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Die name van die kandidate 
van die A.P. vir die provinsialc 
verkiesing sal na verwag word 
voor die einde van d ie week 
aangckondig word. Dit sal ge
skicd nadat die name aan mnr. 
N. C. Havenga, Ieier van die 
party, voorgele is vir gocd
keuring. 

Afd.-Bestuur 
Johanncsburg.-Die volgende 

besluit is geneem dour die 
H.N.P.-afdelingsbestuur op Ven
tersdorp, een van die plattc
landse kiesafdelings wat hier 
aan die Afrikanerparty toegt'
ken is vir die aanstaande pxo
vinsiale raadsverkiesings: 

hulle agenda te plaas vir 
bulle volgcnde kongres se be
sprcking en ons voorwaarde 
is as volg: da t geen A.P.-lid 
wat ook IJd is van die O..B. 
gesrel sal word as kanclidaat 
nie." 

PR Y S 3 d . 

Die Afrikanerparty bet aangc
kondig dat mnr. H avenga die 
Unialc kongres van die par ty 
wat op 1 en 2 Desember to 
Brakpan gehou word, sal open. 
'n Groot aantal afgevaardigdes 
word verwag. 

Beskrywingspunte van die vcr
skillende takke moot voor liS 
November aan die organiscrcnde 
sekretaris, mnr. J. H. Richter, 
Posbus 8262, Johannesburg, ge
s tuur word. 

, Dat die H .N.P.-afdelings
bestuur hom honderd persent 
gaan be-ywer tot die sukses 
van ons bondgenoot die A.P. 
in die provinsiale verkiesing. 

Die afdelingsbestuur van die 
Afrlkanerparty het hierdie be
sluit in oorweging geneem en 
in hul antwoord aan die H.N.P .
afdelingsbestuur daarop gewys 
dat die laaste gedeelte van die 
besluit lynreg in stryd is met 
die vorige gedeelte. 

80 A.P .-takke Sal 
In Paarl Konfereer t .,DIE O.B." word gedruk <leur Pro 

Ecclesla-Drukkery EUperk, Stelleo· 
bosch, vir die elenaara en ultgewera: 

Ons versoek die A.P. 
vriendelik om eenwording op 

Verneem word dat die At
delingsbestuur van die Alri
kanerparty 'n benoeming sal 
doen sonder om w diskrimineer 
wen lede van die eie party. 

Die organisasie van die Afri
kanerparty in iUosselbaai vorder 
fluks, na mnr. W. R. Laubscher, 
sekretaris van die Party in Wes
Kaapland, meedeel. Verlede 
Vrydag is 'n Sub-Afdelingsbe
stuur vir 1\losselbaai saamgestel 
op 'n vergadering waarop aQe 
takke van d ie kiesafdeling ver
teenwoordig was. 

:Mnr. George Brink is tot 
voorsittcr van die Afdelings
bcstuur benoam terwyl mnr. 
Willem Zietsman en J . Pio tot 
ondcr-voorsitter en sekretaris 
onderskeidclik benoem is. Af
gevaardigdes om die A.P.-kon
fcrCUlsie op 2 en 3 November in 
die Paarl by te woon, is ook 
o.angewys. 

Die sekretaris dcel mee dat 
hy reeds 'n hele aantal name 
van afgevaardigdes ontvang het 
on dat ander takke besig is om 
reelings in hierdie verband to 
tref. Afgevaardigdes uit sowat 
80 takke word verwag. 

Die aandag van A.P.-takke 
word opnuut daarop '\evestig 
dat die name van die afgcvaar
digdes sowel as beskrywings
punte so spoedig moontlik aan 
die sekretaris, Groote Kerkgc
bou 705, Kaapstad, gcstuur moet 
word. Verblyf word ook vir af
gevaardigdes gerciH en bulle kan 
met bostaandc- adres in verbin-

ding tree of dirck met mej. E. 
M. Roux, Di Riolto, Paarl, wat 
ook reelings in hierdie verband 
tref. 

' 

VOORSLAG (Edma.) Beperk, Groote 
Kerk-gebou 703, Posbua Hll, 
Kerkplelo, Kaapstad. 

Verantwoordellkheld vir alle poll· 
Ucke komment.aar en berlgt& In hlerdle 
ultgawe word. tensy Mdera vermeld, 
gedra deur N. G. s. van der Walt, 
Groote Kerk-gebou 703, Kaapatad. 

Londen Draf Saam Met 
Ontbinding Van Ryk 

Die Ier se minister van buitelandse sake, Sean McBride, wie se 
vader saam met die Boere teen die Britse agressie van 1899 geveg 
bet, en in 1916 na die lerse opstand deur die Britte tereggestel is 
weens , hoogverraad," gaan hlykhaar verantwoordelik wees vir 'n 

WIL LIEWER 
LEI AS KEER 

nuwe fase in die ontbinding van die Britse Ryk. In die volgende • 
wek e gaan die r egering van Eire wetgewing indien om die Britse kroon af te skaf in sover dit nog 
gebruik was vir buitelandse handel inge. Van Britse kant word alles in werking gestel om te verhoed 
dat hierdie stap ' n algem ene uitrafeling van die Statehood ten gevolge gaan he. 

Die Indiese dominiums sit ook wei dit miskicn n ie op sigself stap van Eire met groot belang- , nog tuis sal voel binne die ge
klaar om met die Britse kroon juis van negatiewe betekenis vir tstelling volg, veral wat die selskap van John Bull. ~la.ar 
te breek, en die posisie van die verhouding met Brittanje sal Britse rcaksie daarop sal woes. daar is 'n ander vyand wat die 
Suid-Afrika en sells K anada is wees nie, kan bierdie faktor lndien dit gebeur sonder groot Britse Sta tebond bedrelg en 
ook nie meer ba le ste rk nle. hom wei laat geld wanneer die skok vir Ierland, mag Indie Londen bale ongemak verskat. 
Wat Kanada betref sal die eer- nclging van Kanada om met die blnne enkele maande diese1fde Dit is die Amerikaanse Ieiding 
ste minister voortaan 'n Frans- Vcrcnigde Sta te nouer saam tc doen. Reeds is daar 'n sterk in die verdedig ing van die 
sprekende • woes - die eerste sluit, tot groter rypheid kom. agltasie in die lndiese pers vir Weste. Nie meer Brittanje nie, 
keer dat dit gebeur - en hoc- 1 Daar is berig dat I ndio d ie atstigting ann die gang. Die maar Amerika is die aantrek-

pers se reaksie na afloop van kingskro.g vir swakker state 
die dominia le konferensie was wa t hul krag in grote r verband 

Sterk A.P.-Kandidate Vir 
Wes-Kaapland Aanbeveel 

dat lndie hom moet onttrek aan sock. 
'n s ta tebond waar , rassediskri- (vervolg op bladsy 8) 
minasie, fascisme en uitbuiting" 
aan die orde is. 

Sll\mOOL VAN A OR ESSIE 

~lnr. Max Smuts van Franschhoek is ccnparig deur die 
Sub-Afdelingsbestuur van die Afrikanerparty in die Paarl 
by mnr. Havenga. aanbevccl as A.P.-kandidaat wat die setel 
met die komende provinsiale verkiesing sal betwis. Uit ~los-

toe die Smuts-regering teen die 
O.B. begin optree bet. 

Mnr. Max Smuts Is woonagtig 
in die P aarl-kiesafdcling en het 
sy skoolopleiding aan die Paarl
Gimnasium Hoerskool geniet. 
Hy bet sy lewenstaak begin as 
asst.-stadsklerk van die P aarl 
en was later stadsklerk en 

Van Britse kant word bale 
hard gedink om die nuwe toe
stand die hoof te bied. Die Icrc 
het die Britse regering meege
deel dat bulle nog bereid is om 
waar gemeenskaplike bclange 
dit vereis, in samebang met die 
Statebond op te treC\ en dat af
skaffing van die Kroon so 'n 
samewerking juis makllkcr sal 
maak omdat die Kroon vir die 
Iere 'n simbool van vcrowering 
is. Brittanje sal dus nie lets 
wil doen uit weer wr aak wat die 
Ierse samewerking in die prak
tyk gaan verongelu].c nie. 

UNIE I{RY 
STEUN 

Wanneer die aanklag teen 
Suid-Afrika oor die behandeling 
van die I ndiers voor die V.V.O. 
dlen, sal Suid-Afrika die ste'lm 
van Kanada geniet, berig Sapa 
uit Parys. Kanada sal die Unie 
ook steun in verba nd met Suld
wes-Afrika. Suid-Afrika het 
nou ook die toestemming van die 
V.V.O. verkry om die reg van 
die V.V.O. om in sake- van sy 
ledestate in te meng, tc be
spreek. 

sclbaai word berig dat mnr. F. H. Robertson ewe-eens een
parig deur die Afrikanerpa.rty aanbeveel is om die ~lossel
baaise setel namens die A.P. te betwis. Die besluit is verledc 
Vrydag gencem. skoolraadsekrctaris tc Fransch

hoek. Vir die afgelope 18 jaar 

Sowcl mnr. Robertson as mnr. Kooperasic en oudcrling van die is mnr. Smuts 'n wyn- en vrug-
N.G.-Kerk. teboer. Smuts is bckcnde en vooraan

staande plaaslike leiers met on
bctwisbare bekwaamheid en is 
standvastige volksmanne. Mnr. 
Francis Robertson is gebore en 
bet groot geword in die Mossel
baaisc kiesafdeling. Hy bet in 
1915 lid van die Nasionale Party 
gcword en bet die party 25 jaar 
lank gedicn - eers as sekretaris 
van die distriksbestuur van 
George en later as voorsitter 
van die distriksbestuur Outini
qualand in die kiesafdeling. 
Tans is by voorsitter van die 
Afrikanerparty-tak DiepklooC 
asook generaal in die Osscwa
brandwag. 

:M:nr. Robertson is 'n groot 
vee- en saaiboer en is voorsittcr 
van die Afdelingraad van 
George, onder-voorsitter van 
die S.W.-Distrikte-Landbou
unie, lid van die Appelbeheer
raad en onder-voorsitter van 
die S.W.-Distrikte Koring
Kooperasie. Hy is ook direk
teur van die Langeberg-

UITGESKOP 

Hy hct 20 jaar lank op die 
skoolraad gedien as gewone lid, 
en later as verteenwoordiger 
van die Administrasie. Hy was 
ook lid van die Dranklisensie
raad. Hierdie poste bet verval 

Mnr. !\tax Smuts. 

OOREEN KOl\IS 

Voor die verwydering tussen 
die O.B. en H.N.P. was mnr. 
Smuts vir 13 jaar lank voorsit
ter van die Nasionale Party te 
Fransehhoek en gedurende die 
tydperk lid van die distriks
bestuur, Paarl. Tans is hy 
voorsitter en stigter van d ie 
A.P.-tak op Fransehhoek sowel 
as voorslttcr van die Sub-Afde
lingsbcstuur van die A.P. in die 
Paarl-kicsafdeling. Hy is ook 
hoofgcncraal in die Ossewa
brandwo.g. 

Tydens d ie a fgelope verki&
sing bet by as O.B.-genero.al 'n 
plaa!Siike ooreenkoms met die 
H.N.P .-kandidaat aangegaan en 
aktief deelgeneem aan mnr. 
Pieter Hugo, J..V., se verkiesing
stryd toe hy ook saam met mnr. 
Hugo vergaderings in die Paarl
se s tadsaal toegespreek bet. 

NUWE F ORJUULE 

Daarom word daa.r nou gedink 
om 'n formule vi r die Britse 
Statebond tc kry wat voor
siening maak vir vrye republieke 
waarin die Kroon nie meer 
die bindingskrag sal weos nie. 
Reeds Is ao.ngekondig dat die 
benaming ,Britse Starebond" 
nou sommer vo.nself weggeval 
bet en dat dit voor taan bekend 
sal staan as die Statebond, son
der die B rits d~tarby. Ook die 
bennming , Dominium" is besig 
om te verval en verskyn nie in 
nmptelike s tukke van die State
bondskonterensie n ie. 

~"UWE BEDREIGING 

• 
GRYSHEMDE 

GAAN BELEID 
VERANDER 

Die Joodse ondersteuner van 
die H.N.P., mhr. J . N ossel, bet 
in 'n personderhoud ge~ dat sy 
volgelinge nou al meer as een 
miljoener insluit. Op Ronde
bosch h et by 'n H.N.P.-tak ge
stjg met 60 lede waarvan 17 
Jode is. 
~fnr. Nossel het ook gese dat 

by 'n saml'spreking met mnr. L. 
Weiehardt, Ieie r van die Grys
hemde, gebad het , en dat mnr. 

Hierdie naamsveranderings Weichardt hom meegedeel bet 
dui daarop dat die Brltse diplo- ' dat by sy bfoleid teenoor d!e 
masie besig is om die klere van J ode in heroorweging sal neem 
die opgroeiende jongeling 'n sodat dit m et die beleid van dr. 
bietjie te verstel sodat hy hom Malan ooreen tal stem. 

• 
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Parlementere 
Stelsel Onder 

Soeklig 

UNIE. SE. BE.STUURSVORM Dit is opvallend dat die stand
punt van die Ossewabrandwag 
wat die lappies-regeringsvorm 
wil a!ska! al meer en meer 
steun van leidende figure in die 
samelewling ontvang. 

• 

WORTE.L VAN KWAAD sf 
Die toekoms van parlemen

tere regering is die afgelope 

week deur die verteenwoor

digers van die dominiums op 
I 

die Rykskonferensie bespreek. 

Sterk steun vir die standpunt van die 
Ossewabrandwag dat dit onmoontlik is· om 
iets doeltreffends onder die bestaande stelsel 
tot stand te bring omdat lewensbelangrike 

ME.DIKUS Sterk Russiese 
Du ikbootvloot 

Die verteenwoordiger van Cey

lon het die besprekings ingelui 

deur 'n oorsig te gee van die 
parlementere stelsel en bet dit 

vergelyk met ander regerings

vorms soos di~ van Frankryk 

en die V.S.A. Suid Afrika het 

ook aan die besprekings deel

geneem. 

dienste verbrokkel word onder ' n veelvoud van plaaslike en landsgesag, is 
afkom stig van dr. Karl Bremer, voorsitter van die Mediese Rnad, in ' n 
verklaring wat by in sy persoonlike boedanigbeid uitgereik bet na 
aanleiding van die geskil tussen die Transvaalse Provinsiale Raad en die 
medici van die provinsie. Dr. Bremer plaas die skuld vir die moeilikheid 
op die skouers van die bestuurstelsel wat 'n skandaal van die volksgesond
heid maak en tot 'n debakel lei. 

Rusland is besig om 'n nuwe 
vloot te bou wat hoofsaaklik uit 
duikbote bestaan. 250 van bier
die bote is reeds voltooi en 100 
is nog in aanbou, volgens 'n 
berig uit Londen. Daar word 
aan toegevoeg dat Rusland sy 
vloot aansienlik versterk het 
deur Duitse en Japanese skepe 
waarop hy beslag gele het. An
der Duitse skepe wat beskadig 
is gedurende die oorlog word ook 
nou deur die Russe opgeknap. 

