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Geregistreer aan die H oofposkantoor as 'n Nuusblad. SAM KAHN SE RE.IS OORBODIG: 
VIND BUITELAND KLAAR INGELIG 

Jrg.9 Kaapstad, Woensdag, 1 Februarie 1950 Prys Sd. No.ll 

•• 

In die Y stergordyn
lande word soveel pro
I>aganda teen Suid-Afri
ka versprei dat mnr. 
Sam Kahn, rooi L. V. wat 
so pas nit die huiteland 
teruggekeer het, rlit nou
liks nodig gevind het om 
sy vriend<- agter die gor
dyn. ,in Le Jig" omtrent 

die land waarvan hy 'n 
burger h,, volgens 'n 
artikel oor sy reis in die 
Kommunistiese h I a d 
Guardian. 

Die eerste feit wat hom J;e
tref bet, a ldus mnr. Kahn, 
was dat sy Kommunistiese 
Party-kaart 'n paspoort tot 
internasionale vriendskap ,in 
elke deel Yan Europa" was. 

,'n Ander ontdekking wat 

ek oorsee gema.ak het, was 
dat dit nit' \ir my nodig wa<, 
om lang en kritiese t~espruke 
te hou om die mense claar on
der die indruk te bring van 
watter nuzi-ge~oinde regering 
ons in Suid-Afrika. bet nie. 
Die belang-,teUing in Suid-

INDIERS SLUK LONDENSE 

Afrika is geweldig en ek bet dit 
as vohloende ge,•ind om uit
treksels uit ons wetboeke ,·oor 
te lees, lewens- en sterfteRyf<•rs 
te noem van ons vo!k en om 
kolomme uit Hansard voor te 
lees van toesprake deur dr . 
lUalan, dr. Donges, Eric Louw, 
mnr. StrJdom en under Xa~io
nale leiers. 

,.Engclse bet gou tot hul cie 
gevolgtrckkinge gekom. Soos 
een Britse Arbeidcr-parlcmcnts
lid aan my gcse het: .,Dit is die 
dinge waarvoor ons Gobbcls op
gehang hct." PIL MET GEJUIG 

Met grool vlaggeswaai het die lndiese volk vcdcde Donrlerdag die 
Britse gesuikerde empire-pH gesluk toe Judie formecl sy Britse henaming 
van Dominium verander het na Repuhliek - nog steeds binne die Britse 
Statebond, en dus met voile handhawing van die Br·it~:~e konneksic. Engels 
sal nog vir vyftien jaar die amptelike taal hly. 

Die nuwc grondwel JU'oklamee:.- ludiC: as 'n ,,soewer·eine, rlemokt·atiese 
r epuhliek" en maak vom·siening vit die parlementet·e stelsel op feder·ale 
basis. 

Laasgenoemde feit herinuer aan die Cape Times se gerusstelling aan 
Britse lesers in ''erhand met lndie se posisie toe die Rykskonfer.::nsie in 
Louden verlede April die hesluit geneem het om ludic 'n,repuhliek te laat 
word: 

Dit Was Goed 
Waarom Kwaad? 

.,Die noodsaaklikste vereis
lcs vir lidmaatskap van die 
Statcbond is ccndersheid van 
belange en 'n g<'meenskaplike 
aanvaarding van vrye parle
mentere in.,tt>lling.,, Solank dit 
bly, kan dit> we<,enlike eenheid 
van die Statebond nie verswak 
word n ie, net soos dit nie 'er
sterk kan word deur formules 
en formalitt•itc nit>.'' Dit is met groot belangstelling en 'n mate van benedi

ging wat ek die onlangse onthullings, of laat my dit licwer 
noem, openbaarmaking van pogings deur partyleierl'> tot 
grotere samewerking, gelees het, skryf genl. J. A. Smith. 
Ek begryp nou nie waarom daarteen beswaar gemaak word 
nie en waarom een van die leiers, dr. ~lalan, so kwaad 
geword bet dat by nou sommer 'n valse, 'n moedswillig 
valse, beskuldiging teen die O.B. maak dat dit nou die 
in strument van die S .A. Party sou wees. 

As hicrby gclees word dr. 
Malan se oordccl oor die Britsc 
parlementerc stclsel in 1941, is 
dit duidelik wat die handhawing 
van hicrdic instclling vir Indill 
beteken. Dr. Malan hct gese: 

BEVORDER I~lPERIALISME 

,\\'at ook ul ten gunste van 
die parlementt're stelsel in nu
der dele 'an clie werelll gt> . .,e 
mag word, i., dit uit dit> volks
oogpunt bf'skou, in Suid-Afri
ka in it>der geval ' n misluk
king gN\'e('s. Dit het die 
magsmiddel geword IN DIE 

D r. 1\falan se pogings, soos 
geopenbaar, verdien seer st>lu•r 
die grootste waardering von die 
kant van die nasionaalg<'.,inde 
mense in ons land. A., 'n oor
tuigde lid van die O.B. juig ek 
sulke pogings tot verkr~ ging 
van nouere samewerking binne 
eie geledere van die II.N.t>. vir 
samewerking met ander nnsio
naalgesinde partye of groetle toe. 
My beswaar teen dr. Malan se 
Ieiding was nog altyd en hoof
saaklik gebrck aan, of afwcsig
heid van pogings tot samcwcr
king. As dr. Malan nou, soos 
bewccr is, 'n hegter cenheids
party van sy los aanmckaar ge
skakcldc provinsiale partyc bc
oog vir doeltreffender volks
aksie dcur middel van samcwer
king, of die omskepping van die 
Herenigde Nasionale Party in 'n 
grotcr en meer omvattcnde Na
sionale Party waarin al die tans 
bcstaande nasionalc groepe (bv. 
A.P. en O.B.) inbcgryp word, 
dan sou ek hom aile bystand 
vcrleen as ek kon en mag. 

ONS WEET 

Ek glo nie dat die openbaar
making van daardie verlange of 
pogings van dr. Malan hom en 
die nasionaalgcsindes wat volks
geluk inderdaad nastrewe, enigc 
skade by die nasionaalgesindcs 
kon gedoen hct nic. Inteendeel. 
Ons weet tog immcrs, want dit 
is nie 'n gchcim nie, dat dr. 
Malan en mnr. Havcnga wcrk
lik probeer saamwerk en sovcr 
saamwerk as wat bulle kan of 
gcgun word dcur die minder tot 
samewerking-gcncigde kollcgas. 
Ons wat buitc partyverband 
staan, sien in sullte pogings die 
vcrwesenliking van die strcwc 
vir 'n mccr algcmene en gc
mcenskaplikc volksbeweging 
'n volksfront wat sterk gcnocg 

sal wces om Suid-Afrika uit die 
kloue van sy liberalisticsc en sy 
wapenbrocr, kommunisticse vy
ande, te red. 

W,\XHOOP B~A 

Ek hcrhaal weer: As dr. HA.."DE VA." DIE OE-
Malan wcrklik pogings soos ver- OROA:\ISEERDE G E L D-
meld is, maar wat dcur hom l\IAG wat deur middel 
ontkcn word, aangewcnd hct, van '-Y eie pers die public-
gee dit my hoop en die moed ke opinic manipuleer vir ~>Y eie 
dat ons kan saamwcrk en iets voordcel en TEN BEHOEWE 
tot stand kan bring grotcr en VAN BRIT8-Il\1Pl'~ IUALI8-

belangrikcr as tydelike en ver- TIESE BELA."GE." 
bygaandc partywinstellings op Dit is daarom bcgrypend dat 
die tclborde langs die stryd- 1 die ,.nuwc status" van IndW 'n 
arenas. Die katagoriese en vly- rescp is wat in Lomlen ,·oorbe
mendc ontkenning egter het my : rei is, soos deur die Daily Tele
hoop vir my volk se to!'koms graph verlede April geopcnbaar. 
byna uitgen;s, wa<~ dit nie dat Die blad bet verwys na dif' spe
ck 'f'Ntf'rking van my geloof in s iale ge~>ante wat di!' B r itsc re
die toekoms van on., 'olk guan gering voor die konft'r<'n'>ie na 
'!oek hct in die g!''ttf'ldf' ideale die dominiums ge.,tuur het -
en strewe van die Q<,<,cwabrand- sir Percy Leisching het dr. 
wag, wat nie die v~and van l\lalan kom spref'k - wat 
!'nig~> party wil W!'es wat deur I ,.die grond vir oorccnstemming 
milldel van volkscl'nheid en dccglik voorberei hct". Die blad 
kragtiger en docltreffender I hct die besluit as 'n ,.sukses" 
,·olk<,organisasie die gelukkige 1 bcsing en daarop gcwys dat dit 
f'n ''eh·arende voortbestaan van · weinlg verskil aan die bestaan
di!' volk nm S.A. nu'ttrewe nie. de tocstand sal maak. ..Die stei-

Dit ~oou 'n tragedie wees in- sci van imperiale voorkcur sal 
llien sulke J.>Ogings, a<; wat in bly voortbestaan" en Imperiale 
hit>rdie blad gepublbeer is, nie ondcrlingc raadplcging en same
a.angewend was n ie - baie gro- wcrklng sal gchandhaaf bly. 
ter as wanneer dit wei aangf'
wend was maar Yt>rwerp is. A<o 
lua.,genoemdP die ge,al is, dan 
meen ek is dit on., alma! se plig 
om daardie pogings van dr. 
1\lula.n en m nr. Havenga t(' 
<~terk. As sulkc pogings as 
vyandig tccnoor die beleid van 
cnigeen van die twcc nasionaal
gcsinde partyc deur enigeen 
van die tw<'e lcicrs geag word, 
dan moct ons hom of hullc <nic 
aileen bewN'n nic, maar vcr
wcrp. Dan lmn hullc die volk 
nie Ianger met bcloftes mislci 
nie. 

" 

E:\lPffiE VERSTERK 
Inderdaad het nicmand min

der nie as dr. Malan hierdie be
sluit, waaraan Indie verlcde 
week uitvoering gegee het, in 
die Unie-parlement as volg bc
skryf: 

,Wat hi('r gedoen is (die 
Londense be!lluit, wa~\r clr. 
!'llalan Suid-Afrika verte('n
woordig hl't), i., nie gedot>n 
tot ,·erbreking ,·an dil' Statl'
bond nie. \\'at gedoen i.,, i., 
gedoen tot Ollbouing ,·an dh• 
Statebond, tot behoud van die 

Statebond in sy eenheid en in 
sy mag . . • die eenheid van 
die Stutebond en daarmee s_y 
krng en mag in die w~reld 
is behou geword en ck wil se 
io; ver<,terk geword." 

BRITSE HA."DEL 
En Die Transvaler, H.N.P.

blad, het in sy besprcking van 
die nuwe status tot onderstaan
de gcvolgtrekking gckom: 

.,Die slotsom waartoe mens 
dus geraak is dat Brittanje 
by die jongste konstitusionele 
vcrandering enorm baat ge
vifl(l het. \\'at \ir hom hoof
saak was, naamlik clie behoud 
van die Indiese mark, wat op 
sy beurt meebring dat lnclie 
dt>el van die Stntebond moet 
bl~·. is bereik.'' 
Nege maande scdcrt die Lon

dcnsc proefneming aangekondig 
is, rapporteer die · Lon dense 
Times verlede week as volg oor 
hicrdie Britse set: 

,Die nuwe aankondiging het 
reeds goeie re.,ultate gelew<'r. 
Dit bet die lug ge~ouiwer en 'n 
merkbare Vt>rb('tf'ring in Brits
lndiese betrekkinge teweegge-
bring • . • Die Brit vind dat h~· 

(Vir Britse Arbeidcr-parle
mentslcdc wat so onkundig om
trent wereldsake is dat hulle 
onder die indruk verkccr dat die 
Brittc .,vir Gobbels opgehang 
hct", is dit natuurlik moontlik 
om enigicts omtrent Suid-Afrika 
ook wys te maak.) 

WEERSTANDGROEPE 
TEEN ROOIES 

Wccrstandbcwcgings teen die 
Kommuniste agtcr die Yster
gordyn is nog steeds bcdrywig, 
volgcns verklaring van genl. 
Bedell Smith, voormalige Amcri
kaansc ambassadcur in Moskou. 
Sulke weerstandgrocpe word 
nog gevind in die Oosseestatc 
en die Ukraine. Hy het dit as 
'n .,taamlik goed gcorganisecrdc 
ondcrgrondsc bcwcging" be
skryf. 

met die lndier kun handel dr.Yf I DIE :.\lA..~ wat 'n motor mt>t 
in 'n gees van openbartigheid, een hand bestuur, beland uit
wat 'n verkwikkcnde veramle- eindelik voor die preek!ltoel. 
ring is van die ugterdog wat !10 Sommige loop duarheen; nnd('r 
algemeen was in <lie dae van word danrheen gedra. - (l>ad-
Britse bestuur.'' 'eiligheidsnuusbrief), 

SO SPEEL BULLE 
.,RECEIU,\'GSKOLJFERS" EEN VIR EBV 

U ITCEV A,\'G 

REGERI.,.G SE GROOT KAlVO,\'.'VE 
SWYG 1\'0G 

OPPOSISIE-SPREKERS SE SWEEPSLAE 

Jf'APE,\'S J'A,\' ALLE SOOR1'E IN DIE 
VOLKSRAAD 

SMUTS SE VYFPU;\'TIGE AAiVV AL 

Bostaand~ is 'u paar kocrmllopskrifte ho 
vet·slae van die verrigtinge hinne die pul'le
ment~ waar die volk se regeriug verondf'r~tel 
is om hesig te wees met heplanuing, hcraad 
en hevordcring van die landshelange. 

Hoe la:1k gnan die volk toelaat dat daar 
krieket. gespet'l word met sy helange of dat 
sY landsber;tuur die vorm aanneem vm1 'n 
~apenskou met partypolitieke skynge" egte '! 

Koerantvet·sla.- oor die ,·errigtings '\·an 'n 
ware volksrt'gcl'ing, soos ons dit in die Boere
•·epublieke gehad het, sou gelui het: 

UEGEHING LOODS AANV AL OP AAN
KUUIPENDE WOESTYN 

VOLKSRAA[) BESPHEEK 01\lVATTENDE 
PLAN VIH EKONOl\HESE 

ONTWIKKELING 

VOLKSHAAD SE VYFPUNTIGE AANSLAG 
OP TEIUNG 

In plaas hiervan word die volk tans verga!' 
op 'n pm·typolitieke krieketspel of 'n pazoty
politi .. ·kt• skyngf'veg in woorde waarin die een 
die antlt'l' ~o. sleg moontlik proheer se. 



BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 1 FEBRUARIE 1950 

JAARVERGADERING VAN SANLAM 
Fondse Groei Aan Met 

Byna £2~ Miljoen 
Jaarlikse lnkomste Nou £4 Miljoen 

Winste Vir Die Jaar Oortref £900,000 
Verhoogde Bonus Van £2'2'-% Word Gehandhaaf 

WINSDELENDE PREMIES WORD VERMINDER EN SPES1>1LE BONUS 
VERKLAAR 

Die Algemene Jaarvergadering na afsluiting van die 
31ste volle _jaargang van die SUID-AFRIKAANSE NASIO
N ALE LEWENSASSURANSIE 1\IAATSKAPPY, BE PERK 
(SANLAl\1), is op Woensdag, 25 Januari~ 1950, by die 
Hoofkantoor van die 1\faatskappy in Waalstraat 28, 
Kaapstad, gehou. 

jaar se winste oorgcbring na 
hierdic jaar. Altcsame was daar 
dus £992,000 beskikbaar vir toe
wysing en verdeling onder ons 
pollshoucrs. Hierop kom ek 
later weer terug. 

GEBREK AAiX KANTOOR
RUIJ\ITE, EN BOU

PROGRAM 
Die Voorsitter, dr. die Edelagbare W. A. Hofmeyr, het 

die vergadering soos volg toegespreek:- Ons bet weer gedurendc die 
afgclope jaar te kampc gehad 
met die s&remmende invloed van 
'n groot tekort aan kantoor
ruimte by die hoofkantoor van 
die Maatskappy, en ons wend 
derhalwe pogings aan om tyde
like vcrligting te verkry. Ook 
het u Direksie ged,urcndc die 
jaar voor die probleem tc staan 
gekom van die oprigting van 'n 
nuwe hoofkantoor op 'n pcrseel 
wat genoegsame speling laat vir 
toekomstigc uitbreiding. En 
dit bring my dan tot die eerstf" 
belangrike bcsluit van die jaar. 
Na grondigc ondersoek en na 
sorgvuldige bcraadslaging, wat 
vyf jaar gcduur het, is 'n per
see! 21 akkcr groot in Bellville 
vir hierdle docl aangekoop, en 
argitektc is reeds aangestel om 
die nuwe gebou te beplan, wat, 
na ons hoop, binnc twee jaar 
betrck sal kan word. 

