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Geregls treer aan die Hoofposkantoor as 'n Nnnsblad. ONTSLANE 
PO LISlE 

HERS TEL 
I Polisie wat sedert die uitbreek 
van die oorlog sonder verhoor 
uit die diens ontslaan is of self 
hul eervolle ontslag geneem het, 
sal weer toegelaat word om by 
die mag aan te sluit, volgens 'n 
aankondiging van die Minister 
van Justisie. 'n Departemen
tele kommissie sal ondersoek 
instel na die geskiktheid en be
skikbaarheid van oud-lede. Aan
soeke moet voor 31 Januarle die 

E.E.RSTE. HOFGE.DING 
OOR SE.TE.L MISLUK 
Nadat die Hooggeregshof eergister beslis bet dat 

minister B. J. Schoeman, L.V. vir lUaraisbu rg, wettig tot 
verteenwoordiger van die kiesafdelin g gekies is, bet die 
tweede hofgeding oor die uitslag van die verkiesing begin 
waarin versoek word dat mnr. S . J. T ighy, L.V. vir 
Johannesburg-Wes, wat 'n meerderh e id van 32 behaal bet, 
onwettig verklaar word. 

""T- ,..,., » ~ 'l.l ~ ., Sekretaris van Justisie bereik. n •---- 1
"' Nov. 19<18. tJrg. 0 nna.p~wu, "" vcu~ . .... , ·· -n ,. ' 

l . 

In eersgenoemde geval het die 
regter beslis dat die petisie van 
adv. Snyman wat vra dat die 
verkiesing van min. Schoeman 
ongeldig verklaar moet word, 
verwerp word op grond van die 
!cit dat die beweerde onrctil
matighede nic die meerderhcid 
van 962 ten gunste van mnr. 
Schoeman in 'n minderheid sou 
vcrander het nie. 

L. A. Putter, beweer onder meer 
dat die verkiesing by een be
trokke stembus vir 'n uur nie 
geheim was nie en dat daar ge
durende die periode geen be
hoorlike stemhokke was soos 
die wet voorskryf nie. Verder 
word verklaar dat tussen 200 en 
300 stembriewe nie deur die 
kiesers self in die amptelike 
stembus gesit is nie, maar deur 
ander mense. SENAAT. MAAK ONS 

' . 
Die petis!c oor Johannesburg

Wcs wat lngedien is deur mnr. Die saak in Brakpan, waar 
aansoek gedoen is om mnr. John 
Vorster as verkose te verklaar, 
kan nog nie dien nie omdat 
mnr. A. E. Trollip, wat met twee 
stemme- meerderheid verkose 
verklaar is, nog 'n konfercnsie in 
Bermuda bywoon. Verwag word 
:lat die saak vroeg aanstao.nde 
maand sal dien. 

YOLK TOT BESPOTTING 
MOE.T PLE.K 

RUIM VIR 
BE.ROEPE. 

TUSSENVERKI ESING 

Die uitslag van die VE'rkiesing van naturelleverteenwoordiger5 in die 
Senaat, met sy beklE-ni'mende gevolge vir gladdE- deurvoering van wetge· 
wing, laat opnuut die lig val op diE' oorbodigheid van hiE-rdie li~gaam wat 
geen aanvullende bydrae tot die oorweging van we~te lewer nie, maa1 
een\- oudig 'n herkouing is van standpunte en menings ·wat reeds op haie 
langdradige wyse in die ,·olk~raad gelug is. Dit is niks andE-rs nie as 'n 

politieke nadrup van die E-erste wE-tgewende kamer, en assodanig 'n gE-ld- en tydrowendf! wE-elde 
wa'-' gcen land in die moderne tyd met sy ingewikkelde en snelopvolgende prohleme O{>gesaal mee 
kan sit nie. 

Die tussenverkiesing op Stel
lcnbosch vind vandag plaas. Die 
kandidaat vir die H.N.P. is JlUlr. 
Bob Loubser, en die van die 
V.P., mnr. Louis Hofmcyr. Die 
verkiesingsvcldtog was geken
merk deur lcwendige politieke 
vcrgaderings, aangevul deur 
praatjies oor sportprestasies -
mnr. Loubscr was Springbok
vleuel en mnr. Hofmeyr, Vry
staatse spcler op sy dae. 

Volgcns die partypolitieke volksraad goedgekeur Nl deur KAl\fER VAN BEROEPE met 'n tweedt> kamer ''at in 
indeling van die scnaat hct die die senaat afgekeur word, en 'n J I die latere jare gE-en groter nut 
regering nou net soveel ~c:teen- twE"ede ~,·aar. die h\E"e h~i!.e ge- Die vraag kom dus op: \\'aa~- dien as die van 'n politieke ou-
woordigcrs as die oppostSIC ge-l samcntbk d1e wetgewmg sal om nog Ianger opgeskeep s1t <Vervolg op kolom vyf) 

samc?tlik, naamli~ 22· Met d~e goedk.eur met die r egeringsmeer- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll <Vervolg ~an ~orige kolom.>. 
voors1tter of prcstdent wat dte 1 derheul. manne-tebUJs v1r partykandl-

regering uit sy eie geledcre sai l POLITI EKE BELEGGING Jate wat deur die kie::;ers in di4~ 
moct kics, sal hy 'n minderheid GEKLIK volksraadsverkiesing - indit•n 
van ecn he - die voorslttende aie ree<l'l deur partylede in 'n 
stem is net bcslissend in geval So •n prosedurc Is nie net S' - · --- 'lartybenoeming nit' - verwertl 
van stakings. Die opposisie is geld- en tydrowend nie, maar ;· / s? \\'ao.rom moet wetgt'\\ing 
dus in staat om alle wetgewing uitermatc geklik vir 'n staat .. .} . • lP presie'i dieselfde meriete , .• m 
te bclemmer, en die normale wat dcur volwasscnes regcer r ' -.. t > ' mrtypolitiel(e oorwegings in 'n 
oplossing daarvoor sal wecs dat word. weede Iiggaam gt>berkou word 
die rcgering gesamcntlike sit- ~ >P dieselfde patroon as in die 
tings sal moct hou - wat in die Omdat diE" pnrlemt'nt dt'ur volksraad? Is dit nie die taak 
gevul van gt'wone maatreiHs I tt•enoor-mt'kaarstaande part)·e @. ~ •an 'n tweede wetgewende 
e~rs op 'n \Oigende sitting ~an saamgestt>l is, weet elkeen d11t mm~r om 'n a~~;nvullende byd~ue 
d1e parlement kan geskied. wat die regeringspnrty se kou- ;ot d1e besprekmg en oorwegmg 
Daar sal dw, gereeld twee sit- kus besluit, uiteindelik wet gaan -';w:, 'e lewer nie? En watter beter 
tings t>er jaur moet wees - een I word indit'n die regering 'n gt•- -- -~:-~ I nanier om aan\'ullende lig op 
waarot> wetgewing deur d ie 11amentliktl meerdt>rbeid in tlie I ' an~sakt> te werp kan daar. aan 

twee buise het - indien hy dit :;edink word as die wat deur 'n 

I 
n it> het nit', kan hy nie rt•g4•t•r ata~:s:l~ 'weede kamer van beroepwer-
nie. Allt's wat i ntu<,~en ges.~ of c~nw~ordige.rs &namgestt>l is.? 

Uitslae Van 
Verkiesing · 

Die uitslae van die verkie
sing vir naturellevertcenwoordi
gcrs in die senaat was as volg: 
in die Transvaal-Vrystaatse af
dcling bet mnr. W. G. Ballinger 
(onafb.) 434,908 stemme op hom 
verenig terwyl kol. H. 0. Sayer 
203,213 stcmme en mnr. J. H. 
van Rensburg 58,024 stcmme 
verkry het. Laasgenoemde was 
die nasionaalgesinde kandidaat, 
hy bet sy deposito verbeur. 

In Natal was daar net twee 
kandidate. Dr. E. H. Brookes 
met 372,184 stemmc en mnr. J. 
H. van Rooyen, die nasjonaalge
sindc kandidaat met 68,414. Mnr. 
van Rooyen het die steun van 
Cyprian, die Zoeloe-kaptein van 
die heersende stam, geniet. 

gedoen word deur d•e oppo<,isie H•erd•e mense sal dan 4Ueskundl-
kan geen keer daaraan bring ges in hul onderskeie vakke wees 
nie. En tog sal dmtr nou 'n en du'l deskundige bydrae kan 
prosedurf' ge,·olg moet word wat ,. ~ 0 lewer tot die partypolitieke~ oor-
uan 'n koukusbeslu it eers na , ·_, 'l"· • . ~ wegings van die eerste kumer. 
ugt of ticn maande regskrug sui ' _ - ' Nog selde was die tyd so ryp 
v~rleen, .en di.t op 'n tydst.ip va~ Volgens \Vcsterse waamemers, wil dit voorkom asof die Berlynse vir en het. die om~tandighede 
d_1e ge'>kle~ems wanneer. d•e poh- blokkade wat deur Ruslund begin is en die \Vester&e moondhede so aang~dnng op n algc?ele 
heke aamuen van konhnente in , . . . . verandcrmg van ons rcgcrmg-
48 uur kan verander! n aardige bedraggle nan lugvervoer kos, beslg IS om teen stelscl nie. Dit le in die hande 

Ruslund te druai omdat dit hom in onguns laat ,·enal bet by van die regerlng om daardie 
Hicrdie geklike prosedure kan die Duitsers. Daarom verkies die \\'este dat die blokkade nog noodsaaklike vc randerings te

alleen oorkom word dcur 'n 'n tyd moet voortduur sodat die situasie &y volle diwidend kan weeg te bring of om voort te 
wysiging van die grondwet, hoe- af\\erp. Met die oog op die na.derende winter word die vervoer gaan met lappcry aan 'n wet
wei 'n poging om dit te vermy ~ - ~eral ,un brandstof- na Berl~n tan'i \Crgroot en is duar 'n gewende stclscl wat sy aan
aan'?e~cnd kan .word dcur 'n nu\\c Iughu.we by Schliesnigland aangebou. Duit<,e werken. i!, han~t· rs met g~cn ander g~~c 
wystgmg van dte Scnaats wet be'iig om sukke steenkool in die vliegtuig te laai \\at ~ir die kredtt~er ~s dt~ v~ ~radtste
v~n 1926, w.at dit vir die rege- ~ in\\oners ,·nn Berlyn bedoel is. Lees ook berig op blad'!y vier. vasthe•d m e - m h~e~dJC geval 
rmg moonthk sal kan. maak om boonop nog 'n tradiSIC van 'n 
na 'n gunstige provinsiale raads- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllland 6,000 myl ver verwyder. 
verkicsing die senaat te ontbind 
en opnuut saam te stcl. Is die 
uitslag van die provinsiale ver
kiesing mindcr gunstig, ver
andcr dit niks aan die vraag-
stuk nic. 

EENSGESINDE STIGTING 
VAN A.P.-TAK 

Werkloosheid Begin 
Skadu Werp Oor V.S.A. 

Die betaalmlddele-naagstuk wat die Unie so pas 

1 

word. Sommige tabrieke !'al 
genoodsaak bet om invoerbeheer in te stel, is besig om hom teen ~anunrie slegs een-derde 

. . . . . . . . in teenoorgestelde rigting in Amerika te la~t geld. D ie Ht~ dte Wt'rke~s van 'n. pa~r 
Du~ noodsaaklikhetd dat die 1 Mara1s Jnr., bestuurshd van d 1e 1 ongeewenaarde uitvoer van die Verenigde State wat byna maande gelede m diens he, h r-

Afrikanerparty moet voortbe- Nasionale Jcugbond Daar bet 1 t . di 1 'h t , I wyl andt'r hul pe!'lloneeJ ml't . . . · ses maa so g-roo 1s as e vooroor ogse e so n . . . staan omdat dte Afrikanersaak 'n gees vnn hartlikheid geheers . . ' dte helfte guan snoe1. D1t geld 
daardeur beter gedien kan en nadat adv. de Vos die ge- opslur~>mg van_ dollars m vree~de Iande t~n ge':olge. geh~d vcral die fabrieke vnn minder 
word, is verlede Donderdag h oor toegcspreek bet, het m nr. l d?'t dte Amenkaa.nse P.rodukst~ ween~ n da_lin~ ~n die noodsaaklikc goedcre, en die 
deur ndv. J . de Vos beklemtoon J. :uarais sy instemming met die Uitvoer tans beslg IS om m te kr1mp. D1t kan die begm van tekstiel-, rubber- en Jeerbedrywe. 
tydens die stigtingsvergndering vt'rgadering betuig en sy bulp 'n nuwe tydperk van werkloosheid inlui wat moontlik I , Die hoi!r lone wat werkers 
vnn 'n A.P.-tnk te Observato- ~ aangebied om die tak te help voorlopig n et deur die n uwe bewapenings\vedloop besweer nog steeds besig is om tc cis, 
ry. Die tak tel reeds 40 lede en organiseer. kan word. word ook as 'n rede genoem 
n uwe lede word tans ingeskryf. Na Sapa berig, toon die Ameri- vcrlede jaar, en word daar ver- vir die vermindering van 

Die stigtingsvergadcring is l"' Die voorlopige bestuur wat ge- kaansc uitvoer, wat verlede jaar wa·g dat dit teen die end van arbeidskragte. Daar word juls 
ook bygewoon deur 'n aantal H. kies is, is die volgcnde: mnr. H. 1 die kolossale be'drag van die jaar 20 pcrsent laer sal wees. verwag da~ met die verkiesing 
N.P.-lede, onder wie mnr. Koble I A. Heyns, voorsittcr; mev. M. £4,250,000,000 beloop het, tans 'n Terselfdertyd' word berig dat van Truman tot president, 'n 
:Marais, bestuurslid van die U. de Klerk, onder-voorsitstcr; 

1 
daling van 16 persent verge! eke produksie vinnig aan die afn~em nuwe vlaag loonelse blnncl{ort 

plaaslike H.~.P.-tak en mnr. J. en mnr. J. de Go~de, sekretaris. met die oorecnstemmende tyd . is en dat werkers atgedank verwag kan word. 
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BRITS£ REGERINGSLEDE 
SING KOMMUNISTIES 

Hoe linksgesind sommige ners in die wandelgange die 
van die Britse regeringslede Meidaglied en die Kommunis
is, bet verlede week geblyk tiese .,Rooi Vlag" begin sing, 
uit 'n hofsaak na aanleiding j volgens getuienis wat in die 
van 'n voorval wat geduren- hof afgele is. 

Mynwerkers Beslis 
12 Jaar Oue .Stryd 

de die nag van 30 April van- Die hofsaak spruit voort 
jaar in die laerhuis plaasge- uit 'n aksie wat een van die 
vind bet. beweerde singende en dai\-

Terwyl die laerhuis besig sende lede, mev. Margerct 
was om die wetsontwerp in- Braddock, teen 'n koerant in
sake nasionalisering van ver- gestel bet omdat die haar te 
voer te bespreek het dit mid- na sou gekom bet in sy ver
dernag geword, en ten einde slag oor die passies wat sy 
Meidag (die feesdag van die uitgevoer bet. Sy het egter 
Kommuniste) te vier, het 'n haar saak verloor. In haar 
aantal regeringsondersteu- getuienis het die vrou ver-

Die uit ... Iae ·nm die mynwet·kersverkiesing om vertecnwoordiger ... op die 
hoofraad (algemene rand) te benoem, wab 'n vol!i>lae oorwinning ·\'ir die 
Verenigde l\tynwerker~:>komitee. Hulle bet tans ' n twt>e-derde meet·derheid 
in die ruud wat bulle voile heheer oor die sakt>: van die "·akhond gee. 

