Gereglstreer aan die Boofposkantoor u 'D N&alblad.

BRITSE SET BEHAAL TEEN
IN.DIE OOK SUKSES
••

,Daar is non alle aanduidings dat lndie in die Statebond sal bly en
dat een van die grootste proefnemingt~ in die geskiedenis van Britse staatsmanskap sal slaag," l ui 'n herig nit Louden in 'n Kaapstadse Engelse dagblad.
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Franse -Wend Hul
Tot De Gaulle
Genl. Charles de Gaulle, Ieier van die Franse Volksbeweglng, bet die naweek aile ander mededingers om die
regeringsmag in die skadu gestel deur die meerderheid in
die Franse hoerhuis te behaal en die verteenwoordiging van
die partye, en veral die van die Kommunlste, aanslenllk te
laat inkrimp.
Daar moc-s altcsaam 269 lede I Die tcrugslag van die Komgckics word en van die 266 setels muniste by die stem bus bou
wat by ons tcr perse gaan be- vcrband met die• Kommunistiese
kend was, bet De Gaulle 114 poging om by wysc van stakings
setcls vcrowcr. Die Republi- Frankryk se ekonomicse posisie
keinse Volkspartye wat voor- te ondergrawe.
heen 72 !cdc in die Hoerbuis geDie uitslag van die verkiesing
had hct, hct tans net 14 lede toon aan waarom die Franse
in dio raad tcrwyl die Sosialiste regerlng weler om uitvoer te
tans 47 sctcls bou in vergelyklng gee aan De Gaulle se eis dat
met hul vorige 44. Vir die Kom- daar 'n verkiesing vir die bele
munlste is die uitslae 'n ver- parlement ultgeskryf moet word.
doemende terugslag. Hul ver- Dlt is tans duideliker as ooit
teenwoordiging van 91 bet tans dat die Franse volk sy rug op
gedaal tot 'n skrale 16. Die die partypolitiek gedraai bet wat
radikalc party bet nou 47 In nie by magte is om 'n antwoord
vcrgelyking met sy vorige 29 vir die Kommunisme te bled
lede.
nle.
,

Duitse Leer
In Wording

1

TRUMAN WE.E.R
PRE.SIDE.NT

Die berig dat die Russe beslg

Heeltemal in st1'7d met die

op die been te bring onder Ieiding van die Dultse generaal
Seydiitz, wat bekend Is vir sy
aandeel aan die slag om Stalingrad, on derstreep die verskll in
behandeling van Dultse olflslere
in die Weste en Rusland. Onderwyl die Britte voorbereldlngs
trel om die Duitse generaals
·wat hui vadt'rland In die Weste
verdedig hf't, vroeg aanstaande
jaar te verhoor, na.dat bulle van
hul rangf' onthef sal word, is
Rusland besir om Duitse reneraals wat sy steele verwoes bet,
in diens te neem teen sy
vyande.
Die ,pollslf'mar" wat met
mortiere, vlamwerpers en tenks
bewapen sal word, word beskoo
as die kern van 'n Duitse
Sowjet-lf'er.

kandldaat van die Republikeinse
Party, verlede week by die verkieslng van verteenwoordigera
vir die kieskollege wat die nuwe
Amerikaanse president moet
aanwys, verslaan deur Harry
Truman - die man wat in die
afgelope jare !later op flater ten
opsigte van buitelandse belcid
begaan bet.

is om 200,000 Duitse ,polisle" verwagtings is Thomas Dewey,

V. V. 0. Bes'f>reek
Suidwes
Wat ookal die besluit van die
V.V.O. oor Suidwes-Airika mag
wf'eill - die besprekings bet bierdie week begin - sal die Unleregering hom blykbaar nie laat
afskrik van sy voomeme om
Suldwes nader aan die Unie te
trek nie, aangesien Suid-Airika
nle die reg van die V.V.O.
erken om hom in te last in die
blnnelandse aangeleenth ede van
Suid-Airlka nie.
Mnr. Eric Louw, wat aan die
spits van die Suid-Afrlkaanse
afvaardiging staan, kan waarskynlik op die steun van Brittanje, Kanada en Australia reken
terwyl die Oosterse blok onder
Ieiding van Rusland, Ukraine en
Indie, sowel as die Balkanlande
die voorneme van Suld-Afrika
teenstaan en meen dat Suldwes
onder trusteeskap van die
V.V.O. geplaas moet word.

Die Demokratiese Party bet
ook groot meerderhcde In die
senaat en Huis van Verteenwoordigers bchaal, sodat die toutrekkery van die afgelope paar
jaar tussen president en volksverteenwoordigers beeindig is.
Dewey se nedcrlaag word
grotendeels toegeskryf aan die
ongewilde nywerheidsmaatreels
•an die oorwegend Republikelnse
Kongres, vrecs vir sy ckonomiese beleid, die mocdige stryd
van Truman en die onsekere
buitelandse toestand wat deur
'n verandeoring van regering nadelig belnvloed kon word.

Die berig meld dat die verteenwoordigende
vergaderlng
wat vcrlede week in Delhi byeengeroep is om 'n grondwct vir
Indie op te stel, daartoc sal oorgaan om Indie 'n republiek te
maak, soos Nehru oorspronklik
beoog bet, maar I ndie se hooding
teenoor die kroon en statebond
sal nie bespreek word nie. Na
ver wag word sal lndiii sodra
sy republikeinse grondwet aanvaar is, deelneem aan 'n gesamentlike verklarlng van Brittanje en ander domlniums ten
elfekte dat die president van
lndie die verteenwoordigflr van
die koning is ten opsigte van
ander moondhede.
,.Sodoende wll dit lyk of die
plan vir IndHi, wat tydens die
lang samesprekings in Londen tussen Attlec, Pandit
Nehru en ander Statebondslede uit,ewerk is, 'n werklikheid gaan word." Aldus die
be rig.

Nog 'n proefneming in die
reeks wat In 1903 begin is deur
die veroweraar van die Boerercpublicke, Neville Chamberlain,
naamlik om die onderworpe
volkc se verset te koop met 'n
skyn van groter vryheid, staan
dus op die punt om te slaag.

Russe Verskuif
Swaartepunt
Allig Na Ooste

Met die oorwinning nn die Sjinese Kommuniste In slg
en die ge\·olgllke ultbreiding van Rusland se mag in die
Verre Ooste, word verwag dat die swaartepunt \'aD die
Oos-Wes-botsing nou nn Duitsland na ~jlna sal nrskulf.
Waarnemers meen dan ook dat Rusland gewillig sal wees
om die Berlyn-krisis nou tot 'n oplosslng te bring, \"eral
ook ten gevolge van die skade wat die Russie!';e ln\'loed in
Gent'raal J. H. Gouws van Europa ween~; die Berlyn-blokkade gely bet.

0.8.- OFFISIE.R
STORT NE.E.R

Groblf'nhoop
derda« in 'n
betrokke toe
honderd myl

was verlede Donemstige ongeluk
Nadat die ryk
provinsie
sy ligte vliegtuig
Mantsjoerye dcur die Kommuanderkant Upingnistie~e leers vcrlroc ~~ek verower ts, word Noord-SJtna tans
op twec plekkc binncgcval, en
wil.dit Jyk 0~ t~nsta~d van die
nastonale leers tn dute gestort
bet. Daar was al sclfs sprake
dat Tsjiang Kalsjek, Icier van
die Sjinese nasionalistc, die land
aou vcrlaat.
Dit is egter nie net in Sjina
waar die· Kommuniste aan die
bcwccg is nie. Die hcle Suidoos-AsiO is op die oomblik aan
die kook. In Birma, die Maleise
eilande, Siam en Indo-Sjina bestaan daar stcrk ondergrondse
Kommunisticse eenhede onder
bevel van die Kommunistiese
generaal Mao Tse-tung.
Met die Japanse inval in
Suid-Oos-Asie
is
hierdie
grocpe, ondanks ernstige waarGeneraal J. H. Gous.
skuwings daarteen van wapens
voorsien om teen die Japanton, by Glen R uby, neergestort
ncrs op te tree. Hierdie wabet. H y was vergesel van 'n
pens is nooit doeltreffend teen
naturel en verkeer tans in die
die Japanners gebruik nle
Gordonia-hospitaal &A revolg
maar is gebere en voor die
van beserings aan IIY rug.
dag gebaal om Rusland in sy
Genl. Gouws bet onlangs vir
stryd om wereldheen~kappy
hom 'n ligte vliegtulg aangeby te strum.
skal en sy opleiding as loods
Die militerc hoofkwartier van
in Bloemfontein voltool. Hy is
een van die bekwaamste offi- hicrdie Kommunisticsc cenhedc
siere in die Otlsewabrandwag. is in Chita, net andcrkant die
Namens die Beweglng word Russicse grens en staan onder
hom 'n spoedige en volkome bevel van die Russiese maarskalk Malinovsky.
herstel toegewens.

SABOTAS IE VAN SPOOR WEE
SE
HIER EN OORSEE ROOIE.S
WE.RK ME.E.N
Hoewel daar tot onlangs gemeen is dat die moedswillige
vertraging van herstelwerk in die spoorwegwerkplase en
die sabotasie met die busse wat die Spoorwee in Kanada
aankoop, deurdat daar fyn staalpoeler In die masjiene van
die busse gevind is, met mekaar In verband staan, bet di~
spoorwegpolisle nou onteensegllk bewys dat dlt nle die geval
is nle nadat sewe nuwe busse wat so pas In Kaapstad aangekom bet, deur tegnlci ondersoek is, na Die O.B. vemeem.
Nadat daar onlangs gevind is
dat byna al die busse wat die
Spoorwee uit Kanada invoer,
slyppoeier in hul masjiene bet,
bet die Spoorwee opdrag gegee
dat die aewe nuwe buaee wat

met sy verbreking van ryksbandc nie.
'

Soos vroeer berig bet lede van
die Britsc regering na die statebondskonferensie verklaar dat
hierdie konferensie waarop die
woord ,.Brits" weggelaat is, die
mees geslaagde was, en dat daar
nou geen gevaar vir die eenheid
van die Statebond is nie. Die
lndiese Ieier bet dan ook
na die konferensie vir Ierland
aangcraai om nie haastig te wees

verledc week in Kaapstad afgelaai moes word, op see ontmoct
moet word sodat vasgestel kan
word of die ingooi van die staalpoeler hier te Iande of in Kanada
geskied het. Aile voorsorgmaat-

POLIS IE
reels is getref om te vcrhoed
dat icmand hlerdle sabotasie in
Suid-Afrika plccg. D ie masjiene
i!l verlede Donderdag In teenwoordigheid van die verteenwoordiger van die Kanadese
maatskappy oopgemaak en daar
i!l, •soo!l in al die ,·orige ge,·alle
'n bOf'\'t'elheld staalpoeier in die
ma11jiene gevind.
Verdcre ondersoek oor hoe die
poeicr in die masjiene gekom
(Vcrvolg In volgende kolom)

1

sBp rake

Van
antoestan.
oe Ioe•Steu n

z

•

Tydc.UI die Hrldcsings\eldtog
\"an senatore ,·ir die natureUe in
die noordPlike pro,·insies sou
H.N.P.-,·erteenwoordlgers
a&J.l
die be11tuur van die African
National Congre!ls gese bet dat
die regering planne in gereedheid bring vir die stigtlng van
'n naturellestaat, Bantoestan,
wat later deur die Minister aangekondlg sal word, na die sekretari!l \'Bn die African National
Congre11s, H. S. 1\lsimang, in 'n ,
personderhoud verklaar bet.
Volgens hom sou mnr. D. J.
Potgieter, H.N.P.-sekretaris in
Natal, die plan verduidelik het.
Die onlangs ingestelde Zoeloebool, Cyprian, wat 'n ,·urige
Bantoe-nasionalis is en gevolglik 'n beleid ,·an apartheid ondersteun, bet 'n versoek aan flY
onderdane
gerig
om
,·ir
die nasionaalgesinde kandidaat
mnr. J. H. van Rooyen, te stem.
Hy bet egtcr uitgeval met meer
as 300,000 stemmc teen die
vorigc lid, dr. E. H. Brookes.
Die nasionale kandidaat vir
Transvaal en Vrystaat was mnr.
J. H. J. van Rensburg, maar
by ons ter perse gaan was die
uitslag nog nie bekend nie.
Van die verkiesing van mlnstcns een van hierdle twee hct
dit afgehang of die regcring 'n
meerderheid in die senaat gaan
he.

(Vervolg van vorlge kolom)
het, sal nou deur die maatskappy
in Kanada voortgcsit word.
Na vcrncem word, word Indiers of Kommunlstn vir hierdle
sabotasie teen die Unie-regcring
verantwoordelik gchou.
Intu11sen is die Spoorwegpolisie, no, Die O.B. verneem, besig
om die kwe!lllie van sobatasle in
Spoorwerwerkplase ook te ondersoek. Die vermoede is uitgespreek dat ook dit ondJr Ieiding van linksgesinde clemente
sou geakled.
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Samewerking onder oe op
A. P~-Konterensie
D aar i s nog nie ' n ooreenkoms in die Vrystaat b ereik
wat b e tre f die verde llng v a n die setels v ir die provin s ia le
v e rkiesing nie, b e t mnr. J . L. V . Lieb e nberg, L .V ., h oofse"kr etaris van die A f rika n e rparty, t yde n s die A.P.-konfe r enst e w at v e rle d e w eek In di e P aar l gehou Is, v erklaa r. Die
saak sal nou h a n gende bly tot die U niale kong r es v a n die
p a rty wat in D esembe r op Brakpan gehou word.

