Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad.

Galg Wag Nog Vir E. Ike

Vryheidstryder
Te midde van die feesvreugde is dit 'n ~;kokkende feit om te weet
dat die ~kaduwee "'an 'n galg vandag nog op f'lke Afr·ikanf'r "·a) wat wil
probeer om die vryheidsvlag te hys en die dinge wat ons ontneem is te
lter~tel, en dat daar vier jaar gelede nog Afrikaners onder hierdie galg
gestaan hct onder dieselfde koningskap waarteen die Voortrekkers meer as
honderd jaar gelede in opstand gekom het, skryf genl. J, A. Smith.
Jrg.8

Kuapstad, \Vocnt.dug, 26 Oktober 1949

FUNKSIE
AFGESTEL
Die funksie wat vir 7 Novcmber in Bloemfontein bell! was
ter ere van die K.G. en mcv.
Van Rensburg, is afgostcl omdat dit onmoontlik geword bet
vir die K.G., wo.t daardie tyd
no. Kaapstad moct gaan, om
teenwoordig te wees.

Prys8d.

No.49

Duurder Brandstof
Die prys van petrol is van
hicrdie week af met 2d. per gelling vcrhoog. Bcncwens petrol
het ook kragparaffien, gcdistillccrde olie, dieselbrandstof en
stookolie 'n prysverboging van
1d· per gelling ondergaan. Verhogings in die prys van lampolie en smeerolie sal later bckcnd gcmaak word.

Genl. Smith skryf:
Dit is 'n skokkcndc felt vir
wie die bctekenis wil bcgryp:
Ons hoor die geklap van pcrdchoewc voortsncllcnd met ,.boodskappc" na 'n Monument. Daar
is byccnkomstc, fcesvicrings en
vrcugde. Maar allcs word vir
my oorskadu dcur hiCirdie volgcndc felt: Hy wat die vryheidsvlag durf hys om te hentel wat
ons ontneem is, pleeg hoogverraad! Hy i8 'n rebel kragtens
wet. Ook sy nek sal aan 'n
balk soos die van Slagtersnek
gebreek word.

Hy wat enige daa.d. pleeg, bereken om die koning se gesag
te betwis of te verwerp, pleeg
hoogverraad. Want hy probecr
bcreik waarvoor manne reeds
jare voor die Voortrek probecr
bet, waarvoor offers gcbring is
in die Voortrek, na die Voortrek, op Amajuba, by Spioenkop
in die wrede konsentrasiekampe, met die .,rebellie", in die
verset teen die Smuts-StalinChurchill-verbond.
Daarvoor
was daar tot hierdic oo.mblik
nog net een ver!JClding, ecn
straf.

PROTE.S TE.E.N PARTYSTE.LSE.L
EERSTE MINISTER
32 JAAR GE.LE.DE.
WAS TE ·VINDE

,Ons reken self dat dit goed is as die puhliek ernstig wil hedink of
die tyd nie haas aangelweek het nie dat ons moet breek mel die party·
stelsel." Hierdie woorde, so hekend uit die mond van die Ot~sewabrand·
wag, is afkomi'ltig uit die mondstuk van die destyd8e Suid-Afrikaanse
Party, Die Volkstem, mcer as dertig jaar gelede, en is geskryf na aanlei·
ding van 'n hele reeks korrespondensie oor die vcrvanging van die
beproefde Boerestelscl deur die ingevoerde Britse J>arlcmentt'rc stelsel.
Reeds toe het Afrikaners gewaarsku teen ,die vloek van die partystelsel."
In Die Volkstem van 5 Junie 1917 skryf mnr. S. Jl. Jansen van
Vuuren van Groenvlci, Belfast, as volg (die spelling en t~tyl, wat nog
onder Hollandse invloed was, is deur ons verheter) :
,.Die onenighcid onder ons
volk is te wyte aan die partystelae!, ten minste dit word deur
die stelsel in die hand gcwerk
en erger gemaak as wat dit
werklik is. In Die Volkstcm
van 18 Mci stem u met my
saam maar u sicn op toen die
sorg en mocitc wat dit moct tcweegbring om ons land en nasie
te verlos van die ongelukkigc
gcvolge van ons ongelukkige rcgeringstelscl. Ek glo nic dat u
waarlik ernstig oor die saak nagedink het nie. Die Grondwct,
s~ u, sal so verandcr moct word,
en wat nic al mccr nic. Maar
mcnecr dh.l rcdaktcur, wat is
die danigc mocitc en sorg in
vergelyking met die hcil en
wclvaart van ons nasic? \Vat
is dit in Yergeolykinr meot die
aamewerking van toekomstige
geslagte wat steed~; verdeor eon
verder ultmekaar gedryf word
deur 'n stelsel YO.n land~o;regering
wat ''olgt>ns my nedeorige beskouing eenmual nie vir ons
Afrikaners gemnak is nie?
Is ons grondwct dan 'n wet van

Mede en Perse dat ons moet
terugdeins om dit to verander
waar ons so duidelik sien dat
die tuig skaaf? Ons hct daardic tuig tog self gemaak, sal
ons dan nie deur die nageslag
vcroordeel word as behep met
'n baic ecnvoudigc vcrstand
wannecr ons stilsit en sicn hoe
dit ons verniel?
EIE BOERESTELSEL

,\Vat makeer ons eie boerestelsel wat ons voorouers ontwikkel bet en wat ons geskiedenis aamvys as die regte regeringsvorm vir ons land? Waarom moet ons dan teen die lewensbelang van ons nasie en
teen die welvaart van die land
'n vreemde partystelsel nan die
lewe hou, tern'Yl ons in die Yerlede ons eie regeringstelsel
klaar ontwikkel bet? Is dit nie
'n geval waar ons meer eerbied
mag he vir die tradisie l'an ons
vaders nie? My stem mag
klink soos ecn wat roep in die
wocstyn, maar ek versckcr u
dat daar duisende en duisende
is by wie die mening sterker
word dat daar iets radikaal verkeerd is met die manier waarop
ons ons land regeer. En ons
vcrlang van Die Volkstem voorligting in plaas van om my met
'n paar reeltjics vol beswarc onFrankryk gaan hieordie weoek der die briewebus stil te maak.
sy derde Wt"Ck ~oondeor reogt>ring
tegemoet. Dit is vandug twinVERBROKKELING
tig dae gelt>de dat die kabinetskri8is ingetree bet en gt'en poli,Laat die publick nadink oor
tlkus wat gt>nadeor Is knn nog die saak. Dit is wat ons vcrdaarin slo.ag om 'n nuwe knbinet lang. Ons het in 1907 hoofsaaksaam te stet nie.
lik mot twee partye begin: Hct
Intussen hct gcnl. De Gaulle, Volk en die Progressiewe; vanIcier van die Fransc Volksbe- d.t& bet ons vier terwyl nie een
wcging, sy stem weer laat hoor vo.n die partye 'n volstrekte
ten gunste van 'n stcrk rege- meerderheid in die volksraad
ring. Hy het ook gese dat die het nie en die landsregering
vervolging van mcnsc wat met moontlik is net wanneer twee
die Duitscrs saamgewcrk hct, of meer part)·e saamwerk wat
bciHndig moet word. ,.Die tyd tog lynreg teenoor mekaar
bet aangebreek dat die Franse !!taan in die politiek.
volk die hoofstuk van ge.stren~
,Daar is dus ook al 'n groot
heid in sy gcskiedenisbock n •oct praktiese beswaar teen die stelafsluit en 'n nuwe van tvegc- scl en wie sal ons verseker dat
wendheid moct open", h et by 'n algemenc verkiesing daarin
gese.
'n verandering sal bring? En

