gelee in die 
Kammakammaland - ,Oos van 
die maan en wes van die son." 

Ons besef die moeilikhede (die 
O.B. bet mecr moeilikhede op 
die vierkant duim as die ander 
saam) maar ons besef ook dat 
alle stryd gemik is op 'n doel 
en' dat 'n doel altyd in die 
toekoms gelee is; met ander 
woorde, nooit durf die Ieiding 

Eerste Minister dit blykbaar verslap en die indruk versterk 
aanvaar. dat van die doel nou afgesien 

word nie - tensy dit vanself 
soos manna uit die hemele gaan 
neerdaal op 'n volk wat oornag 
,ryp" geword bet. 

f Soos Ons Le1ers1 I Dit Sien 

GRAFTE BY 

WYE. ONDE.RSTE.UNING 
VIR LAE.RTREK VAN 

BOEREJEUG· 
·f 

PAUL ROUX 
Hfgenl. J. F. van der 1\lerwe, 

P.K. Kaallaagte, skryf: On
langs het ,Oom Ghandhi" in 
Die O.B. geskryf oor , kinder
graffies uit een van die Voor
trckke. 

Sy idee van 'n kranslegging op 
die graffies was ons cerste taak 
nadat die Ossewabrandwag op 
Paul Roux gestlg was. Daardle 
dae was byna 100 persent 
nasionale Afrikaners eens in die 
stryd teen Suid-Afrika se deel
name aan die oorlog. Haat en 
tweedrag was totaal vreemd en 
ons het alma! bale sterk gevoel 
vir die behoud van ons nasie
skap op gemeenskaplike gronde. 

Die Boerejeug van die Noord
weste het van 24 September tot 
1 Oktober 'n bale geslaagde 
Laertrek gehou op ,Gifkloof", 
die plaas van hoofgeneraal J. A. 
de Wet Strauss, sowat 15 myl 
van Upington af. 

Die kamp was onder die knap 
bevelvocring van die Jeughoof
kommandant P. J. Taljaard. 

Daar was sowat 100 laergan
gers, en saam met die besoekers 
aan die kamp was daar som
migc aande sowat 140 om die 
kampvuur. Bale van die be
soekers was mense van verskil
lende sienswyses, en meer as dit> 
helfte van die laergangers het 
nie aan die Boerejeug behoort 
nie. Daar bet egter so 'n aan
gename gees geheers dat ons 
Yol vertroue is dat byna a lma! 
sal aansluit by die Boerejt>ug. 

Ons weet nou met welke mo- ' Komdt. Taljaard het gesorg 
tiewe. agterdog en tweespalt in vir 'n volledige en leersame pro
ons geledere gebring is. Daar- gram vir elke dag. Laergan
die dae was daar geen moeilik- gers is besiggehou met ocfening 
held om met kort kennisgewing van vlagparades, wagtcwisseling, 
'n paar honderd Brandwagte by- liggaamsoefeninge, skyfskiet, 
een te bring nie. Op 4 Novem- aanleer van die semafoonkode, 
ber 1939 het ons daar op daar-
die kindergraffies 'n pragtige 
krans gele. 

Sover ek destyds gehoor bet, 
was dit kindertjies wat aan 
masels beswyk het en. ek meen 
dat dit die trek van Landman 
of Liebenberg was. Ek is nie 
seker nie. 

Ek besit 'n kiekie van daardie 
kranslegging waar die ware 
Brandwagte hul liefde vir hul 
eic verewig en die verdeling deur 
partypolltieke swendelary afgele 
het. 

Groblershoop 
Berei Voor Vir 

Groot Fees 

praatjies om noodhulp, ens. In
teressante besprekings oor die 
verskillende regeringstelsels is 
gevoer en almal het daaraan 
deelgeneem • 

1\t:enigc laerganger sal nog 
bale torug verlang na die aange
name aande van sang, musiek, 
voordrag en grappe om die 
kampvuur, en die uitstappies na 
die rivier. Ook sal die daaglik
se inspeksie seker lank onthou 
word! 

Ons is bale dank verskuldig 
aan Komdt. Taljaard vir sy op
offering en geduld, en vir alles 
wat hy ons gelecr het; hy was 
wcrklik die siel van die lacrtrek. 
Ook wil ons ons dank uitspreek 
tecnoor hoofgeneraal Strauss vir 
die kampterrein en ander ge
riewe wat hy tot ons beskik
king gestel het, en die hulp wat 
hy verleen het. Ons bedank 
ook die plaaslike offisiere wat 
so fluks geh~lp het. Veral wil 
ons \Vagkaptein N. Swart noem; 
hy sal voortaan die Ieiding neem 
oor die Boerejeug van Upington. 
Ook sli ons bale dankie vir die 
tannies wat vir ons een aand op 
heerllke pannekoek onthaal het. 

Ons hoop om aanstaande jaar 
in April weer 'n Boerejeug
Laertrek hier in die Noordweste 
te hou, en baie van ons sien 
reeds verlangend uit daarna. 

J. A. Joubert, 
<Komdt. J.A. 15) 

In allc beskeidenheid wil ek 
aan die hand doen dat mens nie 
wag tot die posisie ryp word 
nic - hy gaan nooit ryp word 
sonder die nodige behandeling 
nie. Hy m oet ryp gemank 
word. 

Wat die Ossewabrandwag be- -------------

Hfkomdt J. Struwig van 
Groblershoop en komdt. W. 
Lubbe van Sultana-oord het on
langs 'n reeks geslaagde ver
gaderings in Kommando A17e2 
gehou, berig ons korrespondent. 
Die vergaderings is besondet 
goed bygewoon en dit is duide
lik dat samewerking vinnig pos
vat. 

Offisier 
Heengegaan 

Hoc? Deur die republikeinse 
gcdagte en die eenmakende uit
wcrking van een enkele trou 
(naamlik teenoor Suid-Afrika) 
en teenoor ccn enkcle vlag 
(naamlik die Afrikaanse) van 
pas en onvanpas voor die volk, 
Engels- sowel as Afrikaans
sprckend, te hou. Dcur die rc-

Vir persoonlike frisheid 

en betou-erende welriekendheid 

is die antwoord 

I(WV 
-reukwater 

EN 

-Iaven tel 
PROOUKTE VAN SUIO-AFRIK~ 

Eni,,re Sui6-A(,loon .. o,.,,,.,_,.,.,. 
H. ). NIEHAUS (EOMS.) 8EPERK 

Posbus 2 108. Kaapsad. 
Posbus 4883. )ohannesbur1. 

------------7-~ 

tref, hy ploeg die republikeinse 
akker en hy eg dit en plant en 
besproei dit om al die vereiste 
omstandighede vir rypwording 
te verhaas en te verskerp. 

En ons besef dat, met alle 
respek vir ons Engelssprekende 
mede-Afrikaners, dat dit te veel 
geverg van bulle is dat ons nou 
na bulle - wat geen republi
keinse tradisies het nie - moet 
kyk om ryp te word aleer ons 
aan die werk gaan. 

S.J.
Standpunt 

J\olnr. D. S. Roos, P.K. Nalelane, 
Oos-Transvaal, skryf: In die 
uitgawe van Die O.B. van 29 
September sien ek 'n stukkie oor 
die Stormjaers en jansalies van 
mnr. Dirk Hertzog wat my bale 
raak voorkom. 

Ek is spyt dat dit nie in vet 
letters gedruk was, en aan elke 
Afrikaner in die land gestuur 
kan word nie. Daar is so bale 
welmenendes wat nie die S.J.
standpunt verstaan nie en dan 
die kern van ons volk veroor
deel. 

Beheer/as Van 
Britse Volk 

Ten einde die ontevrede 
Britse publiek te paai, het die 
Britse regering opdrag aan al 
sy departemente gegee om, 
waar moontlik, verligting aan 
te beveel in die toepassing van 
die duisternis beheermaat
reels oor die volk. 

