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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuosblad. 

Na Die Laertrek! 

Jrg.9 Kaapstad,1 November 1950 PrysSd. No. 50 

Anti-Fascistiese 
Vertrouelinge Laat 

Britte In Steek 
N og 'n Britse atoomdeskundige wat tydens die oorlog 

op grond van sy ,anti-fascistiese" neigings in Brittanje en 
Kanada. in die mees geheime afdelings van atoomnavorsing 
gebroik is, bet sy werkgewers in die steek gelaat. By is die 
Italiaan dr. Bruno Pontecorco wat verdwyn bet tydens 'n 
vakansle in Italie en wat laaste in Finland onder weg na 
Rusland gesien is. Amptelike menings gee voor nie seker 
te wees of by vrywillig na die Sow jet toe oorgestap bet nie, 
maar 'n studie van sy verlede en sy verwantskappe toon dat 
daar aile rede bestaan dat sy verdwyning vrywillig was. 

ling van die waterstofbom. Hy 
het 'n cis teen die Vcrcnigde 
State ingestel vir vcq~ocding 
vir sy patent wat hy beweer 
deur die Vcrenigde State oorge
neem is vir die vcrvaardiging 
van die atoombom. 

ONS WAS GEEN 
OORLOGSTIGTI NG 

1\lnr. Max Smuts (hoofgene
raal), Fransebhoek, skryf: 

Miskien is dit nie eers nodig 
om te roep nie, want 'n O.B. 
ken mos sy/ haar plig. Op 7 
en 8 November c.k. sien ons 
mckaar te Bloemfontein waar 
'n fermc handdruk weer die 
kameraadskapsbande nic net 
sal hegter bind nie, maar ook 
die Afrikanerblocd in ons are 
sal verhit en vinniger laat 
vloei. Hicrdic boodskappie Is 
dan in alle bcskeidenheid gerig 
a.an die enkeles van wie die 
stringe tekens toon van Jaat 
slaphang. Ek hoop dat ek my 
maar met die enkeles ook mis· 
gis. Maar nietemin, in so 'n 
geval dan dien my boodskappic 
vir bulle wat nog nie kan ver
staan wat ons O.B.'s dan nou 
eintlik wil nie. Dadelik s~ ek 
aan diesulkcs: Ons getalle Is 
klein, ons dade van die vcrlede 
groot, ons doe! en stryd vir ons 
volkie se toekoms is ontsaglik. 
En wat is die O.B. se doc! dan 
nou? Ons het mos 'n Nasio
nale regcring, is dit nic gcnocg 
nie? Of wil julie maar net 
rusic maak? 

Nee, laat ek vir u se, die 
O.B. was nic 'n oorlogsmaatreel 
om bier en daar 'n voortvlug
tende Afrikaner (reg of ver
keerd, maar meer reg as ver
kecrd) te versteek, hom met 'n 
stukkic kos en slaapplek te 
voorsicn en vir hom en sy 
kameradc agter die dorlngdraad 
se afhanklikes in bulle dagclik· 

Pon~coreo het in 1986 uit 
Italic ,gevlug" vir 1\lussolini se 
,,anti-Joodse vervolging'' en 
hierdie feit was in die jare van 
bondgenootskap met die Kom
muni!lme so 'n groot :umbe\·eling 
dat die Britte hom as bul des
kundlge aanvaar het sonder 
enige navraag omtrent sy poli
tieke betroubarbeid. Hy is na 
Kanada gestuur waar hy saam 
met die verraaier dr. Nunn May, 
wat tans 'n tronkvonnis uitdien 
weens verklapping van geheime 
aan die Russe, in die bclangrike 
atoominrigting te Chalk Rlver 
gcwcrk het. Hy bet toegang 
gchad tot die digste gcheime en 
gchelp aan die oprigting van 
die mces modernc atoomwapen
fabrick. Hy besit ook die tcg
niese kennis vir die ontwikkc-

Na berig word, is sy suster se bchocftes te voorsien nie. 
'n lid van die Italiaanse komitee NEE, die O.B. bet bestaan voor 
wat <lie Sowjet-vredespropagan- hicrdie dinge sy aandag geniet 
da-veldtog voer. bet. Ons groot doel le nog 

Die geval Pontecoreo onder- voor, ons is dankbaar vir 'n 
streep nogeens die noodsaaklik- nasionaal-georientecrde party
held dat die \Vesterse volke hul regcring, maar dit beteken nog 
stryd teen oorlede Hitler en nie die saamstaan van alle 
Mussolini moet afsluit en tot blankes in hierdie land nie. Dit 
die beset kom dat Stalin nie bctcken nog nie gcsamentlike 
tegelyk 'n vyand en 'n bondge- ~ optrede teen al ons bale vraag
noot kan wees nie. stukkc in hierdie land nie. Nee, 

mede-Afrikaners ons soek nie 
rusic nie, ons w'il ontslae raak 
van 'n regeringstelscl soos deur 
die veroweraar op 'n verowerde 
volkie afgedwing, 'n regering· 
stelscl wat die volk nooit as 'n 
eenhcid kan laat optree nie. 

• 
NEE, ons strcwc vir 'n Bocrc-
republiek soos ons voorvadcrs 
dit geken het en soos ons glo 
die beste is vir 'n gesondc 
voortbestaan van blank Suid· 
Afrika. As hierdie doe! vcr
wesenlik is sal slap stringe in 
die stryd ons nie verontrus nie, 
maar nou se ons nog daar is 'n 
stryd om te stry, daar is wcrk 
om te docn Komaan. Soms lyk 
die stryd so onmoontlik maar 
aan bulle se ek: soet is die 
stryd vir die stryer, al het ons 
tot hiertoe verloor, maar by 
wat sy dcclname wei.er, is be
sig om sy nasie te vermoor. 

U WORD GEROEP 
1\lnr. K. J. H. Behrens (hoofge· 

neraal), Rustenburg, skryf: 
Die O.B. ROEP. Wie roep 

hy? Vir u en vir my, ja clke 
Offisier en Brandwag word ge
roep na Bloemfontein vir die 
derde, so belangrike, laertrek. 
Wat gaan u antwoord wees? 
Is u nog 'n getroue O.B.? Of 
het u ook reeds skaam geword, 
en voel dat hoewcl u nog van 

A.K.G. SIEK IN KAAPSTAD VIND , SITPLEK OORBODIG 
Die adjunk-K.G., genl. J. A. 

Smith, is vcrlcdc ·week in die 
Volkshospitaal In Kaapstad op· 
geneem. Sy toestand vereis 'n 
operasie en dit is dus onwaar
skynlik dat by die laertrek in 
Bloemfontein sal bywoon, tcn
sy daar voor die tyd 'n groot 
verbetering intrec. 

VIR 200 LV's IN NUW.E 

Britse Ryk 
Deurtrek Van 
Parlementere 

Gees 
,,Die nuwe laerbuis is 

vir die wereld 'n teken 
van ons geloof in vryheid, 
ons vertroue in die duur
saamheid van ons ge· 
meenskaplike idenle en 
van die bande, rekbaar 
maar nogtans stewig, 
wat die volke van die 
Stntebond saamsnoer en 
die vryheidsliewende volke 
\'an nlle nasies in broe
dersknp verenig. 

,Hoewel my volke in ras, 
taal en kultuur verskU, 
is elke wetgewende ver
gn.dering in die Statebond 
deurtrek van die gees van 
ons parlement~re stelseL" 

Aldus bet die Britse 
koning verlede Donderdag 
geroem toe by die nuwe 
laerbuisgebou geopen het. 
Daar was altesnme 28 
speakers uit aile dele van 
die Britse Ryk byeen 
ook uit die Unie. 

LAERHUIS 
Die nuwe laerhuisgebou van Brittanje is verlede Don

derdag in gebroik geneem nege jaar nadat Duitse bomme 
die oue verwoes bet. Een van die vemaarnste kenmerke van 
die nuwe gebou is dat dit net so klein is as die oue wat lanka! 
nie meer as twee-derdes van die parlementslede kon bevat 
nie, en volgens die berigte bet die parlementslede van voor 
dagbreek af tougestaan vir die opening. Daar is wei meer 
ruimte gegee aan die pers - 'n bewys dat die parlement se 
belangrikste rol is om te dien as propaganda-verboog vir 
die politieke partye. 

Ongeveer tweebonderd van die 
620 Britse parlementslede ~al 

in die nuwe raadsaal geen sit
plekke he nie. Die rede wat hier
voor aangcgee word, is dat die 
besprekings 'n inticmcr karak· 
ter moet h6 ,.net soos in die ou 
saal.'' In werklikbeid is dit 'n 
prnktiese uitbotsel van die par
tystelsel wat lnnkal opgehou bet 
om 'n ,·olksverteenwoordigende 
karakter te dra. Dit is nie die 
individuele parlementsledc wat 
hul kicsafdelings vcrtecnwoor
dig en daarom aanspraak op 
'n sitplek in die land sc raad· 
saal het nie, maar dit is die 
politiekc partye wat as middel· 
manne die volksverteenwoordi· 
ging ingepalm het en vir wie 
die kiesafdelings nou maar net 
.,setels" is in termc waarvan 
die rykdom van die onderskeic 
partye bereken word. 

WILLOSE STEMVEE 

Die parlementslid het geen 
seggenskap in die raadsaal 
meer nie. Hy is daar net 'n 
stemvee wie se teenwoordigbeid 
of afwesigheid deur partyswepe 
gereel word ooreenkomstig die 
party se behoeftes ann stemme 
vir die een of ander doel op 
die een of ander tydStip. Deur 
die stelsel van afparing Is dit 
vir die partye moontlik om son
der vrccs vir 'n vcrrassing met 
'n klein klompie stcmvee aan 
te gaan. Volgens hicrdie stelsel 
reel die swepe van die verskil
lcnde 'partye vooraf so dat die 
stemkrag van die rcgcring nie 
verander word in die gewone 
loop van omstandighcde nie. As 
daa.r byvoorbeeld 80 regerings
lede afwesig moct wees - bet
sy weens 'n tekort aan sitplek 

Toustanery By 
Opening 

of ander dringendc belange 
moet die opposisicpartye ook 80 
van hul !cdc aanse om weg te 
bly sodat die regering se mecr
derheid van sewe of scs ge
handhaaf kan word. 

AANV AL BEKE:!I.'D 

En die enkele keer wannccr 
die opposisie sy stemkrag mobl
liseer om die regering 'n neder
laag toe te dien by wyse van 
'n wantrouc-debat, word dit 
vooraf aangekondig en 'n paar 
dae voor die tyd spekuleer die 
pers oor die moontlike uitslag 
deur al die ledc wat in die 
buiteland op reis of so dodelik 
krank is dat bulle nie per am· 
bulans na die parlemcnt aange
ry kan word nie, te tel. En as 
d'ie groot ,slag'' dan plaasvind, 
word ook die tweebonderd 
pleklose stemvee binnegebaal. 
Hulle sit dan op die vloer of op 
die a nder se skote vir die paar 
minu~ wat die stemming duur, 
waama. hulle weer k oen. vat 
buite toe. 

Tot hierdie karikatuur het 
die Brit6e partystelsel die volks
verteenwoordiging !nat daal, en 
boewel daar in ons land nog ge
noeg sitplekke vir al die lede is, 
verskil dit in geen opsig van 
die Britse parlement nie. 

bulle hou, u tog nic graag in 
die openbaar gesien wil wees 
tussen bulle nie? Sal dit mis
klen die rede gaan woes, dat 
u sal antwoord: Bloemfontein 
is te vcr, ek is juis bale besig, 
ck sal te veel vcrloor, my boer
dery, wcrk of omstandighede 
laat dit nie toe nic. Ek sal 
tog In die koerantc of van my 
makkers boor wat daar aange· 
gaan bet. Is u ccn van die 
wat saam die bcwcging begin 
hct, saam gestry hct, saam die 
laertrekke in 1941 en '46 mce
gcmaak bet, maar nou opsy 
staan en kyk hoc u mede-brand
wag aileen veg om die enigste 
egte volksidcaal verwesenlik tc 
kry? 

Nee, mede-offisier, brandwag 
en kameraad, u teenwoordig
heid op die Jacrtrek is net so 
nodig as mync. Ons is nog in 
die hitte van die stryd - en 
ons stryd is nog reg. Juis in 
'n stryd soos hierdie, in 'n tyd 
soos hierdic, waar omwentelingc 
en gebeurlikhede vloeibaar en 
swanger is, is dit van allcr 
grootstc belang dat ons alma! 
moet saam kom, moet saam be· 
raadslaag en ons toekomsbelcid 
duidelik stel. 