Drie Weke AI
Sonder Regering

,·ir ons Ill! Alrikanen ill die
trt"urigste ,·an alles dat Ollll eie
party ,·erbrokkel Is in twee
groepe wat mekaar gedurig
dwar11 in die weg staan, en dat
die bele party-gedoente dit meebring dat Onll moet dwarstrek
en rusie maak, en die jong
mense o.an weerskante leer en
oplei dat dit nou eintlik die
manier is wo.arop mens die land
regeer.
,,Laat ons terugkeer na. die
stel!lel wat ons voorouen ontwikkE>l bet - 'n regering sond~>r partye en laat ons die
juk, ja die vloek van die party
vu.n ons nfwerp voordat dit
heeltemul te lant Is."
OOK GENL. BOTHA
In 'n voetnoot skryf dio blad:
.,Sedert die ontvangs van ons
geagte korrespondcnt se eerste
brief is die saak waaroor hy
skryf ook reeds van andcr kantc aangerocr; en soos hy sal
gesien het, het Die Volkstem
ook 'n opinic daaroor uitgesprcck wat vrywcl dieselfde gedagtcgang volg as mr:r. Jansen.
En - wat van meer belang is
- op die 29e vo.n verlede maand
het niemand anders as genl.
Botha. in die Volksraad verklaar
dut duar ,vee! te se is in belang
van 'n regering sonder partye'.
,Solunk ons 'n partyregering
bet,' se genl. Botho., ,sal die sittings lank duur, spr. meen dat
duur vcel te se is in belang \•an
'n regering sonder partye, en
by sou beeltemal bereid wees,
ns die tyd daarvoor o.angebreek
bet, om die saak te bespreek.'
Nuamlik die instelling van 'n
regering somler partye.
OOK ENGELSE PROFESSOR
,Daarna is dio saak ook bier
en da.ar deur die Engelsc pers
bespreek en ons hct met ingenomendhcid gcsicn hoc selfs 'n
Engelse gelecrdc soos prof. Goddard te Stellenbosch vcrklaar
hct dat ,Yerlossing van al die
onheile waannee ons openbare
lewe beswaar is, resoek moet

VIR AFSKAFFING
word in die afskaffing van politieke partye en die verkiesing
van 'n parlementl van onafhu.nklike politici.' Buitendien het
Die Volkstem ook in 'n brecdvoerigc historiese oorsig aangetoon hoe die Engelse stelsel van
partyregering ontwikkel is en
hoe die stelsel nie gcrcken kan
word as geskik te wccs vir ons
land en sy behoeftes nie. Miskien sal ons geagte korrcspondent derhalwe - nou dat by dit
reeds weet as retroue Ieser van
ons blad-eens kan wees en dat
ons eintlik nie sy verwyt verdien nle.
MOET BREEK
,Die saak wat hy daar aangeroer bet raak 'n tocstand
wat ons persoonlik ook lanka!
gevoel bet. En ons reken self
dat dit goed is as die publiek
ernstig wil bedink of die tyd
nle haas aa.ngebreek bet dat ons
moet breek met die partystelsel.
Ons bier in Transvaal bet die
slsteem nog maar 'na. die instelling van verantwoordelike bestuur in 190'7; maar wat ons
hiervan beleef bet in die tien
jaar is reeds voldoende om ons
die oortuiging te gee dat hoe
onvolprese die pa.rtystelsel elders mag wees, dit nie deug vir
ons land en ons toestande nie.
Selfs in Engeland beantwoord
die stelsel so min aan sy doe!
dat ons daar 'n verwisseling
aanskou bet van 'n Liberalc tot
'n Konserwatiewe regering sonder verkiesing. As dit kan gebeur onder die sogenaamde partystelsel, dan is mens geregtig
om te se dat toe die stelsel aan
sy hoogste vuurproef ondC~rwcrp
is, hy nie aan sy doel beantwoord het nie.
OPGESKORT IN KRISIS
,Die voorstanders van die
stelsel antwoord daarop dat
mens dit nie onder 'n oorlogstoestand kan beoordcel nic; of
dat die aanpassingsvermoo van
hul stelsel by die algemcnc
landsbelang juis onder die buitengewone landsomstandighede
aan die lig gekom het, naamlik
deur die omwenteling sonder
verkiesing! Maar dun word tog
tewens erken dat, waar dit in
boogste instansie so ,bruikbaar'
blyk, dit nie meer in die regte
sin van die woord 'n parl)·stelsel ill nie! Dergelike toestande
in die vreemde kan ons nog
koud laat; dis die belang van
(vervolg op bls. 6 kol. 1)

SELFDE TOESTAND
Die Afrikaner staan nog in
dies clfdc voctsporc. Koning oor
hom is George VI, agterkleinscun van Victoria van Engeland
wie sc troc•pemagtc verwocsting
ongci.lwcno.o.rd in do.ardie eeu in
Suid-Afrika aangerig het. Die
Afrikaner, hicrdic .,rapportryers" van vandag se pad loop
nog ao.nhou onder diesclfde galg
deur. En almal wat daardie
galg, so vasgcplant vir die
handhawing van Engelse konningsgcsag uit Suid-Afrika wil
vcrwyder, het aldcur dieselfde
ervo.ring g chad.
Sedert die
vrocgste tyd hct tronkdcure
oopgestaan, skavotte opgerig
klaargcstaan, vandag nog, vir
dicgenc wat die gcskonde onreg probccr hcrstcl. Nog ontangs was konsentrasiekampe
daur vir Afrikaners op KoffiefontE>in en Graspan. \Vat in
die TweE>de \ 'ryheoid!>oorlog met
vryheidhunkerende Afrikaners
onder gesag van Koningin Victoria gebeur het, bet in 1940-45
mt-t hul nusaat onder Koning
George VI weer gebeur. Dit
maak gc.>en verskil wie of van
wutter party of ras die Minister
van Justisie is nio. Net soos in
1914. sal kanon en Lecmetfordkocels De Wets, Beyerst', Fouries bestryk as bulle 'n eie ''lag
wit hys. Vir bulle wat dit probeer docn is daar net stcrker
touc en nuwcr balke as die van
Slo.gtcrsnck. Daarom kan die
balk nog nic as 'n ou historiese
voorwerp vertoon word nie! Hy
bly die ainnebccld van die septer w.at oor -Afrlkanerhoo.f gcswaai word.
SKADUWEE
Onder al hierdie omstandighcde hocwcl ons bly is dat daar
Voortrckkcrdadc was vir offers
in die stryd om vryheid, val die
skaduwcc swart en donker oor
die pad na die Monument, want
vir elkeen van ons wat 'n veybeidspoging doen, wag die tou
en die balk nog as instrument
vnn 'n koningsgesng. Die brandmerk staan dunr nog.
,.Die ystcr hct gloeiend 'n
merk vir die ccue
Ccbrand op ons volk, en die
wond is te na,
Tc na aan ons hart en te diep
in ons !ewe-"
Ons wag op die wckroep van
die vryhcidslag, die nuwe Amajuba!