Die afgelope jaar was vir ons 
om meer as een rede 'n jaar 
van besondere betekenis. 

In die eerste pick moct ek 
met spyt aankondig dat beide 
dr. M. S. Louw en mnr. G. F. S. 
de Villiers op 31 Desember 1949 
reeds met pensioen afgetree het, 
eersgenoemde as Besturende 
Direkteur en laasgenoemde as 
Sekretaris, en bulle dus finaal 
onttrek het aan die aktiewe 
bestuur van ons Maatskappy. 
Hierdle twec hoofamptenare, 
wat van die begin af in die 
Maatskappy se diens gestaan 
bet, moes reeds vanaf die kin
derjare van Sanlam se bestaan 
die verantwoordelikheid van 
leierskap op bulle skouers neem. 
Dit is onder bulle bekwame en 
vera! bulle simpatieke Ieiding, 
wat nooit aan buigbaarheid ont
breek bet nie, dat Sanlam sy 
groot vooruitgang gemaak en sy 
merkwaardige hoogtepunte be
reik het. Dit is met leedwese 
dat ons van bulle afskeid neem 
as amptenare, maar gelukkig 
sal bulle nog Sanlam en sy ver
wante maatskappye In die hoe
danigheid van direkteure dien. 
Dr. Louw bly ook aan as Bestu
rende Direkteur van Bonuskor. 
In hierdie verband herdink ek 
met leedwese die afsterwe van 
mnr. J . P. Feenstra wat, na jare 
diens in noue samcwerking met 
dr. Louw en mnr. De Villiers, 
aan die end van 1947 afgetree 
bet. Hy is, soos u weet, in 
Januaric 1949 oorlcdc. 

'n Verdere rede waarom 1949 
vir ons 'n jaar van besonderc 
betekcnis is, le daarin opgesluit 
dat etlike gcwigtigc besluite 
gcdurendc hierdie jaar gencem 
moes word. 

Ecrs behandel ck kortliks die 
bcdryfsresultate van die jaar. 

NUWE BESIGHEID 

Aansockc om nuwe vcrseke
rings is gcdurende die jaar vir 
'n versekerde bedrag van 
£25,015,000 ontvang. Hicrvan is 
25 925 aansoeke aangencem en 
polissc met 'n totale versekerde 
bcdrag van £21,828,000 uitgercik 
Die jaarliksc premies ten op
sigte van hierdie uitgereikte 
polissc bcdra £619,000 en die 
enkclpremics £150,000. Die ver 
meerdering in ons gewone nuwe 
besighcld hct £1,600,000 bcdra. 

L""KOMSTE 

Die inkomste van die Maat
skappy uit aile bronnc bet 
gedurendc die jaar met £418,000 
vermeerdcr <>n staan tans or 
meer as £4 miljoen. Die totalc 
n"tto premic-lnkomste bet m<>t 
£388,000 vermccrder tot £3,300,000 
en rente, divldcnde en huur met 
£124 000 tot £646,000. Enkelpre
mies en konsiderasies vir lyf
rentes het egter met £94,000 v<!r
minder tot £152,000. 

UITBETALINGS 

Ons ondervlnding wat sterf
tes betref was hlerdie jaar min
der gunstig vergeleke by vorige 
jare. Doodaeise bet met 
£132,000 gestyg tot £415.000. Die 
sorgwekkende iCtal padongeluk
ke tref Sa.nlam natuurllk ook. 

Gedurende die jaar het ons 53 
else uitbctaal met 'n totalc be
drag van £42,000 ten opsigte van 
persone van wie die meestc in 
die fleur van bulle lcwens, as 
gevolg van padongelukkc, die 
!ewe ingeskiet bet. Vervaltyds
eise bet £195,000 en ongesklkt
heidseise en rentevrye lcnings 
£13,000 bcdra. Aan afkopings en 
afgekoopte bonusse is £189,000 
uitbetaal. Kontantbonusse het 
met £20,000 gestyg tot £82,000. 
Die totale uitbetalings (uit
sluitende kontantbonusse) het 
£814,000 beloop. Die totale on
koste het met £59,000 gestyg tot 
£748,000. Hierdie styging Is 
minder as wat verwag kon word 
as die aanmcrklike styging van 
ons premie-inkomste in gedagte 
gehou word, en daar was 'n ver
dere daling met .17 persent tot 
21.67 persent in onkoste, uitge
druk as 'n persentasie van die 
prcmie-inkomste. 

FONDSE 

Die netto resultaat van die 
jaar se bedrywighede was die 
aangroei van die fondse met 
nagenoeg £2! miljoen. Nadat 
£162,000 na die Beleggings
rcserwe oorgedra Is, het die 
Lewcnsversekeringsfonds op 
£16,706,000 te staan gckom-'n 
vcrmeerdering van £2,323,000 op 
die vorige jaar se syfcr. 

Vir ons polishouers mag dit 
van belang wccs om te vernccm 
dat die nuwc pcrseel teen 'n 
prys van 1/3 per vierkant voet 
o.angekoop is, teenoor 'n gemld
deldc prys van minstens £10 per 
vierkant voet wat in die sen
trale dee! van Kaapstad betaal 
sou moes word. 

In die besonder word aandag 
~eskenk aan die bcplanning van 
rile nuwc gebou ten cinde aile 
nodigc geriewe o.an die perso
necl te verskaf en om die mees 
ekonomiese en docltreffendste 
uitvoering van die wcrksaam
bcde van die Maatskappy by sy 

BELEGGINGS EN RE..~- hoofkantoor te versckcr. Op 
VOET vcrsock van die Raad het ons 

Die totale bate het met 
£2,429,000 gestyg tot £17,784,000. 
Die vcrnaamste vermccrderings 
hct plaasgevind ten opsigte van 
verbande (wat met £886,000 
gestyg het), lenings aan muni
palitelte (wat met £464,000 
gcstyg het), skuldbricwe, staats
effekte en lenings op polisse 
(wat met £266,000, £105,000 en 
E236,000 onderskeidclik toege
"leem hct). 

Daar mocs gcdurendc die jaar 
beleggings gevind word vir 'n 
bedrag van £3,566,000. Hlerdie 
bedrag Is bcle om 'n opbrengs 
van £4/12/- persent te !ewer, 
teenoor £4/ 9/ 2 persent vir die 
vorige jaar se nuwe bcleggings. 

Vir enige jare reeds kon ek 
meld dat nuwe belegglngs teen 
'n stygendc rente-opbrcngs ge
maak kon word. Hierdie felt 
word dan ook. soos ek verlede 
jaar voorspel het, weerspieel in 
die gemiddeldc verdiendc rentc
voet vir die afgelope jaar, wat 
£4/4/11 perscnt was tccnoor 
£4/0/3 pcrsent vir die jaar 1948. 
Sover deur ons Bele~gings
departement vasgestel kan word 
uit bulle statistiese ontledings. 
bet die nciging tot styging in 
die gangbare rentevoet wat op 
nuwe beleggings verdien kan 
word, nog nlc sy hoogtepunt 
bereik nie. 

WINSTE VIR DIE JAAR 
OORTREF .£900,000 

Hoofbcstuurder, mnr. A. D. 
''Vasscnaar, onlangs die Vcrenig
dc State van Amerika en Kana
da besoek. vera! om die jongstc 
ontwikkelings in hicrdic rigting 
te ondcrsoek. Sy aanbcvelings 
word aan ons argitekte oorge· 
dra vir uitvoering. 

In hicrdic verband wil ek ook 
meld dat ons 'n groot boupro
~ram voorhande het wat ook 
ander stede insluit. In Johan· 
nesburg het ons 'n groot persee' 
op die hock van Sauer- en Kom
missarisstraat aangekoop en die 
planne vir ons nuwe gebou daar 
is byna voltooi. Ons gcbou ir 
Lovedaystraat is reeds vcrkoop 
'loewel ons ons bestaande kan
tore daar bchou totdat die nuwe 
gebou voltooi is. 

Die planne vir 'n gebou in 
Salisbury is ook voltooi. Om· 
verwag dat 'n boupermit binne
kort toegcstaan sal word. 

In Bellville nader die gcbou 
waarin ons distrikskantoor gc
hnisvcs sal word, voltooiing, so 
ook ons gebouc in Oos-Londcn 
"n De Aar. 'n Aantal ander 
stede en dorpe- waarondcr Port 
Elizabeth en Worcester van di<> 
vernaamste is- kom hicrdie jaar 
in ons bouprogram in aanmer
king. 

'n Besondcrc faktor wat ck 
hicr wil meld is die feit dat 
ons gewoonlik ou bestaandl' 
geboue moet sloop voordat ons 
met die oprigtlng van 'n nuwc 
p;ebou kan begin. Deur die bc
staande Huurwet word huur-

Die normale bedryfswins vir dcrs van sulke ou geboue in 
die jaar bet £873.000 bedra. As staat gestel om 'n bouprogram 
hierby gevoeg word die toege- tc vertraag deur eisc te stel wat 
valle kapitaalwins van £62,000, onredelik is en wat ons nie altyd 
beloop die totalc winste vir die kan nakom nie. So ·n uitwer
jaar £935,000. Daar was ook king is seker nle deur ons wet
£157,000 ontoegcwys ult verlede . gcwers in die vooruitsig gestel 

of bedoel nie, en die vraag ont
staan of hierdie aangeleentheid 
nie ondersoek van owcrhcidswee 
verdicn nie-veral In 'n tyd 
waar 'n ernstige verslapping in 
die boubedryf ingetrce het. 

VERHOGING VAN REl\'TE
KOERSE 

Ek bet reeds daarop gewys 
dat ons nuwe bclcggings teen 'n 
steeds stygende opbrengs kan 
maak. 

Die styging in die rcntevoet 
op staats- en munisipale-effekte 
het as eerste onmiddellike ge
volg 'n aanmerklike daling in 
die markprys van die effekte 
gehad, waardcur 'n problecm vir 
ons en ander finansielc inrig
tings geskcp word. Ingevolge 
die Assuransiewet en die Wet 
op Banke en Bouvereniginge 
moet staatseffekte teen die 
markprys in rekening gebring 
word indien dit laer as die 
boekwaarde is. Daardeur word 
sulke inrlgtings vereis om die 
effckte sc boekwaardes tot 
markprys af te skrywe. Dit 
kan gedoen word deur die aan
wending van spesiale rcscrwes 
soos belcgglngsreserwes en gc
beurlikbeidsfondse. lndien sulk<' 
instellinge nic die nodige reser
wes beskikbaar het nie, kan 'n 
styging in die rentevoct met 'n 
gevolglike dallng in markprys<' 
van effekte dus 'n netelige 
probleem skep. 

Vir die lewensversekerings
maatskappy is daar egter 'n uit
wcg. Omdat 'n styging in die 
rentekoers tot gevolg bet dat 
die gemiddeldc opbrengs op 
die fondsc ook styg, kan 
d i e lcwensvcrsckcringsmaat
skappy daartoe oorgaan om sy 
laste ook teen 'n hoe rentevoet 
te waardeer. Daardeur sal die 
reserwes wat teen die laste ge
hou moet word vcrminder word, 
en dit dien dan as 'n teewig vir 
die vcrmindcring van die mark
wao.rde van sy effckte. Daarin 
le daar vir die lewensverseke
ringsbcdryf en sy polishouers 
'n natuurlike beskerming teen 
die nadelige gevolge van 'n 
skielike daling in die mark
prysc van effekte, wat ander 
krcdietinrigtings nie het nic. 

Dit is vir my besonder ver
blydcnd om te kan meld dat dit 
vir ons onnodig was om ons 
lastc op 'n boer rcntevoet te 
waardcer: inteendecl is on~ 
waarderingsbasis ictwat ver
sterk. Ons belcggingsrcscrwe I!! 
mecr as voldoendc om die 
daling van effektepryse wat 
reeds plaasgevind het, tc dek 
en dit was selfs nie nodig om 
van ons Gebeurlikhcidsfonds. 
wat £400,000 bedra, vir hierdie 
doc! tc gcbruik nie. 

Die ander kant van die saak is 
natuurllk dat 'n styging van die 
rentcvoet ons winspotcnsiaal 
versterk. Ek het aile rcdc om 
te glo dat 1950 'n verdcrc sty
~ing in die gemiddelde rcnte
opbrengs van ons fondsc sal 
meebring, wat dan op sy bcurt 
die winstc gunstig sal raak. 

ONTLEDDI'G EN AA..VWEN
DING V IL" ONS WINSTE 

Ek het reeds aangetoon dat 
ons £992,000 beskikbaar gcho.d 
hct vir aanwending en dat 
£873,000 daarvan bestaan het uit 
normale bedryfswins wat in die 
afgelope bedryfsjaar ontstaan 
het. Die bedryfswins staan 
~elyk aan die koste van 'n 
samegestelde b o n u s van 
£2/8/10 perscnt. _ 

Wat die vcrdcling van die sur
plus van £992,000 betref het u 
Direksie besluit om eerstens die 
kapitaalwins van £62,000 waar
na ek reeds vcrwys bet, en 
daarby nog £100,000 uit die 
bedryfswins van die jaar (d.w.s. 
'n totale bedrag van £162,000} 
aan te wend vir die verstcrking 
van die beleggingsreserwe. 
Verder is £10,000 oorgeplaas na 
die Pcrsoneel-pensioenfonds. 'n 
Ontoegewese balans van £65,000 
is oorgedra na die volgende jaar, 
nadat voorsiening gemaak is vir 

, 

die koste van die verklaardc 
bonus. 

BO~"'US OP £2/2/- PERSENT 
GEHAN'DHAAF 

'n Bedrag van £751,000 word 
opgcneem deur die verklaring 
van 'n bonus teen £2/2/- per
sent, bereken op die versekerdc 
bcdrae plus opgehoopte bonusse 
ten opsigte van aile winsdelende 
polisse wat op 30 September 
1949 nog van krag was. Aan 
houcrs van winsdelende polisse 
met kontantbonussc Is 'n kon
tantbonus gelykstaandc aan die 
volle vcrdiskonteerdc waarde 
(volgens die waarderlngsbasis) 
van die bogenoemde rever
sionere bonus toegeken. 'n 
Tussentydse bonus teen die
selfdc koers is ook ten opsigte 
van die lopende jaar vcrklaar. 

Soos u weet, het ons vcrlede 
jaar ons bonuskoers van £2 per
sent tot £2/ 2/- perscnt verhoog. 
Waar die totale winste vir die 
jaar die koste van 'n bonus teen 
die verhoogde koers met meer 
as £180,000 oortref bet, kon die 
verhoogdc bonus dus maklik 
gehandhaaf word. 

VERJ\tiNDERING VAN 
PRE:\UES 

Ek kom nou tot die twcede 
belo.ngrike besluit wat dcur die 
Direksie gcneem is. 

Soos ek reeds by vcrskillcndc 
gelccnthcde aangetoon bet, was 
ons normale winste oor die voor
afgaande po.ar jaar gelyk aan 
die kostc van 'n samegestelde 
bonus van naasteby £2/10/ - per
sent. Die stygende rentekocrs 
gee ons rede om selfs boer wln
ste in die onmiddellike toekoms 
te verwag. Die vraag waarvoor 
u Direksie dus tc staan gekom 
het, is hoc om met hierdie win
ste te handel. Soos ek so pas 
verduidelik het, beskik die 
Maafskappy oor genoegsame 
reserwes as voorsiening vir ge
beurlikhede. Ons het dus die 
stadium bcrcik waar die Maat
skappy 'n grotcr deel van sy 
winstc onder sy polishouers kan 
vcrdeel by wysc van 'n ver
hoogde bonus. 'n Ander uitwcg 
is natuurlik om die koste van 
vcrsekering vir ons winsdelendc 
polishouers deur verlaging van 
die premietaricwe te verminder, 
waardeur die winstc vanself ver
minder word. U Direksie bet 
dan ook besluit om laasgenoem
dc weg te volg. Ons premics 
vir winsdelende polisse is her
sien en ten opsigtc van die 
meeste tabelle is aansienlike 
verminderings aangcbring. Die 
gcwysigde premics wat op nuwe 
versekerings van tocpassing is, 
is reeds op 1 Januarie 1950 in 
werking gestel. 