Volgens skatting gebruik 
die Britse staatsdepartemente 
3,:100,000 verskillende vorms 
wat almal betrekking het op 
kontrole van die openbare 
lewe. Die drukkoste hieraan 
verbonde word op £13,000,000 
jaarliks gesteL 

Verkiesing 
• Ul 

'" Stel/enbosch 
Die tussenverkiesing in Stel

lenbosch wat op 17 November 
plaasvind, sal tot tyd en wyl die 
parlement annstaande jaar ver
gader1 seker een van die belang
r ikste politieke bots lngs wees. 
Die H.N.P. sal al sy kragte moet 
inspan om die meerderheid van 
wyle mnr. Paul Roos (2,014) te 
behou ten einde te verhoed dat 
die Verenigde Party die ultslag 
voorhou as 'n aanduiding dat die 
regering agteruit gaan. 

Die jongste ontwikkeling sal 
die H.N.P. verplig om die ver
kiesing to voer oor definitiewe 
punte soos die politieke verteen
woordiging van naturelle en die 
jongste bepalings van die Kies
wct wat die registrasie van 
Klcurlinge raak. Laasgenocmde 
veral sal deur die V.P. gebruik 
word om die meeste van die 
1,324 Kleurlingstemme op hom 
te trek van wie bale glo verlede 
keer H.N.P. gestem het. 

Wle die kandidate van die 
twee opponerende partye gaan 
wees, is nog nle 'n uitgemaakte 
saak nie. Die H.N.P. noem 
reeds die name van dr. Karl 
Bremer, prof. J. G. Meiring, dr. 
C. G. W. Schumann en prof. J . 
C. de Wet. Moontlik is daar nog 
buiteperde. Die V.P. aan die 
andcr kant probeer om mnr. J. 
G. Carinus, Administratcur van 
Kaapland, te oorrecd om hom 
verkiesbaar te stel. 

Die Ossewabrandwag van 
Beaufort-\Ves betreur die been-

Die kommando het besluit gaan van veldkornet Pierre de 
om O.B.-dag op 22 Oktober te Vos van \Velgevonden op 3 
vier. Dit is die datum waarop Oktober. Hy was 'n bekende en 
die Ossewa Johanna van der bcminde figuur in die same
Merwe in 1938 die deel besoek Iewing en 'n bale getroue offi
het. sicr in die Osscwabrandwag. Sy 
Komdt Lubbe bet reeds 'n bercidwilligheid en steun sal al-

aantal groepleiers van die tyd vir die Kommando 'n in
H.N.P. genader om gesamcntlik spirasie bly. 
die dag te vier en almal is Die manne en vroue van die 
bereid om 'n groot gesamcntlike kommando betuig hul innige 
fees te vie~;. Die feesvicring I mecgevoel met die agterblywen
beloof een van die grootste te de eggcnote, asst.-veldkornette J. 
wees na 1938. C. de Vos en kinders. (Korr.) 

DEFriGE SKRYFPAPIER - vir 11 l)('rsoonllke lcorrl.'lii)Ondensle, of vlr-j 
kle:n pl"('sentJies aan u vtiend4'. Dlt kos 8o min - dlt 

bekken so v~l. NetJk's 'erpak In uantl"('kllko dose. 

* .,E~rerton Wove," Jig blou papler - vir alledaagse 
gebrulk (met bypassende koeverte) . . . . . . . . . . . . 3/ - l)er doos. 

.,Petersburg 1850," llg blou or grya papler. Die regte 
papler vir uitnodlglngs en bedanklng• (met bypassende 
koeverte) . . . . . . . . , . . . . • . . . . . • . . . . . 6/ - per doos. 

.,Fo"'lp )!aU," uJters smaakvolle pa pler In Wit, Gry•, 
Blou or Bruin - vir peraoonllke presentJiea (met 
bypassende koeverte) . . . . . . . . . . . . . . . . • . 11- per doo•. 

BESTEL VAN: 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Telefoon 2-7071 Groote Kerkgebou KAAPSTAD * ALLE :-KRlTBEHOEt'TL~ \ OORR~DIO * 

DIE KIESKEUKIGE )IAN 
GAAN VIR SY KLERE NA 

omdat hy weet 
d.at hy waarde vir 

sy geld kry. 

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

GENE~I. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

DIE 1\fiNISTER VAN BIN
NELANDSE SAKE het ingestcm 
om 'n afvaardiging van die 
Suid-Mrlkaanse Indlerorganisa
sie op 20 Oktober te woord te 
staan in verband met opvoeding, 
gesondheid, maatskaplike welsyn I 
en werkloosheld. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!I 
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T AJU.EF VIR GEKIASSIFISEEBDE AD VEBTENSIJ:8: I• ••••••••••••••••••••• 
uatehoodcllke KennJa~ewiD~e: D ·e W' k 

(Verlowlng, buwellk, geboorte, stertgevat, ID memoriam, &elukwell61ng, I ee 
ens.) ld. per woord; mlolmum 3/· per plaelo&. Voorultbeta&Jba~~~r. Vir 
berhallnga 2:1 pat. at1lag. 

llaDdelaa4vertenalea: 
/ Eerste plulng, 2d. per woord. VIr berballnge 21S pet. atelag. 

lDid<eugdd op ,.Die O.B." (nnk71a weeldlka): 12/8 per jaar of 6/6 per 

8 ma&nde. Voorultbeta&Ibal'r. Stuur advertenalegeld, beetellloga, en lntekeogeld 
oa VOOBSLAG (EDliS.) BPK., Poebu lUI, Kaapeta4. 

GEBOORTE 

A.V.B.O.B. VENTER. - Aan mnr. • en mev. 
Andries Venter van GermiRton op 29 
September, •n seuntjle. Dank aan die Lykbesor gers, Grafsteenmakers, 
Ooele Gewer. 13/10/1 Bepafnisversekeraars 

802\IE, PLANTE EN SAAD 

Goewumenta«-rtll~rde GJ'Oente
uad: Cbaotenay Wortela, 10/ 
Detrolt Beet, 5/6. Skoralte: Klein Gem, 
8/·; Lang Wit Boa, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/6; Pastelp&poentjle, 8/-; Tom 
Watsoo eo Wonder Waatlemoen, 12/-: 
Blaaralaal, 17/6; :Marblobe Tamatle
fllad, 35/-; Sulderkrula en Relia.nce 
Blomkool, 16/·: Spltzkopkool, 8/· per 
pond. Posvry. K.M.B. - PRE~UERS, 
P.K. Seboemanatooek. 

V.UtS GF.SERTWISt:ERDE GROEN

Bloemfontein Pretor ia 

IlK Takke 

PLUDt VEE 
Die B~ote 1-"Jnn& om u PLUDIYEE, 

EIER.S en ander PRODUKTE &an 
te atuur Is: 

TESAAD: Chantena-y Wortel, Detroit en C. M. ELOFF EN KIE. 
~:glptiese Plat Beet, 7/6 lb; Tom 
Watson Wonder Waallemoen, 9/6; <Edms.) Bpk. 
Hubbard en Langwlt BotopamPOen, 9/·: :\IORE\1 \ RK (Poobuo 7186) Newto"n 
Greenceast Saadtrte (minimum 5 lb.), I 
1/- lb.; Beauty Tamatle, 30 ' · lb., 
9/· 14 lb.; Vroel' Kaapse Plat Ule, ---------------

~(;e.!c~~ •• ~o~1;u!'"t;{Y·o-;;d~.~".!O.O~d- RADIOTRONICS 
8/9/TK 

GEl\IENG 
(A. Per old en P . Brink) 

Vir. herstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

In Oenskou . ............ . 
Die Sui<l-Afrikaanse Uitsaai

korporusie bet aangekondig dat 
die beruitsending vun die 
B.B.C.-nuus in Afrikaans oor die 
B-"enders ,·anaf 1 Novemtwr ge
stuuk 11ul word. Daar !!al tgter 
voortgegaun word met die her
uit"endings van die nuus in 
Engl'ls oor die A.-senders. Die 
besluit t)s deur die Radioruud 
genf'e.m. 

