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Britte Geskok 
Deur Wes-Duitse 

Verkiesing 
Die eerste Duitse verkiesing sedert die oorlog het 

Sondag in Wes-Duitsland plaasge~ind, en hoewel die finale 
syfers nog nie beskikbaar was by ons ter perse gaan nie, 
was dit duidelik dat dit uitgeloot> het op 'n kragtige demon
strasie teen die Westerse besetters, en veral Brittanje. 

'n Groot aantal kiesers het 
buite stemming gebly, en selfs 
van die wat gestem bet, bet 
groot getalle hul stembricfies 
bederf ooreenkomstig 'n oproep 
van een van die regse grocpe 
wat nie wetlike erkenning er
lang het nie. Tot soveel as 5 
persent van die stembriefies is 
in sommige kiesafdelings be
derf. Maar van Britse kant 
word openlik erken <lat wnar 
die partye geesdrif opgeklop 
bet, dit aileen moontnk was 
deur gf'bruikmaking van sterk 
anti-Geallieerde tnal, wat '\'eral 
gemik wus teen die aftakeling 
van DuitMe nywerhede. 

'n Kenmcrk van die verkie
sing was die kragontplooling 
van nasionaalgesinde partye 
wat dit moeilik gevind bet om 
amptclike erkenning van die 
besettcrs te verkry. 

In 

ERGER AS VERWAG 

Vera! aan Britse kant word 
daar dan ook besorgdheid uit
gespreek oor die herlewing van 
Duitse nasionalisme wat in 
sommige gcvalle aan N azisme 
grens. Berig word dat die 
anti-Gealliee rdc gcvoel aile ver
wagtings oortref bet. Dlt het 
vera! gegaan teen die aftakeling 
van Duitse nywerhede en die 
Potsdam-ooreenkoms. In laas
genoemde geval is <laarop ge
·wys dat <lie Geallieerdes bale 
maklik met die Russe oorcC>n
gekorr. het in Potsdam toe d;t.u 
oor die ,·ernietiging ,·an Dttits
land bcsluit is, maar dat bulle 
met die ht>ropbou tot geen oor
eenkom!l meer kon rank nie. 

DaRr is open!ik verklaar dat 
die partyc aileen geesdrif vir 
die verkiesing kon opklits deur 
sterk anti-Geallieerde ultlatings 
tc doen, sodat sclfs die uitge
bra.gtc stemme as 'n demonstra
sie teen die besetters beskou 
moet word. 

Russiese Bewyse Teen 
Konsu/aat Sterker As 

,Daar is nou bo alle 
twyf el deur die s,.id
Afrikaanse speurdiens 
\-'a~"ge~tel dat die Sowjet

Ontkennings 
kommlaat in die Unie die middeipunt is van wyd
vertakte kommuni~tiese prO}>aganda dwar~deur 
Afrika," lui ' n ~pesiale herig in Die Vaderland. 

Ondervinding 
In 

Kanada Die 1\tinistt"r van Justisie, mnr. C. R. Swart, 
ht"l onlangs 'n spesiale af deling S}>t"urders 
afge~onder om ondersoek in te stel na diE> bedrywighede van die Russiese 
kommlaat in die Unie. Daar is vt"ral nagegaan of bulle kommunis
tiese propaganda versprei. 

Die S}>eurders het nou verslag gedoen hy die Minister en na . Die 
Vaderland in Johannesburg op die beste gesag verneem het, is hulle bevin
dinge onrusbarend. · 

Daar is, na verneem word, 
bcvind dat een van die Rus
siesc diplomatieke verteenwoor
digers die afgelope paar jaar 
reeds gereeld belangrlke Kom
munistiese vergaderings onder 
naturelle in Suldelike Afrika by
gewoon bet ten einde hom op 
die hoogte te stel van die ont
vanklikheid van die naturelle
gemoed vir bulle propaganda en 
die mate waarln bulle reeds vir 
die ,.Roo!" sank gewen is. 

\Vat die sank egter in 'n vee! 
ernstiger Jig stel is die felt dat 
dit glo juis hierdic diplomatieke 
verteenwoordigcr is wat onlangs 
teruggekeer het na Rusland. 

Die vermocde bestaan dat by 
met belangrike inligting in sy 
tassie na Moskou is. 

Dit Is nle uitgesluit dat die 
saak binnckort dalk op 'n 
Kabinetsvergadering ter sprake 
gebring sal word nie en dat 
min. Swart die land dan daarna 
in sy vcrtroue sal neem nle. 

ONTKENNING 

Die Sunday Times ontken ge
heel en al die waarheid van Die 
Vaderland se berig. Die blad 
skryf: ,.'n Berig in 'n Johan
nesburgse Afrikaans~: nuusblad 
dat die Minister van Justlsie, 
mnr. C. R. Swart, onlangs 'n 
speslal<> afdeling speurders af
gesonder hct om ondersock in 
te stel na die bedrywighede van 
die Russiese konsulaat in die 
Unie, is onwaar. Die berig 

word ontken deur die polisie en tiflf deelgeneem bet aan ontoe
die departement van justisie." laatbare sploenasie-bedrywig
Die blad se dat daar geen grond hede is die volgende: Vitali G. 
is vir die bewering dat die Rus- • Pavlov (onder-sekretaris ''an 
siese konsulaat die middelpunt dJe komolaat) ; kol. Zabotin (ml
van wydvertakte kommunis- litere attache); Ivan I. Krotov 
tiese propaganda in die Unic is 1 (handelsadviseur); Lt.-kol. Mo
nic. tinov (assistent-militer e at-

SOWJET-A..,IPTENAAR SE tache); Lt.-kol. Rogov (assis-
tent-militere attache vir die 

GETUIE1\'"IS Jugmag); Sergei Kondriartzev 
Na aanleiding van hierdle 

botsende berigte is dit interes
sant om te let op sommigc van 
die bevindlnge ve·rvat in die 
Versla,g van die Koninklllte 
Kommissie wat op 5 Februarle 
1946 deur die Kanadese rege
ring aangestel is ,om ondersoek 
in te stel na die feitc wat be
trekking bet op, en die omstan
dighede wat aanleiding gegee 
bet tot die vcrskaffing van ge
heime en vertrouelike informa
sie, deur staatsamptenare of an
der pcrsonc in vertrouens
amptc aan spioene van 'n 
vreemde moondheid." 

Die vcrslag is op Z1 Junie 
1946 ultgebring en lui onder 
meer: 

,Daar bestaan in Kanada 'n 
Vyfdc Kolonnc wat georganiseer 
en behecr word deur Russiese 
agente in Kanada en Rusland. 

,Hierdic Vyfde Kolonne be
staan uit verskillendc blnne
kringe of spiocnasic-atdelings. 

DIPLOJ.\IATIEKE 
PERSONEEL 

,Stanede ,·an die Russiese 
konsulaat in Ottowa wat ak-

(sekretaris van die konsulaat); 
1\(ajon SokoiO\' (op die stat van 
die handelsad,·lseur); mev. So
kolov (eggenote van majoor 
Sokolov); Zheveinov korres
pondent vir Tass-nuusagent
skap) ; majoor Romanov (sek
retaris van die militere at
tache) ; Lult. Angelov (op die 
staf van die militere attache); 
Luit. Levin (tolk); Kapteln 
Galkin (deurwag); Lult. Goo
seer (deurwag); Kapteln 
Gowshkov (motorbestuurder); 
Luit. Konlakoff (klerk) ; en A. 
N. Farafontov (klerk)." 

HOOFK\V ARTIER 

Hierdie Kanadese r egerlngs
kommiHsle het bo aile twy:fel 
va!lget~lt-1 dat die Kommuni&te 
die RWI!Iie!le konsulaat in Kana
da gebruik bet as die hoofkwar
tier van 'n wydvertakte sploena
sie-organlsasie. In die Jig van 
hierdle onrusbarende onthulling 
is meer as blote ontkennlnp no
dig om die ,onskuld" van die 
Russlese konBulaat In dJe Unie 
te bewys. 

Werkloosheid 
Duitsland 
Neem Toe 

Werkloosheid is vinnig besig 
om te styg in die Wcsterse bc
scttingsgebied, bcrig ons kor
rcspondcnt uit Duitsland. Vol
gens 'n aankondiging van die 
dcpartement van arbeid in die 
Amerikaansc en Britse gebied 
bet die werklooshcidsyfer in die 
cerste veertien dac van Julie 
toegeneem met 25,000 sodat die 

REEKS FUNKSIES 
IN VOORUITSIG 

· getal werkloses nou op 
1,264,262 te staan kom. Ook in 
die Franse besettingsdeel is 
reeds ongeveer 3 persent van 
die broodwinners werkloos. 

Dit is vera! die leer-, hout- en 
metaalnywerhede wat ly. 

Die kommando's van hoof
genernalskap A1-2 ~<al l\laan
dagannd, 22 Augu'ltU!l, om 8 nm. 
In die Ebenezer-!<llal, 1\laitland, 
soo'> gebruiklik odie fond!;C wat 
ingC>samel i'l OJ) 8 Augusto .. 
formeel oorhandlg. Hoofgenl. 
J. de Vos sal die Vf'rrigtinge lt•i 
en die Kommandant-genernal, 
dr. J. F. J . van Rensburg, Rowel 
B!i die voorsittf'r van die groot-

RUSSE HOU DALK 
OOK VERKIESIN.G 

Gerugte doen die ronde dat die Rosse in die volgende 
paar w~ke tot dat die so pas verkose Wes-Duitse parle
ment op 7 September saamgestel word, gewigtige politleke 
besluite mag neem, berig ons korrespondent uit Duitsland. 

Daar word vermoed dat bulle 
die Wes-Duitsc verkiesingsuit
slag gaan gebruik om 'n nuwe 
verkicsing vir die .,volksraad" 
in Sowjet-Duitsland uit te 
skryf, indlen hullc die uitsla,g 
daarvoor gunstig genoeg ag. In 
Mci hierdic jaar bet die Russe 
slegs 7 mlljoen ja-stemmc van 
die 12 miljoen stemgcregtigdes 
ontvang vir hul kandidate. Dit 
is as 'n crnstige weerstand teen 
die Russlese stelsel vcrtolk. 

kiesers in \Ves-Duitsland ten 
gunste van 'n parlementere de
mokrasie in \Vesterse sin sou 
stem, het bulle verwag dat 'n 
groot aantal kicscrs buite stem
sou bly. In daardic geval sal 
bulle voorgee dat diegcne wat 
nie gcstem het nie, ten gunste 
van 'n gesamentlike Duitse re
gering is - lets wat die Russe 
bepleit. Hulle sou dan hoop 
om met behulp van hierdie ver
onderstelde steun in Wes-

1 Duitsland meer stemme in hul 
Hoewel die Russe bewus was gebied by 'n volgende verkie

dat die meerderhcid van die , sing te trek. 

rand prof D. J. van Rooy, sal 
a'! sprekers optree. 

* * * 
Op Donderadg 25 Augustus 

sal dr. van Rensburg die Fonds
dagfunksie op Clanwilliam by
woon en die opcningswoord 
sprcck. 

* * * 
Genl. W. R. Laubscher Voor-

ligtingsoffisier van die o:B., be
!;oek Uniondale op 20 Augustus 
wanneer die kommando's aldaar 
Fondsdag hou. 

* * * 
Waggeneraal Max Smuts 

spreek op 20 Augustus die kom
mando's van Montagu toe by ge
leentheid van hul Fondsln-
sameling. 

* * * 
Op Saterdag, 3 September, hou 

die Caledon-kommando's Fonds
dag op die plaas Hammansdal 
van komdt. Faan Delport. Om 
3 nm. sal dr. Erika Theron, Ge
biedsvrou van Wes-Kaapland, 
die funksie open en in die aand, 
na bedienlng van etes, sal prof. 
Dirk van Rooy, voorsitter van 
die Grootraad, die aanwesiges 
toespreek. 

* * * 
Die Rawsonville-kommando's 

gaan Fondsdag vier op Saterdag, 
10 September, op die plaas Hou
mocd van mnr. Koos de \Vet. 
By die gelccntheid sal die voor
sitter van die Grootraad, prof. 
Dirk van Rooy, as spreker 
optree. 

V andag se pennie 
is more se pond 

•• •• of, besparing verryk I 

Sedert sy vroegste jare bet VOLKSKAS spaarein 
by die Volk aangemoedig en fasiliteite vir besparing 
daargestel. Tans het VOLKSKAS uitgegroei tot 'n 
handclsbank van bndswye omvang, maar hy 
venvclkom en dien nog steeds die ,. klein spaarder" 
en bicd nog dieselfde aantreklike apaa.r- en 
beleggingsfasiliteite aan. 

Bespreek hierdie fasiliteite met u naaste tak
bestuurder. 

~ 
VOLKSKAS 
BEPERK (Gereatatreerde Haadehbaak) 

HOOFKANTOOR: PRETORIA 
New York Alleote: Cbemlcal Baok a. Trust Co. 
Loodeo Aaeote: Lloyds Baok Limited 



BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 17 AUGUSTUS 1949 

Maatskappyvergadering 

VOLKSKAS BE PERK 
( Geregistreerde Handelsbank) 

Voorsittersrede op die Vyftiende .Algemene 
Ledevergadering, gehou te Pretoria . . 

op Vrydag 4 Augustus 1949 
Die Voorsitter, mnr. J. 

Grcijbc hct gese: 

Dames en Here, 
U is hartlik welkom by bier

die vyftiende algemene jaarver
gadering van VOLKSKAS. An
dermaal is die geleentheid daar 
vir u Direksie om verslag te 
!ewer en om saam met ons lede 
die werksaamhede van ons 
Bank in o~nskou te neem. 