SPESIALE BONUS 

Hierdic besluit om die wins
delcnde premies tc verminder, 
het onmiddellik die vraag laat 
ontstaan of daar 'n tocgewing 
gedoen moet word aan bestaan
de polishouers wat op bulle 
winsdclcndc polisse die boer 
premics wat in September 1939 
in werk gestel is, betaal. u 
Direksic het besluit dat dit ge
doen moct word en wei op 'n 
billike en cwcredige basis. Aan 
winsdclcndc polishouers wat die 
hoer prcmics bctaal, word 
benewens die gewone jaarlikse 
bonus nog 'n spesialc bonus toe
geken as vergoeding vir die 
betaling van premies teen die 
boer tarief. Hierdie spcsiale 
bonus is betaalbaar saam met 
die versekcrdc bedrag onder die 
polis wannccr dit kragtcns die 
polisvoorwaardcs betaalbaar is. 

Die spesialc bonus is in die 
vorm van addisionele dekking, 
en die bcdrag daarvan is gelyk 
aan die versekerde bedrag wat 
op grondslag van die bestaande 
nie-winsdelendc tariewe op die 
huidigc ouderdom van die polis
houer aangekoop kan word vir 
die verskil tusscn die prcmic 
deur hom betaalbaar en die 
prcmie wat hy sou betaal het 
as die nuwe winsdelende tariewe 
van toepassing was op die uit
reikdatum van sy polis. 

Hierdie spesialc bonus sal die 
toekenning van toekomstlge 
bonussc op geen wyse be-invlocd 
nle, en sal self geen verderc 
aandeel in die winste van die 
Maatskapyy he nie. 

Graag wil ek u aandag daarop 
vcstig dat die houers van wins
dclcnde polisse wat tussen Sep
tember 1939 en 31 Desember 
1949 uitgereik is, benewens die 
spesiale nie-wlnsdelcnde bonus, 
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Jaarvergadering 
Van Sanlam 

(Vervolg) 
ook nog tesame met die nuwe 
polishouers 'n bonus van £2/2/
persent, jaarliks saamgestel, 
ontvang. Hierdie bonus is 2/
persent hoer as die vooroorlog
se bonus-dus 2/- perscnt boer 
as die hoogste bonus wat enige 
aansoeker tussen 1939 en die 
end van 1948 op grond van ons 
vorige resultate kon verwag het. 

Hlerdie aankondiging is vir 
my 'n waardige bekroning van 
'n periode tussen die eindc van 
die oorlog en die huidige tyd
stip, wat ons sal onthou as hoof
saaklik 'n tydperk van konsoli
dering. 

DEVALUASI E 

Ek voel dat ek kortliks lets 
moet se oor die onlangse 
devaluasie van ons geldecnheid. 

D evaluasie was 'n stap wat 
deur 'n krisistydperk aan ons 
opgedring Is, en aileen onder 
daardie omstandighede was dit 
geregverdig. Verskillende be
drywe, soos bv. die goudbedryf, 
sal grotendeels daardeur gebaat 
word; maar as devaluasic In 
verdere inflasie sou ontaard, 
met 'n gevolglike vermindering 
in die koopkrag van ons geld
eenheid, sal die nadelige ge
volge daarvan vir die sparende 
publiek verreweg die onmiddel
like voordele oorskadu. Namens 
die polishouers wat hulle spaar
gelde aan Sanlam toevertrou 
het en aile ander spaarders voel 
ek my dus gerocpe om te wys 
op die nadelige uitwerking van 
'n moontlike verdere inflasie, en 
wil ek die hoop uitspreek dat 
die Regering in staat sal wees 
om deur doeltreffende mast
reels verderc inflasic te verhoed 
en dat die volk alle pogings in 
die stryd teen inflasie sy voile 
steun sal gee. 

In hierdie verband wil ek tog 
ons polishouers se aandag ves
tig op Bonuskor. Deur die stig
tlng van Bonuskor is aan San
lam-polishouers die geleentheid 
gegee om bulle kontantbonusse 
in aandele van 'n maatskappy te 
bel6 waarvan die bate hoofsaak
llk uit gewone aandele in ny
werheidsmaatskappye bestaan. 
'n Vermindering in die koop
krag van geld bring 'n styging 
mee in die waardc van goedere, 
en dus 'n styging in die waarde 
van di6 gewone aandele wat 
gocdere verteenwoordig. 'n 
Belegglng in Bonuskor is dus 
'n tecnvoeter vir die nadelige 
uitwerking van inflasie. 

NOORD-RHODESI~ 

Reeds vanaf 1932 dryf ons in 
Suld-Rhodesie besigheld. Egter 
eers vanaf 1945 bet ons onsself 
op uitbreiding aldaar toegele. 
Ons tak In Suid-Rhodesiii is nou 
goed gevestig, en ons het bcsluit 
om ook ons aktiwiteite na 
Noord-Rhodesie uit tc brei. 
Voorlopig sal Noord-Rhodesle 
onder die beheer van ons tak
kantoor te Salisbury staan. 

VERW ANTE 1\IAATSKAPPYE 

Nou 'n paar woorde oor ons 
verwante maatskappyc: 

African Homes Trust: 

Die African Homes Trust sc 
gesamentlike versekeringsfond
se bet met ongeveer £200,000 
gestyg en nadcr nou die £2 
miljoen merk. Sy totale inkom
ste u it alle bronne beloop reeds 
meer as £600,000 per jaar en die 
winste vir die afgelope jaar was 
besonder bevredigend. 

Snambou (Permanente) Bou
vereniging: 

Vir die jaar gctiindig 31 Maart 
1949 het Saambou weer die ge
bruiklike dividend van 4 per
sent op permancnte en sub
skripsie-aandcle vcrklaar. Bo en 
behalwe die versterking van 
reserwes wat dcur die Wet ver
els word, kon algcmene reser
wcs met 'n verdere bedrag van 
£5,000 versterk word en effekte 
bcnede markwaarde afgeskryf 
word. 

Op 31 Maart 1949 het Saam· 
bou se fondse £1,150,000 bedra
byna tweekeer soveel as 'n jaar 
tcvore-terwyl die fondse tans 
op meer as £H miljocn staan. 
Saambou se ontwikkeling oor
tref ons stoutste verwagtings en 
sy toekoms is versekcr. 

Bonuskor : 

Die rcsultate van die bedryfs
jaar van Bonuskor, wat so pas 
afgesluit is, is nog nle beskik
baar nie, maar dit is reeds be
kend dat Bonuskor weer vir die 
jaar geeindig 31 Desember 1949 
'n dividend van 5 persent ver
klaar het. Dit is die derde 
agterecnvolgende jaar ten opsig
tc waarvan hierdie dividend 
gehandhaaf is. 

As ons in ag neem dat die 
afgelope jaar gekenmerk was 
deur lac beurspryse en gebrek 
aan aktiwiteit op die geldmark, 
dan is dit meer as bevredigend 
dat hierdic verwan te maatskap
PY van ons selfs onder hicrdie 
ongunstige omstandighedc tog 
nog sy dividend kon handhaaf 
en sy reserwes versterk. 

Bonuskor sc opbetaalde kapi
taal bet gedurende sy jongste 
bedryfsjaar gestyg van £505,000 
tot £632,000. Daar is dus a ile 
rede vir Sanlam en sy polis
houers om volle vertroue in 
Bonuskor tc he. 

OPSO~tl\UNG 

Ek hoop dat ek daarin 
geslaag bet om deur hierdie ult
eensetting vir ons polishouers 'n 
juiste prcnt tc skilder, nic 
aileen van die resultate van die 
afgelope jaar nic maar ook van 
die groot omvang van ons besig
heid, die hoogstaande stabiliteit 
wat Sanlam na 31 jaar bereik 
hct en die goelc winsvooruit
sigte vir die toekoms. Die kon
>erwatiewe beleid wat u Dir~:k
sie in d ie vcrlede gevolg tict 
word geregverdig deur die 
resultate wat bcbaal is, en polis
houers sal nou ten volle die 
vrugte van daardie gesonde 
beleid kan pluk. Die eerste 
twee paaiemen tc het bulle 
reeds ontvang by wyse van 'n 
vcrhoogde bonus op winsdelen
de polisse en vcrminderde pre
roles vir nie-winsdclende po
lissc. Verdere paaiemcnte het 
nou gevolg met die handhawing 
van die verhoogde bonus, die 
vermindering van premies op 
winsdelende polissc en die toe
kenning van 'n spesiale bonus 
J.an sckere polishoucrs. Met die 
:>og hierop rig ek dan 'n vrien
delikc versoek aan elk van ons 
tienduisende polishouers om 
Sanlam by bulle vricndc en 
kenissc aan te beveel. 

P E RSONE E L 

Met die aftrede van mnr. G. 
F . S. de Villiers as Sckretaris 
is mnr. F. N. H. Bonthuys tot 
hierdic pos bevorder. Verder is 
bevordcr tot Assistent-Aktuaris 
mnr. H. de G. Laurie en mnr. 
D. J. Malan wat albei geduren
de die afgelope jaar as aktua
rissc gckwalifiseer het. Ook is 
aangestel as Assistent-Sekreta
risse mnr. A. M. H . Ehmke en 
mnr. C. Baker. Eersgenoemde 
was voorheen takbestuurder te 
Johannesburg en later te Port 
Elizabeth. 

Die samestelling van die Be
stuur van die Maatskappy is 
dus nou soos volg:-

Hoofbestuurder: Mnr. A. D. 
\Vasscnaar. 

Aktuaris: Dr. G. H. Hansmann. 
Sekretaris: Mnr. F. N. H. Bont

huys. 
Rekenmeester: Mnr. J . K . A. 

Ehmke. 
Agentebestuurder: Mnr. W. J. 

Bezuidenhout . 
Assistent-Aktuarisse: 

Mnr. P . J. F. Scholtz. 
Mnr. H . de G. Laur ie. 
~fur. D. J . Malan . 

Assistent-Sekretarisse: 
Mnr. A. M. H. Ehmke. 
Mnr. P. R. lc Roux . 
Mnr. C. Baker. 

Hierdie geleentheid wil ek 
gebruik om die Raad se dank 
oor te dra aan ons Hoofbestuur
der, ander hoofamptenare, en 
aan die Hoofkantoor-personeel, 
die takbestuu rders en ander 
amptenare in takkantore en aan 
ons veldpersonecl vi r die ge
trouc diens wat hullc gedurende 
die afgelope jaar gclewer bet. 
Ek wens bulle 'n jaar van suk
ses toe. Laastens wll ek my 
dank betuig aan die lede van 
die Direksie en ook aan die lede 
van plaaslike d lreksles vir bulle 
hulp en m edewerklng. 

Va_kbonde Staan Op 
Kruispad: Kry Met . Nuwe 

Vraag Te Doen 
In die wereldkringe van arheid het die eeu-oue stryd tussen die demo

kratiese sosialisme aan die een kant en die diktatoriale kommunisme aan 
die ander kant opnu ut opgevlam. Organisa tories word die stryd gevoer 
deur die Kommunistiese lnternasionale Organisasie (Kominform) wat 
polities van aard is en wat deur middel van sy satelliet liggaam , die WcreM
federasie van Vak.honde, heheer wil kry oor die vakhondorganisasies van 
die werker s van die ver skilhmde volke van die wereld ; en deur die Sosialis
tiese l nternasionale Organisasie (Komisko), ewe-eens polities ' 'all aard, 
wat beheer het oor die Wester se WereMvakhond-Organisasie . 

H!erdic internasionalc stryd kennisgewlng van die stryd is wat vra dat die Raad by die 
moet noodwendig sy neerslag reeds gegec deur die Vakbond Westerse Wereldvakbond Or
vind in elke plaaslike vakbond- van Stoomketelmakers, yster- ganisasie moet affilieer. Aa n
organisasic in die wereld. Yak- en staalwerkers en skceps- gesien d nar skerp verdelingslyne 
bondleiers sal moet kant kles - bouers wat 'n beskrywingspunt is tussen links en regs in d ie 
vir of teen die kommunisme. gaan verdedig op die aanstaan- Vakraad mag die kwessie va n 
Ook in Suld-Afrika sal d'e keuse de kongres van die Suid-Afri- internns ionale affiliasie lei tot 
gedoen moct word en die ecrstc kaanse Vak- en Arbeidsraad 'n kwaai en Ja ngdurige stryd. 

VYFDE KOLONNES 
VOORTAAN DEEL 
VAN ALL~ LEERS 

Onderg ronds e bewegings wat in die Tweede Wereld
oorlog tot s o ' n h oe peil ootwikke l is, sal van g roter belang 
word a s w a pe ns in toekomstige oorlogvoering, volgen s It .-kol. 
F . 0. Miksch e, wat in die oorlog aan die hoof van die 
g e heime krygsve r rigtinge in Frankryk gestaan het. 

BRANDPUNT VERSKUTF 

Die brandpunt van die ar
be iderstryd bet verskuif. Die 
vraa g is vandag nie meer : 
wnarteen veg die werkers nie; 
die vraag is, inteendeel, wnar 
voor veg die werkers. Laasge
noemde vraag rig 'n uitda ging 
ann die vakbondleiers van die 
wereld. Hul bekwnamheid of 
andersins om die vrnag positief 
te beantwoord gaan bes moont 
Jik die rol wat vakbonde in die 
toekoms gaan speel, bepaal. 

BRITSE STANDPUNT 
,Watter vorm toekomstige 

oorloe ook a! mag aanneem, dit 
is onwaarskynlik dat gehe:mc 
oorlogvoering weens oorwegings 
in verband met die beginsel 
daarvan afgeskaf sal word. Dit 
sal inderdaad voortbestaan en 
toeneem in belang. Geen gene
rate staf kan bekostig om dit 
tc ignoreer nie," vcrklaar by in 
,Secret Force", sy nuwe bock 
oor die tegn:ek van ondergrond

H y voeg bieraan toe: ,Onder
grondse bewegings mag net so 
'n dee! word van moderne oor -
logvoering as pan tserdivisies en Die toon wa t die Sosialiste in 
lugmagte." h ul stryd teen die Kommuniste 

Kol. Miksche se bock ,opgc- aanslaan , is ondubbelsinnig 
dra aan d iegene wic se taak dit aangedui in 'n verklaring wat 
Is om Europa van die aaklig- verlede maand in Londen uit
hede van Kommunisme te be- gereik is. Daarin word d'e 
vry", bespreek heeltemal open- werkers opgeroep ,om die kom
har tlg die vraagstuk van vyan-~ m unlstiese Kom inform aan die 
dellkhede tussen Oos en Wes. kaak te stel vir die bcdrog wat 

grondse bewegings. 

Hy voeg d ie volgcnde waar
skuwing daarby: , I n die totale 
oorlogvoering van die Twintig
ste Eeu, sal enigiets aangewend 
word en die mees moderne teg
niek gekombineer word met die 
mees primitiewe metodes. E lke 
staat moet rekening hou met 
die moontlikhede van onder
grondsc bewegings." 

, Ons verkeer reeds in ' n staa t dlt is - die vyfde kolonne van 
vnn oorlogvoering met die Ooste 1 'n imperlalistiese diktatuur." In 
vantlag of ons dit nou wil erken aile Iande waar die K ommunis
of nie", skryf b y. ,Dit is me regeer, bet die werkers hul 
m oontlik om veldslae te lewer I vryheld verloor sonder om eers 
nie nUeen met konve nsionele brood in ruil daarvoor te kry, 
leers nie, maar ook met rewo- lui die verkla ring. 
lusionere magte. F eitlik sonder I Die Sosialistiese Arbeiders
onderbrek ing het ons oorgcgaan leiers gaan 'n grootskaalse pro
van 'n tydperk van nasionale 'paganda-oorloog teen die Kom
oorloo tot een van ideologiese , muniste voer in die onmiddellike 
konfllkte". toekoms. 