Daar is nie berig of daar 

enige formele besluite in die 

verband geneem is, en wat die 

werklike inhoud van die bespre

kings was nie. Daar kan egter 

aangeneem word dat Brittanje 

Onder meer verklaar dr. le 'n duidelike beleid verwag. 
Bremer: .,'n Bestuunvonn wat .,So 'n verklaring van beleid 
soos die provinsiale een in- deur die regering sal vandag 'n 
m enging met die openbare ge- besliste einde maak aan die toe
sondheid toelaat, wat 'n funksie stand wat in Transvaal bestaan. 
van die sentrale regering is, is As die sentrale regering dit 
reeds lank as onmoontllk vir duidelik maak dat hy sal begin 
Suid-Afrika. beskou • • • Dit is om sy beleid by die aanstaande 
niks minder as 'n gl'Ondwetlike Parlementsitting uit te voer en 
kwessie nie. dat hy begerig is om tot 'n uit

nie ten gunste sal wees van ,Aile mediese dienste, ver- elndellke ooreenkoms met die 
'n afwyking van die Britse plegings- en hospitaaldienste volk en dio mediese beroep te 

D kom oor die beste manier om die parlemcntere stelsel nie omdat moet onder toesig van die e-
partement van Volksgesondheid nodige hospitaal- en ge!lond

dit vir hom die geskikste mid- geplaas word . . . Die huidige heidsdienste aan die land as ge-
del is om sy beheer oor die beheer Is •n politieke anakronls- heel te gee, sal die beroep more 

t • ka ·•--• ,__ in enlge omstandighede sy werk dominiums te behou daar dit me, wa n s n..-. van VO~AB· 
gesondheid maak en feitlik tot hervat met die wete dat die uit-

die binnclandse toestand ver- 'n debakel lei," a ldus dr. eindelike oplossing gou in oor
swak en eenheidsoptrede on- Bremer. o:mstemming met die beroep ge

bring sal word en dat die dwase 
moontlik maak provinsiale beheer sal verdwyn." 

VERWAG BELEID 

Adverteerders wil 
graag weet of u 
hul naam in , Die 
0.8." gesien bet. 

Die Smuts-regering he.t ge
weier om die saak aan te raak 
omdat dit 'n grondwetlike kwes
sie is. Die land sowel as die 
mediese beroep is reg waar hul-

WEL 1\IOONTLIK 

Dr. Bremer verklaar dat dit 
sy persoonlike mening is uit jare 
van ondervinding dat dit moont
lik ill om 'n Uniale skema vir die 

Terwyl die tafclbedicnde besig is om 
sy gcdd:te tafels na te sien, boor by hoe 
die Sjef en die Hooftafclbcdiende die getal 
passasicrs, wat vir ete gaan aansit, bcreken. 

Dan, asof o~ die maat van die wiele, 
boor by hoe die gctal vermenigvuldig . . . 
200, 400, 4,000, 400,000, 4,000,000 ! 

Dit is die taak waarvoor die verver
singspersoneel van die Suid-Afrikaanse 
Spoorwee iedere jaar te staan kom . .. vier-

miljoen maaltye wat op treine en in eet
salonne die hele land deur bedien word. 

Dit is 'n reusetaak, want al die voor
afgaande berekenings, bestellings, verkryging 
en aflewering van voedingsmiddels, moet 
met die ingewikkelde bewegings van 
honderde treine ingeskakel word. 

Dit geskied alles ongemerk agter 
die skerms, lank voordat u daardie welbe
kende gbong boor wat aankondig dat u tafel 
gedek en u ete gereed is. 

• 

SUID·AFRIKAANSE SPOORWEE 

land uit te werk en dat die mc
diese beroep ryp is vir 'n alge
hele verandering van sy diens 
aan die gemeenskap, en verklaar 
ten slotte dat die tyd nou aan
gebreek het om die hele saak 
aan te pak. 

Rusland hct ook beslag gel~ 
op een Britse slagskip, sewe 
torpedojaers en vier duikbote 
sowel as 'n Amerikaanse krui
ser totdat die Italiaanse skepe 
wat aan Rusland toegese is, 
aan hom uitgelewer word. 

SUIDWES KRY IN 
UN I E-PARLEM ENT 
VERTEENWOORDIGING 

Suidwes-Afrika sal met die aanstaande sitting van die 
parlement formeel nader aan die Unie getrek word deur 
wetgewing wat sal bepa.al dat Suidwes ses verteenwoordigers 
in die volksraad het en twee in die senaat - een deur die 
staat benoem. Dr. ~lalan het verlede Donderdag namens die 
Unie-regering met die twee politieke partye van die gebied 
ooreengekom dat bulle op hierdie wyse verteenwoordig sal 
word. Die kabinet sal egter oorweeg of die verteenwoor
diging in die senaat nie met nog twee uitgebrei moet word 
nie. 

Hoewel die ontwikkeling nie I dieselfde beginsels as die ses 
inlywlng beteken uie, sal die Jede vir die Unie-volksraad. Sy 
gebied voortaan nouer aaneen- lewensduur is vyf jaar. Die 
sluiting met die res van die magte van hierdie liggaam sal 
Unie geniet en wanneer dit in saamhang met die medeseggen
werking tree, sal die regering skap in Uniale wetgcwing en 
waarskynlik sy meerderhrid in aan die ander kant die finansiEHe 
die volksraad met minstens vier verhouding tussen die Unie en 
lede kan versterk aangesien dit Suidwcs. 
die getal is wat di~ nasionaal
gesindes meen bulle- na die 
volksraad sal kan stuur. Dit 
mag moontlik roeer wces. 

Suidwes behou egtcr sy eie be
lastingstelsel en sy verteen
woordigcrs sal geen seggenskap 
he in die belastingswette van die 
Unie, hoewel hierdie be-paling 
nie verhoed dat bulle mag stem 
wanneer dit gaan oor die kwes
sie van vertroue in die regering 
nie. 

UITVOERE.VDE KOl\UTEE 

Die Administrateur word die 
hoof-uivoerende amptenaar en is 
voorsitter van die Uitvoerende 
Komitee wat saam met hom u~ 
vyf Iede sal bcstaan. Dit ver
vang die Adviscrende raad wat 
afgeskaf word. 

Die wetgewendc vergadering 
bly voortbestaan en sal uit 
agtien lede bestaan, gekies op 

'n Kommissie sal aangestel 
word om ondersoek in te stel 
na die vraagstukke van finan
sicle verhouding tussen die twee 
gcbiede. 

FEDERASIE 

Politieke waarnemers wys 
daarop dat daar eintlik 'n fede
rasie tussen die Uuie en Suid
wes aan die gang is in teenstel
ling met genl. Smuts se be
docling om die gebied as pro
vinsie in te lyt. llulle meen ook 
dat hierdie federale verhouding 
uiteindelik die mandaatskap sal 
'en·ang. 

Volgens die Cape Times sal al 
ses volksraadslede asook die 
twee of vier scnatore onder
steuners van die regering wecs, 
.,wat beteken dat Suidwes eintlik 
die magsgewig in die parlcment 
sal hou." 

Unie-Verdediging Op 
Amerikaanse Patroon 

Daar is alle aanduidings dat die Suid-Afrikaanse Ver
dedigingsmag voortaan nie net van Britse inligting afhank· 
lik sal wees ole, maar dat Amerikaanse kennis ook aan· 
gewend sal word vir sy opknapping. 

Die Minister van Verdediging j Unie verlang bet. 
het die afgelope week die ver- Berigte wil ook dat die Ver
troue ultgespreek dat Suld- dedigingsmag die moontllkheid 
Afrika In die nabye toekoms in oorweeg om van Britse na Ame
staat sal wees om aanslenlik rikaanse wapens oor te skakel. 
meer offisiere en manskappe van Dit stem ook ooreeu met die 
die Lugmag vir kursusse na die Amerikaanse beleid wat vir sy 
Verenigde State te stuur. Die \Vestt>rse blok graag eenvonnige 
Minister het gese dat die Ameri- wapen" en ammunisie '~il in
kaners tot dusver vryelik die in- voer. So 'n versoek is reeds 
ligting verstrek bet wat die ann Spanje gerig. 
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)OODSE STEUN VIR 
H.N.P. : TRANSVAAL 
GEE MOEILIKHEID 

Die poging'i wat daar aangewend word om 'n .Jood!te 
front in Suid-Afrika in die lewe te roep wat die regering 
sal s te-un, wa-. die afgelope weke 'n , ·oorwerp van drukke 
bespreking, hoorsaaklik as gevolg van ultlatings van mnr. 
.J. Nosst'l, 'n Kaapstad-.e .Jood, wat aan die hoof van die 
beweglng s taan en nansienJike finansiiHe steun ont\'ang 
om sy dot>l te verwesenlik. 

H oewt>l mnr. lliOHKcl verklaar 
dat by b t>t>lwnt. J ood &e steun 
geniet , ht>t clltl Zion i~ot Record, 
m ond.,tuk vnn die J ode in Suid
Afrikn, hom die nf gt"lope wel'k 
gewnar~oku dnt by nie 'n aparte 
J ood'>t't aanbnn~r"CI van die 
H.N.P. m Ot>t ~ot ig nie maar da t 
by flY ondl'rhtl'unt" r" moet aan
m Ot>d ig om dirt'k by die H.X.P.
takke nan te ~olui t. 

Die blad wys daarop dat die 
pnrtyc in die vcrlcdc nog altyd 
'n bcrocp op die Jode gedocn 
het om hullc te steun, maar 
nog noolt Is 'n Joodse party
organisasie gevorm nie. 

.,Ons vocl dat dit in die be
lang van die saak Is wat hy 
dlen sowel as in die belang van 
die goro gevestigde Joodse tra
disic van burgerskap, dat mnr. 
Nosscl verstandig sal handel as 
hy nic 'n Joodse tak van sy 
party sal stig nie, maar bm 
Joodse ondersteuners van die 
Nasionale Party aan te mocdig 
om by die gewone takke van die 
party nan te sluit waar hulle 
ook at mag wecs. , Die in · dil' 
lewe roep van d ie J ood 'lt' tak 
van enlge party dra 'n ,rbetto"
reuk en bill stc•rk tel•n!!tand 
onder vind," verklaur <l ie blad. 

As Jode nle lid mag word 
van enige polltieke party nlc 
dan is dit die party se taak 
om sy kinstitusie te wysig dat 
hy verseker ls van steun ondN 
hulle geledcre, aldus die blad 

AGTERGRO'SD 

Die geskiedenls van die saak 
gaan 'n hele paar maande terug 
toe mnr. Nosscl opcnlik te kennc 
gegce het dat hy die H .N.P. 
steun en hom beywer om Joodse 
ondersteuners tc wcrf. 

Volgens 'n bcrlg in Die Bur
ger het dr. Ma1!1n kort gelede 
teenoor mnr. Nessel verklaar 
dat bloedverwante van die Jode 
op humaniU!re gronde In Suid
Afrika toegelant sal word. Die 
blad het ook berlg dat daar op 
landswye sl<aal georganiseer 
word vir die tot stand brenging 
van 'n beweglng van Joodse on
dersteuners van die regering. 

sake van die Party In h ierd ie 
provinsie, bewerings In pers
gesprekke te kom doen wat ons 
hier in die cerste plaas aan
gaan." Hy verklaar vcrder dat 
daar nog geen agenda vir d ie 
kongres opgestel Is n le. ,.Dit 
is selfs nic vanselfsprekend dat 
daar enige punt op die agenda 
oor die onderhawige saak sal 
wees nie." 

STAT£BOND 
B£WAP£N 

Die Iande van dle Britse 
Gemenebes het formeel in !..on
len besluit dat daar weer her
>ewapen moet word om die gco
:aar van 'n dreigende oorlog die 
1oof te bled en aile moontllke 
1gressors teen te staan. Suid
\frika, wat deur mnr. Eric 
r.ouw vertec-nwoordig was, het 
>ok aan die besprekings deelge
leem. Die opbou van die ge
wapende magte sal nie net tot 
'3rittanje beperk wees nie, maar 
ot aile statebondslande. 

Amerika het ook aangekondlg 
lat hy in die komende bockjaar 
~3,812,000,000 aan vcrdediglng 
~aan bestee. Dit is die grootste 
eerbegroting wat nog ooit In 
·redestyd aangekondig is~ Dlt Is 
>ngeveer 30 keer soveel as die 
1ele jaarlikse uitgawe van die 
Unie. 

Dit is ook bekend dat Rusland 
)esig is om sy leer tot oorlog

;terkte op te bou. 

Britte Vrees 
Rooi Houvas 
Op Vakbonde 

Etlike duisende lede van die 
Britse vakbonde het Sondag 'n 
'>e!>luit aangenl'em waarin by 
lie reger ing en die vakbond
\·erenig ing aangedring word om 
maatreels te tref vir die ver
wydering van Kommunistiese 
'>ebeer oor die , ·akbondbestuur, 
\'olgens 'n Sapa-Reuter berig. 

Dit was veral grourende die 
)()rlog toe Rusland en Brittanje 
'mmerade was, en die Kommu
listiese party as patronaat van 
lie demokrasic getroetel is, dat 

Wet Beveilig 
Kiesers 

Teen Besware 
In die Jig van die beslisslng 

van die hersieningshof wat ver
lede week in die Paarl beslls het 
dat die beswaar wat daar teen 
die 5~ KJeurlingkiesers ge
maak is, ongeldig Is omdat daar 
geen definitiewe &"ronde aan
gevoer is nle, wit dit voorkom 
asof massa-skrapplng van d ie 
kleserslys, soos deur dleo V.P. 
onder die nuwe wet voorspel Is, 
nle in die praktyk ultvoerbaar 
Is nie. 

In die geval van aansocke om 
registrasie, rus die bewyslas op 
die aansoeker, lndien daar teen 
hom beswaar gemaak word, 
maar as by t'f'l'll et'nmaal op die 
lys 111, mol't die bes waarrnaker 
spesifieke ,-ronde annvoer en dlt 
bewy !l, andl'r ll maak by born 
skuldir aan 'n atrarbare oortre
dinc. Party-organlseerders sal 
dus bale verslgtl&" moet wees in 
die tockoms wanneer hulle be
swaar maak teen 'n geregistreeor
de kieser. 

In verskeie klesafdelings het 
die H.N.P. massa-besware ge
maak, o.a. teen 400 kleurlinge in 
Hottentotsholland. 

Aile lmmigrante 
Oor Een Kam 

Die immlgrasiebeperklngs wat die regering in werking 
stel, geld nle net \ir immlgrante uit Brittanje nie, maar 'ir 
immlgrante ult elke land ln Europa, bet mnr. Eric Louw 
verlede week ln Londen verklaar toe by beskuldigings teen 
die regerlng behandel bet. 

Verlede Vrydag het daar 720 
Hollandse immigrante In Kaap
stad aangekom. By hut aan
koms het dr. G. Ryss, voorsitter 
van die Hollandse lmmlgrasle
komitee, verklaar dat dlt on
seke r is of Hollandse lmmlgran
te nog na die end van die jaar 
In Suid-Afrlka toe&"elaat sal 
word. Daar is ongeveer 8,000 
wat wil kom, het hy ges~. 

Die verklar ing van mnr. Louw 
in Londen neem e&"ter aile twy
fel weg by diegenc wat &"emeen 
het dat een land bo die ander 
begunstig sal word: Aileen lmml
grante wat 'n werkllke aanwlns 
vir Suid-Afrika Is, Is welkom. 