H. gedurende die boekjaar gestyg 
met £154,761 en die gestorte 
kapitaal met £144,550. In Julie 
van verlede jaar het u direksie 
besluit om die 250,000 aandcle 
wat indertyd nog in reserwe 
gehou was, aan die publlek vir 
inskrywing beskikbaar te stel. 
Van hierdie uitgifte is daar nog 
maar slegs 89,000 aandele vir 
inskrywing oor. Verdere nuwe 
uitgifte van aandelc word nie 
op hicrdie tydstip beoog nie 
maar sal oorweeg word sodra 
omstandighcde dit vereis. U 
Bank het tans meer as 8,800 
aandeelhoucrs en hierdie getal 
groei steeds aan. 

Hoewc-1 ek vcronderstel dat u 
reeds daarvan kennis dra, ag ek 
dit tog van pas om op hierdie 
stadium melding van dr. A. J. 
Stals, ons vorige voorsittcr van 
die Direksic te maak. Sedert die 
vorige algemene jaarvcrgade
ring is hy tot Minister van die 
Unie-Kabinet benoem, as ge
volg waarvan hy as lid van die 
Direksie moes bedank. In die 
vakature wat as gcvolg hiervan 
op die Raad ontstaan het, is 
prof. A. I. Malan in Januarie 
van hierdie jaar as direkteur 
aangcstel. Ek is daarvan oor
tuig dat ek namens elke lid van 
VOLKSKAS spreck as ek ver
klaar dat dr. Stals die voor
sitterstoel by gelcenthede soos 
hlerdie met waardigheld beklec 
het en dat ons aan hom aile 
dank en waardering vir sy be
kwame diensteo verskuldig is. 

Op die vorige algemene jaar
vergadering het drie direkteurc, 
naamlik prof. dr. J. P. van dcr 
Mcrwe en mnre. A. J. Bosman 
en W. Biihrmann volgcns Sta
tute afgetree en is hcrkies. Op 
hierdie vergadering tree dr. A. 
Hertzog, mnr. C. C. Kriel en 
prof. dr. A. I. Malan af en u sal 
versock word om drie direkteure 
in hulle plekke tc kics. Aftrc
dende direkteure is hcrkles
baar. 

Dis nou my taak, maar te
wens ook my voorrcg, om ons 
vcertiende jaarverslag met die 
bybehorende state aan u voor 
te le en terselfdertyd 'n paar 
poste wat kommentaar vcrdien, 
toe te lig. Daarna sal ek pro
beer om u aandag kortliks op 
die aktiwiteite van ons Bank 
en op ons landsomstandighede, 
in sover as wat ons as bankiers 
daarvan kennls moet dra, te 
vestig. 

Die balan!IStaat en ander re
kenin,ge per 31 Maart 1949, as
ook die verslag van die Direk
sie oor die afgelope boekjaar, 
is reeds op die gebruiklike wysc 
aan aande!'lhoucrs gcstuur 
Daaruit blyk dat die totale bate 
van die Bank £17 miljoen oor
skry, tecnoor £15 miljoen ver
lede jaar, £13 miljoen in 1947 en 
£11 miljoen in 1946, d.w.s. 'n 
aanwas van ongcveer £2 miljocn 
jaarliks vir die afgelopc drie 
jaar, wat as bestendige en be
vredigende vooruitgang beskou 
kan word. Deposito!! en beleg
gings van die publiek het met 
meCT as £1,200,000 aangegroei 
sedert die einde van die vorigc 
hoekjaar, en hct op 31 Maart 
die aansienlike bedrag van by
kans £14~ miljoen beloop. In 
die jongste maande het dit ook 
r.-ebeur dat die syfer dikwels die 
£tri milioen-merk oorskry. Na
itat ruim voorsienin.g vir twy
felagti~te poste in die vorm van 
'n gebeurlikheidsreserwc ge
maak is. en hierdie reserwe van 
ilie voorskottcsyfer afgetrck 
is, vcrskyn hierdie pos in die 
balansstaat teen £9.4 miljoen. 
'n Gesonde verhoudlng van 
voorskotte tot deposito's word 
~l<'<'ds deur u direksie gehand-
haaf. , 

Die uitgereikte kapitaal van 
VOLKSKAS is nou gelyk aan 
dir grmagtigde kapitaal van 

· £1,500,000 en hierop is £1,400,795 
lngeskrywe en £1,385,265 ge
stort. lngcskrewe kapitaal het 

Soos die state aantoon het u 
Bank weereens 'n bcsonder 
suksesvolle bedryfsjaar gehad. 
U sal opmerk dat die netto
inkomste, d.w.s. inkomstc na 
aftrekking van rentes, kom
missie, ens. die aansienlike sy
fer van • .£866,679 be loop bet. 
:-Jierdie syfer verteenwoordlg 
'n styging wat bale bevredigend 
kan beskou word, van meer as 
£150,000 oor die van die vorige 
bockjaar. 

Nadat administrasiekoste, af
skrywin,gs en voorsiening vir 
slegte skulde, belastings en 
oordrag na gebeurlikbeidsreser
we asook bydrae tot stafvoor
sorgfonds in berekening ge
bring is, beloop die saldo be
skikbaar vir verde I in g 
£101,591 Os. 5d. plus 'n bedrag 
van £35,124 2s. 6d. oorgedra van 
die vorige boekjaar . U direksie 
bevccl met gcnoc aan dat 'n di
widcnd van 5 persent op gc
storte kapitaal uitgckeer word. 

In verband met die item 
.,Wins op Vaste-eiendom 
£8,415 14s. 9d." wat u in die 
Inkomste en Uitgawc rekening 
opmerk wil ek verduidelik dat 
hierdie wins bctrekking het op 
verkoping van eiendom wat nie 
meer vir gcbruik as bankper
selc benodig was n!e. Verlede 
jaar het 'n soortgelyke pos in 
die state voorgekom en was die 
bedrag £59,861. 

Die algerncnc reserwe staan 
nou op £110,000 tecnoor .£75,000 
verlede jaar nadat .£15,581 van
af \Vins en Verliesreken!ng oor
gedra is en .£19,419 premie op 
·1andele toegevoeg is. 

Dit is vir my 'n genoee om 
verder te kan rapporteer dat u 
Bank In die afgelope boekjaar 
in verskcie ander rigtings gc
sonde vooruitgang gemaak het. 
Soos in die verslag van die di
rcksie vermeld, is sewe nuwe 
takke geopen en wei op die vol
~ende plekke, nl. Groblersdal, 
Marquard, Worcester, Lyden
burg, Windhoek, Standerton en 
Bothaville. Hierdie takkc maak 
reeds goeie vordering. Ek mag 
byvoeg dat sedert 31 Maart nog 
'n verd<'re sewe nuwc takkan
tore geopen is t.w. te Middel
burg, Tvl., Odendaalsrust, Mon
tagu, Upington, Pretoria-Noord, 
Nelspruit en Gobabis. Momcn
teel beskik u bank oor 71 tak
kantorc. Met die opening van 
Windhoek-takkantoor op 20 
Oktober 1948 is weer 'n nuwe 
mylpaal bereik - ons eerste 
eie kantoor buitc die grense 
van die Unie. 

Die Hoofkantoor van ons 
Bank ontvang nog byna daag
liks aansoeke vanuit alle dele 
van die Land om nuwe takkc 
daar te open. Hierdie belang
stelling word ten scerste ge
waardeer maar, hoewel dit die 
begeerte van u Direksie is om 
uiteindelik 'n VOLKSKAS-tak 
op elke sentrum waar dit gercg
verdig is, te h6, word die ope
ning van verden• takke groot
liks bemoeilik deur die tekort 
aan voldoende opgeleide perso
nee-1 - 'n tocstand wat vera! 

deur 'n groeiende Instelling on
dervind word; ons kan dus min
stens vir die volgende jaar wei
nig nuwe takke In die vooruit
sig stel. 

Die nuwe VOLKSKAS-gebou 
in Johannesburg waarna so 
lank uitgcsien is, is feitlik vol
tooi en die JohannesbuJ::g-tak
kantoor sal na verwag word in 
Oktober daarbeen verhuis. 'n 
Eie nuwe gebou Is ook te Pot
chefstroom opgerlg waarin ons 
tak nou sake doen. Werksaam
hedc aan 'n nuwe gebou op 
Somerset-Oos vorder fluks. In 
Durban, waar ons lank moes 
sukkel om 'n geskikte persecl 
te bekom, is in die afgelope 
jaar 'n eie gebou aangekoop 
waarin ons nou 'n doeltreffende 
kantoor ingerig het. Planne is 
reeds opgetrek en voorberei
dings vorder goed vir die op
rigting van VOLKSKAS-geboue 
In Pretoria, Bloemfontein, Ver
eenlging, Kroonstad en Senekal. 

Die omset van u Bank se 
dcviese-afdeling het ook weer 
nuwe hoogtes bereik. In die 
!tort bestek van nog geen drie 
jaar nie, het bierdie afdeling 
van diC' Bank se bedryf bcson
der bevrcdigende resultate be
haal. Met die jongstc uitgebrc!
de oorsese reis van die bu!te
landsc bestuurder, mnr. Tan
erect, is vcrdere waardevolle 
vcrtecnwoordiging verkry hoof
saaklik in die Verre Ooste en in 
die V.S.A. U Bank is dan ook 
volkome toegerus om alle buite
landse transaksies wat normaal
weg deur handelsbanke gedoen 
word, regstreeks en doeltrcffend 
te banteer. 

Ek vestig u aandag nou kort
liks op 'n paar aspekte van 
ons land sc ekonomiese toe
stand, want dit is gocd om by 
gelccnthede soos hierdie die be-
drywighede van ons Bank en 
ons verwagtings vir die toe
kerns teen daardie agtergrond 
tc sicn. 

As ons let op die beramings 
van ons volksinkomste, wat ge
woonlik 'n betroubare aandui
ding is van die landsvooruit
gang, dan merk ons dat die to
tale volksinkomste in die jaar 
(1947-48) met ongevcer 10 per
sent gestyg het en dat die syfer 
£760 miljoen beloop het. Hier
die styging Is die grootste in die 
na-oorlogse tydperk. In die 
verband is dit opmerklik dat 
die vier vernaamste bronne van 
inkomste, in volgorde van be
langrikheid, nog die sekondi're 
nywerheid, die handel, die land
bou en die mynwel!e is. 

Ons nywerheidsontwikkeling 
het gedurende die afgelope jaar 
sonder vcrslapping voortgegaan. 
Dit word bereken dat van al die 
maatskappye wat in die jong
ste tyd gercgistrcer Is en nog 
gcrcglstreer word, byna die 
helfte nywerheidsol)dernemings 
verteenwoordig; in 1948 was die 
rekord aantal van 4,389 Unie
maatskappye geregistreer met 
'n totale kapitaal van £67.68 mil
joen. Dit is 'n bcmoedigende 
teken en die huidige morilikhe
de wat met ons buitelandse be
talingsbalans ondervind word, 
beklemtoon ook die noodsaak
likheid om tot 'n groter mate 
in ons eic behoeftes te voorsien 
deur verdere ontwikkeling van 
ons sekondcre nywerhede. Daar
benewens is ons fabriekswese 
nog verreweg die belangrikste 
werksverskaffer in die Unie. In 
hierd!e verband is die onlangse 
oprigting van eie tekstielfa
briekc- 'n belan,grike mylpaal 
wat verwelkom word en wat 
cwentueel daartoc mag bydra 
om grondstowwe vir ons klere
nywerhe!d, waarvan momen-

tee! 86 persent ingevoer moet 
word, plaaslik te vcrvaardig. 

Soos ek reeds ges6 hct, Is die 
Jandboubedryf na' die fabrieks
wesc en die handel, vandag die 
derde grootste bydraer tot ons 
nasionale lnkomstc. Oor die 
jare 1946-47 tot 1947-48 bet dit 
die groot styging van 13.6 per
sent tot 15 persent van die to
talc volksinkomstc getoon. Met 
wcinige ultsondering bly die 
toestande in hierdie bedryf nog 
steeds gunstlg. Alhoewcl ons 
mielie-oes, as gevolg van die 
knellende droogte wat gcduren
de die somermaandc groot dele 
van ons land geteister bet, 'n 
kleiner opbrengs sal oplewer as 
die van die vorige jaar, is die 
gcproduseerde hoeveelheid saam 
met die oorskot van die vorige 
seisoen voldoende om in ons eie 
bchoeftes te voorsicn. Ons ko
ringoes was goed en volgens 
rapport kan vanjaar weer 'n 
gocie opbrengs vcrwag word. 
Dieselfde geld vir tabak. Ons 
wolboere hct 'n gocic jaar ge
had met 'n totale opbrengs van 
690,000 bale en 'n totalc wol
tjek van £31 miljoen - 'n re
kord tot datum. Prys~ was 
deurgaans ~ocd en bestendig. 
Waar daar nog steeds 'n groot 
aanvraag ~ir fynwol bestaan en 
die totalc wolopbrengs van Suid
Afrika vir 80 persent ult hierdie 
tipe bestaan, is verdcre voor
uitsigtc vir die wolboer ook 
hecltemal gunstig. Ook vir sag
te- en sitrusvrugte was daar 'n 
goeic seisocn gewees, selfs wat 
bevredigende pryse betref, en 
ons het met genoeEI verneern 
dat ons wynboubedryf steeds 
groter markle vcrower . Verlede 
jaar, byvoorbceld, was die Unle 
die grootste lewcransler van 
wyn en spiritualie aan Brittanje 

Ons mynwese, met uitsonde
ring van die goudmynbedryf 
wat as gevolg van die spesiale 
omstandighede waaronder die 
prys van sy produk vasgestel 
word, 'rt moeilike tydperk deur
maak, Is oor die algerneen wel
varend. In 1948 was ons totale 
mincrale produksie (insluitende 
goud) £126.83 miljoen teenoor 
£120.51 miljoen in 1947. Van 
verlede jaar se produksie hct 
goud weer nagenoeg £100 mll
joen uitgcmaak, terwyl steen-. 
kool, dlamantc en koper onder
skeidellk 'n opbrengs van £9.07 
miljocn, £8.72 miljoen en £3.13 
miljoen opgelewer bet. Die pro
duksiesyfers vir die eerste vier 
maande van hierdie jaar is bale 
belowcnd en as diesclfde ont
ginnigstempo vanjaar vcrder 
gebandhaaf kan word, sal in 
1949 weer 'n rekord opbrengs 
gelewer word. 