Ou Boekrol 
Word Geopen 

DIE TWIS WOU 
MAAR NIE VLOT 

Die inhoud van die v it>rde Die eerste r ondte van die jaarliks e partypolit ieke 
boekrol wat 'n paar jaur geled e toe mooi in Kaaps tad is ve rlede week gevoe r m et genl. 
deur 'n s kaapwagte r in ' n g rot Smuts se , mosie van wa ntroue" in die r egering. Volgens 
na by die Rooisee ontdek is, sal Die Burge r s e parlementere beriggewe r was die dee lnemers 
in die volgende .m~nde o~pg~- selfs , byna voltallig" op d ie eerste dag, t e rwyl die toe 
rna:"' wor~. Haerdae rol as m skou e nde publiek by hut honderdtalle ,elke s it- en s taan
b~s•.t vun d•e Harva~dse Unlver - p lek" ingeneem het. 
s •teat , Noord-Amer•ka, t>n na . • 
verwag word mag d it ' n onbe- . Volge~s dte Cape ~tmes b e t _ge nl. S muts .selfs twee 
kende besk rywing bevnt vnn dit> prmse, k lemseuns van d te voormahge Duitse ketser, a s s y 
voor-sondvloedse geskied en is. g a s t e saamgebring om te k y k h oe s y teenstan ders dis nls 

Die ander rolle, waarvan een dra.f. 
In besit van die Joodse U nive.. By gebrek aan 'n doeltretfen
siteit in I srael is, het reeds groot de a rena of televlsie is die groot
opspraak vcrwek omdat dit ge- s te dee! van die publiek egtcr 
blyk hct die oudste Bybclteks aangewese op hul koerante om 
te wees wat nog ontdek is. 'n die ver loop van die stryd tc 
Gedeelte van die bock Jesaja bet volg - ' n stryd wat sommige 
veral nuwe Jig gewerp op die be- goedgelowiges meen eintlik oor 
troubaarheid van latere verta- hul welvaart gaan. Maar die 
lings en dit word nog vandag komm entaar waarop hierdic 
deur taalkundiges en teoloe be- arglose publick hom moet ver
studeer. laat, is nogal ietwat uiteenlo-

Geruime tyd gelede is in se- pend, soos blyk uit die volgende 
kcre kringe al gekla dat hierdie aanhalings uit Die Burger en 
boekrolle wat as een van die Cape Times: 
belangrikste ontdekkings in die Die Burger: ,Onder aan moe
moderne tyd vir die Christen- digende toejuiging van sy on
dom beskou is, nie tot h ul reg dersteuners het die Leier van 
kom nie. Vera! die Amer ikaan- die Opposisie, veldm. J . C. 
se geleerdes het skromelik nage- Smuts, toe gistcrmidda,g sy wan
laat om die inhoud van d ie rol troue-perd opgesaal. Blykbaar 
In h ul beslt wercldkundig te bet h y die rung egter ver lede 
maak. Tans word berig dat die jaar al flou gery, want gister 
geleerdes van Harvard na be- wou dit n ie mooi wegspring 
studer ing van twee dae besluit nie . . . D ie galeryc en die lede 
het tot die oopmaak van die rol se sitplekke het egter n ie tot die 
- 'n proses wat ses maande s al end van die dag vol gebly nie, 
duur , daar die rol oor d ie twee- soos gewoonlik by sulke ge
dulsend jaar oud Is en die voor- leen thede gebeur nle. Die op
koms bet van 'n slgaar . 'vallendste was dat veldm. Smuts 

se sitplek self halfpad deur die 
middag leeg geword het ... Die 
waarskynlikste rede daarvoor 
was dat by met die oog op sy 
gesondheidstoestand rus nodig 
gehad het. 

, I n elk geval, toe die Veld
maarska lk klaar was, was mnr. 
Olivier se oordcel kort en krag
tig: ,Niks nuuts nie'." 

Die Cape Times: ,Die belang
rikste kenmerk van genl. Smuts 
sc bytende aanval op die rege
r ing vanmiddag was dr. Malan 
se sti lswye. Die Eerste Minister 
het veel mindcr tussenwerpsels 
gemaak as wat hy gewoonlik 
doen wanneer sy voorganger op 
d ie aanval is, en hy het baie 
lede verbaas deur sy antwoord 
vir 'n dag uit te stel . . . So 
bly genl. Smuts se toespraak -
'n model van opposlsie-leierskap 
- die een m erkwaardige gebeu r
ten is In 'n sitting wat in die 
hande gelaat was van 'n junior 
regerlngsweep en agterbankers 
van die Arbeider- en Afrikaner
partye." 
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Staatsd iens Verower 
Die verslag van die kommissie wat ondersoek ingestel 

het na oorlogstydse griewe in die Spoorwee laat die lig val 
op net 'n brokkie van die oorlogsgeskiedenis in ons land, 
maar hierdie brokkie toon al genoegsaam watter jammer
like stukkie geskiedenis dit is. Genl. Smuts het in sy hand
langersywer besluit om met 'n politieke party oorlog te voer 
in naam van Suid-Afrika. Die hele oorlogsaangeleentheid is 
as 'n partypolitieke onderneming gehanteer, en gevolglik is 
daar ook vanuit 'n partypolitieke oogpunt teen diegene 
gecliskrimineer wat van die oorlogvoerende politieke party 
verskil bet. Die kommissie noem dan ook die name van 
persone wat bevorder moes word in hoe posisies, maar wat 
op grond van politieke oorwegings nie d-aardie bevordering 
gekry het nie. Mense met veel minder diens agter die rug 
is in die hoe poste geplaas omdat bulle toevallig nie ander 
menings as die bewinQ.voerende party daarop nagehou 
het nie. 

Dit was reeds lanka! die ne1gmg van die partypolitiek 
om 'n totalitere karakter aan te neem. Die hele volksakker 
word voorwcrp gemaak van partypolitieke stryd, maar bier
die proses is aansienlik verhaas deur die Verenigde Party, 
wat die partypolitiek in sy oorlogsywer summicr oorgeent 
het op die staatsdiens. Voorheen is daar ook gediskrimineer 
teen politieke tcenstanders, maar dit het hoofsaaklik betrek
king gehad op deeltydse of tydelike aanstellings soos sprin
kaanbeamptes, vee-inspekteurs, ens. Partye wou egter nooit 
toegee dat sulke diskriminasie op grond van politieke oor
wcgings geskied nie. Die een of ander voorwendsel het die 
motief bedek. ~laar dit was die Smutsbewind wat openlik 
en skaamteloos opdrag gegee het dat lede van sekere 
organisasies van staatsaanstellings uitgesluit moet wees. 
Proklamasies het uitdruklik verbied dat O.B.-lede spoorweg
en staatsamptenare mag wees, en soos uit die verslag 'van 
die griewekommissie blyk, is 'n bedekte diskriminasie selfs 
gevoer teen persone wat ander koerante as Verenigde Party
blaaie gelees het. Sulke persone is op 'n lys van verdagtes 
aangeteken en by bevorderings is daar nagegaan of die 
betrokke persone se name op die lys verskyn. 

WAT NOU? 

Met die bewindsaanvaarding deur die toenmalige oppo
sisieparty is deur middel van 'n ondersoek gepoog om die 
gedane onreg aan die kaak te stel. Hierdie ondersoek het 
vanselfsprekend heelwat verleentheid en spanning binne die 
diens veroorsaak-'n toestand wat sekerlik nie bevorderlik 
is vir vlotte verhoudings nie. As die regering die saak bloot 
by die ondersoek gaan laat, het die ondersoek seker meer 
kwaad gedoen as goed. Onreg wat gepleeg is, eis dat dit 
ongedaan gemaak moet word. As daar teen persone gedis
krimineer is, moet bulle in hul reg berstel word, anders steek 
daar weinig sin in die ondersoek. 

Aan die ander kant geld dit amptenare wat bevorder is 
deur partypolitici wat in bulle goeie ondersteuners meen 
te gesien het. In sover sulke amptenare self bygedra het 
tot die cliskriminasie, eis die reg dat bulle op hul plek gesit 
word, maar daar mag oolc amptenare wees wat 'n passiewe 
rol in bierdie proses van ketterjagtery gespeel bet, en wat 
vandag poste beklee bloot omdat dit hul mede-amptenare 
misgun is. Sulke persone bet sonder hul eie toedoen slag
offers geword van die partypolitiek ten spyte van hul 
begunstiging. Dit spreek vanself dat bulle by enige moont
like berreeling wat bulle nadclig mag tref, 'n grief teen die 
huidige bewind sal dra, en dit sal dan ook die welaangename 
taak van die betaalde opposisie wees om vir sy peetkinders 
in die bresse te tree. Soiets word dan ook deur die regering 
verwag soos blyk uit Die Burger se vroegtydige waarsku
wing aan die Verenigde Party om nie die genesing deur 
verdere politiekery te bemoeilik nie. 

DEEL VAN PARTYPOLITIEK 

Maar dit moet vir elkeen duidelik wees dat politieke 
partye in die toekoms elk 'n beskermende hand sal hou oor 
'n deel van die staatsdienst)ersoneel. ~let ander woorde ons 
gaan nou die invoer ing van die buitstelsel tegemoet waar 
elke party na sy bewindsaanvaarding 'n suiwering van die 
staatsdiens sal deurvoer, en vet poste uitdeel aan sy gunste
linge. Disluiminasie binne die sta-atsdiens bet, danksy die 
Smutsbewind se oorlogsywer, gekom om te woon. 

Net soos die Indiers vir 'n paar jaar die stemreg sal 
kan geniet totdat die opposisieparty weer bo kom, of die 
skoolkinders vir 'n paar jaar die ongemak moet verduur om 
in 'n vreemde taal onderrig te word totdat die opposisie weer 
bo kom, so sal ook <lie wei en wee van staatsamptenare 
eerlang onderhewig wees aan die gereelde eb en vloed van 
die partypolitiek. 

Die partypolitiek het 'n verdere veld vir sy verwoestende 
working verower: Maar die volk sal bl:ykbaar moet wag 
totdat sy beker eers vol is voordat sy oe sal oopgaan vir die 
euwels van hierdie ingevoerde stelsel. Dat die wagtyd nie 
baie lank sal wees nie, skyn redelik seker te wees as ons let 
op die versnelde tempo van die partypolitieke stryd. 

~ommissie Openbaar 
Skandalige Vervolging 

Van Afrikaners 
Die eerste verslag van die kommissie wat ondersoek instel na oor

logstydse griewe in die Spoonvee gee iets van 'n indruk omtrent die rol wat 
genl. Smuts se ,Waarheidsridder!S" en Gestapo tydens die oorlogsjare ge
speel het. Dit hlyk dat waar hiet·die ,ridders" nie hereid was om getuie
nis teen 'n pcrsoon af te le nie, die persoon soveel meer geredelik 
vir internering aanheveel is. Daar kan aangeneem word dat hierdie wan
daad wat aan die Jig gekom het sover dit die Spoorwee betref, ook in meeste 
gevalle gep]eeg is waar Afrikaners sonder verhoor of beskuldiging in die 
interneringskam,p heland het. 

Die k01nmissie se verslag hevat henewens 'n lys van name van voor
aanstaande amptenare teen "'ie daa3.· gediskrimineer is op grond van hul 
politieke oortuiging of standpunt ten opsigte van die o01·log, ook 'n reeks 
voorheelde wat geneem is uit geheime leggers van die Spoorweghoofkwar
tier en die Spoorwegpolisie. By die uithreek van die o01·log is daar in die 
Departement 'n ,Internal Security Committee" gestig wat hekend was as 
die ,Gestapo", en 'n ,Emergency Section". Jlierdie ,Section" het geh eime 
leggers aangehou van verdagte persone. Dieselfde is gedoen deur die hoof 
van die Spoorwegpolisie. 
D~e kommissie verlaar dat dit 

skyn of baie spoorwegrnanne ge
bruik is om Ol> ander te 
spioneer. Personeellede wat lid 
van die Waarheidsligioen was, 
was oorywerig om bul Iidmaat
skap te regverdig <leur onge
gronde klagte in te <lien. Baie 
van die klagtes was gegroml op 
persoonlikc vyandskap, wraak, 
naywer, politieke verskille en 
familietwiste. Die name van 
die klaers is nie meegedeel nie. 
Die vcrslag noem 'n geval waar 
'n laaimeester op Port Elizabeth 
daarvan aangckla is dat hy lid 
van die O.B. is, anti-regering en 
hom teen die oorlogsbeleid uit
gelaat het. 

D i e Adjunk-kommissaris 
van Polisie bet inderdaad 
aanbeveel dat bicrdie man 
gei'nterneer moet word omdat 
die verklikker nie bereid was 
om getuienis af te Je nie. 
Ook in die geval van twee 
ander laaimeesters wat ver
klik is, het die Adjunk-kom
missaris aanbeveel dat hulle 
ge'interncer moet word omdat 
die klaers weier om getuienis 
af te JEL 

VERKEERDEKOERANTE 

Die blote lees van opposisie
koerante was blykbaar voldoen
de grond van hierdie .,ridders" 
om mense te gaan verkla. So 
meld die verslag van etlike ge
valle waar amptenare verklik is 
omdat hulle Die Transvaler ge
lees het. Die gebruik van Afri
kaans het ook dikwels aanlei
ding gegee dat 'n persoon se 
naam vir die swartlys aange
meld is, en lidmaatskap van 
Afrikaanse organisasies bet 
gron<l tot verdenking gegec. Die 
inluister na Zeesen is as belang
rike getuienis beskou. 

AFGELUISTER 

D_ie Departemcnt van Poswese 
het 'n hoofsensor gehad en brie
we en telefoongesprekke is on
derskep, en waar dit betrekking 
g~had het op Spoorwegampte
nare is die Spoorwegowerheid in 
kennis gestel. Foute is in die 
proses gemaak. Die naam Brain 
is byvoorbeeld met Bruyn ver
war. 

Volgens die afgetrcde hoof
bestuurder, mnr. C. M. Hoffe, 
was 'n amptenaar 'n verdag
te persoon sodra bewerings 
teen'hom gedoen is, en hy het 
verdag gebly. Die verpligting 
het op hom gerus om te toon 
dat die bewerings onwaar is. 

VOOR BEVORDERING 

Volgens die sekretaris van die 
Internal Security Committee is 
bevorderingslyste na. hom ge
stuur om na. te gaan of persone 
wat vir bevordering in aanrner
king kom, se name op die lys 
van verdagtes voorkom. 

Aan die Witwatersrand is 'n 

speurder gcbruik om dislojali
teit te ondersoek. Hy bet later 
erken dat by meinee<l gepleeg 
ilet. Volgens kol. Stanford was 
by 'n skurk. Die speurder is 
later ontstaan, maar die hoof 
van die polisie het nie die sake 
wat deur hom ondersoek is in 
hersiening geneem nie. 

'n Konstabel met 'n Duitse van 
en wat Duits kon praat is na 
Suidwes gestuur om dergelike 
werk te doen. Hy het £10 per 
maand kroeggeld ontvang om 
op drinkplekke dinge te probeer 
verneem. Hy het regstreeks aan 
die hoof van polisie gerappor
teer en was verantwoordclik 
vir die internering van 'n be
kende Duitser. Voordat hy uit 
llie <liens ontslaan is, was by 
vier maal veroordeel. 

GEEN SABOTASIE 

Daar was 114 internerings van 
Spoorwegamptenare. Mnr. Hoffe 
wou gehad het dat gelnterneer
des ontslaan en nie betaal moet 
word nie, maar die Minister het 
gekeer. 

Die kommissie het gcen ge
valle van sabotasie van die 
kant van die spoorwegpersoneel 
gevind nie, maar wei 'n betreu
rcnswaardige dors na wraak. 
Die gcbruik van uitdrukkings 
soos ,Dutch Bastard" en ,.Speak 
White!" (d.w.s. nie Afrikaans 
nie) het wrywing veroorsaak en 
daar was gedurig rusie. Me
ningsverskille is as Nazisme 
beskou en troue amptenare is 
verdink. 

Dit blyk ook dat amptenare 
op versoek van die Minister van 
Justisie verplaas kon word. Een 
geval word genoem waar dr. 
C. S., Minister van Justisie, ge
kla het oor 'n voorman op 'n 
sekere stasic en versock het dat 
hy verplaas moet word. Die 
voorman is verplaas. 

Selfs die dra van 'n Hitler
snor het aanleiding tot verklik
kery gegee. 

HOOFAJ\IPTENARE 

Van die sestien hoofamptenare 
wie se sake deur die kommissie 
ondersoek is, is daar bevind dat 
sommige van hul klagtes wei 
gegrond was. In die geval van 
mnr. \V. Heckroodt byvoorbeel<l 
is bevin<l dat d.aar onregmatig 
teen hom gediskrimineer is en 
dat dit aan politieke oorwegings 
toegeskryf is. Die diskrimina
sie het bestaan ten opsigte van 
die gradering van die hoof-ver
keersbestuurder se pos op £2,000 
pleks van £2,500 in 1941, die 
aanstelling van mnr. G. Chit
tenden as Adjunk-hoofbestuur
der in 1942 en die aanstelling 
van mnr. W. M. Clark as hoof
bestuurder in 1945. Totsover 
die verslag. 

GAAN REGERING OPTREE? 