:'\leer as twee jaur nadat die 
vorige regering sowat 2,800 ton 
vloeibare mosterdgas 40 myl 
vanaf Port Elizabeth in die see 
gegooi het, bet vissers verlede 
week vir die tweede keer kanne 
wat van die gas bevat, In bulle 
nette gevind sodat hulle, hul hele 
vangs terug in die sec moes gooi. 
Die dolelike gas word as 'n be
dreiging vir die Agulhas-visbank 
beskou. 

DOI{TERS SE VREES 
VIRHOSPITAALPLAN 

Die botsing en doole punt tussen die Transvaalse 
Provinsiale Administrasie en die geneeshere oor die vrye 
mediese dienste in die pro,insie laat hom tans, nadat daar 
na Iangdu rige onderhandelings geen uitweg bereik kon 
word nie, geld op die pasiente. Die geneeshere, wat sedert 
die begin van die maand ,staak", behandel- tans net 
dringende gevalle en die res van die pasiente by die hospitale 
word die deur gewys. 

Die medici vcrklaar dat bulle 
nie in beginsel teen vrye hospi
taaldienste is nie en dat die 
Mediese Vereniging sy bereid
willigheid tc kenne gegee bet om 
saam te werk met 'n algehele 
nasionale gesondheidsdiens. Hul
le beswaar is egter teen die wysc 
en tempo waarmec dit in wcr
king gebring is. Hulle meen dat 
dit vir hullc ekonomiese self
moord sal w~es en dat hulle in
komstc met byna die helfte ver
minder sal word. Hulle beweer 
verder dat die skema van die 
Administro.sie nie rekening hou 
met die vcrminderde inkomste 
en tekort aan beddens wat sal 
ontstaan as die skema in volle 
werking is nie. 

BRA DOM 

Na aanleiding van die geskil 
het die Mediese Tydskrif verlede 
week voor die dag gekom met 
'n artikel waarin hy beweer dat 
die gemiddelde ,.belasbare in
komste" van geneesherc janrliks 
op £350 te staan kom, volgens 
gegewens van die Inkomste-kan
toor. Die kommentaar van Die 
Burger hierop was dat .,hierdic 
syfers nic bewys dat die genecs
here as groep tot die laagbesol
digdes van ons land behoort nie. 
Dit bewys aileen dat die Kom
missaris van Binnelandse In
kom'!te sy aandag aan d ie saak 
moet skenk.'' 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 

ALLERJ.t:r - Waterspoel-rloolstel
sel£, vlot'rt~la en gePOIIlocrde ter
razzo-kombuoopwaatafels en artlke•• 
essenaleel vir ~;erlet. blgWne en net
held. Volle besonderhede skrywe:
V AN' S ( ();\(Rt;TJ; PROm.:CT~ 
(ED\IS.) BPK., Potgieterstraat 2~. 
Pretoria. 3/12/TK 

(Onderneem ook. ys~asberstel- ~ Die toetssaak in verband met •·•-•-•-•-+.+.+.+.+.+~+-•~•~•~+.+.+.+.+.+."-
werk, ankerontw1kkehng en 16 . . . 

van kabels in buise en die voetba.lpoele In Kaapstad IS Stuur u Geld saam 

Die Administrasie sock nou 'n 
oplossing deur middcl van 'n 
\'Olkstemming. 

WETGEWING TEEN 
GEME~GDE 
HL'WELIKE 

1\IEUBELS 

~rEllBt:J,S. - Beter meubels te~n 
bllllker pry"e. BabawaentJies, stool· 
karretjleo. drlewlele, Unoleums, tapyte. 
eRA., ook altyd In voorraad. oeen 
Kalaolo~tWI. Meld waarin u belangatel. 
-\'1:-<,t:R-.\IJ<:lHELS, Langstraat 291. 
Kaapstad. 3/12/ll 

RADIO 

r.ouw J:N LOUW, die Beroemrle 
:RJ\dlo-lngenleurs, Stasleweg, PAROW. 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlete 
Toestene. Gereglstreerde Elektrlaltelte· 
aannemers. Foon 9-8435. 

Vir cite beete en duldellkste luld· 
eprtkerdlen•te op entge plek, asook vir 
veraterkera, Juldsprekers, mlkrofnne en 
parte - groot en klelnbanrlel akryf 
aan: P. D. SllCTS R.\lllO <t;Jt::O. ... I 
BPK., Hooratraat 287, Paart. ~--·~;.r·;8 

SKOE~'E 

VIr die allerbeste man•· en klnder
Akoene en beter reparaloles raadpleeg 
Yoortrekk~r-skoenhost>l lnal, 1-'lnJ(otraat 
293, JS:aapstad. Teleroon 3·~13~iOilZ 

vm MANS 

SJ\l:t:Rli:E.~Gst:L teen •n klein koste 
van 3/6 per bottel. aal u vel bewae:r 
teen enige onnatuurllkt ver!kynaels. en 
aal maak dat u mindtr fkeermeslem· 
metjles gebruik. Om goele resultate te 
kry, POS •n po.•order van 3. 8 aan: 
rosbus 6, Bon Accord, Tmns•aal, en 
ons sa.l dadellk bo"enoemde aan u 
etuur. 13/10/1 

TE KOOP 

,.ATL.\.S" - vr&ll'ftlOiorbakk.e, sleep
waens, drulw~bakke. ens.. gebou na u 
beetelllng; a•ook die verpakklng van 
meubels, oprlgtlng van llantoorra.kke en 
-atskortings; die bou van boutbuise 
(,.bungalows'"). In korl, enige soort 
houtwerk word onrterneem en ultgevoer 
deur •n de.kunrtlge vakman. - Raad· 
pleeg NICK Nt,t;TJILING, Lady Grey· 
atraat, Paarl. }"oon 1263. 

----'---
SOUT. - Brandwagte, ek vra u 

vriendellke ondereteunlng deur van my 
aout te b~otel. A.1, 80/·; sneeuwlt 
no. 1, 70/·; wit no. 2, 60/·, per 
ton vry gel a& I aoutwerke. Adrea: 
Komdte m~vr. ~larUe Venter, Possak 
no. 4, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

2:1/8/TK 

STEEIOIAAJOIA!i!JIENE. - ,.Kleine 
Wonder" vir die maak van standaard 
grootte aementetene van II dm. x 4 5/10 
dm. x 3 elm. teen !30, of £20 aonder 
voetsluk. Luukae modelle teen ill 
ekatra. V,o.a. Hopellelds<aeie. Hao· 
delsnavrae word verwelkom. 'ltlm be
sonderbede en Ulustrasles skryt aan: 
IUdne Wonder StcenmuJiene (S.A.) 
~eDtlkappe, Posbus 18, Hopetleld, 
K.P. 18/8/T.K. 

VIr elektrlese- eo paraffln-koelkalte; 
paraffin·, kool· en elektriese atowe; 
elektrleae- en petrol-wasmasJiene; atot
eulera en polltoerdera, meubell, draad
lole. ena. raadpleeg ot akryf aao 
ELt;KTRO"S-KO:O.TRAKTEUR.~, Keer
omatraat 18, Kaapstad. 18/8/T.K. 

VryRtanl~e Skaapplaa~. 800 morge. 
Naby spoor. Groot verband btoklk· 
baar. Prys bllllk. VIr vollerllp;e 
beaonderhede konta•k J. J. A. Vt:NTI~R. 
Olton Manor, P.K. De Uru~r, O.V.I'. 