U opofferings in die verledc 
was nog nooit onderskat, u gc
trouheid en gehoorsaamheid 

aan 'n oproep soos hierdie was 
nog altyd uitmuntond en dus 
ook hlerdie oproep sal u ge· 
hoorsaam. 

Ek ken net ecn louse: ,ek is 
my broer se hocdcr, ek sal hom 
nie in die steek laat nie.'' 

On.s sien mekaar op Bloem
fontein. 

Sjinese Grens 
Bereik 

Die magtc van die Verenigde 
Volke bet verlede week die 
grens tusscn Korea en Mant
sjoerye bercik. Intussen is nog 
27,000 trocpc 70 my! ten suidc 
van die grens aan land gcsit. 

Volgens bcrekening bet die 
Noord-Koreaanse magte reeds 
330,000 ongevalle gelei, en hct 
daar nog net 37,000 troepe oor
gcbly. 

'n Geleerde kat het 'n eis van 
£185 teen 'n hond vir aanran
ding ingestcl in Oakland, Ame
rika. 

Die eicnares van die kat, mej. 
M. Smith, bet in die hot gcse 
dat dit nie 'n gewone kat is nie, 
maar 'n opgevoede wat kan 
dans en by die venster aanklop 
as hy wil binnekom. 

Die speaker, mnr. Tom Naude, 
wat tydens die oorlog 'n teen· 
stander van die Unic se oor
logsdcelnamc was, is die afge
lopc week in die Bclgiese parle· 
ment gehuldig vir Suid·Afrika 
se aandeel in die twec wereld
oorloe. Mrrr. Naude het op die 
galcry gesit en luister na die 
verrigtings in die lacrhuis. 

I 



BLADSYTWEE DIE O.B., WOENSDAG, 1 NOVEMBER 1950 

DIE O.B., WOENSDAG, 1 NOVEMBER 1950 

ONS VOLKSKOERS 
Daar is vera! twee dinge waaraan die laertrek aanstaan

de week aandag aan sal moet skenk. Die eerste is sy ver
houding teenoor die politieke partye en meer in besonder die 
regerende partye. Ons lewe in 'n partystaat met 'n afwisse
lende nasionale en Britse aksent en dit is hierdie feit wat 
die optrede van die Ossewabrandwag in die verlede so 
moeilik gemaak het. Aan die een kant is daar die begeerte 
by 'n groot deel van die volk - ook partylede - om 'n eie 
Afrikaanse staatstclsel in te voer en dus heeltemal te breek 
met die partypolitiek. Aan die ander kant is daar die nim
merbeslissende stryd tussen twee politieke rigtings wat ons 
land Of 'n nasionale Of 'n Britse stempel gee-, en in hierdie 
stryd word O.B.-lede dan ook . opgevorder om deel te neem. 
En dit is 'n mocilike saak om jou aandeel te weier . Hoewel 
ons geen heil verwag selfs van 'n O.B.-partybewind nie om
dat ons groot vraagstukke nooit langs die partypolitieke weg 
opgelos kan word nie, is dit wei deeglik 'n feit dat die 
Afrikaner se lot ten goede of ten kwade beinvloed word deur 
die party aan bewind. Onder 'n nasionale regering word 9ns 
taal bevorder en kry Afrikaners geleentheid om 'n waardige 
aandeel in die sake van ons land te neem. Nie die minste 
van alma! nie is die prestige wat sowel in die binne- as in 
die buiteland aan ons volk verleen word wanneer ons 'n 
Afrikaanse regering het. Dit is feite hierdie wat die laer
trek in die oc sal moet kyk. 

Een van my Jesers wat hom-, Patria. Hy gesels oor die nete
selt ,Byna Sewentig-jarige" lige kwessie van vakleerling
noem, skryf: ,Maggies, maar skap en ~y vertel . tewens :n 
dit is 'n blink gedagte om die n~uswa~rd1ge br_ok_k•e oo~ d~e 
rubriek ,Van die os op die esc!' Ui~betahng van diwidcnde m d1e 
te skep. Lesers van Die O.B. is buiteland. Hy skryf: 

Diwidende na Buitela1lll 

,Ek wonder", skryf Pro Pa
tria voorts ,of die departemt>nt 
wat doenig is met geldsake die 
volgende onder bulle aandag ge
kry hct. 'n Paar jaar gelede 
vcrtel 'n finansicr my: ,In bier
die brief sit 'n bankwissel wat 
my vanoggend uit Kanada be
rcik het. Met 'n bcsock aan 
genoemdc land en aan V.S.A. 
Is ek deur vriende aangcraai 
waar ek van my geld moct bcle. 
Weet jy wat die Staat van Ka
nada gedoen het? Hulle het so 
mootjies drie-kwart van die bg
drag wat aan diwidend uitge
kecr was vir Staatsdoeleindes 
tcruggehou. Ons <Suid-Afrika) 
hct vroeer 5 perscnt van weg
vloeiende diwidendgeld agterge
hou en toe ons dit 7! pcrsent 
stel was die bohaai verskriklik.' 

mos oorspronklike mense wat 
nou kans kry om bulle gevoe- Vakleerlingskap 
lens te lug." 

Hierteenoor sal die woorde van prof. L . J . du Plessis op 
die vorige laertrek nog in die ore van baie naklink: 

,Wat ons moet doen is om O.B. te wees en dit 
werklik uit te lewe. Die geheim om te k r y wat ons wil 
he, is om af te sterf wat ons het. Namate die omstan
dighede die volk gaan dwing om af te sien van die oue, 
na die mate moet die O.B. na vore kom en deur die volk 
raak gesien word. En die geheim hi;rvoor is getrouheid 
aan ons ideale. 

,As ons die nuwe staat wil h e, moet on s die oue 
weggooi. Veranderings kan nie la ngs die weg van ou 
instellings geskied nie." 
Dit is advies wat in die lig van die huidigc omstandig

hede ook -d.ecglike oorweging verdien. 

ONS VOLKSKOERS 

Die tweede belangrike saak vir oorweging op die laer
trek is die taak van die Ossewabrandwag om naas sy strewe 
vir staatshervorming ook 'n wakende oog te hou oor die 
historiese koers van ons volk. Ons volk het ver gevorder 
op die weg van nasieskap, en 'n groot deel van hierdie '\'or
dering moet toegeskryf word aan 'n geson de isolasie-beleid 
wat in die verlede gevolg is - on s dink maar a.an afskeidings 
op verskillende terreine van die samelewing soos weerspieel 
in on s afsonderlike party, ons afsonderlike studente- en jeug 
organisasies en ons afsonderlike 'Skole. Daar is vandag 'n 
neiging - en dit word <leur wereldom standigh ede b evorder 
- om uit hierdie isolement te breek en die Af rikaner in 
wyer kringe saam te skakel. Ons b oor hierdie geluid r eeds 
op partypolitieke gebied wa.ar daar gepra.at word van die 
,dooie verlede" wat begrawe moet word. Ons s ien dit in die 
nouer samesnoering van Suid-Afrika met die r es van die 
E mpire waar militere noodsaak hierdie pr oses verinnig. 

Met ander woorde, ons bevind ons tot 'n groot mate 
terug in die tydpcrk voor die Hertzog-Botha-botsing - met 
slegs die verskil dat danksy die vecrtigjarige stryd van gcnl. 
Hertzog die Afrikaner _vandag oneindig sterker staan as toe. 

0 1\IHELS El\IPffiE 

Maar net soos toe is daar ook vandag republikeinse 
Afrikaners wat glo dat die Empire van gedaante verander 
bet en nou aan die bors gedruk kan word. Ons m oenie ver
geet nie dat die Botha-aanhangers van veertig jaa r gelede 
a lma l republikeine was en dat die B ritse set va n ,selfrege
r ing" en die daarop,·olgende unifikasie hul welwillendheid 
gewen bet. Toe genl. Hertzog uitgekom het met sy waar
skuwing dat daar van die pad van Suid-Afrika afgedwaal 
word, is hy deur republikeine verwerp as 'n skeurmaker en 
korrelkop. Dieselfde gevaar bestaan vandag dat by wat dit 
waag om 'n waarskuwende woord te uit teen versaking van 
die Afrikanerkoers, uitgeketter kan word as 'n skeurmaker. 
l\laar n ietemin is dit noodsaaklik dat iemand vandag die sui
were koers moet aanwys net soos 'n H ert zog dit veer t ig jaar 
gelede aangewys bet. 

Dit sal dus ook die taak van die laertrek wees om eerlik 
en sondcr vrees vas te stcl of en watter afwykinge daar is 
van die Afrikanerkoers en 'n heldere klank te Jaat boor. 
Dit geld nie net ons verhouding tot die Empire nie, maar 
ook ons standpunt ten opsigte van binnelandse vraagstukke 
soos onder meer die van kleur. 

,Die mensdom is nou gulhar
tig in die uitdeling van wenke 
hoc die steeds ryker wordende 
bocre bulle geld moct bcle. Ek 
weet wat die meeste gaan doen. 
Hulle gaan die grcnslync van 
bul plase versit. Daardeur word 
al verder afgewyk van die idee 
van die ou Afrikaner Bond in 
v66r-Unie dac, wat gestaan het 
vir kleiner plaasbcsit ten einde 
intensiewe bewerking te bevor
der. Die huidige vergoeiliking 
van die grondmagnaatidee bete
ken in die praktyk: groot gron
de met hongerloonarbeiders 
daarop. 

, Maar wag, laat my nie kri
ties staan teenoor mense wat 
dalkies more-oormore wcc,.deur 
die staat ondcrsteun moet word 
nie!" 

Boere Moet Self 
Waardeer 

My bejaarde Ieser het nog 'n 
oulike wenk wat hy in die 
mid de van ons bocre wil Ie: ,Ek 
dink", se hy ,dat ons moet 
wegkom van ons aangestelde 
waardeerders en skattingsho
we, wat oppcrbes beantwoord 
insoverre dit dorpseiendomme 
betret. Plaasstreke, egter, het 
hul eie waardes: £1 per morg 
waar dorpc 100 my! van mekaar 
gel eo is; £3 lOs. en £8 per morg 
waar die dorpe onderskeidclik 
60 en 35 myl van mekaar gclec 
is. <Hoc dieper, vrugbaarder en 
waterryker die plaasgrond hoe 
nader aan mekaar en hoe tal
ryker die stedelike samelc
wings). Elke boer ken die 
waarde van sy plaas. Laat hom 
toe om self sy eiendom te waar
deer. Waardeer hy tc hoog vir 
belasting aanslagdoeleindes dan 
doen by homself Iced aan; 
waardeer hy te laag dan kan 
die staat sy grond koop teen sy 
(die boer se) waardering plus 
1~ persent. Op bierdic manier 
kan grond beskikbaar word vir 
mense wat met bul talentc wil 
woeker en kan voorkom word 
dat waardevolle grond aan swak 
besoldigde bestuurdcrs of selfs 
aan naturelle-opsigters oorge
laat word. 

Wag op A.andag 

My Ieser van byna sewentig 
jaar sluit af met 'n laaste ka
pittel wat by aan die jonger ge
slag van boerende boere wil 
voorlees. Hy verklaar ,dat dit 
gese word, selfs In dagblaaie, 
dat die middestand uitvaar oor 
die welvarendheid van die wol-, 
karakoel-1 wyn-, en vrugteboe
re. Soos ek die middestand ken 
verkeer bulle in afwagting op 
aandag. Waaroor bulle wel ge
belgd voel is die aankoop deur 
boere van plaasprodukte wat die 
kwotas van die stedelike sa
melewings ultmaak. Om 'n 
Engelse slnnetjie in te las: dit 
is ,too much bother' vir 'n flo
rerende boer om een morg 
grond tc wy aan groente- en 
lusernverbou om in sy plaas se 
benodigdhede te voorsien. Een 
morg kan al die groente, botter 
en eiers bcsorg wat op die plaas 
vcrbruik moct word en boonop 

Die taak van die Osscwabrandwag is om brandwag te nog 'n paar swartkopskapics dra 
staan oor ons volksbelnnge en dit is veral wanneer 'n volk in vir vlels. Maar, o wee, die mak
'n rustoestand ,·erkeer dat die b randwag op sy hoede moet lik verdiende geld kan so mak-

lik koop en hoer lone aan die 
wees. Die belangrikste bydrae van die Ossewabra ndwag sal 1 • k ' · d' k' d · · t k t . d' 1 plaasvolkies betaal, wat op hu 
m1s 1~n m 1e ges 1e em.s m e aan ge e. en s a~n m 1e ~~na. e beur t ook groente en ander 
va n d1e oorlog toe by d1e verset gele1 b et m e, maar JWS m voedsel op die dorp moet koop." 
die a nna le van die vrede t oe ons volk a r gloos op sy politieke I E k bet hierdie week weer 'n 
louere gesit en rus bet. brief ontvang van my Ieser Pro 

,Die besoeke van ministers 
aan die buiteland binder my nic 
so vee! nie as die reise wat de
partementele hoofde afle om 
bulle te vergewis van vreemde 
praktyke. Daarmee word bewys 
dat by ons 'n gebrek aan oor
spronklikheid bestaan. 