BYBELS VOORTAAN
BIER GEDRUK

!cdc van die H.N.P. kan word
omdat dit H.N.P.-lede nou vry
sal staan om vir A.P.-lcdc te
Volle dlge A:frikaanse B y b e ls sal hopelik aans taande
stem gcdurende die provlnslale jaar \oir die eerste k eer In Suid-A frika gedruk wor d , volg en s
vcrkicsing ongcag of hullc O.B.- ' n aankondigin g d eu r d s. H. P. M . S t eyn , sekretaris ,·an die
ledc is of nic.
B ritse en B u itela ndse B y b e lgenoo tska p.
Die w e rk sal
D IE IXVOER VAN DIE beh a r tig wor d d eu r d ie d rukpers .v an d ie N e derdJui tllse
Ul'III E het gcdurendc September Gereformeerde K erk wie .se toerus bng • a a n s taan de
u e
£8,000,000 mecr bedra as die oor- I g e r eed sal w ees om m et die w e rk t e began.
eenstemmende maand verlede
jaar.
Die totale invocr het
Diegenc wat n uwe Afrikaanse bruik, aangesien die verwagte
£294,660,000 bedrae tcenoor 'n B ybcls wil he, sal cgter nog 'n besendings Bybels uit Londen
uitvoer van £11,006,900.
ger ulme tyd geduld moet ge- wat hopclilt nog hierdic maand
sal aankom, hoofsaaklik gebruik
sal word om agterstalllge bc-stellings uit te vocr en daar
sal nog streng gerantsoeneer
word.
Onlangse berlgtc dat
nuwc Bybels verwag word, het
die Bybelgenootskap met navrae
oorstroom en bale mense bet
onder die indruk vcrkecr dat die
Bybels reeds ontvang Is, maar
Na aanle iding van die persgesprek v an mnr. W.
die ccrstc klein besendlng bet
L a ubsch e r w aar in h y v e r k laar da t die Afrikane rparty sy eers laas Woensdag aangekom.
eie i de n titeit moe t b ew aar omda t h y ' n spesiale taak het om
40,000 YOORLOPIG
t e vervu l, skr yf mnr. P . H. J acob s v a n Kaaps tad, w a t h om -

I

welkom. Aan die O.B.-lid se
die Afrikanerparty: ,Jy glo in
die. gesagstaat maar as jy bereid Is om op hicrdie moment
ons program van beginscls tc
onderskryf, is jy net so welkom
soos cnigiemand anders." Die
A.P. verwelkom ook !cdc van
die V.P. wat voel dat hullc verkeerd gaan en nic bercid is om
by die H.N.P . aan te sluit nie.
Na Die O.B. verneem, is die.
kwessie van samewerking met
die H.N.P. op die konferensie
geopper. Daar was glo nie vee!
bespreking oor die saak nie, aanself 'n ,nasion a lis" n oem, a s v olg in D ie Bur ger :
gesien alma! gcvoel bet dat
samewerking voortgcsit moet
,Ek kan glad nie saamstem hierdic twee clemente saam in
word op Min. H avenga sc bckende basis van bchoud van m et die poging!l om die H .N.P. ccn kerk gehok moes word, sou
daar gedurig wrywing wees.
ldentiteit van samcwcrkendc «"n d ie A.P. te laat snam sm elt
Dit is tog ook die rede waarom
n
ie.
Ek
is
en
was
n
og
a
ltyd
partye.
nasionalis m aar ek wil seer ons apartheid wat die gekleurseker die bt>leid ,.an die A.P., de en blanke rassc bctref, wil
li.'1E GEWENS
soos sy sekretar is, m n r. Laub- toe pas.
sch er, dit wat h ierdie saak beO.B.-LEDE
I n vcrband met hierdie kwes- tref verduidelik h et, onderskry f.
,E E N-PARTYSTE L SEL'
Mnr. Licbcnbcrg het gese dat sie het mnr. W. R. Laub- As die nasionale familie in Suid,Laat ons dus asseblief nic
die
Afrikancrparty
Osscwa- scher, sekretarls van die A.P. Afrika te groot geword het vir
brandwag-lcdc in di~ party vcr- in Wes-Kaapland, vcrlede week een wa, waarom mag daar n le kleingeestig wccs nic-, en besef
in 'n personderhoud verklaar 'n twecdc wa wccs nic? Dit Is dat ons bale mccr gaan bercik
dat die ncergclegde bele'id van tog nooit wcnslik dat die skoon- onder die huldlgc stelsel as onsy party behoud van identiteit is, dogtcr by die skoonmocdcr der 'n een-party-stelsel. Ons
omdat die Afrlkanerparty 'n moet inwoon nic, hoe lief hullc glo mos die A.P. is net so nasiospesifiekc taak het om te vcrvul mckaar ook a! mag h4!. Die naal soos ons.
en dit nie kan doen as hy nic bcginsel wat ons in gcdagtc
sy eie idcntitcit behou nie.
moet hou, Is dat daar ru imte
,Die tweede party dien as
Die Afrikan erparty, b et mnr. vir versk il van men in g b inne die veiligheidsklep vir die mcnse
Laubsch er ges~, b et nie \ 'Oor- nasion alf' , ·olksfron t vir die ver- wat nic in een span wil trek
oordele t et'n h om nie en kan skillende tempera m ente m oet omdat Jan Skeeloog lid is van
daardic span; nou ja, dan kan
dien as ' n brug om m en!!e by- wees.
,'n Parallclle geval is die van hulle hul by die tweedc naslom ek aar te bring wa t deur ou
vcrskillende
Afrikaanse nale party aansluit. Die felt
geskille en vooroordele van m e- die
k aar verwyder is m aar tog kerkc. Personc van ccn tem- dat daar twcc nasionale partyc
eners dink oor die probleme van perament vocl hulle tuis by die is, toon vir my slegs hoe diep
Gercformccrdc K erk, die van die nasionallsme wortcl gcskied
die la nd.
Die party verwelkom die be- 'n andcr temperament by die het en boesem by my die versluit van die H.N.P. van Kaap- N.G. Kcrk en tog tree bulle troue in dat die n asionalc front
land bctrcffcnde O.B.-ledc wat hartlik saam op teen maatskap- nog die Sappc gaan uitrocl. In
like euwcls en in 'n gcval soos daardlc gcval kan ons dan 'n
die vertaling van die Bybel. As A.P.- of H.N.P.-opposisic M."
Spr. se ,met die grootste
droefgeestigheid dat mense in
die Vrystaat nog provinsiale
setels kan raaksien, maar bulle
pcrspektief is so kort dat hulle
nle die volksgedagte kan raakslcn nie." ,Ek sal op 10 November in Bloemfontein wees
en dan sal ek rcguit praat", het
hy gese.
Die Afrikan erpar ty is nie
bt>"ig om sy kandidate te k eur
nie om dat by n ie die r ede daarvoor sien dat per.one wat sy
beglnsels onder.kryf, gek e ur
moet word n ie. Die party het
op die pad van genl. Hertzog
gebly - die enlgste pad waarop
Suid-Afrika van oorwinning tot
oorwinning gegaan bet. Met
die a!gemcnc verkiesing kon
gccnecn van die partye sonder
die krag van die Afrikanerparty wen nic.

Twee Partye nodig
Se B.N.P.-Lid

Volgens uit Londen verneem
is, sal daar voortaan weekliks
5,000 Afrikaansc Bybels na SuidAfrika gestuur word.
Teen
hierdie tempo behoort daar teen
die end van die jaar 40,000
Bybcls beskikbaar tc wees om
agtcrstallige bcstcllings uit te
voer. Hierdic besendings sal
verdeel word onder die vier kantorc van die Genootskap, tw. in
Johannesburg, Kaapstad, Durban en Salisbury. Die grootstc
aanvraag word egter in die
Suide ondervind.
'
Benewcns die bcsluit om volledige Afrikaansc Bybels in die
Unie te druk, sal daar voorloplg
tot tyd en wyl die nodige drukperse gcrecd is, 'n begin gemaak
word met die inbind van Afrlkaanse Bybcls wat in die buitcland gedruk Is. Sowat 25,000
cksemplare sal op hierdie wysc
bemark kan word. Laasgcnocmie sal ecrsdaags mee begin word.

-
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Produkte word vervaa rdig
• • van die h este Suid-Afrikaanse
vrugte en groente.

Deur aan te dring op B.V.H.-Produk te
ondersteun u iets wat u eie is.

VR A U K RUIDENIER VIR

B.V.R.
•
••
•

•
••
•

Soetlemoendrank
Grenadelladrank
Aarbeistroop
Blatjang

Daar is a ile r <-de om aan te n eem d a t die U nie selfvoor -

Suurlemoendrank
Framboos-stroop
Tamatiesous
,Pickles'".

sien e n d sal wonl ten ops igte v a n sakke.

.

VERS:EKERING\~TSKAPPY

w

onafhankllk~

Suld-A frlkaAnoe
wat deokund t~re ,.~,.
•
aekerln~sdlrno aanbled l ~w~nsondememln~t
ausurlln•l~

•
•

ulhtt•lult.
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O N GE VALL E
lUARI NE, ENS .

V oorsltter v a n die Dire k sle: PROF. L . J . DUPLESSI S
HOOFKANTOOR :
Telefoon 33-389Z
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Adreo .,\'ERSEKER"

AGENTSKAP P E DWARS D E UR SUID-AFRIKA
AA."<SOEKE VIR AOENTSKAPPE WORD VAN VLYTIGE
AGENTE INGEWAG

A.

C.

Daar i s r eeds aan -

s ienlike v orde ring in bie rdie rigting g emaak .

TRANs-liil~KAAN sE
'n EK

UNIE. SAL E.E.RLANG
SELF VOORSIE.N IN
SAK-BE.HOE.FTE.

KILBl RN

,

Daar word vcrwag dat die sakfabriek te Benoni volgende jaar
sowat 500,000 wolsakkc sal produsccr, wat gcno<'g is vir die
aanvraag in Suid-Afrika. Dit is
ook moontlik om volgcnde jaar
6,000,000 graansakke te vervaardig - waarvoor daar vanjaar
'n aanvraag van 30,000,000 was.
Hicrvan moes die Unie nog
28,000,000 ingcvocr het, maar
daar is aile tckens dat daar binnc 'n paar jaar genoeg sakkc In
die Unie gemaak sal kan word.
Die fabri<'k te Benoni word
gcsteun dcur die Nywerhcidsontwikkelingskorporasie sowel
as deur die staat. Baie van die
roustowwc word plaaslik gckweek, terwyl 'n groot hocvcclheid nog van elders ingcvoer
word om die sakke te wccf.
As lndiC gcdink bet dat hy
Suid-Afrika vee! kwaad sal
doen toe hy sy handelsboikot
begin hct, het hy 'n groot fout
begaan. Nic aileen bet hy SuidAfrika 'n groot diens bewys
weens die oprigting van 'n nuwe

nywcrheid nie, maar hy het ook
'n groot afsetgcbicd vir altyd in
die Unie verloor.

Krap In Prinses
Se Slaai
Volgens 'n skindcrberiggie in
die Amerikaanse blad TIME het
prinscs Margaret 'n Amerikaa nse mededlngster gekry of !iefdesgcblcd. Kort gelede Is berig
dat die Markies van Blandford,
ecn van die mees gesiene edellui, 'n lic!desverhouding het met
die Britsc prinses. Tydcns haar
afwesigheid na Holland het pcrsmannc cgter opgemerk dat die
Markies sy flikkers gooi by die
mool dogter van die Amerikaanse gcsant, Sharman Douglas.
Hullc is saam gesien in bioakope, hy bet haar uitgeneem
na danse, bulle hct saam geeet
en saam melkdrankics gedrink.
Die Britte wil nic in hul pers
daaroor praat nie, maar vi nd
dit glad nie mooi nie.

ONTNUGTERING VIR
ENGELSE MEISIE NA
MENG-HUWELIK

I

'n Agtienjarlgc Britse mcisic, Khama, in Londen getroud is en
Mary Mangan, wat onlangs In wie sc huwclik opspraak onder
Brittanje met 'n Sirier getroud die naturellc in Betsjoeanaland
is wat in Nigeria woon, is scs vcroorsaak hct, daar Seretse die
weke na hul vcrtrek uit Londcn troonopvolgcr is. Uit Londen
oorlede as gcvolg van ,,'n swaar word berig dat die meisie, Ruth
aanval van drocfgeestighcid" Williams, mcen dat sy koningln
omdat sy mocs uitvind dat die van die naturclle sal word en
lcwenswysc tussen die inboor- sy hoe idcalo omtrent haar nuwe
linge nie is soos sy haar dlt omgewing kocster. Sy sal cen
voorgestel het nie en omdat haar van die dae na haar bestemming
man reeds met 'n naturcllevrou vertrck mits die naturellclelcrs
getroud was.
die huwelik goedkeur.
In hicrdie verband word ook
gedink aan die Britse mC'isic wat
Daar is niks wat hierd.ie I!QQt t
onlangs met 'n nature!, Serctse I vergrype belet nie.

I

I
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Brief Aon My Portyvriend :

VERDIENSTE WAS HOOFSAAK
IN BOERE-REPUBLIEK
Gcagte Vriend,- In my vorige
brief het ek aangetoon hoe
vryheid van oortuiging onder
die huidige Britse stelsel belemmer word deurdat mense wat
deur die volk gekies word om
hul belange in die parlcment te
verteenwoordig, teen hul oortuiging gedwin~ word om vir
of teen sekere sake ~e stem net
omdat hul party standpunt teen
die regering moet inneem. Die
feit dat een party die andcr
heeltemal uitsluit van die staatsbestuur en daar sodoende 'n
oorlog gevoer word oor behcer
van die staat in plaas van in die
eerste plaas teen vraagstukke,
maak dit noodsaaklik dat elke
party sy lede verplig om op
aile sake, van A tot Z, bymekaar
te stem teen die regeringsparty,
wat op sy beurt weer dieselfde
doen. Dit bring vcrder mee dat
'n party se eerste oorweging uit
die aard van die saak MOET
wees hoe enige regeringsaksie sy
posisie as party sal tref, met
ander woorde, watter voordeel
hy daaruit kan haal met die
oog op verhasing van sy bewindsaanvaarding. E n volgen s
hierdie bevinding wor d die
partylede t'n die p arlem ent en
ook die k oeran te wat die pa r ty
beh eer , beveel om sus of s o te
stem of te p raat. J y sien dus
dat dit 'n h eeltemal onnatuurlike
affere a fgee, 'n uitroeiing van
vrye meningsuit ing en onbevan ge kritiek .