Vir die goudmynbedryf -van
uit die oogpunt van internasio
nalc handel nog ons belangrik
ste bedryf - wit dit ·voorkom 
asof daar momcnteel beter voor
uitsigte bestaan as wat 'n ruk
kie gelede die gcval was. Die 
groot nuwe Vrystaatse goud
veldc behoort ook binne afsien
bare tyd hut decl by tc dra tot 
ons nasionale inkomste. 

Weens die groot aanvraag 
wat op die wcreldmark vir ko
pcr, asbes, mangaan, chroom en 
platina bestaan, skyn dit asof 
daar goeie rede bestaan om aan 
te neem dat die ontginning van 
hierdie minerale van besondere 
waarde vir ons land is - vir 
die huidige vera! as aanvulling 
van ons valuta, en vir die toe
kerns ook as grondstowwe vir 
plaaslike nywerhcde. Dit word 
bv beweer dat ons land waar
skynlik die rykste ehroom-erts 
bronne In die w6reld het en 
hierdie mineraal kan dus as 'n 
bate van aansicnllke potensiele 

waarde beskou word. Platina 
behaal momenteel 'n hoe prys 
<£20 per fyn ons) op die wcreld
mark en volgens rapport gaan 
die plaaslike ontglnning bier
van nog hicrdie jaar aansiehlik 
uitgebrei word. Diamante het 
nog 'n redelike goele gedeelte 
van die totale uitvoer uitge
maak. Weens vermeerderde in
terne verbruik en vervocrmoei
likhede is mindc-r steenkool in 
1048 uitgevoer as in 1947. Vir 
die regte gehalte steenkool is 
daar soos ons verstaan nog 
steeds 'n groot aanvraag. 

In ons geld- en bankwese vind 
belangrike veranderings plaas. 
Die totale geld in omloop in die 
Unie wat op een stadium gcdu
rende verlede jaar oor die .£452 
miljoen beloop het, tcenoor slegs 
£106.4 miljoen aan die end van 
1939, toon nou 'n aansienlike da
ling. Vanaf end Maart verlede 
jaar tot end April 1949 het dit 
bv. met £84.2 miljoen afgeneem. 
As in aanmerking geneem word 
jat die grootste enkele bestand
:leel van ons geldvoorraad uit 
onmiddellik-opeisbare saldo's by 
die banke bestaan en dat hicr
iie saldo's aansienlik gedaal het, 
•s dit nlc moeilik om die hoof
oorsaak van die vermindering 
van omloopgeld vas te stel nie. 
Hierdie daling is op sy beurt 
weer aan die ongunstige beta
lingsbalans, verminderde in
vloci van buitelandsc kapitaal 
en vermindering van bankkre
:liet toe te skrywe. Bankkre
jiet het bv. vanaC end Desember 
1948 tot end April van hierdie 
iaar met meer as £10 miljoen 
1fgcneem. Tot die mate wat 
invoerbeperking en skaarste aan 
matcriaal en arbeid inflasionere 
neigings kan aanmoedig, behoort 
of vermindering in koopkrag 'n 
goeie uitwerking op die lands
~konomic in die algemecn tc he. 

In verband met ons geldvoor
raad en die omloopsnelheid 
Jaarvan, is dit van pas om ook 
te vcrwys na die Nasionale Fi
nansiekorporasie wat van ower
heidswee opgerig is. Soos u u 
~a! herinner uit persbcrigte 
word die Finansiekorporasie 
claargeste-1 om voorsiening te 
maak vir meer doeltreffendc 
mobilisering van slapende kapi
taal in die Unie en die aanwen
iing daarvan in die nasionale 
ckonomiese belang. Soos ons u 
onlangs in ons amptelike nuus
orief mcegedeel het, verwelkom 
VOLKSKAS die Finanslekorpo
rasie en die l>orttermyn geld
mark wat daardeur vir ons land 
geskep word, en is ons volle 
steun reeds aan die Korporasie 
toegese. 

By hierdie geleentheid wil ek 
ook graag 'n paar woorde sc 
oor die ondcrwerp van krediet
' nkorting deur die banke. Daar 
is, soos wcllig aan u bekend 
mag wces, in Desember van 
verlede jaar deur die President 
van die Suid-Afrikaanse Rcser
webanlt, dr. De Kock, 'n vcr
soek tot die handelsbanke gerig 
om krediet in te kort vir die 
handel, oorontwikkelde en min
der noodsaaklike nywerhede en 
onproduktiewe doeleindes in die 
algemcen. Aan hierdie verso<'k 
is tot hiertoe en word verder 
dcur u Bank voldoen, dog ons 
volg konsekwent die beleid om 
so min ontwrigting en ongericf 
vir ons klii'nte as wat daar enig
sins moontlik is te veroorsank. 
Ons vra dan ook die samewcr
king van ons klientc om hulle 
behoeftes aan bankkrediet op 'n 
Jaer peil tl' stet en om ons so
doende te help met die toepas
sing van die moneterc beleid 
van die President van die Re
serwebank. Dit is vir ons aan-
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genaam om u mee te dee! dat 
ons bierdie beleid tot dusver 
reeds met aansienlike sukses 
toegepas bet en goeie samewer
king van ons kliente daarmee 
steeds ontvang. 

Met bierdle paar opmerkings 
oor die algemene ekonomiese 
toestand sou ek kon volstaan, 
maar elc maak nog enkele toe
voegings omdat ek vermoed dat 
menigeen vir bomself die vraa.g 
gestel bet: Wat van die toe
karns? 

Sedert die oorlogsjare Is al 
verskeie voorspellings gemaak, 
selfs ~ l it gesagbebbende oorde. 
Baie profcte verskil van mekaar 
en bale voorspellings, waarvan 
die meeste van 'n pessimlstiese 
nard is, is nie bewaarbeid nie. 
AI wat ons met sekerbeid weet 
is dat toestande vandag bemels
breed van die van 1939 verskil, 
dat ons pond nie meer sy koop
krag van 10 jaar geiede besit 
nie, dat die land se geldvoor
raad vir lnvoergebruik gedaal 
het en dat ons volk op 'n peil 
wat gevaarlik kan word, geleef 
het. Aan die anderkant het ek 
u reeds meegedeel dat die bron
ne van ons lewensmiddele geen 
tE'kens van agteruit;gang toon 
nie, dat die Regering wei ge
waarsku het maar ook daarop 
gewys het dat daar geen sprake 
van bankkrotskap is nie en dat 
hy In staat is om sonder addi
sionele belastings ons landsake 
te bestuur. Dis wei waar dat 
danr gevaartekens Is om ons te 
waarsku om betyds voorsorgs
maatreC!s te tref. Die probleme 
skyn nie onoorkomelik te wees 
nie mits aile burgers van die 
land bereid is om toestande soos 
bulle is te aanvaar en met be
reidwilligbeid en 'n bietjie opof
fering hul .deel tot oplossing van 
moeilikbede by te dra. Van al
ma! word verwag om binne die 
perke van hul geldelike ver
mocns te !ewe en niemand, ook 
nic deur middel van sy berocps
organisasie, behoort buitenspo
rige eise te stel nie. In ons fi
nansiele ondernemings moet die 
sf'!fstandigbeid van ons lands
ekonomie beoog word en ons 
bronne as enigste draagkrag 
van selfonderboud ontwikkel 
word. Langs hierdie weg is daar 
min gevaar en moet ons ultein
delik in stnat wees om die ant
ginner, die raadgewer en voor
beeldsteller van geheel Afrika 
te word. 

My Direksie het geen rede om 
oorbesorgd oor die toekoms te 
wees nie, maar dan verwag by 
dat daar minder van 'n spekula
tiewe gees aangetref word en 
dat produktlewe arbeld ons 
volksleuse word. 

Voordat ek afsluit wil ek u 
graag bedank vir u teenwoor
digbeid bier vanaand en vir die 
tasbare en morele steun wat u 
en die ander lede wat nie bier 
aanwesig is nie, aan ons Bank 
gelwcr bet en nog !ewer. Ook 
aan my mede-direktcure kom 
!of toe vir bulle toegewyde en 
getroue dienste en medewer
king. Die Hoofbestuurder, die 
Assistent Hoofbestuurder en hul 
assistt•nte vcrdien ons opregte 
waardering vir bulle bekwame 
Ieiding en toegewydc pligsver
vulling. 

In besonder wil ek ))y hierdie 
gelcentbeid 'n woord van dank 
en waardering rig tot ons groot 
en steeds groeiende personeel 
vir hul bydrae tot lnstandhou
ding en uitbouing van VOLKS
KAS. Die toegewydbeld, entoe
siasme en ywer waarmee bulle 
pligte vervul word, Is van die 
grootste bates waaroor u Bank 
beskik. Dit sal u interesseer 
om te verneem dat u Bank op 
31 Maart 'n totaal van 992 per
soneellede in diens gehad het. 
Hlervan was 657 mans en 335 
dames, en van die mans is 251 
getroud met 'n gesamentlike 
kindertal van 320. Jaarliks word 
mr-cr as 100 junioramptenare 
op die Bank se personee1 aan
gestel. U direksie verheug hom 
daarin dat hy in die afge1ope 
boekjaar weer 'n bonus aan die 
personeel kon ultkeer en dat 'n 
nuwe pensioenfonds eersdaags 
vir die personeel ingestel sal 
word. Met l<'edwese moet ek 
egter ook hier melding maak 
van die afJ;terwe in Julie van 
verlede jaar van mnr. A. M. 
Wilcoeks, 'n gewaardeerde 
senior amptenaar van die Bank. 

Ten s1otte betulg ek ons dank 
aan ons oudlteure, alle andcr 
medewerkers, ondersteuners, 
kliente en vri<'nde van ons Bank 
op wle se heelhartige steun ons 
nog steeds kon reken. 

Dit Is vir my aangenaam om 
nou hlermee die aanname van 
die jaarverslag en reken tnre 
voor te stel. 

DIE O.B., WOENSDAG, 17 AUGUSTUS 1949 BLADSY DRIE 

VOLKSKAS BE PERK 
BALANSSTAAT SOOS OP 31 MAART 1949. 

BATE 

Kontant : 
Op hande en in Transito 
Suid-Afrikaanse Reserwebank 

Remise In Translto: 
TJEKS VAN AND ER BANKE: 

Op Hande en in Transito 
Ingehandig vir Jnkasso 

Be leggings: 
Ptaaslik Geregistreerde Effekte teen 

£ s. d. 

484.947 14 9 
1,686,680 I 7 

714,720 12 7 
60,046 II I 

Markwaarde ... 2,585,870 2 9 
S.A. Reserwebank Effekte teen 

Markwaarde 
Elektrisiteitsvoorsieningskommissie 

Effekte teen Markwaarde 
Bouvereniging Vaste Deposito's ... 
Ku'rnulatiewe Voorkeur-aandele 

teen Nominate Waarde 

12,375 0 0 

49,437 10 0 
I 0,000 0 0 

40,997 0 0 

£ s. d. 

2,171,627 16 4 

774,767 3 8 

2,698,679 12 9 
-------

Verdiskonteerde Wissels 
V oorskotte aan Klifnte en ander 

Rekeninge min Gebeurlik.belds
reserwe 

Klicnte se verpligtings onder Ganm-
sies, Kredietbriewe en Akseptasies ... 1,081,609 19 8 
Min: Kontant gestort 267,054 9 2 

Vaste Bate: 
Bankgeboue teen kosprys min 

Reserwe ... 814,11 8 16 2 
Aandele teen kosprys in en Voor-

skotte aan Filiaal~iendomsmaat-
skappye ... 52,372 15 10 

Kantooruitrusting teen kosprys min 
Waardevermindering 112,383 5 10 

5,645,074 12 9 
498,060 0 7 

9,416,958 18 9 

814,555 10 6 

978,874 17 10 

£17,353,524 0 5 

(Get.) W. BUHRMANN, 
(Direkteur) 

Aan die Aandeelhouers van VOLKSKAS BEPERK, 

LASTE 

£ s. d. £ s. d. 
Tjek-, Deposito en ander Rekeninge: 

Vaste Deposito's ... 1,274,567 15 I 
Beleggingscrtifikate ... 2,367,564 3 10 
Spaarrekeninge ... 2,212,748 6 II 
Tjelc- en ander Rekeninge inslui-

tende Voorsiening vir lnkomstc-
belasting . . . . .. 8,590,295 0 8 

-----14,445,175 6 6 

Wissels ult~ereik teen Takke en Agente 
Verpligtlngs onder Garan)ies, Kn'Ciiet

briewe en Akseptasies 
Voorslenlng vir Voorgestelde Diwidend 
Kapltaal , Reserwes en Onterdeelde 

Wins: 
Gemagtlgde Aandele 

Kapltaal ... 
U!tgerelkte Kapitaal: 

£1,500,000 

210,339 4 9 

1,081,609 19 8 
65,732 10 2 

1,400,795 aandele van £1 elk 
waarop gestort is 1,385,265 6 7 

Algemene Reserwe ... £90,581 0 0 
Plus Premie op Aandele 19,419 0 0 

Saldo Winsverdelingsrekening 

(Voorwaardelikc aansprceklikhcid ten 
opsigte van die aankoop en aanbou 
van persele £96,880 3 6.) 

(Get.) J. H . GREI.ffiE, 
(Direkteur). 