,Daar is egter een man wat 
Europa moct besoek en dit is 
die amptenaar wat doenig is 
met vakleerlingskap. 

.,In ons land kan dieselfde 
mensc wat ons regeerders diets 
gcmaak het, dat 'n seun of 
dogter ecrs met sy of haar 16de 
jaar dicnsbaar mag word, gc
tuig dat bulle self na stds. V of 
VI die skool vcrlaat bet om met 
bulle 18de of 19de jaar in bcsit 
te kom van die nodige sertifika
tc van bekwaambeid om voile 
loon te kan verdien in ambagte. 
Hullc Ts oorsaak dat ons vyf 
jaar agter staan by die immi
grant. Die onderploegterm van 
die Vcrenigde Party het ons ar
beidsdcpartement al jare gelcdc 
toegepas. 

,Maar ons skoolgraadstelsel, 
dink ck, het bygedra dat ons 
Afrikanerdeel van ons bcvolking 
slegs die portrette van 'n stuk 
ot vyftien mense kan toon wat 
cnigiets op handels- en nywer
heidsgebied presteer. 

Skole se Grade 

,Op my dorp gaan clke jaar 
120 tot 130 kinders van die twee 
primere skole oor na die Hoer
skool en slegs 40 tot 45 kom so 
ver as Std. X. \Vat word van 
die ander. wat na Stds. vn en 
Vill tou opgooi? Hulle loop 'n 
jaar of twee rond voordat bul
le volgens wet In die werk mag 
kom. Ek dink ons skole se gra
de moet volgcns die Std. X ge
talbywoning vasgestel word, dan 
kan ons makliker die skoolver
Iaat-ouderdom op 14 stel en dan 
kan ons jeug ook op 19 jaar die 
vakscrti!ikaat !noes." 

My lesers sal onthou dat die 
grade van hoerskolc vandag be
paal word ooreenkomstig die by
woningsgctalle. En ek verstaan 
dat voortaan std. vyffers ook 
hoerskool-toe moet gaan. Op 
hut beurt word die salarissc van 
prinsipale weer bepaal deur die 
graad van hul skool. Pro Patria 
beweer nou dat te vee! kinders 
na die hocrskool gaan - as ge
volg van die verstaanbare drang 
om die hoerskool se getalle op 
te skuif. Dcrhalwe verlang my 
Ieser dat die skool se graad vas
gcstel moct word ooreenkomstig 
die getal leerlinge in die std. X
klas. Blykbaar verwag hy dat 
hierdeur kinders wat tog nooit 
std. X sal bereik nie direk uit 
die primere skool na vakleer-

,Kanada laat hom nie deur 
vreemde-beleggings uitput nie. 
Het ek reg om die vrees te 
koester dat net die hoeveelbeid 
arbeid, wat vreemde geld met 
die stigting van nywerhede ver
skaf, voldoendc is vir ons land? 
Sybrand, ek glimlag stilweg 
wanneer ons volkslciers so mak
lik verwys na die jonkheid van 
ons land en ek in my geestes
oog die welvarendheid van 
V.S.A., Kanada en Australie 
aanskou - V.S.A. slegs 25 jaar 
ouer en AustralH! meer as 100 
jaar jonger as Suid-Afrika. 

, E k stel mnr. Havenga in ge
vaar om die Kanadese stelsel te 
noem; netnou word die buite
landers bang om geld bier tc be
le as bulle hond se gedagte kry: 
Suid-A!rika gaan ook doen soos 
Kanada. 

,Ja, Kanada se aan die 
vreemdeling: as jy 7l persent op 
jou belegging in ons land ont
vang dan doen jy beter as in 
jou eic land. By ons is die reu
se balans bo n persent weg
vloeibaar, - voorwaar nie ver
rykend nle." 

Kon ing Gustaaf V van Swede, 
in !ewe die wereld se oudste 
vors, is Sondag in die ouder
dom van 92 jaar oorledc. Hy 
word opgevolg deur sy 68-jarige 
scun Gustaaf VI. 

Nog Ver Agter 
Rusland 

Die gesamentlike \Vesterse 
magtc is beslis nic genoeg om 
aggrcssie die hoof tc bled son
der bale ernstige vcrliese nie, 
het die Amerikaansc minister 
van verdediging, genl. George 
Marshall, verledc week gese op 
'n konferensie van Noord-Atlan
tiese ministers van verdcdiging. 

In die Franse parlcmcnt bet 
die minister van vcrdcdiging 
gcse dat Rusland 4,100,000 ge
wapende manskappe bet 
2,900,000 in die landmag, 700,000 
in die lugmag en ISOO,OOO in die 
vloot. 

&RILLE 
Bring 0 OOPJ'W M VOOl'Bkrlf vl1' brUle na OIUI. 
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Private 
Geniet 

.Weerprofeet 
Erkenning 

Australiers sal miskien 'binnekort die ergste nuus in 
verband met weersomstandighede nie net 'n paar maande 
vooruit nie, maar selfs jare vooruit kan vern~em. 

Inigo Jones, 'n weerprofeet 
wat wecrgcstcldhede vcr voor
uit sien, het al so bai<' juiste 
voorspellings gemaak dat hy 
deur bale beskou word as 'n 
wccrg<'nie. Ander m<'en dat hy 
van lotjic getik is omdat sy 
voorspellings betrekking het op 
tydstippc wat so ver in die toc
koms verwyder le. 

Boere van Queensland heg 
bale waardc aan sy private 
voorspellingsdiens en die regc
ring van Queensland bctaal 
hom 'n subsidic om gegewcns 
vir sy voorspellings in t c sa
mel. Onlangs het die rcgering 
'n assistent tot sy beskikking 
gestcl om sy metodcs aan tc 
leer en na hom met sy wcrk 
voort te gaan. 
Jones wcrk volgens die teoric 

dat die gcskiedenis van die weer 
bcpaal word deur die meganis
me van die sonncstelsel wat 
siklusse veroorsaak wat deur 
middel van sonvlekke waargc
ncem kan word. 

Hy is die ei,··naar van 'n klein 
stoetplasic en skryf artikels vir 
kocrante. Met die geld wat hy 
hiermee verdien, sowel as met 
die subsidic <'n gclde van 'n 
trust vir weervoorspelling, on
dcrhou hy 'n klein stcrrewaggic 
en stcl hy 'n spcsialc weerburo 
vir boere daar. Hy maak daar
op aanspraak dat sy voorspel
lings in die verlcdc tagtig per
sent korrek was en dat bulle 
nog altyd verbctcr. 

' l nr. Jones bet voorspellings 
van droogtes vanaf die teens
woord ige tot die jaar 2,008 uit
gereik. Hy YOONpl'l <lat tussen 

1983 en 1992 Australie ' n la ng 
droogte sal beleef wat so erg sal 
wees dnt <lit ' n nasionale krisis 
sal veroorsaak. 

VERJAARDAG
KETT/N.G 

NO\'El\mER 

1 Charles Kemp, Kirkwood. 
Andries Nicwoudt, Vryburg. 
Jan van der Merwe, Paarl. 
Anna du Toit, Wellington. 
Maria Nortje, Kafferskraal. 

2 Dina de Jager, Boshock. 
Hermanus Potgieter, Bosbok

rand. 
3 Annatjic van der Merwe, 

Stellenbosch. 
Maria Wclthagen, Mooinooi. 

4 Aletta Ekstccn, Paarl. 
Aletta Nicwoudt, Vryburg. 
Hendrik Nel, Kakamas. 
Maryna Niemand, Oudts-

hoorn. 
Gean Salmiena de Freitas, 

Johannesburg. 
5 Emmie Stcyn, Stcllenbosch. 

Elizabeth Aggenbach, Kaka
mas. 

6 Theunis Geldenhuis, Welling
ton. 

Hcnnie Dempcrs, Heidelberg, 
K.P. 

Maryn Wolmarans, Karrce
douw. 

Louisa Pretorius, Frankfort. 
7 Annalies Reitz, Stellcnbosch. 

Jakobus Schutte, Potchef
stroom. 

Vra Erkentlikheid 
Teenoor Bydraes 

,Staat<,amptenaar," Heidelberg, I doel gcbruik nie! Wat hct dan 
-.kryf: daarvan gcword? 

Die saak wat ek hicr wil In ons bcwcging is enkclc gc-
aanrocr is natuurlik minder valle my bekend waar plaaslike 
aangcnnam om tc bespreeli, fondsc gclaat was in die hande 
maar dit moct egtcr van my van cen of ander offisier. By 
gemocd af. sy .,bedanking" - (wat ons nic 

Ek hct dit naamlik teen die betreur nic!) word dan 'n ly
versuim van die betrokke per- wige ,rckcning" ingedien vir 
sonc of liggamc om, in dio- pcrs sy .,onkostcs in belang van die 
of andersins, behoorlik vcrslag beweging" soos bv. rciskoste 
te doen oor die besteding van teen 11- per myl en dit was dan 
fondse dcur hulle ingcsamel vir die eindc van ons swaar ver
watter docl ookal. samelde fondsc! <Om hierdic 

Dit hct reeds tradisie geword rede is ons dankbaar dat aile 
om by clkc kultuur-, Kruger- ,bydracs tans direk aan die 
of ander Afrikanerfunksie vcr- Sentralc hoo!kwartier geskicd). 
versings bv. ten . duurstc aan Dit is duidclik dat daar bale 
die publiek te vcrkoop, maar versigtig gewcrk moet word 
oor die besteding van die win- met fondsc en dat 'n bietjic 
ste word gewoonlik nooit weer meer duidelikhcid en erkentlik
iets verneem nic. (Ek sou bv. held die bydraer toekom insakc 
graag per uitsondering op 'n die wyse waarop sy byraes bc
funksie kom waar verversings stee word. 
teen kosprys verskaf word!) 

Tydens die bcsoek van die 
Rapportryers het talle ,ont• 
vangskomitccs" die gelcentheid 
gcbruik om plaaslik fondse in 
tc same!, maar. of die fondse 
bestce is en hocveel en waar
voor, is gewoonlik nie bekend 
nic. Tydens die onthulling van 
die Voortrckkcrmonument is 
byna fantastiesc pryse gevra 
vir parkecrplck, staanplek, sit
pick, verversings of waarvoor 
maar geld gcvra kon word . . 
en andermaal word bydraes ge
vra. Sou dit nie wcnslik wees 
dat genoemde plaaslikc komi
tees hulle fondse oorbctaal aan 
die Scntrale Komilcc van die 
monument nie? Kan laasge
nocmdc ljggaam nic 'n staat 
publisecr van sy inkomstes, 
uitgawcs, wins of verlics nie? 

Ticn jaar gelcdc hct ck per
soonlik op verskclc lystc byge
dra vir die verskuiwlng van die 
Krugi'rstandbeeld en dit staan 
glo nog op die stasicplcin! 

In 1941 het 'n sekcrc politiekc 
party ook fondse ingcsamcl vir 
hulp aan afhanklikcs van ge
internecrdes. Die geld is, so
ver ons weet, nooit vir daardie 

'n · Duidelike -Vingerwysing 
:\lnr. Jan C. \'lljoen, Paarl, 

skryf: 
Vergun my net 'n paar op

merkings. In 1940-41 was 
volkseenheid hoofsaak vir die 
voortbestaan van 'n Afrikaner-
nasie, en die vraag hoe kan die 
ccnheid verkry word, het 'n 
antwoord gevind in 'n oorsig 
van ons politickc geskiedenis 
sedcrt 1910. Volkscenhcid is on
moontlik binne enigc partypoli
tieke verband en aileen moont-
lik binnc die raamwerk van 'n 
volksorganisasic. 

Intussen bet groot staatkun
digc veranderings oor die 
wercld plaasgevind. Die Wcs
tersc beskawing, die blanke ras 
in Afrika, die Afrikancrvolk 
word met ondergang bcdrcig. 