AFRIKAANS BY
MONUMENT
Volgens 'n verklaring van die
sekretaris van die inwydingskomltee, mnr. M. C. Botha, is
dit die wens van die komitee
do.t ulle toesprake by die inwyding van die Voortrekkermonument in Afrikaans moet
wces. Toe die voorsitter, dr. E .
G. Jansen, genl. Smuts bleromtrent ingelig bet, bet by get•e
dat by die wens ,·an die komitee
in redagte sal bou.
Die program sal in Engels
sowel as Afrikaans gedruk
word.

BLADSY TWEE

•
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Maatskappyvergadering

HET ZU ID AFRIKAANSE ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING-GENOOTSCHAP
104e Algemene Jaarvergadering
Nuwe Besigheid Vir Drie Jaar
£112,000,000
Verhoging Van Bonus-Koers
Besparing Deur Middel Van
Lewensversekering
P lan,ne Vir Toekomstige
Die 104e algcmene jaarvcrgadering van Hct Suid-Afrikaanse Onderlingc Levensverzekcrings-Genootschap is op Mo.andag, 24 Oktobcr 1949, om 2 nm.
gehou.
Die voorsittcr van die Direksic het as volg gepraat:
Dames en Here,
Ek sal dio hoofbcstuurder
vcrsoek om die kcnnisgewing te
Ices wat die vcrgadering bycenroep. Die verciste kworum is
ao.nwesig en ek verklaar die
vergadering as behoorlik saamgestcl.
Die verslag en rekcnstate is
o.an die !cdc gcsirkuleoer. Indien
u daarmee saamstem, sal ons
die formaliteit om hullc te lees
nic nakom nic.
U Direktcurc is nogmaals in
die gelukkige posisic om in
staat te wccs 'n uiters bcvredigende balansstaat voor tc lc.
Die besighcid wat gcdurende
die jaar aangegaan is, slaan 'n
rckord, net soos di~ van die
vorige jaar.
NUWE BESIGHEID EN
BESTUUR
,
Die nuwc besigheid wat vcrkry is, oorskry £45,000,000 in
versckcrdc bedrac. Vir die dric
jaar geeindig 30 Junie 1949 was
die werklike bedrag aan nuwe
besighcid verkry £112,604,722,
wat byna £54,000,000 meer is as
die vir die drie jaar gei.Hndig op
30 Junic 1946, wat gclykstaan
aan 'n vermeerdcring van 92.1
persent. Ek is oortuig dat u by
die oorwcging van hicrdie besiclendc syfers u saam met my
waard<'ring sal bctuig vir die
pogings van die personccl in die
afgclopc jaar. Niks kan mccr
gctuic wees van hul gc.t.roue en
heelhartigc samewerking nie as
die gclukkige rcsultaat van die
jaar sc arbeid soos gcopenbaar
in die vcrslag voor u. Ons crk<'n
graag die aandeel van elke lid
van die personcel, vanaf die
junior klerke tot die hoofbcstuurder en hoofuitvoerende beamptcs in die bcreiking van 'n
resultaat wat verdere roem vcrwerf vir die rcputasie van die
Genootskap. Ek hoef nouliks te
sl! dat hierdic. rcsultate nic vcrkry kon word sonder die waardcvolle bystand van die Direkteurc op die verskillende plaaslike direksies en die uitmuntendc di(mste van ons bekwame en
ywcrige veldpersoneel nic.
ElSE
Dit spyt ons om die verlies
van 1,511 !cdc weens die dood
gedurende die jaar te moet aanmcld. Hierdie lede het 2,199
polisse gchou. Dit is bclangwckkend om te meld dat van
die polisse wat gedurende die
jaar eiso gcword het, die bedrag
wat in 293 gcvalle betaal moes
word, meer as dubbel die oorspronklike vcrsekerde bedrag
was, terwyl in 15 van hierdie
gevallc die oorspronklikc versekerde bcdrag meer as vcrdriedubbel was.
UITGAWES

tJ itbreiding

ringc verskil met die van die
vorigc jaar.
PRE)fiE-INKO:\lSTE
Verdcre aansicnlike vermcerderings in die prcmie-inkomste
word aangetoon, soos blyk uit
die volgende syfers:
PremiumVcrmeerdering
Inkomste
bo vorige jaar
1947 .£5,397,946
12.6%
15.4%
1948 £6,228,817
1!149 £7,217,432
15.9%
OOR GAWES
Met die oog op stygendc ekonomiesc mocilikhede, gepaard
met die groot hoeveelheld nuwe
bcsigheid wat aangegaan is, kon
'n vermeerdering in die aantal
oorgawes wei verwag word. Dit
is egter verblydend om tc sien
dat dit nie tot 'n aansicnliko
peil gestyg het nie en dat die
versekerde bcdrae onder polisse
wat oorgegee is gedurende die
afgelope jaar ongeveer 2 persent van die totale bcdrae wat
aan die begin van die• jaar geldig was, verteenwoordig.
FO~'DSE

Die balansstaat toon dat ons
totale bate, met inbcgrip van
di~ van die pcnsioen- en ander
interne fondse £63,000,000 oorskry bet. By oorweging van
hierdie syfer moet ag gegee
word op die felt dat die markwaarde van ons cffcktebeurssekuritcitc op 30 Junic nog boer
was as hul boekwaarde en dat
ons vaste eiendomme verskyn
teen pryse wat laer is as die
munisipalc
waardasie.
Ons
fondsc vir die drie jaar het gestyg mot mecr as £12,000,000 wat
gelyk is o.an 24.8 persent bo die
fondse op 30 Junie 1946.
BELEGGINGS
Gedurende die jaar is belcggings gcdoen ter waarde van
£16,000,000. Van hicrdie bedrag
was £3,800,000 .,nuwc geld" die balans vertecnwoordig die
herbclegglng van terugbctalings.
R ENTEK OERS
Die netto-rontckoers verdicn
op die Genootskap se Lewcnsversckeringsfondsc het gcstyg
met 1s. 3d. tot £4 3s. 6d. perscnt.
Die waarde van vcrbandbclcggings het gedurende die jaar
van £18' miljocn tot £25 miljoen
vermeerder. Om hierdie vermcerdering to bewerkstellig is
Unie-rcgering- en munisipale
effckte ter waardc van £4,000,000
vcrkoop. Op 30 Junie 1949 was
die Gcnootskap se totale bcleggings as volg saamgestel:
Effcktcbeurs-sckuritcoite .. . . .. .. . .. . .. . 40.44 pst.
Vcrbande en vcrband
obligasies . .. .. . .. . 42.33 pst.
Lcnings aan stads- en
afdelingsrade en andcr openbarc ligga9.87 pst.
mc ........ .
1.47 pst.
Skuldbriewe .. . . ..
Polislenings ... .. . .. . 5.86 pst.
.03 pst.
Diverse ..... .