110,000 0 0 
55,401 12 9 

1,550,666 19 4 

£17,353,524 0 5 

Kragtens artikel 40 van die Bankwet 1942 rapporteer ons dat: 
(I) Ons die boeke, rekenings en die bewysstukke van u Bank oagegaan het en die sekuriteite ondersoek het of oortuig is van die 

bestaan daarvan. 
(2) Behoorlike boeke en rekeninge gehou is. 
(3) Ons al die inligtings en verduide1ikings verlang, verkry het. 
(4) Na ons mening die bostaande Balansstaat na behore so opgestel is dat dit 'n get roue en juiste weergawe toon van die toestand van 

die Bank se sake na o ns beste wete en die verduidelikings aan ons gegee, en soos aangetoon deur die boeke van die Bank op die 
31ste Maart 1949. 

(5) Die effekte en aile stukke van die Bank bchoorlik en veilig bcwaar word. 
(6) Die beheer van die Bank oor sy takke voldoende is, en die instruksies aan die amptenare in die takke van die Bank behoorlik uit

gevoer is. 

(Get.) TAYLOR EN GEERUNG, 
Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.). 

(Get.) HOEK, WIEHAH:-.< EN VENNOT E, 
Geoktrooicerdc Rekenmeestcrs (S.A.). 

D ie tota1e bedrag van verliese van filiale-eicndomsmaatskappye wat betrekking het op die Bank se belang daarin bedra £399/16/6. 

PRETORIA, 
18 J unie 1949. 

.. 
(Get.) W. BUHRMANN, 

(Direkteur). 
(Get. J. H . BREIJBE, 

(Direktcur). 

VOLKSKAS BE PERK 
INKOMSTE- EN UITGA WE-REKENING VIR DIE JAAR GEEINDIG OP 31 MAART 1949. 

UTTGAWES 

Admlnlstraslekoste inslultende waardevermlnderlng, sleg
te skulde afgeskryf, voorsiening vir twyfclagtige 
skulde en belasting en oordntg 1lll eienclomsresenve 
en gebeurlikheiclsreserwe 

Bydrae Stafvoorsorgfonds 
Direkteursgelde en vergoeding aan Dlrekteure vir spesiale 

dlenste 
Oorgedra na Wlnsverdellngsrekenlng . . . • ... 

£ s. d. 

739,960 14 10 
20,565 13 3 

4,561 II 10 
101,591 0 5 

£866,679 0 4 

JNKOMSTE 

£ s. d. 
Rente en Kommissie en Inkomste van Geboue na aftrek 

van Rente en Kommlssie betaal en Uit&a" es In 
verband met Geboue... 866,679 0 4 

Wins op Vaste Eiendommc 8,415 14 9 
Oorgedra na Eiendomsresenve ... 8,415 14 9 

£866,679 0 4 

WINSVERDELINGSREKENING 

Voorslening vir Voorgestclde Diwldend van S% op ge
storte kapltaal vir die jaar geflndlg op 31 Maart 
1949 ... 

Toevoeging tot Algemeoe Resent'e 
Onverdeelcle Salclo soos op 31 Maart 1949 

(Get.) W. BUHRMANN, 
(Direkteur). 

£ s. d. 

65,732 10 2 
15,581 0 0 
55,401 12 9 

£136,715 2 II 

Onverdeelde Saldo op 31 Maart 1948 36,124 2 
MIN addisionele Olrekteursgelcle toegeken 

op Leclevergaderlng 16/7/48 1,000 0 

Salclo oorgedra van Inkomste en Uitgawe Rekening vir 
die jaar g~indlg op 31 Maart 1949 

(Get.) J. H. GREIJBE, 
(Direkteur). 

£ s. d. 
6 

0 
35,124 2 6 

101,591 0 5 

£136,715 2 II 

Ons rapporteer dat volgens ons beste wete en oortuiging en volgens inligting aan ons verstrek die bogemelde rekening 'n juiste opgawe 
aantoon van die Jnkomste en Uiteawe vir die tydperk 1 April 1948 tot 31 Maart 1949. 

PRETORIA, 
18 Junic 1949. 

(Get.) TAYLOR EN GEERLING, 
(Get.) HOEK, WIEHAHN EN VENNOTE 

Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 17 AUGUSTUS 194.9 

GELYKE GELEENTHEID 
OOR DIE RADIO 

Britte Wou Vryheidstrewe 
Reeds In 1921 Fnuik Met 
,Republi.ek Binne Empire" 

'n Stofstorm wat die afgclope twee weke opgeskop was Oat die idee ~·an ·n r epublie k hinne die Stut«•b mul n it• so ' n abe 
oor die ,misbruik" van die radio vir politieke doeleindcs I 8 I 1 ' 
deurdat die Minister van Binnclandse Sake die wet op Suid- mode1·n ingewin~ ~·an ' ie r it!Se impt•riu i sme is uie, muur r«'N s meer us n 
Afrikaanse burgersknp oor die radio verduidelik bet, het kwurl eeu gelede in H' l'hand m et lerland aangeroer is, word de ur 'n kor
uiteindelik gelci tot "n algebcle eenstcmmigbeid in die rcgc- l'e spondenl vun ons hlad onder d ie aandng gehring. IJy skryf : 
ring- en opposisiepers dnt die radio tot beskikking van die 
politieke partye gestt>l moet word. Dit wil dus voorkom 
asof dit net 'n k wt>ssie van tyd sal wees voordat hierdie nuwe 
beginsel ingevocr sal word. Oat daar oor die prosedure in 
verband met sulke uitscndings mindcr eenstemmigheid sal 
wees as oor die brcc bt>ginsel, spreek vanself. Maar solank 
die beginsel nog tt>r sprake is, sal dit goed wees dat die 
Ossewabrandwag ook sy standpunt stel. 

Met die onlangse Statcbond
konfcrensle hct ons bale gchoor 
van die verrcgaande nuwlghedc 
en die grootse ontwlkkcllngs wat 
sells rcpublicke binnc die 
Empire toclaat. Afgesicn van 
die mcricte of dcmerlete van so 
'n ,Rcpubliek" Is dit nog 'n 

Soos kort geledc in ons blad aangetoon, is een van die vraag of hlerdlc 'n nuwe, blink 
grootste euwels van die parlementcrc stelsel die daarstelling gcdagtc Is, dan wet ot dit nou 
van 'n partypers wie se booftaak dit is om vir 'n besonderc maar die tocdicnln&' Is van let~ 

Party propaganda te maak, met die gevolg dat beriggewing wat al lanka! as fopspccn oor
wet'g is en nou cera In toe

onderhewig gcmnak word aan die belange van die beherende passing gekom hct omdat dit 
party. Op hierdie wyse, het ons gesc, ontstaan !iaar geslote vroccr nie nodi&' was nic. In 'n 
kampe binne die volk. Die t'CD party se volgelinge boor lcwcnsbeskrywing van de 
nooit die tet>nstandcr sc standpunt op onbevange wysc nic, Valera, die Icrsc nyheldsvcgter. 
en dit lei tot steeds grotere volksverbrokkeling en ondt>rlingc Ices ons dat dle Impcrinlc rcgc
haat en nyd. t:nige !>tap d u!'> wat dit moon t lik sal maak om ring ecrs probccr hct die Iersl 
die , ·oJk a ile kante , ·an 'n saak t e gE'e, !-al deur ons ve nH'l- republiekclne met vuurpcloton 
kom word, en dus ook die •\\ E'nk om die radio beskikbaar te en galg en gevangcnlsstraf at
stet aan die , ·erskillende politieke menings in die land. skrik; toe dlt clndcllk blyk dat 

die slagoffcra tnalcr as die slag

RANGORDE VAN SETELS 

Maar da n moet dit 'n ccrllke poging wees om die volk 
in te llg oor die verskillende l>oliticke strominge en nle net 
'n geleent held aan 'n paar g root t>olitleke pa r tye om bulle nog 
st ewlger In te plan t t en k o"'te n n kleiner e pa r tye of g roepe 
nie. As die radio 'n blotc forum gaan word van die paar 
politiekc pnrtye in die parlement volgens 'n rangorde van 

ters is, moes 'n andcr plan gc
maak word en in 1921. Toe 
probcer die Britsc Ecrstc Mini
ster, Lloyd George, 'n ander plan 
en hy · laat ono!fisli•le onder: 
handcllngs m<•t die rcbellciers 
aanknoop om tf! vcrncem wat 
bulle V<'rlnng en waar hul swal: 
punte of mcnlngsverskillc vcr
borgc It'!. 

sctels, sal dit die doel van die instelling heeltemal mis, en ,!1\EE, IERSE REPUBLIEK" 
word dit maar net 'n vcrbeerliktc verkiesingsmasjinerie wat ' 
die volk uiteindelik of sal vcrvccl of dieper sal laat neerdaal 
in die muwwe kuil van pnrtypoliticke platvloersbeid. 

Ek sltecr uit die bock ,.Eamon 
de Valera" A Biography by ~f. J . 
MacManus <Talbot Press Ltd), 

Die idee is tog immers om die volk 'n intelligente begrip bladsy 119: 
te gee van die vcrskillendc politicke standpunte, en !ttand- ,.Lloyd George hct begin 
punte kan nie gemeet word In terme va n reeds , ·erowerde twyfcl ot Sir Henry Wilson en 
sett'I'J ole. Niemand sal byvoorbceld wil beweer dat omdat Sir Hamar Greenwood (sy mill
die Verenigde Party-kombinnsic 'n paar jaar gelt>de meer.as tt'!re raadgewers) besig was om 
twee-derde van die setcls besit het, sy standpunt mcer as hom die bcste advics moontllk 
tweemaal soveel werd was as die van die H.N.P. nie. En tog 
sou, volgens die voorstt>lle wat nou gedoen word, daardie 

tc gee. Voelhorings Is in Dublin 
dcur nie-amptclikc tussen-gang
crs uitgcsteek en vcralag Is nan 
Lloyd George in Downingstraat 
gedoen. Vooraanstaande R<'· 
publiekeine !s voortdurend 
ondervra." 

Een van die nie-amptellkc 
onderhandclaars hct daarin gc
slaag om die rebclsc milit~rc. 
Ieier, Michael Collins, te sprcek. 
Hy hct Collins gevra om sy 
voorwaardcs te bcpaal. 

,. ,Lloyd George het 'n kans 
om homself as 'n groat staats
man te opcnbaar dcur die 
Ierse Rcpublick te crkcn', het 
Collins gcs~ ,:\l een u 'n repu
bliek binne die State bond!' 
wou die ondern·af'r weet 
,Xef', ek bedoel 'n Ie11oe Repu
bliek', nntwoord Collin!!." 

REGTE EEN 

En in 1949 het die Icrc hul 
Icrsc Rcpubliek gckry ... Wt'rk
lik Icrs en nie .,within the 
Commonwealth" nie. Maar di t 
!11 goed om te weet dnt ret•do; In 
1921 diE' Britse regering, d1•ur 
mlddt•l van voelhoringH en kon
tnktc, met die gedagte ,:un 'n 
,.republiek-binne-die-Ryk" no; ' n 
blitsafleier vir die egt(' r!'pu
llliekeinse strewe ge.,pet•l ht•t. 

En nou moet ons In die jant 
cles Hells 1949 vcrncem dnt di<' 
nuwe soort republikanlsme (.,di(' 
Imperiale Republiek") wcrklik 
'n blink gcdagtc vnn die on
langse Konferensie is. Soos 'n 
sinicse opmerking uit die dae 
van die verongeluktc Ecnheids
ltomitec gclui hct: ,.Die volk 

party indertyd byna dricmaal soveel tyd oor die radio vergun 
gewet>s bet as die H.N.P. Dieselfde geld , ·ir pa rtye of groepe 
wa t nog geen , ·er te<'nwoordiging in die parlement bet nic. 
Oat die heil van 'n land dikwels afhang van 'n beeltemal 
nuwe ontwikkeling, word bewys deur Iande soos Portugal en 
Spanje waar ou partye t>envoudig ingetuimel bet voor dit> 
opkoms van nuwt> omstandigbede. As die radio 'n verkie
slngsmas jinerie word net van die ou pa rtye word die moont
llkheld van nuwe ontwlkkelinge blnne die volk nog onder 
g roter belemmerlng ge&>laas as tans met die g root pers
monopoliee. 

SENUWEEAGTIGHEID 
IN NATAL 

Laat die volk die geleentheid ontvang om die verskil
lende politieke standpunte in sy bocsem op 'n voet van 
gelvkheid te vernecm, en dan sy keusc doen volgens sy brt>cr 
insig. En laat daarby onthou word dnt naas die partypoli
tiek daar ook 'n volkspolitit>k is wat 'n standpunt binne die 
volk verteenwoordig. So 'n bclcid van gelyke gelccntbeid 
kan aileen teengt>stann word deur diegene wat hul krag put 
uit die onkunde van die volk - soos Rome dit in die Middel
eeue gedoen het en Stalin in die modernc tyd. 

SKIEREILANDSE HOOFGENERAALSKAP 
vier O.B.-DAG op 

MAANDAG, 22 AUGUSTUS 
om 8 nm. in die 

EBENEZER-SAAL, MAITLAND 

• 
Hoof~;preker : DR. J . F. J . VAN R E NSBURG 

(Kommandant-Generaal) 

ook PROF . D. J . VAN UOOY <Voorsitter van die 
Groot Raad t>n Jeugleicr) 

• -----------------------------------
Eenhede moet 0.8.-Dag Bydraes Oorlwndig 

-----------------------------------..... AI .. LE O.B.'S UITGE.."\001! 

Senator H eat()n Nieholls (V.P.) bet verlede week 'n 
ongewone en spllnte rnuwe voorstel aan die Nataller~ 
J~;edoen. Die \ 'Oorstel wll 'n veiligbeidskle&> wees vir dif 
omgekrapte ge, ·oelens va n die Natalle rs wat \'fees dat dif 
na'!lonale regerlng die Unie-Grondwet gaan !-.k end en 'n 
Afrikaanse reJmbliek ga an uitroep! 