13/10/1 

TE KOOP AA<~GEBIED 

l'Pt;t;:'li\'ARKI£s - 10 Speenvarkles. 
Groot ""·art sOe en gere~:latreerde 
wll beer. 6-8 weke oud. 30/· atuk, 
~~;elewer Tarkastadst&sle. - s. Bekktr, 
Klelntonteln, Tarkaatad. 13/10/1 

' 

fabrieke) die week afgcsluit toe die eie-
H oofstraat BELLVILLE naars van Sport Pools Edms. 

Foon 97-91U.. Bpk. £20 boete opgele is nadat 
bulle op een van die drie aan

Adverteerde rs wil 
gr aag weet of u 
hul naam in ,Die 
0.8." gesicn bet. 

klagte skuldig bevind is. Die 
eienaars hct volgens die bof nie 
die wet • op wcddcnskappe oor
tree nie, maar die wet op dobbcl
huise. Die vertecnwoordigers • 
van die voetbalpools in die Skier

Lesers wut gebruik wil 
mauk van die geklassifiseer
<le kolomme vir uankondi
glng van huisboudelike aun
gell'l'nthNle (huwelike, stert
ge\"alle, geboortes, ens.) word 
vril'ndelik versoek om &over 
moontlik b ul advertensies 
met die nodige geld te laat 
vergesel. Dit kos 8!!. per 
pla'ling vir die eel'!>te 86 
woorde. Daa:rna kos elke 
bykomende woord ld. As 
die advertensie h rrhnnl word, 
is daar 'n ufslag vun een
kwart. 

Die regering oorweeg dit om 
wetgewing in te dien ten· einde 
gemengde huwelike te , ·erbied, 
volgens berigte uit Pretoria. Die 
beoogde wetgewing il deel van 
die regering se apurtheidsbeleid. 

Die wet wat wyle adv. Tiel
man Roos ingcdicn bet, sal ge
wysig word sodat dit sal bepaal 
dat aile huwelike tussen blankes 
en nie-blankes onwettig is. Daar 
vind tans nie 'n groot aantal ge
mengdc huwelike plaas nie, 
maar wetgcwing word noodsaak
lik bcskou ten einde die blankc 
ras te beskerm. 

- --- - - - -- - - - ---- eiland h<>t besluit om teen die 

V.S.A. HET BOM 
WAT DOELWIT 

AGTERVOLG 
Amerika maak duarop aan

spraak dat by 'n born ontwerp 
bet ,wat kan sien" e n wat hom
self op en ige doelwit wat meer 
warmte as sy eie omgllwing u it
straal, afstuur. 

Die born staan bekend as 
V.B.-6. In sy neus · bet hy 'n 
plastiese oog wat rond beweeg 
wanneer 'n hittebron binne sy 
reikgebied kom. Die oog word 
elektronies beheer en deur elck
triese toestelle met beweegbarc 
vinne en sture verbind waarmcc 
hy homsclf op sy doelwit af
stuur. Die born is reeds uit
getoets. 

Die Amerikaners voer tans 
ook proefnemings uit met 'n 
rotasie-swceftuig wat bedoel is 
om die valskerm van velskerm
soldate tc vcrvang. Nuwe vlieg
tuie kan ook nou 42 ten voile 
toegcruste valskermsoldatc ver
voer in plaas .van 20 soos dit 
die geval in die afgelopc oorlog 
was. 

hof se bevinding te appeleer. 
Hulle sal die hofonkoste ge
samentlik dra. 

Die t:it'tauikorporasie is van 
voorneme om, indien bulle die 
goedkeuring van die Radioraad 
kan vcrkry, 'n groot reorganisa
sie in die nuu:sdienste te wecg 
tc bring dcur, behalwe van nuus
agentskappe gebruik te maak, 
ook vcrteenwoordigers aan tc 
stel om eie nuus in tc samcl. 

'n Besending van 1,500 ton rys 
-die eerste van die groot be
stellings wat in die buitelnnd ge
plaas is - het in Kaapsta.d aan
gekom. 

Die Suid-Afrikaanfte Skoenfa
brikante verwag dat hullc van
jaar tien miljoen pare skoene sal 
vervaardig. Daar is altesaam 99 
skoenfabriekc in die Unie wat 
werk aan 14,000 mense verskaf. 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 
Qie Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 
Waarde Heer, 

Bpk., 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending tl3 staak. Hierby 
ingesluit vind u die bedrag van .................................. . 
vir die eerste ..... . ...... . ...... .. ...... maande. 

NAAM: ........ '(:N~. ~~.Ad·;~~. i~. iii~k'~~ii~;~) ..... ............... . 

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

······················································ Handtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/6 per halfjaar. 
Voeg oueblie/ Kommi8.9ie bu 9lattelandse tieka. 

KANKERDESKUNDIGE 
KRY HOSPITAAL VIR 

NUWE METOD£ 
'n Kankerkliniek wat hom spesiaal sal toele op die 

behandeling en bestryding ,·an kankcr, sal so spoedig 
moontlik by Rosebank (Kaapstad) opgerig word met geld 
wat deur die publiek voorsien is. Na venvag word sal die 
hospitaal sowat £15,000 kos en dit sal staan onder die 
toesig en Ieiding \'an prof. J. van R{)ojen wat reeds 
opspraakwekkende sukses behaal bet met sy metodes van 
kankerbehamleling. 

Die Kankernavorsingskomitee 
het reeds soveel geld dat die 
werk aangevoor kan word en 
nog mccr geld is nodig om al 
die nodigc tocrusting te verkry. 

Tydens sy werksaamhede as 
professor ann die Kaapstadsc 
Universiteit het prof. Van 
Roojcn hom in die Groote 
Schuurhospitaal toegele op die 
bestryding van kanker. Sy be
handeling verskil van die ge
wone metode en hy het binne 
ses maande geneesberc verbaas 
laat staan toe hy aan hulle 
pasiCnte kon toon wat gecn 
spoor van kanker meer het nic. 

Boikot Vorder 

Hierdie nuwe klinick sal prof. 
Van Roojen die geleenthcid gee 
om verder met die werk voort 
tc gaan. 

Holde Aan 
Mev. Steyn 

,En nou mevr ou, sien u voor 
u 'n dankbare skare en verder
wl.'g 'n dankbare ,·olk. Dit stem 
u hart ongetwyfl.'ld tot dank en 
blydskap want u is "l'ker saam 
met my oortuig dnt dit 'n dank· 
bare volk nooit !oal ontbreek 
aan groot munn .. l.'n \·roue, nie," 
bet prof. dr. J. D. du Toit 

Die Indierboikotbcweging In (Totius) verlede week in Bloem
Transvaal het aansienlik vorde- fontein verklnnr toe by numens 
ring gemaak, na kol. L. J. Roos, die Afrikanervolk hulde aan 
voorsitter van die eerste kongres mev. pres. !\f. T. Steyn gebring 
van die Suid-Afrikaansc Be- bet by geii'E>nthl'id ,·an 'n groot 
skermingsbeweging, verklaar. huldingsfees wat die F.A.K. ge
Die kongres, wat uit sowat ses- I reel bet. 
tig afgevaardigdes bestaan, het Totius het vcrvolg: .,Van harte 
vcrlede week in Johannesburg dan die seenbede van ons ganse 
vergader. volk. Ons sal u lewe en arbeid 

Afgevaardigdes op die kongres wat so gesel'nd was, in lewen
hct verklaar dat daar baic meer dige gedagtenis bcwaar soos ons 
bandelslisensies aan Indi{irs uit- die nagedagtcnis van President 
gereik word as wat hul getalle Steyn bewaar het." 
regverdig. Adv. J. F. Marais bet I n haar bedanking het mev. 
aan die kongres verduidelik hoe 

1 

Steyn ges~: ,.Ek kan maar net 
die Indiers elke keer op 'n nuwe se dat die genade van God vir 

terrein indring. my tog baie oorvloedig Is." 
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Maatskappyvergadering: 