Nieteenstaande die hoeveelOUDITEUR SFOOIE
heid nuwc besigheid wo.t aangegaan is en ten spytc van die
U sal vcrstaan dat die aanstygendc koste van administrasie, was die verhouding van uit- houdende uitbreiding van die
gawe teenoor premic-lnkomstc Gcnootskap se besigheid die
20.6 pcrscnt en toon dus gc- wcrk van die ouditeurs groot-

liks vcrmecrdcr het. Ten cinde
bulle vir hicrdic bykomende
wcrk te vcrgocd beveel u Dirci{sie aan dat hul fooie met £400
per jaar elk verhoog word.
W AARDASIE-GRON DSLAG

daardic datum van krag was
(dit wil se £2 7s. 6d. perscnt per
jaar, driejaarliks saamgestcl).
Die winsdelcnde polisso wat
dec! in die hoer ska.al van bonuskoerse weens die feit dat hul
prcmic-koers op die hoi.ir skaal
bly wat tydens die oorlog ingeveer is, sal egter teen die volgcndc hoer bonuskoers bevoordec! word:
(a) £7 2s. 6d. persant op gewone winsdelende polissc (dit
Is £2 7s. 6d. pcrsent per jaar
driejaarliks saamgestel).
(b) £6 13s. 6d. op die ooreenstcmmendc wlnsdelendc polisse
vir pensiocn-skcmas (dit is
£2 4s. 6d. pcrscnt per jaar, driejaarliks saamgcstel).
Winsdclendc polisse wat gedurcnde die volgendc driejllartydperk eisc word, sal tussentydse bonusse ontvang teen dicsclfde kocrs wat nou verklaar
word.
Ek is oortuig dat !cdc bale
dankbaar sal wees dat die Genootskap sc bonus aansicnlik bo
die koers van £6 perscnt wat die
vroige kccr vcrklaar is, gestyg
het. Hicrdic verhoogde bonuskoers is verklaar ten spyte van
die oordrag van £301,790 na die
Personecl-pcnsioen- en Weduweefonds goourendc die dric
jaar en die oordrag van £209,735
na die Beleggingsrcscrwe-fonds,
wat tans op £750,000 staan. Benewens dit bet die Genootskap
se surplus wat ontoegewys oorgedra is met £48,680 tot
£422,898 vermeerder.
Hicrdic syfers is 'n sprcltendc
getuienis van u Gcnootskap se
gesonde belcid en van sy finansHHe stabiliteit.

•

sigheid en vir die invoerin g van
'n groter mate van gemeganiseerdc kantoor-uitrusting, waardcur tyd en arbcid bespaar kan
word en die algcmcne rasionalisering van metodes om ons kantoorwerk te verrig, teweegbring.
Hierdic stap sal meebring dat
'n groot dee! van die huidige
hoofkantoorgebou verhuur sal
kan word.