Senator Nicholls wll hG dat 
oorlewende Natallcrs wat 39 
jaar gelcde gcstem hct ten gun
ate van Natal se toctredc tot die 
Unie van Suld-Afrlka nou 'n 
hofbcslissing mod aanvra oor 
die wetsgcldlgheld van wysiging 
van die verskanstc klousulcs 
van die grondwct sander 'n 
twcc-dcrde mecrderhcid van 
albci huise van die parlement 
in 'n gcsamcntllke sitting. 

Oenskynlik laal dnnr 'n histe
rie in Natal op wat gevoed 
word enersyds deur uitsprake 
van ministers J . C. Strydom 
en Eric Louw en andersyds 
deur die Afrikaners se gcesdrlt 
vir die onthulllng van die Voor
t rekkcrmonumcnt. 

Mnre. Strydom en Louw bc
klcmtoon hl'rhnaldcllk in hut 
uitlatings dat die huldige rcgc
ring die vcrskanste klousules 
van die grondwet gaan vcront
agsaam en dat hy sy gang sal 
gaan ongebondc deur 'n 
grondwet wat 40 jaar gelt"dc op
gestel Is. Nou vrccs die Na
tallcrs dat die rcgering gebrulk 
gaan maak van die Afrikaners 
se geesdrlf en ontvanklikheld, 
wat die onthulllngs-vcrrlgtlnge 
van die monument gaan vcr
oorsaak, om 'n Afrikaanse , her-

renvolk"-republick op Monu
mentkoppic uit te roep en in hul 
kc-le af te druk. 

Dit is natuurlik 'n vergesogtc 
gedagte. 

Die Xatallcrs kan gcrus slaap. 
Solank dr. Malan cerste minis
ter is sal daar nie 'n republlek 
in Suld-Afrika uitgeroep word 
nic. N'ie by Monumcntkopplc 
nic en ook nie in die Parlcment 
nie. Nie 'n rcpubliek buiteknnt 
die Empire nie en st-lts nle 
cens 'n republiek binnekant die 
Empire nle. 

vergect bale gou." 
Ek wll m•t byvoeg dat die l t"re 

die 111100r nle by~oter geraak het 
n lo N l dat Ierlnnd vroeg hier
dh• Juar, nog voor die RykH· 
konfer<'n.,le bymeknnrgt•kom 
br.t, d lr. finale "tup gNloen ht't 
-die final~ "ta p bultt'knnt die 
R) k- Republlek toe ! 

Tot onlangs was dit mode om 
tc beweer dat , Ierland toon die 
wcg aan." 

Mng daardie mode nic vcr
ouder nie. 

HERSKOMMELING 
VAN KABINET 

Die Ecrste Minister, dr. D. F. 
Malan, hct In Pretoria die eer
ste hcrskommellng van sy kabi
nct aangekondlg. Die kommen
tanr van Engelse kant Is dat dit 
'n paging Is om dr. Stals, wat 
'n bcleid van gcmatlgdhcid ten 
opsigte van die nic-blanke on
dcrwys gevolg hct, uit teo skuif. 

Die departemcnt van myn
wcse word van min. Eric Louw 
wcggenccm en aan dr. T. E . 
Donges oorhandlg. 

Die dcpartcmcnt van pos- en 
tclcgraafwcse word van dr. T. 
E. Donges weggcncem en aan 
min. F. C. Erasmus oorhandig. 

Die departcrncnt van onder
wys word van dr. A. J. Stals 
weggcnccm en aan min. C. R. 
Swart oorhandig. 

Die dt'partcmcnt van bosbou 
word van min. S. P. le Roux 
wcggcnecm en nan min. J. G. 
Strydom oorhandlg. 
· Owerlgcn• word gcen vcran
derings aangcbring nic. Die 
hcrskommcllng is genoodsaak 
om die wcrk mt'cr eweredig on
der ministers tc verdeel, word 
vcrklaar. 

Voorlwcn was daar sprakc van 
'n ultbrt'idlng van die kablnet 
en die moontlikhcid van vier 
nttw<• ministers is sclfs gcnocm. 
Blykbaar Is hierdie voorncme 
nou vcrander. 

KATOLIEKE 
WORD }ODE 

'n Groep Italiaansc Katolicke 
hct die Joodsc gcloof aanvaar 
en Is kort gelde by die J oodse 
gcrnecnskap in,gelyf nadat bul
le die bcsnydenls ondergaan 
hct, bcrlg die Jewlsb Herald. 
Hulle hoop om ccrlang na Pale
stina te gaan as burgers van 
Israel. 
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.Australie Breek 
Rooies Se Mag. 

In Vakbond 
Chifley, Australie se Arbeider-eerste minister, bet die 

Kommuniste in die land se vakbondbeweging die eerste ver
pletterende nederlaag toegedien. Nadat die Kommunistiese 
Ieiers van die lUynwerkersval•bond hul lede gedwing het om 
vir sewe weke te staak, bet die werkers self die Kommunis
tiese Ieiers van bul vakbond verwerp en besluit om werk te 
benat op 15 Augustus. Op hierdie wyse bet die groot steen
kool-staking ten einde geloot> sonder dat die werkers iets 
daarby gewen bet en met wantroue in die Kommunistiese 
JeleN ,·an die vakbond. 

Die kommunistiese leiers van 
die vakbond het gereken dat 
AustralH! so afhanklik is van 'n 
ger:eelde dnaglikse aflewering 
van steenkool uit die mync dat 
bulle enige onr:edelike cis kan 
stel en dat die r:eger:ing ver
plig sal wecs om daaraan toe te 
gee ten einde 'n ger:eelde af
lewering van steenkool te ver
seker. 

DRASTIESE OPTREDE 

Maar bulle hct ger:eken sender 
Cbifley. Hy bet ferm opgetree. 
Hy bet geweier om met die 
kommuniste tc onderbandel. 
Hy bet beslng gelu op die vnk
bond se fondse ten einde te ver-

hoed dat geld nan die &takers 
uitbetaal word. Hy het agt 
kommunistiese belbamt'l,. in die 
tronk ge5t(lp. Daarnn. bet 
Chifley troe~ gebruik om steen
kool te grawe tt.>n einde nood
Mlaldike dienste ann die gang ~ 
hou. 

Die gcvolg was die vcrnicti
ging van die kommunistc sc 
wurggrccp op die Mynwcrkcrs
vnkbond. Dcur sy kr:agtige op
trcde teen die kommunistc in die 
vakbondwese van sy land het 
Chifley die posisie van die 
Arbeidcrsrcgering in Australil' 
onelndig versterk • en het hy 
tewens aan ander demokraticsc 
rcgcrings 'n navolgingswaardige 
voorbceld gcstel. 

V. V.O. Is Kanaal 
Vir Rooi 

Spioenasie 
l'll ev. Ruth Fischer, suster van 

Gerhard Eisler, die voormallge 
Kommunistiese Ieier in Ameri
ka, bet 'n gehelme vercaderlng 
van die senaat se geregtellke 
onder-komitiee meegedeel dat 
Rusland van die Verenlgde 
Volke gebruik gemaak bet om 
sy spioene in die Verenigde 
State te versterk. 

Sy het verklaar dat sy eens 'n 
vooraanstaande lid van die 
Duitse Kommunistiese Party 
was, maar dat sy In 1926 daar
mee gebreek het. Sy bet in 
1947 'n Amerikaanse burger 
geword. 

1\lev. Fil!Cher bet gese dat 
Russiese s pioene in verskillende 
Russiese diploma t ieke, bandels
en ander afvaalldigings, wa t na 
d ie Verenigde StAte gekom bet, 
wegkruip. 
Onlang~ is hicrdie korps ver

sterk deur afvaardigings uit 
Rusland en sy satelllete. 

Sy bet ook getulg dat 'n 
Franse vrou, wat sy beskryf het 
as boogs gevaarllk, toegang tot 
die Verenigde State verkry bet 
omdat haar organisasic deur 
Trygve Lie, sekretaris-generaal 
van die Verenigde Volke, erken 
is. 

MOSKOU BESLUIT 
OM MAARSK. TITO 

TE LIKWIDEER 
Marskalk Tito, Kommunistiese <likta.tor van J oego

Slawie, bet in 'n toespraak gese <lat Joego-Siawie 500,000 

rnan beskikbaar bet waarmee by enige aamal sal afweer. 
Lede van die Komlnform-Iande bet 'n oog op Joego-Slawie, 
en boewel b y nie verwag <lat Rusland die land sal aanval 
nie, is die gevaar van oorlog met die Kominform-Iande nie 
uitgesluit nie. Laasgenoemde steun ' n velcltog om Joego
s fawiese Macedonie af te skei en dit met Griekse en Bul
gaarse Macedonie in 'n nuwe onafhanklike staat te ''erenig. 

Moskou bet verlede week 'n nota aan Joego-Slawie 
ges tuur waarin by aankondig dat hy met die land breek 
as 'n bondgenoot. , Die &wje~regering kan die Joego
Slawiese regering nie meer as 'n bondgenoot be1>kou nie," 
lui die nota. 

Daar word berig dat Rusland 
bale verontrus voel oor die mate 
van invloed wat Tito in d ie 
Balkan-lande besig is om te wen 
in sy st ryd teen die Kremlin en 
die Kominform (Kommunistiese 
internasiona le organ isasie). Tito 
se kommunisme word deur 

V.S~.A. GOE.WE.RNEUR 
WIL )ODE BEHOU 

IN DUITSLAND 

Polisie Wat Tydens 
Oorlog Ontslaan Is 
Weer Opgeneem 

Moskouse Kommuniste as te 
nasionaal beskou en daarom af
wykend van die internasionale 
kommunisme. Aangesien die 
Balkan-volke sterk nasionaal be
wus is, le hul simpatie eerder 
aan Tito as aan Moskou se kant 
en die feit dat Tito homself so~ 
lank kon handbaaf teen die 
gramsknp van die Kremlin, hct 
sy invloed aansienlik laat toe
neem. Gevolglik bet 1\for~kou 
besluit dat dit tyd geword bet 
om Tito op een of ander wyse 
te Jikwideer. 

Tito het egter ook sy moeilik
hedc. Binnelandse toestnnde i!il 
nie te gunstig nie, byvoorbeeld 
die behuisingsnood is so groot 
dat die woonrantsoen op vyf 
persone per vertrek vasgestel is. 
Die beskuldiging dat hy deur die 
kapitalistc omgekoop is, bet ook 
diep ingeslaan in kommunistiese 
kringe in Joego-Siawic, sodat 
Tito slegs op ongeveer twee
derdcs van sy party-lede se trou 
kan reken. 

,Dit is beeltemal onmoontlik om in aanraking te kom 
met die Joodse gcmecnskap in <lie Sowjet-beheerde deel van 
Duitsland, omdat die Russiese owerheid weicr om enig£ 
inligting omtrent <lie Joclc beskikbaar te stel," bet Harr~ 
Greenstein aan clie Iconfcrensie van verteenwoorcligers Yan 
die Joodse Wereldorganisasie en van die Behcerraad van 
Ontwortelde Jode, meegecleel. 

Heterleerllnr Jannle Yermeolen. 

Stoere 1\l anlikheid kan u ook 
verkrJ 

Skryf aan : 
Die Herer-iru~llluul van Gesondheld en 
Llgga.amsontwlkkellng, Poebua 3494, 

Kaapslad. 

Die konferensie het in Heidel
berg plaasgevind en Greenstein 
is die Amerikaanse militerc 
regering in Duitsland se advi
scur oor Joodse cangeleenthede. 
Hy het gese dat dnar 15,000 Jode 
in Sowjet-Duitsland meet wees. 
In Geallieerdc Duitsland is daar 
tussen 55,000 en 60,000 Jode. Na 
skatting sal 50,000 van hierdie 
Jode in die loop van die jaar 
cmigreer. Die getulle van die 
ag-terblywendes sal be&mal word 
tleur die lewensomstandighede 
~nt vir bulle in Duitsland ge
skep word. 

,l'IIOET BLY" 

John McCloy, militere goewcr
neur in die Amerikaanse be
s,..tingsgebied, bet die bclang· 
rilthcid bcnadruk dat 'n pcr
mancnte Joodse gemecnskap in 
Duitsland meet ontwikkel. 
.,Die wereld sal die nuwe Wes
Duitsc staat noukeurig dophou", 
het hy gese, ,en sal die nuwe 
~taat toets asn sy houding teen
ocr die Jode en aan sy behan
deling van bulle." 

Nywerheidshof 
Voorgestel 

Die voorstel om 'n Nywer
heidsbof vir Suid-Afrika in te 
stel in die pick van die be
staande loonraad, arbitrasierade 
en versocningsrade is gedocn 
deur die Koordinerende Raad 
van S.A. Vakverenigings in 

Bluur assebllet nadere beeonderhede In Pretoria aan die Kommissie in-
verband met u kursuase. 

Naam (M.'nr./Mev./:Mej.) ...•.........• 

······························ 

sake Nywerbcidswetgewing. 
'n Voortreflike aspek van die 

voorstel is dat die bof sal be· 
staan uit 'n gelyke aantal ver-

Adrea: · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · · · • · · · · • · teenwoordigers van die werk-
. . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · nemers en van die werkgewers 

OUderdom: • •. .. . . .• • . . . . . . • • . •• . • •• • met 'n regter as onpartydige 
o.B. 21!/1!!{9. voorsitter. 

Twer-en-negent ig polh;ie-be
amptt's wut tydens die oorlog ult 
•Jie Suid-Afrikaanse poUs ie ont
slnan i!il as gevolg van h ul poli
tieke bt>drywigbede, word weer 
die geleentheid gebied om by d ie 
poli!!iemag aan te sluit. 