OMSET OORSI{RY £4,000,000 
REDE VAN VOORSITIER VOOR DIE 24ste ALGEMENE VERGADERING 

VAN LEDE. VAN DIE WOL GROEIERS AFSLAERS BEPERK 
Geagte Aandeelhouers, Van baie bevredigende be-

By hierdie geleentheid is dit" dryfsresultate is alreeds gewag 
die aangename voorreg van u gemaak maar ons wil noem dat 
Direksie om verslag te doen oor die persentasie wins, in ver
'n boekjaar wat ongetwyfeld gelyking met die dienste 
ongeewenaard is in die geskie- gelewer en omset, minimaal is. 
denis van hierdie organisasie. So bv. was die omset uit die 

In een opsig was ons egter bemarking van wol, bokhaar, 
ongelukkig daar afskeid geneem velle en landbou-implemente 
moes word van ons eerbied- £4,083,862 en die wins daarop 
waardige Voorsitter, mnr. N. C. £38,961, of ongeveer 1 persent. 
Havenga. Met sy aanvaarding Dienste wat die maksimum 
van 'n ministeriele pos het hy inkomste aan kliente lewer, en 
hom van aile Direksies onttrek. nie maksimum profyte nie, is 
Namens aile W.G.A.-vriende gevolglik die strewe van u 
word ons dank aan mnr. organisasie. 
Havenga betuig vir sy kalme I 'n Noukeurige ontleding van 
en oordeclkundige, dog ferme die verskillende poste bring ons 
Ieiding van die verledo en wens tot die gevolgtrekking dat die 
hom krag en seen toe met sy Bestuur van die W.G.A.-organi
uiters verantwoordelike taak. sasie, onder die bekwame lei-

Oat die afgelope seisoen vir ding van ons Hoofbestuurder, 
ons wolboere uiters gunstig mnr. C. C. Kriel, ten voile 
verloop het, word bewys deur bewus is van die groot verant
die volgende vergelykende sta- woordelikheid teenoor die wol
tistieke verskaf deur die Suid- boer. Aile uitgawe is oordeei-
Afrikaanse Wolafsetorganisa-
sie: 

1946/1947 1947/1948 

Unie-skeersel - uitsluitende 
Karakoelwol . .. .. . . .. . . . 645,313 bale 622,720 bale 

Gewig . .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. . .. 203,467,644 lb. 196,997,965 lb. 
Qpbrengs . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . £14,484,840 £22,352,561 
Gemiddelde prys per lb. ... ... ... ~7d. .27.24d. 

Met 'n vermindering van 22,593 bale het die totale woltJek 
nogtans met £7,867,721 toegeneem. 

Wat die W.G.A. betref, kan 
ons van merkwaardige groei 
betuig. Nie aileen het die 
takke te Port Elizabeth, Oos
Londen en Kaapstad gesament
lik nagenoeg 6,000 bale wol 
meer hanteer as gedurende die 
vorige seisoen nie, maar in 
besonder het die prestasies van 
ons tak te Kaapstad die stout
ste verwagtinge oortref. Die 
volgende sake, wat as afson
derlike eenhede funksioneer, 
het baie groeikrag getoon en 
'is alma! op 'n winsgewende 
basis 

(a) die Landbou-afdeling met 
takke te Port Elizabeth, 
Oos-Londen en Kaapstad; 

(b) die Inklarings- en Ver
skepingsafdellng m e t 
takke te Kaapstad en 
Port Elizabeth. 

Weens die uitbreiding van die 
werksaamhede te Port Eliza
beth, was ons gedurende die 
jaar genoodsaak om 'n nuwe 
gebou, wat 19,000 vk. voet 
beslaan, op te rig. In Kaap
stad kan verwag word dat die 
beskikbare ruimte binnekort 
nie voldoende sal wees nie en 
daarom het u Direksie in 
beginsel besluit om met die 
minste versuim oor te gaan tot 
die oprigting van 'n gebou wat 
ons organisasie tot eer sal strek 
aldaar. Dit mag genoem word 
dat u Direksie 'n geruime tyd 
gelede 'n baie geskikte stuk 
grond vir die doe! in die Paar
den Eiland gebied aangekoop 
het. Wat Oos-Londen betref, 
was, om voorsiening te maak 
vir die vergrote omset, groot 
pakhuise by die Suid-Afrikaanse 
Wolafsetorganisasie gehuur. 

1\'INR. J. H. MOOLMAN 
(Voorsitter van die W.G.A.

Direksie) 
Mnr. Moolman dien o.a. ook 

die wolboer as President vari 
die Nasionale Wolkwekers
Vereniging, Voorsitter van die 
Wolraad en Direkteur van 
Suid-Afrikaanse Wolafsetorga
nisasie. 

kundig en in verhouding, en die 
inkomstes bestee om die mak
simum diensbaarheid in belang 
van die wolboer i:e verkry. 

Die finansiele posisie van u 
saak is kerngesona. en alle 
bates word in die Balansstaat 
teen bedrae, ver onderkant 
hulle werklike waardes, aange
dui. Vir u inligting wil ons 
noem dat, met die oog op die 
finansiering en verdere ontwik
keling van reeds winsgewende 
uitbreidings, u Direksie besluit 
het om 'n verdere aantal aan
dele, vir opname deur wolboere, 
beskikbaar te stel. Om seker 
te mall.k dat u die verlangde 
kwota aandele kry, word u aan
geraai om vrgegtydig met die 
Hoofkantoor in verbinding te 
tree. 

In die jaar onder bespreking 
het die deskundige W.G.A. 
verkoopsdienste weereens af
doende bewys gelewer van die 
hoe standaarde van doeltref
fendheid gehandhaaf. Met 
twee geleenthede, t.w. die eerste 
weke van Oktober en Maart, 
het ernstige dalings op die 
mark ingetree wat spoedig 
bekend gestaan het as Swart 
Vrydae. Hierdie spook van 1919 
het 'n groot paniek in die han
del veroor!jaak maar die W.G.A. 
verkopers geensins van stryk 
gebring nie. Hulle opsomming 
van internasionale finansiele 
toestande was korrek en geringe 
persentasies wol is op die vei
liflg verkoop. Die ander is 
teruggehou om later pryse, wat 
as goed lonend beskou kan 
word, te behaal. 

1\INR. A. C. LOMBARD 
(Vise-Voorsitter van die W:G.A.

Direksie) 
Bekende boer en oud-Spring

bok. Hy dien • op verskeie 
besture van boere-organisasies 
en o.a. vir jare reeds op die 
direksies van W.G.A. en 
Asokor Beperk. 

Ook het die doelbewuste en 
eervolle optrede van ons skaap
en wolbeamptes in die binne
land by baie geleenthede lof
waardige kommentaar uitgelok. 
Ons dra heeltemal kennis van 
die menigvuldige twyfelagtige 
praktyke wat soms na gegryp 
word om dte guns van die boer 
te wen, maar is dankbaar om 
te noem dat geen W.G.A. amp
tenaar hom in hierdie verband 
skuldig gemaak het nie. Die 
eervolle diensgedagte en ver
antwoordelike optrede van ons 
skaap- en wolbeamptes het 
alreeds tot so 'n mate erken
ning verwerf dat hulle altyd 
welkom, en dikwels eregaste, 
by wolprodusente is. Die 
bekwame binnelandse dienste, 
gerugsteun deur die uitmun
tende verkoopsdienste, gee ons 
die versekering dat die W.G.A. 
kliente besonder bevoorreg is. 

Ook kan ons nie nalaat om 
te verwys na die opgeruime en 
flinke amptenare wat in elke 
kantoor hulle ywer en skep
pingskrag gelnspireerd ten 
dienste van die saak stel. 