Die kommissie van ondersoek 

het vanselfsprekend heelwat 
spanning in die personeel van 
die Spoorwee veroorsaak. On
dergeskiktes het teen hul hui
dige meerderes gekla - klagtes 
wat deur die kommissie in baie 
gevalle as gegrond bevind is. 
Die vraag is wat die owerheid 
nou gaan doen om die onreg te 
herstel. In die verband skryf 
Die Burger: 

,Daardie siekte (in die 
Spoorwee) is deur die Griewe
kommissie gediagnoseer. Wat 
nou moet volg, is 'n tydperk 
van ferme, maar taktvolle be
handeling en geleidelike gene
sing." 

50,000 Franse 
AI Gevonnis: 

Het Saamgewerk 
Met Du itsers 

Volgens 'n verslag wat on
tangs aan die Franse parlement 
voorgele is, het die Franse 
howe sedcrt die verdrywing van 
die Duitse magte 7,100 doodvon
nise uitgespreek oor Franse 
burgers wat daarvan aangekla 
was dat hulle met Duitsers 
saamgewerk het. 3,000 mense is 
tot lewenslange hardepad ge
vonnis, 39,000 tot tronkstraf met 
hardepad, militere opsluiting of 
gewone gevangenisstraf. Dit is 
nog nie die einde van die pro
ses nie, en sluit ook nie die dui
sende mindere oortreders in 
wat veroordeel is tot ,nasionale 
waardeloosheid" of ,degradasie" 
nie. 

Intussen is 'n wetsontwerp in
gedien wat die laasgenoemde 
kategorie van verdere vervol
ging wil vrystel en amnestie wil 
verleen aan die duisende twee
derangse saamwerkers. 

Nadelige 
Handelsba/ans 

Van . £160 Milj. 
Die Unie het verlede jaar 

waarskynlik 'n nadelige han
delsbalans van meer as 
£160,000,000 gehad, blykens 'n 
opgaaf wat in die volksraad 
deur die Minister van Ekono
miese Sake verstrek is. 

Die jongste gegewens wat be
skikbaar is, is dat daar in die 
eerste elf maande van 1949 'n 
sigbare invoer van £266,500,000 
was en 'n sigbare uitvoer van 
£134,250,000. Die onsigbare kre
diete oor die eerste helfte van 
die jaar is op £17,000,000 geskat 
en die onsigbare debiete op 
£44,000,000. Gedurende die hele 
jaar 1948 was daar 'n sigbare 
invoer van £324,400,000, 'n sig
bare uitvoer van £136,000,000, 'n 
geskatte onsigbare krediet van 
£33,000,000 en 'n geskatte onsig
bare debiet van £79,000,000. 
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WERELD ·~.VERNEEM NIKS Uitsluiting Van 
Spanje 'n Fl_ater 

oe Gaan O.op 
VAN VREDESTYDSE KATYN 

Een van die groot raaisel~ op intcr
nasionalt' gchied is waarom daar in dif' 

afgelope dertig jaar of mf'er van die Kom· 
munistiese hewind in Huto>laud se wt>inig 
publisitt>it in die p er s "·t>rleen is aan Sowjet· 
gruwt>ldade. Dit is maar ens die afgelope 
maande dat daar hrokkit>s in die pers verskyn 

Weste Trek 
Gordyn Oor 
Gruweldade 
Van Sowjet 

van Russicse wreedht>dt>, maar selfs ·tlit kan uic vergt>lyk word m.et die 
stroom gruwelberigtt> waarm~e daar st>lfs na die vernietigiug van Duits· 
land teen hiet·die land volgchou is n it'. \Vat Uusland daarentt•cn betref, is 
die meeste feite omtre:tl sy gruwelc in hoeke-meestal van ontvlugte 
Russe-e n nie in die daghladpers geop cnbaar. Die feit dat Uusland na· 
genoeg 20 miljoen slawe uit die gt-lede re van sy eie volk in kampe aanhou 
wat gcen ander vooruitsig as 'n vr ot>(; dood het nie, wm·d met 'n onverklaar· 
hare gelatenheid aanvaar-dit geniet veel minder puhlisit.-it in die wercld
pers as Suid-Af l'ika Sf' kleurheleid. 

Die teenstrydigheid <lat Kommunistiese Sjina, waar die 
rooi bewind deur middel van wapengeweld aan bewind 
gekom het onder die sei•ncnde hand van Josef S talin, deur 
die Britse regering amptelik erken is sodat vollt'clige diplo
matieke betrekkinge aangrknoop kon word, terwyl die anti
kommunistiese Spanje nog steeds as 'n uitgcworpene van 
die volke beskou word omdat genl. Franco sE' bewind deur 
middel van wapengeweld ge,estig is, begin tans 'n roering 
dwarsdeur die wereld vcroorsaak. Denkende mense kan nie 
verstaan waarom Stalin-wat die groot bedreiger van die 
werel<l vandag is-se )>oppe erken moet word terwyl Franco, 
wat deel is van die Weste en in geen \'Crband met 'n buite
landse vyandige moondheid staan nie, nog uitgcsluit moet 
bly nie--ook sover dit Suid-Afrika betref. 

Die massa-slagtings van men
se deur die Sowjet-polisie bc
roer die openbare gcmocdcre 
minder as die veronderstelde 
mishandeling van sirkusdiere. 
Dit is blykbaar daarom dat die 
ondcrstaande vcrhaal, wat on
langs aan die Jig gckom het, 
nie in die dagbladpcrs verneem 
is nie. 

In 1938 het die Russc 'n be
leid van uitdelging bcgin voer 
teen die landelike bevolking wat 
die kollektiwiscring van die 
landbou teengestaan hct. In die 
dorp Vinnitsa, aan die Bug, is 

"' 
Aanklag Teen 
5 Lande i.s. 
Diskriminasie 

Die Wereldfederasie van vak
bonde bet die V.\'.0. se ekono
miese en maatsknplike planne
raad versoek om be!.kuldigings 
<lat Suid-Afriku, Brittanje, 
Frankryk, die V.S.A. en Nu-See
land rassediskriminasie in hul 
eie e n h ul koloniale gebiede be
oefen, te oorweeg. 

As die rand hierdie maand 
byeenkom, sal dit versoek word 
om verreikende stappe teen dis
kriminasie tc doen. Dit sal be
weer dat daar rassediskrimina
sie beoefcn word ook wanneer 
daar grootskaalse werkloosheid 
is, en sal beweer dat diskrimi
nasie met betrekking tot die 
lone tussen die blanke en nie
blanke bevolking beoefen word. 

Die fcdcrasie sal ook bewe<'f 
dat daar gediskrimineer word 
wat die bestaanspeil, behuising 
en maatskaplike wetgewjng bc
tref en sal beweer dat dwang
maatrei!ls in die werwing van 
arbeid tocgcpas word. 

Die fedcrasie, wat verlede jaar 
besluit het om 'n veldtog teen 
die beweerde slawe-arbeid in 
baie Iande op tou te sit, sal be
weer dat daar rassedikriminasie 
met betrekking tot vakbondreg
te In die Belgiese, Britse en 
Franse kolonies beoefen word. 

'n boekhouer met di<' naam van 
Melnik deur die gehcime polisie 
gevang omdat hy met die boere
bevolking medelye gehad en dit 
laat blyk het. Hy is saam met 
·n aantal van die boere na 'n 
plek geneem waar bulle om 
middernag aangese is om 'n 
massagraf in 'n pereboord te 
grawe. Daarna hct die N.K.V.D. 
bulle een vir een 'n agterkop
skoot gegee en in die graf ge
smyt. Melnik het cgter sy kop 
bewecg gclyktydig met die af
gaan van die skoot, sodat dit sy 
kop slcgs rakelings getref het. 
Hy het hom dood voorgedoen 

_en in dic graf tussen die ander 
lyke geval. Later, voordat die 
graftc met grond gevul is, hct 
!1Y uitgekruip en vir vyf jaar 
lank rondgevlug. 

DUITSERS OPEN GRAI~ 

IntuS!lCn het die tweede wc
rcldoorlog uitgebreek, en to<! 
Duitsland later Rusland binnc
val het Melnik hom by die 
Duitsc magte gevoeg en bulle 
later gelei na die pick van sy 
tcregstelling. Die hcle pcre
boord is omgedolwe en sclfs 
Melnik was nie voorbereid op 
wat daar gevind is nic. Oit wao; 
t>en mas«agraf waarin nage
not'g 10,000 !tlagofrt>rs, ulmal 
met agterkopskott.', gt>lil ht>t. 
Die bloedverwante in die omlig
gcnde gebied is uitgcnooi om 
die lyke uit te ken aan die oor
blyfscls van klere en artikcls, 
wuarna die beendere in twaalf 
gemcenskaplike graft1• weggeH! 
is. Die bloedverwantc was on
bt·wus van die dood van die 
slagoffers. Aan bulle is gcse 
dat bulle na Sibcrii: gcstuur was. 

VERSWYG 

Die Interna'lionalc Rooikruis 
ht>t die graftt> ool{ be.,igtig t.'n 
'n verslag opge!.tt>l, tt•rwyl die 
Duitsers foto's cn rolprent
opnames genN•m lu•t. Die we
reid bet egtt>r nooit ie1s hiervan 
verneem nit>. Die G<•allieerdes 
wou op daardic tydstip van 
geen gruwddnde omtrent hul 

Antwoord Onder Reg.te 
Verkeerde Brief 

'n Vooraanstaantlt' lt>.,e r van 
llie Kommunisties(' bind Guar
dian wat die blad se 1>tryd vir 
(lie ,minder bevoorregte"" waar
deer, vind fout mt>t die bhtd se 
grenslose verht>t>rliking van 
Sowjet-R usland wat 1>edert die 
oorlog ,mt>er imperiali.,ties as 
enige ander moondheid geword 
het". In 'n voctnoot verklaar 
die blad dat die beskuldiging dat 
hy elke Russiesc misdaad goed
praat spruit uit misleiding van 
die briefskrywer deur die anti
kommunistiese pers. 

In 'n voctnoot aan 'n ander 
briefskrywer wat weer fout vind 
omdat Tito deur die Kommunis
tiese wercld verban is weens 
'n geskil met die kominform, 

noem die blad 'n reeks redes vir 
die verwerping van Tito as bc
w-ys dat sy uitskopping uit die 
Kommunistiese geledere nie 
weens 'n .,geringe gcskil met die 
Kominform" ontstaan het nit>. 
Die eerste rede wat genocm 
word, is sy ,kwaai propaganda 
veldtog tt'en die Sowjet-unie". 

Omdat propaganda teen die 
Sowjet-unie grond is vir uit
werping uit kommunistiese ge
selskap, is dit natuurlik vanscl!
sprcl<end dat Kommunisticsc 
blaaie geen misdaad van Moskou 
mag kritiseer sonder om op tc 
h(m om kommunistiese blnaie 
te wccs nie. Die et>rstt> bril•f
'li{rywrr kry dus sy antwoord 
E'intlik in tlie tweede voetnoot. 

Die Amerikaansc Minister van 
bondgenoot hoor nie, en die buitelandse sake, Dean Acheson, 
Duitsers het dit na die teru~- het voorverlede week aangekon
slac aan die Russiese front me dig dat Amerika bercid is om te 
mcer gerade geag om die nuus stem vir 'n voorstel dat lede
vry te stel nie uit vrees dat dit state van die V.V.O. vrygelaat 
die moraal aan die tuisfront na- moet word om diplomatieke be
delig sou be'invloed. . . 1 trekkinge met Spanje opnuut 

Gruwelvcrhale soos h:crd1e aan te knoop t>n dat dit as 'n 
skok cgter nie mcer dit> wes- aanduiding be'lkou moet word 
terse gevoel wat ecns op 'n tyd van Amerika 'le bt>geerte om 
op hoi kon raak oor die onthul- ' , in die belang van ordelike int~r
lings van een of ander Blou- nnsionale omgang terug te keer 
baard nie. Selfs die mass~- tot die normult> p ruktyk van di
slagting van 15,?00 Poolsc off!- plomatieke verteenwoordigers." 
sierc - tot w1e se hulp diC 
Geallieerdes eintlik met hul oor
log wou gaan - het so min in-

VOLK AGTElt H0:\1 

druk gemaak dat dit nan 'n oud- 1 Hy het beklemtoon dat daar 
Poolse premier oorge~aat • was Vl die t.'t'rsh~ pllla ~> geen alter
om die verhaal aan d1e wereld natief vir <lit' buidige Spaanse 
te vertel - en wei i~ .'n. bot;k regering i'! nie, en in die twee
wat nie JUIS wye pubhs1te1t ge- de plaas i., die binnelandse po
niet nie. sisie van d ie regering sterk en 

KUNSBLOED IN S.A. 
VERVAARDIG 

geniet <lit> steun n m baie wat 
miskien 'n under rt.'gering!tvorm 
sou bt'gt>t'r, maar vrees dat 
chaos en burger!.tryd sal volg 
op 'n poging om die bewind om
ver te gooi. ,Derdens is Spanj<' 
dec! van Europa en kan nie bly-

Dic oprigting van 'n fabriek wend gclsoleer word van nor
naby Johannesburg vir die ver- male betrekkinge nie." 
vaardiging van kunsbloed is, na 1 Acheson het ten slotte erken 
berig word, een van die nuut- dat die optrede van die V.V.O. 
ste ondcrnemings in ons land. om betrekkinge met Spanje in 
Die voordccl van kuns-blocd- 1946 te bciiindig, in sy doc! mis
plasma is dat dit nie net goed- Juk het. ,In werklikheid is die 
koper as mensbloed is nie, maar posisic van die Franeo-bewind 
dit kan ook lang<'r bewaar word versterk," het hy gese. 
en wei sonder 'n yskas. Pro-
duksie sal binne 'n paar mann
de begin op 'n skaal van 

BHIT SE VEROORDEUNG 

250,000 pinte per jaar, wat later 1 Ook in Engeland gaan daar 
vermeerder sal word na 1,000,000 stemme op teen die internasio
pinte per jaar. nale ongerymdheid. • Halliday 

Sutherland, die bekende skry

Het Londen 
Nog Nie Oor 
Protektorate 

Genader 

wer en geneeskundigc, lli!t Brit
se ministers, politici en andere 
bcskuldig van sehisofrenie (dub
b<'le pcrsoonlikheid) omdnt bul
le die aanstelling van 'n am
bassadcur in Spanje tecnstaan. 

,Sommige meen <li t i'l ver
kt't>rd om 'n a m ha.,.,a<leur in 

Die Eerste .Minister bet in ISM 4029 
die volksruad ten antwoord op 
'n vrnag gesil dat die rt>gering 
geen 't>rtoe tot die Britse r!•
gering guig bet oor die inly
wing '<lll die Britse Prott>kto
rntt' nie. 

::\ladri<l tc he, maar reg pm een 
in ::\loskou aan te hou waar die 
amba.,<mdeur nie bonder toe
stemming meer as 30 m yl van 
die hoof<;tad mag reis nie. In 
Spanjc kun enige ,·reemdeling 
met opregte bedoelings reis net 
waar b y nil. 

,Daar word vergeet dat 
Franco di<' weg van die Duitse 
leer na Gibraltar versper het. 
Die hele Statebond behoort God 
te dank vir wat gent. Franco in 
belang van Engeland gcdoen 
het. 

CIUUSTE..'''D0:\1 

,Sonder Spanje kan gccn 
Wcstcrse of Atlantiese verdrag 
gesluit word nie. Dit is tyd dat 
die gcledere van die Christen
dom teen die bedreiging van 
Moskou gesluit word." 

In Washington het sen. Tom 
Connally, voorsitter van Senaat 
se komitee in sake buitelandse 
betrekkinge, gese dat hy van 
mening is dat daar genoeg 
stemme in die V.V.O. gemon
ster kan word om die Algemene 
Vcrgadering se besluit van 1946 
in verband met diplomatiekc 
betrekkinge met Spanje te her
roep. 

Hoogste Gebou 
Nog 199 Voet Hoer 

Die Empire State-gebou, die 
hoogste gebou ter wereld, sal 
vanjaar nog 199 voct hoer gebou 
word. 

Empire State, Inc., het toege
stem dat 'n nuwe toring bo-op 
die gebou gebou word om die 
gelyktydige funksionering van 
t a I r y k e televisie-netwerke 
moontlik te mnak. 

Die aanbou van hierdie toring 
sal die eerstc groot verandering 
wees aan die gebou sedert dit 
in 1931 ingewy is. 