SMUTS \\"EERSPREEK 

In verband met die immigra
sie, skryt die Economis t <Lon
den) dat daar nie cenoer sta tis-

tieke is om genl. Smuts se be
werlng te staaf da t Suid-Mrika 
nog- meer immigra nt-e kan ab
IIOl'bet'r ni t'. Die blad vervolg : 
.,Maar dit Is waar dat die aan
tal lmmigra nte wat Suid-Af riku 
kan a b!lorbeer in ooreenstem
minr moet wees met die werk
geleentbeid en dat daardie boe
veelbeid waarskynlik gl'durende 
d ie afcelope twee jaar oorskry 
Is. Die Nasionale regering mag 
daarom 'n gocie ekonomicse 
saak be om immigrasie te be
perk tot aileen gel!koolde 
werkers. Die klaarblyklike rede 
vi r die beperking is egter nie 
ekonomies nie, maar politieke 
oorwegings". 

Teregstellings 
Nog Steeds 

ITALIAANSE KEWER IN 
PROVINSIALE GEBOU 

Die Amerlkaansc bevelhebber 
in Duitsland, genl. Cley het op
drag gegee dat 110 Duitsers wat 
van oorlogsmisdadc aangekla 
was, opgehang moet word. Der
tlen Is reeds tereggcoJtel en die 

Die I tallaanse houtkewer wat as gevolg van die gebrek 
aan doeltreffende optrede van die vorige partybewind hom 
d~glik in Suid-Afrika ingegrawe bet, bet die afgelope t yd 
ook sy , ·erskynlng in die nuwe Provinsiale gebou in Kaap
stad gemaak en reeds aanslenlike skade aangerig nieteen
!itaande daar elke maand meer as £20 aan spultstowwe bestee 
word om die plaag teen te hou nle. 

res sal In groepe van tien te
reggestel word. 

Nege-en-twintig van hierdie 
veroordee>ldes se vonnisse word 
tans hersl<'n na aanleiding van 
versoeke wat gerig is deur die 
Protestantsc Biskop van \Vurt
temberg en die Katolieke Biskop 
van Miinchen. Die \ ersoek is 
II'<'Krond op be"\\ Ure teen die 

Dit Ia veral die sagte hout In 
dl& gebou wat deurloop en die 
vornletlgingswerk Ia hoofaaak
lik tot die vensterspanele, rakke 
en sommige lesscnaars en stocle 
be perk. 

nletlg lnpwerk afgew~nd bet na m:anil'r \\,la rop di~ , ·erboor 
bie rdil! binnelandse bedreicing. phlll"&'~"' ind het. 

Arbeiders gebruik maandellks 
tot soveel as 60 gelling spuitstof 
om die plaag die hoof te bled, 
maar uitgeroci kry hulle hom 
nie. 

Na verklaar word het die 
kewors in die &"ebou te Iande 
gekom toe minderwaa.rdlge en 
onbehandelde hout gedurende 
die oorlog gebrulk moes word 
toe daar geen regulasies was 
vir vcu-pllgtc behandelin&' nle. 

Meer as t wE>e jaar lank 111 daar 
g-eaglteer voordat die r E>gering 
sy anndng van Europese ver-

die Kommuniste hulle in die 
Britse nywerheid lngegrawe het. 
Die voorbceld van Frankryk, 
waar die Kommuniste tans hoog
ty vier in die nywcrheid, voor die 
aanrollende Russe laat die oor
logse skille van die Britse oe 
nou afval. 

DIE KIESKEURIGE ~IAN 
GAAN VIR SY KLERE NA 

ADDERLEYSTRAAT 134 

omdat hy tlJeet 
d(lt hy tvaarde vir 

sy geld kry. 

• 
SO PAS 'N UIT-
STEKENDE SNYER 
VAN DIE V ASTE
~'D IN DIE NS 

GENEDI. 

KAAPSTAD 

H O<'wt'l ,Jod i' In Kaapland lid 
van d ie li.S.P . mn!f word, mag 
bulle nle In T ra n.,vanl lede l'an 
dit> P arty word nie. In pers
onderhoude wat onder andere 
In Die Vaderland en Rand Daily 
Mail verskyn hct, het mnr. 
Nossel verklaar dat ,.'n Randse 
Ieier van die H.N.P." hom die 
versekerln&" gegee het dat die 
kongres van die H.N.P. in Trans
vaal wat op 16 en 17 November 
gehou word, die kwessie van 
Joodse lldmaatskap van die 
party sal bespreek, en dat die 
leiers beslis ten gunste is van 
die herroeping van die verbod 
op Joodse lidmaatskap. 

DOOD RED VELDHEER 
VAN WRAAKVERHOOR R-obecr die nuwc 

SPRIN&BOK· 
JODE-ORGAN1SASIE 

1\lnr. Nossel bet ook gE>.,i' da t 
by op versoek van 'n groot nan
tal J ode besig is om 'n organi
sasie va n nasionaalg-e!Unde J ool' 
in die lewe r oep. lly bet geM\ 
dat by deur 'n Jood~oe miljol'nl'r 
gefinansier wor<l om d ie Jode 
te organi~r tf'r onderdt>unlng 
van die rt>gt>rlng E'n dat by 
reeds groot wel.,lae bl'hnal bet. 

Nadat die verklarings In die 
pers verskyn het. het mnr. J . de 
KJerk, hoofsekretaris van die 
H.N.P. in Transvaal, 'n verkla
ring uitgerelk waarin hy s~ dat 
dit ,,baie ongelukkl&" en onge
vraag is van lemand uit 'n ander 
provinsie om sonder kennls van 

Veldmaarskalk Walther von Brauchltsch, die 67-jarlge 
Duitse veldheer \-ir wie die Brltte van voorneme was om 
aanstaande .Januarie van oorlog~misdade aan te kla nadat 
hy van sy militere rang onthef Is, Is verlede week in Ham
burg oorlede. By was sedert die bet'indlging van die oorlog 
as krygsgevangene in Brittanje aangehou. 

Hy was aanvoerder van die 
Duitse magte in Pole. Daar Is 
berig dat hy sekere verklarings 
op sy storfbed gedoen het wat 
nie voorheen bekend was nie. 

Drie ander Dultse veldhere, 
vcldm. Gerd von Rundstedt, 
veldm. Fritz von Mansteln en 
kol.-genl. Strauss, wag nog op 
verhoor. Hulle is alma! al hoor 
bejaard. 

Die voorgenome verbore is In 
die Britse opposisiepers, asook 
deur Churchill self, sterk &"Ckri
tiscocr vanwee die lang opont
houd in die voorbereiding van 
die kla&"te. Teen die wraak
neming self het h ierdie politic! 
e&"ter &"een protes laat hoor nle 
- wei Is van die kant van offl
slere wat teen die slagoffers 
geveg het, beswaar gemaak. 

.. Medium" 
001< /N IO's 



• 
BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 27 OKTOBE R 1948 

DIE O.B., WOENSDAG, 27 OKTOBER 1948 
Brief Aan My Partyvriend : 

DIE BRITSE KROON Kritiek Is Welko·m , Dog 
Wees I 

Die l erse beslistheid om in die volgende weke 'n wet 
aan t e neem wat die laaste formele band met Brittanje 
verbreek, is nie sonder betekenis vir Suid-Afrika nie, en 
word ook noukeurig deur Indie dop gehou. Dit kan dus 'n 
verreikende invloed op die bestaande ver houding van die 
Britse Statebond uitoefen. 

Moet Spontaan 

In h ierdie tyd van kragmonstering tussen die reuse van 
die wereld waar klein volkies met bewing wag op die 
uit koms van die botsing, mag baie mense meen dat die I ere 
darem 'n baie onbenullige ding aanvang op 'n tyd wanneer 
die geskiedenis juis in die teenoorgestelde rigting beweeg 
na groter konsolidasie van volkegroepe. Met die eer st e 
oogopslag lyk dit dan ook so, maar diegene wat r ekening 
hou met die sielkunde van die mens, sal saamstem met die 
Ierse standpunt dat samewerking met Brittanje en sy R yk 
deur so 'n stap veel eerder bevorder as benadeel kan word. 

Die r epublikeinse str ewe van die Afrikanervolk is van 
Engelse kant nog altyd voorgestel as 'n s t r ewe na isolasie. 
Die Afrikaner sou hom Wil afsonder van die r es van die 
wereld en hom besig hou m et sy eie , klein" wereldjie. 
Blerdle mense dink nooit daaraan da t Amerika juis die 
teenoorgestelde bewys nie. Ook bier bet 'n ondergeskikte 
land hom ontworstel aan die gesag van Brittanje en s y eie 
koers onafhanklik ingeslaan. Maar reeds tweekeer in die 
geskiedenis van Europa bet hierdie land ingegryp om 
Engeland in 'n oorlog by te staan, en vandag leun die Britse 
volk swaar op die kragtige arm van die seun wat eenmaal 
met soveel besllstheid hom losgewoel bet van die moederllke 
omhelslng. 

Hy kan dit doen, want sy eer is nie gekrenk nie. 

Simbool Van Vetnedering 

Anders is dit in die geval van Suid-Afrika, l er land en 
lndie. Hierdie Iande is dcur Engeland onderwerp en onder 
gehou met mlddele wat dlep wonde in die siel van die 
onderskeie volke geslaan bet. Ons nasionale trots is 
gekrenk. In die Britse vlag en kroon sien ons 'n simbool 
nie van vriendskap nie, maar van verowering en vernedering . 
En al praat die statuut van Westminster nou ook al hoe 
liefies van ,vrye assosiasie", elke Afrikaner weet dat daar
die assoslasie aileen vrywillig sou gewees bet as dit onder 
Ieiding van 'n ele president geskied bet in plaas van onder 
le\ding van die een of ander minister van die Br itse kroon. 

Die vernedering en pyn wat ons in 1902 aangedoen is 
as volk , kon nog nooit afgevryf word met al die dokumente 
vol toegewings en verhoogde statusse wat ons van die Britse 
ministerie in Londen ontvang het nie. Dit is nou eenmaal 
'n sielkundige felt of dit r edelik is of nie, en of 'n Engelsman 
dit nou al as ,ondankbaar" beskou of nie. Geen volk met 
selfrespek kan geesdrif ontwlkkel vir samewerking met 

Geagte Vricnd, 

E k is bly om tc sien dat jy 
nou toegee dat dit blykbaar 
bcstc is om nou, solank die 
nasionale regering aan bewind 
is, propaganda te maak vir die 
nuwe - of liewer die ou Boere
stelsel van 'n partylose staat, in 
plaas van te wag tot die Afri
kaner weer in die opposisie is. 
Dit is bier waar ek meen die 
Ossewabrandwag sY grootste by
drae kan lewer, want as organi
sasie wat self buite die party
politiek staan, hoewel by sy 
lede aanmoedig om hul aandeel 
daar te neem bi.nne die huidige 
stelsel, kan by die vlam vir 'n 
partylo!le republiek aanblaas 
sonder dat dit die regering 
kompromitteer in sy parlemen
tere stryd. Onderwyl die partye 
dus voortgaan om bulle te be
paal by die aktuell) vraagstukke 
waarmce die parlement te doen 
het, kan die Ossewabrandwag 
buite om die volksmening voor
berei vir die nodige besluit om 
na lets beters oor te skakel. 
Sodra die volksmening hiervoor 
ryp is, kan die regerlng die 
gewenste hervorming teweeg
bring. 

~IAAK RYP 

Maar soos iemand kort ge
lede in Die O.B. geskryf het, be
teken dit dat mens nie moet 
sit en wag tot die volk vanself 
ryp word vir die r epublikeinse 
gedagte nie. Nee, jy moet born 
ryp maak! As ons nou alma! 
gaan stilsit met gevoude hande 
en ons maar net bepaal by die 
daaglikse partypolitieke stryd, 
vergeet die volk sy ideale en 
word hy so gcwoon daaraan dat 
hy die huidige stelsel later maar 
weer as sy eie t radisie aanvaar, 
en beteken dit maar weer groot 
stryd om die ideale opnuut te 
verkondig. 

EERSTE STAP 

diegene wat hom van sy staat beroof bet en nou uit di«\ Die eerste stap behoort te 
boogte toegewings maak binne 'n raamwerk wat bedoel is wees dat ons d~e v~lk ~e oe 
om hom 'n gewlllige dienaar van sy veroweraar te maak nie. ~oct oopmaak vir die fe.1t dat 
Die onreg moet eers herstel word en dit kan aileen gebeur d~c parlement~re s~elsel me ons 

· · ' . . , c1e erfstuk 1s me, maar 'n 
~anntaaee~ Smtd~Afn~a t~rugki wtsa~ v~ ?oms t!!fevat ~s. h n Britsc erflating net soos die 
e1e s . me n se ver ose. s aa oo . n w~r~n Y Indilir-vraagstuk ook •n erf
bom tuis sal voel omdat dit sal aanpas by s y tradisie en lating van Britse imperialisme 
volkskarakter, en nie 'n staat soos ons tans bet wat die skyn is. 0~8 kan die Britse im
van vryheid bet, maa.- in die praktyk deur uitheemse perlalisme op sy ele terrein be
instellings en stelsels bedoel is om die Afrikaner nog steeds veg, 8008 ons in die partye dan 
slaaf te maak van sy veroweraar ole. ook doen, maar ons moet hom 

uiteindelik op ons eie terrein 

Op Grond Van Agressie 

Ons weier as trotse volk om die kniehalter van die 
Britse Kroon t e dra as simbool van ons ver bondenheid aan 
die land wat die groo~te agressie teen 'n vrye volk in die 
moderne geskiedenis gepleeg het, en elke keer wat die 
Afrikaner opgeroep word om saam met dal).rdie land teen 
,agressle" te veg, hoe sterk die omsta ndighede dlt ook al 
vereis, roep dit ook by hom op 'n weersinwekkende beeld 
van bulgelar y omdat by staan waa r by s taan op grond ' 'an 
agressle teen homself gepleeg. 

H ierdie sielkundige r eaksie sal a ileen dan bedaar 
wanneer die Afrikaner se gekweste gemoed genees is deur 
die herstel van sy trots en selfrespek. En daardie herstel 
kan aileen plaasvind wanneer by sy selfstandigbeid ook slen 
in die simbool van eie onafbankllkheid - sy republlek. Met 
behoud van !telfrespek en die besef aan 'n werkllk vrye wil, 
kan by dan vryellk assosieer met die Ia nde wie se lot m et 
syne saamval. 

As die Britte 'n simbool nodig bet, ons ook. Hul 
simbool herinner ons aan die vernietiging van ons eie 
simbool, en daarom kan daar nooit sprake wees van spontane 
saamwerking of goeie begrip solank die simbool van ons 
onderwerping ook moet dlen as die simbool van ons ,onaf
bankllkbeld" nie. Die rede mag by oormaat van oorwegings 
hierdie teenstrydigbeid nog so wil aanvaar, maar die bart 
met sy diepe bruisinge wat opstoot tot magtige inspirasie 
of slappe moedeloosbeld, kan nie met die skyn bedrieg word 
Die. 

kry om hom finaal te ver slaan 
en daardie terreln is die 
republlkeinse partylose staat van 
'n Kruger en Steyn waar die 
Britse <imperialisme so onder 
gesit was, dat by uiteindelik die 
bulp van 480,000 Britse soldate 
moes inroep om sy uitbuitings-. 
doel te bereik. 