IN REP UBLIEK
So was dit nie in die Boererepublieke nie. Selfs tydens die
verkicsings bet kandidate wat
teen mekaar staan, op dieselfde
verhoog verskyn in 'n gees van
wedersydse agting. Trouen s, die
vergadering was in seker e sin
'n staatsfunksie-dit was die t aak

G.A. FICHARDT
Bpk.

van die veldkornet, wat ' n staa t samp beklee b et, om ver gad erings
te bele en as voors itter da.arva n
op te tree. D ie twee kandidate
het dan hul onderskeie standpunte oor staatsake uiteengesit
en die burgers kon op grand van
die vcrdienste van die kandidate
self of die beleid wat bulle voorstaan, 'n onbevange keuse doen,
want elke kandidaat was ook 'n
m edelid van elke burger-naa m lik lid van d ie ~emeenskaplike
staat en volk, aangesien daar
geen partye bestaan b et wa t
lidmaatsk a p van die volk ver vang b et nie.

ONGEDWONGE
Na die verkiesing, wat d'us
heeltemal vry en ongedwonge
was, verteenwoordig die verkose
lid sy volk as geheel. Saam met
die ander volksraadslede sit hy
in die raadsaal, alma! Jangs
mekaar - en nie teenoor mekaar nie - en is die enigste
tpets vir wat b y se of voor stem,
hoe dit sy volk gaan raak . H y
hoef n ie eers te vra hoe dit
sy party sal tref nie, want daar
is geen part yk oukus wat tussen
hom en sy volk staan nie. H y
stem soos sy gewete hom bevee!, en as daardie gewcte
nasionaal is, dan mag hy oor
sake van beginsel of metode
van
mede - volksverteenwoordigers verskil, maar elke ander
volksr aadslid of burger weet dat
wat 'n man in die Volksraad oak
a! doen, by daarmee die belange
van sy volk beoog.

KAN OORREED
En as hy pra.at oar 'n saak,
dan !ulste-r die ander volksraadslede, wan t as hy hul aandag
vestig op din ge waaroor bulle
nog nie gedink het nie, sal bulle
hul deur hom laat bei'nvloed en
hul mening verander. 'n Man
wat dus gemeen hct om teen
'n wetsontwerp te stem, sal ewe
geredelik sy mening verander
en ten gunste daarvan stem as
hy deur mede-volksra,adslede tot
ander insigte gebring word. Met
ander woorde, in die volksraad toesprake van daardie t yd b et
daar sin gesit ; dit was bedoel
e n bet ook die uitwerking gehad
om a n der volksverteenwoordigers te oortulg. I n die B ritse
parlementere stelsel het t oe-

sprake gecn sin behalwe om op
die ore van kicsers tc val met
die oog op 'n volgende verkiesing nie.
Geen p a rlem entslid kan deu r
'n toesp raak in d ie volksraad
of senaat oortuig word nie om
die eenvoudige r ede dat sy
k oukus r eeds voor daardie
toespraak gelewer wor d, al
besluit b et hoe b y m oet stem
Niemand hoef dus eers notisie
te neem van wat 'n lid in die
volksraad se nie, behalwe vir die
doe! om stuitigc aanmerkings
te maak en sodoende bietjie
,. !ewe " en opwinding te verskaf. Dit spreek vanself dat
in 'n stelsel soos die van die
Boere-republieke, waar clke man
sy opregte mcning gee en daarmee die gan g van sake kan bein vloed, 'n man sc waardc in
die politick bepaal sal word
deur sy wysheid en insig. Onder
die parlmentere stelsel daarenteen word 'n man se waarde
tot 'n baic groot mate bepaal
deur sy vermoe om 'n po1itieke
par ty s~ belange te bevorder
in 'n atmosfeer van onwerklikheid en intrige. D ie takt ikus
wat weet h oe om die volksmassa s vana f die parlementere
vloer en die openbare verhoog
te belnvloed om ,reg te stem,"
word p er slot va n sak e d ie groot
figuur, ter wyl die wyses wie se
oe gerig is op die groter dinge,
as , k inders in die politiek " of
sk eibrek ers verbygegaan wor d,
daar hulle t e dikwels die party
se bela nge skaad deur nie rekening daar m ee te h ou dat om
aan bewind te k a n k om, die
p a rty eers sterk gemaa k m oet
word nie.

SONOP BE PERK
..

Hoofkantoor : Bloemfontein.
J)IKJ;;KTEURE:

Vllt&KTEUKE:

L. J. Bultendacb.
F. ''· A. Four1e.
K. Ollvler.
l.lr. J. A. Stegman.

s. :r. Naude, voorsltter
W. J. Pretorlus.
Dr. J. J. Dekker.
H oofbe8tuUJ"der:

c.

J. Schlebusch.

VERSLAG VAN DIE RAAD VAN DIRE KTEURE.
Die Direksle se Verslag oor die onderneming se tiende bedryfsjaar ge~lndig op 30 Junie 1948, bet a<~ volg gelul :AA.Nn ELE-KAI'ITAAL. - Die stand van die ingeskrewe aandele·
kapit.aal was op 30 Junie 1948 as volg: gewone aandele £296,3;1.
voorkeuraandele £67,460, tolaei dus .£363,791, waarvan £330,8-0,
opbet.aal was.
UIT BKEI DING. Met die opening van •n t.akwlnkel op •n
strateglese plek In die boofstraat van Port Elizabeth deur die oorname van die handelsa31k van Oosteltke Winkels (Ko-op.) Bpk.
as lopende saak In Desember 1947, is •n verdere mylpaal In die
ontwlkkellng van SONOP berelk.
Die gebou self waarm die tak
gehulsves ia, •n nuwe en moderne wlnkelgebou, het ook In SONOP se
beslt oorgegaan. Van blerdie tak, in een van ons land se belang·
rlkste hawe- en rabrtekstede kan heelwat In die toekoms verwag word.
'l'e Hennenman Is •n naturellewlnkel op •n aparte perseel vroeg m die
jaar onder bespreklng geopen wat goed aGn die verwagtings beant·
woord.
Die boubedrywlgbede l.v.m. SONOPGEBOU te Bloemfontein vorder
voorspoedlg. Inmiddels Is ook •n boupermlt vir •n winkelgebou te
Odenda.alsrus ontvang, waar binnekort •n aanvang met d•e bouwerk ge·
ma&k sal word.
SONOP beskik t.ans oor vyf taokke (met drie a.fdelings vlr
naturellebandel).
BEDRVFSRESULTA'l'E: Met genoee kan u direksie meld dat die
bedryfsresulta.te oor die aCgelope ~aar vir aile ta.kke besiis bevredigend
was en •n kerngesonde handelsposisie vir u maatskappy weersple~l. Dlt
sal des te meer gewaardeer word as In aanmerking geneem word
die felt dat die tydperk van sorgelose akynwelvaart, waa..van in u
dlrekllie se verslae oor die acgetope jare by herhallng melding gemaak
18, ooglopend besig om te verdwyn. Dog SONOP se vooruitstrewende
en verslgtlge sakebeleld, waarvan die gunstlge bedryfsresulta<te oor
die atgelope mlnder gunstlge bandelsjaar die vrug was, Is egter
waarborg vir u ondernemlng se gesonde selfhandha.wing in moelliker
tye wat mag voorl~.
WJ NS OF SURI'J.US. - Na• afskrywlng van aile lopende bedryfskoste en ten spyte van die maatskappy se swaar taste aan on·
produktlewe vaste eiendomme wat vir toekomstlge uitbreldlngs benodlg
is, bedra die tot.ale nettowlns oor die ~aar die som vM> £28,390 18s. 2d.
U dlreksle beveel aan da.t hlerdie bedrag as volg aangewend word:-

•
(&) Waardevermlnderlng (reeds acgeskryf) . . . . . . . . £1,660
(b) Dtwidend: 6 persent op gewone en ~ persent op voorkeuraandele (ongeveer) . . . . . . . .
18,450
(c) lterserwe vir lnkomstebelastlng . . . . . . . . . . . .
4,000
(d) Kerserwe vlr Gebeurllkhede . . . . . . . .
4,000
(e) Oordra.g na. toe-elenlngsrekening 1948-1949: die
ba.tans of vngeveer
.. .. .. ..
280

17

!j

0

0

0
0

0

0

9

.£28,390 18

2

0

RESERWES. - SONOP se reserwes sal daa.rmee opgevoer wees
tot die bedra.g van £38,096. Daarbenewens verteenwoordlg die a.«n·
stenllke waardevermeerderlng van SONOP se vaste elendomme, wat
alma! teen kosprys In die state opgneem is, •n verdere substanst~le
bate.

Atoomheheer
Aanvaar

Die V.V.O. b et n ieteenstaande die R ussiese beswaar besluit
om atoomkrag onder internas ionale beh eer te plaas. Dit
HANDELAARS
betcken dat 'n internasionalc
GAAN VIR SY KLERE NA .
BLOEMFONTE IN
liggaam voortaan beheer sal
uitoefen oor die ontginning van
omdat h y w eet
van uraan, die vervaardiging
d.a t h y waarde vir
van brandstof en die maak van
sy geld kry.
atoomwapens.
Ses Oostersc
Iande het teen die voorstel gestem, te·rwyl vier buite stemSO PAS 'N UITming gcbly het.
STE KENDE SNYER
Tydens onlangse besprckings
VAN DIE VASTE·
in hierdie verband het mnr.
Eric Louw, die Unie se afgeLAND IN DIENS
vaardigde, verklaar dat ontginGENEEM.
ning van uraan in Suid-Afrika
ADDERLEYSTRAAT 134
KAAPSTAD
ook betrekking het op SuidAfrika se goudmyne - dit kom
voor in gouderts - en dat dit
Die uitbreiding van Volkskas die Unie se houding tccnoor bevorder tans fluks. Sedcrt Maart be-er sal bci'nvloed.
hierdie jaar is daar vier nuwe
takke geopen, t.w. op Groblersdal, Marquard, Worcester en
Lydenburg.
Daar word ook
voorbereidings getref om takke
Vir persoonlike frisheid
op Windhoek, Nelspruit, Bothaville, Standerton en Odendaalsrust te open. Na verwag word
en betowerende welriekendheid sal dit binne die volgende twee
Die appelhof in Bloemfontein
of drie maande geekied.
het die afgelope week uitspraak
Nuwe takke wor d tot 'n mate ten gunste van die Mynwerkersis die antwoord
gestrem deur 'n tekort aan op- bond gegee in die appel wat
geleide personeel, en om hierdic aangeteken is teen die uitspraak
moeilikheid op te los, hoop die van die Witwatersrandse Hoogbank om teen die einde van die geregshof wat aan B. B. Brodjaar 150 seuns en dogters in rick, voormaligc hoofsekret"aris
diens te necm.
van die Bond, £1,490 met koste
Van die verdere 250,000 een toegeken het. Dit moes as ver-re ukwater
pond-aandele wat onlangs be- goeding dien vir 'n beweerdc
EN
skikbaar ge.3tel is, is reeds 96,000 on regmatige ontslag.
toegeken.
-Iaven tel
Brodrick is in 1941 in die pos
0
aangestel en hy sou geregtig
1\0DUKTE VAN SUIO.AFRIKA
SUID-AFRIKA HET AANGE- gewees hct op kennisgcwing van
BIED om gedurende die komen- drie jaar. In Mel 1946 is hy
de seisoen 5,700 ton droll vrugte om verskeie redes, waarondcr
f , ,,ste Suld·Afrikoons~ Distribueerders .
en van 1,000 tot 3,000 ton inge- beweerde wangedrag, deur die
H ). NIEHAUS (EDMS.) BEPERK
maakte vrugteslaai onder die hoofraad ont&laan. Brodrick bet
Pos~us 2108, K»pstad.
goudooreenkoms aan Brlttanje daarna dric jaar se salaris as OOK IN IO's EN SO's MET OF SONDER KURK
Posbus ~&83, Johannesburc.
te verkoop.
skadevergoeding geeis.

DIE KIESKEURIGE MAN
•

Volkskas Se
Uitbreiding

U itsprook teen
Brodrick

T+obeer die nuwe
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Na Sewe Jaar

SAMESMELTING OF
SAMEWERKING?