Nou kom die vraag: het die 
O.B. nog 'n roeping om te ver
vul? Vir my is die antwoord 
duiscndmaal ja. Mede-brand
wagte, kom saam met my op 

Die Parlement: Van waar en Waarheen ? 

KONSTITUSIES ARRIVEER 
UIT · ENGELAND 

Die aanvangsdatum van die 
proses van konstitusionele ont
wikkeling, waarvan ons huidige 
parlcmenterc stelsel die produk 
is, is 4 Mei 1825, d.w.s. vyf 
maande voor die geboorte van 
Paul Kruger. Op daardic datum 
het die gocwcrneur, lord Charles 
Somerset, sy ses vernaamste 
amptenarc byeengeroep om 'n 
Adviscrende Raad te vorm. Bul
le was die hoofregtcr, sir John 
Truter; die staatsekrctaris, sir 
Richard Plaskct; die twce
de in bevel, kol. J. Daniele; 
die adjunk-kwartiermeesterge
neraal, Lt.-kolonel J. Bell; die 
ouditeur-gencraal, W. Bentinck, 
en die tesouricr, J. W. Stoll. Na
dat bulle ccrs gcreeld in 'n andcr 
vcrtrek vergadcr het, het hierdic 
raad vanaf 5 November 1827 in 
die ou hooggcrcgshoof wat van
dag nog aan die bopunt van 
Addcrleystraat staan, byeengc
kom. Indien die konstitusionele 
gcskiedenis wat hicr begin hct, 
bekcnd moet staan as die Pad 
van Suid-Afrika, dan is die 
Pad van Suid-Afrika net vyf 
tree lank nl. van die ou hoog
gcregshof tot die huidigc parle
mcn tsterrein. 

AGITASIE 

Die volgendc stap in die kon
stitusionele proses was die aan
stelling van 2 kolonistc in bier
die Adviscrende Raad, nl. (toe 
oud-hoofregter) sir John Truter 
en kaptein Andries Stocken-

f Soos Ons Lesersj-
1 Dit Sien 

na die laertrek. Daar by die 
Vrouemonument word die pad 
aangcwys. Daar is versinne
beeld die stryd om voortbe
staan van ons Afrikancrnasie, 
en daar rus drie van ons groot
ste heldc, ja vier. Pres. Steyn, 
die staatsman, genl. De Wet, 
die krygsman, dr. Kestell, die 
Godsman - 'n man van Engel
se afkoms wat sy lot by die 
Afrikanervolk heelhartig ingc
werp het. En daar rus ook die 
asse van Emily Hobhousc, 'n 
Engelse dame wat die bestaan 
van 'n Afrikancrvolk aanvaar 
het. Daar is 'n roepstem uit 
die verledc, 'n vingerwysing na 
die toekoms met een Afrika
nernasie, ccn taal, godsdiens en 
tradisie om die Christelike be
skawing hicr te handhae.!. Nie 
'n kunsmatig-saamgcstcldc 
Suid-Afrikaansc volksgedagtc 
wat 'n dr. Malan, volgcns sy 
Durbanse tocspraak, ook van
dag huldig nic. Nee, ons het 
'n stryd om tc stry vir die bc
houd van ons volksiel en vir 'n 
O.B.-volksbewcging verhewe bo 
c'nige partypolitieke verband. 

Hulp Aan Duitse 
Veroordeeldes 

'n Leser , Kaap&bHl , Rk ryf: 

Ek hct met belangstelling u 
Duitsc korrespondent se bcrig
tc oor die toestand van die per
sonc wat dcur die ,.oorlogsmis
dadigcrshowe" \'eroordecl is, in 
DIE O.B. van 18/10/50 gelees. 
As dsar miskicn van u lesers 
is wat liefdadigheidspakette 
tcr noodlcniging van die af
hanklikes van die veroordceldes 
sou wil stuur, dan kan hulle dit 
rig aan: 

Pfarrer Ermann, Evangc
llscher Anstaltsgcistlicher an 
den Gefangenenanstalt, (13b) 
Landsberg/Lcch, Hindenburg
ring 2, Dultsland. 

strom in Januarie 1828. Sir 
John Trutcr was toe reeds 'n 
geruimc tyd nic meer lid van 
die r!IAd nic, aangesien hy as 
hoofregter opgevolg is deur sir 
John Wylde. 

Die kolonistc het onder Ieiding 
van 'n sckcre Fairbairn al hoc 
meer begin agiteer vir vertecn
woordigende bcstuur, vera! na-

Deur 
A. J. van Rooy 

dat dit in 1832 bckend geword 
hct dat die slawe vrygelaat 
gaan word. Hcclwat petisics is 
na Downingstraat gcstuur. 

Op 16 Januaric 1834 het sir 
Benjamin D'Urban, die nuwe 
goewerneur, vanaf Engeland gc
arriveer. Behalwc sy bagasic 
hct hy ook 'n nuwc konstitusie 
vir die Kaap vanaf Brittanjc 
saamgebring. 

Volgens hicrdic nuwe konsti
tusic sou daar in die vervolg 
twec verskillende liggame be
staan, nl. 'n Uitvoerende Raad 
wat uit die hoogstc staatsamp
tcnare bestaan en 'n Wetgewen
de Raad. Hierdie raad sou be
staan uit twaalf pcrsone, van 
wic vyf amptenarc is, en die an
der inwoners van die Kaapko
lonic wat deur die gocwerneur 
as sodanig genominccr word. 
Die nuwe raad het ook in die 
ou hooggeregshoof vergadcr. 

VRA P ARLEMENT 

Die koloniste was nie bale 
lank met hierdie genomineerde 
raad tevrcde nie en het al hoe 
meer begin agiteer vir 'n parle
ment waarvan die ledc deur die 
kolonistc self gckies word. On
der Ieiding van raadslcde 
Stockenstrom en Fairbairn, by
gestaan deur raadslede Chris
toffel Brand ~n F. W. Reitz bet 
die versoeke al dringender gc
word en die Wetgewendc Raad 
het op die ou end uitmekaar ge
!pat. Met 'Engeland is daar on
derhandel oor 'n nuwe konstl
tusie vir die Kaap. Die n uwe 
konstitusie wat die Kaapse par
lement in die lewe geroep bet, 
hE't op 21 April 185S aan boord 
van die ,,Lady Jocelyn" vanuit 
E ngeland in Kaapsta d aange
kom. 

Hicrdie konstitusle bet voor
siening gemaak vir 'n parlement 
wat bestaan uit die goewernevr, 
'n vcrkose \Vctgewende Raad 
wat bestaan het uit vyftien lede 
onder die voorsittcrskap van die 
hoofrcgter en 'n vcrkose volks
raad met 46 !cdc. Die vier hoof
staatsamptenarc hct die reg ge
had om deel te ncem aan die 
verrigtinge van albei huise, be
halwe natuurlik wanneer daar 
gestem word. 

Nadat ons nou kortliks die 
konstltusionele ontwlkkcling na
gegaan het vanaf 1825 tot 1853, 
sal o~s volgende keer stilstaan 
by die ou Kaapse Parlement 
1854 ·1910. 

-----------------------------------------------· 

VVaar u ~ok ~nag l¥ees 

ommanoo 
is die gewildste 

Suid-lfrikaanse sigarette 
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GEBOORTE 
KILlAN.-<leskenk deur die Oewer 

van &Ilea wat moot en goed Is, ae.n 
Komdt. en Komdte. P. 0. Klllan, •n 
llewe dogtertJle, en &\Wile vlr dle ander 
eewe brandwaggtes, op 20 Oktober 
19~, maar net aan one geleen vir 
drle d&e en weer geneem op 22 Ok
tober 1950. 

Ont voel trots en dankbaar dat •n 
Boerebaba. en Brandwaggte ultgesoek 
moea word om In dte heme! oorge
plant te word. Dank aan dokters en 
verpleegaters. Die bedroetde ouers, 
boettea en su.ules, Poabut 5•, Mlddet
bur&, Tv!. 1/11/1 

TE KOOP 
R.oop gebaalde lusernhoot dlrek van 

~~d~:~~~~=~;ta~~~ 61in~~~u~00· 7v.~;~ 
k.m.b. L. J. :Marais, Bus 26, Mod
derrlvlerstasie. 1/11/38 

Tlen gekrulsde Dultae merino ram
metJiea van gereglatreerde vaders. Bel 
6811, Wellington. Telegrafeer Du 
Toft, Malanata.sle. 4/ 10/ 19B 

Katterwlnkel op 7, 8 morg grond 
In K&clear-dlatrlk aan Kafterland. 
VyfUen myl vanaf Mactear. Twintlg 
morg vrugbare land, goele welveld. 
Woonhuls VMl drle vertrekke, aea 
rondawela en klein vrugteboord. Prya 
£2,000. Verband £760 kan oorgeneem 
word. Navrae: Nel en Seun, The 
Falls, P / a .llladear. ll/10/4B 

Voortrekkerklapak (No. •> geaklk 
vir teeageleentbede. Pas persoon van 
5 voet 9 dm., £10 ot redellke aanbod. 
Skryt aan - ,Wtrkloos", rosbu~ 
lUl, Kaapatad. T.K. 

GRYSBARE 
OBYSJIARE bentel, akllfers ver· 

wyder, barevoel bevorder, Jongvoor
koms verseker, dlt waarborg ORYS
HAARWONDER, die jongste kunt
ma.llge wereldwoncler baar- en kopvel 
voedlngsmlddel u, tk&deloos, k.leuutot
vry, II/- per bottel reid met beatelllnc. 
Boef'e&'en-mlddela, Po.bna 4!71, 
l obanneebur r. C/1/8H8 

01')'8hare en baard blnne een maand 
tot natuurllke kleur berstel of &eld 
terug, vry van kleuratof. Bevorder 
bal'egroel, verwyder akllters. 5/6 per 

VERVOERDIENS 
Vir Glgemene ko~werk ee 
ook verooer van men3e tree i tt 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbua M • - Telefoan t-8S515 

PAROW 

bottel, poavry. Kontant met bettelllnl. 
Die Boerevrou, Posbus '74011, l oballnet
burg. OH/6/~ 

~IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kw&aol 

of tlekte en berate! u regmattge 
erfenla Oli:SONDBEID, ont beaklk oor 
die mlddela en bebarulel &lie alektee, 
akryt, lnll&'llng gratla.-Boe,......eee
ml<ldelt, l'oebaa uu, lobaru>eaiiW'r. 

A/1/8/48 

Slektea en kwale verbanl Opera
stet vermy en geaondheld berate!. 
W&&rom dan sal u Ianger ly? Skryf, 
meld beeonderbede, raadpleeg Die 
Boerevrou, Bus 7:>:>8, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/8H9 

BEHANDELINO GRATIS. - Ons Is 
daar ao oortulg van dat o... 'n tile 
Suld-Afrlkaanse ceneetmlddel vir Ru
maUek, Lendepyn, HeupJtc en verwante 
kwale ontdek het, d&t ona 'n gratis 
proermonster aan enlge lyer aal atuur. 
- Stuur 1/6 vir PQtleld, ens., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Pot
bus 775, Pretoria. 2617/~/5 

MARK AGENTE 
Kamerade AaDdar I All Julie mlsllten 

'n ander agent onderateun bet voord&t 
ek begin bet, kan Julie moe d&rem 10 
af en toe Julie beaendlng• dee!, of hoe? 
6derk Julie beaendlngt Be!Unpn, U. T.H ., 
dle 8poorwel! verklea dlt ao. Piau Julie 
beatelllngs vtr vru1tebome vroegtydlg 
by 8unr1H Nunerlee, Poebaa 4 Nawe
ptaaa. 19/4/TK 

VAN'S CONCRETE PR ODUCTS 
(EDl\I S.) BEP ERK 

Dtrekteure: 
P. w. J. van Hterden. 
P. 0. van Heerden. 

Potgletentraat 258, 
b/v Pretoriusstraat, 

PRETORIA. 
Tel!la (Vloer en Muur), Kombult

opwasbakke (Terruo en Vlekloae 
ata&l), Vuurberde, SepUese eenhede vtr 
gesondbeld, Pllare, Wuvate, Bouera
en Loodgtetertbenodlgdbede, St&&lrame. 
vert, ena. 8/11/T . .IL 

MEUBE LS 
liEUBELS.- Beter meubela teen 

ollliker pryae Babawaent1let, a toot· 
k&rretJlea, drlewlele, llnoteums, t&pyte, 
ens., ook &ltyd In voorraad. Oeeo 
Katalo~. Meld waaor1n u bel&ngttel. 
-\'ISS.E&-1\U:UBELS, IA.Dptr&&t 178, 
Kaapetad. 1/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, dle Beroemde 

Radlo-tngenteun, Stasteweg, PAROW, 
verkoop en berate.! Radio'• en ll:lektrJeee 
Toeatelle. Qeregtatreerde Bllektrlt lteltl· 
aannemera. :roon e-84311 

~:~a?~-d~~~~r~-d~~~r~-d~~~~ 

Was U Ook By Die 
Ossewaens? 