Ons wil nie graag voorspel
linge oor onmiddellike wen
dinge in die wolmark waag nie. 
Met besoeke aan buiteland.se 
markte en fabrikante, asook 
volgens inligting wat ons uit 
betroubare bronne bereik, kan 
ons aileen tot die gevolgtrek
king kom dat dit vir die wol
boer van Suid-Afrika sal betaal 
om op die produksie van 'n 
64/70's kwaliteit merinowol te 
konsentreer. Die produksie
gebiede van kruisraswolle was 
tot hiertoe aan die toeneem en 
die mark beperk. Daarenteen 
is die wereldaanvraag vir die 
beter en fyne~ tipes merinowol 
aan die uitbrei en 'n sterk mark 
kan verwag word. 'n Mens 
kan aanneem dat, met die 
goeie mark wat merinowol 
geniet, kruisteling sal afneem 
en produsente word weereens 
gewaarsku om nie kruisraswol 
met merinowol te verpak nie, 
want sodoende doen hulle hul 
eie goeie naam en die van hul 
land skade aan. 

Met die sluiting van verlede 
seisoen en die opening van hier
die seisoen, het die mark wilde 
bokspringe gemaak. Die pryse 
is deur heeltemal buitestaande 
faktore kunsmatig die hoogtes 
ingedra. Verbruik is uiteinde
lik die grondslag van ons mark 
en aileen namate die spekula
tiewe vraag verdwyn, kan ons 
'n mate van bestendigheid te 
wagte wees. 

Laat my toe om te verwys 
na die state aan u voorgele. 
Nadat aile nodige voorsiening 
gemaak is, insluitende bonussEJ 
vir die personeel, bly daar 'n 
bedrag vrui £46,406/2/ 4 op die 
Verdelingsrekening vir die aan
deelhouers om oor te besluit. U 
Direksie wens in hierdie ver
band die volgende aanbevelinge 
te doen:-

(1) Dat £20,000 afgesonder 
word vir oorplasing na die 
Algemene Reserwe. Dit 
verhoog die totaa:l van die 
reserwe na die bedrag van 
£75,000. 

(2) Dat 'n 10% diwidend op 
Gewone-aandele verklaar 
word, waarvoor 'n bedrag 
van £9,751/16/8 benodig 
word. Vir 'n 5% diwi
dend op die Voorkeur
aandele is alreeds in die 
state voorsiening gemaak. 

(3) Dat die restant op die 
Verdelingsrekening gelaat 
word ten einde die beta
ling van gelyke diwi-
dende in die 1948/ 49 boek
jaar te verseker. 

Die volledige verslag van u 
Direksie is alreeds aan u alma! 
vir insae oorhandig en ek stel 
nou voor die aanname daarvan. 

VOORSITTER. 

GESKENK VAN F.A.K~ 
KOM TERUG UIT 

HOLLAND 
Tot dusver kon daar geen ver)daarbare rede gevind 

word waarom oud-koningin Wilhelmina. van Nederland 
geweier bet om die skildery aan te neem wat die F.A.K. 
namens die Afrikaanse kultuurverenigings aan haar woo 
skenk nie. 

Daar is drie keer pogings aangewend om die geskenk 
- 'n werk van Pierneef - te oorhandig, dog sonder sukses. 
Die bestuur van die F.A.K. bet dus besluit om die skildery 
te laat terug kom. 

In die Afrikaanse pers is die 
gebeure sterk betreur. Daar is 
op gewys dat dit die F.A.K. 
was wat drie dae na die inval 
in Holland 'n noodhulpfonds 
ten behoewe van Holland van 
stapel gestuur bet en dat bier
die Jiggaam 'n bedrag van 
£30,000 daarna aan die Holland
se regering oorhal)dig bet. Dit 
is nie geweier nie. ,Die Boere
volk het reg om aanstoot daaraan 
te neem dat sy gebaar van hulde 
deur middel van die F.A.K. aan 
koningin Wilhelmina afgewys 
is," skryf Die Transvaler, wat 
ook beweer dat dr. Leo Fouche, 
tot onlangs die Uniegesant in 
Nederland, die Hollandse rege
ring sou meegedeel het dat die 
F.A.K. 'n ,seksionele" organi
sasie is. Dr. Fouche het die 
bewering egter ten sterkste in 
Die Suiderstem ontken. 

'n Korrespondent in die Engel
se pers se bewering was dat 
koninklike lui slegs notisie neem 
van regerings soos verteenw,oor-

Benelux Onder 
Britse Bevel 

Die opperbevel van die ver
dedigingsraad vir Westelike 
Unie wat bedoel is as 'n teen
wig vir Rusland is hierdie week 
aangekondig. Aan die hoof 
staan veldm. Montgomery opper
bevelhebbers van hoe rang uit 
Nederland, Belgie en Luxemburg 
is ook betrek. Die aanstelling 
van Montgomery is baie krities 
in Amerika ontvang, waar ver
klaar is dat hy 'n . goeie aan
valler maar swak beplanner is. 

Persmenings: 

dig deur hul diplomate. Van 
Afrikaanse kant word aangevoer 
dat indien dit so is, dan kon 
die Hollandse regering ten min
ste die F.A.K. in kennis gestel 
het voor of na die eerste aan
bieding. 

AMPTENARE 
SLQIT WEER 

AAN 
Middelburg (Tvl.) het hul 

O.B.-dag-funksie op 11 Septem
ber gevier onder Ieiding van 
IIfkomdt. Luitingh. Die same
werking was uitstekend en :£62 
is ingesamel nadat a ile onkoste 
afgetrek is. 

Die hoofsprekers by die ge
Ieentheid was hfgenl. Piet Bos
man en hfgenl. Lourens. Genl. 
Bostrlan het gewys op die waar
de van samewerking met die 
politieke partye, vera! met die 
Afrikanerparty. Genl. Lourens 
het gemaa'n om wakker te loop 
en nie Iaks te wees in diens van 
die 'Q.B. nie. 

Die Kommando wil ook graag 
genl. en mev. Lourens, voorheen 
van Delmas, hfkomt. en mev. 
D. Botha, voorheen van Oos
Rand, en mnr. en komdte S. P. 
Kruger, voorheen van Heilbron, 
hartlik welkom heet in hul 
mid de. 

'n l\looi aantal staatsampte
nare bet ook weer hul O.B.-skap 
hernu. Aan hierdie noodregula
sie-geteisterde mense se ons ook 
baie hartlik welkom. (Korr.) 

SAMESTELLING VAN DIE 
SENAAT ONDOELTREFFEND 

, Die praktyk van die afg~Iope jaore om besondere party
politieke dienste as deurslaggewend vir die Senaat-setel te 
gaan beskou, bet nie veel daartoe bygedra om die kwaliteit 
van ons Senaat te verhoog nie. Immers dit gee dit 'n 
partypolitieke kleur wa.t 'n obstruksie-politiek in die hand 
w erk," skryf Die Vaderland in 'n hoofartikel waarin hy dit 
bet oor ,botviering van partyskap in sy naakte vorm" 
in die Sena3t tydens die afgelope parlementsitting. 

Die blad verwys na die leed
vermaak-optrede van die Oppo
sie party wat die lig opnuut 
laat val bet op die samestelling 
van die Hoerhuis - die lede 
waarvan gekies behoort te word 
weens ,hulle rype lewenserva
ring en nie soseer met die klem 
op partyskap nie." 

,Hierdie moe<lswillige party
optrede ten koste van die be
lastingbetaler laat die vraag ont
staan of die tyd nie aangebreek 
bet om ··n ander gedragslyn te 
volg by die samestelling van die 
Senaat nie," verklaar die blad 

TIEN .SYFERS 
VIR 

VERDEDIGING 
Amerika ' sal aanstaande jaar 

sowat £3,750,000,000 aan sy vloot, 
lugmag en leer bestee, volgens 
amptelik bekend gemaak is. 