Ek meet u aandag vcstig op
'n verandering van die waardasie-grondslag wat gebruik is om
u Genootskap se vcrpligtinge
onder sy lopende polissc tc• beDIE GE~OOTSKAP SE R EGSrcken.
PERSOO~'LIKHEIDSAKTE
Die hooffunksie van 'n waardasie-grondslag is:
Soos aan.gedui in die kcnnis(a) Om voldoende rescrwes te
gewing wat hicrdie vergadering
handhaaf om kontraktuele verbyccngeroep het wat aan aile
pligtinge na te kom en
lcdo gesirkulccr is, moet ons 'n
(b) te vcrseker dat die bonuswysiging van die Genootskap
koers wat werklik van jaar tot
sc regspersoonlikhcidsakte bejaar verdien is, elkc jaar opensprcek, en ek wil u aandag in
baar word, en nio deur die
bcsonder bepaal by die Item
waardasic-grondslag self vcronder Spesialc Besigheid In d ie
steur word nic.
kennisgewing wat die doel e n
Daar is lnderdaad twcc hoofoogmerke van die wetsontwerp
metodcs van waardasic in lculteensit.
wensversckcring,
t.w.:
die
Netto-premium en die BonusTOE KO! I STIGE VOORUITreserwc-metodes . By die bercSI GTE
kening van u Gcnootskap sc
verpligtinge elke jaar is in die
Nou dat ck die Gcnootskap
verlede gcbruik gomaak van die
se vooruitgang gedurcnde die
Netto-premium-mctode. Onder
afgelope jaar behandcl het, sal
normalc omstandighcde is die
ek graag wll oorgaan tot die
Netto-prcmium-mctodc heeltewyere tcrrcln en sommige van
mal gcskik, daar dit 'n surplus
die aspekte van die Genootskap
openbaar wat voldoende is om
sc ekonomicse en geldelike
'n bestendige bonus-koers tc
vraagstukke oorweeg. As diverklaar. I n huidige omstandigrekteure van een van die land
hcde cgter, hoofsaaklik as gcse vooraanstaande finansHile involg van die groot hoeveelhcid
stellings en sekerlik ccn van
nuwe bcsigheid wat verkry is,
die sterkstc en mees bckendes,
het die Netto-premium-metodc
hou u Dircksie 'n wakende oog
die neiging om oneweredig tc
oor ekonomiese ncigings. Ons
werk. Dit is omdat in die
Is 'n landswye inrigting wie sc
vrocerc jare van 'n polis sc belede afkomstig is ult aile verstaan 'n groter rcserwe as wat
takkings van die lowe, en sonodig is ten opslgte daarvan
DIE GENOOTSKAP SE
doende is ons gemocid met die
bewcrkstellig word, terwyl in
GEBOUE
algemene welvaart van die land
dio polis se latcre bestaan die
as 'n geheel.
netto-premium tc laag is. U sal
In uitvoering van die GcnootGedurende die afgelope 18
dus verstaan dat my die vol- skap sc beleid om sy eie geboue maando of so is die publiek met
ledige
toepassing
van
die in die vernaamstc dorpe van geweld In aanraking gebring
Netto-premium-metode op ons die Unie te broit, het ons van- met die werklikhcid van ons
groot hoevcclhcid nuwc besig- jaar ons nuwe gcbou in Kimber- land se betalingsbalans-posisic
held, waardeur rescrwes vcroor- ley voltooi, wat ons oortuig is en sy gevolge op die volk sc
saak word wat boer is as wat in clke opsig geskik is vir ons ekonomie.
Die gebeurtenisse
nodig is, die uitwerking is om Genootskap en waardig is vir sy wat gelei het tot die skielike
die surplus te verminder M ge- rcputasie. Vcrdcr is ons tans publlekc bewusthcid van die
volglik die bonus-verklaring na- bcsig om 'n nuwc gcbou in k.rlsls Is elders volledig bcdclig te b einvloed.
Qu<>cnstown op te rig, tcrwyl sprcek, en u is ongetwyfeld beTen cindc tc vcrseker' dat lcde ons oorwecg om dieselfdc te kend met die vcrskillende staphul voile voordeel ontvang op docn in die sncl uitbrcidcnde p e wat deur die owerheid gebonusse wat van jaar tot jaar dorp Vereeniging en ons g<'lbou tref Is om die tocstand die hoof
vcrdien word, hct die Dirckteu- in die Paarl te vervang. Met te bled. Die bclangrike punt
rc die aktuaris se aanbcveling bctrekking tot die Vrystaatse wat ck egter hicr wil beklcrn·aanvaar dat die waardasie- goudvelde het u Direksie perscle toon is dat hierdic nadelige neigrondslag vcrander meet word In die vernaamste sentrums ver- ging in die Unic se buitelandse
na die Bonusreserwc-mctode.
kry en ons oorwceg om In die handel vir geruimc tyd aan ontln die Bonusreserwc-metode nabyc toekoms geskikte geboue wikkel was, hoewel dit bcdek
van waardasie word mcer reg- daar op te rig. Die vinnige was deur die rckord-oordrag
streeks gcrcken met die jong- groci van u Genootskap, vera! van oorsese kapltaal vera} In
ste voorspclllngs by die bereke- scdert die cinde van die oorlog, die jarc 1946 en 1947. H ierdie
ning van die Genootskap sc en die gcvolglike vermccrdc- instroming van kapitaal het
vcrpligtingc ten opsigto van ring van pcrsoncel het 'n vraag- mcegehelp om die hoeveelheid
elke polis, dit is
stuk geskep in ve•rband met die geld wat in die Unie in omloop
(1) Verwagte
tockomstige akkommodasic van die hoofkan- was aan te vul met die gcvolgrcntekoers.
toor. Sedcrt ons in Januarie like inflasie-druk wat ons land
{2) Stcrfte en onkostc.
11940 ons nuwc gebou in Darling- sc ekonomie verdraai het. Soos
(3) Oncwcredige val van on- straat .bctrck het, het die hoof- u weet het hicrdie instroming
koste ten opsigte van elkc polis, kantoorpersoncel van 350 tot 800 vroeg in 1948 feitlik tot 'n stUen
vcrmeerder. As gevolg hiervan stand gekom en 'n ernstlgo te(4) Bonuskoers wat waar- is wcrktocstande nic hccltemal kort aan kapitaal het nou in
skynlik vcrdien sal word.
bcvrdigend nie, aangcsicn daar Suid-Afrika ontstaan, sodat ons
Derur mlddel hiervan word 'n 'n sekere mate van oorbcvolking tans hoofsaaklik op ons eie
suiwerc waardasie gcplaas op veroorsaak is wat dit nodig ge- bronne meet staat maak vir ons
clke polis ongeag sy duurte, en maak het dat dcpartcmente kapitaalbehocftes. Wat ons in
word die moontlikhcid dat die opgedecl en op verskillcnde ver- Suld-Afrlka meet beset is dat
bonus-vcrklaring gcrnak kan diepings gchuisves moct word. dlt noodsaaklik is om 'n kleiner
word dcur die hocvcclhe:d nuwc Dit alles hct toesig bale moeilik deel van ons nasionalc ln kome
besighcid wat verkry is, uitgc- gcmaak en het die pcrsoneel en te verbruik ten einde ons kap isluit.
die bmtuur in die uitocfening tale toerusting te vergroot. Ons
Ten el'nde te vcrseker dat van hul taak belemmcr.
sal sonder weelde-artlkels of
daar gccn verswakking van die
Die bestuur en pcrsoncel wat sclfs halwc weelde-artlkels wat
Genootskap se gcldelike vcr• nodig is vir die publiek om sy sommige van ons as n oodsaakmoe sal wees ten gcvolge van besigheid in Kaapstad tc verrig, likhede begin beskou hct, meet
die vcrandering van die waar- sal soos tans bly, maar u Dirck- klaarkom, maar ons sal uitein dasicgrondslag nie, het die Di- teure is oortuig dat die groot- delik die voordeel daarvan trek
rekteurc besluit dat die rescr• ste dec! van die hoofkantoor- wanneer ons produksie asgevolg
wes wat vrygestcl word weens personccl nie in Kaapstad ge- van ons opgehooptc kapitale
die vcrandering, wat net oor huisves hocf te word om be- toerusting sal vcrmeerder. Maar
£2,000,000 beloop, nic toegclaat hoorlik tc kan wcrk nie. Vcr- ons moet vcrder gaan. Ons
sal word om onder surplus tCI der, indicn die hclc hoofkan- moet elkc middel aanwend om
val nic, maar gevocg moet word toorpcrsoncel in die huidige gc- ons produktiwiteit tc verhoog
by
die
bonus-gclykstcllings- bou meet bly, sal voorsiening en gevolglik ons naslonale inreserwe.
gemaak moet word vir toekom.. kome. Dit kan hoofsaaklik verDit verheug my derhalwc om stigc uitbreiding, en die aan- kry word deur verbctcrlng van
te kan se dat as gevolg van koop van gookiktc akkommoda- die doeltrcffendhcid van ons
hierdic stap die Gcnootskap nou sic sal 'n kostc beloop wat nic bestuur, deur gcbruikmaking
in 'n beter posisie is om die geregvcrdig kan word nie. Ocr- van nuwc tegniekc en die ultbonusse te vcrklaar wat hy halwo is besluit om 'n geskiktc ruiling van idees; verbetering