Tot verlede week het reeds 66 
man weer in diens getree. Aan 
hulle is twee maande verlot toe
gestaan. Vier persone bet ge
weier om weer aan t&- sluit, 
tcrwyl die res se aansoeke nog 
oorweeg word. 

SERUM TE KOOP 
WAT JONK MAAK 

'n Nuwe verjongingserum, wat 
deur die laboratorium-hoof van 
die Pasteur-lnstituut ontwikkel 
is, mag blnne die eerskomende 
paar maande aan die publiek 
beskikbaar gestel word, as die 
proewe wat op die oomblik on
-:lerneem word, deurgaans ge
slaa~d blyk. 

'n Woordvoerder van die Pas
teur-instituut, verklaar dat die 
nuwe serum merkwaardige 
helende en beskermende eien
skappe bet. 

Daar word nou proefnemings 
met mense ondcrneem, nadat 
daar 18 maande lank geslaagde 
proewe op diefe uitgevoer is. 

Hierdie serum Is deur die 
hoof van die laboratorlum van 
hierdic wereldberoemde in rig
ting, dr. Michael Bardaeh, ont
wikkel. 

'n Paryse weekblad, wat die 
eerste berig oor hierdic serum 
gepubliseer bet, verklaar dat 
dit 'n fotograaf wat aan die ge
volge van oorwerk gely het, so 
verjong bet, dat hy vol energle 
is en 'n nuwe bos hare ontwik
keJ. bet. 

Die weekblad verklaar dat 'n 
afgeleefde en afgetrede toneel
speelster wat jarelank aan ru
matiek gely bet, weer baar bene 
normaal kan gebruik nadat sy 
die serum gebruik bet. 

As al die proewe geslaagd 
blyk, sal die serum mlsklen 
vanaf 1 Januarie 19150 by ap
tekerswlnkels verkoop word, 
volgens 'n woordvoerder van 
die Pasteur-lnstituut. 

Dit is die beleid van die poli
siemag om slcgs manne terug 
te neem wie se gcdrag in die 
mag en na bul ontslag bevredig
end was, is verklaar. Diegene 
wat sliuldig bevind is ween~ 

sabotasie of enige ander oor
logsmisdaad is nie geskik nie. 

Die besluit om hierdie mannE' 
terug te neem is gcneem deur 
'n kommissie wat verlede 
Desember aangestel is om onder
sock in te stel na die herin
diensneming van oud-gelnter
necrdes. 

lntussen so verklaar waar
nemers, is Tito besig om ongc
merk te mobiliseer met die oog 
op die kragmcting wat by weet 
uiteindelik meet kom nadat 
Moskou besluit het op sy 
liwidering. 

IS U 'N REPUBLIKEIN ? 
Dan is DIE 0.8. u blad 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 

Die Bestuur der , 
Voorslag (Edms.) 

Poabus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

Bpk., 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 

ingesluit vind u die bedrag van ................................... . 

vir die eel'llte ... .. . .. . .... .. ............ maande. 

NAAM: 
(Naam en Adrea In Blokletters) 

POSADRES: 

......................... , ..................................... . 

............................................................... 

H andteketdng. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/3 per balfjaar. 
V~ tUHNie/ KommLtN btl plotteloedae tleka • 
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rARit:l<' \'IR OEKLASSU'ISEt;ROl': AO\,t;RTENSIES: 
Hu.lohoudtllke Ktnn18gewlngs: 

(Verlowlng, huwelik, geboorte, aterCgeval, In memoriam, gelukwenaing, 
ens. ) ld. per woord; minimum 218 t•er plaslng. Voorultbetaalbaar. Vir 
h t rhallnga 2::> pst. afslag. 

Handtload\trtMIJO!e§: 
Eerste plasing, 2d. per woord. VIr herhallngs 25 pat. &falaog. 

Inttken~rt-ld op ,Ole O.U." C•~r.k)-n "eekll.k!l): 12/6 per Jaar or 6/3 per 
6 m~P:&nde. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, bestellln~;a, en lntekengeld 
na \OOR.-;LAG <EDlli.) BPK., Po•buo Hll, Kaapstad, 

VERLOWING 

Vt:RCUt:IJ, - Vll-JOEN, - On•. 
Joey Ver•:uen van Dendron-skoo>l, en 
Paul Vlijoen van Mokeetal, wena hler
mee aan ramllie en vrlende en 
vrlendlnne bekend le maak dat ons 
onlanp vertoor Is. 17/ 8/ 113. 

TEKOOP 

ASl'J:DlSTRA, POTPLA!'ITJ:, Jmmer
croen en gesond. Enlge hotveelhe id. 
VIer pennies per ateggle. K. M.B. -
1', KJ!Jan, Bus 64, MldMibur~r ... T•l. 

TEKOOP 

ALSATIA.l'I-HO!'i'DJIES ult kamploen
atambotkouers, 4>,4, maande oud. 
Kwaal en waaksaam. Reunljles 
Ll>/1>/·, tetles L3/3/-. - Zeeman, 
Robertson. TK / 30/ 3 

VOORTREKKEJU'AK: Klaopbrotk, 
geblomde. onderbaadjle en awnrt baadJie. 
Mansgrootle No. 4, epllnternuul. Beste 
kwalllelt. Eersle tjek van £~ kry dlt.
p, Kilian, Bus IH, l\flddelburg ...... Tvl. 

BEESTE: Opreg(leleelde ongeregl-
atreerde Frleslandbulletjles, ne~:e maan
de oud; Brakfonteln-Bollermyn-blotd 
ult 8-10-gelllngkoele . Ook koeie en 
verse. z-nan, Robertaon 13/ 7/ T.K. 

BOER~tEt:L mel ona bekende steen
meule gemaal 2117 per 100 lbs.; Kesifle 
meel 24/0; wltbroodmeel 26/ 5; 2S/1 
.. gar 100' lbs. - L~-mee1 26/6; Melk
meel 22/6; Vark-velmankmeel 22/6 
algar 150 lba. - Welcome Dover Kom
bullatowe mel akoorsleenpype: Grootte 
7 - L6 51-; Groolle SA - £7 10/·. 
Slult aueblief bankkommlssle in en 
atuur cebrulkte aakke terug. K.M.B. 
- llloalon More, Elim, K.P. 

WATTELP.\L); TE KOOP: 6 voet 
waltelpale 9d. elk. Dun pale vir 
tussen-ln £3 108. per 1000. Gelewer 
Charleatownstule. Beslel: L. s. Buys, 
Amajuba., P.K. Charlestown. 10/8/56. 

DEKRIET: Dt:KRIET:- Sluur u 
betelllnga vir Dekrlet a.<ln ondergete
kende. Net die beste gehalle riel ond~r 
peraoonllke toealg word gelewer. J. s. 
Badenbo,.,t, Boa 3, AJbertlnla. 

22 / 6/ 4. 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

CbanteDILy-wortels 6/-; Detroit-beet 
4/-; Blaarslaal 17/6; Spltskopkool 8/
per pond, posvry. Verkry volledlce 
prJalya van l'ftmleN, P.K. Bcboemana
aoek, Oudteboorn. 8---tTK 

GRO&.VFESAAD 

• VARS OOE\\'ERlrENTSOE~ERTIFI
SF,EilDE OROE~"TESA.AD: Chanlenay 
Worlel 8/8; Detroit Beet 5/6; Ice 
Cream Waatlemoen 8/6; Wonder en 
Tom Watson Waatlemoen 7/ 6; Honey 
Dew Spanapek 7/6; Little Gem, Lang
wltbos en Groen Hubbard Bkorele 8/·; 
.t.rnrvel T&ma<tle 30/·; Beauty and Mar
globe 32/6 lb., 9/- '4 lb. poevry. Vol
ledlge pryalyo gratia van KANGO 
8AADKWEKERS, Posbua 107, Oudts
boorn. 1317/T.K. 

GRYSHARE 

GRl':SIIARE en 1H,\RO blnne een 
maand tot natuurlike kleur herstel or 
geld terug, vry viM! kleuratof. B evorder 
baregroel, verwyder ekiiCera. 5/ 6 per 
bollel, posvry. Kont&ut met be•tel
llng.- Die Boere\'l'<IU, P oobus 71159, 
Johannesburg. (Nr. 3) 17/8 'T.K. 

1\lEDISYNE 

BLY JO!'.'K, Gryehaarwonder verras 
dla wereld. Heratel t;ryahare tot 
natuurlike kleur, verwyder skilters, 
ena.. or geld leruc. Geen kleurstor. 
5/- per bottel poavry. Geld met bestei-
Hnc. Kw&Je, alektes behandel. 
Boereceneesmlddflla, Poabus 4272, 
Johannesburg. (Nr. 3) 2/3/ 'I'K 

MEUBELS 

lllll:lJBEL'I. - Beter meubels teen 
bllllker pryae. BabawaentJies, stoot
karretJies, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
e111., ook allyd In voorraad. Geen 
Katalogua. Meld waarln u belangslel. 
-VI81!11tR-MI:UBII:L8, Le.ngstraat 291, 
Jtaapelad.. 3/12/11 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radto-lngenleura, Btulewec, PAROW, 
verkoop en herstel RadiO'I en Elektrleee 
Toeotelle. Gereglatreerde ElektriJIJtette
aannemere. FooD 11·8t35. 

80UT 

SOUT vtr dadellke anewertDc In 
goele oakke. Brandwagte, om 'n 
eerllke beetaan te maall vra ek u 
mendellke onderateunlnc deur Y&D my 
aout ta btl tel. 8peaiale A1 80/-; 
Bneeuwlt No. 1 70/·; Wit No. 2 
601- per ton vrycelaal. Soutwewt<e 
tevredenhetd gewaarborg. Adre.: 
Komdte. !\Ill.,.. Man.te V•ter, Pouak 
No. Xt, ArbeldJIIoon, Bloemtonteln. 

111/ 1/ TK 

TEE 

CF.OERBERO-ROOJBOSTEE: Onder
sleun u ele S. A , produk; sulwer eerate
graad speelaal gekweek vir flY beaon
dere geur en voordellgheld: \'H'}>ak.ker 
,Teekonlnc", CltrusdaJ, K.P. 

22/6/TK. 

Gebruik 

EPOL 
GEBALANSEERDE 

RANTSOENE 
vir 

Maksimum-Produksie 
en 

Groter Besparing 

EPOL 
S.A.P.V. 

Pluimvee Mengsels 
en Pille 

EPOL 
Suiwel- Kalf- en 

Varkmeel 

VEREENIGING CONSOLIDATED 
MILLS LTD. 

MAITLAND K.P. 
TAKKANTOOR 

WELLINGTON FOON 414 

PLUIMVEE 
Jllll Beale Flrma om a PLlJIM'V'EZ, 
EU:RS ea ande• PRODUKTJC ua 

te atau Ia: 

C. l\1. ELOFF EN KIE. 
(JI:dma,) J!lpk. 

IIOa&MAB& ( ....... 71U) If--.. 

AI dra 'n dominium 'n re
publikeinse ring, by is en bly 
'n Empire-ding. 

BRILLE 
Brtar a oogarta se voonkrtf vtr brUle aa o-. 

GOEIE WERK TEEN BU.UKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Retloell: or. of akrJf om Beeollderllede. 

f
Soos Ons Le5ers1 

Dit Sien 

OPROEP VIR 
FONDSDAG 

Kongresse Kan 
Tussen Twee 
Metodes Kies 

Mev. J. Theron, Kofliefontein, 
skryf: 

Fondsdag is weer aan die 
beurt en dwlng ons om In ccns
gesindhcld op te trek vir: ,.My 
God, my volk, my land Suld
Afrika." Wccreens soek ons die 
hande van ons volksgcnotc. 

Ten elnde die pragtige bclofte 
vcrvuld te sien wat ons Opper
ste Leldsman belowc in Jcsaja 
08 moot ons ook daardle voor
waardcs wat Hy daar stel na
kom. Laat ons allc verskille 
opsy skuif en net onthou dat In 
samcwerking ons krag I~ en dat 
dlt 'n verelste is want, ons nasle 
is In nood en verg die noustc 
samewerking van elkc man, 
vrou en kind. 

In 'n klinkende boofartikel \'ergelyk Die Vaderland, 
mondstuk van die Afrikanerparty, die twee tegnieke wat 
enersyds op die kongres \'an die Nasionale Party van Suid
wes en andersyds op die kongrcs , ·an die Nasionale Jeug
bond van Transvaal gevolg is. Die eerste noem die blad 
,'n toonbeeld van hoe eenbeid onder eensgesindes beseel kan 
word" en die twcede noem die blad ,roct in die kos gooi". 
Die kongresse wat nog gebou moet word, sal bulle keuse 
tussen die twee tegnieke moet doen, verklaar die blad. Die 
Vaderland skryf: 

SKAKEL HULLE 
MET SMUTS? 

,Republikein", Stellenboseb, 
skryf: 

Ek lees nou-die-dag In my 
koerant 'n berlg oor die aan
staande algcmcne vcrkicsing in 
Wes-Duitsland. En wat sou ck 
slen? Dultse naslonaliste ver
sprei pam!lette onder die Duit
se kiesers waarln 'n bcroep op 
bulle gedoen word om die ,.be
setters"-verklcsh;~g te boikot 
deur buite stemming te bly. Hoe 
verkeerd tog van hlerdle na
sionalistc! Sou die mense 
miskien ,.met Smuts skakel"? 

STAAN VAS 
Mnr. C. J. Burger, Pk. ~lakoffa, 

skryf: 
Hlermcc stuur ek my lntekcn

geld aan Die O.B. Ek en my 
huls staan by dr. Van Rensburg, 
en ek glo: ,.Lank !ewe die C.s
sewabrandwag." 