• Bet u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikaners 
saam verkeer as VOLKSIGENOTE in plaas van 
PARTY-GENOTE! 

• Het u ook gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer by die verlammende en verstikkende 
partypolitlek opsy skuif? 

• Bet u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u vaders behoort bet? 

• Wil u graag hierdie toestand laat t.erugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig? 

• Dan moet u ywer vir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

• Daarmee kan u help deur nog 'n Ieser van DIE O.B. 
te wen. 

• As elke Ieser nog een nuwe hierdie week bybring, is u 
kra.g aa.nstaande week verdubbel ! 
~ ~ 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op as intekenaar 
O.B." tot ek u in kennis steZ om toesending te staak. 

H ierby ingesluit vind u die bedrag van ................... .. 

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

NAAM ................ .. .............................. ............... . 
(Naam en Adres in Bloklettera) 

P08ADRE8 ........... ........ .. ................................ .. .. 

H andt ekening. 

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

Voeg assebllef KommiBsle by plattelandse tjeka. 

<Vervolg van bladsy 5 kolom 5) 
'n betrekllke geringe rol kon 
speel. As 'n land waarvan die 
lewenskrag die uitvocr van 
goud, wol en diamante en pri
mere produkte is, sou dit mis
kien onmoontlik gewees het om 
alleen te staan in 'n wl!reld wat 
gedevalucer bet, en 'n poging 
om dit te doen mag rampspoc
dig gewces bet. In wcrklikheid 
moes Suid-Afrika tusscn euwels 
kies, om l>f te devalueer en die 
risiko van 'n verdere pryssty
g1ng te loop, of om die risiko 
te loop van deflasie wat met die 
goudstandaardkrisis die land 
byna gerulneer bet. 

Dan is daar ook die onlangse 
skouspelagtige styging van wol
prysc. Die hele styging is na
tuurllk nie toe te skryf aan de
valuasle nie. Tot 'n groot mate 
Is dlt veroorsaak deur die af
setting van die voorradc van 
die Gesamentlike Wolorganisa
ste en deur die aansienlik 
groter aanvraag. Soos u mis
klen In die pers gelees bet, pro
beer die Verenigde State om 
wol vir die opstapeling van 
voorrade en mlliU!re behoeftes 
te vcrK'ry. Dit lyk dus onver
mydelik dat die hoer wolpryse 
die neiging tot vcrdcre inflasie 
sal sterk, met 'n gevolglike sty
ging van die lewenskoste. 

Soos ek gese bet, moet ons 
besorg wees oor die handhawing 
van die waardc van geld, en 
ons is dus bly OJn te merk dat 
ons vriende in beheer van die 
wolboere se sake die toe:;tand 
met 'n gesondc besef van die 
moontlike gevolge van huidige 
ncigings dophou. 

BESPARINGS EN 
BELEGGING 

Die rol wat lewensverscke
ring in die ckonomie van die 
land as 'n besparingsmiddel 
speel, word tcnvolle beset deur 
die mense van die Iande waarin 
ons werksaam is. Hiervan ge
tuig die verdere vermeerdering 
van die bcdrag van nuwc 
lewensversekering wat .geduren
de die jaar ingeskryf is. Dit is 
nog noodsaaklik vir Suid-Afrika 
om 'n groot gedeelte van sy 
kapitaalbcnodigdhede uit sy eie 
bronne te haal en om terself
<lertyd pogings aan te wend om 
oorsese kapitaal te lok. 

In die afgclope jaar is 'n 
sekere bedrag van kapitaal vir 
die Unie oorsee verkry, en dit 
is bevredigcnd om daarop te let 
dat 'n gedeelte van hierdie ka
pitaal uit nuwe bronnc gekom 
het, vera! uit Switserland en die 
Verenigdc State. Sells in Brit
tanje, die tradisionelc bron van 
ons kapitaal, is nuwe kanale 
geopen; dit is vera! interessant 
om daarop te let dat Britse 
versekcrlngsmaatskappye on
langs in nuwe goudmynsekuri
teite in die Unie bell! bet. 

Die belangrikheid van goud 
in die ekonomie van Suid-Afri
ka Is vanselfsprekend en Iang
termynprogramme vir die ont
wikkeling van nuwe myne is 
klaarb!yklik noodsaakllk. Die 
geslaagde finansiering van die 
nuwe mynondernemings bet 
egter 'n paar korttcrmynpro
bleme, wat uit hierdie vorm 
van langtermynbelegging spru1t, 
beklemtoon. Gewoonlik bet 'n 
bclcgging in kapitaalgoedere 
spoedig die lewerlng van in
komste tot gevolg, en alhoewel 
die bcdrag van die vermeerde
ring in die nasionale inkomste 
uit 'n vermeerdering van beleg
ging 'n geskilpunt is, kan ons 
aanneem dat 'n dee! van die 
vcrmeerdering in die nasionale 
inkomste vir vcrdere nuwe be
legging beskikbaar is. In 'n 
ontwikkelende ekonomie bet 
nuwe belegging dus self nor
maalweg verderc bel~ging tot 
gevolg. Die punt tans van be
lang in Suid-Afrika is of die 
vorm wat die grootste deel van 
ons belegging tans aanneem in 
werklikheid aanlciding gee tot 
onmiddellike verdere belegging 
op 'n skaal wat groot genoeg is. 
Alhoewel ons nie die noodsaak
likheid en die wen.sllkheid van 
langtermynskemas betwyfel nie, 
mag ons nie 'n faktor uit die 
oog verloor wat na my mcning 
in ons huidlge omstandighedc 
aandag nodig bet nie. Daar 
kan byvoorbeeld baie meer ge
doen word deur die beplanning 
van beleggingsprogrammc wat 
gegrond is op die direkte be
werking van ons gcweldige 
bronne van grondstowwe wat 
maklikcr verkry kan word. In
dien hierdic grondstowwe tot 
'n groter mate in die Unie ver
werk kan word, in plaas van 
dat dit In 'n onverwerktc vorm 
uitgevoer word, sal die beleg
~ing gouer opbrengste lewer en 

'n spoedlger vermeerdering van 
die nasionale inkomstc tot ge
volg hl!. Dit sal uit hierdic ln
komste wees dat 'n nuwe bron 
van toekomstige belegging ge
vind kan word. 

RENTEKOERSE 

Verledc jaar bet ek daarop 
gewys dat daar 'n duidelike te
kort is aan kapitaal wat aan
gebied word en dat daar 
stygende neiging in rcntckoer
se was wat egter deur die ower
held tcengewerk is. Hicrdie 
opwaartse neiging hct wcrklik
heid geword toe daar in Okto
ber 1949 'n algemene styging 
in rentekoerse plaasgcvind het, 
wat begin bet met die uitrei
king van. 'n nuwe reeks Unie
leningscrtifikate teen 'n gun
stiger kocrs en die styging van 
die Reserwebank se diskonto
kocrs van 3% tot 36%. Dit is 
feitlik onmiddellik gcvolg deur 
die verhoging van die handels
bankc se minimum-koers op 
oortrokke rekeningc en hul 
rcntekoerse op vastc en bespa
ringsdeposito's, terwyl daar 
kort daarna 'n toenemende aan
passing was van die pryse 
waartecn die owcrheid eerste
rangse effckte in die mark on· 
dersteun bet. Om die redes 
wat reeds v<>lledig in die toe
sprake van verskillende voor
sitters verduidelik is, bet die 
bougenootskappe nie dieselfde 
weg ingeslaan nie en bet bulle
in die algemeen nie hul koer
sc op vastc en besparingsde
posito's aangepas nil:l. Die al
gemene styglng in rentekoerse 
het dus die weg gebaan vir 
verskillende uitgifte van rege
rings- en munisipale effektc 
teen rentekoerse wat beter by 
die heersende tocstande aange
pas bet. Dit het alles in 'n 
groter mate geslaag as soortge
lyke pogings 'n jaar tevore. 

Gedurende die afgelope jaar 
hct die verhouding tussen die 
hoeveelheid geld beskikbaar vir 
belegging en die vraag na kapi
taal 'n ictwat eienaardigc ver
andering ondergaan. Daar was 
'n redclike vermeerderin,g in 
die hoevcelhcld belegbarc geld, 
gedeeltelik as gevolg van 'n 
geringe netto-instroming van 
kapitaal van oorsee. Terwyl 
die vraag na kapitaal uit som
mige van die gewone bronne 
standhoudend was, bet die 
vraag uit ander bronnc nic tred 
gehou nie; dit is hoofsaaklik 
merkbaar in die geval van die 
potensiele klein huiscienaar 
wat dit moeilik vind om die 
aanvanklike deposito op 'n 
nuwe huis te betaal en ook dik
wels, as gevolg van die hoe 
Iewenskostc, nie in staat is om 
die vcrpligtingc van gcrcclde 
maandelikse teru.gbctalings te 
onderneem nie. 

Ek was steeds die mening 
toegedaan dat 'n stygende her
siening van rentekoerse soos 
hierbo beskryf, nodig was. 
Wanneer a! die faktore in aan
merking geneem word, skyn dit 
asof die huidige rcntestruktuur 
mcer in ooreenstemming met 
die heersende toestande is. 

Ek verloor nic uit die oog 
die groot bedrag van kapitaal 
wat nodig is vir die programme 
van uitbreiding in Suld- en 
Noord-Rhodesie en Oos-Afrika 
nie. Die Genootskap is gedu
rlg op sock na geskikte be
leggings in hierdlc gebiede van 
sy werksaamhedc om sover as 
moontlik ons bate en laste in 
die betrokke betaalmiddels ge
lyk te Jllaak. 

VOORGESTELDE 
WYSIGINGS VAN DIE UNIE 
SE VERSEKERINGSWET 

Gedurende die onlangse Par
lcmentsitting is 'n Wetsontwerp 
om die Versekeringswet, 1943, 
te wysig, ingedien, maar as ge
volg van drukkc wetgcwing kon 
daar nie mee voortgegaan word 
nie. Die Wetsontwerp is 'n 
lang en ingcwikkelde maatrcei 
en behandel bale aspekte van 
'n suiwer tegniesc aard, en dit 
sou onvanpas vir my wees om 
dit bier in besonderhedc te be
spreek. Dit word sorgvuldig 
deur u Direkteure in samewcr
king met andcr belanghcbben
des bestudecr. Bespreking van 
voorgestelde wetgew'ing deur 'n 
ingeligte, algcmene publick is 
egter altyd wenslik en ek voer 
dus geen verskoning aan om u 
aandag weereens te vestig op 
'n aspek van ons versekerings
wetgewing wat nie deur die 
voorgestclde wysigings herstel 
is nic. Ek verwys na daardie 
bepalings van die Wet, wat 
vereis dat versekcr1ngsmaat
skappye mlnstens 40 persent 

van hul aanspreeklikhede in 
die Unie moet dek deur beleg
gings in gespcsifiseerdc soorte 
sekuriteite, hoofsaaklik van die 
soort bekend as eersterangse 
sekuriteite <maar met inbegrip 
van lenings op polisse binne hul 
oorgaafswaardel. Ek bet ver
lede jaar hierdie saak breed
voerig in my toespraak be
spreek en aan polishouers die 
belangrikheid verduidelik om 
die maksimum-opbrcngs op ons 
beleggings tc verkry, in oor
eenstemming met sekuriteit, 
en aangctoon hoe die gcdwongc 
besit van so 'n groot decl van 
bate in sekuriteit met 'n lac 
opbrengs, die totale opbrcngs 
uit ons fondse vcrminder. 

Bale jare lank, en oin vcr
skillende redes, hct ons altyd 
'n groter persentasie as die 
40% deur die wet bepaal, van 
ons fondse in eersterangse 
sekuriteitc bele. Die bevredi
gendc toename in die gcmid
delde rentekoers op ons fondse 
oor die afgelope paar jaar is 
in 'n groot mate te danke aan 
'n toename in die gcdeelte van 
ons fondse bele in sekuriteite, 
met hoer opbrengste, soos eer
steklas verbande. U Dirckteure 
kan dus nou 'n toestand sien 
ontwil(kel waar dit sou voor
kom asof 'n kleincr persenta
sie cersterangse sckuritcite tot 
voordeel van polishoucrs mag 
wees en die minimum volgens 
wet bepaal sou bulle dan ver
hinder om in u beste belange 
op tc tree. 