Hy het verder gese dat die 
tockomstige beskikking oor die 
Protektorate in beginsel in die 
grondwet bepaal word, t'n ook 
die wcg wat gevolg moct word 
met die oog op die oordrag 
van die regering daarvan aan 
die Unie. Op hicrdie grondslag 
is van tyd tot tyd deur vorige 
regerings vertoe tot die Britse 
regcring gerig sonder enige 
voorafgaande raadpleging van 
die parlement en hoewel die 
parlement te bestemdcr tyd be
hoorlik ingelig sal word om
trent stappe wat gedoen word, 
skyn daar verder gcen rede te 
bestaan waarom afgewyk moet 
word van die presedent wat 

~ook 
SPRINGBOK 

vroeer geskep is nie. ediiA~ Dr. llalan se untwoor<l ondt>r
.,treep Sl' diplomntiE'ke flater 
om bierdie 'lnak 01) .,y partl·
kongres uit tt> blnker in plans 
van in stilto m.-t di <~ Brit!te re- , 
gering te omlerhandel. • · ~..._, · ~ 116!f£l•IfMC·• ?if~4 rtL.il!:) 
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r.&li.IEP TIB OEKL&.SSIFISEEBDE ADVEBTENSIES: 
Balahoudelll<e Ktnnb&'- ln&'l: 

(Verlowtnc, buwellk, ceboorte, aterfgevaJ, In memoriam, celukwenalng, 
ena.) ld. per woord; minimum 2/6 per plaalng. Voorultbeta&Jbu.r. Vlr 
berballnC• 2:1 pat. afatac. 

Band diad "ertenstes: 
Eerete plulnc, 2d. per woord. Vlr berballnp 2:1 paL atalaf;. 

lntekencdd op ,Die O.B." (verak)'ll weekllka): 12/6 per Ju.r of 6/S per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, bestelllnp, en lnlekenceld 
oa VOOBSIAO (ED M..S.) BPK., Posbus UU, Kaapatad. 

IN 1\lE l\IORIAM 

CONRADI E. - Ellr.abeth Conradle, 
&ebore Van der Merwe, eggenote van 
Komdt. J. W. Conradle, op Keradag 
in die ouclerdom van 50 Jau na •n 
ernsUge operaale oorlecle. 

Die ciOOd alaan wonde wat nlemand 
kan heel, 

Herlnnerlng Ia akatte wat nlemand 
kan steel. 

Haar verlangende eggenoot en kln-
dera. 1/2/1. 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

Cbantenay-wortela 8/-; Detroit-beet 
&!·; Blaaralaal 17/8; Spltakopkool 8/
per pond, poavry. Verkry volledl&e 
pryalya van Premiere, P.K. Scboemana
boek., Oudtabooro. &-4TK 

VIESAAD : Ooewermenta-Geaertlfl· 
•terde Saad 1949/ :10-oea. Vroef K .. pae 
Plat, Auatralleae Bruin, Silwer King, 
Kaapse Stroolkleur, en Copper King 
Uleaaad teen 9/ - per lb. Oreenreut 
IJ&aderte !8 lOa. per 200 lb. aak. 
Cb&Dtenay Wortel, Detroit en Eglptlea& 
Plat Beet MS per lb. Skryr aan ons 
vir 'n volledlge pryelya vaon groente
.,....d en plaaaaade. K al\lfO '-aadkwekers, 
PotJbus 107, Oudlshoom. 1/ 2/ TK. 

1\IEDISYNE 

QESON DIIEID ll u regmatlge erfe
nls, oortulg u self deur ona behande
llnga te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, akryr, lnllgtlng gratia, Boere
ceneesmlddela, Poabua 4272, Johannes
burg. B/1/9/49 

Slektes en kwa le v~rban I Opera
ales vermy en geaondhelcl herstel. 
Waarom clan sal u Ianger ly? Skryf, 
meld beaonderhede, raadpleeg Die 
Boe~vrou, Bus 7:1:19, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/49 

GRYSHARE 
QRl'SHARE, akUfera, ou voorkoms, 

onnodlg. Oortulc u aeiC deur QR\'S· 
fiAARWON DER die Jongate kuna
maUce wfreldwonder, haar en kopvel 
votdlnsamlddel te cebrulk, akadelooa, 
kleuretoCvry, '5/- per botlel, geld met 
beatelllng.-Bo4're~reneeamJddell, Poabua 
t272, Jobanneabura. D/l/8/48 

MARK AGENTE 
Kameradel Aanda&l 
Stuur al u produkte aan U. s. Rd· 

llnpn, Mark Acentr, Ull~nbace. Tel&
~T&fleoe adJ"H: .,Blank S.A." Foon 
1063. Aa Julie d~ dorp beaoek kom 
geaela •n bletjle. Dlenawlllg. 

21/8/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 41-4 

1\IEUBELS 

.'llEUBELS.- Beter meubela teen 
Dllllker pry1e Babawaent11ea, alool-
ltarretjles, drlewlele, Unoleums, tapyle, 
ens.. ook allyd In voorraad. Oeen 
Katalogus. Meld wa&rln u belangstel. 
-VISSER-MEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-tngenleurs, S taaleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radio's en Eleklrleae 
Toestelle. Oereglslreerde Elektrlaltelta
aannemers. Fooo 9 -843:1 

SOUT 
SOUT vlr dadellke aflewerlng In 

goete sakke. Brii!Cldwagte, om •n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondersteunlng deur van my 
sout te beatel. Speatale A1 80/·; 
Sneeuwlt No. 1 70/·; Wit No. 2 
60!- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenbeld gewaarborg. Adrea: 
Komdte. l\lev. Mart1e Venter, Pouak 
No. X4, Arbeidslooo, Bloemfontein. 

10/1/TK 

Nuwe aelaoen sout ln aterk aaltke 
u volg:-

Speslale sneeuwlt S!J/- per ton. 
Sneeuwit No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/- per ton. 
Wit No 3 W/- per ton. 

Sneeuwlt fyn tafel- en bottersout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. 5/- ; 50 pd. 2'/6. 
Vry gelaal soutwerke vlr tevredenbeld 
en dade like aflewering, pro beer:-
.'11, Fourle, Veldkom e t, P /Sak No. xt, 
Arbelds loon , Bloemfontein . 

TEE 

Speslaal gekweek, aulwer, eerote
g~aad Cederberg-Roolbostee. Beroemd 
vir sy besondere geu.r en voor
dellgheld . 10 pond-pakkies vir 28/6 
(Posvry blnne Unle). K.M.B. Ook 
aa•n Handelaars teen Groothandels· 
prya. Verpakker: , T eekonJng", 
Cltrusdal, K .P . 7/12/3. 

TE KOOP 

Dr. Johanna Brandt se boek .,Die 
Ya en Dru1wekuur• • vir kanker e.o 
"ncler slektes Is te kry In Afr •kaana 
en Engels teen :1/ - elk - MeJ. Roux, 
Hoofstraat {2, Paarl. 25/ 1/2. 

PLAAS TE KOOP 

RIV IE RPL.o\AS L~ DIE KARBOO, 
seme.ntda-m daarln met omatreeka 20 
Morge dlep spoelgrond besproelbaar, 
twee boorl(ilte, een met olle-enjln, 
kragkop en wlndPQmp en ronde aement
dam van 50,000 gelUngs. een goed vir 
wlnclpomp, bet sinkdam van 60,000 
ceilings, jakkalsproeC omheln en In 
twee kampe verdeel, goedgeboude 
woonbuls van vier vertrekke, &pens en 
kombuls, om trent 1 'l!t morg gevestlgde 
lusern, onder boorgat. 405 morg, prys 
£3,500, verband kan gere~l word, 9 
my! van naa-sle dorp, naby buahalte. -
Skryf vlr verdere besonderhede en 
re~llngs vir beslgtlglng nan l ' lenaar, 
Bus 90, Qraaff-Relnet . 25/l/2B. 

\VATTE LPALE EN SPARRE.-
Hoekpale 8 voet lank, 8 tot 8 dulm 
bokant dlkte 2/· ~luk. 
Gewone pale 6 voet la nk , ' tot 6 
dulm bokant dikte 9d. otuk. 
Spanpaaltjles 4 voet lank, 1% tot 2% 
dulm bokant dlkte £3 10/- per 1000 
mel bas. 
Speslale strlngstokke vlr labak Hi of 
~ voet lengtes !2 1:1/- per 1000, mel 
bao!. 
Oelewer Cbarleatownstaste. Beste! van: 
L.S. Bon, AmaJoba, P .K. Charlestown . 
Kontant met beateUinc. 31/8/TK 

GOEDKOOP 
VEILIGHEID! 

Vir so weuug as 
'n paar sjielings per £100 

kan u 
u HUIS en MEUBELS 

beskerm 
teen Brandskade en -verlies 

deur 

'n SANTAM-Brandpolis! 

• SANT;\ttt • 
SUID. AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

" akke en A1ent1kappe Oral 

---------2808-la-

rt....:-:-t++..:-:-,....:-:+: ......... :-:-: .. ~ • I Britte Maak! Min. Schoeman Oor 
JVoorsienind , Botnots" 
i Vir Halflee t 

.~ I Raadsaal j: 
Die Minister van Arbeid, mnr. Ben Schoeman, bet 

verlede week in die pa rlement ontken dat b y die terme 
.,kaffers" en .,koelies" gebruik b et in 'n toespraak verlede 
jaar. Hy b et wei gepraat van .,Hotnots," maar h y beskou 
dit nie as aanstootlik nie omdat die Afrika anssprekende volk 
hierdie term al vir geslag te gebruik. 

·? 
Die Amerikaanse t y d- X 

skrif Time be rig dat die + 
y nuwe Britse laerhuis :1: 
X wat die eeu-oue g ebou y In die eerste plaas is dit jamf wa.t deur die Duitse :r. mer dat min. Schoeman soveel 
X bomme vernietig is , j· maande gewa.g het om 'n koc-

i
r JDOet vervang, fluks on- i rantberig gedeeltelik te ontken 

der w eg is. Da.ar is 'n -!- en daarmee die amptclike op
geringe ve rbete ring so- ::: posisie en Kommuniste sovccl 

:t: ver dit die aantal sit- j• tyd gelaat het om met sy uit
;~ plekke vir lede betref. ;: Jating te smous. In die twccde t Die nuwe gebou sal plek {- plaas is dit jammer dat hy 

tans met 'n hoofletter gespel 
moet word word deur die 
kleurling-gemeenskap beslis as 
aanstootllk bcskou, en as mens 
gesteld is op goeie betrekkinge, 
iK die vr aag nie hoe die aan
spreker oor 'n woord voel nie, 
maa r wei die aangespreekte. 

:r. he vir 171 meer v erteen- ): blykbaar nog nie besef dat hy As die Kleurlingc dit griewend 

i woordigers van_ die volk, ± aanstoot aan nie-blankcs gee vlnd om as .,hotnots" aange
maa.r nog ver rue genoeg .:. deur die gebruik van 'n term spreek te word, is dit verstandig 
plek vir alma.l nie. Daar {- waarvan bulle nie hou nie. Die om hut gevocl te respekteer -

•• word voors iening g e- l: term Hotnot vir Kleurlinge tensy natuurlik mens..die rot van + maak vir s legs 437 s it- f vera! nadat die pers 'n tyd gc- , provokatcur wit speel - maar t plekke vir Brittanje se t lede aangekondig het dat die dlt is nie waarvoor 'n Minister 

I 
625 pa.rlem ents lede. y woord, as bewys van erkenning, dcur die staat betaal word nie. 

Dit is oie n et b lote 1: 
konsenva tism e wa t mee- X 
gebring h et dat Brittan- + 

i j e se demokratiese ver- ::: Ondersoek Na 
t eenwoordig ing m et by- + ft~ 

•• na een-derde tekort ge- I t.'N Boukoste 
self h et a s r ede daar- :f ~1 I 
doen word nie. Churchill •i• 

voor aangevoer dat •n :;: t Ten antwoord op 'n vraag bet 
raads aa.l wat groot ge- .:. die Minister van Openbare 

f noeg is om s itplek a an j· :'llili §~-:-:\ Werkc in die volksraad gcse dat 
L alle lede t e bied 'n t e .:: ~·~~ - - · U ·- die kwcssie van boukoste in die 
t neers la g tige uitwerking j· I ~· ·. a_Y.~_:.·. ~- II Unie ondersoek word deur die 
:;: sal h e as die debatte J..: , ~,_...,_-:- 1 . __ -: _:- Nasionalc Ontwikkelingstigting 
:t meestal in die atmos- ·!· :·M>:~r .---- en, met spesiale vcrwysing na 

I
t feer van •n balfloo ::: I · die Departcment van Openbare 

tea ter g evoer moet :t Wcrkc, dcur 'n komitee wat on-
d l Jangs saamgcstcl is. Die Rege-

wor . •••• • ring wag die versla.g van hierdie 
·:-:·o¢-:-:-H-H-t-:-t··:-:-:+:-:·-:-:-:-!• K oo"' hierdie by liggamc af en sal stappe doen 

Een-Derde Sterf r om boukostc, waar moonttik, te 
verminder. 

Aan Hartkwaal 
Volgens 'n opgawe van die 

kantoor van lcwenstatisticke in 
Amerika was daar 'n daling in 
die algemene sterftesyfer van 
die land, maar stertgevalle as 
gevolg van hartaandoening en 
kankcr hct tocgeneem. Een
derde van aile sterfgevalle is 
vcroorsaak dcur hartkwaal. 

DIE :M:ODEWINKEL 
Parow 

~ Adverteerders wil 
graag weet of u 
hul naam in , Die 
O.B." gesien bet. 

©~@3 w~ 1JJJ LOO~ID~w~rnm~® 
Versoek aan ons Lesers 

Ons vra hiermee die medewerking vun ell<e l t>ser van Die O.B. Die 
medewerking van elke man, vrou en kind. Ja, ook u m edewerking! 

Daar is nog honderde huisgesinne in Suid-Afrika wat graag elke week 
Die O.B. sal wil ontvang. 

Wie is hulle? 
Almal wat Repuhlikeine is. 
Almal wat na ware Volkseenheid strewe. 
Almal wat wil help om dringende staatkundige, ekonomiese en maat-

'3kaplike hervormings 
teweeg te bring. 

Tt·ouens, almal wat 
saam wil marsjeer na 
die bestemming van die 
Af rikanervolk. 

Sal u nie as skakel 
dien tussen hulle en 
Die O.B. nie ? 

Wat moet u doen? 
Knip m eegaande in

tekenvorm uit. Vul die 
nuwe intek enaar se 
naam en adrcs daarop 
in. Kollekteer 12/ 6 
van hom of haar. Pos 
intekenvorm en geld 
aan Die Sekretaris, 
Voorslag (Edms. ) Bpk., 
Posbus 1411, Kaapstad. 
En die nuwe intek enaar 
sal die hlad vir een jaar 
ontvang. 

Sal u assehlief u 
medewerking verleen? 
Baie dankie . 

Neem a.sseblief my ttaam op as intekenaar op ,,Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

H ierby ingesluit vind u die bed rag van .................... . 

..... . . . ................ vir die eerste .................... maande. 

N AAM .. .................................... .. ................. .. .... . 
(Naam en Adrcs In Bloklctters) • 

POSADRES ....... ~ .......................................... .. ... .. 

························································· 

························································· .......................................... I 
Handtekening. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/3 per halfjaar. 

Voeg asseblief Kommissie by plattelandse tjeks. 

u-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 
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van Swilserl 
die noordclil 
sondere toe~ 
kundlgc veri 
bring hct d 
wortel gcski 
gcwerk hct, 
terc dcmokrl 
onstabiliteit 
het nog ver 
despoticse be 
deur politick 

,.\Vannccr 1 

gevoer is, 1 

Boereje 

KO~ 

VERJA 
KE7 

Ons wll w 
lcentheld gcb1 
lescrs van 
blaadjic wat I 
gebore is uit 
name aan 
k etting tc stut 
kecr in die I 
my sc naam 
dan hom (of 
waar ck ande 
weet dat hulh 
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week 'n moot 
gekry. Van 
Boerejeug hcl 
propvol name 1 

Oudtshoorn. 
voorbeeld gcsl 
dan met die I 
wie se name n 
n'e? 

Ons wit die 
week verjaar 
wens en hoop 
jaar wat voorll 
indicn nie b 
kameradc sal 
'n mens nic vc 

1 H. L. v. <1. 
hoorn . 

2 Hellle Weltha4 
Johanna du T1 
Magdalena le 

o.v.s. 
Anna Leach. 