Brittanje Vestig Hoop
Op Midde-Afrika Reuse-Planne
Kom In
Werking

Wa t eers Donker Afrika was, sal blnne die loop van
vyftien of twintig ja.ar omgeskep word in 'n bloeiende en
vooruitst rewende g ebied , te oordeel na ontwikkelingsplanne
wat tans in Oos-Af rika deur die Britse r egering va n stapel
gestuur word. Wa.ar voorheen n et bosse en tsetsevliee was,
ANDE R GEBIEDE
dreun daar vandag trekkers en is spanne naturelle onder
Sewe jaar gelede bet ons blad die lig gesien in heeltemal
die toesig van blankes besig om die landerye aan te le.
Benewens die ontwikkeling
beskamende omstandighede. Die onmiddellike aanleiding
van Tanganjlka is Brittanjc ook
Dit
is
egter
nog
maar
n
et
die
begin
va
n
die
groot
ontwikketot sy stigting was naamlik om die Ossewabrandwag en die
van voorneme om binne die vollingsplanne in die hart van Afrika.
eenbeidsgedagte wat daarmee saambang, te verdedig teen
gende tien jaar £28,000,000 te bedie felste aanslag wat seker nog ooit in ons geskiedenis
Sedcrt die einde van die oor- in hierdie rigting Is reeds ge- stee aan die ontwikkellng van
teen enige organisasie gedoen is. Maar b oewel die eerste log is dit asof daar nuwe be- maak.
Uganda en Niassaland.
jare hoofsaakli.k op hierdie taak toegespits was, bet Die langstclling dwarsoor die hele
Die plan vir Uganda maak
Die Britse r egering Is van
O.B. die groot positiewe taak beoefen om aan ons volk die wereld uitgegaan het na Afrika voornemc om in Tanganjika voorsiening vir £16,000,000 waaridee van groter eenbeid te verkondig - 'n idee wat bes wat H! en wag om ontgin te aileen £10,000,000 aa n paale te van £13,000,000 aangewend sal
saamgevat kan word in die woorde van ons Kommandant- word, en veral van die kant van bestcc, wat oor 'n tydperk van word vir nuwe ontwikkellng tergeneraal op daardie stadium toe oorlogsbaat diep vore Brittanje. Hierdie nuwe ryk- tien jaar voltool moet word. wyl die res sal gaan om die bestaande skemas ult te brei. Meer
oor ons volksliggaam geploeg bet - dat ons ole kyk na domme, met behulp van goed- Terwyl £4,500,000 bestem Is vir as £800,000 sal aan landbou-ontdie rooi Ius op die soldaat se skouer of na die Iidma.at skap- koop arbeid, sal uitgebuit word behuising.
I n die Jig van die felt dat wikkellng bestee word, £1575,000
ka.artjie van 'n pa r tylid nie, dog na die Af rika nerh a rt wat om die Britse ekonomlese krisis
te bowe te k om. Verskeie Mldde-Afrlka omtrent so groot om waterskemas tc ontwikkel
da.arbinne klop. Dit is die gedagte dat die volk een is Britse gesaghebbendes het dan is as die hele Europa en dat en £380,000 sal gebrulk word om
ten spyte van verskille oor verbyga.ande dinge.
reeds ook die menlng uitge- daar slegs 15,000,000 mense, die tsetsevllee te bestry
In soveel g oedertrou b et die Ossewabrandwag bierdie spreek dat dit die enlgste red- hoofsaaklik naturelle, woon ka n Vooraanstaande Engelae pleit
gedagt e verkondlg dat dit nooit by sy leiers opgekom bet middel is om Brittanje weer op beset word watter geweldige vir die samewerking van Ameriom 'n eie p er s-orga.an vir die doel in die lewe t e roep nie; sy voete te kry.
ontwikkelingsmoontllkhede bier- ka in die ontginning van Afrika,
maar voorasnog lyk dit of die
die gebied inhou.
bulle was doodtevrede om dit deur middel v an besta ande
heersende groep sover moontlik
organ e onder partybeh eer t e la.at g eskied. E n waarom nie ?
AAN DIE WERK
'n herlewing van Britse grootREGTE MENSE 'l
Was daar da n nie die nous te samewerking tussen die
heid deur middel van Afrika
Dat ?ie ~rittc dit crnstig meen. Dlt spreek vanself dat hierdie sock, en dus die buit alleen wil
verskillende o rganisasies nie? Was daar dan nie 'n
eenheidskomitee in die lewe geroep wa t partye, volks- met h1~rd1e. planne wo;d be~s ontwlkkeling vir Suld-Afrika van behou.
organisasies en kultuur-organisa sles tot een magtige volks- · deur d1e fe1t dat ~ulle besi~. 1s groot belang 18 op ekonomiese
front saamgebind b et nie? E n bet . die Ossewabrandwa g om 1•200•000 morge 1 ~ TanganJI~a en politieke gebied. Maar of die
• se eenheidsgedagte da n nie juis binne daardle volksfront onder grondboontJies te Sit. B •tte
r die nodige mensesy beslag gek ry nie? Geen behoefte dus aan 'n eie blad ~lcrdie pl_an is waarskynlik be- m:teria: beskik om hierdie
nie. P arty en Volksbeweging bet mekaar aangeVUl in een gl~ met die docl om voedsel- en reuse-gebied te tem en te ontgemeenskaplike taak en strewe. Daardie volksfront is ohetekorte aan te vul, maar wikkel, is nog 'n ope vraa g.
s":am _daarmee h~ng die ont- Op die oombllk Is dlt boofsaa.kp lot seling verbreek en die Ossewabrandwag bet soos 'n w1kkehng van d1e hele land. lik oudsoldate wat bulle daar
doofstomme onhoorbaar in die beskuldigingsbank voor die By Lindi word ,reeds 'n sp~sia~e vestig, van "ie die meeste nie veel
vierskaar van die volk gestaan onderwyl die ,kruis hom"- hawe gebou en n pyplyn v1r d1e van la ndbou af weet nie. Daar
Die periodieke O.B.-aand van
uitroepe van aile kante opgeklink h et. In bierdie troostelose t~evoe~ van brandstof _ sal na bestaan ook 'n opvatting dat die Uitenhage-kommando Is
nag is Die O.B. gebore in die geloof dat daar nog iets sal die bmncland aangele word. die blanke nle sy hand aan lets hierdie. keer gebou op die plaaa
oorbly van die ideale wat uit die wonderjaar van 1938 deur Reuse-waterskemas vorm dec! moet sit nie en dat die natureUe van Brandwag L. J. Venter.
die Volksbeweging in bewaring geneem is.
van die ontwikkelingsplan.
sUes moet doen. Daarbenewens Komdt. Scheepers bet die aan·aan dit moeillk om die naturelle wcsiges welkom geheet en melOORWINNIN G
E LE KTRISITEIT
na die werk te lok omdat bulle ding gemaak van die nuwe genog geen besef van die
Daar die geloof is nie beskaam nie. Sewe jaar lank bet
Berigtc uit Londen meld dat waarde van geld bet nie. Ge- sigte wat aanwesig was asook
van die geesdrif waarmee die
Die O.B. vir die beroprigting van 'n volksfront gepleit, daar uitgewcrkte planne Is om volglik word aan die natureUe byeenkomste aangepak word.
bestaande uit die samewerking van soveel groepe as 'n groot hldro-elektriese krag- vertel dat die werke wat op- Ds. en mev. N. T. Snyman, as- •
moontlik vir gemeenskaplike oogmerke, en in bierdie jaar sentrale by Jinja, die oorsprong gerig word later bulle eiendom ook komdt. Burnett van Port
kon ons volk dan ook die eerste vrugte van so 'n 1van die Wit-Nyl, op te rig. Hier- sal word - 'n beleid wat vroeer Elizabeth was ook teenwoordlg.
samewerking pink in die uitslag va n die verkiesing op mee sal gocdkoop krag verskaf of later sal terugslaan.
'n Mooi bedraggle is ingesamel.
26 Mel. Die samewerking was nog ole volmaa k ole, en k~n ~ord vir die nodige ontdit is vandag ook nog nie. Daar is, in die woorde van min. Wlkkehng. Daarbenewens word
Havenga nog baie uitgesluit wat binne moet wees. Dit beoog 0~ gr?Ot s~kundere n~.'
·
·
· · d. ·d
werhedc m d1e geb1ed op te r1g
geld m e . net VIr groepe we, maar .ook
. v1r m 1v1 ue. en d'1c boerd ery bed ryf geweJd'1g
Kunsmatlge mure ma~k nog stee~s ske1dmg tussen mense uit te bou. Hiermee hang saam
wat van nature een IS en oor die grootste sake eenders om die land eers skoon te maak
dink, en solank bierdie toestand voortbestaan, sal die taak van tsetsevliee. Groot vorderlng
van ons blad nog nie afgesluit wees nie.
En bier moet ons 'n waar skuwende woord laat boor.
Daar gaan vandag stemme op dat die t wee partye wat
mekaar op 26 Mei bygestaan bet, sonder versuim. moet
En vir diegene wat miskien
verenig tot 'n enkele party; en omdat O.B.-lede oor die reken dat die Ossewabr andalgemeen nie baie geesdriftig vir 'n oor baastige same- wag afgewyk bet van sy eensmelting is nie, is daar diegene wat verwyt dat die Ossewa- heidsgedagte omdat by die
Hoe moeilik dtt a.anvanklik was om die partystelsel
brandwag die volk verdeel en nie meer aan sy doel beant- Afrikaner party steun, wil ons
daaraan
berinner
dat
die
in
Transvaal
in te voer na die verowering van die Republlek,
woord nie.
Eenheidskomitee,
volgens blyk nit die vertellings van J. Steinmeyer in sy boek Spykers
LANGS 1\IEKAAR
verklaring van sy voorsitter
indertyd, ook plek gebied h et met Koppe, wat 'n paar jaar gelede verskyn bet. Die
Wat die partye bieroor besluit, is bul saak, maar intussen vir die Afrikanerparty langs skrywer is 'n bekende joernalls a.an die Nasionale P ers
moet ons daarop wys dat sewe jaar gelede die Ossewa- die H.N.P. en die Ossewaverbonde.
brandwag apart bestaan bet van die politieke party en een brandwag. Dit was juis die
van die r edes daarvoor was da t dnisende van sy lede nie doel van die E enheidsk omitee
Kort na die oorlog het die aan te spreek. Dit bet la nk, ,mnr.
lid van die bevriende pa rty ·was of wou wees nie, maar met om die maksimnm krag te Boere geweier om deel te neem die Voorsittet:' gebly. Dit bet
in 'n volksfront aan die bewind, maar vera! as DOl' Ianger geduur voor die lede
behoud van die iden titeit va n elk kon daar 'n gemeen- ver enig
skaplike ta.ak verrlg wor d. Sedert die lot wat genl. H ertzog, waarin organlsasies hul iden- gcvolg van die lnvoering van bul ernstige besware teen die
die Ossewabrandwag en ander Afrikaners g etref bet, het titelt behou.
spoedig as
Samesmelting bring weens Sjlnese arbeid het bulle tot die koukusstelsel
die onder linge vertroue nog nooit weer dermate herstel dat ingewortelde wantroue en besluit gekom om ook 'n poll- maatreel tot bandhawing van
daar groter sprake van 'n enkele organisasie kan wees as vooroordele altyd ook uit- tieke party te stlg om vir hul die partydissipline onder die
regeringsparty lngevoer - laat
toe nie. En dat da.ar selfs op hlerdie sta dium by baie O.B.- sluiting mee. Die samesmel- beginsels te veg.
, 'n Ligte taak was dit seker vaar bet. Die gebod van genl.
lede nog n ie genoeg same h erstel va n vertrou e is nie, sal ting van genl. Smuts met die
wei begryp kan word in die lig van die felt dat 'n paar Unioniste bet dit getoon, met nie. Die Trans,•aalse Burgers Botha: se alles wat jy wil se
was nie gewoon aan party- In die koukus, maar bly in die
weke geledt> nog formele versoeke aan die Afrikanerparty as getuie die Dominion P arty, organisasle nle," verbaal die parlement stil, het die lede, soos
en
die
samesmelting
va
n
1933
gerig is om geen O.B.-lede as ka ndidate in die provinsia le
skrywer. Ultelndellk is die Het bulle beweer het, in 'n verkeerde
verkiesing te b enoem nie. Solank da.ar nog geen genoegsame bet dit getoon, met die hui- Volk gestig wat in 1905 'n be- daglig gestel by hul kiesers wat
dige H .N.P . as getuie, wat
vertrone is ole, gegrond of ongegrond, sal dit dwaas wees w.el saamgewe rk b et, maar sllssende oorwinning by die getrou die ultgebreide parlemenom 'n h aastlge organisatoriese eenheid t e wil forseer. As geweier bet om saam te stembus behaal het. Bale van tere verslag In De Volkstem
die regeringslede was ook voor- gelees bet en tevergeefs gesoek
dit raadsaam was dat dle Ossewabrandwa g in 1941 a pa rt smelt.
van die H .N.P. gestaan h et t erwille van dlegene wat geen
L aat ons wer k vir 'n sterk heen lid van die Republikeinse- bet na bydraes van hul lede tot
lede van die party won of k on wees nie, da n Is dit vandag volksfront wat ons steeds Volksraad, en bulle kon maar die debatte."
nog m eer n oodsa.akllk da t samewerking gesoek moet word verder uitbrei - ook na na- nle gewoond raak aan die parlcE ngelsspre- mentere prosedures nle.
nie in ger eglmenteerde eenheid nie, maar in 'n volksfront sionaalgesinde
kendes
en
in
die
gemeenvan a fsonderlike organisasies en individue. Vooroordele en
KOUKUS
wa ntroue sterf swa.ar, veral as dit deur sewe jaar van skaplike toewyding en in die
trots
van g emeensk apllke
nnttelose vyandskap ve reelt en deur r esente besluite en presta sie sal die eenheid va n,Dit bet ceruime tyd ceduur SKILVRY-SKILFER- en Haarver·
aterkmfddel cenees skllfera en
ultlatings geprikkel is. Die wonde wa t so sinneloos g esla.an self kom. En intussen bou VOOr al die lede daaraan ( e- jeukende
kopvel, lut nuwe bare &Toe!
woond geraak bet om die voor- en voorkom ontydlge grya word. By
is, sal weer h eel - dit moet weer h eel - maar daarvoor ODS.
aile
aptekere
of R e)'Detl Mat bew,
(2)
is nodig die salf van die tyd.
Daartoe wil ons blad nog sattende amptenaar, genl. 0 . F . Kaapstad.
Beyers, met ,mnr. die Speaker'
verder meeb elp.

0.8.-Aand op
Uitenhage

Transvalers Bet
Britse Stelsel
Swaar Aanvaar

SKILFERS

·

I
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EENWORDING IS
NIE UITSLUITING
P.K ,

Groot Daarby moet onthou word, dat.
die .,dec!" waarvan ek praat
meer Is as wat ons vriende
Graag wil ek my mening lug dink.
omtrcnt
die
beslult
van
die H .N.P.-Afdelingsbest.uur van
Daar moet onthou word dat
Ventersdorp. In Die O.B. van· 27 daar weer 'n verkiesing voor Iii
Oktober verskyn daar 'n berig en 26 Mel is skaars verby. Ont.,Geen O.B. mag staan nle." I n hou net wat daar op die plckke
die ecrste plaas wll ek net die waar samewerking was gebeur
genoemde Afdclinisbcatuur van het ...
Ventersdorp daarop wya dat die
O.B. hom nie moeg maak met
Ek waardecr die beslult van
die ate! van kandldate nle omdat die Afdelingsbcstuur van die
partypolltlek 'n ulticdlendc saak A.P. dat daar nie teC'D !cdc van
is In die oc van die O.B. ODS die party gediskrimincer sal
ilO In iet.s bcters as partypoli- word nie.
tlek.