Werk/oosheid 
Moet Vreemdes 

E.erste T ref 
Die Minister van Arbeid, mnr. 

B. J . Scboeman, het instruksies 
aan sy Departement gegee dat 
Unie-burgers voorkeur bo immi
grante moet geniet en dat in
dien daar mense afgedank moet 
word, immigrante eerste hier
voor in aanmerking moet kom. 

In gevalle waar die kcuse 
tussen die afdanking van 'n 
boogs bekwame immigrant en 
minder bekwame Unie-onder
daan ter sprakc kom, kan die 
Departement vcrtoe tot die rc
gering rig om oor die geval te 
beslis. 

DIKTATUUR 

Ek sien jy maak melding van 
die feit dat mense dink die OoB. 
wil 'n diktatuur in die !ewe ro<'p 
- 'n soort eenpartystelsel wal 
aile kritiek sal wil uitroei. Die 
moeilikheid is natuurlik dat on
der die partystelsel mense net 
ecn kant van die saak boor. 
Eike party rig vir hom sy eie 
pers op en sy lede lees dan net 
die koerante van hul cie party. 
Mense wat nie Die OoB.-blad 
lees nie, bet dus nog nooit die 
O.Bo se standpunt korrek ver
neem nic, want dit is die taak 
van die partypers om die stand
punt van bul teenstanders of 
gewaande teenstanders so on
aanneemlik moontlik by hul 
lesers voor te stel. Jy kan dus 
nie mense kwalik neem as bulle 
glo dat die O.B. 'n ecnparty
stelsel wil bring wanneer uit
latings dat die OoB. 'n party
lose staat begeer, in die pers 
as volg gerapporteer word nie: 
,.Die O.B.-lciers se bulle wil 'n 
partylose (d.w.s. eenparty-) staat 
tot stand bring," soos ons on
Iangs nog weer 'n voorbceld 
gebad bet. 

GROOT VERSKIL 

Nee, daar i!! 'n baie groot 
verskil tu<osen 'n partylose en 
een-partystaat. In eersgenoem
de geval is mens teen die be· 
stuur van die staat deur 'n 
party, en of dit nou een party 
of meer partye is wat die 
grondslag vir die staat sbewin.d 
vorm, in beginsel is albei maar 
seksionele rcgering - r egering 
deur 'n sek'lie met uitslulting 
va n ander bt>kwame burgers. 
Dit wil die OoB. nie. Daarom 
bet ons middc in die oorlog 
gese dat boewel ons simpatie bet 
met die Duitsers in hul stryd, 
en ook met sckerc van bul poli
tieke gedagtes, soos die idee van 
volksorg, ons nie saam met bulle 
stem oor die eenparty-stelsel 
van die nasionaal-sosialisme nie. 
In Sold-Afrika wil ons 'n GEEN
partystelsel he wat wa.ar 
lik volksverteenwoordigend sal 
wees. 

ONS EIE 

Nou wat is 'n partylose staat? 
Dit is maklik om te se, want 
ons bet dit in die Boere-repu
blieke gehad. Dis ons eie ding, 
deel va n ons volkstradisie. 

Betcken dit nou dat ons daar
in geen verskil van mening wil 
toelaat nie? Glad nieo Ons voor
ouers bet &oms skerpe menings
verskille gehad, en onder 'n 
lar tystelsel sou daardie menings
verskille scker tot onbeelbare 
breuke gely bet. Maar hierdie 
meningsverskille was &pontaan 
en elk tot sy besondere aspek 

• beperk. Die Joubert-rigting wat 

Dan is dit jou krygsraad wat 
jou taktiek moet oorweeg ~n 
jou ,soldate" se gehoorsaam
beld moet ver seker in die stryd 
om die groen kussings. 
Maar as aile eerbare burgers 

- en renegate word is geen land 
as ecrbare burgers bebandel nie 

dec! bet aan die regering, 
waarvoor is daar 'n koukus of 
krygsraad dan nodig? Dit is 
iets wat as vanself geen plek 
in 'n partylose republiek bet 
nie. 

OOR HELE LTh"'E 

Ons kan dit so stcl: Onder 
die partystelsel van vandag, is 
daar 'n reeks vraagstukke van 
a tot z. Sommige van hierdie 
vraagstukke is op 'n bepaalde 
tyd mccr aktueel as die ander 
Die polltieke partye moE't van 
mekaar verskil, en bulle neem 
dus teenoorgestelde standpunte 
in ten opsigte van die aktuele 
vraagstukke van die dag. Die 
opposisie-party se aanbangers 
word by 'n verkiesing dus op· 
gesweep om oor punt A stcllin:; 
in te necm teen die rcgering:J· 
party. Vraagstuk A word <.ian 
'n , plank" in die politieke stryd. 
Duisende kicsers stem nou vir 
die Opposisieparty omdat butte 
met sy standp.unt saamstem oor 
vraagstuk A, maar sommige 
duisende van daardie party se 
ondersteuner:; verskil weer van 
mekaar oor punt B, en ander 
weer oor punt M en nog ander 
weer oor punt Zo Op daardic 
punte stem bulle weer saam met 
ondersteuners van die regeringo 
Maar nou is dit nood!>naklik 
vir die opposisit>party om oor 
die bele linic ' oan die slagveld, 
d.w.s. op alle punte, van A tot 
Z stelling in te ne!'m teenooor 
die r egering. Hy dwing dus 
sy lede om ten spyte van hul 
afwykenae oortuigings teen hul 
oortuigings te 11tem wanneer 
punte B, 1\1 en Z op een of 
ander tyd in die parlement ook 
ter sprake kom. 

Ons Boerestelsel van 'n party
lose staat of volkstaat is dat 
elke burger en volksverteen
woordiger die reg bet om op 
elkc punt volgens sy eie oor
tuiging te stem. Op elke punt 
sal die uitslag van 'n stemming 
dus verskillend wees. 

- · .. ........ ...... . 
...- Adverteerders hou 

daarvan dat u m el
ding moet maak 
van hul adverten-
sie in , Die O.B." 

VOLKSPELEFEES 
(Gere(ii dcur die W.K.V.) 

* STADSAAL, MAITLAND 

. by voorbeeld meer toegceflik ten 
opsigte van die uitlandervraag
stuk wou wces, bet net oor uit
anders van die Krugervolgellngc 
verskil. As pres. Kruger 'n paar 
minute later standpunt innecm 
teenoor die lndiervraagstuk, ht>t • 
daardie , Joubert-mense'' hom • 
soos een man weer gesteun. e 

VRYDAG, 29 OKTOBER 
om 8 nm. 

Baie tyd vir speel! 
Goeie program! 
Voorstelling nuwe mansdrag! 
Ver versings te koop! 

SPONTAAN 

1\l et andt>r woorde, binne 'n 
partylose staat is kritiek lets 
spontaans en stem elke man 
oor 'n bepaalde saak soos sy 
gewete of oortuiging hom lei, 
en nie soos sy koukus born 
voorskryf nie. Want 'n kou
kus is aileen nodig wannet'r 
mens 'n soort oorlog om beslt 
van die staatsbewind voer. 

• 
TOESKOrERS: 

Volwaaaenea . 0. • ••• 
Skoliere • 0 0 •• • 0 0. 

DEEL.'>E~IER.<; . . . o o . o . o 
(Belasllng lngeslutt) 

HAARPREPARAAT 

l / 8 
1/ 
Z/6 

S KILVRY • HAARPREPARAAT en 
Skllferverhoedmlddel verwyder droll 

kopvel en bare. Uits lekende haar· 
pommadeo- By aptekers or H eyl\8 
" athew, KAapstad. (3) 
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KRUGERDAGFEES 
GEVIER IN GROOT 

EENSGESINDBEID 

Die feesvierings is die oggend 
afgesluit met 'n toespraak van 
mnr. Dirk Mostert, L.V., , Van
dag sien ek nie bier verskillende 
organisasies en groepe nie, maar 
!>legs een groot feesvierende 
menigte", bet spreker gese. 

Aile ecr kom die skakelkoml
tee van Potchcfstroom toe vir 
die puik reeling van die program 
wat baie glad verloop het. -
(Korr.) 

POTCHEFSTROOM.-Krugersdag is vanjaar op 16 
Oktober te Potcbefstroom gevier onder Ieiding van die 
plaaslike skakelkomitee. Die verrigtinge bet die oggend 
begin met 'n kleurryke optog deur die dorp waaraan feitlik 
aile Afrikaanse organisasies deelgeneem bet, en dit was 
een van die grootste optogte wat vir jare in Potcbefstroom 
gesien is. , Legion' Praat 

Namens S.A. Sol
date In Buiteland 

Op een stadium het die optog 
gesplits en na verskillende 

BOEREJEUGLID 
OORLEDE 

monumente gegaan waar krans
leggings waargeneem is deur die 
verskillende organisasies. 

Die Boerejeug bet die speer
punt gevorm ,-oor die '\'erskiUen
de jeugorganisasies r n bul flinke 
r n afgerigte optrede bet groot 
indruk gemaak op die publiek. 

Terwyl die kommando van Ook die O.B.-wagafdelings met 
Wilgenhoutsdrif op 9 Oktober bulle orkes bet 'n be.sondere plek 
besig was om hul feesverrigtinge in die optog ge,·ul. Verder bet 
te begin, is onverwags tyding · bet deelgeneem die Nasionale 
ontvang dat die dood Sarah Jeugbond, die Voortrekkers en 
Johanna Steenkamp, jongste die verskillemde skole. 'n Perde
dogtertjie van oud-komdt. Jan kommando, Voortrekkerwa en 
Steenkamp van Wilgenhoutsdrif, vlotte van die verskillende skole 
weggeneem bet. Sy was twee en inrigtings het ook hulle dee! 
jaar en ses maande oud. Dit bygedra om van die optog 'n 
was vir die kommando 'n skok sukses te maak. 

Die ,Springbok Legion" wat 
weens sy politiekc ncigings in 
Suid-Afrika nie deur die re
gcring erken word as 'n orga
nisasie wat soldate verteen
woordig nie, het homself aan die 
begin van die maand op die 
voorgrond gedring toe hy 'n af
vaardiging na die intcrnasionale 
konferc-nsie van oud-soldate in 
Londen gestuur het in naam van 
Suid-Afrikaanse oudsoldatc. 

en daar was geen feesstemming 
meer nie. Haar heengaan word 
deur die Boerejeug en die Kom
mando diep betreur. Tydens die 
verrigtige is die O.B.-wag op
gestel en terwyl die vlag gehys 
is, bet almal op aandag gekom 
en 'n mosie van roubeklag is 
deur wag-kommandant E. A. 
Nel voorgestel. Gesang 20 vers 
9 is daarop gesing. Die kom
mando bctuig graag sy lnnigste 
deelneming met die beproefdc 
ouers en familie. (Korr.) 

SA~IEWERKING 
Die voorsitter van die 

.,Legion", mnr. L. lsaacowitz, 
was die afgevaardigdc en het 

Spoolaal kan genoem word die opgctrce as onder-voorsitter op 
nouc samcwerking wat daar ge- die konfcrcnsie. Hy is ook deur 
hecrs het tussen die Voortrck- die Franse ·president onthaal. 
ker- en Boerejeug-bewegings. Die Londense korrespondcnt van 
As gevolg hiervan was die die Cape Times verklaar dat die 
Boerejcug in staat om die puik Legion 'n ,.prominentc" rol In 
afgerigtc speerpunt voor die op-~ die bedrywlghedeo van die byeen
tog op tc stel. Die Boerejcug koms gespeel het. Onder mecr 
van Klcrksdorp het ook vir die was Amcrika, Brittanje, Pole, 
geleenthcid oorgekom en aktief Frankryk, Belgie en Nederland 
deelgcncem aan die verrigtings. verteenwoordig. 

PENSIOENE SKU LDIG ~Soos Ons Le3ers1 
SONDER Dit Sien 1\lnr. J. T. Fouche, Napier, 

K.P., skryf: In die Volksraad 

VERHOOR , is besluit om verhoging van 

Mnr. Leibrandt van den Berg, 
Aliwal-Noord, skryf: (onder 
datum 15 Oktober): Wil dr. 
Malan wcrklik 'n versoening 
tussen a! die Afrikaansspreken
des bewerkstcllig? 

As ek moet oordeel na sekere 
uitlatings by gelcentheid van sy 
toespraak op Klaver voel ek 
gcnee om ,nee" te antwoord. 
As rede hiervoor vcrwys ek na 
enkele sinsnedes uit die gepubli
seerde toespraak: 

,Daar (bedoelcnde die kom
missie van ondersoek in Duits
land) is wei heelwat gevind teen 
SE'kE'rE' ander pE'rsone (na hy die 
H.N.P.-leiers skoongewas het). 
Onskuldiges is in intcrnerings
kampe gestop, maar werklike 
skuJdiges bet nie daarin gekom 
nle. Die vorige regering het a! 
die lnligting gehad, maar die 
pcrsone is beskerm vir die V.P. 
se cic doeleindes." En weer 
,.Die V.P.-regering het gevind 
dat die H.N.P. en sy voormanne 
onskuldig is en dat ons nie 
Nazis is nie en dat daar wei 
andere was wat oortredings be
gaan bet." 

Nou stel ek die vraag wie 
bedoel dr. Malan by ,.sekere 
ander persone." .,werklike skul
digcs" en ,Persone" wat ,. be
skerm" is vir die V.P. se cie doel
eindes? 

As mens in gedagte hou die 
beskuldigings van dr. Malan dat 
dr. Van Rensburg met genl. 
Smuts hcul en die verwysing van 
die Nasionale koerante na dr. 
Van Rensburg as die persoon 
teen wie die eleksiebom sou bars, 
dan is die antwoord dis hy en 
die O.B's. 

Sou dr. Malan nou al dicselfde 
doen as die V.P's. om mensc tc 
veroordecl sonder verhoor? Kan 
hy dan nie sy wrok en vete 
teen die O.B's vergeet nie -
mense wat gehelp het om 
hom die verhcwe posisie te laat 
beklee wat hom tans toegcsll 
is? 