Die hoofraud bebtaan uit 40 afgevaardigdes. Hot>wel u1 die uitslae 
van die vt•rkicbing nog nie bekend is nie, bet dic Vet·enigde l\tynwerkerb
komitee r(•eds 30 ondersteuners op die raad. Slegs '\-'ier betels is deur 
die huidigc administrabie verower. 

ADJUNK K. G. OP 
ROBERTSON 

klaar dat sy in 'n .. oorwin
ningstemming" was. 

Meer rys sal gedurcndc Dc
sember beskikbaar gestel word. 
Die regering het 'n bestelling 
In Brasilie gcplaas wat vol
docndc is om 'n jaar lank te 
voldocn aan een-derde van die 
land se behoeftes. 

Die ccrstc slap in die same-~ die vakbond bctaalbaar teen 
stclllng van nuwe besture van £100,000 per jaar en sou dcur 
die mynwcrkeravakbond is gc- 'n gesamentlikc komitec van die 
docn met die vcrkleslng van vakbond en die Kamer van 
skagv<>rtcenwoordlgera wat so Mynwese bestee word in belang 
pas afgehandel Is, en tensy hier- van die werkera. 
die verklcsing Wl'er deur 'n hof- Die mynwerkers was woedend. 
uitspraak ong<>ldig vcrklaar Die koste van !ewe was hoog 
word, soos voorhcen herhaalde- en in plaas van harde kllnkende 
lik gebcur hct, bcteken dit die munt in die hande van elke 

Die O.B.-kommando'" van 
Robert'!on, in oorleg met genl. 
l\1. F. S mith, g:111n vonj:111r 'n 
(root ft'C''Itelikheld maak , ·an 
hul O.B.-dag. Die fee:. o;al op 
Satt>rdaJ, ~7 November, in die 
'ltadsunl, Rob(>rt..on, ge\•ier 

Antwoorde Op einde vnn 'n IRng stryd wat werker, het bulle ,s~emas" ge-

l 
binne die gclcdcre van die vak- kry - 'n ,.skema" v1r die aan-

Blokkiesraal.Sel· bond geheers het. koop van hut eie hulse, 'n 
• Die samestelllng van die be- .,skema" vir die produkslc van 

word. Genl. :\1. F. mith &al DWARS: 
die ba..,aar om 5 nm. open. 

Om 8-uur die aantl sui die 
Adjunk-K.G., gent. J. A. Smith, 
'n openbure ' ercade rin( in die 
11tadsaal toespr~k. Die publiek 
word hartlik uitgenooi om die 
funksie tt> onder!ltf'un. Gent. ~1. 

1 Kairo, 3 Anker, 7 Nootvas, 
8 Onik 10 Nering, 11 Olie, 13 
Unie, 15 Ja, 17 Kantatc, 20 
Rome, 23 An, 24 Lusaka, 25 
Gckruis, 26 Argltek, 27 Erd. 

F. Smith vra dat omllggende AF: 

sturc ge_skied as volg: goedkoop groentc, melk en elcrs 
Die mynwcrkera kies uit hul vir vakbondlede op vakbond

ele gcledere 'n akagmeestcr op plase. 
elke skag. Daarna vind ver- Die saak van die bestuur van 
gaderinga van die akagmeestcrs vakbondsake hct weer pertinent 
van versklllendc myndlstrikte op die voorgrond getree en 'n 
plaas, en clke distrik Is vol- kommissie wat klagtes onder
gens konstitusionelc bcpalings sock het, het bevlnd dat die be· 
g<'r<'gtig op 'n aantal vcrtcen- wlndhebbcrs skuldlg was aan 
woordig<'rs In die Alg€'mene ernstigc nalatigheld, In sommlge 

t'c>nhede die gelet'ntheid tc baat 
moc>t nc>t'm om na die twec 
lc>lt'rs te lui!lte r. Robertson kry 
nie dikwc>ls dit'l gc>leentheid om 
'n "oamtrek te r<'el nie, t'n sal 
buur-kommando's van harte 
n•rwelkom. 

. ' Rnad. gevalle sclfs aan atrafbarc na-
1 Kango, 2 __ Retlef, 3 Afsnou; 1 Die Algcmenc Raadsledc kies Jatigheid. 

4 Koor; :5 Rume, 6 O.B., 9 K.G., I op hull<' lwurt 'n president, 'n 
12 Pan, 14 Epos, 15 Jan, 16 An, pcnningmo<•ster, trustees, myn- STAKThG 
17 Kantc, l8 Trcm, 19 Tiran, tcringraadvcrtecnwoordigers en \Veer bet die ontcvredenhcid 
20 Rusie, 21 Manel, 22 Ek, 24 Uitvoerendc Raadsledc. gcsmcul totdat teen 'n lid van 
Llg. • Die Uitvol•rond(• Raad wys die die vakbond in 1946 stappe g<'

----------,----__;':__ ________ ___ S<'kretarls e-n andcr voltydse doen is omdat hy gewcier het 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt-sigarette lyk goed, voel 
goed, smaak goed en rook goed. 

Vir jare reeds is die uitsoek-tabak 
wat nou in Rembrandt-sigarette 
gebruik word sorgvuldig wegge!e 
om te vcrouder want net soos 
wyn bet tabak ouderdom nodig 
om tot volle rypheid te kom. 

Daarom bet so baie rokers oorg~ 
slaan na 

ROO VIR ICUI\Jt GI\OEN VII\ ONGEKURK 

,, Die sigaret wat u altoos graag wou rook " 

RA.9 

amptcnarc aan. om sy fooie te bctaal. 'n Wyd-
Dic Vakbond is dus lngerig vcrspreide staking het ontstaan, 

soos 'n piramldc, en die klag- hieruit is gebore die Verenigde 
h•JS, behocftcs en aanbcvellngs Mynwerkerskomitce. 
van die mynwerkcrs bchoort Dit is bcgryplik dal ledc van 
docltreffend deur hul akagmees- die oorspronklike Hervorm<>rs
ters die Alg<'mcne Rand tc be- organisasie hulle in die geledere 
rcik vir oorw<'ging. van die nuwe groep aal bevind, 

In die praktyk egtcr, word maar dit is nle meer bloot die 
direktc tocvlug geneem tot die .,Hcrvormcrs" nie. Nuwe kral!'tt' 

1 voltydsc organiscerdcrs en an- bet bygekom, ook C'ngelso;prf'
der amptenare, en daarom Is dit kende , wat KJ'Qllg \\il 'lien dat 
noodsnakllk dat hlerdic ample· die vakbond-bestuur op 'n ge
narc aimpatil•k en pligsgetrou sonde grondslog sal rus. 
sal Wl'es. Tans is daar 'n nuwe bewind 

SEJ>F::RT 19SG 

In 1936 reeds was daar crn
stige tekcns van ontbvrcdcnhcid 
in die vakbond en 'n bcweglng 

I 
hct ontstaan om 'n twt•<'de vak
bond tot stand tc bring. Om 
dit tt' \ erhoc>d bc>t die b(>.,taande 
vakbond 'n ge11lote geledere-oor-
l'enkom'l atuagc>gaan met die 
Kamt•r ~·an 1\tynweM> waar\·ol
gen'! geC'n werkf'r in die bedr)f 
werk.,aum mag \\C'e<; te>n.,y dnt 
by lid is \an die be,.taande 
vakbond nie. 

Vir die ontevrt:dc element was 
daar gcvolglik net een uitwcg 
naamllk 'n hcrvormingsbcwcging 
binnc die vakbonJ en sodoendc 
hct die .. Hervormers-organisa
sic" tot stand gekom. 

I 
Die oorlog het die stryd binnc 

die vakbond op die agtcrgrond 
gcskuif en in 1941 is vt:randc· 
rings In die konatltusic aangc-
brlng waarvotgena geen verkic
aing van nuwc besture moont-

l
llk was tot scs maande na amp
telikc vredes-sluitlng nlc. Die 
bc>staaml(l Ultvoc>rC'nde Rand bet 
totnle b(>beer oor die vllkbond 

I 
gc>kry en \\l\!'1 by mngte om enige 
vakaturc>~! ,·nn skngmeesters, AI
rem('ne Rnndsledtl ens. na eie
aroeddunke nan te \UI. 

0::-.iDERGANG 

In 19-H het die bewindhebbers 
van die vakbond die saad van 
hul <>lc ondergang gesaal toe 
hull<' 'n aanbod van £500,000 vir 
hul !cdc \"an die Kamer van 
Mynwe:<e aanvaar hct op 'n tyd
stip toe die rnynwerkers 'n toon
verhoging van 30 % vcrwag hct. 
Hlcrdlc bcdrag geld was aan 

aan die hoof van die Mynwer
kersunic gcstcl, en soos die myn· 
werkers sake sicn, sal dlt die 
taak wees van die nuwe bewlnd 
om cerstens aan die werker be
wys te !ewer dat die vakbond 
die mondstuk van die wcrkcr Ia 
om sy regtc te beskerm en ay 
belange te bevorder. 

?'llJWE BELEID 

Dit word bewccr dat bcstaande 
ooreenkomste tussen die vak
bond en die Kamer van Mynwcse 
op bale myne veronagsaam 
word. Die wcrkers verwag dat 
hierdie ooreenkomste stiptelik 
uitgevoer sal word. 

Tydens die oorlogsjare het die 
mynwcrkers geen baslcse loons
verhoging ontvang nie. Lewcns
kostc toelae en bonusse hct enlg
'!lns hul finansil'le posisle verlig, 
maar bonusse en toelae kan al
tyd weer weggcneem word. Dit 
i., te betwyfel of die nuwe be
wind hom sal vereenselwlg met 
die eis van 121% loonsverhoring 
wanrvoor onlangs vt-rtoe gerlg is 
tot die van Eek-kommis,.ie. Ver
wag word dat hulle sal aan
dring op 'n loonsvcrhoging van 
so~ - ' n eis wat deur die 
\'Orige bewind oorboord gegooi 
is toe bulle die !600,000 aanbod 
van die Kamer van Mynwe'le 
oanvaar bet. 

Dit is cnkele van die klaar
blyklike bclcidspuntc van die 
nuwc bewind. Danr mag nog 
hcelwat opgesluit 16 In die binne
kringc van die Verenlgde Myn
werkerskomitec en 'n mens kan 
aileen vertrou dat die mynwer
kcrs in die toekoms bcter daar
aan toe sal wees as wat In 
die verlede die geval was. 

Die taak van die leiers van die 
vakbond gaan nlc maklik wees 
nle. Onder die hecrsende kapi
tallsticae orde Is dit nou een
maal ao dat daar 'n nimmer
elndigcnde stryd tusscn arbcid 
em kapltaal moet wecs, en om 
die regverdige else van die myn
werkera te versocn met die dra
kapasltelt van die goudbedryf, 
en natuurlik die tradi!!ionele 
rulsigheld van die kapitalis, 
raan nor baie hoofbrekens be
aorg - aan albcl kantc. 

P.\RT1'POLITIEK 

Ten slotte kan ons maar gerus 
dlo bcskuldlglng vooruitloop wat 
deur £Cn gedeelte van die pers 
rondgeslinger sal word, naamlik 
dat die vakbond nou onder poli
tleke beheer staan. Nouja -
'lt'dc>rt dif' t..--edigdf' '\erklarings 
van e>ne mnr. Glt'i"ner in die 
VolkHrna(l openbnar gemaak is, 
hc>t geen buitestuonder enige 
h\~ ft'l m c-c>r dat elke politieke 
party sy nt'us in vakbond"ake 
stt't'k nie. 

Dit wa'! 'n droe\\ ige dag vir 
die werk<>r. , -an bierdie land 
toe 'n politlkus ontdt'k bet dat 
'n Vl\l<bond 'n magtige wapt>n is 
in die stryd om die groen ku'>
<;ing-'1. Vir die regerc-nde party 
beteoken 'n o;imputieke ,·akbond 
ru'l en vrede op dit> arbeidsfront. 
\'lr die oppo,.i<,ie-party is dit 'n 
wapen wuarmee onrus gestook 
en die regeringsmag weer , -er
oweor kan \\ Ord. \'andaar die 
ruime belang-.,telling. 

Die !deale vakbondlcier ken 
gecn party-lojallteit nie. Bewus 
van die politleke mag wat in 
sy hande is, sal hy dlt gebruik 
en nlc laat misbruik nie. Hy 
veg vir blllikc' en regverdige 
bchandellng van die werkers, 
maar by l!e<;ef ook dat by 'n 
plig het teenoor die nywerheid 
wat mm daardle werkers 'n 
hc.>enkome bled , en dat by 'n 
verantwoordellkheid het teenoor 
die land t'n sy bevolking. 

Naturelle 
Stem Vandag 

Die verkle~lng van dje drie 
naturelle , ·erteenwoordi
gers 'lr die Volksraad '\ind 
vandag plaas. Daar i~ ses 
kandidate in die veld van wie 
een die setel namens die 
Kommunlstiese Party beveg. 

Vir Oostelike Kaap is dr. 
P. J. Schoeman en mev. Bal
linger die kandidate. Eers
genoemde sal as by verkies 
word, die regering se beleid 
steun, tcrwyl laasgenoemde 
'n uiters linkse kandidaat is. 
Sy is die sittende lid. In 
die Transkei is mnr. J. D. L. 
Kruger die nasionale kandi
daat terwyl dr. 0. D. Wol
heim die ander kandidaat is. 
soos mev. Ballinger is hy 
links gesind. 

Vir Westelike Kaap is mnr. 
D. Buchanan, die Kommunis 
Sam Kahn en mnr. A. P. van 
der Merwe die kandidate. 
Mnr. Buchanan was voorhcen 
lid vir die Transkei en sal 
hom as hy vcrkics word, nie 
by die regering skaar nie. 

MOE.T 
A.P.

NO 
BLOE~IFO~T1 

H .S .P. 't"n die .\.P 
Uebenberg, L.V., 
AfrikanerJ)IJ.rty 01> 
Afrikanerparty in 
berig ons korrest>O 

Hy het hlcrdic woo 
na aanleiding van ~ 
daar gccn vordcrlng 
twcc partye gemnak 
met die vcrd<'ling 
slate setcls In die 
provinsialc VNkicsln 
hct vcrder verklaar 
moontlik is dat die 
kien alle sct<'IS in d 
kan vcrow·~r. maar 
daarop gewys dat 
Afrlkanerparty gecn 
gcwys gaan word 
bale groot klomp kl 
seer maak, wat ook 
bulle die Vrystaat 'S8 

Met die Volksraa. 
bet die A.P. ook net 
op ccn setel vir mm 
omdat gcvocl was 
Havcnga in die Vryst 
mocs kry. Annvankl 
geen vorderlng gen 
nic, totdat mnr. Jot 
en sy afdclingsbestu1 
gekom het en Ladl 
mnr. Havengn aan 
Ek wil vanaand 'n b 
burgcry van die Vr 
om tc aicn dnt di 
Meer as ccn krisls I 
!ewe bet in die ho 
die Vrystaat onts~ 
verrclkcndc nl\dclige 
had. Laat ons alles 
moe docn om tc v 
daar weer !'O 'n kris 
staan wnt die heh 
trcf." 