• 

en skryf voorts ,OI;ll ons Hoer
huis aan sy doe! te laat be
antwoord sal ons meer selektief 
te werk moet gaan. Binne die 
partyverband (hoewel miskien 
nie aktief nie) is daar volop 
mense wat oor die kundigheid 
beskik vir die veeleisende pligte 
wat die Senaat verg. E n as 
senioriteitsposisies en party
politieke oorwegings die pad ver
sper om bulle te betrek, moet 
ons buite die partyverband gaan 
soek. Ons land beskik geluk
kig nog oor voldoende en voor
treflike talent vir hierdie doel
eindes. In die Senaat, meer as 
in enige ander liggaam, moet die 
bree volksbelang geld, nie die 
enge partybelang nie." 

DIE EERSTE TAK VAN 
VOLKSKAS buite die grense 
van die Unie word vandees
maand in Windhoek geopen. 
Terselfdertyd sal daar ook takke 
op Lydenburg en Worcester 
geopen word. Altesaam sal die 
bank dan 62 takke he. 
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AMERIKA SOEK SPAANSE 
VRIENDSKAP IN PLEK VAN 

'n Kwaai stryd oor die erkenoing van Spanje as 'n 
bondgenoot in die stryd teen die Komrnunisme tussen 
Amerika aan die et•n kant en Engeland, Frankryk en 
Holland aan die and«>r kant woed tans in diplomatieke kringe. 
In hierdie str)·d g('nl('t die V.S.A. die ondersteuning no die 
, ·ernaamste Suid-Afrikaanse state van wie sommige -
Argentinie en P«>ru - reeds die beslissing vooruitgeloop bt>t 
deur diplomati('k«' b('tr('kking te herstel nadat dit indertyd 
op ,·ersoek Yan die V.V.O. afgebreek is. 'n Ooreeokorns 
tussen Washington en 1\ladrid word enige oomblik verwag. 

Vera! op nnndrnng van die 
Amerikaansc lci\rhoo!dc beweeg 
Amerika in die rlgting van 
vricndsl<ap met Spnnje, l.'n die 
jongste aanduldlng is dat die 
politieke Ieiding danrnan gevolg 
gaan gee. 'n Paar wcke gelede 
het senator Gurney na 'n onder
houd met genl. J."ranco gepleit 
vir herstel van dlplomatleke bc
trekkinge. Hoc mllit4lre offi
siere hl't deehtt•neem nan die 
same!'lprekin~t en onder nndcre 
sou dnnr Jtl'llrant gen eeo; het 
oor die ooro;kakt•ling van Spanje 
na Amcrikaun .. e wul)("n'! en nm
muni'>ie. .\muikaun .. e leerhoof
de wil grantr gebruik maak van 
Spaantoe milit~re ba"i"'-1.' in 'n 
moontlikfl "lr) d tccp Ru!oland, 
\·ernl daar op l 'rnnknk nie staut 
gemaak kun \\Ord nie. 

Die beswaar teen Spanje is 
dat genl. Franco se regerlng 
nie .,dt•mokraties" is nie. Objck
tie\\C wuarnemers is egtcr heel 
tt-mal ecns l,lat hoewcl daar JtCI'n 
puriC~mentllre stelsel in Spunje 
is nit'. Franco deur die oorgrott• 
mecrdt•rheid van die volk ge
stc-un \\Ord en dat danr groot 
l>Crsoonlikbeid vrybeid in difl 
lund j,, In die verband het die 
betroubare Britse blad Review 
ot \Vorld Affairs 'n paar wcke 
gelede nog as volg geskryf: 

.,VALSE ThLIGTL'"G" 

FRANSE 

buite die oorlog te bly en na 
die einde daarvan nog sy bewind 
tc handhaaf. Sy godsdienstige 
oortuiging Is verdiep. Terself
dertyd Is ay mag groter as ooit. 
en hy wel.'t alles wat aangaan. 
By i!l gewlld, en word geag en 
bewonder. Dlfl volk Is oneindlg 
dankbaar tt't'noor hom omdat b y 
Spanje ult die oorlog gehou 
bet ••••• 

Britse Ryk Moet 
Heraanpas 

Die , ·erandering!t wat daar in die Brit-.e Ryk plaas
gevind bet a!f gevolg van na-oorlo~se onh' lkkelinge, sal dit 
vir die Rykskonferen!o!le wat eergl'4ter In J..onden met sarne
sprekings begin bet, noodsaaklik maak om 'n nuwe formule 
uit te werk \"lr die ~;tatebondbetrekklnge. Nie a ileen bet 
daar drie nuwe dominiums bygekom ni(', maar lndle en 
Pakistan, by wle die spore no Britse s('ntirnent a l minder 
word, skep , ·eral \ir Brittanje 'n nuwe probleern. Ook •die 
gesag van die B ritse kroon Is OJ>nuut in gedrang. 

Vir Suid-Afrika Is dre kon
ferensie vera! van belang oor 
aangeleenthede soos die bestry-

A.P. BETWIS 
5 SETELS 
IN NATAL 

D ie Afrikanerparty w nou ,.lf 
setel~ in Xatal betwis met dic 
Pro,·in!!iale ,·erkiesing in plua01 
, .an drie 1100!1 voorbeen aangt•
kondi~ i!l. Die &elel~ is 1\o'en
ca!lt., \\'eeneo, Suidku!l, Bforell 
en Durban-Noord. 

Die H.N.P. sal ook vyf 11etels 
betwls, naamlik Vryhcid, Dun
dee, Ladysmith, Umvotl en 
Umlazi. Die res van die acll'IS 
sal betwis ~ord soos die partye 

ding van Kommunisme en die 
ultwcrking van 'n verhouding 
tuss<'n Brlttanje en Suid-Atrika 
oor dh.' tol'koms van Afrika. Oor 
lansgenoemde het mnr. Eric 
Louw, die Unie se vertcenwoor
dlger by die konferensie, hom 
die nawel'k uitgelaat toe hy 
gewys het op die gemel'nskap
llke bclang van die twee Iande 
In Afrika. Ook ander Iande in 
Afrika sal oorleg mec gepleeg 
moct word in hierdie verband, 
het hy gese. . 

Die bestryding van die Kom
munlsme is 'n belangrlke item 
op die agenda, en Suid-Afrika 
aal 'n belangrike aandeel in die 
''erband ni.'Cm. 

Sedcrt Gurney se besoek het 
twec andcr Amerikaansc politic! 
van wie ct>n Y.Jric Johnston rnad
gewer oor t'konomicse samcwcr
king Is, bcsocke aan Madrid at
gel~ en bulle ten gunstc van 
samew~>rklng met Spnnjc ult· 
gespreek. .,Ons moct die vcr
lede vergcct," het bulle gcs~. 

,.In die huidige internaslonale 
tocstand is Spanje van baie groot 
stragicse waarde. Hy Is ook 'n 
Integrate deel van die Europcse 
ekonomie. Dit is baie dwaaa 
om at die stories te glo wat mens 
hoor omtrent wat daar aangaan, 
en wat gegrond is op doelbe
wuste valse inligting wat deur 
politleke groepe versprei word. 
.,Die Spanjaarde is bale ultge
sproke. Niemand skyn die min
ate bevrees te wees om sy 
mening uit te spreek nle, selfs 
at is dit om die regering 
tc kritisecr ... Hocwel nywer
heidsuitbreiding tydellk tot stil
stand gckom het, Is die nywer
hede kerngesond. Arbcid is 
volop en goed, die produksie van 
myne is aan die styg en aile 
tckens van welvaart is aan
wesig. 

• onderling ooreenkom. 

Van Indicae kant Is re<>ds die' 
voorneme uitgcspri.'Ck om 'n 
afhanklike republlek te word. 
Daar Is heelwat gegls watter 
houding IndUS op die konferen
sie sal lnneem. Die Indiese 
eerste minister het die naweek 
In Londen verklanr dnt sy land 
goheel en al onathanklik wil 
wees maar dat dlt nog tc vroeg 
Is om nou al van 'n Indiese 
Republiek te praat. Daaroor 
sal eers oor 'n paar maande 
besluit word. 