3 Cornelia Jaeo~ 
Lukas Fourle, 
Yvonne MlnnaJ 
Chrlotlna de \ 
Louisa Strydoa 

5 S. W . van der 
Huo;o Geldenh• 

6 Alida van W>1 
Ba-rt Jordaan. 

7 Anna Theron. 
<vervolg in vc 
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DIE O.B., WOENSDAG, 1 FEBRUARIE 1950 BLADSY SEWE 

Britse . Stelsel Bet Vir 
Europa Nie Gedeug 

se Dr. Salazar 
Die sh·yd van die Ossewabrandwag teen die Britse parlementarisme 

word van r,ommige kant as hopeloos heskou omdat !:mike mense glo ·dat 
daar geen ander regeringsvorm moontlik is nie. As jy nie 'n parlement h et 
met 'n oppos isieparty en r~geringsparty en nog ' n k lomp dwarsbankers nie, 
h e t jy geen demokrasie nie, word gemeen. Aan die ander kant is daar 
diegene wat die O ssewahrandwag he3kuldig dat h y agtt>t· vreemde stelsels 
aanloop--hoewel hierdie beskuldigers self die handhawing van 'n inge
voerde Britse stelsel vh· die Af1·ikaner, wat ecnmaal sy t-ie repuhlikeinse 
stelsels gehad het, beplt>it. 

EIS SEDELIKHEID 

VOLK SE BESTAAN 
BEDREIG DEUR 'N 
DUUR BRITSE SPEL 

Brittanje is die land van die spele en ook die tuiste 
vir allerlei beroepspelers. As 'n man vaardig met 'n spel 
raak, speel by vir sy daelikse brood. By word beroepspeler 
en mense betaal hom om vir bulle te speel. Baie gou bet 
die Britte ook van die lewensbelangrike saak van staatkunde 
'n spel gemaak en dit ,politiek" genoem-,the game of 
politics." Hierdie spel is na die verowering van die Kaap 
en die Boere-republieke na Suid-Afri.ka. uitgevoer. 

In .t>laas van staatsbewind, 
wat in die dae van ons republi
keinse onafhanklikheid gegeld 
net, het ons nou 'n partypolitie
ge spcl wat dcur 'n groot aan
tal beroepspelers gcspeel word 
vir hul eie plesier en voordeel. Ecrsgenoemde kritici hou nie 

rekening daarmcc dat daar wei 
Europese state is wat nie die 
Britsc parlementerc stelsel het 
nic en tog ware volksregerings 
is. In sy boek Leer en Aksic, 
gee dr. Salazar, die man wat 
reeds vir meer as twintig jaar 
die licfling van die Portugese 
is nadat hy die land uit die kor
rupte en bankrottc staat waarin 
die partypolitici dit laat tuimel 
hct, gered bet, sy mening in 
hierdie vcrband as volg: 

,.Een van die grootste dwaal
begrippe van die negentiende 
eeu was dat Engelse parlemen
tarisme e n E ngelse demokrasie 
by elke Europese staat aanpas
baar was. Met die uitsondering 
van Switserland en 'n paar van 
die noordclikc Iande waar be
sonderc toestande en geskied
kundige vcrlede daartoc meege
bring bet dat die dcmokrasie 
wortcl geskiet en met welslae 
gewerk bet, bet die parlemen
tere demokrasie elders gclci tot 
onstabiliteit en wanordc, of dit 
bet nog verdcr gelei tot die 
dcspoticse beheer oor die volk 
deur politieke partye. 

~n die ordc word herstel, maat
skaplike toestande gPorganisecr, 
en foute hcrstcl sodat daar 'n 
nuwe begin gemaak word." 

. SWAKHEID 
Met verwysing na toestandc 

in sy eie land, skryf by: 
.,Toestande in daardie jarc 

van parlementarisme is geken
merk deur swakheid en onsta
biliteit in die gesag wat sowel 
dcur die president as die hoof 
van die regering uitgeoefcn is. 
Laasgenoemde was konstitusio
neel onder die beheer van die 
kamers van vcrtcenwoordiging, 
wat nie geskik was om te re
gccr nie en nie bercid was om 
hulself te laat regecr nie. Agter 
hierdlt> kamers, of Hewer bo
kant hulle, bet talryke politieke 
liggam e gestaan met bul be
stuurders, onden.teun deur 'n 
kiest>rskorps (onder die plak 
van plaas like politieke base, 
korrup, selfsoekend Nl sonder 
ideale) •vat die h oogstt- e n laaste 
skeid<,r.-gter van die <,taat sgesag 
wa!>. In sulke om!>tandighede 
kan daar n ie gesf. word dat ons 
vrye verkiesings gt>had het of 
dat die kiesers gewcct hct waar
voor hulle gestem h et nle." 

· Daar is gcen toegangsfooie om 
Dit is opvallend hoc ook die spcl 'tc sicn nie - die pu

Salazar, net soos die Osscwa- bliek betaal daarvoor by wyse 
brandwag, nadruk le op die \'1\n belasting, of bulle belang 
sedelikc aspck van ons open- st~l of nie. Die salarisse en 
bare Jcwe. Van O.B.-kant is reisgeld van die spelcrs eh die 
reeds dikwcls verklaar dat onderhoudskoste van die spel is 
ons stryd in die eerste plaas egter nlc al wat die volk betaal 
'n etiesc stryd is - 'n stryd nie. Die spel is van 'n baie 
om die deugdclike in ons volk duur aard. In plans van 'n baJ 
weer te herstel waar dit so gebruik hierdie spelers die nodt> 
skreiend onder die korrupte en beboeftes van die volk as 
voctc van die partypolitick slaangoed wt.armee die een die 
vertrap is. a nder take!. 

- daar weg te ruk en vankant 
te maak. lUnar dan bet hierd.ie 
spelers s oos een man bulle teen 
die , ongevrangde" inmenging 
van die kant van ,die volk 
daarbuite" verset. Die spel mag 
nie bederf word nie, vera! nie 
wanr dit deur sove«>l beroepspe
lers beoefen word wat hul dae
likse brood daaruit verdien nie. 

Die jongste poging om die 
volk se staatkunde uit die kloue 
van die beroepspelers te red, is 
die van die Osscwabrandwag. 
Deur middel van hierdie orga
nisasie bet die volk sy magtig
ste poging aangewend om bier
die Britse spel te becindig, maar 
voorlopig het die spelcrs dit reg 
gckry om hul speelgoed nog on
geskonde te bewaar. Daar is 
egter nanduidings dat die volk 
se belangstelling in die spel ver 
flou. En daar is rede om te glo 
dat die t>ise van die tydsgewrig 
waarin ons lewe die staking van 
die spel gaan eis. 

,;Wanneer sake tot 'n kllmaks 
gevoer is, ontstaan diktature 

Boerejeug 

KOMPETISIE-LAERTREK 

VOLKSEENHEID 

Salazar se: 
,.Die belangrikste vir die in

tcllcktuele en sedclike ontwikke
ling van die burger van die 
Nuwe Staat is dat by 'n duide
like bcgrip moet he van sy land 
en volkseenhcid; van die gcsin 
as die maatskaplikc cenheid by 
uitstck, van gesag en van die
gene wat die gcsag voer, van 
gecstclike waardes en die ag
ting vcrskuldig aan elke mens, 
van die reg om te wcrk, die lof
waardigheid van dcug en die 
hciligc waardc van godsdicnsti
ge gcloof. Gcvolglik is ons ge
kant teen alJe vormc van intcr-
nasionalismc, kommunisme, so
sialismc, sindikalisme, of enig
icts wat die eenheid van die gc
s:n kan skaad. Ons is teen 
klassestryd, ongeloof, ontrouheid 
teenoor 'n mens sc land, teen 
slawerny, 'n materialistiese op-
vatting van die !ewe, en mag bo 

' Gcdurende die langnawcck in' reg." 

VERVAARD 
April, vcrlede jaar, bet diel A G _ Boerejeug van Kaapland ccn WORD KLEINLIK 

I 
van bul mees suksesvolle lacr- ~ 

KE TTING trekk_e gchou. Alma! wat op die Aan staatsmanne gee hy die 
Bellvtlle-laer was sal nog ont- volgende raad: 
hou hoe aangenaam dit was. ,.Ek doen aan llie hnnd dat 

Ons wil weer van die ge- ' Die hoofdocl was 'n kompctisie aile staatsmanne hulleself moet 
leentheid gebruik maak om aile gchou tussen spanne. Boere- J ondersoek, want staatsmanne 
lesers van die Boerejeug- j s?uns en -dogtcrs van d~e Skier- wat aan die genade van politie
blaadjie wat in 1931 en daarna ctland en Boland. SklCrciland ke partye uitgelewer is, is ge
gebore is uit tc nooi om bulle l het daardic da.g dit net regge- neig om te ven ·al tot die klein
name aan die Verjaarsdag-1 kry ?.m hul opponentc met een geestigheid van die groep'!gees, 
ketting te stuur. Ek bet a1 bale puntJtC te klop. e n dit sal 'n ongeluk met treu
kccr in die lysie 'n maat van Die pragtige silwer wisscl- rige gevolgt> vir hul lan<l wees 
my se naam opgelet en kon beker is dus in besit van die indie n bulle benede bul vermoe 
dan hom (of haar) gelukwens, Boerejeug bier in die stad en I optree wanneer bulle ann be
waar ck anders nooit eers sou ?mst.reke. Oor 'n paar _maande wind is. Uitgediende idcale en 
weet dat bulle verjaar nie. Die IS d tt egter weer Apnl, weer slagkrete, wat van die een ge
Verjaarsdag-ketting bet die langnaweek en weer kompetisie- . slag na die ander oorgelewer is 
week 'n mooi stootjie vorentoe laer. Dan sal die Bolanders soos familic-erfstukke, le ten 
gekry. Van Oudtshoorn se kans kry om wraak te neem. grondslag aan aile onw insge
Boercjeug bet ons drie velle Ongelukkig sal die laer nie die wende en skadclike polltieke 
propvol name ontvang. Mooi so, keer v.:eer op Bellville gehou optrede. 
Oudtshoorn. Jullc bet 'n mooi word me maar ons het voorlo- ,Wat ons in bale Iande hoor 
voorbeeld gcstel. Hoc lyk dit pig 'n oulike terrein naby Stel- betreffende vryheid, demokrasle, 
dan met die bale ander maats lenboseh in die oog. Boerejeug- parlementc, die regte van die 
wie se name nie in ons boeke is lede moet nou al begin sekcr volk en wereldbroederskap is so 
n'e? maak dat bulle daar gaan wees. gestandardiseer dat klaargc-

Ons wil die maatjics wat die Leer hard gedurcnde die kwar- maakte toesprakc om by aile 
week verjaar van harte geluk- 1 taal en doen goed in die . e~~a- gelccnthcde te pas, verkoop kan 
wens en hoop dat bulle in die I men - dan kan Pa. deftmllef word soos stereotipe briewe vir 
jaar wat voorle net sulke gocie, n!e nee se nie. Die l~er sal v~n die gebruik van ongeletterde 
indien nie beter, Boercjeug-

1 
dtc Saterdag, 7 ~pnl, tot d~c • minnaars." 

kamerade sal wees. Dan kan Maandag, 10 Aprtl, duur. Dtc Dit> felt dat die Westerse 
'n mens nic vee! beter nie. 1 kompetisie sal hoofsaaklik weer I dw«>epsieke dt>mokrate nog nie 

uit laerbedrywighede bestaan. t«>Nt Portugal te velde getrek 
Verdcrc besonderhcde sal bet nie, is ' n dikke getuien is 

later aan julie gcstuur word en vir .,y nie-parlem t>ntf.r e rege
FEBRUARIE 

1 H. L. v. d. Westhulzcn, 
hoorn. 

Oudts· 1 ook in .,Die Boerejeug" vcrskyn. ring, geskoei op t'ie lees. 

2 Hellte Welthagen. Rustenburg. 
Johanna du Tolt. Mlddelbur~;. Tvl. 
Magdalena le Roux. Frankrort. 

o.v.s. 
Anna Lesch. Wellington. 

3 Cornelia Jacobs, V&·:llwater, 
Lukas Fourle, Luckhorr. 
Yvonne Mlnnaar, Paarl. 
Christina de Waal, Paarl. 

Ons wil julie maar nou net 
daarop attend maak en probeer 
vertel wat die gaan mis wat 
wegbly. Outjies wat vcrlede 1...- Adverteerders ho11 

daarvan d.at u m el· 

OPWINDEl'o'D 

Hoe meer akuut die node van 
die volk en lewensgevaarliker 
die problcme, hoe bcerlikcr 
spec! die beroepsdeelnemers van 
hierdie spel, want dan vlot dit, 
dan is die bclangstelling van dit 
publiek wat moet uitmaak wie 
die vyfjaarliksc prys moct kry 
gcspannc. En daardie vy!jaar· 
likse prys wat aan die wenner 
toegeken word, is niks anders 
nie as die monopolie om septer 
te swaai oor die volk - 'n mo-
nopolie wat esrter - ooreen
komstig die reC!s van die spcl -
uitermatc beperk word dcur die 
nnhoudendc dwar11boming vaJ'l 

aile regeringspogings deur diC' 

Dit is die taak van die Osse
wabrandwag om die beeindiging 
van die partypolitieke spel te 
bewerkstellig voordat ons volk 
soos 'n uitgeroeide wedder t e 
laat beset dat by sy bestaan op 
die spel gesit bet. 

Meen Stalin Wen 
Oorlog" , Koue 

ccn span, gcnoem die ,Oppo- Die voormalige ondermlnister 
sisic." van buitelandse sake, W. L . 

Vir 'n halwe eeu duu!' hierdic Clayton, bet aan die Amerlkaan
spcl nou voort. Sommige van se huis van vcrteenwoordigcrs 
die dcelnemers het oud geword se komitee vir buitelandse sake 
daar in - net soos die vraag- gese dat maarskalk Stalin beslg 
s tukke en volksnode oud ge- Is om die ,kouc oorlog" te wen. 
wor<l bet met die verloop van Hy bet by die Kongres aan
die spel. Telkemale bet van die gedring om 'n besluit aan tc 
jongcres onder die volk dit ge- ncem waarin 'n federale unie 
waag om binne die arena in te van die Iande wat aan die 
spring in 'n poging om die I Noord-Atlanticse Verdrag be
vraagstukke - die speelgoed hoort en ander demokratiese 
van die liefhebbers van die spcl Iande bepleit word. 

r 

&RILLE 
BriDe u oopna ee voonkrlf vtJo brllle aa oas. 

GOEIE WEBK TEEN an.I .JKE PBYSJC. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
BelloM OM of Ury1 om Beilouderbede. 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakers oo. oo• 00. 00. ... @ 15/- elk 
Mercury Draadheg-masjicne oo, oo. 000 000 oo, @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte 000 000 oo. 000 00. 000 00. 000 @ 6/9 elk 
Afrolpaplcr, 13 dm. x 8 dm. 000 000 000 000 ® 7/- per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. oo• oo• oo. 00. @> 7/8 per Rlem 
Tikpapler, 10 dm. x 8 dm. 00. 00. 00. 00. @ 5/7 per Riem 
Losblad Grootboeke - aile groottes In voorraad, 

pryse vanaf U/IS/-

Alle Kantoorbenodigdhede t.•oorradig - Dit 
sal u betaal om tt volgende bestelling 

by ons te plaas. 
Louisa Strydom, Oudtshoorn. 

Tvl. I jaar daar was sal weet waar
van ek praat. In elk gcval, julle 
hoor later weer hiervan. 

5 s. w. van der Merwe. Malmesbury. . 
Hugo Oehlenhuyo. Wellington.. I (vervolg van vonge kolom > 

6 Alida van Wyk. Boshoek, Tv!. Cecilia C~tzee, Bosbokrand. 'l'vl. 
&·rt Jordaan. Paarl. Martha Roeu. Rustenburlf. 

7 Anna Theron. Koster, 'I'vl. Hendrlen Swanepoel Wellington. 

maah "~ ding moet 

van hul adverten· 
SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 

Groote Kerkgebou 322, KAAPSTAD Telefoon 2-7011 
(vervolg in volgende kolom> s wmem Theron, Kakamae. sie in ,Die O.B." £. ~' 
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RUSLAND HET POLE BY 
Kl\ TYN YERMOOR, SE 

Na 'n geslocr van sewP 
jaar· begin W cstersc 
kringe tan~ die Yinger ~ 

V .S.A.-KOM I TEE 
wys na Rusland se oorlogsmisdaad hy Katyn. ' u Aanklag dat die Husse 
sowat 15,000 offisiere nm die Pool"e lf"er ve!'moor het , j,., dt"ur di;,1: Amf"ri
kaanse komitee wat ondersoek ingf>slcl het na die Katyn-slagting~ mm die 
scnaat voorgele. . 