,.Dom Boer ,"
Marico, sk ryf:

Ten tweede lyk dit vir my of
die Afdellngsbcstuur hom in- 1
mcni en bemocl met ander
m ense sc sake. Myns lnsicns is
die A.P. mans genocg om te l
wcet wat bulle moct doen, want 1 l\lnr. ,Joha nn A. Lu ndman,
dlt Ia ook manne van gesonde P .K . Pon~tola, X a ta l, hkr~ f :
vcratand. Dit sal bcter wees as
die Afdelingsbestuur hom by sy
Ek stem volkomc saam met
cle sake bepaal.
generaal J. A. Smith in verband
met die opcnbaarmaking van die
Dl!rdens: Daar word gcpr aat dokumcntc waarna dr. Malan
van ,.eenwordlng". Eenwor di ng onlangs verwys bet. Sy verkan aileen verkry .word dcur al "''YHing na ,.ander personc" laat
die Naslonaalgesinde en doelbe- mens terui dink aan sy woorde
wuate Afrikaners saam te snoer. van 1941 toe hy gewaarsku hct
Dan kan ODS van ,.eenwording" ,.as julie aan die O.B. vat dan
praat, maar nie om 'n dec! van kry julie met my te doen." En
die volk uit te akakcl nic. kort daarna het hy self saam
met die Smuts-regering met die
O.B. tc doen gekry, en wie bet
nou nic 'n os gesteel nie?

I Ma a k Ein de

I

I

, Penkop ",

Mens kan die handei.,.,'Yse van
Kaapstad, bcide kantc maklik vergelyk
met die gesegde: Wat jy is,
spreek so luid dat ck nie kan
Mag die volgende sinne die boor wat jy se nie. As ek al
aandag van oud-gcinterncerdes die kocrantvcrslae wat ek In my
n le ontglip n ie: Toe ons agter bcslt bet (en dit is ult rcgcdie doringdrade gesit het, bet rlngskoerante vanaf 1924 tot
ons bcsluit om nie van die kamp- 1933> vandag moet gebrulk om
a r tikels te verkoop nle. Toe ,.ander pcrsone" bulle politicke
party van oDS nog In die kamp verlcde te laat sicn, sal dlt 'n
gesit het, bet sommlge geweten- ander dokumente-storie wccs.
loses wat van die dorlngdraad
nlks wect nie, artlkels bulleDie veiligstc is dat daar nou
kant die kamp gemaak en daar- vir gocd en altyd 'n einde kom
mee gesmous en dlt vcrkoop as nan die vcrdcel en heerspolitlek
kamp-artikels.
in ons land. En dan geld dit
vera! dlegcnc wat afhankllk Ia
So 'n gedragslyn Is vir ons van stemme, want om vet posirepublikein se Afrikaners ver- sies te bekom moet die vooragtelik. Ons Bond vra nou van manne sorg dat daar .,niks teen
ons a rtik els vir die Bloemfon- bulle gevind kan word nle.''
tcinsc monument-museum. \Va:t Maar dit Is mos net It·•~ vale
gaan ons doen? Daardle prag- waarin niks gevind word nil•, nie
tlie Ossewaentjle wat op Koffie- waar nie?
fontein as 'n prcstasie van fyn afwerking en kuna beakou was, is
In Suid-Afrika moet mens
vir ' n geweer hlcr In die Skier- blykbaar 'n wonderlike soort
elland geruil. Toe ons die waen- vryery aan die dag Iii om stemtjie onlangs wou teen vir ODS me te kan kry. Dit is soos dit
oud-geinterncerdes ae handwerk- die geval Is onder primitlewe
tentoonstclllng, wou sy nuwe volke: die nooi word ce ra gc-baas,
'n vyand van ons soort kasty en bcledig voordat sy die
mense - nie eens die waentjie ja-woord moet gee.
v ir twcc dae lecn nlc.
Is die oorspronkllke eienaar
lid van ons Bond van Oud-geinterneerdcs en Politieke Gevangencs? I ndien wei, dan veraoek ek dat sy lidmaat.skap beeindlg word. Ons bet besluit
om wei van die a r tikcls weg te
gee aan famille, weldoeners en
vriende wat in liefde aan ons
met geld of pakkies gedink bet
maar nie om dit so te verkwanad nie.

Tulba gb,

Vcrgun my om op bcske1e
manier my opinie te lug oor die
jaarlikse verjaardagviering van
die K.G. en die Adju nk-K.G. te
Paarl. Soos dit nou al feitlik
tradisic gcword het by die dulscnde O.B's van Wes-Kaapland,
en myself - wat 'n jarc lange
O.B. is en die bclange van die
Beweging op•dlc hart dra - om
jaarliks gedurende November na
die Paarl te gaan en om daar
ons hulde tc bring aan ona gcliefde K.G. en A.K.G., was dlt
'n groot telcurstelllng om te
verneem dat die verjaardagvlcring nie vanjaar sal plaasvlnd
nie.

-------------1
Gandhi,"

Sowat 200 oud-geintemeerdes en J)Oiitieke ge\8ngenes
het op 16 Oktober in Pretoria bymekur gekom om die jaarkongres , ·an die Bond Yan Oud-Geinte rneerdes en P olitleke
Ge,·angenes by te woon. Lede uit alle (}(')e nn die Unle
waH aanweslg en ou kamerade wa t mekaar lank ole gesien
skryf : bet nle, kon wee r aangenaam ges(')!.; oo r die dae van ver·
drukklng wat bulle saam moes dcurmaak.

Verjaardagviering
Op Die Paarl

I

.,Oom
"kryf :

OUD-GEiNTERN EERDES
HOU KONGRES

Soos Ons LeJers1
Dit Sien

·

OUD-GEINTERNEERDES

VYF

Na bcsprckings bet die Bond
bceluit om by die rcgering aan
tc drlng dat die vingerafdrukke
van aile politieke gcvangenes
wat nog in besit van die owerheld is, vern ietig moct word.
N a aanleiding va n dif> onreg
wut bale geinternl'e rde.. gelJ

Vir my sowelaa vir baie ande'r
O.B's. waarvan ek kennls dra
het altyd m et verlange na bierdie groot gcbeurt enls uitgeslen
om te Paarl weer deur ons
leiers aangcspoor te word tot
groter dandkrag on trou jeens
die O.B., <'n ons het dan ook
bcsicl met nuwc gcdagtcs, krag
en mocd, dlt• nuwe jaar tegemoet gesien.
Ek dink dat ons as O.B's
miskien onwctend groot skade
op die wyso aan ons Beweging
kan veroorsnak dcur hicrdic gewone jaarlikse feesvicring te
laat vaar, aangeslen die saamtrek van die O.B's. van \VesKaapland jaarllks te Paarl ongct'>''Yfeld die groot.ste koDSentrasic van O.B. kragte in bierdie gcbied is.
As die saamtrek vanjaa r moes
plaasgcvlnd het, sou dit ook geskiedkundlg In die bcetaan van
die O.B. gcwecs het, daar dit die
cerate kecr sou gewees het dat
die O.B. geC'D t ecnstand van
reger ingskant sou ondervi nd nle.

Vergadering Van
OudGeinterneerdes
' n Vergadering van oud-gelnterneerdcs word op 13 November, om 7.30 n. m . in die Komiteekamer van die Groote Kerkgebou, K aapstad, gehou met die
doe! om nouer voellng tussen
lcde van die Bond van Oudgcinterneerdes en Polltleke Gevangenes te rei.\1. Vir die doe!
sal daar die aand ' n komitee
gekies word om die Ieiding
plaaslik tc neem, onderhewig
aan die tocslg vnn die Uniale
Raad.
'n Vcrsock word nan aile lede
gerlg om teenwoordlg tc wees.

ht•t , i., dour ook bek end gemaak
da t dit• rt•gering ondernt-em b et
om ' n st•kf> rl' rnate va n ,·ergot•di ng na n oud-gelnternee rdeli
t4' oor\\tlt'l\'. Bale van die oudgc'internccrdcs verkecr nog In •
'n onbcnydcnswaardige poslsl<'l.
Daar Is op gewys dat die versock om skadevergocding aan
cnc regcrlng nic met die doel
gcrlg word om voordeel tc bchaal ult die interncrings nie,
maar dat dit 'n saak van &'Crcgtiihcid en van rehabilitasic
is.
Die sekretaris van die Bond,
mnr. 0. L. Nel, bet ook aangekondig dat daar ' n kamor In die
Oorlogsmuseum,
Bloemfontein
afiesonder sal word waar die
wcrk van oud-politiekc gcvaniencs en oud-gelnterneerdcs bewaar en ten toon gestcl sal
word. Daar word 'n dringende
bcrocp op aile oud-geintl•rneer dcs gcdoen om van bulle bt'Ste
we rke af te staan vir hierdle
doc! waar dit vir die nagcslag
bcwanr kan word. Skcnkcrs ae
name sal by die stukke uitgestal word.
Sowo.t 400 !cdc van die Bond
en gnste heot Saterdagaand ' n
eetmaal in die Afrlkaanse Koffiehuis bygcwoon.

&RILLE
Brtac a ooprta ee voorslatf vfr brUle aa ou.
GOEIE WEBK TEEN BILLIKE PRYSJ:.

GEHOORAPPARAAT

Die Voortrekker-Apteek
Kerklaan, KAAPSTAD.
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN.

Die gocdgesindheid van die
r egering sou die saamtrek dan
ook nog meer suksesvol gcmaak
hot as in die verl!'de toe daar
elke oombllk op die bcweiinga
van die O.B. en sy lede gcgespioencer Is.
'

Beeoek ou of llkryf om 8 «*)oderbecle.

Dit is dus my bcdc as S"etroue• O.B.-Iid dat waar ons van·
jaar miskien vcrsuim bet, ona
pligte as O.B's. jeens ons Beweging in Wes-K aapland, dlt nie
weer die gcval In die toekoma
.s al wees nie.

Laat ons as O.B's nou be11cf
om terwyl die tyd so in ons
guns is danrvan op clke gebled
gebruik te maak en die gedaites en !deale van die O.B. steeds
dieper die volkalewe in tc dra.
Laat ons lcusc steeds wees dat
die stryd van die O.B. nooit sal
ophou nie voordat ons !deale
verwcsenlik is en die vierkleur
weer vry oor ons hoofde sal wapMnr. J . Ste mmet, Knysna, per nie.
sk ryf: Na die afgelope algcmcne
verklcl!lng het ek gemeen dat
Lank !ewe die O.B. en ons
ons as Afrikaners nou heelte- geliefdc K.G. en A.K .G.!
mal 1\al saam wees, maar ek
was tcleurgcstcl om te sicn
wat die H.~.P. op Ventersdorp
TROUE BRANDWAG
beslult bet. Nou wil ck ons
mede-brocrs In die H.N.P. op
OORLEDE
Ventersdorp vriendelik vra of
dit nie 'n verkeerde besluit van
D ie
Middclrug-kommando,
bulle Is nie. Deur bulle bcsluit Knysa, het ecn van sy ywerigste
kan daar ook net moeillkheid en getroust e offisiere, mev. Betop ander plckke ontstaan.
tie Gerber deur die dood verloor.
Wat Kaaplan d betref lyk dlt Sy was altyd getrou op haar
vir my of die Afrikan ers propos en hct altyd haar plek volbeer saamwerk. Moct dus nic
gesto.o.n In die volkslewe- totdat
afbreck wat die ander probccr
opbou nie. Elke kicsafdellng sy om gesondheidsr ede haar

DAMES-,
MA..~S-

UNIEWINKELS
Beperk
KERKSTRAAT 275 -

SAAMSTAAN

Dao.r loop vandag mense
rond,
sogenaamde
Afrikan ers,
wat
geld
In
die
hande kry en slinks slaag
om slmpatie op t e wek onder
ons mense.
Hullc. loop een
leuen op die andcr en vert el
en slaag selts om geld ult
noodhulpfondse te bekom e n ook
by privaat mense. Ek wil vooratel dat geen hulp aan iemand
verleen moet word tcnsy hy 'n
sertifikaat kan toon onderteken
deur die Bondsekretaris waarop ook gemeld word die inter- bet ay eie moeilikhede maar In crug moes trek. Die kommando
ner ingsnommer, wcrk en datum
van inhegteni.aname aowel as die provinsiale verkicsing moot bctrcur haar hcengaan. - <Ingestuu r .)
loslatlng.-(Verkort. - Red.)
ona saamstaan.

en

KINDERUITRUSTERS
SNYERS

PRETORIA

'l'AK.KE: Jobaan~bUJ'I', Benoni. VereenlglnJ', Kaapetad.

---

KERSFEESKAARTE
VYF Pragtig1• Ge kleurlle N atuurtmw/(•
(VAN KIEKIES AFGEDRUK)

met bypassende verse spesiaal ,·erwerk deur

ONS VOLKSDIGTER -

TOTIUS

en In HY ele handskrif afgedruk.
Hle r is

kaartjle~t

w ut u m et trots nan f>nige , ·olk!lgt-noot
kun s tuur - iet!l Volk~tl"ie

5/ · PER DOSYN (K.J.\I.B.)

e

*

*

Ons bet ook nog kaartjies met die O.B.-wapen , Wag- en
Jeugkentekena teen S/- per dO~>.}· n, Ook kaartc met
gekleurde afdrukke van Suid-Afrikaanse wild <en klein
O.B.-wapen> teen S/6 per d O!>.} n .

*
*

Betltelllngll word \'anaf 15 ~0\'E:\ffiER uitgl"voer

Bestel datlelik by
POSBUS 1059

DIE BOEREJEUG
PRt;'IORL\.

*
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VD QUI A88IFJJ!I&EJlDZ ADVZII'I'ZNSIZ8:

BIIIIIIOIIdeUke ll:eaaltlew!DP:
(Verlowlng, buwellk, geboorte, aterfpval, tn memoriam, celukwenalnl.
ena.) 1d. per woord; minimum 2/8 per plasing. VooruJtbetaalbaar. VIr
berbaltnca 211 pet. a felag.
Ba•de'aadvertalllea :
J:erate plulnc, 2d. per woord. VIr berbaltnp 211 pat. atalag.
laleUIIcdd op ,.Die O.B." (venkJ'"D weeldiiQ): 12/8 per Jau of 8/8 per
I ma&Ddt. Voorultbe'-lbau. Btuur advertenalegeld, beattlltnp, 111 tntekenceld
u YOOB8LAO (ZDMS.> BPII:., Poebu Ull, ll:aapetad.

GEBOORTE
VAN DEB MERWE. B. en A. v. d. Merwe,

MEDI SYNE
AMI D. C.

Stellaatraat,
Vryburg 'n welgeakape aeun op 1 Nov.
1848, te Pleteraburg. Ons dank aan die
Ooele Gewer. Alles wei.