In Windhoek hou die 
Nasionaalgeslndes saam kon
gres. Dit Is 'n toonbeeld van 
hoc eenheid onder ccngesindc~ 
beseel kan word. Ook is dit 'n 
aan te bcvclc voorbecld van hoe 
daar opgcruk moet word tot 
die gemccnskaplikc stryd 
Want Suidwcs-Afrika staan voor 
'n verklcslng, 'n verklesing 
waarin gchoop word om die 
plaaslike mag te ont
worstcl aan dle Verenigde 
Party, sowC'l as om die Unie· 
rcgering se steeds bedenklikc 
posisie dccgllk te vcrsterk. So 
is Suidwcs se Nasionaalgcsindcs 
'n ligtendc voorbceld vir alma! 
wat Afrikancreenheid werklik
heid wil sicn. 

DIE GEHEBI 

Die geheim van hlerdic wcl
slagcndc samesnoering IS tog 
so ecnvoudig. Daar het dr. 
Mnnie Steyn en die Nnsionnle 
Party roeds by die u itgnng van 
Mei padlangs verklnar dot hy 
hom tot gee n diskrlminnsle tecn
oor gelykgesindes gaan lcen nle 
wat betref nog lidmaat!okap nog 
ampsdrners nog kandidat .... !\ik• 
m('er nie. Hiermee wao; aile 
moeilikhede opgelos. Dadclik 
hct mnr Harm Oost, voorsitter 
van die Afrikanerparty, die aan
gcbode hand aanvaar en sy 

AGT L. V.,s STE.RF IN 
15 MAANDE. 

Mnr. Harold Abrahamson, L.V. (Verenigde Party. 
Drakensberg, Natal) is verlede Dinsdag oorlede te }looirivier 
nadat by pas ontstaan Is uit 'n Pietermaritzburgse hospitaal 
na 'n aanval van longontsteking. 

Mnr. Abrahamson Is in 1948 
vcrkics met 'n mccrdcrhcid 
van 2972 stemme oor sy H.N.P.
tccnstander, mnr. J. G. W. 
Beyer. 

Sedcrt die huidlge en ticndc 
parlement van die Unlc in 1948 
saamgestel is, is mnr. Abraham
son die agste lid wat gcsterf bet. 
Die vorige parlcment bet gedu
dcnde sy hele !ewe vanaf Julie 
1943 tot April 1948 dertlcn lede 
dour die dood vcrloor. 

Die dood het die mccstc slag
offers onder die lode van die 
Vcrenigde Party geilis, naam-
lik vyf, te wetc mnrc. J. H. Hof
meyr; R. W. Bowen; T. P. Gray; 
H. A. Johnson en H. A. Abra
hamson. Die Hcrcnlgdc Party 
hct twee ledc varloor, mnre. 
Paul Roos en J . L. Brill, en die 
Arbeidersparty cen, dr. T. W. B. 
Osborn. 

soek in die kicsafdeling Dra
kcnsberg. Hy Is verlcde jaar 
deur mnr. Boy Fullard (A.P.> 
in Vryheid verslaan. 

Die tusscnvcrklesing in May
fair vind vandag plaas. Die 
kiesafdelings Benoni, Suid
Skiereiland en Drakensberg is 
nog vakant. 

VERJAARDAG
KETTING 

Hicrdic maats vcrjaar gedu
rcnde die volgende week. Ons 
wens bulle van harte gcluk. 

AUGUSTUS 

19 Corrie du Toit, P.K. Ma
toostcr. In die Natalse klesafdeling 

Drakensberg sal die elfde tus
senverkicsing sedcrt die alge- 20 
mene vcrkicslng moet gchou 
word. Die addisioncle drie tus
senverkiesings Is veroorsaak 
deur die bedankings van mnr. 

A. J. Wagener, Oudtshoorn. 
Gloudlna Kotze, Johannes

burg. 
Mariana Potgietcr, Oor Ka

kamas. 
Anna Arangies, Paarl. 
Hugo van Zyl, Paarl. 
Maria van Wyk, Elliott. 
Gcrhardus Petrus Grobler, 

Zeerust. 

J. J. Haywood <H.N.P., Bloem
fontein Dlstrlk); Kol. K. Rood 21 
<V.P.-Vcrccnlging); en mnr. 
Max Sonnenberg <V.P.-Suid
Skierelland). 22 Erns Nicuwoudt, Dist. Vry

burg. In Verenlgde Party krlnge 
belltaan die vermoede dat dr. 
Louis Steenkamp nominaaie sal 

Wlllem Nel, Oor Kakamas. 
<Vcrvolg in volg. kolom) 

volgclingc aangeraai om tot die 
~asionale Party toe tc trc<', 
Hicrdie grcothartigc bcslissing 
is sedcrtien ruim ondersltryf in 
'n amptclike verklaring deur 
mnr. Isak Cronje, Ieier van die 
Afrikancrparty in die Gcbicd, 
en sondcr mccr is dit oolc ten 
uitvocr ge!EL Die gcvolg Is die 
ccnhcidskongres wat daar tans 
nan die gang is in Windhoek, 
asmede gesl?te gelcdcrc in die 
verkicsing wat voorle. 

Dour hierdie optrcdc h<'t die 
Nasionaalgesindcs van Suidwcs
Afrika vanselfsprckcnd iets aan 
die gang gesit wat nic sondcr 
sy invlocd op die Unic-politiek 
kan wecs nie. Dit is nou die tyd 
van kongrcssc. Die volk sal dcr
halwe moet meepraat en hy sal 
hom nie meer hoef te laat weer
bou deur konsidcrasics van die 
dclikaatheid van die situasie nie. 

Die parlcment bet nou twee 
Sittings onder die nuwe Rege
ring agter die rug. Hy hct 
proefondervindclik met sy in
wendige moclikhcdc tc kampe 
gckry en dit bet gcblyk dat waar 
dit nic aan gocic wil ontbreek 
nie en waar daar gcen moeds
willigheid aan die dag gele word 
nie, elke struikelblok te bowe ge
kom kan word. 

RESULTAAT 

Die resultaat sicn ons in die 
verlecnthcld van die Smuts
kamp, 'n vcrlccntheid wat tel
kens drcig om oor te gaan tot 
wanhoop. Daar bly nou vir die 
Vcrcnigdc Party maar ccn 
dowwe skemcring van hoop 001 

en dit is gclci! in die neiging by 
sommigc van ons voormanne 
om, wannccr dit skyn dat daar 
so 'n bictjlc afdraande voor is, 
rotse op die pad af te rol. Die 
eerstc politiekc kongres by ons, 
die van die Jeugbond, hct hom 
laat kcnmcrk enersyds dcur 
dr. Malan self in die gesig tc 
vat oor die republikeinsc aan
gclcentheid, andcrsyds deur mnr. 
Havcnga te kenne tc gee dat 
daar ,.desnoods" sondcr hom 
klcurwctgewing deurgedruk 
kan word. Ons laat dit daar dat 
niemand nog kan se nie wat diE 
inhoud van die wetgcwlng sal 
woes waaroor daar by voor
baat skoor gesock word. Ook 
gaan ons bier nic dicpcr in op 
die implikasies van so 'n 
dreigemcnt vir ons Minister van 
Finansics, wat JUIS op die 
oomblik besig is om lcwcnsbe
langrike en uiters delikate 
ondcrhandelings vir Suid-Afrika 
in die buitcland tc vocr nic. 
Ons stel aileen maar hi('rdie 
m1mier van roet in die kos gooi 
teenoor die pragtir.t~ wcl!>lne van 
'n bietjie welwillendb('ld!>vertoon 
in Suidwes-Afrikn en ons vra 
die kongresse wat voor die deur 
stann om bulle k('U!te tussen 
twee tegnieke te d()('n. 

(Vervolg van vorigc kol.) 
Kobic Stander, Oudtshoorn. 
Johanna Marx, Pictcrsburg. 

23 Rulofina Nortje, P.K. Phi
lippi. 

San Gerber, George. 
24 Frikkic de Beer, Oor Kaka

mas. 
Christlaan Aurct, Paarl. 
M. Swlcgelaar, Oudtshoorn. 
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BOE.RE.JE.UG: 

BOEREJEUGLAERTREK 
16 DESEMBER 

PRERO.RIA 
Boert>jeug, ons het so pas kennis ontvang dat ODS heel

n·aarskynlik 'D eic ter rein by die VoortrekkermoDumeDt, 
P retoria, gaaD kry, waar ons ODS eie laer ~ir die onthulliDgs
fees kaD saamtrck. 

Sover ill d it d ie p lan dat d ie 
Roerejeug van u it a ile dele \ ·an 
die land, ,·ana f 12 tot ~il 18 De
sember, daar guan Jaerslaan. 
Dink net daaraan hoe wonder
lik gaan tlit wees! 

Vir h iertlie nuus wag julie 
scker al lanka!. En d ie meeste 
van julie i'l seker al net op die 
punte van julie tone om weg te 
kom. 

Maar dna r iH bale re~lings wat 
vir so 'n laer getref moet word, 
en om niles vlot te laat verloop, 
moet elkeen wat wil gaan, mee
help. 

E lke week of veertien dae 
gann On'! bC''lomlerhede i.v.m. d ie 
laertrelc in , D ie Boerejeug" pu
blise.-r. H ou nou verseker mooi 
dop en as on'l vir j ulie om in
H,.-ting nn, !'ttuur d it tog dade
lik aan. Veral word offis iere 
'el'j!oek om onmiddellik te re
ageer . Apnrte omsendbrlewe 
\'olg ook ef'"daags. 

• 

'-' is wat saam wil gaan, bou 
maar ,.Die Boerejeug" dop! 

Besonderhede oor treine, trein
geld, laerfooie, tente, ensovoort, 
\'ers trek ons so gou moontlik. 

DIE BELANGRIKSTE IS : 
1\l aak sek er of jy (en jou 
maats) ka n gaan en besluit dat 
.,EK GAAN SAA:t\1 MET DIE 
BOEREJEUG !" 

Boerejeug 
Weens gebrek aaD 

plaasruimte moet die 
res van die Boerejeug
blad hierdie week onge
lukkig oorstaan. Die 
verjaardagketting ver
skyn op bladsy ses. 

Geen Prates Me'er T ee.n 
Idee Van 
49ste Lid 

Brittanje ·As 
Van V.S.A . 

Hoewel die stigting van die Europese Raad wat ~erlede week vir die 
eerste maal in Straatsburg, Frankryk, byeengekom het, ' n ~tap in die rigting 
van groter vereniging van die Europese state is, gaun hie rdie instelling in , 
die oe van baie nog nie ver genoeg om die verd eeldhE>id van Europa te 
hesweer nie. Die liggaam het slegs adviserendE" m ag. Sowel in Amerika 
as in Engeland gaan daar stemme op om Europa in ' n fede1·asie saam te 
snoE>r wat die ongesonde mededinging va n d ie n asionale state k an h eeindig. 

In d ie Amerikaanse senaat is 

hicrvoor geplelt en die Brltse 

blad .,Observer" het hom met 

die gedagtc vereenselwig. H ulle 

wil dat die Atlantlese verdrag 

wat onderlinge milit~re hulp 

waarborg, ultgebrel moet word 

tot 'n politleke fcdcrasie. 

.,Solank die Atlantiese ge
meenskap in vers k illende state 
verdeel is, word die Ameri
kaanse rykdom op ongcsondc 
wyse gcblokkecr," verklaar die 
blad. ,.Die verwydering van 
hierdie gevaar is aileen moont
lik binne die raamwerk van 'n 
Atlan tiese federalc staat, want 
aileen binne so 'n staat sal die 
moeillkhede vanselt regkom 
deur d ie v rye bewcglng va n 
mcnse en geld." 

'n Berlg In die E ngelse pers 
meld dat hlerdle gcdagtc 'n 
jaar gelede doodgeskreeu sou ge
word het, maar vandag word die 
idee dat Engeland die 49ste en 
Frankryk die 50.ste staat van 
die Amerikaanse Statebond moct 
word, sondcr kommentaar aan
gchoor. 

Kommun iste 
Stel Naturel 

As Kandidaat 
Die kommuniste word steeds 

meer astrant in Kaapstad waar 
die Kommunistiesc L.V. mnr 
Sam Kahn, dcur sy teenwoordig
heid in die parlement nuwe 
prestige vir sy party vcrsckcr 
hct. D ie party het hicrdie kccr 
vir die stadsraadsvcrkiesing bc
sluit om 'n nature! as kandidaat 
te stel in die persoon van A. 
Laguma. 

Die kommuniste het reeds 'n 
hele paar vertccnwoordlgers in 
die stadsraad van Kaapstad. 

Die verskriklike d roogte in 
Oos-Londen duur nog steed~ 
voort. Vir die dcrdc maal hct 
'n t enkskip water by Durban in
geneem vir d ie geteistcrde stad. 
Hoewel die water 'n olie-smaak 
bet, word dit gretig gedrink 

TE KOOP! 
£5! ! 

-Nee, dis nie 'n paaiement nie 
maar bloot die paar pond wat 
dit u rna~ kos om u huis en 
sy inhoud teen brandskade te 
vcrseker. 
Sorg dat u huis en die inhoud 
u eieodom sal BL Y, deur-

'n SANTAM- Brandpolis 

•SANTA;~· 
SUI D - A FR I KAA N SE N ASIONAt 
rR U ST EN ASSURANSIE MPY., BP I<. 

Takke en Agent skappe O rai 

2808-4a -

lndien u graag 4 °/0 · rente OfJ lt 

spaargeld u•il t•crdi£m, tree in t:er
binding m et u eie onderncming. 

Ee" moet on'! weet hoe,·eel 
persone die ln~r sal b)·woon. 
Gaa.n se dus dadelik vir julie 
ouers van hif'rdie laer, e n \'ra 
bulle bale mooi of julie saam 
met d ie Boerejeug mag gaan. 
Vertel vir bulle hoe ll'kker dit 
AAI wecs en hoe g raag Julie !tal 
wil gaan! 