Mnr. Llebcnberg 
daarop gewys dat c 
van die H.N.P. ver11 
sy cic vestings af ti 
dog die A.P. verwag 
H.N.P. hom sal toe· 
tans bcstaande Sat 
Bloemfontein en K 
beveg. Dit is 'n mJ 
ons stel, ons vcrwn~ 
as net 'n vricndakap 
ons bondgcnote nl 
provinsics het ons 
bare oon•enkoms 
waarom kan dlt nl 
ataat gcbeur nic? 
vricnde hlt•r nog nl 
held van die same 
sen ons twcc par 
nle? 

l)aar " ord nou o 

VRA V1 
PRO VII 

'n Bcskrywingsp 
versock word dat d 
provlnsic, Oos-Kaat 
lewc gcrocp word 
week ter sprakc g 
kongres van die V 
Open bare 
Daar is vcrklnar 
ping van 'n vyfde 
rcgverdig is wt•<'n .• 
en inkomstc van 
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MOE.T E.E.RS VRY Sf 
A.P..-SE.KRE.TARIS: 

Stellenbosch 
Se A.P. Gaan 
Funksie Hou NOG GE.E.N SE.TE.LS 

BLOElUFONTEIN. - ,Alles is nie pluis tussen die 
H.N.P. en die A.P. in die Vrystaat nie", bet mnr. Jan 
Liebenberg, L.V., organiserende Sekretaris van die 
Afrikanerparty op 'n goedbygewoonde vergadering van die 
Afrikanerparty in die Ficbardtsaal in Bloemfontein gese, 
berig ons korrespondent. 

Die Alrikanerparty in die kies
afdeling Stellenbosch gaan op 
Saterdag 27 November, 'n groot 
A.P.-dag hou. Dit sal plaasvind 
in die dennebos op die plaas 
van mnr. Tielman Roos, Rust
en-Vrede, ses myl uit Stellen
bosch op die hoofweg na Die 
Strand. 

Hy bet bierdie woorde gebesig 
na aanleiding van die feit dat 
daar gcen vordering tussen die 
twee partye gemaak kon word 
met die verdeling van provin
siale setels in die aanstaande 
provinsiale verkiesing nie. Hy 
bet verder verklaar dat dit bes 
moontlik is dat die H.N.P. mis
kien aile setels in die vrystaat 
kan verower, maar by bet sterk 
daarop gewys dat indien die 
Afrikanerparty geen setels toe
gewys gaan word nie, dit 'n 
baie groot klomp kiesers gaan 
seer maa~. wat ook sy gevolge 
buite die Vrystaat sal he. 

Met die Volksraadverkiesing 
bet die A.P. ook net aangedring 
op een setel vir mnr. Havcnga, 
omdat gevoel was dat mnr. 
Havenga in die Vrystaat 'n setel 
moes kry. Aanvanklik kon ook 
geen vordering gemaak word 
nic, totdat mnr. John le Roux 
en sy afdelingsbestuur vorentoe 
gekom bet en Ladybrand aan 
mnr. Havenga aangebied bet. 
Ek wil vanaand 'n beroep op die 
burgery van die Vrystaat doen 
om te sien dat dinge regkom. 
Meer as een krisis in ons volks
lewe bet in die boofstad van 
die Vrystaat ontstaan en het 
verreikende nadelige gevolge gc
bad. Laat ons alles in ons ver
moe doen om te verhoed dat 
daar weer so 'n krisis bier ont
staan wat die hele laf\d sal 
tref." 

~HNIMU~:l 

Mnr. Liebenberg bet verder 
daarop gewys dat die A.P. nie 
van die H.N.P. verwag om van 
sy eie vestings af te staan nie, 
dog die A.P. verwag net dat die 
H.N.P. hom sal toelaat om die 
tans bestaande Sap-setels van 
Bloemfontein en Kroonstad te 
beveg. Dit is 'n minimum wat 
ons stel, ons verwag niks meer 
as net 'n vriendskapsgebaar van 
ons bondgenote nie. In ander 
provinsies bet ons tot 'n eer
bare ooreenkoms geraak 
waarom kan dit nie in die Vry
staat gebeur nie? Kan ons 
vriende bier nog nie die groots
heid van die samewerking tus
sen ons twce partye raaksien 
nie? 

SAM:ESMELTING 

Daar word nou ookal reeds ge-

VRA VYFDE 
'PROVINSIE 
'n Beskrywingspunt waarin 

versoek word dat daar 'n vyfde 
provinsie, Oos-Kaapland, in die 
!ewe geroep word, is verlede 
week ter sprake gebring op die 
kongres van die Vereniging van 
Openbare Liggame op Alice. 
Daar is verklaar dat die skep
ping van 'n vyfdc provinsie ge
regverdig is weens die bevolking 
en inkomste van Oos-Kaapland. 

praat van samesm elting tussen 
die A.P. en die H.N.P., maar 
voordat daar 'n huwelik kom 
moet daar tog eers na mekaar 
gevry word. Dit wil vir spreker 
voorkom asof die vriende in die 
Vrystaat geheel-en-al die kuns 
van vry afgeleer b et, en hoe kan 
ons dan hoop op 'n spoedige 
huwelik. 

Aan die end van die vergade
ring is verskeie vrae gestel, 
waaruit duidelik geblyk bet dat 
A.P.-ondersteuners in die Vry
staat onthuts voel oor -die ver
loop van sake. 'n Mosie van 
dank in mnr. Liebenberg is een
parig aangeneem. Die federale
raadsekretaris van die H.N.P. 
mnr. M. P. A. Malan, en ander 
H.N.P.-lede was teenwoordig. 

Die verrigtinge begin om 4-
uur en daar sal jukskei gespeel 
en vleis gebraai word. Braai
vleis sal die aand aan die publiek 
verkoop word. Na die aandete 
sal daar 'n toespraak gebou 
word deur mnr. Max Smuts, 
A.P.-kandidaat vir die Paarl. 

Die Afrikanerparty bet reeds 
aansienlike vordering in die 
kiesafdeling gemaak en dit is 
die ecrstc keer dat bulle 'n 
funksie gaan hou. Alle lede van 
die party word versoek om aan
wesig tc wees. Vriende en be
langstellendes, vera! H.N.P.
bondgenote, word vriendelik uit
genooi .om teenwoordig tc wees. 

DIE LOODS VAN 'N 
SPUITVLIEGTUIG HET 

SKRALE HOOP 
Na gelang die snelbeid van viegtuie toeneem - en 

bulle bereik deesdae al maklik 600 myl per uur - duik 
daar nuwe probleme op waarmee die ontwerpers te kampe 
bet. Een daarvan is om te veseker dat die loods in geval 
van nood veilig met sy valskerm uit die vliegtuig kom. 

As 'n loods meteens met 'n 
lugstroom van 500 myl per uur 
bots, bet hy 'n skrale kans om 
die skok te bowc te kom, maar 
dit blyk dat bulle in die meestc 
gevalle teen die stert van die 
vliegtuig vasgeslinger word. Die 
ontwerpers bet nadat hierdie 
moeilikheid voorgekom het, da
delik aan die werk gespring om 
die probleem te bowe te kom. 

Die nuwe Amerikaanse vin
nige vliegtuie word tans toege
rus met 'n spesiale ontsnap
pingsapparaat. Wanneer die 
loods dit gerade ag om die 
vliegtuig weens moeilikbede te 
verlaat, trek hy 'n dwarspen wat 
die Ienning van sy sitplek plat 
laat le Terselfdertyd gaan daar 
'n deur oop in die agterkant 
van die boegkajuit. 'n 'Endjie 
verder is 'n tweede deur met 
twee kleppe en cen hiervan 
word bidrolies na buite gefor
seer sodat dit as 'n windskerm 
::lien as die loods uitspring. 

UITSKOP 

Ander spuitvliegtuie beskik 

oor 'n ,uitskoppingsapparaat." 
Sodra die loods die vliegtuig 
wil verlaat, trek by 'n hefboom 
wat hom met sitplek en al uit 
word in posisie gebou deur 'n 
klein valskerm. As die loods 
die vliegtuig skiet. Die sitplck 
na 'n paar oomblikke weer tot 
sy positiewe kom, gebruik by 
sy eie valskerm 'en raak ont· 
slae van die sitplek. 

Hierdie twee maniere van uit
spring is veilig vir vliegtuic wat 
'n snelheid van 500 m.p.u. be· 
reik maar deskundiges is dit 
cens dat hierdie manier van 
uitspring nie gebruik kan word 
in gevalle waar vliegtuie vin
niger as dit beweeg nie. Dit 
word afgelei uit berekenings 
wat gemaak is. Wanneer 'n 
loods van normale grootte teen 
'n snelheid van 500 my! per uur 
uit die vliegtuig spring, bots by 
teen lugdruk van 2,813 pond. 
Vlie hy 600 my! per nur, is die 
drukking 4,051 pond. 

SOOS PAPIE 

' -=-
Wanneer hierdie spuit

vliegtuig sy voile snelheid 
bereik, sal geen loods op 
die gewone manier lewen
dig uit die vliegtuig kan 
kom nie. Vliegtuie soos 
hierdie behaal vandag 
snelhede van meer as 600 1 

myl per uur. 

Om lewendig teen hierdie 
spoed uit die vliegtuig te kan 
kom, sal die loods soos 'n papie 

1 
voorsien moet wees van 'n soort 

· kapsule waarin by kan kruip 
voordat hy uitspring. Hierdie 
buis kan aan die onderkant van 
die vliegtuig geheg word en sal 
deur middel van 'n hefboom 
vrygelaat kan word. So 'n buis 
sal voorsien moet wees van sy 
eie valskerm. 'n Ander metode 
wat miskien gebruik sal word, 
is om die buis in die stert van 
1ie vliegtuig in tc bou sodat dit 
·tandaar met sy eie valskerm 
1<an ontsnap. Wanneer die erg
>te spoed gebreek is kan die 

·~ loods dit waag om met sy eie 
·,alskcrm bieruit te spring. 
Maar dit is planne wat nog uit
gevoer moet word. Intussen 
bet die loodse van spuitvlieg
tuie nie vee! hoop op 'n lewen
dige landing as iets verkeerd 
loop nle. 

BURGER-LESERS 
TEN GUNSTE VAN 

APARTE PARTYE 
Blykens reaksie in die meningskolomme van Die Burger 

na aanleiding van die H.N.P.-kongres se besluit dat die 
Afrikanerparty en H.N.P. een party moet word, is daar 
aansienlike steun vir die standpunt dat die twee partye 
nie nou moet saamsmelt nie maar as aparte partye parallel 
met mekaar moet beweeg omdat dit meer krag aan die 
nasionale regering sal verleen. 

Mnr P. L. Scbietekat, Worces
ter skryf dat die feit dat die 
H.N.P. en A.P. nog nie saam
gcsmelt het nie vir die V.P. 'n 
nagmerrie moet wees ,omrede 
mense wat nie kan sien om by 
die H.N.P. aan te sluit nie, nou 
tot die A.P. kan toetree en 
andersom. Engelssprekendes, 
draadsitters, fyngevoe!ige Afri
kaners, sells V.P.-ondersteuners 
wat die V.P.-beleid nie meer 
kan steun nie, bet nou 'n keuse: 
die A.P. of die H.N.P." Met ver
wysing na vorige korresponden
sie in die verband, gaan by 
voort: ,Ek kan nie anders as 
om met mnr. Jacobs van Kaap
stad saam te stem nie dat ons 
twee partye moet he." 

,VERENIGDE PARTY" 

Mnr. J. M. van der Walt, 
Southfield, skryf: ,Dadelik wil 
ek se dat ek en sommer baie 
Nasionaliste dit eens is met 
mnr. P. H. Jacobs en P. L. 

G.A. FICBARDT 
Bpk. 

HANDELAARS 
BLOEMFONTEIN 

PLUIMVEE 
Qle Bellte Ftrma om a PLUIMVEE, 
EIEBS en ander PRODUKTE aan 

to atuar Ia: 

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

MORElllABK (Polbaa 1186) Newtown 

WAPENS EN AMMUNISIE 
van alle soorte 

Groot voorraad .22-Gewere 

* Manie de Villiers, 
Plaza-Toiletsalon, 

Toortrekkerwer 102A PAROW 
Telefoon 98-11181 

28/8/TK 

VERVOERDIENS 

Sehietekat, dat ons baie gc
lukkiger en vryer v<>cl in twee 
nasionaalgesinde partye as dalk 
die geval sal wees in 'n tweede, 
Verenigde Party al sou. dit nou 
Nasionale Party genoem word. 
Suid-Alrika bet nie 'n verenigde 
nasionale party nodig nie, maar 
'n verenigde nasionale bevol
king. 

'n Spreker van die Afrikaner
party bet gese dat sy party die 
stoep is waar nasionaa!gesindes 
mekaar ontmoet en vanwaar 
bulle dan saam na die nasionale 
huis toetree. Wat 'n pragtige 
gedagte. 

,Nasionaliste, laat ons aan ons 
volksgenote in die Afrikaner
party se hoe diep ons bulle 
stoepgasvrybeid waardecr." 

'n Ander briefskrywer in 
Tuine, Kaapstad, beklemtoon 
dat twee partye beter is as een 
en dat die nasionale strome 
tangs mekaar gelei moet word 
omdat ons eenheid nie in cners
heid le n ie, maar in ons strewe 
na dieselfde ideate. 

Is Medisyne 
Noodsaaklik 1 
Die Natuurwetemkap 

•e nee! 

J 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 

DIE IONGSTE WETEN

SK.APLIKE METODES 

Met Verbasende Ultlllae 

GEEN MEDISYNE! 

GEEN OEFENINGE! 

Vir algemen.e karweiwerk en Die Bardnekklpte Kwale IJWt& 
ook vervoer van men.se tree in 

verbin.ding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 - - TelefoOD 9-83M 

PAROW 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P. Brink) 

Vir herstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

(Onderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en le 

van kabels in huise en 
fabrieke) 

Hoofstraat BELL VILLE 
Foon 97-9114.. 

Die wetenal<ap !let nou uttgevtnd d&t 
.oclra 'n beemette Ugr~lldeel ekooa· 
remaaJt word van IY gtf ot oneU!wer 
lllde, die elelr.te ver<lwyn. Deur c1tt 
toepa1111ng van ona wetenakapllke me· 
tod• bet dlt DOU 'n m&kltlt• t&&ll 

pword. 

Dlt ma.ak ate eaalr. lloe ernetts of aan 
bOudend u kw&&l ta nte - eetfe a1 111 
dtt u cbronlee of ongeneeellk beatem· 
pel. Daar Ia !loop vtr u. oeen medl· 
1yne of oetentnge beno<llg nte. U l&l 
oader geen verpllgtlng etaan nte. Skryt 
u.n 0111 en veratrelr. volledlge beeoo 

derblde ID vwbaud met u lr.waal 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITITTE 
Poebue 1SS6 - KAAPSTAD 

&RILLE 
Bring n ooprta 1e voonkrlf vir brllle na OIUI. 

GOEIE WEBK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
BMoek ona of IJluyf om Beeonderbecle. 
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Naturelle En 
Senaat 

Die 

Die uitslag van die vcrkiesing van naturelleverteen
woordigers vir die senaat was natuurlik nie anders as wat 
verwag kon word nie. Die kandidate wat die regering se 
beleid ondersteun, het 'n groot nederlaag gely. H oe dit 
anders kon geskicd bet wanneer die reuse-deel , ·an die pers 
in die land die r ege ring se kleurbeleid as onderdrukking 
voortower en onverantwoordelike kommunistiese en party
politieke a gita tors besig was met 'n onbeperkte veldtog ' 'an 
verdagma king teen die wit man in die algemeen en die 
Afrikanerbewind in besonder , is moeilik t e besien. Wan
neer daarby in gedagte gehou word dat hierdie verkiesing 
nog boonop plaasgevind bet tydens 'n openbare politiekery 
oor die afskaffing van juis daardie verteenwoordiging in 
die senaat waarvoor die verkiesing gehou word, dan was 
die uitslag eintlik maar 'n logiese feit. 