HUWELIK
llll'BUROH OELDENHUYS. Hlermee wens Mnr. en Mevr. D. C.
Oeldenhuya van Wo.atlemoenstonteln,
Ceres, aan alle famllle en vrlende be·
kend te maak dat hul enlgste dogter,
Francloa, met Hanale, seun van wyle
Mnr. en Mevr. J.
Myburgh van
Laingsburg, D. V. tn bul bula trou op
Vrydag 12 November 1948 om 3. n.m.
Oeen k.aartjlea. Geen resepele.
Ge·
lukwenslnga en telegro.mme: waatle·
moensfonteln, P.K. Go.nstonteln, Ceres.
10/11/lB

DOODBERIG
Langa hlerdle weg wll ek namens
myself en ander O.B.·Iede dlepe meegevoel betuts met Hootkommando.nt
Freek Gerber en gealn vaon Knysna,
met die heengaan van ay gellefde eggenote op Vrydag 29 Oklober 1948.
Swaar bet ay gely
Bitter bet sy geatry
Tot Jesus baar kom haal bet
Om ewlg by hom te bly.
Ingestuur deur J. Stemmet.
10/11/1

;

A..'OTIGRYS heratel
gryahare tot
natuurllke
kleur.
Geen
kleuntor
Verwyder aktlfen, laat hare groel. ena.
Gewaarborg of celd terug - :!/8 per
bottel posvry. Kontant met beatelllng.
- Die Roerevrou, Posbus 7559, Johannesburg.
20/10/Nr. (1)

Eerllk.e Jong Afrikaner wat bale
graag voorult wll pan.
en £500
drlnaend benodlg. vra or daar ole 10
welgeatelde vrlende Ia wat hom elk £50
kan leen vir •n tydperk van 10 jaar.
Sal 6% rente per 1aar betaal, waot
maandellka kan betaal word.
Geen
aekurltelt aa net Lewens-IUisuro.ns!e·
pollue vir £800. Gewllllges sk.ryf IUib.
dadellk aao: Die Adverteerder, Poabua
10/ 11/1
1411, Kaapstad.

BOEKE. Het u misk.len een of
ander probleem omtrent die groot·
maak van u kind, lemand wat mlaklen
aan Rook of Sterkdrank verslaaf to,
Geslagsleer vir Jong dames en here.
Vir goele gesonde Afrlkaoe.nse boeke oor
aulke onderwerpe akryf dan IUiaebllef
vir besonderhede aan: J. F. Stemmet,
!o' lchatstraat, Knyona. K.P.
10/ 11/1

••••••••••••••••••••••
Die Week
In Oensl<ou

UIE PER DUIM

Maar ook die regulasies vir die
verkoop van uie laat mens glimlag. Ons haal aan uit die Daily
,Vir die grap het 'n ander Express:
regeringsdepartcment 'n eicr na
,.As jy 'n ui kleiner as U duim
in omtrck verkoop, Is jy blootgestel aan 'n boete of tronkstraf.
RADI OTRONICS
Die voorskrif se bale vriendelik
(A. Per old en P. Brink)
dat jy die omvang van die uie
Vir herstel en koop van
moet meet".
Wattcr boer gaan sy oes een
ELEKTRIESE APPARAAT
(Onderneem ook yskasberstel- vir ecn meet?
werk, ankerontwikkeling en I~
van kabels in bulse en
8 MAA..VDE
fabrieke)
Hoofatr-t
BELLVILLE
'n Vcrdere voorbceld van
Foon 97·9114.
burokratiese sosialismc word gevind in die volgendc voorval,
soos berig in die Daily Graphic:

PLUDIVEE

Gevra om te koop: Goele \'e r kyku,
nuut of tweedehands.
Alleen bate
kwalltelt.
Millt~re of bur~terllke. Skryf aan Nleo Bamardt, Toverwater,
Poa Unlonda~eweg.
3/11/2B

Die BHte Firma om u PLUDI\'EE,
EIEBS en ander PRODL'KTE aan
te etuur Ia:

REGULASIE.
VAN BRITSE
BUROKRATE

die betrokke departement gc- ~ Die regering het 'n vorm uitstuur en bulle gcvra om vir gestuur in verband met werkhulle presies vas te stel hoc ncmers waarop 586 vrae vcrskyn
groot die gee! van die eier is en wat beantwoord moet word. 'n
hoc ver dit van die dop af gc- Maatskappy met 40 werkncmers
lee is. Die vraers hct gegrinnik het nie aan die vcrcistes voldocn
en heerlik in hul stoele terug nie, en by die verhoor in die hof
gclcun en gewag vir die ant- bet die advokaat vir die verdewooed van die deskundiges dat diging aangevoer dat dit m inhullc dit nie kan doen nie. l\laar stens agt maande sal duur om
binne 'n u ur h et d ie antwoord die vrae op die vorm te beantgekom, saam m et die gevraagde woord, aangesien duiscnde leers
afmetings k orrek tot een- nageslaa n sal moet word, t erwyl
duisendste ,·an 'n duim. . . . • die vorm binne 21 dae voltooi en
Die d eskundiges h et eenvoudig t eruggestuur moes word.
di e eier klipha rd gekook, dit afDie magistraat bet die saak
gedop en toe hul a rmetings ge- vir twec maande uitgcstel.
doen."
Blykbaar verwag die regulasic
dat al die cicrs eers hard gekook en afgcdop moet word sodat vasgestcl kan word of die
eier eerstegraad is al dan nie!

'N GRAP

,.ATLAS" - naa-motor bakke, sleep·
waena. drulwebakke, ena.. gebou na u
beatelllng; asook die verpakklng van
neubels, oprlgUng van kantoorr&kke en
TKE8()N. Hlermee IG oM 'n -afakortlngs; die bou van houtbulJie
(.,bungalows").
In kort, enlge aoort
kriMlale van Hetde en waarderlng op die
graf van ona getroue kameraad, Brand- houtwerk word onderneem en uitgevoer
1eur
'n
deskundlge
vakman. - Raad·
wag J. Theron, Rtetfonteln, wat so
aklerllk uit oos mldde weggeneem Is. pleeg NICK NEETID.INO, Lady Ore)'·
•traat, Paarl. Fooll 1%113.
O.B.·komando's, Fraserburg.
10/U/1B

.

Ons lewe in 'n tyd waarin deskundigheid op aile gebiede
'n baie hoe vereiste is. Daarom pleit die Ossewabrandwag
dat die verskillende beroepe groter verteenwoordiging in
die landsbestuur moet kry t~n einde 'n groter mate van
deskundige landsbestuur moontlik te maak. Maar nog
meer - die beroepe moet sover moontlik hul eie sake
behartig onder toesig van die staat, omdat bulle die beste
kennls daarvan .dra.

Nou Is daar politicke partye
wat ook 'n verandcring teweeg
RADIO
wil bring in die huidlgc stelsel.
H ullc noem hulself gcwoonlik
die Sosialistiese of ArbeidersLOUW F.N LOUW, die Beroemde party, maar hul idee is dat die
Radio-lngenleurs, Stasleweg, PAROW,
verkoop en heretel Radio's en Elektrlese staat, soos beliggaam in 'n poliToestelle. Gereglstreerde Elektrlsltelts- tieke
party, 'n ,.dcskundige"
aannemera. Foon 9·8435.
staatsbcstuur moet beocfen met
behulp van. amptenarc. Mens
Vir die beate en duldellkate lulddlt noem burokratiese
sprekerdlenste op enige plek, aaook vir kan
versterkera, luldsprekera, mlkrofone en sosiallsme.
Dit is wat op die
1
1
~:~t,e P: ~~OS~"~T~ e~l'~~ge <EIE~~~ oombllk in Engeland toegepas
BPII:,, Hooratraat 287, Paarl. Foon 755. word met eienaardige gevolge.
10/9/48
Tot watter mate sothede in
naam van die staat in so 'n
stclscl gepleeg word, blyk uit
SKOENE
die volgende aanb'lling uit die
Daily Mirror:
,,'n OnlangSto regulasie van die
Vir die anerbeste man•- en klnder- Britse voedsclministerie lees as
skoene en beter reparaalee raadpleeg
Voort~kk~r-skoenhoapltaal, Lan~1traat volg: ,Die gee! van ecrstegraad!93, Kaapetad.
Telefoon 3·0164.
cicrs moet presies in die middcl
13/10/12
wees, anders sal die eiers as
twccde- graad
geklassifiscer
word'."
TE KOOP

IN l'IEMORIAl\1

PERSOONLIK

,GEEL MOET PRESIES IN
MIDDEL WEES VAN EIER'

DUITSE.RS
VIR MYNE.?

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

D IE FEDERALE RAAD van
die H.N.P. het verledc week in
die kantoor van die Ecrste
Minister vergader om sake van
dringcnde belang te bespreek.
Na verncem word is die party
se houding teenoor lcde van die
Ossewabrandwag ook bespreek

•

•

•

JEUGl\DSDAAD onder blankes
is gccn probleem nie, maar onder
die Klourlinge Is dit 'n groot
vraagstuk, volgens 'n verklaring
van die hoofwelsynsbcampte van
die Kaapse Skierciland. In die
jaar tot Maart 1948 is 122 bianke
jcugdiges gevonnis tcenoor 1,389
Klcurlinge. In die tydperk is
daar ook 42 naturellc jeugdigdcs
gevonnis.

•

• •

•

'N GEVAL VAN POKKIES
het in Kaapstad voorgekom tcrIDEALE KERS-GESKESKE
AANSOEK 01\1 BETREKKING
(Edrna.) B pk.
wyl daar ook pokkics in Pre1 Bybelae Kun1 Almanak 19•9 (9" x .UORE :\IARK ( PCN!bu 1185) Newtowu
As gcvolg van die onsukses- toria aangemcld is.
15"), bevo.l een volblad en derUen
volle veldtog in Brittanje en
Dultser 29 .:>ngelroud aoek Klelnere (6" x 7'.4) •
bybel·kleurbet.reltldng llefa Handel (ln-/Uitvoer) prente sowel aa •n bybelteks onder elke
Holland om mynwerkers te werf
of
hotelweae.
Ultstekende
kennla da-tum. Prya alegs 3/6 posvry.
TIE..VDUISEND TON RYS
vir die Unic-goudmyne, word
Engels (gevangeoe V.S.A., Brlttanje). 2 Goele Geaonde A!rlkaan•e boeke
wat onlangs in die Unie aanPuaaat u!t dlenate betaoe.lbaar. Skryf vir volw&SJenel en klndera en vele
daar tans aan die moontlikhcid gekom hct, is reeds aan handeaan Die O.B., Bu.a Hll, Kaapstad.
ander Artlk ela.
gcdlnk om Duitsers uit Wes- laars dwarsdoor die land uit27/ 10/ 38
Skryf om beaonderhede aan J. F. 1 - k "-·G
Stemmet, Flchatstraat, Knyana.
aq ....,..,r,era,
rafateenmakera, Duitsland ·vir hierdie doe! tc gedeel. Ander voorrade word
1011111
Becrafnlsvenekeraan
wert, aldus 'n berig uit Johan- ook nog vcrwag. Dit sal van
BOME, PLANTE EN SAAD
nesburg. Daar word verklaar handelaars afbang hoe lank die
dat die poging om plaaslik myn- voorrade sal hou.
Bloemf ontein
Pretoria
Plaas te koop 12 myl van Willowwerkcrs te kry, ook nie gcslaag
o.ew-taceeerun-r.te
Oroen~ more 3,2!16 morg groot, verdeel In sewe
1M Takke
IIUd:
Cbl!llteoay
Wortela,
10/ - kampe. Elke kamp bet water 9
• •
was nie.
Detrolt Beet, 1!/6. 8korstee: Klein Gem, wlndpompe op plaas, groot woonbula en
'N
GEVREESDE
BEES8/·; Lang Wit Boa, 8/6; Hubbard bUitegeboue. t2 5s. Od. per morg.
Navro.ag: I. M'. Verwey, Poukop,
Groen, 8/6; PuteipapoentJie, 8/-; Tom
KWAAL kan tans binne cnkele
10/11/2
Wataon en Wonder Waatlemoen, 12/·: Aberdeen.
minute bestry word. Dit is opBlaaralaal, 17/8; Marblobe Tamatle·
Mad, 85/·; Sulderk.rull en Rellemce
geblaasde pens wat voorkom
Blomltool, 18/-; Spltzk.opk.ool, 8/· per
wanncer dicrc verleptc lusern
PL.-'ASOEREEDSKAP..
. Een
pond. Ponry. K.K'.B. - J'BE..\UEBS,
Rusten Hornsby Diesel enJin 10x15
P .K. 8ellaem•••boe1L
gevreet het. 'n Bekende SuidP.K.
In bale goele toeetand.
£150.
Afrikaansc maatskappy vcrvaarEen John Deere enJin par&fflen 12
P. K. ,£120.
Hlerdle enJin Ia feltllk.
dig tans 'n spuitstof wat doelGEMENG
nuut.
Navraag: I. M. Verwey. PouVUL ASSEBUEF BIER IN
treffend daarteen gebruik word.
kop, Aberdeen.
10/11/2
Die Bestuurder,
Ecn inspuiting het binne vyf minute 'n gunstige reaksic.
· Voorslag (Edms.) Bpk.,
VAN'S CONCRETE PRODUCTS
sot:T. - Brandwagte. ek vra u
Posbus 1411, .

- - - - --

C. M. ELOFF EN KIE.

•

•

A.V.B.O.B.

•

Het U AI 'n lntekenaar
Gewerf?