M H I I 
I pensioene toe te staan aan oet e p n krcupeles, ongeskiktes _en an

dere. Wat sou dan d1e rede 

V k• • wees dat hier by ons baie pene r I es In g sioentrekkcrs is wat nou mln-
der ontvang as voorheen? Ek 

, Student," P.U.K. Potcbef- 1 hct ook nog nlc van icmand 
stroom, skryf: Soos ons alma! vcrneem wat mcer kry nie of 
weet staan ons weer vo?r 'n wat ook agterstallige geld kry 
gQbeure van groot betekems be- nie. Wat sou die redc wees? 
trcffende ons doe! en ideaal en 
dit is die provinsialc verkiesings. Ek trek self nic pensioen nie 
Soos die K.G., advokaat Vorstcr maar 'n sekcre vrou wei en sy 
en baie van ons ander sprekers kry ook nie meer nic. En daar 
gese het, ons is as Osscwabrand- Is scker nie 'n meer beproefde 
wag nog nie ryp genoeg om huis in ons dorp nie. Ons kan 
self of te tree nie, dus moct ook se, my vader en my moeder 

.ons die beste maak van toe- het my verlaat, maar die H ere 
stande soos ons dit nog het. het ons aangeneem! Daar was 
Ons moet ons voile stcun in- scker nie 'n slegter of wreder 
werp by die Afrikanerparty daad tc bedink nie soos ek ver
en Nasionale Party met hierdie volg is. Maar G<>ddank ek kan 
verkiesing, want hulle is n(og I nog se my G<>d, my Volk, en 
vir ons die middels in die hui- my Land, Suid-Afrika. 
digc toestand waarvan on!> die AI was ek nic 'n aktiewe lid 
bestc gebruik kan maak om ons van die O.B. nie en het ek maar 
ideaal te dhm. net onder sy beskerming inge

Die partye mag my miskien 
kwallk ncem as ek hulle ,mid
dels" noem maar die O.B. is self 
slegs 'n middel vir ons wat daar
aan behoort - slegs 'n middel 
tot ons grootste ideaal. Ons 
ideaal Is die opheffing van ons 
volk wat tot in die dicptcs van 
die uitheemse verderf vcrval het. 
Ons wil ons volk ophef en laat 
verrys tot op 'n vlak, van 'n 
gesonde diene van o~ God deur 
behoud van ons beginsels, sedes 
en gewoontes wat 'n voortvloei
sel is van ons strcnge en tog 
kinderlike geloofsvertroue In ons 
Almagtigc Vader. 

Om hlerdic doe! en ideaal tc 
bereik sien ons as Ossewabrand
wag ons eie beweging met sy 
kragtige en rotsvaste beleid as 
die beste middcl daartoe. Maar 
ek herhaal: die middel wat ons 
die beste ag Is nog nie ryp daar
voor nie en laat ons dus ons 
ideaal dien dcur ons mede-Afri
kaner te stcun in die komendc 
Provinsiale verkiesings, tot tyd 
en wyl ons ryp genoeg is om 
self op te tree wanneer ons hullc 
steun dan weer nodig sal he. 

gaan, was ek nog nooit spyt 
nic. Vandag nog het ek en my 
gesin by die plek vcrby gestap 
waar die Dirkie Uys-wa in 1938 sy 
spore op die nat sement getrap 
hct en kon ek hulle daarop wys 
hoe dit nou toegegroei Is onder 
gras. Wie sal dit weer oop
maak? \Vaar is die honderde 
en duisendc voorgangers van
dag? 

(Die Kantoor van Pensiocne 
deel mee dat alle persone wat 
ouderdoms- en ongeskikthcids-
pcnsioenc 

maand nog 
vang hct. 

ontvang, vcrlcde 

die gewonc £5 ont
Volgens die parle-

mentsbesluit, sal hierdie bedrag 
in die tockoms £6 per maand 
wees. Dit sal waarskynlik van
at aanstaande maand uitbctaal 
word. Die verhogings is egtcr 
van terugwerkende krag tot 1 

April vanjaar. Nicmand het 
nog die agterstallige geld ont
vang nie, daar dit cers in No
vember of Desember uitbctaal 
sai word.-Red.) 

KLAGTE EN VREES OOR 
NATURALISASIE VAN 

DUITSERS 
Terwyl 'n berig in Die Transvaler kla dat daar etllke 

Duitsers in Suidwes is wat reeds lank in die land is maar 
onlangs moes ondervind dat bulle nie \-ir naturalisasie in 
aanmerking kom nie omdat bulle nie aan die skrift-eUke 
taaltoetsvereistes voldoen nie, berig die Cape Argus dat 'nl 
groot aantal Duitsers, selfs dlegene wat bekend staan as 
Nazi's, nou genaturallseer word. Die Suiderstem gaan selfs 
so ver om te verklaar dat die Duitsers in Suidwes Suid
Afrika nou gaan regeer omdat die Suidwes-verteenwoorc1i
gers in die volksraad die regering 'n besliste meerderbeid 
kan besorg. 

Die Transvaler verklaar dat burgers te word dcur die proses 
Duitsers wat reeds 30 jaar in 1 waardcur immigrante moet 
die land is nie Unie-burgers kan gaan. 
word nie omdat bulle byna alma! Dr. Malan het verklaar dat die 
Afrikaans en Engels kan lees en Duitscrs wat lank in die land is 
praat, maar nie in staat is om op bcsondere wysc tcgemoet ge
dit te skryf nie. ,Hicrdic toe- kom mort word en dat hy sim
drag van sake het baie Duitsers patiek op die' kwessic sal ingaa:t. 
in groot mate telcurgestel, aan-

Ondersoek Na 
Werktoestande 

Die Minister van ArbE-id, mar. 

gesien hulle gehoop het dat die 
Nasionalc regering sal toesien 
dat naturalisasie aansicnlik vcr
gemakllk sal word omdat bier
die Dultsers voorheen alma! 
automatics naturalisasie besit 
het." Waar aansoeke van die 
hand gcwys is, mag persone nie 
weer aansoek doen voordat 'n 
jaar om is nie. 

Die blad voeg daaraan toe dat 
aansicnlikc aantal Duitsers nie 
nou aansoek gaan doen nie. Dit 
is hoofsaakllk diegene wat voor
heen naturalisasie bcsit het 
maar dcur die vorige regcring 
ontneem is, en Duitsers wat om 
politiekc rcdcs afgekeur is. 

BEOAAN 

B. J. Scboeman, bet 'n kommif
sie aangE'stel wat die nywe•
beidswetgewing moet ondorsoel:. 
Die kommissie bestaan uit d1·. 
J. H. Botha, mnre. J. Calder, A. 
G. A. Fichar.dt, J. Slabbcrt, M'. 
Smuts, L. J. van den Berg en 
W. H. \Vindsor. Die taak van 
die kommissie word onder scwe 
hoofde aangcdui waarin ondel· 
andere vcrwys word na werk .. 
toestandc, masjinerie om geskillt• 
te beslcg, die geslote gelcderc
beginscl en die wenslikheid var 
aparte vakbondc vir blankes er 

Die Cape Argus hang egtcr I nie-blankes. 
'n heel ander prentjie op en is -------------
besonder begaan oor die aantal 
Duitsers wat naturalisasic ont
vang. Die blad verklaar dat die 
vorige rcgcring 5,000 Duitsers 
gedenaturaliseer het en dat aan
soeke vir naturalisasie wat voor
heen na die Administrateur ver
wys is, tans na die Minister van 
Binnelandse Sake vcrwys word. 
, Honderde van die Duitsers wie 
sc aansoeke om naturalisasie ge
slaag he-t, is as kiesers geregi
streer. Dit word verwag dat 
die grootste gedcclte van die ge- ~ 
dcnatuliseerde Duitsers se name 
binnekort op die kieserslys sal 
wces. Meeste van hicrdie Duit
scrs is simpatick teenoor die 
Nasionaliste." 

BELOFI'E 

Tydens die besock van dr. 
Malan aan Suidwes het 'n af
vaardiging Duitsers hom ont
moet en verklaar dat hulle vol
waardige burgers van die land 
wil word deur 'n eed van getrou
heid af tc le in plaas van Unie-

DANS VIH .PLESIER 

\faa• vit per5oonlike frisheiiJ 

"n hetowerenJe welnekendheid 

is die antwoord 

f(WV 
-reukwater 

EN 

-Iaven tel 
ROOUKH VAN SUID-AFRIKA 

-mc•te Su/d-A(rikoonse Distribueerdors 
H. J, NIEHAUS (EDMS.) BEPERK 

Posbus 2108, Kupsud. 
Posbus ~883 Jo~annesburc. 

----------------~~ 

l
~ DEFTIOE SK~JER - vir u ~Ilk& korr('t!J>Ondenste, of vir 

klein pr~oentjleo aan n vrlllnde. D.t ko• oo min - cUt 
br teken so veel. NetJk's verpak In nantrt>kllke do§e. 

* ,Ea-erton Wove," lig blou papler - vtr alledaa~;se 
gebrulk (met bypa.ssende koeverte) . • . . . . • • • • . . 3/- per doos. 

, P eterabUrlf 18:W," llg blou or a-rya papier. Die regte 
papler vir ultnodlglnga en bedanklngs (met bypa11ende 
koeverte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 6/- per doos. 

.,FON'i&n .\I all." utters smaakvolle papter In Wit, Oryl, 
Blou Of Bruin - vir peraoonllke presentjiCI (met 
bypaesende koeverte) . . . . . • . . . . . . . . . • . . 7/- per doos. 

BESTEL VAN: 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Telefoon 2-'7071 Groote Kerkgebou KAAPSTAD 

* ALLE SKRl'FBEHOEFTE8 VOORRADIG * 
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'I'AJUJt:F VIR GEKLA88IFISEEJU)E .&Dl'EBTEN81E8: •••••••••••••••••••••• 
B BJibood4'llke K mall(ewJDp: 

(Verlowlng, buwellk, geboOrte, atertgeval, In memoriam, geiUkwenatng, 
ene.) 1d. per woord; minimum 3/- per pluln&- Vooruttbetaalb&W. VIr 
berho.llnga 25 pat. afalag. 

Die Week 
In Oenskou B andelll&dvertenatea: 

Eerate pla.otng, 2d. per woord. VIr berba.Unga 211 ~t. &tll&C. 
ll•tekeogeld op .,Die O.B." (venk:TD weellUb): 12/8 per i&&r of 8/8 per 

41 ma.<.~.nde. VoorultbetaalbaM. Stuur advertenaltJeld, beetelltnp, liD tntekengeld 
11& 'YOORSLAG (ED:\18.) BPK., Poabua Ull , Kaa.~tad. 

.............. 
'N VIERLING, drie seuns en 

een dogter, is in Londen gebore. 
Die moeder, mev. Bessie Taylor, 
is 27 jaar oud. Daar ls verklaar 
dat hulle 'n goeie kans het om 
groot te word. Vier maande 
gelede is daar 'n vierling in 
Bristol gebore. 

GEBOORTE 

VAN DER )IERWE. - Aan Eerw. 
en lllfev. W. P. van der Merwe van 
Barkly-Oos •n liefllke aeuntJie op 29 
September. Dank aan die goeie 
Gewf r, &lOOk aan die geneeaheer en 
verpleecatero. 27/10/18 

VERLOWING 

VJIS ROO\'-Jf£'-iJ,Th'G., . - Die 
verl<•wlng word bekend gemaak vao 
SUet\, jongste dogter van mev. en 
wyle mnr. P. Hcsllnga van Pretoria, 
en Dirk, tweede aeun van prof. en 
mev, D. J. van Rooy van Potchef
atroom. 27/10/18 

AA.NSOEK OM BETREKKING 

D ultaer - 29 ongetroud - soek 
betr eklr.lng Hera Handel Un-/Uitvoer) 
ot hotelwese. Ultatekende kennts 
Engels (gevangene V.S.A., Brlttanje). 
Paa sao.t ult dienate bctaelbaar. Skryf 
aan D1e 0.8., Bus 1411, Kaapatad. 

27/10/38 

J JO:\IE, PLA.li.'TE EN SAAD 

c; loewennents.(nertlfbeerde Groente
... d: Chamtenay Wortela, 10/
Del rolt Beet, 5/8. SkonlH: Klein Gem, 
8/- ; Lang Wit Bos, 8/8; Hubbard 
Grt>en, 8/6; PaatelpapoentJie, 8/-; Tom 
Wa taou en Wonder Waauemoen, 12/-; 
8ll .anle.al, 17 /6; :Marblobe Tamaue
•ou ,d, 35/-; Sulderkrule en Reli81Dce 
Bit •mkool, 18/-; Splt.zkopkool, 8/- per 
Pfllld. Poavry. K.M'.B. - PRE.'\UEBS, 
PJ i, Seboemanaboek. 

VARS GF.!'il;UTIFISJ<:t:RDE GROF.N
TJ :"AAD: ChBntena-y Wortel, Detroit en 
E1 iptiese Plat Beet, 7/6 lb; Tom 
W at•on Wonder Wutlemoen, 11/6; 
n ~bbard en Langwit Bospampoen, 9/-: 
G ·eenfeast Saaolerte (minimum 5 lb.), 
11 - lb.; Beauty Tamatle, SO/- lb., 
lit'- >f. lb.: Vroel! Kao.pse Plat Ule, 
11, ·- lb. Unle Posvry. - Kango Saad
k ..-ekera, Poabus 107, Oudlsboom. 

8/9/TK 

ELEKTRISITEIT 

.I Verlan.( u el~ktriBII~I~ op u plaas! 
Ff:aadpleec ona In verbM>d met die 
n 1oderne , WIN POWER" - pla.ullgte. 
I >le pryse Ia billik en die toeatel ver
b an aile ongeriewe. - Algemene 
I ll•trtbol'<'rdtra <Ko-op.) Bpk., Lo.dy 
< ;reystraat 75 (Telefoon 1191), l'aarl . 

·f-----
GE.l\IE..VG 

TK 

VAN'S CONCRETE PRODUOTS 

ALLERLEI - Waterspoel-rloolltel
•ets, vloertells en gepoUtoerde ter
razzo-kombulsopwastafela en arttkels 
essensieel vir gerlct, hlgll!ne en net
held. Volle besonderhede skrywe:
V AN' " ('ONCRETt; PROUUCTS 
<ED)l'-i.) BPK., Potsleterstraat 258. 
Pretoria. 3/12/TK 

H ONDJIES 

AhaUon (Wolf) ltondJieJI (8 weke 
oud); vader, conta de repose (regl
straslenommer 76394) - moeder, on
geregl•treerd. Reuntjles £3/3/- otuk. 
Ook ongereglstreercle teef (3 joor oud), 
getroue waghond, £3/3/-. - A. S. 
Zeeman, JWbertson. 20/10/28 

Otrtcl•trf!f!rd<" pronkrug lf!f!uhondjtes, 
gebore 25/9/48. Pronke volmaak. 
Sinus Dennaldus·vry. Tevredenheld 
gewaarborg. Reunljles £~/5/ -. -
.J Kl"mp, Vorstcr, !'Ideal, Motkop, 
K. P, 20/10/28 

l\IEDISYNE 

RADIO 

LOU\V EN LOUW, dte Beroemde 
Radlo-lngenleura, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrle1e 
·routelle. Gereglatreerde Elektrlslteita
aannemers. Foon 11-St35. 

VIr die beate en duldellkate luld
sprekerdlenste op enlge plek, aaook vir 
vereterkcrs, tuldsprekers, mlkrofone en 
parte - groot en klelnhandel - skryf 
ULn: P. D. 8:\I VTS RADIO (EIENS.) 
BPK., Hooratraat 287, Paarl. Foon 755. 

15/9/48 

SKOENE 

* NEGE-EN-DERTIG persone 
het Donderdag die !ewe ingeskiet 
toe 'n vliegtuig van die Neder
landse lugdiens wat op pad was 
na Amerika, bokant Skotland 
onklaar geraak en neergestort 
het. Twee van die dertig passa
siers het die ongeluk oorlewe. 
Onder die dooies js ook 
'n Suld-Afrikaner, mnr. W. 

VIr die allerbeate mana- en kinder- H'l · h f · · d' skoene en beter reparaalea re.adpteec I artus, oo -tngenteur van IC 
\'oortrekker-•koenboapttaal, La.n.(atraat Suid-Afrikaanse Uitsaaikorpora-
293, Kaapalad. Telefoon 3-~13~t0112 sic. 