Ons vrees egter dat hierdie uitslag verreikende gevolge 
mag he vir toekomstige verhoudings tussen wit en swart -
en daarom skenk ons in hierdie kolomme aandag daaraan. 
Die regering staan voor die moeilikheid dat sy meerderbeid 
in die senaat - die grootste stuk oorbodigheid in ons open
bare lcwe - deur die verkiesing uitgewis is en dat wet
gewing by hierdie liggaam, met 'n politikus soos V.P.-Ieier 
A. M. Conroy daarin, moeilik verby sal kom. Die regering 
kan dus in die versoeking gestel word om die skynbaar 
maklikste pad te volg van afskaffing van die naturelle
vertcenwoordiging met 'n gewone meerderheid. 
ONS STANDPUNT 

Die O.B. staan vir 'n beleid van rasseskeiding; by glo 
dat die nature) geleentheid gegee moet word om afsonderlik 
en langs die blanke te ontplooi, en dat as hierdie ontplooiing 
gekeer word - hoe ook al - dit die blanke beskawing in 
Afrika net so nadelig sal tref as wanneer aan die naturelle 
voile politieke regte verleen sou word. Ons is dus in begin
set teen naturelleverteenwoordiging in die blanke lands
bestuur. l\laar waar dit nog bestaan as 'n toegewing \"ir 
afgenome politieke regte in die proses wat deur genl. 
H ertzog begin is om die Britse libe rallstiese beleid ongedaan 
te maak, is dit ons oortuig ing dat die eensydige afskaffing 
hiervan sonder teenprestasie so 'n skok vir die blanke 
prestige sal wees - veral waar dit nog boonop as sodanig 
beklemtoon sal word deur onverantwoordelike party· 
politiekery - da t die kool die sous nie werd sal wees as 
ons in t erme van die nageslag begin dink nie. Die ver
standige man probeer verset inruil vir vriendskap. Die 
dwaas sal pro beer om die verset met geweld te , breek" -
waa rmee hy dit eintlik net terugskuif solank b y s t erker is 
en bly. Die Britse imperialisme bet die dwase belcid gcvolg 
teen die Afrikaner tot aan die einde van die vorige ccu. 
Na 'n halfeeu ondenind by nog die lewenskragtigheid , ·an 
Afrikanerverset. Sedertdien het hy die beleid n n wysb eid 
gevolg deur verset in t e ruil vir vriendskap, en nog net 
hlerdie beleid bou die E mpire vandag aanmekaar. 

PAUL KRUGER 
Moar dit was ook die bcleid van ons eie Paul Kruger. 

Toe voorbereidsels getref is om 'n spelonk op te blaas 
waarin weerbarstige naturelle-opstandelinge geskuil het, het 
Oom Paul op gevaar van sy eie lewe eers die grot binne
gegaan om te probeer verhoed dat die pad oor 'n skavot 
gaan waar die gras nooit .weer op groei nie. En hlerdie 
daad bet soveel vertroue en agting by die naturelle 

Oorwinnaars 
Pleeg ,Reg" 

In Ooste 
Vyf- en - t wintig J apanse 

leiers is verlede week deur 'n 
Internasionale Militerc hof 
gevonnis op aanklagte van 
dade wat bulle gedurcn
de die oorlog gepleeg 
bet. Sewe leiers is tot die 
dood veroordeel weens ,Sa
meswering om agressie te 
pleeg" en sal opgebang word, 
terwyl 15 tot lewenslange 
tronkstraf gevonnis is en die 
res verskillende tydperke 
moet uitdien. 

Onder die tot die dood ver
oordeeldes is genl. Hideki To
jo, wat eerste minister was 
toe J apan tot die oorlog toe
getree bet. Die hof bet be
vind dat hy verantwoorde
lik was vir die beplanning van 
die oorlog. Drie van die reg
ters bet nie op al die punte 
van skuldigbevinding saam
gestem nie. 

Die In.diesc regter het ge
se dat by geen rede kon vind 
om die goeie trou van genl. 
Tojo en ander beskuldigdes in 
twyfel te trek as bulle hul 
dade beskou het as noodsaak
lik vir die beskerming van 
hul ras nic. 

Gencrale C. Meyer, Hoofvron 
van Gcbied C., het 'n ernstige 
opcrasie In die nasionalc hospi
taal In Bloe'mfontein ondcr
gaan. Sy maak reeds baie gocie 
vordcring en verwag om cers
daags die hospitaal te verlaat. 

Vroue van Gebied C. wil 
graag bulle meegcvocl bctuig 
met haar in hierdie oomblik 
van bcproewing en die vcrtroue 
uitspreck dat sy geheel-en-al l!al 

Berlynwolk Het ':o 
Silwer Rand 

Die Westerse moondhede is tans besig om dour te 
betaal vir hut kortsigtige en kranksinnige beleid s oos uit
gevoer deur Winston Churchill en }' ra nklin Roosevelt wat 
E uropa uitgelewer bet aan Josef St a lin. Dit was hierdie 
maand reeds meer as 100 dae da t Amerika en Brittanje 
desperate pogings aanwend om die Duitsers in Berlyn deur 
middel va n vliegtuig vervoer aan die lewe te hou en sodoende 
te , ·erhoed dat bulle 'n groot politiekc en strategiese neder
laag in Europa ly. Vir hierdie toertj ie moes bulle tot 
dusver nagenoeg £10,000,000 betaal waa r van ' Brittanje 
twee-, ·yfdes dra en Amerika die r es. 

Die daaglikse , ·ervoer kos die 
twee moondhede sowat .£100,000. 
Dit bring byvoorbeeld die koste 
van steenkool op £33 per ton tt 
.. taan. Oorspronklik is daar 
slegs 400 ton daagliks \'l'r\'Oer 
maar dit bet sta<lig aangt•grot'i 
totdat dit nou reeds ap 4,500 
ton per dag staan en daar i'> 
reeds aangekondig dat die hoe
veelheid hierdie winte.r met 1000 
ton daagliks verml'enler sal 
word. Die Duitsers betuul net 
die waarde van die voorrade plu& 
gewone spoorvrag - die Yerskil 
moet die Gl'allieerde!l betaal. 

Hierdie vernederende beslom
mernis en onkoste ten einde hul 
postste teenoor 'n eertydse 
,kameraad" te handhaaf, kon die 
Weste gespaar gewees het as 
Amerika sedc>rt sy onderhande
lings met Rusland nie gedurig 
toegegee het sonder om iets in 
ruil daarvoor te vra nie. Hier
dic beleid is deur Roosevelt per
soonlik ncergeH! soos blyk uit 
die geskriftc van Amerikaanse 
diplomate wat hicrby bctrokke 
was. Roo"evt-lt h~>t gt-meen dat 
by dt-ur toegewings nan Stalin, 
en deur propaganda in Amerika, 
wat bt>dol'l was om Rusland 
roo&kleurig Yoor te stet, Stalin 

om die ronde in Berlyn teen 
Rusland te wen en dat die 
skoot wat Rusland op die \Vestc 
afgevuur het, besig is om hom
self te tref. ~ie aileen hct Rus
land in die oe van die wcrcld 
in prestige gcdaal nie, maar die 
Duitsers wat gencig was om pro
Russies te swaai, sou tans hul 
rug op Rusland draai, word ver
klaar. Die terugslag wat die 
Kommuniste in die onlangsc 
vcrkiesings ontvang het, word as 
voorbeeld hiervan aangehaal. 
In die Ruhr-verkiesings hct die 
Kommuniste slegs sewc perscnt 
stemme op hulle vcrenig in plaas • 
van die veertien pcrsent soos 
voorheen en in die Schleswig
Holstein-verkiesing hct hullc ge
heel en al verdwyn. Daarom 
skyn daar 'n mening by die 
\\·esterse moondhedc pos tc vat 
dat as die' Berlynse blokkade 
nog 'n tyd lank moct voortduur, 
aile simpatie met Rusland kan 
verdwyn en die groot onkostc 
wat die lugvervoer mecbring, tot 
'n geringe mate kan vergoed vir 
die kwaad wat Angelsaksiese 
leiers die wereld aangcdocn hct. 

Genl. ). H. Gouws 
kon bekeer tot die Christelike ' Genl J. • H . Gouws van 
en demokratiese lewenswyse, 
volgens mededelings van Wil- Grobler!oohoop wat onlangs in 
liam Of Bullitt, voormaligt> · 'n vUegtuigongeluk betrokke 
\ merikuunse K~'>sant in Rusland, wa.,, verkeer tans nog in die 
m1t dit• Pre..,ident gewaarsku hospitaal te Upington. Ons 
lwt dat hy nie met 'n beskaaf- korrespondent berig dat boe
dll f'delma n te doen bet nie, wei sy t oest and as gevolg van 
maar ml"t •n , Koukasiese ban- rugbeserings dale ernstig is, 
dillt" wut in elke toegcwing daar ' n g root moontlikheid \ir 
•n swakheid sien en daarom hers tel Is. N a vern·ag word 
meer sal eis. sal by die bospitaal nie bin-

ne twee maa nde kan verlaat 
LIGPUNT nie. 

herstel sodat sy weer haar on- Daar is egter die ligpunt dat 
misbare plek as lci<:lstcr van 

1 
\VC'stersc waarnemers meen dat 

Vrystaatse vroue kan innecm. Amerika en Brittanje bcsig is 
GROOT .A.P.-DAG 
27 November , vanaf 4 nm. 
By mnr. T. C. (Tielman) 

Roos in die dennebos. SMUTS VERDWERG 
IN PARTYSKB~P 

Sprcker: 1\lnr. Max Smuts, 
A.P.-kandidaat, P aarl. 

in~eboesem dat in t ye van moeilikhede met die na turelle, Veldm. J. C. Smuts wat sedert by ~n die a lgemene 
die oproep van bulle kant aan die regering altyd was : verkiesing verslaan is verskele afbrekende en onverant
, Stuur vir Baas P aul! " woordelike toest>rake oor die toekoms van Suid-Afrika 

Af~esien van bierdie oortuiging wat ons huldig, is daar afgesteek h et, is die a fgelOJ)e week deur sy eie pers oor die 
nog die gevaar waarop ons voorheen ook gewys het. As kole gehaal na aanleiding van soortgelyke uitlatings t ydens 
eers die voorbeeld gestel word om aan die kiesreg met die V.P.-kongres 01, Johannesburg. Tot watter mate by 
gewone partymeerderhede t e torring, word 'n weg gebaan Suid-Af rika deur hierdie optrede skade berokken, is die 
wat binne die parlementere raamwerk, met sy nimmer- afgelope week duidelik bewys toe die Indiese a fgevaardigde 
eindigende wisselinggang van die regering en opposisie, op die V.V.O. sy woorde aangehaal bet om Suid-Afrika oor 

Allcrhande soorte Boere
sport, braaivleis en verskeie 
smaaklike geregte sal op die 

tcrrein verkoop word. 
Kom seker en onden;teun die 
saak van Af rika ner-eenheid. 

uiteindelik op 'n eenparty-diktatuur te staan sal kom Suidwes aan t e , ·al. 
onder demokratiese vlag. Met die geweldige nie-blanke Die Natal Witness verklaar 
s temme-resel'll'e kan 'n politieke par ty op onafrikaanse na aanlciding van gcnl. Smuts 
g rondslag s y posisie onaanvegbaar maak, en dit sal 'n se tocspraak In Johannesburg, 
kwaaie dag wees as die voorbeeld va n nasiona le kant eerst e dat hy dicp tcleurgcstcl is daar
ges tel word. mce, en sprcck die hoop uit dat 

Die minderheid in die senaat is 'n saak waarvoor ons genl. Smuts nie so vcrhard het 
onsself tot 'n groot mate moet blameer. Met 'n hartlike dat hy sy r<'putasic as inter
samewerking, soos wat die Ossewabrandwag bepleit het en nasionale staatsman met onver
wat gclukkig wei in die meerderheid kiesafdelings plaas- skillighcid beje~n nie. Dit is 

(Vervolg van vorige kolom> 
mev. Pandit, was baie verhcug 
om in 'n posisie te wccs om die 
vorige Eerste Minister sc woorde 
aan te haal en tc gebruik In die 

I n Parys het mnr. Eric Louw aanval op Suid-Afrika, hct mnr. 
hom vcrplig gevoel om hom Louw gese. ,Die ironic daarvan 
uit te spreek oor die skade wat is dat veldm. Smuts op die
die uitlatings van genl. Smuts selfde tyd gepraat hct toe ek 
(hierdie kccr op Pictermaritz- Suid-Afrika se saak voor die 
burg) aan die Suid-Afrikaanse , Voogdykomitcc gelc hct en toe 
saak op die V.V.O. berokken 1 ek in werklikheid met goedkeu
het. Die Indiesc afgcvaardigde, ring van sy eic vorige vcrklaring 
(Vervolg in volgcndc kolom) 1 in San Francisco aangchaal het." 

~·eldm. Smuts &e plig om op
gevind het, kon die regeringsmeerderbeid so groot gewees bout>n<l te wee" t>n op 'n ver- -;;:::=======--======:::::::;;;;;;;:;;;;:;:;:===:=======;il 
het dat die senaat ook verower kon geword bet. 'n H ele hewe peil te bewet>g. ,Daar is 
paar setels waar ooreenkomste nie gesluit is nie, is m et niks makliker as om afbrekend 
geringe meerderhede verloor, en slegs een setel in Transvaal tc wces nie en bocwel afbre
meer sou 'n ekstra sena tor vir die regering betekcn bet. kcnde kritick van gcwone poli-

Daarom pleit ons met soveel meer reg dat die groot tici verdra kan word, word iets 
vraagstuk van naturellebelcid - 'n s aak wat hoofsaaklik opboucnds van genl. Smuts ver
die nageslag raak - aangepak moet word p.ie op 'n eng w~~ en s~l dit t~ aile tyc 
partygrondslag nie, maar op 'n bree basis van volksame- gci'IS word, skryf dt~ blad. Sy 
werking. Die eerste stap in die verband m o·et nie wees om tocs~raak m~et ,~he oorsese 
' t d h ' d tl 'k t k d , d d t memng oor Su1d-Afnka benadecl n par ymeer er e• moon 1 e maa eur n aa wa I . , 
die na~'eslag sal ontgeld wanneer , Sap" en ,Nat" miskicn e~ deprcssle v~rhaas verklaar 
nie meer sal bestaa n nie, maar deur die vraagstuk uit t e dtc blad. So n tocspraak sal 
lig nit die pa rtypolitieke arena en dit op die skouers en ook welwillende V.P.-Iede vcr-
gewete van die volk te plaas. \ vrecm. 

O.B.-DAG 
UOBERTSON, 27 NOVE.MREH 

Om 5 n m.: Basaar. 
Spreker: Genl. : M. F. Sm ith . 

Om 8 nm.: Vergadering. 
Spreker: A.K.G. Smith 

Omliggende kommando's; 
Belang~;tellendes word 

uitgenooi. 
' . .. 

Vriende en 
~·ricndelik 

.. 