ALLZllLEI Watertpoel-rloolatelaela, vloertel!la en gepolltoerde terra%zo·kombutaopwastafels en art!kels
eaenaleel vir gerlef. hlglene en netheld.
Volle besooderhede akrywe:V AN ' S
CONCRETE
PRODUCTS
(ED:\IS.) BPK., Potgleteratraat 2:>8,
Pretoria.
3/12/TK

,.lendellke ondersteunlng deur van my
•out te beatel
A.1, 80/-; aneeuwlt
110. l, 70/ -; wit no. '2, &0/-, per
ton vry gelaal aoutwerke.
Adrea:
Komdte men. Marti~ Veot~r . Poasak
oo. 4, Arbeldalooo, Bloemfontein.
25/8/TK

8TEENMAA.II:MA81IENE.- .,Kleine
Wonder" vir die maak van atandaard
grootte umentatene van II dm. x 4 1!/18
dm. x 3 dm. teen !30, of l20 110nder
roetatuk.
Luukae modelle teen !5
MEUBELS. Beter meubels teen ekatra. V.o.a. Hopefleldatule.
Han·
bllllker pryse.
Babawacntjles, stool·
delenavrae
word
verwelkom.
Om be·
karretjiea, driewlele, l!noleume, tapyte,
ena., ook altyd In voorraad.
Geen •onderhede en llluatraalee akryf aan:
Katalogua. Meld waarln u bela ngstel. Kl~ne Wonder StefotlmuJiene (S.A.)
- VI!ii.SER-:\IECBELS, Laogatraat 2111, "'~reatak.appe, Poabu.a 18, Hopefield,
18/8/T.K.
KM.patad.
3/ 12/ 11 K.P.

MEUBELS

MEUBELS. One sal u bull of
kantoor volledlg Meublleer teen billlke
maandellkee
po.alemente.
Speslale
k.orUnga Vir kontant beatelllnga. Skryf
k tal
t
om ona volledige a ogua me pryalya.
Ook. to voorraad: Draadloae,
wlndlu.lers, llnoleum-vlerltanle van 6
vt. breedte vir kombula, alumtnlumltaltrolle 1n atelle van 3, ens. UNIKA MEUBELS (ED:\IS.) BPK.,
Vtctorlaweg 171, Woodetoek.
12/11/TK

Vars GesertUIAeerde Groe tMaad
n
·
Chantenay Wortel, Detroit en EglpUese
Plat
Beet
alma!
teen
7/6
lb,,
S th
C
8 It k P Koolaaad
ou ern
rosa en
p a o
15/ · lb., Beauty en Marglobe Tamalle
30/ - lb., 9/ · '• lb .. Marwel 19/8 lb.,
6 1· '4 lb. Aile aoorte ulesae.d kan be·
apreek word vir volgende aelaoeo.
Kango
Saadkwekera,
Posbu.a
107,
Oudtahoorn.
10/11/T.K.

I

KAAPSTAD.
Waarde Heer,
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B.
tot ek u in kennis stel om toesending ~ staak. Hierby
ingesluit vind u die bedrag van ................................... .
vir die eerste ...........................maande.
NAAM:
(Naam en Adrea in Blokletters>

POSADRES:

•

Ht~ndtekefting.

I

•

Intekengeld: 12/ 8 per jau of 8/ 8 per halfjaar.
Voeg tJUeblte/ Komm48de btl pZattelondae tieka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - --

-----------

•

•

D I E VERKIESINGSTRYD in
Stellcnbosch het reeds sy kwota
oproerighcid gelewer toe studente vcrlcde week groot k lappers in die geledere van die
geboor van 'n Verenigdc Partyvergadcring gegooi het. Na berig
word, is skade aan klereo veroorsaak, en is die Unlversiteitsraad van voorncme om teen
die lawaaimakers op te tree.

•

•

DIE BE\\'ERING dat ons
kookskoolreserwes baie beperk is
en dat hoegraadsc steenkoolrcserwes as gcvolg van seleoktiewc ontginning vlnnig uitgeput
raak, is nie juis nie, volgens die
bcvinding van 'n kommissie wat
in 1946 benoem is om die saak
tc ondersoek. Die verslag is so
pas vrygestel.

'

DIE O.B., WOENSDAG, 10 NOVEMBER 1948

BLADSY SEWE

Britse lnstellings Was
Afrikaner Se Balter
, Ons regeringstelsel, politiek e vonne, plaaslike h estuur, is deur en
deur Engels in woord en praktyk ", verklaar ·dr. W. J. B. Pienaar, in d ie
gesaghebbende werk , Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner" ' n p uhlikasie
van die Nasional e P er s waa rin die Boer e-volksl ewe in al sy ve rtakkinge
heskryf word. Dr. Pien aar loon aan dat die partystelsel vreeJlld is aan
ons volkska rakter en dat dit vanuit Brittanje ingevoer is om die volk te
verdeel sodat Britse bel ange kan seevier .
Dr. Plenaar verklaar:
eerste stappe op weg na volks.,Dit Is in sy wese 'n aristo- regcring gebaan.' Hicrvoor het
kratlese monargistiese rege- die Patriot "die grondlegging
ringsvorm, beheers deur 'n verskaf. Hy was net so min
kapitallstlese oligargie onder met partystigting besig as die
die goeie naam; demokrasic. Amcrlkaanse onafhanklikhcidDit is 'n natuurlikc uitvloeisel stryders. Sync was 'n volksvan die Engelse gees en geskie- bewcging. Die Mrikaner hct 'n
denis en Is deur Engelse invloed waardlge politieke tradlslc.
dwarsdeur die wiireld ingevoer,
soms met inmcnging soos in
BRITSE WAPEN
Nederland. Niks kon E n geland '
meer ''ente rk nie.
.,Die
ultwerking van die
.,Onthou moet word dat die Engelsc lnmenging was vera!:
politieke agtergrond van die (a) d ie t otnletmaking van on s
H ollander en Afrikaner vanaf bestaande regerings- en • bedie vroegste tye stork republi- ~ bestuurstelsels; (b) die a fkeins is waarln die persoonlik· stomping en verydeling van 'n
heid en invloed van die volks- n a tuurlike p olitieke on~ikke
leier altyd 'n g~oot rol gespeel ling; (c) die afdwin g ,·an 'n
het. So was dit in die dae van vr eemde stelsel ; (d ) die h opeWillem die Swyer en Olden- lose verdellng van die Afrikan er
barneveld tot Steyn en Kruger. deur die partystelseL In die
In die noordelike republieke is 18e eeu bet die partystelsel en
die rol van die Ieier met die die parlementarisme van die
Groot Trek vera! opvallend en Engelse politick groot nuuskiedlt was geen halfeeu nle voor- righeid in Europa ingeoes.
dat die storm-en-drang-pcriode Vreemde waarnemers bet dit as
van individuele medcdinging Engelse eienaardighede beskou,
om lelerskap tot die nodige maar h oe gepas ook a l in
ryping van die gestaltes van Engelan d, in Su id-Afr ika was
Steyn en Kruger ontwikkel het. d it die gehe-ime wapen van die
, verdeel-en-h eers'-politick.
EIE AARD
NOODGEDWONGE
.,Maar voor daardie dae nog
,.Onder die Afrikaners wat,
Is daar oorvloedige bewys dat nadat bulle sowat tagtlg jaar in
ons minstens vanaf 1779 met die die politiekc wocstyn rondgePatriotdeputasie na Nederland dwaal het, die stelscl tog later
genoegsaam politiek-bcwus en moes aanvaar om cnigsins segop konstltusionele regtc gesteld genskap te verkry, bet dit algewas dat ons, vera! voortboucn- hele verwarring en verdeling
de op De Mist se uitstekcnde geskep. Afrikaners is van gehervormlngs en die volksrege- slag tot geslag in die harnas
ringetelsel van Natalia, Vry- teen mekaar geja en het grimstaat en Transvaal, 'n cie mig teenoor mekaar
gaan
grondwct en unieke regcring- staan tot in die kleinste, in
stelscl sou ontwlkkel het wat huis, taal, onderwys, vcrmake,
ult ons volksaard sou voort- ~ plaasllke bestuur, sowel as in
vloei en volkome by die volks- die politick. Sola nk dlt gebeur,
lewe en landsbehoeftes sou aan- was die B r it vellig f'n k on b y
pas. T ereg s~ Murray van De kwistlg en teatraal met gebare
Mist se bewind: ,Dit was die van gr ootmoedigh eld In die toeeerste regerlng wat die volk as kenning ' 'an selfreger ing en andoe! op slgsclf stet. Toe is die d er t oegeuings speel.

..

..,.---.r

;IN"·

./

•

VERONGELUK
.,Gesteun deur die handlangeramptenaar,
die
lmmigranteelement, ekonomicse beheer en
'n versterkende bevolkingsaanwas, sou by altyd die meerderheid behou, hcillge instelling
van die partystelsel en totaal
onvanpas in 'n land soos SuidAfrika, waar die bevolking nie
homogeen is nie, en kon hy hom
vermaak oor die bokkespronge
van die Afrikaner soos hy lugtrap met die partymeerderheidstelsel - strop om sy nek. Die
Afrikaner se sterk neiging om
volksleiers tc volg, hot hom in
die party-politick laat vcrongeluk toe by telkens partyleiers
tot volksleiers verhef en bulle
dwcepsugtig aangehang het. Die
Engelsman begaan hlcrdie fout
nie, maar sy stelsel pas ook by
hom aan, ve ra! in Suid-Afrika
waar dit vir hom 'n veilige dobbelspel Is,'' aldus dr. Plenaar.

Soos vllegtuie gedurende die oorlog die vyandelike
gebled vanuit die Jug bespied en gefotografeer b et,
so word Sentraal-Afrika vandag stuk vir stuk
gefotografeer en die f oto's aanmekaar gelas tenelnde
'n juiste kaart van die gebied te kan opstel. Teen die
middel va n die jaar was daar reeds 150,000 vierkante
m yl opgemeet. Die fot o's word na Londen gestuur
waar dit deur die ka ntoor van koloniale opmetlngs
saamgest el word.

I
ELKE H ALFUUR P LEEG
iemand selfmoord in Amerika.
Gedurende die afgclope ticn
jaar bet nie minder as 1,676,000
mense in Amerika selfmoord
gepleeg.

WAARHEDE UIT DIE PERS
'
,Hoenderhane en Bulre"
.,Mnr. Haywood bet hom ook
as uithaler-propagandis geopenbaar. Tydcns samesmeltin g het
hy kommcntaar uit die verslag
van die Ouditeur-gencraal gchaal om gevallc van wanadministrasie aan die Jig te bring.
Dit het mnr. H aywood by die
tien dulsendc by wysc van vlugskrifte versprei. Die Ouditeurgeneraal hct b.v. mecgedeel dat
die destydsc rcgcring bulle en
hoenderhane vir naturelle aangekoop het.
,.Maar dit was in die ou dae
wat gelukkig agtcr die rug is.
Dit was ' n onsm aaklike broederstryd t ussen m e-n11e wa t in h oof·
saak eenders gevoel h et."-(Die
Volksblad) .

HIE DAARSONDER
,.Nogtans, hoeveel die term
Britse ·State bond vir bale jarc·
nie meer Britse hecrskappy betoken nie, het dit nou opgehou
om enige betekenls tc h~ nie.
D,it gee op 'n ietwat growwe
manier uitdrukking aan daardie
, gemeenskaplike lewensbeskouing' wa t gegrond Is op ' n steiM'l '"an parleme nu>r e demokrafilit', en op persoonlike vryh eid,
waarsonder die Statebond n ie
a!l ' n le wende mag kan voortbt'l!taan nie."-(Sunday Times).

OPME.TINGS
Een van die eerste tak e
wnt die Britte aan gepak
b et , is om juiste op van
Sentraalm eting!!
Afrika te m aak en la n dk uarte op te stel. Te n
el nde die vllegtuie by te
staun wa t vir bierdie
wer k gebruik word, w ord
danr ook va n radar gebr u ik ge-maak. D ie be·
manning van ' n radareenheid is besig om die
apparaat in ger e&d.heid te
br ing. llulle bly in ten te
en verhu is van plek tot
plek .

,BANDE VAN SY"
.,Wat 'n mens bier aanskou
is tegelykcrtyd bloot 'n voortsctting van die tradisionele beleid om toue van growwe goiing
met haas onsigbarc sy drade te
vervang. Die Brltse dlplom asie
glo va nda g aan ba nde wat n ie
sk anf n ie . . . " - (Die Transvalor, na aanlciding van die wcglating van die woord ,.Brits"
voor Statebond.)

500 Per Maand
Verlaat Unie
Na Noorde
'n Twccde Groot Trek, hlerdie
keer vanuit die Unie na die
Noordelike buurstate, is tans In
volle gang, soos blyk uit die
syfers van die Kantoor van Sensus en Statistiek.
Gedurende die eerste agt
maande van hierdie jaar bet
meer as 4,000 mense die Unle
verlaat om bulle metterwoon In
Rbodcsie, Kcnia en Tanganjika
te vcstig. Gedurende 1947 b et
ongeveer 3,000 men:;c uit die
Unie na die genoemde provin sies verhuis. Hoewel bale van
die emigrante in die buiteland
gebore is, is die meeste Suid Afrikaansgeborenes.

Reuse Dominium In
Afrika Moet Unie
Laat Verdwerg
Dat die ontwikkeling van Midde-Af rika deur Brlttanje
ole net bloot op ekonomiese oor wegings berus ole, maar
terselfdertyd ook gemik sou wees op die uit ska kellng van
die Unie as polit ieke Ieie r van Afrika - en 'n repul)llkelnse
Suid-Afrika word in die opslg natuurlik gevrees - skemer
deur nit 'n ber ig nit Nairobi waarin gemeld wor d dat .,'n
nuwe Afrika-s taat , Brits en sterk, anderkant die Unie se
noordelike grense opgebou word", en dat die .,polltleke
implikasies" bien-a n nie in Suid-Afrika besef word ole.
Die Sunday Times berig dat
die Britse rcgering en privaat
ondernemings bcsig is om mil·
joene pondc, te bestee aan die
ses agterllke en verwaarloosde
gebiedc wat aan die Unie grcns.
Daar is beplan, aldus die koerant, dat die gebicde ten noorde
van Suid·Afrika binne tien jaar
so ontwikkel moot word dat die
Unie SE:' ekonomiese potensialiteit klein in vcrgclyking daarmee sal lyk.
In hierdie verband berig die
blad: ,.Die aunkondiging ver lede week van sam espreki ngs
wat die feder asie- beoog van d ie
4811,000 vierkan te my! van Su idRhodesie, Noord-Rh od e-sie en
Niassaland, 'n gebied wat groter
is as die Unie, is 'n teken dat
geen polit iek e oor wegings t-oegelaat sal word om die bou van
' n ryk B ritse Dom in ium d wnr soor Afrika, t een te gnan nie.''
,.Wanneer dit gebeur, sal die
Unie die kleinboctie in Afrika
woes," het iemand in die verband opgemerk.