BESTUUR EN PERSONEEL 

Ek is seker u sal alma! saam 
met my hulde bring aan die 
dienste gelewer dcur ons Hoof
bestuurder, mnr. T. A. Murray, 
deur ons hoofuitvoerende bc
amptes en deur aile takke van 
ons personeel dwarsdeur die 
afgelope jaar. Dit is slegs as 
gevolg van hul getroue en hart
like samewerking, gepaard met 
die waardevollc hulp van di'l 
Direkteure van die verskillende 
Plaaslike Direksies en die 
uitmuntcndc dienste van u 
energieke veldpersoneel, dat 
ons in staat was om so 'n be
vredigcnde ver.slag van vooruit
gang en wclvaart aan u voor tc 
!e. Tenslottc wil ek my kolle
gas op die Hoofkantoordireksic 
bedank vir hul onskatbarc 
dienste aan die Genootskap ge
durendc die jaar en vir hul be
reidwillige hulp en samcwer
king wat vir my van bale groot 
waardc was in die vervulling 
van my pligte as voorsltter. 

Dames en here, dit is nou vir 
my 'n g root genoee om voor te 
stel dat die 105de Jaarverslag 
van die Direksie vir die jaar 
geeindig 30 Junie 1950, tesame 
met die meegaande gcldstaat, 
ontvang, goedgekeur en aange
neem word. 

Blad M et 
Afrikaans 

In Duitsland 
'n Maandblad in Engels, Duits 

en Afrikaans sal in Mtinchen, 
Duitsland, deur die vereniging 
van vriende van die Unie van 
Suid-Afrika uitgegcc word. 

Die K.L.M. het bcsluit om 
eksemplare van die blad langs 
al sy roetes te vcrsprei, bet 'n 
lid van die vereniging in 'n on
derhoud gcse. 

Die vereniging' is in Julie ge
stig om die ,gesnmentlike be
lange van Suid-Afrikaners en 
Duitsers" te bevordcr. 

Die groep hoop om etlike 
duisende immigrante onder sy 
beskerming na Suid-Afrika tc 
laat verhuis. 

,.Betoek on.e Tak in dle Wandel
gang, Groote Kerkgebou, vtr Jtadi<~e, 
Elekmleae ToeeteUe en ltnbf'lt. Skry! 
aan ona Poabeatelllngsafdellng, l'bU 
Mo.rlr.d, PolbUI 2721, Kaapttad." 
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Maa"tskappyvergadering 

HET ZU ID AFRIKAANSE ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING-GENOOTSCHAP 

I 05de Jaarv~rgadering 

Nuwebesigheidstotaal 
Oortref £47,450,000 

Groot Vermeerderings 
en lnkomste 

. 
1n Fondse 

Kenmerke Van Nuwe Hoofkantoor
Gebou 

Kapitaalmark en Rentekoerse 

(Voorsittersrede) 

Die l OM e Jann•ergadering van vyandcllkhede het hy sy ont
H ct Zuld-Afrlkaanse Onder- slag geneem met die rang van 
lingo LPvensvcrzckerlng Ge- brigadier. Tcr erkcnning van 
nootschap Is op :Maandag, 30 sy dlenste het by die C.B.E. en 
Oktober 19:50, om 2.30 nm. ge- die D.B. ontvang. 
hou. By JSY terugkcer tot die diens 

Die Voorsi t ter van die Dirck- van die Genootskap in 194:>, is 
sic, mnr. Gerold Orpen, bet hy aangestel as 'n Assistent-
gese: Hoofbcstuurder en het bcheer 
Dames en Here, behou oor die bele nuwebesig-

Sedert ons vorlgc vergadcring heidsorganisasie. Aan die ein
het die Ge nootska p 'n ernstige de van sy dienstyd het die jaar
vcrlics md d ie hcengaan van likse nuwebcsigbeld wat , dcur 
dr. J. G. van dcr Horst . gely. die Genootskap ingeskryf Is, die 

Dit is vir my moeillk om be- indrukwekkcnde syter van meer 
hoorlik huldc te bring aan die as £47,4:i0,000 bcrelk. 
onskatbare d icnste wat by oor Ek kan brig. \Verdmuller se 
'n tydperk van bale jare aan bydrac tot ons trc!fende rekord 
ons Gcnootsknp gelewe r bet. van vooruitgang nie genoeg 

As 'n kollcga was dit altyd 'prys nie. Sy sin van lelerskap, 
'n genot om m et hom saam tc saam met sy geweldige energie 
wcrk, en ck mt•cn dat u dit mot en geesdrif het alma! wat met 
my eens Ral wecs wanneer ek hom In aanraking gekom het, 
se dat sy oordecl en Ieiding vir bcslel en hullc sodocnde aange
ons tot baic groot hulp was met spoor om tot die uiterste by te 
die behcer van die sake van dra tot die sukscs van die Ge
o ns Genootskap en dat by 'n nootskap se organlsasle. Ek 
toona a ngewendc rol gespeel bet Is oortuig daarvan dat u alma! 
om d ie Ou Mutual te help om saam met my hom bale jare 
d ie trotse pos lsle wat hy tans van gesondheid en geluk sal 
beklee, t e berelk. toewens. · 

Dr. Van der Horst se werk-
saamhede en sy prcstasies was IIOOFKANTOORDIRE KSIE 
veelvuldig. Sy bydrac tot die 

.. bevordering van die welsyn van 
die handel en nywerbeid was 
van groot belang. Daarbene
wens bet h y sy d iens te sondcr 
enige beperklng verlcen aan 
die opvoed ingsnak en die vcr
ryking van ons kultuur, en op 
bale a ndcr gcbiede bet hy 
voortdurend g epoog om die be
lange van ons land te bevorder. 

Ek wil u versoc k om 'n paar 
oomuhkke op te s taan as 'n 
Jaas te h uldebetoon e.an sy na
gedagtenis. . 

Ek versock nou die Hoofbe
stuu rder om die kennisgewing 
wat d ie ve.rgaderlng saamroep, 
voor te Ices. 

Die vereiste kworum is aan
wesig en ck verklanr die vc,r
gadcring bchoor lik gekonsti
tuecr. 

O le vers lae en rekeninge is 
·reeds e.an lcde gestuur. Ek 

In die uitoefenlng van die 
magte wat in u Genootskap se 
Regspersoonlikheidsakte vervat 
Is, het u Direkteure dr. R. \V. 
Wllcocks, Rektor van die Uni
vcrsiteit van StelJenbo!lch, ge
ki<'s om die vakature tc vul wat 
deur die dood van dr. J. G. 
van der Horst veroorsaak i$. 

Die drie Dircktcure wat by 
hierdie vergadcring beurtelings 
moet aftrce, is dr. R . W. Wil
cock!!, dr. C. \V. H. Kohler en 
mnr. R. van Selm. Hlerdie drie 
Dlrekteure wat herkicabaar is, 
Is behoorlik benoem. Daarbe
newens is kapt. R. J. du Toit 
en kapt. G. H. F. Strydom ook 
benoem. D ie stembus vir die 
lcde wat op 11 September ge
sluit het, bet die herklesing van 
die dric aftredende Dirckteure 
tot gevolg gehad. 

veronde rstel dat u dit as ge-l N U\l'EB ESIGBEID 
lees wtl beskou. 

Al''TRED E 

Dit is vandag vir my 'n groot 
g enoec om hulde te bring aan 
die werk vnn brlg . \Yerdmuller 
wat, voor sy aftrcdc, ann die 
cinde van Junie met verlof ge
gaan bet. 

Hy bet in 1922 by ons in 
dlens getree as Dlstriksbestuur
der te Oudtshoorn en het spoc
dlg opgang gemank tot die be
trekking van Agentskapbe
stuurder In 1933. By die uit
brcek van die oorlog is hy aan
gestel as Adjunk-Adjudant-Ge
ncraal in behcer van werwlng 
en by die bcfilndiging van 

Vir die driejaar geUindig 30 
Junie 1949, was die bedrag van 
nuwebcsigheid wat lngeskryt is, 
'n rckord, tcrwyl die bedrag 
van nuwebesighcid vir die laas
tc jaar van daardic driejaar 
£4:> mlljoen was, en dlt was ook 
'n rekord. VIr die jaar wat pas 
gclllndlg bet, die cerate jaar 
van die nuwe driejanr, het die 
bedrag van nuwebC!!igheld 
£47,460,000 oorskry - nog 'n 
rckord. 

E lSE 

Gedurende die jaar bet ons 
1,62:> lede deur dlo dood ver
loor; hlerdle ledc was die 

houera van 2,394 pollsae wat die 
totale bedrag van £1,821,135 
verseker bet. Van blerdle 
polisse was die bcdraa- wat In 
350 gevalle betaalbaar was, 
meer aa dubbel die oorspronk
like versekerde bedrag, terwyl 
die oorspronklike versekerde 
bedrag In 21 gevalle mecr as 
vcrdrievoudig het. Verdcr is 
daar 'n be.stendige atyging ln 
die bcdrag wat op die verval
tyd ten opsigte van beglftlngs
versekering uitbetaal word en 
het dit verlede jaar 'n totaal 
van £1,2:>1,966 berelk. Die 
totaal van aile else wat sedert 
die ontstaan van die Gcnoot
skap uitbetaal is, het nou die 
enorme bcdrag van meer as 
£5U miljocn bereik. 

sal waardevolle ruimte vi r ver
hurlngsdoelelndes in die bui
dige H oofkantoor-gebou vrystel 
en die inkomste wat die Ge
nootskap sodol"flde sal toeval, 
sal e.anslenllke bydra tot die 
dekk ing van die koste van die 
nuwe ondcrnemlng. Daar word 
verwag dat ons in ons nuwc 
gebou te Pinelandse In staat 
sal wees om te beplan In die 
rigting in my rede ver lede jaar 
beoog. 

Die planne maak voorsiening 
vir 'n pcrseel wat hopelik in al 
die Genootskap se vereistes sal 
voorsien tot tenminste 1964 en 
voorsienlng sal maak vir 'n 
totale kantoorruimte van mecr 
as 300,000 vierkante voet. Die 
ontwerp Is van so 'n aard dat 
volop voorsienlng gemaa.k is vir 
sydelingse uitbreiding. 

Ons pensloen-, ondersteu-
nlngs- en weduweefonds vir 
personeellede vcrskat voordele 
wat, in verhouding met die by
draes van ons werknemerR, van 
die beste van hul soort in die 
land Is. Die verseltering teen 
~lekte wat deur ons mediese 
hulpfonds verskat word, blyk 
van die grootste waarde te 
wees vir baie van ons personeel
lede In lye van slekte, en dit 
word deur hulle hoog op prys 
gestel. 

Ek mag ook verwys na die 
ontspanningsfasilitelte wat tans 
deur ons verskillende sport
klubs aangcbled word. Hullc 
dra bale by tot die ltweek van 
'n gees van goeie kameraadskap 
onder die lede van ons pcrso
neel en daardeur word die ge
vocl van Jojallteit teenoor ons 
Genootskap aangcwakker. Ons 
hoop om in staat te wees om 
bale meer op hierdle gebied te 
doen wanneer die fasilitcitc 
wat by Pineiands bcoog word, 
beskikbaar word. 

UITGAWE 

Die verbouding van ultgawcs 
tot premie-inkomste toon van
jaar 'n gcrlnge vermeerdering 
oor dl6 van 1949. Dit Is ver
oorsaak dcur die groot bcdrag 
van nuwebesighe!d wat !nge
skryf Is en deur die stygende 
admlnistraslekoste. 

PREliiE-~"KOliSTE 

Die premle-inkomste vir die 
jaar het £7.940,139 beloop ge
lyk aan 'n vermccrdering van 
10% oor dl6 van die vorlgc jaar. 