TE KOOP 

.,ATLAS" - vragmotorbakke, aleep
waens, drulwebakke, ena., gebou na u 
beetelllng; &!OOOk die verpakklng van 
neubels, oprlgtlng van kantoorra-kke en 
·atskortlnca; die bou van bouthulae 
(.,bungalows"). In kort, enige aoort 
houtwerk word onderneem en ultgevoer 
deur •n deakundlge vakman. - Raad
pleeg l'fi CK NEETHLJNG, LadJ' Grey
•lra&l, Paart. Foort 1%.'13. 

SOUT. - Brandwagte, ek vra u 
vriendellke onderateunlng deur van my 
aout te bestel. A.l, 80/-; aneeuwlt 
no. 1, 70/ -; wit no. 2, 60/-, per 
ton vry gelaal aoutwerke. Adres: 
Komdte mevr. X&rtle VeniN, Poualt 
no. •· Arbeldsloon, Bloemfontein. 

2~/8/TK 

* DIE .UIERIKAANSE LUG-
1\IAG het daarin geslaag om met 
die hulp van 'n V-2 wat sestig 
my! hoog die lug ingetrek het, 
'n foto van die aarde te neem 
wat 'n oppervlakte van 800,000 
vierkante my! dek. Dit is die 
grootste oppervlakte wat nog 
ooit tegelyk gefotografeer is. Die 
foto toon 'n duidelike bulging 
in die vorm van die aarde, word 
verklaar. 

* DIE SUID - AFRIKAANSE 
UITSAAIKOR PORASI E sal drie 
senders in die buiteland aan
koop wat gebruik sal word vir 

w~:!~~~~m~~~ -;~~~~~~ die C-handelsuitsaaidiens, vol-
crootte aementstene van 11 dm. x t Ci/111 gens die voorsitter van die 
e:·ts~uk~ dmi.u~~~~ ':~d~f1/2~ee':nd;; Radioraad, dr. S. H. Pellissier, 
ekatra. v.o.a. Hopeftetdstule. Han- bekend gemaak het. Volgens 
delsnavrae word verwelkom. Om be- berekening sal dit sowat 'n jaar 
~!::h~:on~er '"su:!::!:a!!yf (8~~ duur voordat daar met hierdie 
<t.centakappe, Poabua 18, Hopefleld, uitsendings 'n begin gemaak 
K.P. 18/8/T.K. kan word. 

A.V.B.O.B. 
Lykbesor gel'll, Gratsteenmakel'll, 

Becrafnlsversekeraan 

Bloemfontein -

1M Takke 

Pretoria 

PLUIMVEE 
D ie Beste F irma om u PLU~f\'EE, 

EIERS en ander PBODUKTE aan 
te atuur u : 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(Edma.) Bpk. 

MORE~IARK (Posbns 71811) Newtown 

RADIOTRONICS 
(A. P erold en P . Brink) 

Vir herstel en koop van 
E LEKTRIESE APPA.RA.AT 

<Onderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkellng en 16 

van kabels in huise en 
fabrieke) 

Hoofstraat BELLVILLE 
F oon 9'7-9111. 

* N A BE RAA.DSLAGINGS het 
die Uitvoerende Komitee van 
Transvaal en 'n afvaardiging 
van die Mediese Vcreniging be
sluit dat die M inister van 
Justisie gevra moet word om 
'n regter aan te stel wat as be
middelaar in die hospitaalgeskil 
kan optree. 

* DIE R EGERING het aan-
gekondig dat 'n kommissie van 
ondersoek aangestel is wat 
griewe van spoorwegamptenare 
sal ondcrsoek wat meen dat 
daar teen hulle gediskrimineer 
is vanwee bulle gevoel ten op
sigte van die oorlogsbeleid en 
hul politieke gesindheid gedu
rende die oorlog. 

* DIE 1\IUNISIPALITEIT VA.N 
1\IOSSELBA.AI het in beginsel 
'n besluit aangeneem wat 
as dit in werking gestel 
word, elektrisiteit vir Albertinia, 
Riversdal en Heidelberg sal 
voorsien. Die koste aan so 'n 
skema verbonde sal £58,000 wees. 

ANTIGRYS kun•mallge haar, kopvel -
voedlng. Herstel gryohare blnne 

een maand tot natuurllke kleur, of 
geld terug. Geen kleurstof. 5/6 per 
bottel posvry. Konta-nt met bestelling. Volk Kies By 

Beskuldigde Kant 
Verandering In 

Werkversekering 
Aanbeveel 

Die 8oerevrou, Posbus 7:159, Johan-
ne!aburg. 27/10/Nr. (2) 

1\IEUBELS 

"EUBELS. -- 8eter meubels teen 
bllllker pryse. Babawatntjles, stoot 
karretjles, drl~lele, llnoleums, tapyte, 
en8., ook &ltyd In voorraad. Geen 
Knta-logus. Meld waarln u belangstel 

VllS'lER-Mt;uBELS, Lo.ngstraat 2111 
Kaopstad. 3/12/11 

PLA.ASGEREEDSKA.P 

Aandac Uocre I Ons apeslallseer In 
die berstelwerk en verkoop van aile 
100rte trekkers, k..-- en trekkerbande. 
plaaslmplemente, ploee. ena. VIr die 
boubedryf vervaardlg on• ataalbakkles. 
U vrlendellke ondersteunlng sal waar
deer word. - Paarl Wtldlng Works, 
Lady Greyatraat 75 (Tele!oon 1191), 
Paarl. TK 

Tot watter mate die Italiaanse 
Die kommissie wat die 

ongewilde Werkloosheidsver-

volk reejs opgekrop is oor die 
verhoor en teregstellings van 
aanhangers van Mussolini en 
voormalige Jeiers onder sy be- sekeringswet moes ondersoek, 
wind, het geblyk tydens die beveel aan dat die bestaande 
verhoor van maarskalk Gra- wet wat in 1946 deur dr. Colin 
ziani, opperbevelhebber van die Steyn geloods is, herroep en die 
leer na die Badoglio-verraad. versekering op vrywillige grond
Hy word tans in Rome verhoor. 
H oewel b y gebrandmerk staan , slag geplaas moet word. 
bet die l tal ia ners hom open -
lik in die hot toegejuig toe by Die bestaande wet maak ver
verklaar bet dat b y meen dat sekering verpligtend vir die 
Fasclsm e goed Is vi.r die Itali- meeste groepe werkers. Die 
aners. ,,Jy bet gelyk," b et bulle voorstel van die kommissie wil 
hom toegeroep. 

dat wer~ers self moet besluit 
lfet u lrt' nodiJt op u plaM! Ons 

11 dl•trlbueerders van aile plaa.e- In sy verdediging het Graziani of hulle verseker wil word of 
gereedskap, watertenkl, hekke, dre.ad, verklaar dat sy houding teenoor nie. Die kommisst'e wt'l voorts 
bemestln~towwe, spult- en dlpstowwe, 
spuitmaaJI•ne. swawel. beenmeeJ, vee· Fascisme neutraal was. Hy het aile naturelle van die verseke
lek en aile soorte blomoaad. Raad- erken dat hy 'n bock geskryf 
pteeg on• vir verdere besonderhede en het waart'n hy Fasct'sme as het'l- ring uitsluit asook seisoenplaas u b~stelling vroeg. - Alg~m~ne 
Dlstrlburrrdmo <Ko-o.,.) Bpk., Lady saam vir die volk beskryf het, werkers wat slegs 'n dee! van die 
Greystraat 75 (Teletoon ll91), Paarl. 

TK en hy staan nog daarby. : jaar werk. 

Meng-Huwelike· In 
30 ·Amerikaanse 
State Verbode 

Suid-Afrika is van aile kante in die afgelope jare voor 
die wereldmening beskuldig dat by tussen rasse dlskrimi
neer , maar dit is interessant om te weet dat die meerderheid 
state van Noord-Amerika verskillende grade van sogenaamde 
, rasse-diskrimlnas ie" op hul wetboeke bet, en in etlikes van 
bulle bestaan daar nog die praktyk om nie-blankes koel
bloedlg dood te skiet of op te hang wanneer bulle sulke 
wette oortree - iets wat gelukkig nog nle \'an Suid-Afrika 
gese kan word nie. 

In der tig van die agt -en
veertig Amt"rikaanse state is 
gemt- ngde huwelike deu.r die wet 
verbied. H ierdie wette b et n og 
altyd alle toetse wat d aar aan 
bulle gestel is oorleet. 

Aan die begin van die maand 
is daar egter in een van hierdie 
state, California, 'n verandering 
in die bestaande toestand te
weeggebring toe die hoogge
regshof met vier stemme teen 
drie beslult het dat die wet 
wat gemengde huwelike ver
bied, onkonstitusioneel is. Die 
huwelik, so se hierdie regsge
leerdes, is 'n fundamentele reg 
van die mens en dit hou in dat 
elke persoon kan trou met wie 
hy wil. In Amerika. word die 
vrees nou uitgespreek d at bier
d ie uitspraak die begin m ag 
wees van 'n agita'!ie teen die 
bestaan de wette in d ie ander 
s tate. 

Hoewel daar in Suid-Afrika 
in die verlede al bale geagiteer 
is vir die aanneem van wette 
wat gemengde huwelike sal ver
bied, en daar ook verkiesings 
oor gevoer is, het dit niks 
verder as praat gekom nie. 
Troue ns, daar is op die oomblik 
geen staat in Afrika wat ge
m engde huwelike verbied nie. 
Gem engde buwelike was slegs 
in Abe!>sinie ongeldig so lank 
as d it onder l\lus~;olini se gesag 
gestaan b et.· 

AGTER T RALIES 

besonder vol was, het van die 
blanke studente gevra of bulle 
nie ook maar saam met die 
neger die klasse kan bywoon 
nie. Dit is toegelant m aar nie 
voordat d aar tra Hes r on dom 
d ie n egt"r se sitplek aangebring 
is nie. Eers nadat die studente
owerheld hierteen beswaar ge
maak het is die tralies ver
wyder. 

Die federale hof in Oklahomo 
het aan die begin van die maand 
uitspraak gegee dat die wet wat 
negers verbied om aan universi
teit van Oklahomo te studeer, 
.,onkonstitusioneel" is. Die reg
ter s bet bulle egter n ie teen 
segragasie uitgeHpreek n ie m aar 
verklaar dat negers dieselfde 
voorregte m oet gen iet , en as 
daa r nie dadelik voor siening 
bier voor gem aak wor d nie, da n 
m oet bulle t ot blanke u niversi
teite toegelaat word. 

AGTE R IN BUS 

'n Donkerkleurige Indiaanse 
meisie uit Navajo wat 'n studie
beurs van 2,000 dollars verower 
het, het besluit om dokter te 
word. Met hierdie doe! voor 
oe het sy besluit om haar na 
New York te begeef. Voordat 
sy egter in New York a an ge
land b et, h et haar m oed baar 
begeef weens die moeilikbe id 
wat sy m et baar kleu.r onder 
vlnd h et-

Met haar reis deur die state 
In die tydskrif Time bevat waar daar geen segregasie be

'n paar voorbeelde van Ameri- staan nie, het alles goecgegaan. 
kaanse apartheid. Toe 'n neger Toe sy die gebied egter verlaat 
onlangs aansoek doen om toe- en voor in een van die busse 
lating tot die Universiteit ~an sit, is sy deur die kondukleur 
Arkansas, het die owerhede gebi! d om agter te gaan sit 
besluit om algehele segregasie r.,waar sy hoort." Sy het so 
toe te pas, en die neger is groot geskrik dat sy afgeldim 
apart in 'n klaskamer onderrig. en teruggekeer het na haar 
Omdat die blanke klw.kamers huis. 

MAATSKAPPYVE RGADERING- (vervolg van bladsy 7) 
baar 'n poging van die kant Was dit nie vir die inspanning 
van die staat om te voorsien in I van die Genootskap om die om
die oorweldigende begeerte na vang en werking van sulke 
persoonlike beveiliging. Lewens- skemas uit te brei nie, sou 
maatskappye was vir baie jare baie mense sonder enige bron 
op die voorpunt om ann hierdie hoegenaamd gelaat gewees het 
behoefte te voorsien, en wei op in die dag van hul ouderdom of 
'n uiters bekwame wyse, sou ek in geval van die dood van die 
s~. Die versekerde persone ver- broodwinner. Werkgewers het 
skaf hul eie dienste deur hul ook tot die besef gekom dat dit 
samesluiting en betaal die eise gesonde besigheid is om 'n 
wat uit hul geledere ontstaan. pensioenskema in die !ewe te 
Die versekeringsmaatskappy be- roep, want nie alleen verbt-tcr 
wonder hierdie gesamentlike die sosiale en menslike aspekte 
hulpbronne en elke lid van die wat ek so pas genoem het, die 
groep kies 'n tipe en grootte vcr- werknemer se doeltreffendheid 
sekering wat by sy behoeftes deur hom te vrywaar van kom
pas. mer nie, maar die hulpfondse 

Meeste van die staatskemas dien as 'n aansporing vir die 
in verband met maatskaplike waardevolle werknemer om in 
maatre(ils bevat inderdaad die die werkgewer se diens te bly. 
beginsel van versekering, dit Die versekerende publiek gooi 
wll se, om die risiko waaraan hul vermoens saam ten elnde 'n 
die individu onderhewig is, te soort beskerming te verkry wat 
versprei oor die bree rug van as noodsaaklik beskou moet 
die gemcenskap of groep, maar word, en wat langs gecn ander 
uit die aard van die saak kan weg verkry kan word nie. Die 
die beskerming wat verleen toekomstige welvaart en bevei
word nie so nou verwant wees liging van die gewone man word 
aan die individu se behoeftes al meer gevind in die verskil
of sy bydraes as wat dit die lende vorms van versekering. U 
geval In lewensversekering is Genootskap het in hom die 
nie. noodsaaklike faktore van jeug 

en lewenskrag, gepaard met eeu
oue ondervinding om te kan 
voldoen aan die behoeftes van 
ons mense wat deur versekering 
bevredig moet word. 

Om nou van die individu oor 
te gaan tot die groep: u 
Genootskap is die baanbreker 
op die gebied van pensioen
skemaversekerings waardeur 
firmas en hulpfondse deur 
gesamentlike bydraes voor
siening maak vir die ouderdom 
of uiteindelike dood van hul 
werknemers of lede. Hierdie 
soort versekering omvat baie 
van die laer inkomstegroepe. 

Dames en here, ek het nou 
groot genoee om voor te stel 
dat die 103e jaarverslag van die 
Raad van Direkteure vir die 
jaar eindigende 30 Junie 1948, 
met sy bygaande geldelike staat, 
ontvang, goedgekeur en aan
geneem word. 

• 
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Maatskappyvergadering 

HET ZUIDAFRIKAANSE ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING-GENOOTSC~ lAP 

I 03 e Algemene Jaarvegadering 

Merkwaardige Vooruitgang 
In Aile Opsigte 

Ou Mutual Betree Gebied Van 
Brand- En Ongevalle

Versekering 
Bestaansveiligheid Gegrond Op Versekering 

VOORSITTERSREDE 

Die 103e algemene jaarvergadering van Het Zuid
Afrikaanse Onderlinge Levensverzekering-Genootschap is op 
Maandag, 25 Oktober 1948, om 2.30 nm. gehou. 