' . 
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POLITIEKE WRAAK IN f Soos Ons Lesers1 
I Dit Sien 

• 

NEDERLANDE 
, Gereelde Leser", Kaap- 1 'n nuwe toekoms hier by ons 

stad, skryf : Baie van ons het tegemoet kan gaan nie? PAP I ERE 
VERBRAND seker met belangstelling u be- , 

rig oor die politieke vervol-
gings en teregstellings in 
Holland en BelgHi in die O.B. A p M t B I 
van 3 deser gelees. Ek was Oe y 
diep geskok om te verneem I • • 1\lnr. J. A. Landman, P on· 

gola, oor Vryheid , skryf : Ek 
was Vrydag 28 Mei, twee dae 
na die algemene verkiesing, 
ooggetuie by die Uniegebou 
Pretoria waar sakke vol do
kumente uit die kantore ver
wyder is om vernietig te 
word. Van die werksmense 
daar het gebukkend om die 
hoeke verdwyn met streep
sakke vol papiere op bulle 
rug. 

dat die wraak teen diegene 
wat ,die kommunisme met 1\lnr. P. C. J . Peiser, Der
behulp van die nasionaal-so- destraat , Melville, Johannes· 
sialisme beveg het", meer as burg, skryf: Otals volgens 
drie jaar na die oorlog nog 1 persverslae sien ons voorstel
hoogty vier. Dit lyk of hier- le van eenwording tussen die 
die wraaksug nog net deur twee regerende partye. Ek 
die Sowjet en sy onderdanige is oortuig daarvan dat die 
state oortref word. leiers van die A.P. genoeg on-

Kan ons dan nie iets vir dervinding van die verledc 
daardie Nederlanders doen het om hul nie aan hul neuse 
nie? Baie van die vervolgdes te laat lei nie. Dit het natuurlik sommer 

baie maklik gegaan want on
der die Britse ,demokratiese 
regeringstelsel" kon die vy
andiggesinde amptenare saam 
met die ministers na die val 
van die regering koning kraai 
op hul kantore totdat die an
der party dit oorgeneem het. 
Onder die Ieiding van die 
O.B. kon dit heeltemal 'n an
der storie gewecs het, want 
daar sou na die verkiesing in 
elke kantoor manne deskik
baar gewees het om toe te 
sien dat geen dokumente of 
papiere uit die kantore verwy
der word nic. 

is seker idealiste en bulle en 
vera! bulle kindcrs, wat tog 
nie skuld aan die oorlog het 
nie, sal goeie burgers van ons 
land kan word. Daar kom 
tans honderde immigrante uit 
H olland ons land binne. Kan 
die Regering nie ook 'n kans 
aan hierdie mcnse gee dat 
tenminste bulle kinders darem 

Beperking'! op die oordrag 
van geld vir noodleniging en 
liefdadigheid na nie-sterling
lande, is deur die regering aan
gekortdig. Dit geskied na aan
leiding van die vermindering 
van die Unie se goudvoorraad. 

Sodra die partye een word, 
nou ja, dan is die tyd weel' 
ryp vir die sogenaamde stal
skoonmaak. So'n uitlating is 
reeds deur 'n minister kort 
na die verkiesing gedoen. In 
die vcrlede het die beleid 
hierop neergekom dat die per
de uit die stal gelaat was 
maar voor die laaste verkie
sing moes die perde terug ge
bring word stal-toe om groter 
krag by te sit. 

Daarom is dit gebiedcnd 
noodsaaklik vir rlie Afrika
nerparty om te bly voortbe
staan. Die voortbestaan van 
die Afrikanervolk vereis dit. 

·,KYK HOE VINNIG 
DRAAI DIE WIEL!' 

SE V.P.-BLAD 

Die bordjies kon heeltemal 
verhang gcwees het wat die 
dokumente oor die politieke 
gevangenis en gcinterneerdes 
betref. Dit is die plig van 
die nuwe regering om a l die 
oorgeblewe te openbaar sodat 
dit nie vir propagandadoel
eindes aangewend word nie. 

En nou die kwessie van 
maak van petrol uit steen
kool. Waarom dit aan 'n pri
vaat onderneming toegese en 
bet dit nic 'n staatsonderne
ming geword nie, sodat Suid
Afrika genoeg petrol kan he? 
Dit moes deel geword het van 
die land se verdediging, want 
kan die voormanne nie sien 
wat daar in die wereld aan 
die broei is nie? 

Die gevoelige nederlaag wat die Amerikaanse Repobli· 
keinse Party in die a fgelope verkiesing gely het na sy 
indrukwekkende oorwinning twee jaa r gelede word in Die 
Soiderstem aan sy lesers voorgehoo as 'n aanduiding va n 
die kortstondigheid n n party-oorwinnings en tlie moontlik
held van 'n H oee weuteling van die parlementere wiel ook 
in Sold-Afrika ten gunste van die Verenigde Pa rty. 

Vergoeding Wot 
Verlong Word 

Na aanleiding va n die DemokratiC!o;e oorwinning in die 
Kongres, lui dit: 

J. Theron, Soid-Afrlkaanse 
Spoorwee, Kofflefonteln, 
skryf: Onlangs het ek van 

.,Die verkicsing vind clkc twcc I oorwinning vir die Demokra- 'n vriend 'n uitknipsel uit 
jaar plaas. Hierdlc Is die uit- tiese party in die Kongres. ,Die Volksblad" ontvang, 
slae van die afgclope drie ver- daarin lees ek van die groot-
kicsings :- _ SUID-AFRIKA moedige plan van ons Eerste 

· I Minister om spoorwegampte-
Dcmokrate Republlkelne ,Pas hierdie feite nou toe op nare t.e vergoed vir skade en 

1944 
1946 
1948 

243 190 Suid-Afrika. In 1943 het die ongcrief gely as gevolg van 
188 246 oorlogsrcgering, die Vercnigdc vervolging onder die vorige 
261 168 Party, gowen. Regering. Aangesicn ons ge-

(vyf uitstaande> ,In 1948 het die Suid-Afri- sin met reg kan aanspraak 

,In 1944 was die oorlogsrege
ring van President Roosevelt aan 
die roer van sake. Die V.S.A. 
het hom en sy Ieiding vertrou 
en hom 'n groot meer
derheid gegce. In 1946 het die 
Amerikaanse kiesers al 'n biet
jie moeg geword vir dieselfde ou 
gesigte in die kongres en vir die 
voortduur van die oorlogsbe
perkings. Hulle het teen presi
dent Roosevelt en pres. Truman 
se Dcmokraticse Party gestem, 
en vir die Rcpublikeinse Party 
'n mcerdcrheid in die Kongrcs 
gegee. Daar was nie in 1946 
'n presidcntsverkicsing nie, maar 
as daar toe een was sou pres. 
Truman in aile waarskynlikheid 
uitgcval het. 

,In 1948 het die Amcrikaansc 
kieser twee jaar ondervinding 
van 'n Republikeinse kongres 
gehad. Hulle het gesien hoe
dat aan die regte van die 
werkcrs getorring word en hulle 
het gcsien hoedat lewenskoste 
gestyg het. Die gevolg was 'n 
algchele verwerping van die 
Republikeinse Party en 'n groot 

kaanse kieser al 'n bietjie moeg maak op so'n vergoeding wil 
gcword vir dieselfde ou gesigte ek net graag weet: In watter 
in die Volksraad en vir die vorm gaan dit gcskied? Dr. 
voortduur van die oorlogsbcper- Malan is 'n egte Afrikaner en 
kings. Hullc het vir dr. Malan ek glo stellig hy meet nie bier 
en sy rcgcring in die kussings met mate van £ s d nie, s6 
gcsit. swak ken hy nie sy eie volk 

.,En in · 1949, of 1950 of 1958 nie, daarvan voel ek baie se
wanneer ons weer 'n ulgt>mt'nt' ker. 
H•rkiesing lay? Is daar nit> Hy sal wel weet dat geld 
'n groot moontlikbeid dat die of goed van wttcr hoeveelheid 
beleid van bierdie r egering die ook al, nie kan opweeg teen 
kiN.ers so onrustig gaan maak, sulke ellende, lyding, smart en 
" ''"' die k iesers van Amerika pyn nie. God a lleen kan dit 
onrustig geword bet, dat bulle meet. 
weer die Verenigdc Party her- Veeleer verwelkom ons 'n 
kies nie?" na die blad. herstel in die verbreking van 

Die vraag wat Die O.B. stel, ons volk, daardic deel wat hy 
is: Kan nasionale Suid-Afrika persoonlik nog terughou van 
tlit waag om met hierdit> poli- algehele samewerking. E n 
tit>ke mallemeu!e aan. te h~u daarmee hang seker saam 
IIPI't'l wanneer d•e draa• van d•e dat sulke uitlatings soos die 
wie! ook onderplot>~:ng ,-an die I te Klawer mooi verduidelik 
Afrtkaner betekt>n . En hoe moet word veral nou dit 
kan die draai van die wieJ moontlik is dat hy na sy oor
belet word ander~ as deur :n . winning oor 'n vyandiggesin
al~ehele vervangmg van d1c de Empaaier-Regering, nou 
Bntse stelsel dcur 'n eg Afri- gebruik maak van getuienis 
k~anse volkscenh~idstaat soos in uit dokumente wat opgestel 
d1e Boererepubheke bestaan is deur 'n Regering wat hy 
het? <Vcrvolg in kolom 5) 

,MOOISTE JAARBOEK' 
Sf DRUKKER 

Die Ossewabrandwug-juarboek 
i!l weer beskikbaar. Nu Die 
O.B. verneem iR dit 'n prag
werk met 'n groo] ver~;keiden-

HOLLANDSE 
VRIEND 

Kapt. Henri Slegtkamp D. 
T.D., Voo~ekkerstraat, 1\lid
delburg, Tvl, skryf : Met be
trekking tot u artikel .,Danie 
Theron en Hindon" (Die O.B. 
3 November), wil ek u graag 
die volgende meedeel. Die in
sender van d ie stuk is 'n kor
respondent van my wie se 
naam ek nou ook nie bekend 
sal maak nie. Daar is mis
kien 'n rcde voor. H ierdie 
vriend is 'n Hollander met 
sulke sterk Afrikaanse ge
voelens dat menige Afrikaner 
sy hoed vir hom in die oe sal 
moet trek. H y besit sowat 
130 Afrikaanse, Hollandse en 
E ngclse boeke - alles oor 
die Engelse oorlog. H y stcl 
baie bclang in Suid-Afrika en 
ek moet gedurig van sy vrae 
beantwoord. Ook stuur ek 
hom gereeld die O.B. wat by 
al sy vriende en kennisse die 
ronde doen. H olland is verpes 
deur Engelse propaganda oor 
Suid-Afrika en vera! oor die 
O.B. So erg is die Britse in
vloed in H olland dat 'n skry
we oor die O.B. wat ek aan die 
Nuwe Rotterdammer gerig 
het, nie geplaas is nie. 

.. 

'" 

Hulle werk sag kens met u 

kee l ••• sagkens met u 

be ursie ! Probee r vandag 

'n pakkle KOMMANDOI 

In P.kklos van 10, 20, 50. 
Mot of sondor Kurk. 

heid lt>t>sstof en toto's. , Dit is 
ongetw)·f€'1d t•en van die mooiste 
jaarbot>ke wat ek nog gedruk 
het," ht>t <lit• bestuurder van dit> 
drukkt>ry wat \'ir <lie werk ,.t'r
a ntwoonlt•lik is, in die verbaml 
opgemerk. 

Die jaarbot>k, wut onller 
rednksi.- Hill prof. H . l\1. 
van <1.-r \Ve .. thuysen, Pretoria, 
staan, \Oig in die \'OCtspore van 
vorigP puik uitgawes van Gt>bit>d 
F, t'n i'> dit> eerste Uniale uit
guwt>. Dit be!olaan 96 bla<J,~·t' 

waan-an 28 net vol toto's is. Die 
pr~·s is 2/6 en bestellings kan 
g€'pluas word van die St>ntrale 
Hoofkwartier, Posbus 1059, Pre
toria. 

As gcvolg van die ontwik
keling van 'n nuwe apparaat, 
wat 'n transitor genocm word 
en die gewonc radiolampics sal 
vervang, sal daar in die toe
kerns waarskynlik radiotoestelle 
so groot soos armhorlosics vcr
vaardig word. 

Die transitor sal volgcns 'n 
natuurkundige ook gebruik kan 
word om die klank!!tcrktc in 
telcfoons te vermcerdcr. 

<Vervolg van kobm 3> 
hand en tand bcveg het ten
einde die volk te rt>d? 

Ons glo dat so'n vcrant
woordelike Icier van die volk 
sy woorde goed oorweeg eer 
en al hy uitlatings maak. 
My beskeie opinie volgens 
waarneming is dat sy volge
linge pragtige vcrwagtings 
van hom koester en bulle oe 
is op hom gcvestig. Sy po
sisie verg dus versigtigheid. 

IH JW 
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TAJUEJ! VI8 GEKLASSIFISEEBDE ADVEBTENSIES: 

BOJaboodellke Jiennl.er;ewtDCI: 
(Verlowlng, buwelik, geboorte, etertgeva.I, to memoriam, gelukweoalng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. Vir 

berhallnga 25 Pll. atslag. 

Bandell&dvertenalel : 
Eerate plae!Dg, 2d. per woord. VIr herb&llng• 25 pat. &fllq. 

IDtellenceld op ,Die O.B." (venlqn weekllkl): 12/8 per J&&r ot 8/8 per 
8 maa.nde. Voorultbetae.Ibal'.l'. Btuur advertenetegeld, beatelllnge, en IDtekengeld 

II& VOOBBLAG (EDMS.) BPK., Poabns Ull, Jiaap1&ad. 

SILWERHUWELIK 

VAN ROO\'EN- OUVAOEN: Getroud 
te Cradock 12 November 1943 deur ds. 
Roux, hoofkomdt. Roelof van Rooyen 
met komdte. Maryna Olwagen -
Chrlsllaan de Wet-Kommando. 

17/ 11/ 1 

• PERSOONLIK 

Bejaarde bla11ke man, sober pen
sioenaris wll graag 'n klein plekkle 
met twee vertrekke huur op 'n plaas 
of stll dorpie In enlge dee! van die 
Unie. Gewllllg om verantwoordellkheid 
te dra In arweslgheld ven eienaar. 
Ultstekencte getulgskrlfte. Skryt aan 
Pensloena-rls, P osbus 1411, Kaapstad. 

17/ 11/ 2 

BOME, PLA!I.'TE EN SAAD 

o-ennentlgeaertttl.eeerde Groentb
l&&d: Chantenay Wortels, 10/· 
Detroit Beet, 5/6. Skorsles: Klein Gem, 
8/-; Lang Wit Boa, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/6; PaetelpapoentJie, 8/·; Tom 
Watson en Wonder Waatlemoen, 12/·; 
Blaaralaat, 17/6; :Marblobe Tamatle
fUd, 35/-; Sulderkrula en Relia.nce 
Blomkool, 16/·; Bpltzkopkool, 8/· per 
POnd, Posvry. K.M.B. - PRIDDERS, 
1".11:. Scboemanaboek. 

GEMENG 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 

ALLERLEI - Waterspoel-rloolstel
sels, vloertel!ls en gepolltoerde ter
razzo-kombulsopwastaCels en artlkels 
easensieel vir gerlef, hlgl@ne en net
held. Volle besonderhede skrywe:
V AN ' S CONCRt;TE PRODUCTS 
(EDJ\IS.) BPK., Potgleterstraat 258, 
Pretoria. 3/ 12/ TK 

MEUBELS 

i'IIEL'BELS. - Beter meubels teen 
bllllker pryse. Babawaentjles, stool· 
karretjles, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ens.. ook altyd In voorraad. Geen 
Kata-logus. Meld waarin u belangstel. 
-VISSER-1\IEUBELS, Langstraat 291, 
Ka.apstad. 3/12/11 

1\lEUBELS. - Ons sal u huis ot 
kantoor volledlg :Meublleer teen blllike 
maandellkse paaiemente. Speslale 
kortings vir kontant bestelllngs. Skryf 
om ons volledlge katalogus met prys
Jys. Ook In voorraad: Draadlose, 
wlndlaa-lers, llnoleum-vierkante van 6 
vt. breedte vir kombuls, alumlnium
kastrollo In stelle van 3, ens.
UNIKA 1\lEUBEL..'> <EDl\lS.) BPK., 
Vtctorlaweg 171, Woodstock. 