IUUT:SE HOUD~G 

l)le umptelike Brit!oe houdlng 
i11 dut gc•en oorccnkom'l met 
ft'nl. l'rnneo ge'iluit knn word 
nie en dat Spunjt' \"lln ~·nlge 

bondgenoodsknp uitgl'.,luit moet 
bJ~· tot t) d en "l l 'n ,.tlc-mo
krutit:.,e rcgeriri~t" ann l~nind 
kom. Vir di.-dot:l, so \\Ord in 
Londen n•rklnar, het \\"e~ttero;e 

11tantl!lmanne in UH6 ooreenge
kom om ~>teun te w:rl..-t•n ann 
Spaun'>e bannelina--pnrtl·e en bet 
Be,·in nog 'n jnur gclt•de ml't die 
Ieier \IIU die Sponn'le ~·J ugtellng
oppo .. isie onderhnndrl oor die 
om,ernerping \an 1-"rant'o. 

Brittanje word gc~tcun deur 
Frankryk en die Benclux-lande. 

GANSBAAI 
HOU F.UNKSIE 

Die 0,'0('\\llbnmdwug ,·an 
Gansbaai, \\Ill tan'! he!!!ig is om 
nuwe lc>de in te .. kr) r en te 
orgnni'>eer, ht•t 't>rletlt> Snter
dag bul O.B.-dng-funk"lie gehou 
en die mooi bcdrag \1ln mf'er 
as £-10 ingeo;unwl. Dit is flO 
meer a" \erl4•d4• jour. 

Ten spyte van die recn was 
daar 'n goclc opkoms en 'n aan
sienllke aantal ondersteuners 
van die H.N.P. het die funksle 
bygewoon. Oorspronklik is 'n 
opclug-funkslt• bcplan maar as 
gevolg van die ongunstige Wt..'Cr, 
is dit nan hula van komdte. ·en 
mnr. Thyslt• Franke gehou. 

Komdt. E. van Wyk het die 
sprckcr, gcnl. W. R. Laubscher, 
welkom gchl•t•t. Hy het melding 
gemaak w.n die mocllikheld 
waarmee die nasionale g<'ml.'t•n
skap van Gansbaai te kampe 
hct as bulle funksies wll hou 
omdat hulle geen saal te huur 
knn kry nie. 

Gt•nl. Laubscher het die tank 
van die O.B. gedurende die 1\Cge· 
lope tien jnar behandcl en gcwy11 
op die tank wat voorl~. Dit 
Is 'n taak wat nooit elndlg nle. 

Die heerllke gebak van die 
vrouc het groot aftrek gcnlet 
en die aukses van die funksie 
Is hoo!saaklik aan hulle te 
danke. <Meegedeel.) 

ARBEID STEtJ-s FR.\..'Il"CO 

Die nywerheidsbeleid onder 
die baie bekwame minister ,·an 
arbeid, Giron, is , ·ooruitstre
wend. Die nrbeiders bet regte, 
voorregte en voordele wat hullc 
nooit tevore gehnd bet n ie, eon 
lone bet nog- steeds gestyg. 
Danr i'l bnie min arbeidsonluste, 
en Franco se g-rootste steun 111 
\"andng ,·an die nywerbeldtt
werkers nfkomstig. P ropagan
da wat voorgee dat die arbel
ders vyandiggesind is teenoor 
genl. Franco bet geen grond 
hoeg-enanmd ole. . . • • 

VOLK VE RENI GD 

,Die bewlnd Ia vandag stewig 
en vol vertroue. AI die bulte
landse aanvalle en vera! die 
houdlng van die V.V.O. het die 
Spaanse volk agter Franco ver
enlg teen lnmenging ult die 
buiteland. Op blerdle punt Is 
die f·alanJiste betft'ldik onbf'
la nlfl"lk. Dlt Is difl pwon~ 
men!!~ van reen party wat .,-ter 
f'rnneo 11taan . T~nstand bet 
tot betekenl0011heid a fgeneem." 

Dit Ia die onpartydlge getule
nls omtrent Spanje wat deur 
Brittanje a.s bondgenoot tet'n 
kommunlstiese absolutlame ver
werp word. Engeland akaar 
hom llcwcr aan die sy van wan
kelende Frankryk met sy 
arbeldsonluste en regcrlngswls
selinge. Daarteenoor w ord 
bt>rlg dnt die Amer ik rumse leer 
owerheld nou afge!llen bet van 
:t•rankryk as 'n mlliti>re basis 
jui11 ~,·eens ay rebrek aaa 
11tnblliteit. Die en lg11te hoop op 
11tabiliteit vir Frnnkryk Is genl. 
De Gaulle ' se volkl!beweJ"iD&", en 
dan Is by in d lt'selfde boot met 

.,Genl. Franco bet die afgc
lopc jare ryper geword en sy 
ultkyk verruim. Sy natuurlike 
intclllgensie bet ontwikkel en 
mens begin verstaan hoc by Spanje sover 
daarin kon geslaag het om V.V.O. betret. 

d lt die B r itte ea 

lndier se Posisie 
Sander Paspoort 
Die vraag of die regerlng die 

Indli'r-leier, dr. Dadoo, sal toe
laat om die Unie sonder 'n pas
poort binne te kom nadat hy die 
regeringsgesag verwerp het en 
sonder paspoort na die buiteland 
vertrek bet, is 'n vraag waarmee 
politleke waarnemers hul tans 
besig hou. 

Dadoo het aan die begin van 
verledc week 'n passaat op 'n 
Switserse vliegtuig bekom en na 
Londen gegaan waar hy aan die 
begin van die week nog gepoog 
het om 'n visa te kry wat hom 
in staat sal stel om in Parys 
af te klim. Hy sal die Indicae 
a!gevaardigdes daar te woord 

staan en hulle inlig oor Sold
Afrika. 

D it 111 blnne die mag van die , 
~fini11ter vun Binnf'ltmd!le Sake ' 
om te Wilier dat d r. Dadoo weer 
die Unle blnnekom aangesien 
by gef\n pa11poort het nl4.'. Ole 
felt dat hy 'n Aslant is maak 
sy saak nog moelllker. Hy mag 
mlskien probccr om 'n Brltse 
paspoort te bckom, maar ook 
di6 sal nie ~enO<'g wees om hom 
te help as die regering .. m nle 
wil laat binnekom nie. 

Dit Is egter .nie aelter wat die 
houdlng van die regerin~ Is 
1ie. Propagandistlese oorweginara 
mag hom dwlng om Hewer nie 
atreng op te tree nle. 

In die Vrystaat is daar nog 
geen oorecnkoms getref wat die 
verdclinge van die setels tussen 
die A.P. en H.N.P. betref nie. 

:\IOET ·~ 

SERVEL 
PARAFFIE~ 

KOELKAS w•:ES 
Ook knn u altl·d vam en 
klemvrye kos wat u in 
grotcr hocvcelhcde kan 
koop en wcgbl!rc, geniet. 
Die SERVEL is die 
modemstc en mees r-eg
nics volm:takte koelkas 
wat u dieselfde voortref
like dlens snl le\10 er as 'n 
koelkns wnt met elek-

trlsltelt werk. 

U bCSJJnnr geld want u 
vermors nlc kos wnnneer 
u di<' Scrvel-koelkas 
koop nlc. Die Servel 

b<'tnnl vir hornself. 
\ OOR\\",\-\RDt:s: U~po,.lto •·an Ul en 

U Dl8AIId~IU0111 J•aaleRlt'llle VaD 
ffJ 0 /8. 

* Groot Af11lng \·lr KO.!Io'TA.NT 
Skryf om besonderhede 

K.-\STE1:l.>fTR\"T ~ I ~'liC TltHT 10.. 
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