FO!I.'DSE 

Met inbegrip van bate wat 
bctrekklng het op die pensioen
cn ander interne fondse, bet 
ons totale bate op 30 Junie 
19:>0 £70 miljoen oorskry. Die 
bate Is op 'n konscrwatiewe 
grondslag in die boeke van die 
Genootskap gewaardeer en bul 
waarde, tesame met die belcg
gingareserwe- en die gebcurllk
heldsfonds het gesamentlik hul 
waarde soos in die balansstaat 
aangetoon, oorskry. Dit is ver
a! van belang om daarop te let 
dat die totale bedrag wat teen
oor ons vnste ciendommc in d ie 
balansstnat vcrskyn, hcelwat 
kleiner Ia as die totaal van bul 
munisipale waardering. Gedu
rcnde die afgelope jaar is 
£10 mlljoen bcU!, behalwe geld 
wat Op\',orderbaar is. Hiervan 
was £:> miljoen ,.nuwe geld". 

RE~TEKOERSE 

Die netto-rentckocrs wat ge
durende die afgelopc jaar op 
die Genootskap se lewensverse
keringsfonds verdien Is, het 
met 2/8 tot £4 /6/ 2% geatyg. 
Soos u ongetwyfeld wcet, skenk 
u Direkteure voortdurend aan
dag aan die kwessie van die be
legging van u Genootskap se 
geld en dit verseker dus dat 
geen gesonde of winsgewende 
belegging as gcvolg van vertra
ging vcrlorc gaan nlc. 

DIE GE!I.'OOTSKAP SE REGs
PERSOO~'LIKHEIDSAKTE 

U het met u jaarl(~rslag 'n 
verklaring ontvang wat deur 
my ondcrteken is, tcsame met 
die kcnnisgewing van 'n Spe
siale Algemene Vergadering 
wat op 20 November 19:>0 ge
bou sal word. Hierdie Speaiale 
Vergaderlng is bel~ met die 
doe! om uitvoering te gee aan 
wysiglngs van u Genootskap se 
Regspersoonlikheidsakte wat by 
verlede jaar se Jaarvergaderlng 
as noodsaaklik beskou Ia. Die 
Direksle is tevrede dat al die 
voorgcstcldc wysiglngs bf die 
voordellger bf die doeltrcffen
der bebeer van die sake van 
die Genootskap tot gevolg sal 
he. 

P E RSEL E VA..~ DIE 
OENOOTSKAP 

Toe ek u verlede jaar toege
s prcek hl"t, het ek gewag ge
maak van die moelllk hede 
waaronder die Bestuur en die 
personcel In ons buidige gcbou 
werk, en ek hct u in kennls 
gcstel van ons besluit om 'n 
nuwc Hoofkantoor op 'n geskik
te voorstcdelike perseel tr bou. 
Ek la bly om te kan meld dat 
ons nou die nodige grond, 49 
acres, te Pinelands verkry het 
op 'n pick tusscn Fore!lt Drive 
en die hoofspoor na die noorde 
en blnne 100 tree van d ie spoor
wegstaslc. 

Die verplasing na P inelands 

Die middelpunt van die ont
werp Is die sentrale registers
blok wat meer as 20,000 vier
kante voet beslaan en wat na
tuurlik vcrlig sal word van die 
kante en van die dak. Rond
om bierdie sentrale blok sal die 
verski11ende afdelings gehuhl
ves word in blokke wat daar
vandaan uitloop om saam 'n 
roostervormlge ontwerp uit te 
me.ak. Die verskillende afde
lings sal so geplaas wees dat 
die wat die mecste van die Ge
nootskap se registers gebruik 
me.ak die naaste daaraan sal 
woes. 

Daar word ook beoog om die 
werk volgens die produksie
grondslag te organiseer, en om 
dit te doen, Is 'n gebou met 
groot oop ruimtes, sondcr 
pilare, bokklea of afskorllngs 
noodsaaklik. Die produksie
grondslag Is, soos ons alma! 
weet, 'n fabrieksultdrukklng, 
maar die beginsels daarby be
trohke, kan net so maklik op 
'n g root kantoororganisasie van 
toepassing wees omdat dit die 
verdeling van werksaamhcde in 
eenhede meebring en die ver
a ntwoordellkhcld vir die vol
tooiing van 'n stuk werk onder 
een beheer plaas. Die gebruik 
van dcurslaankaart- en ander 
kantoormasjlnerie en fotogra
fiese en koplccrprosesse, tesame 
met verbeterde metodes vi r tyd
besparing en die handhawing 
van 'n meer standhoudendc toe
loop van werk na die indivi
duele klerk, lccn hul almal tot 
die produkslebegrlp van kan
toorwerk. Eenvoudlge mctodes 
sal d ie hoofdoel wees sodat 'n 
grotcr bocvcelhe!d werk afge
handel kan word sonder ver
dere stremmlng op die perso
neel. Ons meen dat ons op bier
die grondslag die oplossing vir 
sulke problcme soos agtcrstal
lige werk, vertragings, op
hopings en 'n tekort aan klerke 
sal vind. 

Toe John Fairbairn en 'n 
paar ander op 22 Apr il 1845 In 
Kaapstad bymekaargekom bet 
om die atlgting van 'n Onder
linge Lewensvcrsekerlngsgc
nootskap aan die Kaap die 
Goeie Hoop te oorweeg, kon 
hulle bul nouliks die geweldigc 
groei van die Genootskap voor
gestel bet vanat so 'n klein be
gin tot 'n lnrlgting van ccrste
rangse bclang In die naslonale 
ekonomlcse lowe van Suld· 
Afrika. 

PERSO!IiE ELOR GA.."'ilSASIE 
E X BEPLA...'\'N'NG 

U sal besef dat die D irckteure 
en die Bestuur van u Genoot
skap voortdurend strcef na 
hoer docltretfcndheid en beter 
organisaslc. Laat ek 'n paar 
aspekte van hlerdie saak be
handel. 

Eerstcns, aan die menslike 
sy, word alle pogings aange
wend om elke werknemer daar
van te oortuig dat hy belang
rik is as 'n lndividu en nlc 
slegs 'n rat in .'n masjien is nie. 
Vcrder word noukeurlge aandag 
geskenk aan die vcrskafflng 
van behoorlike kantoorru1mte. 
Dit is waar dat ons vinnige ult
breiding ernstlge hulsvestlngs
probleme geskep het, maar ek 
is bly om te kan se dat ons 
hulle geleidellk baasraak. Ek 
het u reeds vert(' I van · ons 
planne vi r ons nuw(' Hoofkan
toor-gebou t e P lnelands wat 'n 
,...,.,riel van sy soort sal wees. 
Ons b et ook In b lerdie ops1g 
dte vereistes van ons takknn
tore oor d ie hele land in ge
dagte. 

Ek gaan nou oor tot qie teg
nle~;c metodes vir ho!!r doeltref
tendheid en bcter organisasie. 
Om te begin met die werwing 
van person eel: bckwaamheids
en algemene intelllgenslctoetse 
word by die keuse van appli
knntc gebruik en alle pogings 
word aangewend om hulle in 
bctrekkings te plus wnt die 
gcskikste is vir hul besondere 
bekwaamhede. Skemas vir per
"!Onl'elopleiding ls op verskil
lende peile ingevocr l'n dit ver
skaf voorligting nan d ie werk
nemers in verband met hul eie 
besondere werkaaamhcde, as
ook in die ander .aspekte, van 
die Genootskap sc bedrywighedc 
en stel hulle dus In staat om 
bcter in te pas by die algemene 
organisasleskema. 

Ons is ook bale deegllk bevms 
van die voordcle wat die Ge
:nootskap bchaal deur sy senior
bcamptes oorsce te stuur om 
die nuutste en modernste meto
des van kantoororganlsasie in 
ander Iande te onder 1oek. 

E KONOJ.\-IIESE NEIOINGS 

In die loop vun my t~spraak , 
verlede jaar. het ek 'n paar van 
die ekonomiese en flnansil\le 
probleme van die Unie behan
del en die rol vcrduldelik wnt 
Iewcnsversekering in d ie alge
mcen en u Gcnootsknp in die 
besonder spec! om h lerdle pro
bleme te help oplos. Sedcrt ek 
u by daardie gcleenthe!d toege
spreek het, was daar 'n mcrk
bare verbetering in die land se 
finansiele tocstand, vcral met 
betrekking tot sy betalings
balans. Dit is natuurlik hoof
fllaakllk toe te !!kryf aan faktore 
soos die instelling van invo"r
behecr en die uitwerldng van 
dcvaluasie, maar, ek meen ek 
het gelyk wanneer ek se dat 'n 
decltjie van die verbctering aun 
menslike faktore toe te skryf 
Is, byvoorbeeld, die bcsef deur 
die gemiddelde man en vrou 
van die erns van die tocstand 
en 'n gewilllgheid om mee te 
werk om dlt te herstel. Die 
\yYC publisiteit wat nan hierdie 
saak vcrleen Is, is dus tenvolle 
gercgvcrdig. 

Die voordele wat ons land as 
gevolg van dcvaluasle toegcval 
bet, is gocd bekend en is reeds 
elders bespreek, maar devalua
sie het nie aileen voordele m ee
gebring nie, maar ook probleme. 
Die uitwerklng op die koste
struktuur van die land word 
skynbaar nie ten volle besef 
nie. Die goudmyne, byvoor
bccld, wat die grootste direkte 
voordeel uit die devalua.sie van 
sterling gehaal het, bet ook 
voor 'n styging in d ie koste van 
hul lngevoerde gocdere, masji
nerle, salaris- en loonkoste, ens., 
te ataan gekom. Dlt word 
wecrspieel in bul holi r bedryts
koste. Enlge styglng in die 
algemcne pryspell Is 'n saak 
wnt u Direksie as die trustees 
van fondsc van ongeveer 
£70 miljoen, wat die besparings 
van sowat 220,000 mensc ver
tcenwoordig, ten nouste raak. 
Ek moet dus die hoop ultspreck 
dat aile pogings aangewend sal 
word om die ongunstlgc gc
volge van devaluasle sovecl as 
moontlik te vermindcr. Terself
dertyd moet ons devaluasie as 
'n voldonge felt aanvaar, 'n 
stap waarin Suld-Afrlka slegs 

<Vervolg op bladey 4 .kolom 3> 
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Koue Partisane- Oorlog 
Rooies Se Nuwe Taktiek 

(JI an Ons Korrespondent in Duitsland) 

Sedert enkele weke geled e is agente en demonstrante wat deur die 
FDJ (Party van d ie Vr ye Duitse Jeug) uit die Sowjet-gehied na Wes-Duits
land gestuur is, besig m et 'n gevaarlike hed rywigheid. In verskillende 
groot stede van die Bondsgehied bet dit uitgeloop op ernstige botsinas 
tussen die W es-Duitse polisie en b ier die oproermakers wat die verow~ 
ring" van Wes-Duitsland, wat op «Jie , Nasionale Kongres" in 0~~-Berlyn 
aangekondig is, moet voorberei. 

Die krisis van die Weste bet 
blykbaar nie so snel ontwikkel 
as wat die Sowjets dit in hui 
spekuiasieplanne voorspel bet 
nie. Hierdie teieurstelling bet 
'n hersienlng van die verowe
ringsplan noodsaaklik gemaak. 
Die nuwe rlglyne is op 'n on
langs gehoue ,Nasionale kon
gres" In Oos-Berlyn in 'n 
twaalfpunte-program aangekon
dig wat sonder twyfel dui op 'n 
verowering van Wcs-Duitsland 
deur 'n koue partisaan-oorlog. 

Die ervaring van die afgelope 
jare bet getoon dat die Kom
muniste, sodra bulle nie meer 
kan oortuig nie, begin om te 
terrorlseer. Dit is dan eintlik 
prakties die failliertverklaring 
van die Kommunistiese Party 
- 'n bewys hiervoor is die ver¥ 
nietigende uitslag van die Wes
Dultse verkiesings die afgelope 
drle jaar en die lang en sorgvul
dige voorbereiding vir die ver
klesing op 15 Oktober in Oos
Dultsland. Wat Wes¥Duitsland 
betref, Is die failliertverklaring 
In Julie deur Hermann Nuding 
gedoen toe by twyfel uitge
spreek bet oor die ,vredesveld
tog" wat Pieck op tou wou sit. 