12111
/TK 

1\IEDISYNE 

ANTIGRY kunsmatlge haar, kopvel 
voedlng. Herstel gryshare blnne een 
maaond tot natuurllke kleur, of geld 
terug. Geen kleurs tof. 5/ 6 per bottel 
posvry. Kontant met bestelllng. -
Die Boervrou, Posbus 7559, Johannes
burg. 27/ 10/ Nr. (2) 

RADIO 

LQUW EN J..OUW, die Beroemde 
Radlo-lngenieurs , Stasieweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektriese 
'roestelle. Gereglstreerde Eleklrlsiteits
aannemers. Foon 9-8435. 

Vir die beste en duldellkste luld
sprekerdlenste op enlge plek, asook vir 
versterkers, Juldsprekers, m ikrofone en 
parte - groot en klelnhandel - skryt 
aan: P. D. S!IIUTS RADIO (EIENS.) 
BPK., Hootstraat 287, Paarl. Fo~;t~lls 

SKOENE 

Vir die allerbeste mans- en klnder
skoene en beter reparasles raadpleeg 
Voortrekker·skoenhospltaal, Langstraat 
%93, Jiaapstad. Telefoon 3-~~~~0112 

TE KOOP 

,.ATLAS" - vragmotorbakke, sleep
waens, drulwebakke, ens., gebou na u 
bestelllng; asook die verpakking van 
meubels, oprigting van kantoorra.kke en 
-afskortlngs ; die bou van houthuise 
(,,bungalows"). In kort, entge soort 
houtwerk word onderneem en uitgevoer 
deur •n deskundlge vakman. - Raad
pleeg NICK NEETHLI.NG, Lady Orey
atraat, Paarl. Foon 1263. 

BOEBBOELHONDJIES so kwaai as 
nodlg. Alma! vaal met wit vlekke. 
Reuntjles £3 3s, tefles £2 2s of £4 lOs 
die paar. V.o.s. Afrikaskop. J. B. 
Rabie, Kesten, o.v.s. 17/11/2B 

Plaas te koop 12 myl van Willow
m ore 3, 256 morg groot, verdeel In sewe 
kampe. Elke kamp bet water - 9 
windpompe op plaas, groot woonhuls en 
buitegeboue. £2 5s. Od. per morg. 

Navraag: I. M. Verwey, PoukQP, 
Aberdeen. 10/11/2 

PLAASGEREEDSKAI'.. - Een 
Rusten Hornsby Diesel enjin 10x15 
P. K. In bate goele toes tan d. £150. 

Een John Deere enjln paraftien 12 
P. K. £120. Hlerdie enjin Is feitllk 
nuut. Navraag: I. :M. Verwey. Pou
kop, Aberdeen. 10/11/2 

SOUT: .Brandwagte daar my ma•n 
blind Is en om 'n eerlike bestaan te 
maak vra ek u vriendelike onder
steuning deur van my soul te bestel. 
Ek Jaal bestellings dadelik as weers
omstandighede dlt toelaat. Kom aaon 
Brandwagte sit skouer aan die wlel 
en help u mede-Afrlkaner. A I 80/
sneeuwit, no. I 70/- wit, no. 2 60/
per ton. Sneeuwit bolter sout 6/ · per 
100 pond. Vry gelaal. Soutwerke adres: 
Komdte. Mevr. Martie Venter, Possak 
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

17/11/x8.T.K. 

STEENMAAILUAS.JIENE. - .,Kleine 
Wonder" vir die ma.a.k van etandaard 
grootte sementstene van 9 dm. x • 5/16 
dm. x 3 dm. teen .£30, ot .£20 aonder 
voetstuk. Luukae modelle teen £5 
ekatra. V.o.a. Hopefleldstaele. Han
delsnavrae word verwelkom. Om be
sonderhede en lllustrasles ekryf aan: 
Kleine Wonder SteenmaaJiene (S.A.) 
&&'entllkappe, Posbue 18, Hopefleld, 
K.P. 18/8/T.K. 

Vars Gesertlfl8eerde GroentefJaad. -
Chantenay Wortel, Detroit en Egiptlese 
Plat Beet alma! teen 7/6 lb., 
Southern Cross en Spltskop Koolsaad 
15/- lb., Beauty en l.farglobe Tamatle 
30/- lb., 9/· \4 lb., :Marwel 19/6 lb., 
61-\4 lb. Aile soorte ulesa~d kan be
spreek word vir volgende se!soen. 
Kango Saadkwekers, Posbu.s 107, 
Oudtshoorn. 10/11/T.K. 

Hoe Buite/and 
Ons Sien 

Die buitewereld het 'n gewel
dige wanindruk van Suid
Afrika en daar sal veel gedoen 
moet word om hierdie wan
indrukke te verwyder. Dit is 
die mening van die twee volks
raadslede, mnr. J. H. Viljoen en 
kapt. G. H. F. Strydom, en sena
tor D. T. du Toit Viljoen nadat 
hulle die afgelope week uit 
Europa teruggekeer het. 

Die Hollanders se dunk van 
die regering is swak. .,Hulle 
dink ons is Nazis", het sen. 
Viljoen verklaar. 

Die Suid-Afrikaanse afvaar
diging het verskillende Euro
pese Iande besoek. Die Duit
sers lyk moedeloos, maar werk 
weer baie hard om bo water te 
kom, en het 'n sterk begeerte 
om by die Weste in te skakel. 

Nuwe Blaaie 
Presies sewe jaar nadat Die 

Kruithoring, .,strydblad" van die 
H.N.P., in die Iewe geroep is, 
het die vorige redakteur van 
genoemde blad, mnr. E. G. 
Malan, 'n soortgelyke blad vir 
die Verenigde Party hierdie 
maand, begin. Dit word in die
selfde trant geskryf as die van 
Die Kruithoring en bestaan, soos 
die redakteur self toegee, geheel 
en al uit partypolitieke propa
ganda, en wei propaganda wat 
bereken is om skade aan te 
rig. Die blad dien as byvoeg
sel tot ,,'n groot aantal koerante 
in die Unie," sodat die politieke 
gif as 't ware met kwistige hand 
gestrooi sal word. 

Intussen, berei Verenigde 
Party-belange die verskyning 
vroeg aanstaande maand, voor 
van 'n nuwe dagblad onder 'n 
onafhanklike vaandel in Johan
nesburg. Die vernaamste be
lange by die uitgee daarvan is 
die Engelse oggendblaaie, maar 
die taal van die blad sal Afri
kaans wees. Na verneem word 
sal een van die hooggeplaaste 
redaksielede daarvan mnr. W. 
du Plessis wees. Hy was die 
eerste redakteur van Die Kruit
horing. 

KE.RSWE.NSE. IN 
DIE. 0.8. 

Ons wil ons lesers da~u·aan 

herinner dat Die O.B. in sy uit
gawes van 15 en 22 Desember 
weer kolomme ' sal inrig vir 
Kers- en Nuwejaarswense, soos 
in die verlede. Vir die gerief 
van ons lesers bied ons ' n spesi
ale tarief van 2/6 per geluk
wensing aan, wat saam met die 
bewoording aan Posbus 1411, 
Kaapstad, 'gestuur moet word, 
sodat dit ons nie later nie as 
die Saterdag voor publikasie be
reik. U kan ook meld in wat
ter uitgawe u dit geplaas wil hit 
Gelukwensings wat ons te laat 
vir die 15e bereik, sal op 22 
Desember verskyn. 

Klag Oor 

Promosie 
Van E.entaliges 

Die Cape Times kla dat 4 7 
junior amptenare in die spoor
wegdiens bevorder is ten kos
te van senior amptenare wat 
beter kwalifikasies het. 
Sommige van hulle sou een
talig wees, word verklaar. 
Maar meeste mense sal twy
fel of daar Afrikaanse een
taliges in enige klerklike af
deling van die Spoorwee ge
vind kan word - tensy die 
blad Engelseentaliges bedoel. 

AAN 0.8.- LEDE 
Met die toenemende besef by 

u vriende dat Suid-,Urika nie 
kan bekostig dat alles wat die 
regering opbou deur 'n onver
antwoordelike opposisie afge
breek word nie, begin bulle 
meer vatbaar t e word vir die 
oortuiging dat die Britse parle
mentere stelsel nie juis die 
beste vorm van demokrasie is 
nie, en dat na 'n suiwerder stel
sel van volksregering uitgesien 
sal moet word indien ons volk 
wil voortbestaan. 

Om hierdie gedagte te kon
solideer is dit nodig dat sulke 
vriende inteken op ons blad. U 
kan nader aan u verwesenliking 
van ideale kom deur u vriende 
te vra om die vorm elders in 
hierdie uitgawe in te vul en ' n 
gereelde Ieser van ons blad te 
word. 

Besinning Na 
Drie Jaar 

Voorstelle dat die Duitse 
skeepsbounywerheid weer op
geknap moet word sodat 
Duitsland skepe kan bou vir 
buitelandse kopers, word tans 
in Washington oorweeg. In
dien die voorstel goedgekeur 
word sal dit beteken dat 
Duitsland se betalingsbalans 
verbeter en dat die tekort 
aan skepe verminder kan 
word, aldus 'n berig uit Ame
rika. Duitsland sal egter nie 
self die skepe mag hou nie. 

Die skeepsbounywerheid 
was een van die nywerhede 
wat deur die Potsdamse oor
eenkoms tussen die Geallieer
des en Rusland gebeel en al 
stop gesit is ten einde Duits
land op die nywerbeidspeil 
van 1933 te bring - toe een
derde van die Duitse arbei
ders werkloos was in die 
groot depressle van daardle 
tyd. Na drie jaar bet daar 
nou 'n bietjle llg deurgedrlng 
na die verbitte brein van die
gene wat vir sekere vier vry
bede geveg bet. 

VELDTOG IN V.S.A. 
TEEN ,COMICS' 

Vyftig Amerikaanse stede b et tans die stryd aangebind 
teen die berugte ,comics" na aanleiding van berigte in die 
pers dat hierdie blaadjies . verantwoordelik is vir die toe
nemende jeugmisdaad in Amerika waaroor opvoedkundiges 
besonder verontrus voel. In Los Angeles by voorbeeld mag 
hierdie boeke waarin moord en doodslag aan die orde van 
die dag is, nie aan kinders onder 18 jaar verkoop word nie. 

As gevolg van hierdie optrede 
van Amerikaanse stede het die 
Vereniging van Prentboekc, wat 
self ten gunste daarvan is dat 
moord en sodanige voorstellings 
uit die boeke geweer word, tog 
besluit om 'n toetssaak te open 
ten einde die stede te vcrplig 
om hul pre ntboeke te laat sirku
Ieer. Hulle gaan veral hul saak 
baseer op die Amerikaanse 
grondwet wat voorsiening maak 
vir die vryheid van die pers. 

Sapa-Reuter berig dat daar 
gevalle in Amerika gerapporteer 
is waar kinders hul maats na-

•••••••••••••••••••••• 
Die Week 

In Oenskou 
• ••••••••••••• 

Veranderings en nuwe aanstel
lings in die Verdedigingsmag is 
deur die regering aangekondig. 
GenJ. .. majoor Len Beyers sal as 
hoof van die Generale Staf aan
gestel word as genl.-maj. Pierre 
van Ryneveld aanstaande jaar 
aftree. Brig. C. L. de W. du 
Toit, tans bevelvoerende offisier 
van die Potchefstroomse mili
tere kamp, sal aangestel word as 
Direkteur-generaal van die 
Landmag. Dit is 'n nuwe pos. 
Kol. R. H. Preller, wat derde 
in bevel van die lugmag was 
met die uitbreek van die oorlog, 
is belas met die toesig oor die 
Iandswye rekruteringsveldtog 
vir die lugmag. 

Die Engelse pers het die aan
stellings oor die algemeen ver
welkom. 

* * * 
400 IMl\IIGRANTE afkomstig 

uit veertien Iande het in Durban 
aangekom. Onder hulle is Pole, 
Grieke, Italianers, Oostenrykers, 
Franse en Duitsers. 

.. * * 
VYF STATEBONDSLANDE 

het formeel reelings getref om 
jaarliks vir 'n minimumbedrag 
van £55,000,000 met Japan handel 
te dryf. Suid-Afrika is ook hier
by betrokke. Die Japanse uit
voer sal hoofsaaklik uit katoen
goedere bestaan. 

* .. * 
DIE HOOGGEREGSHOF HET 

BESLIS dat die kommissie wat 
deur die regering aangestel is 
om die sake van die Klere
werkersvakbond te ondersoek, 
met sy werk mag voortgaan op 
grond dat dit in die openbare 
belang is. Die vakbond moet die 
koste van die gcding betaal. 

Nadat minister Schoeman on
langs die kommissie aangestel 
het, het die vakbond 'n hofbevel 
gevra, om die ondersoek te belet. 

* * * 

kend aan borne vasgemaak en 
hulle voete met vuurhoutjies 
gebrand het - presies soos daar 
in die prentverhale opgetree 
word. Onlangs is daar in Suid
Afrika ook gevalle in die pers 
gerapporteer waar skoolseuns 
ernstige misdade gepleeg het na 
die voorbeeld van ,.helde" in die 
prenteboeke. 

Onder die invoerbeheer-maat
reels van die regering, word die 
invoer van hierdie boeke voor
taan in Suid-Afrika verbied. 
Daar kan slegs gehoop word dat 
dit 'n blywen<le maatreel sal 
word. 

Heengaan Van 
Oom lzak Pond 
Dit is met diepe Ieedwese dat 

ons hier melding maak van die 
skielike afsterwe van Oom Izak 
van der Merwe (Pond) na 'n 
korte Iyding van minder as 24 
uur in die hoe ouderdom van 
78 jaar. 

Sy heengaan was voorwaar 'n 
skok vir die gemeenskap, dog 
veral vir die kommando van die 
Ossewabrandwag waarvan hy 'n 
getroue lid en ondersteuner was. 
Nooit het hy 'n vergadering of 
funksie gemis nie en het altoos 
'n ope hart en beurs vir die 
saak gehad. Weens hierdie ge
trouheid sal hy in ons geledere 
gemis word en nooit vergeet 
word nie. Oom Izak Pond is 
op sy plaas Bloksynkolk ter 
aarde bestel, alwaar ds. Brink 
van Brandvlei 'n kragtige woord 
van troos tot die bedroefde 
agterblywendes gespreek het. 

Die stoet wat hom grafwaarts 
gevolg het, getuig van die hoe 
agting en vriendskap van almal 
wat hom geken het. 

Hiermee Ie ons dan 'n kransie 
op sy graf en betuig ons innige 
meegevoel met sy agterblywende 
weduwee en kinders. 

Namens dje O.B.-kommando 
Brandvlei. 

J. L. SCHOLTZ, 
(Kommandant). 

Antwoorde 

"Wie Kan 
1. Bosveldtonele. 

2. 62. 

op 
Sl\ 7" e. 

3. Sy vader was 'n Hollandse 
boumeester maar hy is te Pre
toria gebore waar hy vandag 
nog woon. · 

4. Hy was ec-n van die pio
neers op die gebied van die 
Suid-Afrikaanse skilderkuns en 
was ook die eerste amptelike 
oorlogskunstenaar in die land 

TOT TYD EN WYL die Pale
stynse vraagstuk definitief be
sleg is kan die dejure-erken-
ning van die staat Israel nie 5. Die sterk ge·ometriese mo-
in vooruitsig gestel word nie, tief daarvan. 
volgens 'n verklaring wat deur 6. Dis 'n tipies Transvaalse 
die Eerste Minister uitgereik is. toneel met 'n groot koolboom 
Hy het gese dat die Unie nie op die voorgrond .. 
kant kies nie. 