werklik verdicn en dat dit be- voorstcdclike geblcd te vcrkry van die doeltreffendheid van arreik is sonder om sy groot gel- waarop 'n dubbelverdicping- beid dcur opleidingskemas en
delikc vermoe te verswak.
kantoorblok opgcrig sal word dergelike metodes; die voile be..
wat tussen twee en drie akkcrs nutting van ons arbcidsbronnc;
sal
bcslaan en met 'n fondamcnt en beplande, wetenskaplike ontB ONUS
wat voorsiening maak vir 'n ginning van ons stoflike b ronnc.
Die aktuaris het egtcr nou sy verdcrc twee verdicpings indicn I n dit alles sal die onlangs lnwaardasieo voltooi, en soos lode dit nodig word. 'n Gebou van gestclde Nasionale Ontwikkcreeds in die pcrs sou gesicn het, hicrdic aard wat 'n groot gclyk lingsfonds van die grootste nut
is 'n saamgcstclde bonus van stuk grond dck, sal die wcrk blyk te wees.
£6 7s. 6d. pcrscnt vir die drie van u bestuur en personccl
Die onlan gse devaluasie van
jaar gelHndig op 30 Junic 1949 grootliks vergcmaklik, voorsie- sterling en ander betaalmlddcle
verklaar ten opsigte van aile ning maak vir die geslaa,gde met in,gebrip van ons eie, het In
deelhcbbendc polisse wat op bantering van toenemcnde be- 1 geen opsig die noodsa.ak likheld
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vcrwydcr dat ons ons produktlwiteit en docltreffendhcid moet
verhoog nie.
Devaluasic Is
maar· net as 'n alternatief aanvne.r om binnelandse kostc en
prysc te vcrlaag, en sy wclslac
hang daarvan af of 'n styging
van prysc voorkom kan word.
Indi<'lll kostc en pryse tot 'n
merkbare mate styg, sal die
voordclc vcrkry dcur 'n vcrhoogdc goudprys verdwyn en
sal ons 'n waardcvolle gclcenth<'id Iaat glip bet om ons ekonomic in orde te bring. Dcvaluasie kan nooit 'n plaasvcr~
ve.ngcr wccs vir groter doeltreff<'ndheid nie en dit kan slcgs
dcur middel van grotcr inspanning vir ons moontlik wees om
die voordele te oes van die devaluasic van betaalmiddelc en
die knpitnal tc verkry wat nodig
is vir ons ontwikkcling.
DIE ROL VAN LEWENSVERSEKERING IN BESPARLVG
Dit bring my tot die punt dat
onder huidige tocstande die rol
van Jcwensversekering in die
land se ekonomie selfs bclangrikcr word as ooit te vore. Dit
word op verskillende manicrc
gcopcnbaar. In die ecrste plaas
is l<'wensvcrsekering een van
di<' bestc maniere waarop die
cnkeling kan spaar, nie net aileen we<ms die element van vrywillige dwang ten opsigte van
di<' gereelde betaling van prcmies nie, maar ook omdat hy
wcet dat indien hy te sterf kom
voordat sy spaargcld die bcdrag
berclk bet waarvoor hy bcplan
bet, dit wil se die vcrsckcrde
bcdrag, daardic bedrag nietemin
bcskikbaar raak by sy dood.
Verder is die kanaliscring van
hicrdic spaargcld ook vir die
land as gehecl voordelig omdat
'n groter inrigting sekcrlik bcter in staat is om die groot bedrac te bcle wat saamgestcl is
uit die kleinere bcdrac wat by
wysc van premies ontval\,g is.
Maar nog moor bclangrik as
die spaar-clcmcnt in die persoonlikc vcrsckeringspolis is die
noodsaaklikheid vir Iewcnsvcrsekeringskantore om groot rcscrwe teenoor hul verpligtingc
as geheel te bandhaaf. Die
groot fondse wat dcur Jewcnsvcrsekeringsmaatskappyo gchou
word, verteenwoordig die bedrag wat die maatskappy beskikbaar moet he om te kan
voldoen aan toekomstigc else.
Op hierdic wyse bet u Genootskap opgchoopte fondsc tcr
waardc van mcer as 60 miljoen
pond wat bele is in sake wat die
land se stoflike welvaart aansionlik gchclp bet - deur Jcnings ann die regering en stadsradc en ander openbarc Jiggame, met inbegrip van kerkc,
en in vcrbandlenings wat duisende !cdc en ander in staat gestel hct om hul eie huisc, plase
en bcsighcde en nywerheidspersclc to bckom.
RENTEKOERS
Oorwcging van die vraagstuk
om die voorraad kapitaal tc
V<'rmecrder lei my as van self
na die vraagstuk van rentckoers. In die afgelope twce jaar
bet die regering en verskillendc
stadsrade hmings uitgereik vir
opcnbarc onderskrywing, maar
hierdie uitreikinks was nic
hceltcmal gcslaagd nie. Volgens my mening is die oorsaak
van hicrdie tclcurstcllende rcaksie van beleggers dit, dat onder die destydse toestand die
tcrmc van die uitreikings onaantrcklik was. Vcrder het belc-ggers gcmcen dat die markrent<'kocrs dalk boer as die
r<'nt<'kocrs kan word wat met
die nuwe uitgifte aangebied is
<'n dat bulle gevolglik in waardc sou vcrminder. Die verloop
van sake bet bierdie oorwcging
indcrdaad as juis bevestig.
'n Vcrhoging van die rcntekoers is 'n belangrike asp<'k
wat in gedagte. gehou moet
word by die bantering van die
toestand waa.rin die Unie homself tans bevind. Ek bet reeds
vcrwys na die noodsaaklikheid
om die voorraad kapitaal tc vcrm<'crder, en in bierdie verband
is dit voor die handli.ggcnd dat
spaargeld aangemoedig sal word
dcur 'n hoiir rentckoers. 'n
Hoer prys vir kapitaal sal ook
m<'ehelp om sy gcbruik tc beperk tot produktiewc prosesse
wat mccr dringend noodsaaklik
is vir die ontwikkeling van die
land, en om onnodige spandering tc ontmoedig.
Dit is ook voor die handliggend dat indicn ons kapitaal
van oorsese beleggcrs wil trek,
ons opbrengste sal moet aanbied wat boer is as dergclike
sckuriteite in hul cie Iande. In
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hierdie verband is die onlangse
verboging van remtekoerse op
die Londense mark betckcnisvol.
Die pogings van die tcsourie
om die peil van rentekoerse te
beheer, ongeag die magte wat
op die mark inwerk, het 'n
strcnge bouvas op die lenings
van stadsrade en andcr plaaslike Jiggame sowel ton opsigtc
Nadat skcrp kritif"~ in die Britse parlcment uitgeoefen is, is ' n prakvan hul openbare as hul private
Jenings. In sommige gevallc is tyk wat na niks mindf"r as amptelike bakhand-houery lyk nie, tans in Britdie lccn van geld vir dringcndc tanje stop gesit.
Aan die begin van Au~ustus is op aile bri«:-wf" wat na die
kapitalc werke vcrtraag dcur
dat gcwag moes word op toe- huiteland gaan, dif" woorde , BRIITANJE St DANKIE VIR VOEDSELstemming tot die rentckocs wat GESKENKE" ge~tempel.
dcur die lener gevra is, tcrwyl
in ander geulle looings dcur
Hierdie amptelike bedclveld- lik" en ,,'n sielkundige !later". Brittanje sc gesondheidsdienste
die mat geval bet omdat die tog bet sommigc Brittc Iaat
Dit is nic duidclik of hicrdic wat ook oopgestel is vir besoetcsourie nie sy toestemmlng tot bloos, vera! omdat die stcmpcl vlaag van vrymocdighcid die kers uit andor Iande. Sedertdie terme wou gee nic.
ook geplaas is op briewe wat na gcvolg is van 'n mentaliteit wat diefl. is ook in die pers berig
BELANGRIKHEID VAN REN- Duitsland en Italie gaan. In die in die afgclope jare in Brittan- van twee Suid-Afrikaners wat
TEKOERS IN LEWENSVER- parlcmcnt is dit gcnoem ,vcr- jc ontwikkel hct weens die gc- op besoek in Engcland was en
SEKERING
nederend", ,.onwaardig", ,.walg- woont:e om op Amerikaansc Jief- toe besluit hct om vir bulle elk
dadi.ghcid in plans van eie in- 'n stel kunstandc gratis te kry.
Afgcsien van die uitwcrking
op die kapitale posisie soos ck
spanning staat te maak nie - Omdat bulle besoekers was het
dit gcskets bet, is die pcil van
in aansluiting by die reeds hulle voorkeur bo die Britse bcrcntckoers van die grootstc be- is vcrwant aan 'n andcr be- vroeerc gewoonte om tc stcun lastingbetalcrs gekry wat m oM
langrike
saak
waarna
ck
nou
lang vir Jewensversekcringsop die ,.sterke regtcrhande en toustaan!
maatskappyt'. Ek het reeds die wil verwys. Soos u seker alma!
lojale harte" van die kolonics ,Die Engelsc is mal dees dae,"
weet
word
die
besighcid
van
mctode beskryf waarvolgcns
die Genootskap se fondsc In vcrsekering in al sy vertakkings dan wei of dit spontaan voort- was die kommentaar wat biervcrskillcnde sekuritcitc bcle dcur die Versekeringswct 1943 vloei uit die nuwc sosialisties- die mededeling in die Suidword, waarvan die rente 'n gereei. Ongelukkig, in plaas gocdige hart van Brittanjc wat Afrikaanse pcrs vcrgesel bet.