Die waarnemende voorsitter van die :raad bet, voordat 
met die werksaamhede van die vergadering begin is, as 
volg gespreek :-

STERFGEVALLE 

Dames en here, 

Voordat ons met ons verrig
tinge begin voel ek dat dit 
bctaamlik is om te verwys na 
die treurige verliese wat ons 
gely het sedert ons vorige ver
gadering weens die afstcrwe van 
vcrskillende vriende en kolle
gas wat in hul verskillende 
Jewenskringe bclangrike take 
vcrvul het in die werking van 
ons organisasie. 

Ons moct eerste noem senator 
die Edele W. Bruckner de Vil
liers wat op 21 Julie van hierdie 
jaar oorlede is. Mnr. de Villiers 
was 'n uitstaande figuur in die 
openbare !ewe van ons land, en 
het met onderskeiding gedien op 
die raad van ons Genootskap 
vir 'n tydperk van byna 31 
jaar. Sy uitstaande bekwaam
heid en energiekc temperament 
was van onskatbare waarde vir 
ons Genootskap, terwyl sy 
onderhoudende persoonlikheid 
alma! aangetrek het met wie hy 
in aanraking gekom het. Ons 
rou oor hom as 'n vriend en 
ons sal hom mis in ons 
beraadslagings. 

Ons betreur ook die dood van 
ses voormalige lede van die per
soneel, wat alma! afgetree het 
nadat bulle die pensioenouder
dom bereik het: 

Dr. Charles T. Anderson, voor
malige hoof-mediese beamp
te van die Genootskap, wat 
op 21 September 1948 oor
lede is. Dr. Anderson is in 
1902 as hoof-mediese 
beampte aangestel, en het in 
1938 afgetree nadat hy vir 
36 jaar lank waardevolle 
dienste aan die Genootskap 
bewys het. 

Mnr. J. A. Reid van Bloemfon
tein, voorheen sekretaris 
van ons Durbanse tak, wat 
oorlede is nadat hy vir 29 
jaar op pensioen was. 

Mnr. \V. H. Wilson, voorhcen 
hoofklerk in Pretoria. 

Mnr. J. C. Hopking, voorheen 'n 
verteenwoordiger in Paarl 
en Stcilenboseh. 

Mnr. A. 0. Wagner, voorheen 
residentsbestuurder van ons 
Vrystaatse tak. 

Mnr. G. L. Webb, voorbeen 
ouditeur-inspekteur. 

Ons meld ook met innige spyt 
die oorlye van die volgende ses 
lede van ons personeel: 

Mnr. C. W. Facer, voorheen 
distriksbestuurder te Uiten
hage, wat oorlede is tydens 
verlof voordat hy sou aftree. 

Mnr. P. J. Hugo, hoof van die 
kontanttoonbank in die 
Hoofkantoor, wat in die 
ouderdom van 55 jaar oor
lede is. 

Mnr. W. H. Horsfield, verteen
woordiger in Pietermaritz
burg. 

Mnr. A. P. Rubidge, verteen
woordiger in Kimberley. 

Mnr. J. Burger, klerk in Johan
nesburg. 

Mej. A. D. Joubert, tikster in 
...... ~aa~;>stad. 

Mnr. Burger en mej. Joubert 
was slagoffers van pad-
ongelukke. 

Ek wil u aiJV,al versoek om op 
te staan en vir 'n paar oom
blikke staande te bly as 'n 
laaste eerbewys aan die nage
dagtenis van hierdie heengegane 
vriendc en koilegas. 

Ek versoek nou die hoof
bestuurder om die kennisgewing 
te lees wat die vergadering 
byeenroep. 

Die vereiste kworum is aan
wesig en ek verklaar die ver
gadering as behoorlik saam
gestel. 

Die verslag en rekeninge is 
gedruk en aan aile lede gesir
kuleer en bulle kan as gelees 
beskou word as u dit so wil. 

ElSE 

Gedurende die jaar het ons 
1,402 Iede weens die dood ver
loor. Huile was die houers van 
2,082 polisse. Van hierdie 
polisse was 291 vir minder as 
vyf jaar van krag; 293 was van 
krag vir 5 tot 10 jaar; 632 was 
van krag vir 11 tot 20 jaar en 
866 was van krag vir meer as 
20 jaar. Van die poliss·e wat vir 
meer as 20 jaar van krag was, 
was 53 vir 55 jaar of Ianger van 
duur. 

AFTREDINGS 

Die Genootskap het ook die 
dienste verloor van 'n aantal 
distriksbestuurders en senior 
personeel weens bereiking Vf~:n 
die ouderdomsgrens. Op dte 
buite-personeel is daar mnr. V. 
J. Whiteford, distriksbestuurder 
te Bulawayo), en mnr. E. B. H. 
Tennant (distriksbestuurder in 
Johannesburg), mnr. S. W. 
Portch te Pretoria en mej. M. 
Baumann te Johannesburg. Op 
die binne-personcel is daar mnr. 
P. L. O'Dowd (departementele 
hoof in Kaapstad) na byna 46 
jaar van diens, mej. A. E. 
Endley te Kaapstad na 44 jaar 
diens en mej. N. Capper te Oos
Londen. 

PLAASLIKE RADE 

Die voorsitters van die Plaas
like Rade is na hierdie vergade
ring uitgenooi, en diegene wat 
in staat was om dit by tc woon 
wil ek graag hartlik verwelkom. 
Dit is verder vir my aangenaam 
om sekere ander lede van die 
plaaslike rade wat teenwoordig 
is, welkom te heet. Hulle sal 
saam met die plaaslike voorsit
ters en die hoofkantoorraad aan 
die beraadslagings oor die 
Genootskap se wye en groeiende 
belange deelneem. 

VERKIESING V A.J.""i 
DIREKTEURE 

Die d\rekteure wat vanjaar 
volgens rotasie moes aftree, was 
wyle mnr. Bruckner de Villiers, 
mnr. G. E. D' A. Orpen en mnr. 
R. H. Parker, en aangesien daar 
geen ander benoemings was nie, 
is hulle behoorlik verkies . 

HOOFKANTOORRAAD 

Kragtens die magte wat aan 
hulle verleen is, het u direk
teure mnr. N. C. Krone van 
Worcester aangestel in die 
vakature in die raad wat deur 
die dood van mnr. Bruckner de 
Villiers veroorsaak is. Mnr. 
Krone is welbekend dwarsdeur 
die besigheids- en boerewereld 
van Suid-Afrika en het uit
gebreide belange in Wes-Kaap
land. U Genootskap kan hom
self gelukkig ag om so 'n uit
staande toevoeging tot die 
personeel van sy raad te mog 
kry. 

NUWE BESIGHEID 

Die waarde van nuwe besig
heid wat hierdie jaar verkry is, 
oorskry £36~ miljocn, 'n ver
meerdering van meer as £6~ 
miljoen in vergelyking met ver
Jede jaar. Hierdie Vermeer
dering is temecr merkwaardig 
as daaraan gedink word dat 
vcrlcde jaar se besigheid 'n 
rekord was. Ek vra u om saam 
met my hulde te bring aan die 
energie en bekwaamheid van 
ons veldmag. 

UITGAWES 

Die verhouding van uitgawe 
teenoor premie-inkomste toon 
'n geringe daling hicrdic jaar 
vergeleke met die ooreenkom
stige syfer van 1947. Dit is nog 
ietwat opgedrewe deur die groot 
omvang van nuwe besigheid 
wat geskryf is, die koste van 
lewenstoelae aan personeel 
betaal en kommissie wat betaal 
is vir die invoering van ver
bande. As ons uitgawes so aan
gepas word dat dit die uitwer
king van die vermeerderde 
besigheid uitskakel, sal gevind 
word dat die vernuwingstarief 
na sy vooroorlogse peil terug
gekeer hct. 

PREl\UE-~OMSTE 

Die premie-inkomste het aan
sienlik gestyg soos onder
staande vergelyking aantoon: 

Premle-Inkomste 

Vermeerdering 
bo vorige 
jaar van: 

1946 
1947 
1948 

£4,794,18~ 
£5,397,946 
£6,228,817 

FONDSE 

8.7% 
12.6% 
15.4% 

Ons totale bate, met insluiting 
van die wat betrekking het op 
pensioen- en ander inwendige 
fondse, oorskry £58~ miljoen. In 
hierdie verband kan genoem 
word dat die boekwaarde van 
ons effektebeurssekuriteite op 
30 Junie 1948 meer as £i miljoen 
onder hul markwaarde was. 
Verder het ons gedurende die 
jaar onder bespreking sekere 
staatseffekte van die Unie
regering verkoop teen 'n wins 
van meer as £90,000. 

U sal merk dat die verskil
lende eiendomme wat deur die 
Genootskap dwarsdeur Suide
like Afrika besit word in die 
·balansstaat aangegee word as 
£1,812,551. Dit is .f268,069 bcnede 
die totale munisipale waardasie 
van die betrokke eiendomme. 
Afgesien van hierdie verborge 
reserwe het ons bepaalde 
rcserwes van £750,000 en 
£540,265 wat onder die hoofde 
GebJ!urlikheids- en Beleggings
reserwe verskyn. 

RENTEKOERS 

Die netto-rentekoers wat op 
die Genootskap se Lewensver
sekeringsfonds gedurende die 
jaar verdien is, hct met nic 
minder nie as 4/2 tot £4/.2/3 
persent gestyg. Verlede jaar is 
verduidellk dat die volle uit
werking van die verbandslening
veldtog nie tyd gehad het om 
hom te laat geld nie. Dit is 
egter duidelik dat die tydsagter
stand nou ingehaal word. 

Dit is aangenaam om te merk 
dat die egalige rentekoers op 
nuwe beleggings weer 'n ver
meerdering toon, naamlik van 
£4/11/4 persent tot £4/13/6 per
sent. In hierdie verband kan 
gemeld word dat die beleggings 
op verbandslenings gedurende 
die jaar van £13~ miljoen • tot 
£18! miljoen gestyg het, en dat 

ten einde hierdie nuwe verplig
ting na te kom, dit nodig gevind 
is om iets meer as £3~ miljoen 
aan Unie-staatseffekte tc reali
seer. Op die datum van die 
balansstaat het 46.27 persent van 
die Genootskap se totale beleg
gings bestaan uit effektebeurs
sekuriteite, 32.18 persent uit 
verbande, 1.53 persent uit skuld
briewe, 9.12 persent uit muni
sipale lenings en 5.37 persent uit 
polislenings. 

~OMSTEREKENT.NG 

Daar sal opgemerk word dat 
sommige van die items wat in 
die In!tomsterekening genoem 
word, nuut is, terwyl ander nie 
vir geruime tyd verskyn het nie. 
Twee van hierdie items is 
,Afgeskrewe Grondeicndom" en 
,Vcrlies gely weens Oproeping 
van Verbande". Hierdie is uit
gawes wat saamhang met 'n 
bedrywige beleggingsbeleid, en 
ek is seker dat u sal saamstem 
dat die bedrag wat gemoeid is 
betekenloos is wanneer dit 
gelees word teen die agtergrond 
van ons groot vermeerderde 
opbrengs ten opsigte van rente 
- die werklike verlies wat gely 
is, is £346 en £273 onderskeide
lik. 

Die aandag moet ook gevestig 
word op die oordrag van die som 
van £300,000 tot die Personeel
pensioenfonds en by oorweging 
hiervan moet daaraan gedink 
word dat in tye van lae rente
koers en vermeerderde admini
straticwe koste, aile pensioen
fondse die neiging toon om teen 
'n verlies te werk. Ten einde 
die Genootskap se personeelpen
sioenfonds op solvente voet te 
bring en die toestand in die 
toekoms te verseker, het u 
direkteure besluit om aan die 
fonds 'n gedeelte van die wins 
oor te dra wat in die afgclope 
jare verkry is uit die verkoop 
van staatseffekte, terwyl vir 
diesclfde doe! die bydraes uit 
salarisse met 1 persent vir 
sowel die personeel as die 
Genootskap, verhoog is. 

Die item ,Boetes" wat in ons 
rekenings byna sedert die 
Genootskap se stigting verskyn 
het, het vanjaar verdwyn. Dit 
was nog altyd 'n verkeerde 
benaming. Die item het betrek
king op rente op agterstalligc 
premies en vir baie jare was 
dit suiwer rente. Die item 
, Boetes" is nou vervat in die 
item ,Rente, diwiden.de en 
huur". 

'n Verdere item in die Inkom
sterekening wat vermelding ver
dien is die wins wat gemaak is 
op die verkoop van die Genoot
skaJ? se Durbanse eiendom in 
Smithstraat. Hierdie perseel 
was mecr as 50 jaar oud en om 
die Genootskap se personeel 
behoorlik te huisves, sou dit 
nodig gewees het om heeltemal 
te laat herbou. In plaas daar
van het u direkteure besluit om 
'n minder ambisieuse plan aan 
te pak dcur Acutt's Arcade in 
Gardinerstraat vir £305,796 aan 
te koop, waarheen gehoop word 
om die personeel te verplaas 
sodra die huidige huurtermyn 
verstryk. Intussen is die ou 
gebou aan die Durban Cor
poration verkoop vir £140,000 
wat 'n wins meegebring het van 
£105,963 volgens boekwaarde. In 
die balansstaat sal lcde 'n item 
sien ,Aandelebelegging". Dit is 
die totale aantal aandele van 
die maatskappy wat Acutt's 
Arcade besit het, hou. Hierdie 
maatskappy is besig om gelikwi
deer te word, en die item sal 
hierdie jaar van ons rekeninge 
verdwyn. 

Melding moet ook gemaak 
word van die item van £1.340,000 
wat in die balansstaat onder die 
hoof ,Geld Beskikbaar" ver
skyn. Met 'n oog vir die geld
skaarste wat teen die helfte van 
die jaar sou ontstaan het en 
met die oog op die vraag na 
staatseffekte, het die direkteure 
stappe gedoen om wanneer die 
1\'eleentheid hom sou voordoen. 
'n gedeelte van ons groot bate 
aan staatseffekte wat tydens die 
oorlogstyd verkry is. te verkoop: 
dlt het 'n aantriklike wins 
2elewer. Die gevolge van bier
die transaksies het ons in 'n 
baie vloeibare posisie geplaas en 
gevolglik was die Genootskap 

in staa~om gedurende d 
like maande van Junie • 
voort te gaan met sy 
program sender ondcrb 

ie moei
en Julie 
lenings
reking. 