* * * 
'N Al\IERIKAANSE VROU, 

mev. Z. Sackler, wat 248 pd. 
weeg het die Iewe geskenk aan 
'n seun wat 1n pd. weeg. Die 
geneesheer wat by die geboorte 
aanwesig was, verklaar dat die 
kind in elke opsig normaal is. 

7. Irma Stern. 

8. Hy is 'n besonder begaafde 
beeldhouer wat aanvanklik geen 
waardering vir sy werk in Suid
Afrika ontvang het nie en dus 
'n groot deel van sy Iewe in 
Europa deurgebring bet. 

9. Betsy de Ia Porte. 

10. Dr. Stals, Minister van 
Volksgesondheid en Onderwys. 
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OIE .J- Hang Die W ors Maar Hoog ! 

OErE EU 
AMPTELIIE •••••• 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOE NSDAG, 17 NOVEMBE R 1948 

Stellcnboseh se Boerescuns het 
so Jekkcr gckamp dat toe bulle 
die oggcnd in die kostcnt kom 
vind bulle dat 'n bond al hul 
wors opgcvrcct bet in die nag! 
D ie rcde waarom hul nie- die 
petaljc gouer agtcrgekom bet 
nie was omdat dit die nag begin 
reen hct, en sommige hct so nat 
geword dat bulle maar moes 
opskuif na die ander en Jcpcl 
Je. In elk geval, dit was nie 'n 

Reseppies 
DEUR HANNIE FERREIRA 

LUGTIGE KOEKIES 

,E vcingeliedienaar, Vaderlander 
Christen'' Benodigdhede : 

1 lepel bottcr. 
1 Eier. 
15 druppels van illa. 
2 K mccl 
1 K suikcr 
2 t krcmctat. 
1 t soda 

!'\letode: 

1. Vryf die botter in die droe 
bestanddele. 

2. Klits eicr en werk deur. 
Roer ook 'n bietjic melk by om 
die regte styftc te kry. 

3. Voeg vanilla by. 
4. Smeer klein vormpics en 

maak halfvol. Bak vir 10 mi
nute. 

SP IT S KOEKIES 

Benodigdhede: 

1 K botter . 
!I K suiker 
1 eier. 
1 t. vanilla. 
b t Bakpoeier. 
l t Sout. 

Man, 
ONS· LE.WE.NSBE.SKOUING 

Soms boor mens die vra.ag : , \Vat is van grote r belang, 
jou volksplig of jou chrlstellke pUg?" So 'n vra.ag Ia.at 
seker bale van julie die kop k rap ne ? Ons bet ODS volk 
innig lief en sa l enlglets opoffer in diens aan land en volk , 
maar staan ons liefde tot God nie nog boer nie ? 

Gelukkig is dit nie vir ons blanke opregtheid, bcslistheid, 
nodig om tc- kies tussen volks- ~ suiwer lewenswandel, e n vaste 
diens en godsdiens nle·, want oortuiging waarmee hy ook son
die twec is so in mekaar vervleg der vrees voor die dag gekom 
dat dit onmoontlik is om die het, en onverskrokke moed . 
een van die ander te skei: Diens Hy is gebore op 28 September 
aan ons volk bet slegs waarde 1862 en het sy skoolopvoeding in 
as dit gclewer word in die Lig die Paarl ontvang. Daarna is 
van God se Woord en tot eer van hy na Stellenboseh om as predi
Hom, en aan die a nderkant is dit kant opgelei te word. Voordat 
weer onmoontlik om te probeer hy diens aanvaar het te Johan
om God te behaag as jy die nesburg en daarna te Vrc-1efort 
volksverband waarin H y jou ge- en Senekal, het hy ook 'n studie-
plaas het miske'll. reis oorsee onderneem. 

T WEEDE VRYHEIDSOORLOG 

trou gewy aan die groot herstc-1-
werk na die verplctterende oor
log, en omdat die gemeente so 
onbeskryflik vcrarm was, hct hy 
geweier om enige salaris vir sy 
dienste te ontvang. 

SLAAPSIE KTE 

In 1905 hct hy 'n berocp nn 
Beaufort -Wes aangeneem en 
daar gewerk tot 1910, toe hy en 
ds. P. K. Albertyn 'n reis na 
Niassaland-sendingveld onder
neem en hy daar slaapsiekte op
gedoen het. Op 8 Junie 1911 is 
hy toe aan sy pastorie te 
Beaufort-Wes oorlede. 

Paul Roux bet in kcrklike 
sake 'n leidende rol gespeel en 
was 'n groot scndingvriend. 
(Vervolg in volgcnde kolom) 

aangcname verrassing om tc 
ontdck dat die honde gedu
rcndc die nag met jou ontbyt 
weg is nie. Die ribbetjie was 
egtcr hoog genocg opgehang en 
dit hct dus uit die slag gebly. 

Maar sulke ondervindings gee 
mos klcur aan 'n kamp, en die 
twaalf Boereseuns wat die na
week van 22 - 24 Oktober op 
Rust-cn-Vrede deurgcbring bet, 
sal dit nie Jig vcrgcct nie. Toe 
hul die Vrydagmiddag laat daar 
aankom hct Klein Ticlman hul 
seker al ingewag. 

In die groot samentdam kon 
hul ook baic lekker baljaar, so
dat Sondagaand vir alma! gans 
te gou aangebreek het, en die 
kamp afgcsluit mocs word. 

(Vervolg van vorige kolom) 
Weens sy ccnvoudigc en crnst ige' 
karaktcr hct sy woordc altyd 
diep ingcslaan en hct mense 
graag gcluistcr na sy prcke. Sy 
heengaan is diep betreur dcur 
gemeente, maatskappy, kerk, en 
volk, want alma! het hom gcken 
as 'n beslistc christen, bcminlike 
mens, vurige patriot, en heftige 
stryder vir die Afrikaanse kul
tuur en taalrcgte, vera! na die 
oorlog toe ons sulke manne so 
broodnodig gehad het. 

Te Beaufort-Wes is 'n monu
ment vir h~ opgerig langs die 
kerk, · d'eur die kerkraad en ge
meente van Bcaufort-\Vcs. Op 
10 Julie 1915 is dit onthul deur 
Vader Kestell en by hierdie ge
leentheid het hy Ds. Roux be
skryf as ,Evangeliedienaar, 
Vaderlander, Man, Christen !" 

' 2l K meel 
1\fetode : 

Daarom, Boerejeug, se ons ons 
Boerevolk bet 'n Ch ristelik 
nasionale lewens- en wereld
beskouing. 'n Mens se Jewens
beskouing is jou opvatting van 
die oorsprong, wese, e n docl van 
die !ewe, en jou wereldbeskouing 
bepaal waar die houding wat 
jy inneem teenoor die buite
wereld. As ons dtL'I se on!l bet 

Paul Roux was hartstogtelik 
aan volk en vadcrland geheg, 
en in gehoorsaamheid aan die 
stem van sy gewete was hy 
dan ook cen van die eerste pre
d ika n te in die veld. Daar aan 
die Natalfront was hy egter nie 
slegs leraar nie maar was ook 
telkens saam op die slagvcld. 

ONS BLOKKIESRAAISEL 
1. Meng bottcr en suiker 

decglik. 
2. Voeg geklitste cicr by. 
3. Sif meel, bakpoeier, en sout 

hierby en Jaaste kom die vanilla 
by. 

Wie Kan S" ? e. 
1. Vir watter landskappe toon 

Picrnccf 'n besondcrc voorliefde 
en vcrtolk by ook mcesterlik? 

2. Hoc oud is hy omtrent 
vandag? 

3. Van watter afkoms is hy? 
4. \Vat weet jy van cen van 

sy Jcermeesters, Frans Oerder ? 
5. \Vatter eienskap van P ier

necf sc skilderye maalt van bul
le sulke uitmuntendc muurver
sieringa en is ook die rede 
waarom die versierings in die 
Johannesburgse stasie so effek
tief is? 

6. H oe Jyk d ie skildery (van 
Pierneef) wat K oningin W ilhel
mina onlangs geweier hct om 
van die F.A.K. aan te neem as 
geskenk? 

7. \Vat is die naam van d ie 
Suid - Afrikaanse kunstenares 
wat besondcr uitblink in Afri
kaanse inboorlingmotiewe en be
roemdhcid vir h ierdie werke 
in die buiteland verower bet? 

8. \Vaarom is die naam van 
Moses Kottler bekend? 

9. Wie word beskou as die 
bcste Suid-Afrikaanse mczzo
sopraan vandag? 

10. Watter van die huidigc 
ministers bet 'n dubbele doktors
graad? 
<Antwoorde op bladsy 6). 

' n Christelik-Na!!ionale lewens
en wereldbeskouing, dan betek en 
dit dat ons die Oppergesag , ·an 
God erk en oor ons eie lewl'nS 
sowel as oor dit1 wereldgebeu re 
maa r dat ons ook 'n Nasionale 
lewensdoel bet l'n dus ook 'n 
lewensplig t eenoor die land en 
volk waarin on!l gl'bore is. 

ONSHELDE 

Toe die rang van veg
generaal hom aangebied is, 
kon hy nic weier nie, en in 
hierdie nuwe hoedanigheid hct 
sy bekwaamheid, dapperheid 
en opregthcid hom van g root 
waarde vir sy mense gemaak 
en het hy altyd die grootste 
respek en vertroue van bulle 
ontvang. Hy was vir hullc-

Hierdie Christelik-Nasionale 'n voorbeeld van taaiheid en 
lewensbeskouing tref ons aan by moed maar hct van sy offi-
al ons groot volksmanne. Ons siere en manskappe ook on-
dapperste generaals op die slag- voorwaardelike gehoorsaam-
veld het geweet om in die don- heid geeis. 
kcrste dae slegs op te sien na Met die oorgawe van generaal 
Een Leidsman, en ook die eer Prinsloo was ook generaal Roux 
van suksesvolle vcldslae aan en sy burgers inbegrepe, buitc 
H om te bring. Ons bekwaamste ~ sy medewet~ en g~heel sonder 
presidente het regeer volgens sy toestemmmg. Die g~volg was 
die Lig wat die Bybel hul ge- dat hy saam met baiC a nder 
bied bet, en die eenvoudigste ook as kryg~gcvangene ~a Cey
Boer hct sy plaaswcrk behar tig ~on gestuur IS o~ daar v1r twee 
en die wilde natuur ~etem, sien- Jaar as bannehng te vertoef. 
de op God om Ieiding. Onder sy mede-krygsgevangencs 

dM.r het hy egter so 'n in

PAUL HE~'DRIK ROUX 

Die !ewe van Paul Hendrik 
R oux, wat as predikant van die 
gemeente van Senekal met die 
u itbreek van die Tweede Vry
heidsoorlog dadelik sy voile ge
wig in die stryd gegooi bet, is 
dan ook 'n onmiskenbare uit
vloeisel van 'n ware Christclik
nasionale Jewensopvattlng. Hy 
was 'n man met 'n edel karakter, 

spirerende invloed uitgeoefen as 
prcdiker, raadgewer en pleitbc
sorger dat h y afgesonder is van 
bulle. 

Daar was ook vee! moeilikheid 
verbonde aan sy terugkeer om
dat Lord Milner geweier bet om 
hom In Suid-Afrika te ontvang. 
Na bale gcsukke-1 is hy egter 
toegelaat en het hy weer sy 
werk op Senekal hervat. H ier 
het hy hom met groot ywer en 

BOEREJEUG BEREI VOOR VIR 
ONTHULLING VAN MONUMENT 

'n Boerejeuglaertrek vir Wes- ) wat die lacr bywoon, moet min- en adresse, ouderdomme en 
Kaapla nd wat bedoel is om as stens op 11 Desember in die kodenommers van die laer
voorbereid ing te dien vir die laer wees. Aile treine sal op gangers nie later nic as 1 D e
groot Uniale Boerejeuglaertrek Franschhoek-stasie on t moe t sember aan B oerejeug-laer, 
t e Pretoria in Desember 194.9 word en sal na die laerterrcln 

1 

Posbus 1411, Kaapsta1, gestuur 
wa nneer die Voortrekkermonu- vervoer word. Geen Boere- word. Die laerfooi is 15s. per 
me nt onthul word, word vanat 

1 

jeuglid wat jonger as 9 jaar Is, laerganger. , 
10 tot 20 Desember op Middag- sal tot die laer toegelaat word 
kra ns,_ Franschh o('lk ~ehou. nic t~nsy by of sy spesiale ver- I 'n Boerejeugbevel sal eers-

Pogmgs word aangewend om l lof h1ervoor ontvang. daags in hierdie verb,\nd uitge-
sovccl Boerejeuglede as moont- Offisiere en verantwoordelike I reik word waarin volle beson-
llk saam te trek en a11e Jede persone moet sorg dat die name derhede verstrek sal word. 

DWARS: 

1. Die grootste stad in Afrika. 

3. Dit verhinder skepe om 
wcg te dry!. 

7. Sing nie vals nie. 

8. 'n E delgesteente. 

10. D ie tering na die . 
skik. 

11. 'n Seldsame mineraal in 
Suid-Afrika. 

13. Die vier provinsics saam. 

15. Antoniem van ,Nee." 

17. U itvoering van geweide 
lied ere. 

20. Hoofstad van Italie. 

23. Dieselfde as 16 af. 

24. 'n Stad in Rhodesie. 

25. H ul paaie het nooit weer 
,oormckaargeloop" nie. 

26. Hy ontwerp gcboue. 

27. Stof waarvan kruike ge
maak word. 

AF: 

1. Naam van 'n natuurwondcr 
by Oudtshoorn. 

2. Slagoffer van Dingaan. 
3. Onvriendelik a fweer. 
4. Mense wat geoefen is om 

saam te sing. 
5. Vervallc geboue. 
6. Die Volksbeweging waar

aan ons behoort. 
9. Leier van ons Volksbewe

ging. 
12. H icrin braai ons vleis of 

bak ons eiers. 
14. 'n Digsoort. 
15. Voornaam van eerste 

nedersetter. 
16. Die laaste twcc letters van 

Japan. 
17. 'n Saak het twee. 
18. 'n Voertuig van die stede. 
19. 'n \Vrede onderdrukker. 
20. 'Twis. 
21. Klodingstuk van predi

kant of opderling. 
22. Ego. 
24. Wat 'n kers jou bied. 

ANTWOORDE OP BLADSY TWEE 
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V.V.O.-NORME WEERSPREEK STALIN WIL GLO 
NEURENBERG-REGSPRAAK WEER GESELS 

Op prel'>i.-!'1 die!-tclfde dag verlede week to.- 'n 
Gealli.-erde , hof"' he~taande uit elf regters sewe 
Japanse Ieier~. onder wie die eerste minister , genl. 
Tojo, OJ) aanklag van ·sameswering tot agres~ie 
ter dood ve r·oordeel h ct, het die V.V.O. in Parys 
m et meerderhcid van stemme hesluit dat daar 

,Beywering 
Vir Agre rsie 

Geen Misdaad' 

Berigte uit Pa rys llil dat Sta lin deur middel "\·an een 
van sy diplomate te kenne gegee b et da t by gewillig is om 
'n samespreking met pres. Truman te bou oor die Berlynse 
kwcssie in besonder en die internasionale politieke toestand 
in die algemeen. Die Sowjet-ambassadeur in Frankryk, 
Bogomolov, sou hierdie mededeling aan twee l'ranse 
ministers verlede week gedoen bet. 

vryheid vir 1n·opaganda vir , agressie" moet wees. Slegs veertien Iande he t 
daarteen gestem - met Belgie as die enigste W e l!!terse moondheid onder 
hulle. ' n Vcrdere vr yheid wat volgens die besluit onbelemmerd beoefen kau 
word, j,., die stook "·au , iuternasionale haat." 