groot dec! van ons inkomstc van te help in die ontwikkellng in die jongstc tyd ook vryclik Miskien moet disclfdc kommenvorm. Die belangrike punt om van versekering, het die bcpa- uitdeel na buite. Die O.B. hct taar ook maar geld vir die
in ag tc neem is dat by die be- lings van hierdie wet teen die reeds voorheen bcrig van die vriendelikc
uitnodiging
om
rekening van die prcmies wat bclange van die polishoucrs gedeur polishouers betaal moet werk. Ek verwys mccr bcpaald cicnaardighcid in vcrband met vocdsclgeskenke.
word, word rekening gehou met tot daardie artikcls van die Wet
die felt dat 'n inkomste verkry wat verE'Jis dat versekcringsword op die bates, dit wil se die maatskappye nie mindcr as 40
voordeel van die rente-inkomste pcrsent van hul bate in die
word oorgeplaas op die lede.
Unic in bepaalde klassc van
Die groot uitwerking hiervan sekuriteite moct bcle, hoofsaakblyk uit die felt dat die prcmic lik van die soort wat bckcnd is
wat bctaal moet word, byvoor- as
cffektebeurssckuritcite
beeld deur 'n man van 30 jaar <maar met inbegrip van lenings
vir 'n bele Jewenspolis van :£100, op polisse binn€1 hul afkopingssonder voordele, ongeveer £2 1l5s. waardc). Die opbrengs uit cfElf vooraanstaande leiers van die Kommunistiese
sal wces indien geen rente op fcktebeurssekuriteite is Jacr as
die belegging vcrdien word di~ wat in ander klasse van be- Party in Amerika. is verlede Vrydag gevonnis nadat bulle
nie. Indien aangencem word legging vcrkry kan word, soos skuldig bevind is aan sameswering met die oog op die
dat 'n gemiddelde rente van 3 byvoorbeeld eerstcklas verbanpersent per jaar verdicn sal de. Die gedwongc bclcgging gewelddadige omve rwerping van die regering. Die vonnisse
word op die beleggings oor die van so 'n groot gcdceltc van ons wissel van drie tot vyf jaar met 'n boete van 10,000 dollar
hele tydperk van die polis, sal bate in sckuriteito met 'n lac ellc.
die premic in die nabyhcld van opbrengs verlaag dus ook die
I
£1 l5s. wees, en oor die algemccn deurgaanse opbrengs op die toOnmiddellik nadat die rcgtcr ook die versekering gegee dat
gcsproke, hoc boer die gcmid- talc bate. Ek bet reeds die bcdcldc rentekoers waarmee rekc- Jangrikhcid
beklemtoon van bulle skuldig bcvind bet, bet by as die party ondergronds gaan,
ning gebou kan word, hoc lacr verkryging van 'n maksimum- hul advokate van cen tot scs die veiligheidsdlens saam met
sal die premie wecs. Die bc- opbrengs, in oorccnstemming maande tronkstraf gcvonnis hom daarheen sal gaan.
lnngrikheid van rente-element met bcveiliging, sodat dit dui- weens onbehoorlikc godrag tyIn die berekening van die prc- dclik sal wem dat hierdic be- dens die verhoor. Soos voormio Is dus duidelik.
palings van die Wet teen die hecn in DIE O.B. bcrig, bet dit
Wanneer premies bcrckcn bcstc belange van die polis- soms so woes in die hot tocgcword, word noukeurigc skat- houers indruis.
gaan dat amptcnarc In naburige
tings gcmaak van die tockomDames en here, ck het oor alstige nelglng van die rcntc- gemcne vraagstukke vee! Ianger kantore die regtcr tc hulp moes
kocrs deur die Lewensverscke- gcpraat as wat mens by sulke snel.
ringsaktuaris - skattings wat gcleenthcde gcwoonlik do<'n,
Waarnemers meen dat die bcmiskien so lank as 100 jaar maar ek bet geovoel dat dit my
Die regering bet 'n Britse
vooruit moet wees. Die bclang- plig was om op hicrdie alge- slissing van die hof die begin immigrant, Larrctt Battersby,
rikhcid om 'n deurgaansc op- mene vergadcring van <'Cn van van 'n stryd om vcrbanning van wat onlangs na die Unie gckom
brcngs uit die fondse as geheel die vooraanstaande gcldclike in- die Kommunistiesc Party sal
tc verkry wat minstens gelyk is stellings van die land aandag wces. Indicn die vonnisse deur bet met die docl om 'n vcldtog
vir Hitlervercring op tou te sit,
aan di~ wat by die borekening te skcnk aan vraagstukkc wat
van premies aanvaar is, moet ons land en Genootskap raak. dio hooggcregshof gchandhaaf tot 'n ongewcnstc immigrant
\.\ord, sal die party 'n onwettige vcrklaar. Die betrokke immivoortdurend in gedagte gehou
organisasie word. Dat dit hom grant, wat tans weer in Engeword, hoewcl by enigc indiviVERTROUE IN DIE
ducle belegging die mate van
nic veel sal help om onder- land is, bet Hitler as 'n heilige
TOEKOMS
kapltale sekuriteit en inkomste
gronds tc gaan nie, het reeds
vercer en hy wou vir hom 'n
die hoofoorweging is. By die
In die moeilike en vcrontrus- gcblyk uit getuienis tydcns die
skatting van toekomstige rcntcverhoor. 'n Paar lede van die monument in die vorm van 'n
tendc
tye
wat
ons
land
nou
kocrsc, moet die aktuaris in gc-vcilighcidsdicns propaganda-instituut in dlc Unic
dagtc hou dat die aanvaarde saam met die res van die we- Amerikaanse
koers een sal wces wat gcrc- reid deurmaak, skyn dit of ons hct tot groot ontnugtering van oprig. Van Engelsc en Joodso
delik verwag kan word op die ongetwyfelde sonnigc tockoms die beskuldigdcs gctuig hoe kant is stcrk vcrtoc tot die
gcmiddclde wat gehandhaaf soms onsigbaar is, maar ck bulle opgenccm was as lede van
moct word. Rente wat bokant moot u meedeel dat u Dirck- die party - soms in bale hoi! regering gerig om hom die land ,
die beraamde koers vcrdicn sie nie die toekoms van ons posisiro. Die aanklaer bet dan te belet.
word verteenwoordi.g 'n wins land met bcdruktheid t<'gemoct
vir die Genootskap en is gc- sicn nic. Ons is 'n jong en
woonlik beskikbaar vir verde- vooruitstrewendc volk en b<'skik
ling onder die polishoucrs in oor onberekenbare waard<'s in SM 4029
die vorm van bohussc. Hocr wesenlike rykdomme van 'n
rcntc-verdienste is indcrdand land wat die voorwcrp van die
dikwels ecn van die belangrik- ondcrnemingsgees en bekwaamste surplus-bronne in 'n lc·wcns- heid van sy volk is. Indien
hicrdie noodsaaklike hoedanigvcrsekeringsmaat~kappy.
Van wat ek gese bet, sal dit hedo vir die ontwikkeling van
blyk dat die lede van die Gc- die land kragdadiglik aangenootskap
regstreeks
geraak wcnd en in die regtc ri~ting gcword deur die rentekoers wat lei word, is daar geen denkbare
op bul beleggings verdicn word bcperkings aan die vooruitJl'ang
in die premies wat bulle bctaal wat ons kan maak nie. Tydcen in die bonusse wat bulle ont- like moeilikhede mag ons laat
vang. Nou, dit is nic die bclcld afwyk in ons voorwaarts~ mars,
van u Direktrure om mce tc maar dit kan en moet oorkom
help om rentekoerse omhoog tc word sodat ons bcstemming as
dryf na 'n pcil wat die ekonomlc 'n tevred€1 en bloeicnde volk wat
van die land sal bcnadccl nic, deur die hele wereld hooggeag
tog vocl bulle dat ons polis- word, voor ons ontvou kan
houcrs geregtig is op 'n billikc word. Dit is in die najaging
en regverdige opbrengs uit hul van hicrdic doel dat u Gcnootbelcggings. Waar bulle 'n groot skap 'n opbouende en wescnlikc
nnsionalc instelling vertecn- aandeel kan necm.
Ten slottc wens ck my waarwoordig, bcsef u Direktcurc
dat indien 'n Clrnstige noodtoc- dcring uit te spreek vir die gcstand in die land sou ontstaan, troue en deeglikc diens wat my
dit hul vaderlandsliewende plig kollegas in die Direksi(' van die
is om in die Jig van hul verplig- Hoofkantoor gclewcr bet. Hul
tinge teenoor Jedc die regering bereidwilligc medewcrking bet
tc ondcrsteun sover as wat die my taak as voorsitter aanmerkGcnootskap se geldclike vormoe Iik verlig.
Dames e•n here, dit V<'rh<'ug my
dit toclaat.
nou om voor te stcl dat die 104c
RF.J,EGGINGSBEPALING~
jaarverslag van diE' Direksic vir
VAN DIE VERSEKERING~ die jaar geeindig 30 Juni<' 1949
WET
met sy mee,gaande gcldcllke
Die vraagstuk van die op- staat, ontvang, gocdgekcur en
brcngs uit rente op ons fondsc aangenecm word.