I

Word nou Hoof
van lnligting
Dr. J. H. 0. du Plessis, voormaligc
redakteur van
Die
Oosterlig en Die Volksblad, wat
deur die regering aangewys is
as die Unie se gesant in Nederland, maar vir die Nederlandsc
regering
onaanneemlik
was
weens bcwcerde nazi-gesindheid,
is nou aangcstel as Staatsinligtingsbeampte, volgens 'n amptelike aankondiging. Die salaris
I daaraan vcrbonde is .£2,000.
Nadat daar indertyd aangekondig is dat dr. Du Plessis die
Unie se gesant in Nederland sal
wees, is daar plaaslik sowel as
in NE:"derland 'n pcrsveldtog teen
hom van stapcl gcstuur op grond
van gcskriftc oor 'n nuwe orde
wat hy gedurende die oorlog
uitgegee bet. Later is aangekondig dat hy nie aanvaarbaar
is vir die Ncderlandse regering
nie.
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HOLLAND AAN VERENGELS VERDRAG TUSSEN
V.S.A. fN TITO?
KLA VLAAMSE BLAD
Brigade van
1

Berigte dat Amerika. en .Joego-Siawie 'n gebeime
militere ooreenkoms aange,;aan bet , is die afgelope week
die wereld ingestuur. lloewel dit amptelik deur Amerika.
ontken is, word die berigte gestaaf deur noukeurige
besonderbede oor die inboud van die nrdrag, wat volgens
die beriggewer, deur 'n Amerikaanse amptenaar bevestig is.

Rooibaadjies
By Jubileum

Bytende kritiek op die Nede rlandse volk
weens die proses van verengelsing wat daar tans
in Holland plaasvind onder die huidige staatsl eiding, b et in een van die onla ngse uitgawes
van die Vlaamse hlad Het Spoor verskyu onder
die naam van :M. Frank. Dit is bier te doen om 'n saak wat die Afrikanervolk naby aan die h art le, en die skrywer heskuldig diE" Hollandse
volk in ouomwonde taal van nasionale skaamteloosheid.
Dit hlyk dat hy geleenth eid van die inlmldiging van koniugin Juliana
daar 'n spt>sialc brigade van die Nederlandse leer aan die verl'igtinge deelgeneem het met die naam ,,Irene-brigade" - vernoem na een van die
prinst>ssies. Die Nedt>rlandse pers h et dit in die volgende bewoording
a.angekondig:

.

,Die Irene-br igutle be'!kik
GE~V PROTES
tans oor 'n parade-uniform :
m et 'n rooi ja'! in tipie!>e
,.Ons glo nie dat daar in
Engels-territoriale vorm. Die Noord-Nederland enige protes
b oofbt>dt>kking belitaan uit die aangeteken is teen hierdie g rowouderwetse Engel.,t' helm."
we belediging wat die NederEn dan \Oig tlaarop: ,Die landse volk en sy vorstin (eens
E ngelse. ht>t in hit>rclit' uniform die gasvrou van die onvergcett ydens <lie Bot>rt•-oorlog ge- likc Paul Kruger!) aangcdocn
"'eg!''
is nic!
Sulke dingc is in die, deur
Die hccr Frank mcrk na aan- sy leidcnde instansies dol verlciding hicrvan op:
anglo-Amerikaanste Nederland
,.Miskicn hct mcnigc onskul- moontlik. Geen persste m wat
digc sic! by die Ices van hicrdic hom daarteen verbef nie, want
intiemc bc!'londcrhcdc 'n traan aan elke kot>rant b eers dieselfde
weggepink omdat die Ncdcrland- m entaliteit
wat
vir
s ulke
se jongman nou cindclik die ecr beskaamde
verval-verskynsels
te bcurt gcval hct van in die geen gevoel meer bet nie.
pak gesteck tc word waarin die
Engelse rulm vcertig jaar gclcdc
1\IE V. STEYN
in Suid-Afrika die Ncdcrlandsc
bewoncrs tc vuur en tc swaard
,.Wannecr mens nog daaraan
te lyf gcgaan hct, hullc jar<•lank dink dat by hierdie inhuldiging
met 'n oormag bcvcg, hul vrouc ook aanwesig was mevrou Steyn,
en kindcrs in die konscntrasic- die bejaarde weduwee VILn die
kampe opgcsluit en vcrdcr allcs Iaaste President van die Oranje
gedoen hct wat juis hit·rdie Suid- Vrystaat, wat saam met Kruger
Afrikaansc oorlog van die teen die ,Rooinekke' opgetrek
- Engelsc tot ecn van die walg- hct, dan !s dit wei duidelik dat
likstc bladsyc in die geskicdc- by hierdie plegtigheid een van
nis gcmaak hct.
die grootste lomphcde ten toon

BEHEER TREF NIE
GEWONE MAN
Beperkings op die Unie se invoer uit die buiteland wat
nie net sal clien om die betalingbalans gunstig te beinvloed
nie, maar ook as p.ansporing vir ons eie nywerbede, is deur
die regering aangekondig. Hoewel daar verwag is dat die
beperking~ ingrypend sal wees, skyn dit asof die gewone
man nie hierdeur geraak sal word nie omdat boofsaaklik
onnodige invocre, waaronder weelde-artikels verbied word.
Die ha ndel en nywerheid bet die stap van die r egering
gunstig ontvang.
'n Lang lys van goedere wat
nic lngcvocr mag word nle Is
Vrydag in die Staatskocrant
aangekondig. Die vcrbod raalt
alle Iande van herkoms maar
maak voorsicning vir permitte
in ,.besondcrc en buitcngcwone
gevallc." Ingcmaakte vocdselsoorte waarondcr vis, vrugtc,
groentc,
ens.,
vcrskillendc
soorte drank, lckkcrs, juwcliersware, kom almal in aanmerking en mag nic ingevoer
word nic. ,.Wild West"-boeke
e'n ,.comics" trc! dieselfdc lot.

Duik.poging No
Seebodem Faa/
Prof. Piecard, die 63-jarigc
wetenskaplikc, het sy plan laat
vaar om met sy bathoskoop in
die sccdicptc af te daal, nadat
hy 'n paar proctduikc uitgevoer
bet. Hy was van voornemc om
twee-cn-'n-half my! af te daal
en 'n studic tc maak van die
seebodcm. As gcvolg van tegniese moeillkhcde wat ontstaan
het met kragtocvoer ens., is van
die plan a!gesien.

PETROL
Motors wat meer as £500 (vry
aan boord) werd is, word ook
verbied,
wat
beteken
dat
Iuukse motors sal verdwyn.
Petrol sui vir alle praktie,.e
d oeleindes nie deur invoerbehee-r getref word nie. Soos ander dollarinvoere sal dit tot die
hclftc van die invoer van 1947
vcrminder word, maar ,.ekstra
kwotas " sal toegelaat word op
aansock, soos in die geval van
ander noodsaaklike ware waarvoor permitte toegestaan mag
word.
Radios van duurder as vyftien pond, sal nie ingevoer kan
word nic. Tabak, sigarette en
graansoorte word ook getref.
Volgcns berekening sal die
Unic jaarliks £100,000,000 aan
invoer deur hierdie beperkings
spaar en sal dit plaaslike
nywerhede, soos tabak, drank,
lekkers, en inmaakfabrieke die
geleentheid bled om meer SuidAfrikaanse produkte op die
mark te plaas.
Die £80,000,000-goudlening aan
Brittanje deur die Smutsbewind
word as een van die vemaamste oorsake van ons buidige
betalingskrisis beskou.

gesprei Ia wat mens jou uit die
gcskicdcnis kan hcrinner ...
,.Voor haar vcrbystcrde oi; sou
op daardic oomblik <by die spec!
van die Wilhclmus wat mcv.
Steyn aan die ,Wilhclmus der
Bocrcn' sou laat dink hct> die
!cdc van die I rene-brigade gcmarsjccr hct in die pakke van
dicsclfdc ,Rooinekkc' wat in
Suid-Afrika so gcbrand en gcmoor hct dat die helc wereld,
en scl!s Britsc Lacrhuisledc, met
skandc daarvan gepraat hct."
ALGEJ\IEEN

Die ooreenkoms sou reeds in
September onderteken wees en
soos op 20 Oktober in Die O.B.
berig is, b et Tito reeds sy
troepe t eruggetrek \'an die
Italiaans-J oego-Slawiese grens,
en uit sy besettingsgebied in
Trieste, bet by S6 divisles na
sy Hongaarse, Roemeense en
Bulgaarse grense verskuif.
Die ooreenkoms tusscn die
twee Iande sou onder mccr in-

Dr.

Dad~o

Die regering bet die afgelope
week tussenbei gctrcc toe ccrwaarde ' Michael Scott, wat 'n
tyd gclede beroering vcroorsaak
het deur sy beswaddering van
die bocre van Bethal, na die
V.V.O. in Parys wou vcrtrck
waar hy die saak van die
Herero's in vcrband met die inlywing van Suidwes wou gaan
,.stel". Op las van die regcring
is hy versoek om sy paspoort

Die skrywcr vt>rklaar dat bierdie fflit n ie die enigstc t eken
van na11iona le vervnl in Holland iH nie. , 1\lens kom dit in
vrywel aile Vf\rtakkinge van die
samelewing t l."en. Die pers is
daarvnn dt>ursuur, t'n die deurtl't'k op IIY bt>urt wet>r miljoene
mense daarmt't> sondt>r <lat daar
gereken knn word op ' n tuegwysende prott-11 of 'n wnarsku Wt>ndt> ge,·ot>l ,·an 11knumtt>.''
Die skrywcr merk verder op
dat na die oorlog aile militcrc
volgcns model van die Engelse
en Amerlkancrs uitgedos is. Toe
die huidige Hollandsc regermg
by voorbccld kort gelcdc in sy
oproep aan jongmcnsc om by
die leer aan te slult, 'n reklamcvlugskrif uitgegee het, was daarop 'n soort Amerikaanse soldaat
afgebccld, dog met die onderskrif: ,.Dit is 'n Ncderlandsc soldaat!" ,.Die toevoeging was
indcrdaad nie oorbodig nic, en
mens hct aanvanklik nie gcwcet
of dit as spotprcnt opgcvat moes
word dan wei as crns nie:
Hclaas, dit was crnstig bedoel.
,.Ook hicrtcen het geen protes
uit die Ncderlandsc volk gckom,
wat volkome dcurdrenk is met
die Engelsc en Amerikaanse
ideologic - of Hewer lewensgcwoontes wat nouliks nog die
benaming, ,ideologic' kan vcrdra. Prot('ste m oet t>gtt>r dt>ur
die leidt>ndt' kringe ,·an ' n \'Olk
op tou Kt'!lit word, en in NoordNederla nd io; dit jui11 dit> lt>idencle
elemt>nre wat Kt'l."n nu.,ionalc eiewaarde nan dit> dag le nit>.''

A.P.-Kongres
Afrlkancrparty-takke word
daaraan herinncr om sonder
versuim a!gevaardigdes te bcnoem vir die Unialc kongres
wat op 1 en 2 Dcsember te
Brakpan gchou word. Mnr. j_
H. Richter, organiscrcndc sckretaris, vcrsock dat die name van
aile afgcvaardigdes nie later nic
as 15 descr . aan posbus 8262,
Johannesburg
gestuur
moct
word. Takkc wat nog nie bchoorlik gcregistrecr Is nie, moet
dit sondcr versuim docn. Die
kongrcs word as baie gcwigtig
bcskou.

hou dat Tito sy troepe uit Trieste
tcrugtrek, dat Amcrika wapens
en andcr voorrade aan Tito sal
!ewer, en dat Amerika JoegoSiaw!O se Wcsterlikc grens sal
waarborg. Aan die andcr kant
sal Amcrika in geval van nood
'n brughoof aan die Adriatiese
kus vir sy trocpe kry sowel as
'n dcurgang van uit Trieste na
Oostenryk.

Kry 'n Moat

I

aan die immigrasie-owerheid af
tc gee. Dit hou egter nie in
dat hy nic mag vertrek nie,
maar sonder sy paspoort sal sy
sending 'n mislukking wecs.
Dr. Dadoo, wic se paspoort
ook wcggeneem is en tans in
Londen is hct nog nie 'n visum
gekry n ic en bet nou 'n beroep
op Pandit Nehru gedoen om
hom te help sodat hy na Parys
kan gaan.

Hierdie pragtlge Slaapkamerstel wat spesiaal
vir Plattelandse klante ontwerp is, kom as
aangename verrassing vir almal wat lets modern
en aantrekllk verlang. Die ontwerp 1s van so
'n aard, dat dit praktlese oorweglngs en goeie
smaak verenig,
Die Dameshangkas is 4 vt. breed, wat met 4
laaie en 'n 2-deur-rak toegerus ls. Manshangkas van 3 vt. 6 dm. is volledig toegerus met
Skoenrak, Broekrak en Skuiflaaie. Kleedtafel
van 3 vt. 9 dm.
DIE UWE NA DEPOSITO VAN £7; 716
EN 24 MAANDELIKSE PAAIEMENTE VAN
£2/ 15. 6. BYPASSENDE BEDDE- GROOT
· AFSLAG VIR KONTANT.
VERPAKKING GRATIS
KATALOGUS. ONS
SPOORVRAG VOORUIT
ONS KANT AF INDIEN

- VRA 01\1 GNS
IS BEREID u M
TE BETAAL VAN
U DIT VERLA..~G.
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Verantwoordelll<held vir aile J>OII·
tleke kommentaar en btriRte In hlerdle
ultgawe word, teney 84'ldera vermeld,
gedra deur N. 0 . S. van der Walt,
Gr~te Kerk ·gebou 703, Kaapstad.
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GROOTE KERK-WANDELGANG KAAPSTAD
; .. DIE O.B." word t~edruk deur Pro
Ec:cleela-Drukkery Beperk. StellenPOSBUS 2721 OOK BELLVILLE EN PAARL
boech. vir die elenaara en ultgewera: ,
VOORSLAG (Edma.) Beperk, Groote
Kerk-&ebou
703,
Poebua
lUI, I l~l. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiil
Kerl<pltlll, Kaapatad.
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