ONS HULPMAATSK APPY 

Ledc sou opgemcrk bet uit 
'n kennisgewing in die • :lagblad
pers dat die GenootsJ !ap die 
totale aandele-besit ver ·kry het 
van die S.A. Liberal It tsurance 
Company, Limited, 'n suiwer 
Suid-Afrikaanse mal Ltskappy 
met hoofkantoor in J< >hannes
burg en wat besigheid doen in 
brand-, ongevaile- en lewens
versekering. U direkt< mre het 
intussen as hul genom .ineerdes 
benoem die here John Macken
zie, Donald Laing, A. I ). Viney 
en W. J. Lamb, ons : plaaslike 
direkteure in Johannes· burg, en 
mnr. T. A. Murray, hoof 'bestuur
der, brig. G. C. G. We rdmuller 
en dr. J. Dommisse, af lst.-hoof
bestuurders, om direk' ~eure tc 
wees van die nuwe onde rneming. 
Ek verwelkom mnr. M ackenzie 
hier vandag, nie alice n in sy 
hoedanigheid as voorsi tter van 
die Johannesburgse plaaslikc 
raad nie, maar ook as v oorsitter 
van die S.A. Liberal. r Ht is die 
voornerhe van u direkt eure om 
die S.A. Liberal onde~ : sy eie 
naam voort te sit, m aar lede 
word daaraan herinner dat deur 
hul brand- en ongcluk! Jverseke
ring by die Liberal I :e plaas, 
hulle die groei van hul eie 
Genootskap bewerkst< lllig en 
meehelp om by te drr ~ tot die 
surplus van die Get 1ootskap. 
Aile aandele-winste in ' hierdie 
hulpmaatskappy sal aan t ons lede 
toegese word. 

PERSONEEL 

Die direkteurc is deeglik 
bewus van die hoe n late van 
doeltreffendheid van dio ~ Genoot
skap sc personeel en . ek wil 
graag hulde bring a1 m alma! 
van hulle en vera! aan die hoof
bestuurder, ronr. T. A .. Murray, 
en ons twee asst.-hoc lfbestuur
ders, brig. G. C. G. W erdmuller 
en dr. J. Dommisse. Met die 
groot vermeerdering in nuwe 
besigheid en verband e in die 
afgelope jare is 'n b~ rkomende 
las gewerp op die bin nemuurse 
personeel sowel wat t •etref die 
inskrywing van nuwe besigheid 
as die bantering van d aaropvol
gende vernuwings. M< >eilikheid 
word ondervind by d le hand
hawing van 'n gocd · opgcleide 
personeel om die werk < 'lp datum 
te hou en u direkteure is bewus 
van die harde werk en doel
treffendheid van die ' senior 
lede van die personeel wat die 
Genootskap in staat g( !Stel het 
om die hoo( te bied aan die 
huidige nioeilike toesta .nd wat 
hy saam met ander gro' tt werk
gewcrs van klerlj:like arbeid 
deurmaak. Dit is die 1 1egeertc 
van die direkteure om werk
voorwaardes in die Ou Mutual 
'n model te maak van wat dit 
behoort te wees vir 'n bevci
ligde, versekcrde en tevrede 
bevolking, en vir die do el is 'n 
ioeltrcffende Personeelpc ~nsioen
en Voorsieningsfonds, 'n Wedu
wee-fonds en 'n Pe1 ~oneel
Siekefonds in werking vir die 
voordeel van personecil ede en 
hul afhanklikes. Daarb) r is dit 
die beleid van die raad < )m aan 
lede van die personeel d ie volle 
bedrag te lcen wat nodi! ~ is vir 
die koop van huise teen die lae 
rentekoers van 4 persent solank 
hulle in ons diens bly·. Die 
bedrag van sulke personcel
lenings beloop vandag 'n totaal 
van £334,613 ten opsigtc van 205 
verbande. 

TOEKOl\ISVOORUITSI GTE 

Ek het nou die belangrikste 
items in die werk van die jaar 
behandel. Lede kan geluk
gewens word met die merkwaar
dige vooruitgang wat deur die 
Genootskap veral in die afge
lope jare gemaak is. U Genoot
skap het getoon dat hy aile 
clemente bevat vir 'n nimmer
eindigende jeug. Na meer as 
'n eeu van vooruitgang, het hy 
deur middel van sy hulpmaat
skappy ingespring om u brand
en ongevalleversekering waar 
te neem. 

Die neiging na steeds groter 
maatskaplike wetgewing open
(vervolg op bladsy 6, kolom 4) 
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P. 4PWIE.L IE.TS 
V.4 ~N VE.RLE.DE. 
' n &l otorband wat lek -dig is, 

bet " y versk yning op die m ark 
gema ale. 'n Vloeistof wat by die 
klep ingegooi word t'n tussen 
die b and en die binneband is, 
ver~>t' ~I dadelik enige Ir k wat in 
d ie I 1inneband mag ontstaan. 
Die b and is gedurcnde die 

"MOET 'GAPING"''TOESTOP''j! 1PLAN OM SOWJET 
TERUG TE DRUK 
UIT OOS-EUROPA 

log c •n lwikkel en daarna 
verde. re toetse ondcrwerp 
bcwys het dat motoriste 
bande _lekvry kan maalt deur 
'n paa r pond ekstra tc spar:.deer. 

Tyd ens die toctsc is spykers 
in (He band<' ingeslaan - selfs 
'n elc !ktrics!! boor is gebru:k. 
maar elke kcer hct di~ band 
homse U heel gcmaak sonder 
dat d: tar vecl wind verlore ge
gaan bet. 

W ·;I P rotesteer 
Op 16 Desember 

'n I •aar ontstamde na turelle 
het ' n Ja nd'!w:ye beroep op h ul 
rasgen ote, predikante en stam 
hoofde gcdoen om op Dingaans
dag il l Bloemfontein saam te 
trek te n eimle te protesteer teen 
die ret :ering se naturelle beleid 
en die ,.bevryding'' van die na
turelle t~ bewt>rkstellig. ,Sestien 
Desem ' >er moet ' n k eerpunt in 
die ge skirdenis wees", lu i die 
oproep. Dit is ondertek en deur 
dr. A. B . Xuma, p rof. D. D . T . 
Jabavu , prof. Z. K . 1\-latthews e n 
d r. R . ' r. B ok we. 

Ten einde die ga ping tussen sy uit- en invoer t e verminder, 
doen iBrittanje alles in sy vermoe om sy u itvo('lr soveel a s 
m oont lik te laat toeneem. Motors neem ' 'erul ' n bela ngrike 
plek in hierdie veldtog, e n volgens berigte u it Londen k oop 
Amerika tans ses tig maal m eer Britse m otors as verlede 
jaar . Die besending Morris-m otors in die ruim van die 

skip, is ook vir Amerika bed oel 
Gedurende die eer&te nege maande van die jaar bet Amerika 
B r itse motors t er waarde van meer as £3 miljoen pond 
gekoop. T en spyte cgtcr van die B r itse uitvoerveldtog 
was die verskil tussen sy uit- en invoer verledo maand 
£39,000,000. T een hie rdie tempo is Engt>la nd se jaarlikse 

invoer dus £468,000,000 meer as sy u itvoer . 

K•'Jmmuniste 
Frankryk 

Voorspel Vir 
Baie Bloed 

' Vanneer die Kommuniste van genl. Charles de Gaulle praat as , die 
derde mag" wat doelhewus daarop afstuur om die leis~ls in Frankryk oor 
te n ee m , praat bulle met ontsag van die onder stcuning wat hy van die 
Frans< ! volk geniet en van die vordering wat sy Volksbeweging gemaak het, 
maar in dieselfde asem laat hulle duidelik ver staan dat bulle hom 
m et v. 'npengeweld sal beveg en dat bloed sal loop as hy probeer om die 
hewht d oor te neem. 

Gcdur cnde sy jongste toer 
deur F1 ·ankryk, het De Gaulle 
telkens verwys na die onvermoe 
van die politieke partye om die 
Franse problemc die hoof te 
bled. I I y het dit nic teen een 
party in booonder gehad nie 
maar t een partye in die alge
meen "' 'at verantwoordelik is vir 
die ge< l urigc rcgeringsverande
ring. 

Vanv ree die haat van die Kom
munist e, was De- Gaulle verplig 
om 'n 17eiligheidsafdeling op die 
been te bring - ,'n privaat 
leer" - - se die Kommuniste -
wat d warsdeur Frankryk aan 
militer· 0! oefeninge deelneem en 
wat hu lie voorbcrei vir die finale 
oornan te van die staat. H y be
skik oo It oor 'n uitstekcnde inlig
tingsdi ens, word toegegee. 

C i ROOT LEDE TAL 

Volg• ms Kommunistiese bron
ne tel De Gaulle se Volksbewe
ging rc !eds 2,000,000 lede wat elk 
ongeve cr 2/6 aan ledegeld be
taal. 'n Medewerkcr van die 
KommHtnlstiese blad in Suid
_\frika Jaat hom as volg in bier
die vqr•band uit: ,De Gaulle gc
niet st1~rk ondersteuning van die 
groot Qndcrnemings, vanuit die 
buiteland, en in die parlemcnt. 
Hy is <lt>eglik georga niseer en 
ka n staat maak op die onder
stt'uning \un 'n groot deel ,·an 
die \·olk wat sy oorlogsverledo 
onthou en wat verbitterd , ·oel 
oor die mislukking van die na
oorlogso regerings. 

TEENSTAND 

,.Maar, en dit is 'n baie groot 
,maar', hy word geoppeneer deur 
(he georganiseerde werkers wat 
vas agter die Kommunistiese 
Party en die politiekbewuste 

F ranse Vakbondkongres staan 
en deur mlljoene a nder demo
k ratiese Fransc. 

,Vandag strum die magte van 
Regse en Linkse groepe van 
aangesig tot aa ngesig ; en bulle 
weet dat dfe f inale botsing -
' n botsing wat beslissend sal 

wees nie net vir Frankr~·lc n ie 
maar vir die hele, \\'es-Europe!te 
begrip - op hande is. 

, Die stryd sal har<l en bloedig 
e n la nk uitgerek wet's - ' n 
Spa njo vertienvoudig. Maar die 
uitslng sal nie <lieselfde wees 
as in Spanje nie.'' 

LONDE N DRAF SAM[ - (vervolg van bls. 1, kol. 6) 
MEES LOJALE 

Dit is die geval m et Nu-Sce
land, Australie en Kanada - die 
mccs lojale dominiums van 
Brittanje. Die Japanse bedrci
ging nadat die Britse vloot uit 
Singapoer verdryf is, het ten 
gcvolge gehad dat eersgenocmdc 
twce die oe na Amerika begin 
opslaan het, en hierdie gevoel 
sal bly en miskien nog groei. 
Wat Kanada bet ref, hy voel 
hom in aile opsigte behalwe 
tradisie met Amerika verbonde 
en die suigkrag na Washington 
sal veral bier sterkcr word in 
'n botsing tussen Oos en \Ves. 

,STREEK-VERDEDIGING" 

Maar ook bier probecr die 
Britte brak gooi, en wei dcur 
nie negatief teenoor die ontwik
keling te reageer nie iets wat 
die proses net sal verhaas 
Waters wat nic gekeer kan 
word nie, moct gelei word. 
Londen bcduie aan sy domi
niums - wat nic meer domi
niums is nic - dat dit hedtemal 
reg is dat hulle in sover dit 
vcrdediging bctref, 'rv streek
beleid moet volg en maats maak 
met bul ,vryhcidsliewende 
bure". Die Statebondskonfe-
rensie bet as p la n aanvaar dat 

Kanada by \'OOr beeld in noue 
milite re samewerking met 
Amerika moet wet'S, te rwyl b y 
t erseltder tyd ook aanskak el b~· 

die W estelike B ond wa a raa n 
Brittanje, Frnnk ryk , en die 
Benelux-la ndo behoort. 

GEtROOS 

Vir die oomblik voel die Brit
te nog gctroos. Die Statebonds
konferensic, wat moes dien om 
die liefde te koestcr, het blyk
baar g lad vcrloop, en met • die 
nuwe status en die gemeenskap
like bedreiging va'n Rusland, is 
die eenheid nog bewaar. Selfs 
die so gevreesde Nasionaliste 
van Suid-Afrika, het nie skei
gebreek nie. Min. Eric Louw 
kon dan ook die gerustellende 
woord laat hoor op 'n vraag of 
die Unie van plan is om die 
Britse konncksie te wysig, dat 
hy nie op die konferensie sou 
gewces het indien Suid-Afrika 
nie bereid is om met Brittnnje 
saam te werk nie. H y bet daar
aan toegcvoeg dat die toekoms 
maar aan homself oorgolaat kan 
word. E n dit is juis h ierdie 
toekom!! wat d ie Britte vrt>es, 
omdat d ie neiging weg h , ·an 
Britta nje a r, soos Ierlancl <lit 
breed ondt>rstreep en d ie self
standi&'e Ieiding van Am orika 
dit al m oor forseer. 

Planne wat bedoel is om Rusland nie net teen te s taan 
nie, maar wat beoog om hom terug te druk uit Oos-E uropa, 
word tans deur genJ. George Marshall, Amerikaanse 
minister van buitelandse sake opgestel. Hoewel Brittanje 

1 en F rankryk sterk daar teen gekant is dat Spanje hieraan 
deel moet he, gee genl. l\farshall 'n prominente en s trate
giese plek aan Spanje in hierdie plan. Hierdie plan beoog 
om sake met Rusland vroeg aans taande jaar tot 'n punt 
te bring. 

Daar word berig dat genl. 
Marsha ll die steun van Thomas 
Dewey, d ie sterkste ka ndidaat 
vir die pre<,identsverkiesing, Yir 
hierdie onderneming geniet. 

Die plan hou onder meer in 
om tyd tc win in Berlyn deur die 
lugtocvocr tc vermeerder en te 
wcier om met Rusland te onder
handel voordat die blokkade op
gehef is, sodat die• wercld
mcning In die V.V.O. beslls teen 
Rusland kan draa!. Aile nic
kommunistiese lande in Wes
Europa insluitende Wes-Duits
land moet bcweeg word om 
stappo te doen wat bulle eko
nomies, militer en politick nader 
aan mekaar sal trek. Hierdic 
Iande moet gelde11ke ondcr
steuning ontvang sodat hulle 
milit~r opgekna p kan word. 

O~IVATTE!Iw'DE BO!Iw'D 

Verdcr moet 'n Noord-Atlan
ticse verbond tusscn Amcrika en 
Kanada aan die ecn kant en 
tussen die strategiesc Noorwee, 
Brittanje, F rankryk en die Ne
derlande, asook Portugal in die 
lewe geroep word. Daarby moet 
samewerking tusscn die Skandi
nawiese Iande en die gebiede om 
die Middellandse sec bcwerk
stellig word. Druk moet op die 
nic-K ommunisticsc Iande u lt 
grocfen word om te federeer . 

Genl. l\Ia rsba ll glo <lat Rus
land nie net teengehou moet 
word n ie, maar heeltemal t erug
gedruk moet word ult W es- en 
Oos-Europa. 

voss 
.. W ASMASJIEN 
GEDRYF DEUR P ETROLKRAG 

is spcsianl ontwerp v1r die huise 
wat ver weg van die gewone 
elektrisiteitskragtoevoer gelce is 
Dit vcrskaf aan u die gcricwe 

van die stad. 

J• J 
Die Voss-wasmasjien is vervaar· 
dig op 'n heeltemal nuwe .. dry
wcnde" beginsel - dit het net 
vier beweegbare onderdelc. Die 
vullis word skoner en gouer 

ultgespoel met die was. 

KONTANTPRYS 

(, £56/11/8 
VOORWAARDES: Deposito van £7/ 1/8 en 24 maandelikse 

paaiemente van £2/ 9/ 6. 

E.LE.KTRI E.SE. VOSS-WAS MAS) I E.N 
Soos h lerbo, KONTA N TPRY S ........ • .. £47/ 13/ 10 

VOORWAARDES: Deposito van .£5/ 19/0 e n 24 maandelikse 
paalemen te van £2. 
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