Die stemnw in d ie lau .. te geval 
wa., gt't~ kop, maar volgens die 
reels \an die \'.V.O. beteken dit 
dat diegt•ne wat ,·ir vr)·heid 
,·an haat-uanbla.,in~ is, gewen 
het. Huid-Afrika het ook ,·ir 
hit>rdie .,vryh!'id" gestem saam 
mt't Amerika, Brittunje, Kanada, 
Nu-S.•t•tuml, Noorwee, Swede, 
I ndie t•n Griekela nd. Australie, 
Sjin11 t'n Frunkryk het verkies 
om oor dio sank Hewer buite 
stt'mming tt' bly. 

waar\•an die Geallieerdes nie hou 
nie. 

DIE AANKLAG 

sellde dinge gedoe n bt>t, maar 
nie nan die verloorka nt wa~; nie, 
gaa n as onskuldiges vry uit -
of is selfs as r (lgters op die reg
bank aangestt't, !iOOS in die geval 
van Rusland wa t saa m met 
Duitsland P ole ing(lval het, maar 
in Neorenberg die Min iese voor
reg vergun wa~; om HY verteen-

Uit Washington word berig intieme samespreking met Stalin 
dat pres. Truman gto nie bereid en dat hy kort voor die prcsi
is om die Russicse diktator al- dentsverkiesing 'n spesiale afge
leen te ontmoet nie, maar sal l vaardigdc vir die doel na Mos
aandring dat minstens Engelan~ kou wou stuur, maar Attlee het 
ook ingesluit moet word. Tri.t- ontangs verklaar dat hy geen 
man is glo gewaarsku dat soiets voorneme hct om Stalin per
andersins tot wrywing tussen soonlik te spreek nie en dat 
Brittanje en die V.V.O. kan lei, die V.V.O. as kanaal moet dien 
en dat dit miskien juis Stalin se vir internasionale vraagstukke. 

Die reg om vir enige ideolo
gic, onder andere ook fascisme 
propaganda te maak, is ook 
deur die V.V.O. erken. 
Dit b(•teken dat die V.V.O. 

bt~kbaar hl'eltemal onnadenkend 
'n strN•p <leur die hele soge
naamde ,denazifikasie" in Duits
land trek, waar miljoene mense 
- in die Amerikaanse beset
t ingsgebied aileen is 8,000,000 
men!ll.' getref - enigiets , ·un 
tewenslange opsluiting tot , ·er
bod op eiendomsbesit as straf 
ontvang het vir blote lidmaat
~;ku() en geloof aan 'n idt•ologie 

MATROOS SE. 
DOL HUWE.LIK 

IN KAAPSTAD 
Die weersinwekkende om

gang tussen besoekcnde Britse 
matrose en nie-btanke vroue in 
Suid-Afrikaanse hawens het on
tangs nasleep gehad in die hof 
in B rittanje toe 'n Brit11e ma
troos, Albert Jenkins, aansoek 
gedoen het om van sy nie-blanke 
vrou in Kaapstad met wie hy 
tien dae saamgeteef het, te skei. 
Sy het reeds vier kinders. 

Toe die regter h om vra waar
om hy met die kleurlingvrou ge
trou het, het hy geantwoord: 
.,Nugter aileen weet." 

,.Dit is 'n dol saak oor 'n dol 
huwelik," het die regter gese. 
,.Hy het die vrou getrou, tien 

Die aanklag teen die J apan
ners was dat hulle saamgesweer 
het om 'n agressiewe oorlog te 
voer. Drie van die regters het 
verklaar dat hiervoor geen vol
doende getuienis · bestaan nie. 
Daarenteen het die voorsitter, 
sir William Webb van Australie, 
die menlng uitgespreek dat daar 
te min besltuldigdes was - die 
Keiser moes ook verhoor ge
wees het. 

H oe 'n mens aun die een kant 
d ie r t>g om vir 'n agressie pro
paganclu te maak kan e rken as 
'n f unda mentele reg van die 
mt>n., en da n soldate en politic! 
te laat ophang omdat hulle van 
daardie reg gebruik gemaak en 
mekaar tot agressie beweeg het 
is een van die baie diepgaande 
teenstrydighede wat mens kry 
wanneer die duiwel 'n bondge
noot is in die stryd om behoud 
van die .,Christendom" en wan
neer 'n aartsdiktator soos Stalin 
die grootste kamvegter van die 
demokrasie geword het, soos ons 
die afgelope oorlog aanskou het. 

l\fOES WETTE BY DADE 
LAAT AAllo"PAS 

Net soos in die geval van 
Neurenberg is die Japanse leiers 
verhoor nie omdat hulle be
staande volkeregsreiils oortree 
het nie, maar omdat 'n Gealli
eerde hof sek ere wette , gesk ep" 
bet met die doel om dade wa t 
reeds gepleeg was, en wa t , ·oor
been deur d ie , ·olkereg &II wet 
like dade e rke n i!l, onwettlg te 
verklaar. D ie reg van oorlog 

selfs van agressie - is voor
heen deur die volkereg erken, 
anders sou weinig van Engeland 
se eerste ministers op 'n verebed 
gesterf het. 

WILLE KE URIG 

woordige r d ie vonnh; oor die 
Duitse leiers te taut uit.,preek 
lir d ie inval van l 'ole. 

Vir sover oorlogsleiers die be
staande votkereg oortree het, het 
niemand beswanr dat hulle aan
gekla en gestraf word nie. Maar 

oogmerk is. 
Dit is bekend dat Truman 

persoonlik ten gunste is van 'n 

Kongres Sal 
Historiese 
Betekenis 

wanneer 'n ong{•wone volkerehof Die k ongr t's \Un dif' Afrika
besig is om mense te laat op- nerparty \\ at oor , ·eertien dae 
hang op grond van dade wat op Brakpa n gebou word, sal 
daardie hoC self eers onwettig verreikende ge, ·olge h~ , ·ir die 
verklanr, tcrwyl die verteen- politieke geskicdeni!l , ·an Suid
woordigende organisasie van Afrik a, en volgen!l Die Vader 
die votke op die dag van d ie la nd, !inl mnr. N. C. Havenga, 
uitspraak 'n wet neerle wat die Ieier van dit> I •ar ty, een van die 
propagering van sulke dade belang r ikst(' tot'SJlruke hou wat 
goedkeur, is iemand wat nog 'n Afr iknnt•rlt' it'r nog gehou 
van votkereg en internasionale bet. 
regsprank praat, nie by sy volle · D ie kongrt>s word op 1 De
verstand nie. Mt'mbl'r de-ur mnr. Havenga in 

Gee u O.B.-blad aan u buur
man om te lees - hy sal dit die 
volgende keer self vra, en nie 
te lank nie, of ons het nog 'n 
lntekenaar! 

<lie Brukpan!ifl Htadsaal geopen, 
en na , .t'rwug word sal sowa t 
1,000 a fgt>,·nar<ligdes dit by
woon. 'n Groot auntal a fge
vaardigdt's uit \\"es- en Oos
Kaaptnn<l sal ook aanwesig 
wees. 

GEEN BELDERBEID 
NOG OOR A·.P. SE 

KANDIDATE 

dae met haar saamgeteef, skeep- Maar nie aileen het die hof 
gegaan en haar nooit weer ge- wat die gedoemde leiers moes 
sien nie." ,.verhoor" self eers 'n wet moes 

Afrikanerpartykandidate wat vir die verskillende kies
a.fdelings aangewys is, voel bekommerd omdat daar so 
lank getalm word met die erkenning van hul kandidature 
van H.N.P.-kant. lUeeste , ·an bulle wil nie begin werk voor
dat finaliteit omtrent bul posisie , ·erkry is nie, en dit geld 
veral diegene wa.t ook lede , ·an die Ossewabrandwag is. 
Daar word egter verneem dat dr. 1\lalan en mnr. Ila , ·enga 
in onderbandeling i.s soda t op 'n spoedige beslissing geboop 
kan word. 

Dit wil voorkom asof die 

H.N.P.-leiding nog nie heelte

mal belderbeid bet oor sy hoo

ding teenoor kandida te wa t lid 

van die Ossewabra ndwag is n ie. 

AGTERST AND 
D ie nasionale P arty bet in maak waarkragtens hy die , be-

1988 'n verk iesing geng oor die skuldigdes" kan beskuldig en 
k wt's!lie van gem t>ngde huwe- daarna ter dood veroordeel nie, 
Jikt•. Die volk vcrwag dus va n , maar daardie wette bet betrek
die huidige bewind spoedige op- k ing net op d iegene wat wille
tredf' t<"en hierdie maatskaplike keurig voor die hof gesleep 
kanker. word. l\tt>n!le wat presies die- In Transvaal het een afdelings

bestuur 'n skriftelike versoek 
aan die Afrikanerparty gerig 
om geen O.B. as kandidaat te 

OUDGE.iNTE.RN E.E.RDE.S 
KAAPLAND BYEEN 

VAN 
stel nie, en die hele saak sal 
waarskynlik nog eers deur die 
Transvaalse kongres van die 
H .N.P. binnekort oorwceg moet 
word. I n Kaapland het die kon-

Saterdagaand is 'n baie ge
~oluugde , ·ergadering van oud
gt•lnterneerdes en politieke gf'
vungenes in Kaapstad gehou. 
Vt>r !Sk l'ie waardeYolle artikets is 
vir bewarnig in die B loemfon
teinse Oorlogs-l\luseum oorba n
dig. Een vriend bet oor die 200 
m yl ver gekom om die vergade
ring by te woon, en sy kamp
pre!>tusie 'n klein stoommasjien• 
tjie Yir die museum te oorban
dig. 

'n Afdeling vir Kaapland en 
vera! Wes-Kaapland' (onderhorig 
aan die Uniale Raad van die 
B.O.- P.GJ, is vir administra
tiewe kanaatdoeleindes gestig. 

gres 'n paar weke gelede te 
Oud-ge"interneerdes van Kaap- Port Elizabeth 'n bcsluit oor 
land en veral van die Skierei- O.B.-Iidmaalskap geneem wat 
land word versoek om onmidde- dit vir die party maklik 
lik hut name en adresse aan die sou kon maak om A.P.-kandi
Sekretaris, Bus 3638, t e stuur. date te ondersteun wat terself
Veral is dit nodig vir 'n voor- dertyd lid van die O.B. is, 
genome re-unie wa~ D .. v. in J a- maar • gt'en regstreekse beslis
nuane of Februane m Kaap- f>ing ill oor die !>aak gegee nie. 
stad tydens die Parlementsit- Die kong res bet die kwes&ie ,·an 
t.ing, gehou. sal word. Die afde- ~ kandidaatska p aan dr. )falun 
hng van dw B.O.- P .G. se ver- opged m , ·ir beslissing. Sedert
kose Voorsittcr is ds. J. D. Vos- dien het die Federale Raad van 
ter en d ie Sek retar4e, , Oom die H.N.P. ook vergader en, na 
Ghandi" - ander lede van die Die O.B. verneem, is die saak 
Kaaplandse Komitee, sal in 'n daar ook bespreek sonder dat 
omsendbrief aan oud-gelnter- finaliteit bereik is. Dit wil dus 
neerdes eersdaags verst rek .voorkom asof die saak maar 
word, asook besluite wat ge- in die hande van dr. Malan ge-
neem is. laat is. 

Die f eit dat d ie A.P.-h oofka n
toor nog nie die name van 11y 
ka ndida te bekend gemnnk bet 
nie - iets wat 'n paar Wt'lte ge
lede a l verwag is - skep <lit' 
indr uk asof mnr. llavenga nog 
in onderhandeling met d r. 
:\fa tan is, en dnt daar wei van 
H.X.P .-kant beswanr gemaak 
word teen ka ndida te wa t lid 
van die Ossewabra ndwag is, 
netsoos in die atgemene , ·er 
kiesing. 

Intussen VO<'t A.P.-kandidate 
besorg oor die vertraging omdat 
kandidate van die ander partye 
reeds in die veld is en sodoende 
'n groot voorsprong op bulle 
kry iets wat veral die A.P. 
swaar tref omdat hy met enkele 
uitsondl'rings setels moet be
twis waar hy 'n groot agter
stand hct om in te haal. Daar 
word in die verbnnd gedink aan 
wat in Brakpan met die alge
menc verkicsing gebeur het, toe 
dil' lang vcrtraging in verband 
met die kandidatuur van adv. 
Vorster daartoe gelei het dat 
bai<' kiescrs nie betyds opge
spoor kon word nie, en adv. 
Vorst<'r sy nederlaag van slegs 
twee stemme hoofsaaklik by die 
posstemme opgcdoen het. 

SOETE HERTh~ERTh'GS 

Dit is natuurlik moontlik dat 
Stalin nog soete berinner ings 
na hou van die neerbuigende 
offt'rvaardigh eid van Roosevelt 
t'll Churchill in d ie dne toe bulle 
by sulke geleenthede sornme r 
maklik 'n paa r dosyn h<'il!lronke 
op 'n nand ingestel ht't. Dit was 
by 110 'n persoonlike ontmoeting 
<lut Stalin rrgstre€'kse be~;it van 
d ie belfte van Potfl - terwille 
van wie die oorlog tofl nog ge
voer was - en onreg!lt reekse be-
it van Oos-Duitsta n<l verkry bet 

onder wyl Roose,·elt die kamer 
ver laat bet onder , ·oorwe ndsel 
Yan maagpyn. 

Ekonomiese 
Opkoms Van 

Afrikaner 
'n Ondersoek na die ekono

miese opkoms van die Afrika
ner sedert 1938 sal deur die 
Afrikaanse Handelsinstituut in 
gestel word. Hierdie ondersoek 
sal bestaan uit 'n landswye on
derneming wat vroeg aanstaan
de jaar van stapel gestuur sal 
word. 

Agente van 'n Afrikaanse 
Versekerlngsmaatskappy sal die 
Handclsinstituut hiermee be
hulpsaam wees, sowel as ander 
sake-ondernemings. Die Han
delsinstituut is van voorneme 
om sy bcvinding in 'n brosjure 
uit te gee. 

Dokumente 
Sonder Verlof 

Verbrand 
• 

Ongeveer 11,000 veiligheids
leggers is gedurende September 
1947 by die Groothoofkwartie r 
van die Verdedigingsma g te 
Pretoria verbra nd, volgens ge
tuienis wat die k ommissle wat 
die 1\finister van Verdedlging 
aangestel het om die verbran
ding ' 'an dokumente te onder
soek, ingenin h et . Volgen!l die 
getuienis is tot die gevolgtrek
king gekom dat die dokumente 
sonder ' 'erlof verbrnnd is om
dat persone daan a n ontslae 
wou raak. AI die dokumente 
met uitsonder ing van 300 is 
gedurende die tydperk , ·er 
bra nd. D ie ,·raag iK: watter 
stappe gann die regering doen 
teen persone wat staatsdoku
mente sondl'r ,.<'rlof verbrand 
bet? 

Verantwoordtllkheld vir aile poll
'leke kommtntaar en berlgte tn hlerdle 
' Iita:awe word, tenay atnders vermeld, 
...,dra drur N. 0 . R. van der Walt, 
Oroote Kerk· t;ebnu 703, Kaapslad. 

" •. DIE O.B." word ~redruk <leur Pro 
Eccleola -Drukkery Beperk, Stellen
bosch . v ir die Plenaara en uttgewers: 
VOORSLAG (Edma. ) Beperk. Groote 
Kerk · l:ebou 703. Poabus Hll, 
Kerkpletn, Kaapatad. 
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