Bi ltonghandelaars 
Word Bedreiging 

SAAMBOU 
(Permanente) 

BOUVERENIGING 

E n dan dam julie E>lkeen van 
j ulie mnat 'l by. On'l gaan ook 
nie-Boorejeuglecle in die laer 
t oelattt, tlll!ii ka n van jou maats 
ook saumgnnn. Hou nan by 
bulle om snam met tlie Boore
jeug to gaan. Bulle sui tlit ba ie 
geniet. 

Ons gaan probC'er recH dat 
ou.-rs ook 'n plekkie in ons Jaer 
kry. Dus, ouers, as daar van 

Skrikwekkende 
Aardbewing 

Stappe word ta ns deur die 
Tra mwaalse Administrasie ge
doen om die uitroeiing van wild 
in Betsjoeanaland aan die 
Transvaalse grens, te probeer 
voorkom. Vertoe sal gerig 
word nan die Britsc Hoe Kom
missaris. Na verklaar word, 
word daar ta ns e nigiets naby 
75,000 stuks wild per jaar in 
daardie gebied doodgeskiet in 
belang van sekere biltongba n
delaa rs wat soveel a s 50 ton 
biltong per maand na die 
Transvaalse mark s tuur. H ier 
die h oeveelheid biltong verteen
woordig oor die S,OOO stuks wild 
per maand. 

Die biltongnywerheid se in
komste word op ongevecr 
!40,000 per jaar bereken en word 
gcdryf deur blankes wat natu-

Byna 15,000 mensc uit 'n relle huur om die wild op groot 
totalc inwonertal van 100,000 het skaal dood te skiet. Hierdie 
die !ewe gelaat in 'n skrik- massaslagting vind vera! plaas 
wckkcnde aardbewing wat die in droe scisoene wanneer die 
sentrale gedecltc van die Suid- wild afkom na die omgewing 
Amcrikaansc staat Ecuador gc- van e Limpopo. Gevoel word 
tref het. Dosync dorpies hct dat indien stappe nie gedoen 
ecnvoudig verdwyn en sclfs word om die slagting te voor
hcuwcls het inmckaar gestort kom nic, die wild met algehele 
en huisc tocgeval. I uitroeiing bedreig word. 

~--- . :::...: 

BESTEL AJJTYD ALLE 

• KANTOOUBENODIGDHEDE 
• KANTOORI\1EUBELS 

SKH YFBEHOEFTES • 
BY 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Telefoon 2-70'71 Groote Kerkgebou KAAPSTAD 

kS±* 

Die vermoede is ook dat 'n 
groot dec! van die blltong ver
kry word van donkles, bobbe
janc en a nder gediertes. 

Nuwe Reeling 
Buitelandse Vir 

Vereffening 

'n Stel!!el van ruilhaudel 
krediet is befilig om tussen die 
Unie e n ander Iande te ont
wikkel a'! gevolg \'an die on
g u n s t i g e betalingsbalanse. 
Goedcre wat anders die land n ie 
kon inkom onder die invoerbe
heer nic, word nou toegelaat op 
voorwaarde dat die geld wat 
daarvoor betaal moet word, in 
die Unle bel~ word vir ' n vasgc
stclde tydpcrk. Ecn van die 
cerste soortc gocd wat hiervoor 
in aanmcrking gekom bet is 
whisky, en tans is daar sprakc 
dat Ameriltaanse rolprcntc ook 
op die wyse die land binnc gc
laat sal word. Daar word cgtcr 
verklaar dat die stelscl hoof
saaklik aangcwcnd sal word om 
noodsaaklikc goederc soos 
masjinerie ingevocr tc kry. 

\Vaarncmers wys daarop dat 
dit 'n gocic beleid Is indien daar 
sekcrheid bcstaan dat die Unie 
sc geldelike posisie oor tien jaar, 
wanncer die voorwanrde verval, 
gesond sal wees. Indien n ie, 
word die kwade dag slegs 

ultgestel. 
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Japanners Keer Vet 
En Rooi U it Sowjet

Kampe Ter~g 
Rusland is tans 1:taie geredelik om van sy miljoene 

krygsgevangenes te laat terugkeer, en dit geld veral die 
Japanners. Waar by voorbeen net die siekes en gebreklikes 
laat terugkeer bet, is die nuutste besending krygsgevangenes 
wat in Japan aangekom bet, vet en gesonde mense. Maar 
bulle is politiek deur en deur krank. 

11 3 lndiers 
993 Gaan: 

Het Gekom 
Met nog 22 lndH~rs wat ge

bruik gemaak bet van die re
gering se verboogde repatriasie
skema, bet daar nou altesame 
113 Indiers die afgelope jaar u it 
Suid-Afrika na Indie verbuis. 
Wat die syfers is vir Indiers 
wat in bierdie tydperk die land 
binnegekom bet, is uie bekend 
gcmaak nie, maar volgens in
ligting wat die Miuister aan die 
parlement verskaf bet, bet daar 
gedurende 1948 993 lndiers die 
land op wettige wyse binnege
kom. Dit is bekend dat aan
sienJike getalle die grense van 
die Unie ook op onwettige wyse 
oorsteek. Wat die aanwas langs 
bierdie weg is, kan uit die a:ar d 
van die saak nie bepaal word 
nie. 

Toe die eerste skip me t sy 
vrag van 2,000 a nker goo!, was 
die amptena re verbaas om d ie 
heJe mense-vraf die Kommu
nistiese internasionale uit volle 
bors te boor sing. Die terug
gekeerdes besk ou h uJself as 'n 
bevrydingsleer wa t Japan tot 
die komm uuism e m oet bekeer. 
Bulle is presies die teenoor
gestelde as d ie geva ngenes wat 
ve,rlede jaar m oeg en a fgeleef 
aangekom bet. 

Die Russe bet blykbaar die 
afgelo.t~e jaar die nuwe taktiek 
begin om die krygsgevangenes 
met goeie behandeling en ge
reelde bearbeidlng tot kommu
nistiese profete oor te haal. 

Tot s o 'n boogtepunt is huJ 
rooi k oors opgewerk dat 'n 
groot persentasie van d ie aan
komelinge weier om n a buJ 
familie terug te keer. HuJJe wil 
daar en dan met buJ politieke 
sendingwerk begin. 

Party wcier selfs om bul 
demobilisasie-dokumente in ont
vangs te neem Hul eerste be
soek is aan die Russiese ge
santskap. Sodra hulle egter met 
hul familie in aanraking kom 
koel hulle af, word verklaar. 
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Vervolgers In Duitsland 
Word Vervolgdes 

Diepe hesorgdbei-d kwel demokratiese 
k r inge oor d ie wending wat die politiek m 
Duitsland hesig is om te neem. Berig na beiig 
meld dat Nazisme hesig is om sy kop weer uit te 
steek , en dat daar 'n algehele omploeging sedert 

Waarskuwing 
Van Jood 

Bewaarheid 
die eer ste dae na die o01·log plaasgevind het. Dit geld vcral diegene wat 
met groot ywer n a beeindiging van die stryd op die voorpunt was om die 
Duitse volk te , denazifiseer". Hierdie d.enazifikasie-amptenare kry dit 
baie moeilik om vandag werk te vind in Duitsland. Aangesien 'n groot 
deel van bulle Jode was wat met 'n oogmerk op wraak gretiglik die ampte 
aan vaar bet, is dit nie onwaarskynlik dat bierdie verskynsel met die kwaai 
anti-Joodse gevoel wat op die oomblik in Duitsland beers, in verhand staan 
n ie. 

# 

Die Duitse skrywer Thomas 
Mann, wat so pas vanuit Ame
rika •n besoek aan sy vaderland 
gebring het. het by sy terug
keer verklaar dat die Nazi
gesindheid weer opgestaan het. 
B y bet gese dat meeste Duitsers 
kla dat b ulle beter bebandel 
was onder die Hitle r -bewind as 
vandag. Die rede hiervoor is 
toe te skrywe aan die na·oor
logse eiJende en die bestuur van 
die besetters. 

Inmiddels word berig dat die 
personeel van die denazifikasie
howe wie se taak nou m in of 
meer afgebandel is, dit u iters 
moeilik vind om nuwe werk te 
kry. ,.Bulle is 'n nuwe klas on
aanraakbares," skryf 'n korres
pondent. Sowel die staats
administrasie as private onder
nemings toon 'n groeiende 
vyandiggesindheid teenoor voor
malige amptenare van die 
denazifikasiehowe. Departemen
te wat hulle in diens geneem het. 
ondervind dat die publiek en 
hul mede-amptenare hulle met 
groot vyandigheid bejeen. Selfs 
die wetgewing wat vereis dat 
denazifikasie-personeel in diens 
geneem moct word, is nie in 
staat om vee! aan die toestand 
te verhelp nie. 

BAlE MOEILIK 

In Beiere het 'n stadsraad 
wat geweier het om drie per
sone in diens te neem, verklaar 
dat dit .,nouliks moontlik is om 
sulke mense in te neem weens 
die vyandigheid jeens die 
denazlfikasie-stelsel." 'n Ame
rikaanse militere amptenaar wat 
die saak ondersoek het, se 
bevinding was dat hoewel die 
stadsraad die wet erken, dit 
moeiliker as tandetrek is om 'n 
werknemer te plaas. 

H ierteenoor is diegene wat 
deur die denazifikasie-howl:' 
vrygespreek is, reeds almal in 
hul vorige posisies in die 
staatsdiens opgeneem. 
Maar selfs aanhangers van 

die Nazi-party is oral herstel 
Volgens syfers van die Ameri
kaanse militere regering is daar 
in sommige departemente tot 
80 en 90 persent Nazi-ampte· 
nare. Die toestand word deur 
die oorwinnaars In so 'n ern
stige lig beskou dat die Ameri· 
kaanse militere goewerneur 
aangekondig het dat hy 'n deur· 
tastende ondersoek gaan Iaat 
instel. 

JODE 

I n hoever hierdie antipatie 
teen denazifikasie-personeel ook 
voortspruit uit die anti-Joodse 
gevoel of andersom. kan nic 
presies vasgestel word nie 
maar da t daar verband bestaan, 
kan afgelei word uit die felt 
1Iat, ook volgens Joodse ver
kla rings, 'n ba ie gr oot gedeelte 
van d ie denazifikasie-amptenare 
J ode was wat b uJJe op die Hit
ler -bewiud wou wreek , en dit is 

1 .. DIE o.s.•• word ~:edruk deur Pro 
Eeelesia·Drukkery Beperk, Slellen· 
b011eh, vir die eienaars en ultgewers: 
VOORSLAG (Ed rna.) Beperk, Groote 
Kerkgebou 703. Posbus 1411. 
Kerkpleln, Kaapetad. 

aanvanklik selfs deur <lie Ame
rikaanse militere regering aan
gemoedig. So was die hof- en 
tronkpersoneel van Neurenberg 
feitlik uitsluitlik Jode. Tot so 
'n mate het hierdie verskynsel 
hom voorgedoen dat selfs •n 
vooraanstaande Jood in die pers 
teen hierdie praktyk gewaarsli:u 
het. Dit kan uiteindelik tot 
gern goed vir die Jode lei nie, 
bet by indertyd gese. 

BEWAARHEID 

Hoe raak sy voorspelling was, 
blyk uit die verslag van die 
Instituut vir Joodse sake ('n 
navorsingsorganisasie van die 
Joodse wereldkongres) 'n paar 
weke gelede waarin tot die 
gevolgtrekking gekom word dat 
die Jodedom binnekort in 
Duitsland sal ophou om te be
staan. ..Die wat in staat is om 
Duitsland te verlaat. sal dit 
doen, en die ander sal uitsterf." 
Daar word verklaar dat die 
wette vir die teruggawe van 
Joodse eiendom bale stadig en 
teesinnig uitgevoer word, en on
geveer veertig persent van die 
Jode is afhanklik van liefdadig· 
heid. Vol$ens die verslag is 
daar nog ~5,000 Jode van wie 
20,000 ontworteldes, in Duitslanct 
Hoeveel daar in die Sowjet· 
deel van Duitsland is, kan nil> 

vasgestel word nie omdat die 
Russe weier om ennige opgawe 
in die verband te verstrek. 

So sterk is die gevoel teen 
die Jode dat daar verlede week 
selfs 'n brief in •n Duitse 
koerant verskyn het waarin die 
skrywer sy spyt te kenne gee 
datal die Jode nie in gaskamers 
omgekom het nie. 'n Betoging 
teen die koerant deur 'n groep 
Jode is ru deur die polishl 
opgebreek. 

NUWE PARTY OM 
REPUBLIEK TEEN 

TE STAAN 
'n Nuwe party met die doe! 

om republikanisme te beiVeg, is 
verlede week in Pietermaritz
burg tot stand gebring. Aan
vanklik is berig dat mnr. J. S. 
Marwick, voorheen van die 
Dominion Party, die leier en 
stigter is, maar in 'n latere be
rig het hy dit ontken dat hy 
aan die stigting deelgeneem het 
of lid van die party is. 

Die oogmerk van die party is 
om alle anti-republikeinse orga
nisasies te veren~g in 'n party 
wat genoem sal word die Fede
rasie-party. 

SKENK 

MERINO- en KARAKOELWOL 
• 

VIr 

DUITSLAND 

e Hierclic vrouens en kinders is besig om met wol van Suid
Afrika te brei. 

e U wolgeskenk sal nie net klet·e en komberse beteken nie, maar 
ook werk vir duisende arme bannelinge. 

e 1\lerinowol is noodsaaklik om Karakoelwol doeltreffend te 
\'erwerlc. 

1\lerk 11 wol D A II A en stuur dit na 11 eie makelaar en 
stel ons daarvan in kennis . 
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