ROOIAGENTE 

Nie-amptellk was die falllis
sement van die Kommuniste 
reeds in die begin van die jaar 
a! bekend toe die komintern
agent Wilhelm Zaisser (die rooi 
,generaal Gomez" uit die bur
geroorlog in- Spanje) in Januarie 
uit Moskou teruggekeer het en 
dadelik met die oprigting van 
'n ,staatsveiligheidsmlnlsterie" 
in Oos-Berlyn begin het. Se
der tdien is een stryk deur leer
lingo gewert vir die sabotasie
en spioenasie-afdeling van b ier 
die m inister ie om as agen te in 
die betrokke kadersk ole (op die 
eiland Vilm by RUgen, in Halle, 
ens.) opgelei te word en wat 
tans by die bonderde oor Wes
D uitsland gelos word. Niemand 
van bulle mag amptelik lid van 
die Kommunistlese Party wees 
nie ten einde die party vry te 
hou van verantwoordelikheid 
vir hul skrlkaanjagingsdade in 
die groot stede Frankfort, Dus-

seldorp, Dortmund en Bochum. 
In laasgenoemde stad Is 'n ver
gadering van mynwerkers wat 
deur president Heuss toege
spreek is, aanhoudend deur 
nierdie clemente gesteur. In 
Hamburg bet oproerstigters 'n 
paging aangewend om die boog
geregshof blnne te drlng waar 
daar 'n saak aan die gang was 
teen SED-demonstrante. 

SKRIKAANJAGING 

Maar die spesiale agitasieter¥ 
rein is Berlyn waar daar dae
liks botsings met die polisie 
voorkom. Om hierdie agitasie 
aan te h~lp is daar inmiddels 
~orgegaan tot 'n verskerping 
van die posbebeer tussen Wes
Dultsland en Berlyn. Tot so
ver is reeds op meer as duisend 
pakkette met lewensmiddele en 
tekstielware beslag gel~. Ver
der word die stroomversorging 
van Wes- deur Oos-Berlyn ge
sper. Die FDJ¥ of SED-demon
strante is maar net die trom
melslaners in die koue partisa
ne-oorlog. Die eintlike kopstuk
ke vir die verowering van Wes
Duitsland Is die geskoolde Zais
ser-agente wat reeds die name 
in hul sakke dra van diegene 
wat later gelikwideer sal word 
wanneer die Russe kom. Hier
dle mepse ken die kuns om die 
register van menslike sielkunde 
te bespeel waardeur bulle hul 
slagoffers deur middel van 
angspsigose gewillig maak vir 
alles wat die Kommuniste wil. 
Dat bulle selfs nie terugdeins 
vir afpersing nie bet reeds ge
blyk waar bulle fabrikante oor
reed bet wat naief genoeg was 
om te glo dat 'n advertensie in 
'n Kommunistiese blad of 'n by
drae vir die party bulle van li
kwidasie sal red. 

Die name van hierdie fabri
kante is deur die Wes-Duitse 
pers openbaar gemaak, maar 
oor die algemeen bly die Wes
Duitse volk nog koel. 

GOOI WAL 

Die hoekommissarlsse In sa
mewerking met die Bondsrege
ring en ondersteun deur die 

Verwarde Houding 
Teenoor Duitsers 

Die Westerse volke kan maar nog geen duidelike on
derskeiding kry tussen die behoeftes van die jaar 1950 en 
hul oorlogsoogmerke van 1939 nie. Aan die een kant besef 
bulle die vyandskap van Russiese Kommunisme wat slegs 
met die grootste gesamentlike inspanning die hoof gebied sal 
kan word, maar aan die ander kant weier bulle om af te sien 
van hul oorlogsvoornemens teen Duits land - die sterkste 
bolwerk teen die Kommunistiese aggressie. 

Ten spyte van die uitspraak 
van militcre deskundiges dat 
die Weste 'n groot agterstand 
op Rusland bet, is Brittanje en 
Frankryk nog steeds beslg om 
te klbbel oor die bewapening 
van Duitsland. 

Die verste wat laasgenoemde 
bereid is om toe te gee is die 
lnsluiting van Duitsers in 'n 
,Europese leer"-iets wat voor
asnog onprakties is omdat dit 
vooraf die daarstelling van 'n 
Europese regering vereis. 

In die p raktyk word Duitse 
offisiere nog steeds in tronke 
aangehou as ,oorlogsmisdadi
gers" omdat bulle die bevele 
van hul wettige regering uitge- . 

voer bet. In Belgle sit 'n Duit
se generaal na 5 jaar nog steeds 
en wag op sy verhoor onderwyl 
daar gesoek word na getuienis 
teen hom. 

Hierteenoor staan die Sowjet
beleld om nie net 'n Duitse leer 
op die been te bring met D uitse 
offlslere In bevel nie, maar om 
sel!s oud-Nazi's uit te nooi om 
te kom aansluit. Kort gelede 
het die Oos-Duitse president ln 
Berlyn verklaar: 

,Ons moet die hulp van enl
ge generaal of oud-Nazi ln
skakel wat bereid is om ons 
saak te bevorder, so nie sal 
die party beroof wees van 
waardevolle ondersteuning." 

pers, radio en vakbonde het -
wei 'n bietjie laat - tot 'n vas
beslote afweer teen hierdle roo! 
agente oorgegaan. Die Kom
muniste sal in die aangesig ook 
van die waarborge van die Ge
allieerdes en die gebeure in Ko
rea waarskynlik halt roep en 
bulle terugtrek - dit is eie aan 
hul taktiek. 

'n Bewys biervan is die felt 
dat die voorgenome sametrek
king van honderdduisende FDJ
lede in Dortmund wat vir Okto
ber bepaal was afgelas is nadat 
ministerpresident Arnold, van 
Noord-Ryn¥Wesfale verklaar het 
dat hy so 'n sametrekklng vir 
geen oomblik sou duld nie. 

En tog sal die gevaar van 
hierdie partisanc bly voortbe
staan solank daar oop paaie is 
vir hulle om blnne te kom -
lets wat in die verskeurde 
Duitsland bale moeilik verhelp 
kan word. 

SJINEES SAL 
WERELDLEIER 

WORD VAN 
KOMMUNISME 

I ntelligence Digest berig da t 
by verdere bevestig ing gekry 
het vir die bewering dat Stalin 
d ie Sj inese K ommunistiese 
Ieier, 1\lao-Tsetoeng as sy op
volger benoem bet. D ie lang 
verblyf van laasgenoemde ty
dens sy besoek aan 1\loskou 
word juis toegesk:ryf aan die 
felt dat Stalin hom onder rig 
bet in sy pligte. 

'n Agent van die blad bet 'n 
onderhoud gehad met 'n kabi
netslid van Moa-Tsetoeng wat 
verklaar bet dat Stalin die Sji
nese Ieier meegedeel het dat hy 
beslult het om hom te benoem 
as die toekomstige Ieier van 
Wereldkommunisme. Mao sal 
In daardie geval 'n leldende 
posisie beklee In sowel Sjina as 
Rusland en die vereniging van 
die twee Jande kan bewerkstel
lig. 

Slegs 'n paar van die Rus
siese leiers weet van die plan, 
terwyl drie Sjinese kablnets
lede ingelig is. 

Die blad verklaar dat die be
rig met versl~igheid bejeen 
moet word, maar dat dit lnte
ressant Is om te weet dat Sta
lin en Mao se portrette dees dae 
langs mekaar verskyn op Kom
m unistlese konferensies In 
Europa. 

See Sal Moet 
Help Voed 

Die enlgste antwoord op die 
probleem dat die bevolking be
slg is om vir sy kosvoorrade 
te groot te word, is om voedsel
bronne uit die see te put, bet 
die Dlrekteur van Visserye, dr. 
C. von Bonde, gese toe hy 'n 
vergadering van die Kaapstad
se junior-kamer van Koophan
del toegespreek het. 

Die moontlike voedselbronne 
in die see is plankton, haai
vleis en walvisvleis. H aaivleis 
ls s maaklik en eetbaar. Slegs 
een ult 50 haaisoorte is 'n mens
vreter . Walvisvleis is 'n voed
selsoort wat bale oor die hoof 
eesien word. 

Koning Gebruik 
Laaste Kans 

Sy 

Die konserwatisme van die Britse volk word - behalwe 
in terme van lae produksie op arbeidsgebied - nerens so 
treffend geillustreer as in sy regeringsgebruike nie. In die 
parlement word gewoontes van eeue gelede nog met die 
grootste erns gehandhaa.f al is dit vandag niks meer as 
hansworsery nie. 

So byvoorbeeld is dit gebruik 
dat wanneer 'n nuwe speaker vir 
die laerhuis gekies word, hy 
deur beamptes gevang en na sy 
stoel gesleep moet word onder
wyl by hom met alle mag teen 
hulle verset. Dit stam uit die 
tydperk toe die parlement 'n 
stryd moes voer teen die koning 
en dit die speaker se onbeny
denswaardige taak was om die 
besluite van die parlement aan 
die koning te gaan oordra. 

Verlede week is berig dat die 
Britse koning 'n dag voor die 
formele ingebruikneming van 
die nuwe laerhuisgebou gaan 
kyk het hoe die pick lyk. Dit 
sou die laaste geleentheid vir 
hom wees, want voortaan mag 
by nie meer sy voet daar sit 
nie. Sy private besoek aan die 
gebou was die derde wat 'n ko
ning aan die Britse laerhuis in 
drie eeue gebring het. Sedert 
die dae toe koning Karel I 'n 
paar parlementslede in die laer
huisgebou in hegtenls gaan 
neem het, is geen koning meer 

GRIKWASTAD 
HOU PRYSSKI ET 
Grikwasta.d se offisiere bet 

hierdie keer besluit om hul 
O.B.-dag-funksle te hou in die 
vorm van 'n prysskiet op die 
plaas van mnr. Venter <hoof
kommandant). Die komman
dant, mnr. A. B. Jacobs, bet 
gesorg vir die eerste prys vir 
.303-gewere, naamlik 'n bees, 
terwyl mnre. J. P. Jansen (veld
kornet) en P. Noeth (asst.
veldkornet) elk vir ' n skaap ge
sorg het vir die .22-gewere. 

Dit was dan ook 'n plesier 
om op 30 September die boere 
met hul gewere oor die skouer 
te sien aankom. Mnr. A. Kot
ze het die bees gewen in die 
wedstryd met groot gewere, 
terwyl mev. L. Venter die ge
lukkige wenner was in die af
deling vir klein gewere. 

Intussen was die vroue be
drywig met verversings te be
dien en die uitloot van 'n koek. 

Later is die bedrywighede on
derbreek toe ons spreker, mnr. 
J. H. Gouws, hoofgeneraal in 
die Noordweste, sy toespraak 
gelewer het. Hy het 'n bale 
duidelike uiteensetting gegee 
van die oneerbaarheid van die 
partypolitiek en van die nood
saaklikheid vir die O.B. om 
voort te bestaan. 

Mnr. Gouws moes onmlddellik 
na sy toespraak weer wegge
bring word na sy vliegtuig om 
'n volgende bestelling na te 
kom. Ons hartlike dank aan 
hom en ook aan mnr. (hfkomdt.) 
en mev. Venter vir bul plaas en 
a! die ander offisiere en Brand
wagte. Die ingesamelde bedrag 
was £21/10/-.-<Ingestuur) 

toegelaat om in die nabyheid 
van die gebou te lwm nie -
selfs al het die mag om in heg
tenis te neem lanka! verdwyn. 

Die koning was dan ook uit
gesluit van die formele opening 
waar afgevaardigdes uit sy 
bonte ryk as gaste toegekyk 
het. Later is die plegtigheid 
verdaag na 'n saal langsaan 
waar die koning sy boodskap 
gelewer het! 

Geen Politieke 
Gevangenes 
In Spanje 

In 'n amptelike verklaring 
oor die wereldtoestand bet genl. 
Franco gese dat daar in Spanje 
geen politieke gevangenes is 
uie - en, daar kan bygese 
word, geen Kommuniste. Ten 
einde te voorkom dat gese kan 
word dat politieke gevangenes 
onder 'n ander benaming opge
sluit word, bet genl. Franco 
aangetoon dat die totale tronk
bevolking van Spanje SS,S!S7 is 
of 'n rapsie meer as 1 per 1,000 
van die bevolking, wat laer is 
as die tronksyfer vir sowel die 
kon'inkryk as die republiek. 

Dit is interessant om te weet 
dat Spanje nog steeds deur llie 
V.V.O. uitgesluit worll van <leel
genootskap omdat hy dan fas
cisties sou wees, terwyl Rus
land, met 'n totaal , ·an 20 mil
joen politieke ge\'angenes as 'n 
waardige lid met 'n \'eto-reg in 
die raadsale van die V.\' .0. sit. 

f,.DJE O.B." word gedruk deur Pro 
Eeeleal• Dr\Jkkery, Stellenboec:h. vtr 
die elenaara en ultgewere: VOORSLAG 
(Edma.) Be peri<. Groote Kerkgebon 
703, Poabut lUl, Kerl<pleln, Kaap
atad. 
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