Die voorsitter van hierdie komitee, Arthur Bliss Lan(', 'n vool'lnalige 
ambassadeur in ~rarschau, bet aan die senaatkomi<ee Vt'rklaar dat die Husse 
vir die massa-moord op 1,300 Poolt-(' offisierc ual y Kat)·n, ten westf' van 
Smolen sk, en op 11,000 ander offi,.,if re eldt'r"' in Pole vt'rantwoordt'lik is. 

Die Russiesc lci>r het hicrdic 
offisicre in 1939 gcva ngegcnecm, 
toe die Russicse en Duitse Jci'rs 
Pole binnegcvnl hct. 

Na die Duitsc inval in Rusland 
hct die Russicsc rcgering aangc
kondig dat hicrdic Pole losgclaat 
is om by die Poolse leer wat in 
Rusland deur genl. Anders in 
die !ewe gcrocp is, aan tc sluit. 

BOEK OOR VERSET 
TEEN OORLOG 

Die gcbcurtcnisse tusscn die 
jare 1939-1945 - ,.die strcwc na 
vryheid, die verset teen die 
anti-Afrikaansc regcring, die 
verbetc stryd teen al die gehei
me magtc van die Empaaicr en 
. . . die wrede vervolging wat 
gelei het tot voortvlugting en 
gcvangcncsltap op cic lands
bodem" word tans tc bock 
gestcl, volgens die jongstc om
sendbricf van die Bond van 
Oud-gclnterneerdes en Politieke 
Gevangcncs. 

Die omscndbrief vcrklaar dat 
die bock, onder rcdaksic" van 
prof. H. G. Stoker en ds. J. D. 
Vorstcr, 'n objckticwc relaas 
van al daardie gcbcurtenisse sal 
gee en dat dit 'n waardcvolle 
naslaanwerk vir tockomstigc 
gcsklcdkundigcs sal wees. 

Ecn van die grootstc Afri
kaansc uitgewcrs hct ondcr
necm om die bock te publiseer. 

Maar hullc het vcrdwyn. 
Hullc massa-graftcs is in 1943 
in die Katyn-woud en elders 
deur die Duitscrs gcvind. 

Onmiddcllik na hicrdic ont-
dekking hct die Russicse rcge
ring aangekondig dat die offi
siere in 1941 in die handc van 
die Duitsc leer geval hct. 

Hicrdic bcskuldigings is ver-

Pad E.is Meer 
Slag offers 

As S/agve/d 
Gedurende die jar!' 19tQ-19H 

het Suid-Afrika meer us dubbel 
soveel ongt'valle op dit> pad ge
had a., op die sla!l"'eld, ,·olgens 
syfers 'erstrek deur die Pad
veiligheidsnuusbrirf. Die oor
logsongevalle vir duardie tyd
perperk het altesnme 23,269 be
loop teenoor 54,987 wat op ons 
paaie gedood of beseer is. 

\'an luasgenot'mde getal \\a'> 
3,917 noodlottig, 10,3-17 crn!>tig 
en 40,!187 lig bt•sN•r. 

• ,.DIE O.B." Wrtrd eedruk deur Prl 
Ecclula-Drukkery Be perk, Stellen 
boecb, vir die elenaare eo ultgewera 
VOORSLAG (Edme.) Beperk, Groot• 
Kerlq;Pbou 703. Prn!bU8 H 11 
Korlr.pl~tn. R:&&pat34. 

vcrvat in gctuienis wat gclcwer 
is voor die scnaat se komitee 
wat moet oorwecg of die V.S.A. 
die V.V.O. se konvensic oor die 
voorkoming en straf van massa
moord moct bekragtig, 

Sowcl die kongrcs van nywer
heidsorganisasies as die Ameri
kaansc komitce van ondersoek 
na die Katyn-slagting het daar
op aangcdring dat die V.V.O.
konvcnsie bekragtig moet word. 

Eer~>genoemde het 'n klag in
gedien dat 11,000,000 mense be
sig is om lmllc lettt•rlik dood te 
\\l'rh; in Russiesl' arbeidskam)><'· 

Na-Oorlogse 
Oorlogsmisdade 

O.B: GA.AN I{OERS 
AANDUI 

Russicse .,oorlogsmisdade" -
vil'r jaar na die oorlog wat gc
volg is dcur 'n Neurenbcrgse 
hof om aan die wcrcld 'n voor
bccld te stcl vind tans in 
dit: \Vesters(• pcrs 'n bcskcic 
plekkie. Van die klompic Duit
sc.>rs wat so pas losgelaat is uit 
die Russ:csc konscntrasiekampc 
in Duitsland - aan die hoof 
waarvan staan 'n voormaligc 
Russiese aanklacr van die Ncu
renbergsc hof! is 'n paar dcur 
die pers ondcrvra. Ecn gctuic, 
wie sc gcsig oortrek was van 
sere, aldus die berig, het vcrtcl 
dal hy voorsittcr was van 'n 
plaaslike tak van die Nasionaai
Sosialisticsc Party en dat hy 
in 1945 dcur die Russc gcvang 
is <met die oog op die .,hcrop
voeding" waartoc die Gcalliccr
des besluit hct>. Onder wcg na 
sy bestcmming saam met ander 

1 Nazi's hct ongeveer 100 b(•swyk 
aan hongcr en uitputting. In 
Tost, wuar bulle 'n tydlnnk aun
gehou i-., hct driekwart vun die 
gevungenl'., gesterf. llulll' was 
alma! oud-Xazi's e n 500 van 
bulle i<; ;n 'n l<erk 1.aamgepers 
waar luise, rotte e n tifu<; hoogty 
gevier ht•t. Bulle wu., nie in 
staat om hul ben!' reguit te 
maak nie. Snags het di<' Russe 
die I~ ke - soveel a<; 00 met ' n 
keer - uitgegooi en nuwe ge
vungt>JW<; in hul plekke d ie vol
gende dug gebring. 

Donder<lagaand, 26 Januarie, het <lie Offbiersraad 'an 
die Oudtshoorn<;e generaalskap in die Komitet>kamer \an 
die Stadsaal op Oudtshoorn \"ergader ondt>r voorsittersl<ap 
van hoofgenl. Jurgens Schoeman. Gent. Scboeman hct die 
besoekende offio,iere, gent. J. A. Smith en genl. \V. R. 
Laubscher, sowcl as die aanwcsiges hartlil< welkom gt>lwet. 

Gcnl. J. A. Smith hct gcpraat 
oor die taak wat die O.B. in 
hicrdie dac tc verrig het. Hy 
hct gese dat die tyd ryp is vir 
die O.B. om sy eie besondcre 
en positiewe bydrae tc !ewer. 
Die politicke partye stl'l die 
groot probleme van ons volk uii 
instede van <l it op te los. On
der hierdie om!ttandigbede durf 
die O.B. n ie stil sit n ie; die 
Beweging moet sy stem laat 
hoor en vir die volk die pad na 
dade aandui. 

Genl. Laubscher wat oor die 
politiekc situasie gesels h('t, het 
gese dat die O.B. onder geen 
omstandighede mag toclaat dat 
die vyandskap enersyds en die 
passiwitcit andersyds van poli
tieke partyc sy aksic bcvrics nie. 
Die O.B. is gebore en hy het 
opgegroci om 'n bcpaaldc taak 
te verrig in Suid-Afrika. En 
niks mag in die pad staan van 
die vcrrigting van daardic taak 
nie. Vir die O.B. is dit nic ai
leen 'n kwessie van ccr nic, 
maar boweal van plig. 

Daarom <>al die O.B. weer 
eer'idaag'i by berhaling !.Y ge
loof"~tel~·dcnis openbaar; die 
lcwt-nShl'ginsels wnanoor die 
Beweging stry, ann die volk be
kend mauk; en sy strydterrein 

aankomlig. 
Ten slottc hct genl. Schocman 

organisasiesake met sy offisicre 
besprcck. Hy het opdrag gegee 
dat die vcrgclee kommando's 

S.A. Slenter Soos 
Boemelaar 

In sy openingsrcdc by die 
Paarlse tentoonstclling het die 
voorsitter van die Suid-Afri
kaanse Landbou-unic, mnr. G. 
J. Rossouw, gcplcit vir die be
plandc ontwikkcling van Suid· 
Afrika se natuurlikc hulpbronnc, 
grotcr produksic van voedsl'l 
~n 'n waarborg aan die bocrc 
dat die las van surplusproduk
sic nie op hul skouers gcwcrp 
snl i.vord nie. 

. Op die vraag of die regering 
Hfgt•nl. Jurgens Scboeman. 'n duidclikc ontwik~elingsplan 

h I · h "d f t t .. 1 1 h!'t, is daar net cen antwoord, 
u e1c v.ry et s ces c .moe rce hct hy gcse, en dit is •n onvoor-

cn dat dte kommando s rondom I waardclike .. nee." Dit geld 
Oudtshoorn rr:~ct probe~r om I vir sowel reg<'rings van d ie 
C<'n gcsam~nth c fees op n sen- vcrlede as die huidige. In hil'r
trale terrem te hou. die opsig, hct hy gese, iR sy 

Gc nl. Schoemnn het ingcwillig Suid-Afrika soos 'n boeml'laar 
om die fees ,·an die Uniondale wat rondslcnter sondcr cnige 
kommando's tc gaan toespreck. 1 bcstemming voor ot'. 

V.S.A. Openbaar 
Russiese Greep 
Op Verre Ooste 
Onderwyl ponde-, s jieling.,. en pennies-bewuste Britte 

nog besig is om aan die werelcl te \ertel hoe demokraties 
en uasionaal die Sjinese Kommuniste is wat hul regering 
so tm., l'rken bet-en daarby toevallig 'n paar honderd mil
joen t>ond se Brit.,e belange in Sjina be\'eilig bet-bet dio 
Amerikaanse regering 'n dokument \'rygestel waarin 'n 
gehcime ooreenkom., tussen \'adertjie Stalin en pappa ~lao 
Tst>-Toeng bekend gemaak word ter \'erstewiging \'an Rus
Iand se greep 01> ,vrye en demokratiese" Sjina. 

In 'n omvattcndc ,.agtcr- Die volgendc opsomming oor 
grond"-dokument wat dcur die bogcnoemdc vier gebiede is ver
dcpartcment van buitelandse strek: In Buite-)longolie b et die 
sake uitgereik is, word verklaar Ru!>se volkome binnegedring; 
dat Rusland nou die rykste ny- die sogenaa mdt> regering wat 
wcrhcidsgebied van Sjina stewi' duar deur dit> Russiese milit~re 
agt<>r die Verrc Oostelike dec! mugte ingestel is, is deur Rus
van die ystcrgordyn geplaas hct. htnd erken. In Mantsjoerye 
In hierdie verklaring word on- muak Rusland van die 19tti-ver
langse bcwcrings van die mi- drag gebruik om sy ekonomiese 
nistcr van buitclandse sake, en politieke oorheersing u it te 
Dean Acheson, bcvestig. brei. 

Acheson bet onlungs in 'n to<>- Russiese troepe bet Daircn 
spruak op di1• nnsionale pl'rs- en Port. Arthur beset. R us!>iese 
klub ~te"le dat Ru.,land be.,ig i., invloed in <lie binnelandse mili
om :uuntsjoer~e. Buite-:Uongolie, t.-re magte word oor die ulge
Sinl,iang en Blnni'-;Uongolie b~ meen erken en openlik aan
Ru!>land in te 1,\-"f. vaar deur die Sjinese Kommu-

Dic departemcnt van buite- niste. Rusland neem dee! aan 
landsc sake hi>t vcrklaar dat geheime polisiebMrywlghcdc in 
Rusland sc oogmerke gcdccltc- Mantsjoeryc. Op die oomblik 
lik gcrugstcun word deur twcc is Rusland bcsig om uitgcbreide 
.. gehcime oorccnkomste", wat ~ regte in die olie- en goudmyne 
bekend staan as die Moskousc te verkry. 
Ooreenkoms l'n die Harbin-oor-
cenkoms. l{ragtcns hierdic oor- ~ POPPE-REGERING 
ccnkomste sou vcrderc spcsiale 
rcgte aan Rusland in Mantsjoe- In Binne-Mongolic is 'n half-
rye toegcstaan word. outonomiesc poppe-rcgcring aan 

die bcwind en die gcbicd is net 
AGTERGRO~D-DOKU)IE'T loswcg met die Sjincsc kommu-
'n \Voordvocrdcr van die de- nisticsc owerheid geaffilieer. 

partcmcnt van buitelands(• sake In sy opsomming van hierdie 
vcrklaar dat hicrdic ,.agter- tocstandc verklaar die departe
grond"-dokumcnt maar 'n deel ment van buitelandsc sake dat 
van die dcpartemcnt S(' data die tydsvcrloop voordat hierdic 
oor hicrdic saak bevat. Die gebicde by Rusland ingelyf is, 
departcmcnt beskik oor andcr I net van die Russicse tydsroos
inligting wat hy nic nou open- tcr en moontlike wccrstand aan 
baar sal maak nic. die kant van Sjina sal afhang. 

SPOG MET NUWE 
AFWEER-WAPENS 
Die Verenigdt> State besit skouspelagtige nuwe wapens 

-.o.a. lugdoelgeskut wat \'anself mik en wat daartoe kan 
meewerk om 'n b~kans ondeurdringbare \'erdediging teen 
supersoniese \'liegtuie te \'orm. 

Hil'rdie inligting is verskaf 
aan di(• Amcrikaansc Scnaat se 
komil('l' vir strydmagte, en is 
afkomstig van sen. Henry Cabot 
Lodge wat in die jongstc oorlog 

de bomwerpers, hct die leer 'n 
,.lugbesem" wat die lug letter
lik ,onbewoonbaar" sal maak. 

TE GERUS? 

'n offisier was en tans lid is In 'n bespreking oor die kansc 
van die reserw('mag van die van die \Vestersc volke in gcval 
Amerikaansc lci>r. Hy het so van oorlog het die ingeligte blad 
pas tcrug gekccr van 'n krygs- . Intelligence Digest - wat vcr
fabrick in Texas. !cdc jaar in 'n amptelike waar-

Lodgc meld dat ontwikkelings dasie vir bctroubaarhcid in 
ten opsigte van bchccrde werp- Amerika nommer een van aile 
tuic sulke krygsvcrrigtinge soos blaaie gestcl is - as volg ge
dic inval in Normandie on- skryf: 
moontlik sal maak. ,Ons moet .,In die hoogste Amerikaanse 
alll''> in ons vcrmoe <loen om strategiese bcplanningskringe 
\Vc">-Europa te behou, <laar dit word egter geredcneer dat die 
mi.,kif'n onmoontlik kan wel''i verdediging besig is om die aan
om dit terug te \Ut van 'n bl'- val in te haal en dat gctalsoor
"~'ttl'nde vyand." wig nic tc ernstig opgcneem 

Daar is in militere kringc 'n hoef tc word nie. 'n Soortge
sterk gevoel dat Rusland ver gelyke mening is deur deskun
agtcr Amcrika staan ten opsig- diges voor die uitbreek van d ie 
tc van bchccrdc wcrptuie, maar vorige oorlog uitgespreek. In 
daar is geen prcsiese feitcgrond- werklikheid bet die aanval in 
slag vir hicrdic gcvoel nic, hct 'n baic groot aantal gevalle sy 
hy vcrklaar. meerwaardigheid getoon. 

,LUGBESEll" 

Lodge hct voorts gcsil dat 
die Amerikaansc leer sc nuwc 
lugdoclgcskut vliegtuic kan 
opspoor wat teen 1,000 my! 
per uur l'n op 'n hoogtc van 
80,000 voct vlicg - en dit wan
neer hullc nog 175 my! vcr is. 
Dit bicd die vcrdcdigcnde 
magte 'n volle tien minute 
waarskuwing om hul lugaf
wee rkanonne gcrccd en hul 
ondersk(•ppende vliegtuic in 
die lug tc kry. 
As vcrdediging tN•n 'n vcr

rassingsaanval deur laagvliegen-

,On"' inligting lei ons nic tot 
die gevolgtrekking dat die ver
dedigende maatreels van die 
Atlanticse moon<lbede en hul 
v9emlc t-nig!lins binne sig van 
meerwaurdigheid o o r d i e 
Russie<;e aanvalsvermoe op land 
is nie. Ons \Tee'S dnt sekere 
booggeplaastes in die geyaar 
verkeer om in hierdie opsig 
mislei te word deur wetenskap
likes wie se teoretiese kennis 
bestaande magte en wapens ver 
''ooruit is. Die gaping tussen 
wat teoreties moontlik mag 
wee., I'll die toe<;tamle wat be
staan en waarskynlik sal bly 
bestuan, is baie wytl." 
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