Nuwe Orde Van Vry Vra
En Vry Gee In Brittarlje

Rooi Belhamels In
V.S.A. Gevonnis

·Ongewenste
Immigrant

Rook

SPRINGBOK

Mediu~
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VerWyder Die Bron Oral in die land gaan die geroep op · om groter eenheid
- tot so 'n mate dat sommige selfs pleit vir die begrawing
van sekere feite in die geskiedenis wat dalk in die pad van
,nasionale eenheid" kan staan. Ook Die O.B. is 'n voorstander van groter eenheid - dit waarborg sy ontstaan in
1938 - maar voorda t ons beJ:eid is om 'n heldeverlede t e
ver geet, verkies ons om dill wortel van die verdeeldheid aan
te pak. En nou is dit 'n feit dat die bron van verdeeldheid
n ie gesoek moet word in die een of ander gebeurtenis in die
geskiedenis wat ,gevoelens kan seermaak" nie, ook nie in
die een of ander volksfees van die Afrikanerdom nie. Ons
kan ons h ele geskiedenis begrawe en daarmee a l ons volks·
f eeste met 10 Ok tober inkluis, en die dag na so ' n begr afnis
sal daar nog 'n ,opposisieleier" wees wat soos 'n br ullende
leeu sal soek om die r egering te verslind, en sal ons volks·
raadsittings nog jaar n a jaar geopen word m et , m osies van
wantroue". Want die volk sal nog in twee of meer k ampe
verdeel sta.an, elkeen met sy eie pers en sy eie or g aniseerders wa t betaal word om wan troue en misn oee t een die
ander op te wek - georganiseerde volksver deeldheid.
Want die bron van ons verdeeldheid, en daarmee
ook van al die onnodige bitterheid, is die Britse parlementere stelsel wat volksgenoot teen volksgenoot
opsweep oor dinge waaromtrent by nadere ontleding
geen of weinig verskil van mening bestaan.
BELAGLIK
Laat ons vir 'n oomblik die belaglikheid van eenheidspleidooie deur voorstanders van die parlementere stelsel aan
die lig stel. Die pers van die regering maak groot ophef
oor die onverantwoordelike en skadelike uitlatings en optrede
van dfe ,Leier van die Opposisie" - en dat genl. Smuts se
optrede inderdaad skadelik is gee ons toe - maar intussen
beklee genl. Smuts die AMPTELIKE betrek king van ,opposlsieleier," dit wil se teenstan der van die r egering, wat u it
hoofde van sy amp a lles m oet veroor deel en teenstaan wat
die regering doen of beoog!
,Dlt kom on s voor dat dit baie meer onverantwoor delik
is om 'n man aan te w ys as ,opposisieleier" en hom £2,000
per j aar t e betaal vir sy taak om die regering in a lles teen
te sta.an, as om daardie betaalde taak met buiten gewon e
ywer uit te voer. Of wat sal 'n mens se van 'n bokser wat
vir hom 'n slaanbal aanskaf en dan by die publiek gaan kla
as die ding hom hard in die gesig tref? Dit is mos die
bedoeling dat die ding moet terugslaan !
Of die Ieier van 'n ,opposisie" - ongeag watter partyleier se beurt dit is om die amp te beklee - sy werk met
nougesetheid doen of sy plig verwaarloos, dit is onver antwoordellk van enige stelsel om formeel voorsiening te maak
vir 'n besoldig de opposisiesk ap wanneer selfs binne die
h egst e eenheid - die huwelik - teenstand g ra tis en ongevraagd verkry k an word.
D it verg geen betoog om te bewys dat die partystelsel
in 'n land soos Suid-Afrika met sy twee bevolkingsgroepe
sy lyne tussen hierdie twee groepe trek nie. Elkeen kan dit
sien. H oe mense daarom kan hoop om deur die uitskakeling
van ,verdelende" faktore van die verre verlede eenheid
tussen die twee groepe te bewerkstellig onderwyl bulle die
grootste verdelende f aktor van die HEDE bly h andhaaf,
gaan ons versta nd te b owe. Dit is soos 'n akkedis w at
skrik vir sy eie stert on derwyl die kat met h om speel.

WAT ONS NIE MET
VRYHEID BEDOEL
J. H. R., Heidelberg, skryf:- kore en orkeste.

G€durende die afgelope weke,
tydens die Krugerdag-vierings
asook tydens die onthaal van
die Oudstryders, is daar baie gepraat van, en geskryf oor en gesmous met die woorde ,Vryheid
en Republiek". In die eersvolgende weke, tot met die anthulling van die Monument, sal
hierdie woorde in toenemende
mate gebruik of misbruik word.
Vir ons as Brandwagte is
hierdie woorde oneindig meer as
loshangende en sentimenteelmooiklinkende frases waarmee
die gevoelens opgewek moet
word ter bevordering van die
prestige van een of ander party,
of met die oog op 'n volgende
algemene verkiesing. Dit het inteendeel 'n deel van onsself geword- ons
onvoorwaardelike
ideaal waarvoor ons gestry het
en nog sal stry met aile middels tot ons beskikking-hetsy
konstitusioneel of te nie! En
as on~ dus praat van 'n republiek dan bedoel ons 'n soewerein-geheel onafhanklike republiek en beslis nie 'n regeringsvorm wat die n:aam republiek
dra en dan gekoppel is aan
sogenoemde ,Suster-State" nie.
(Een seksie van hierdie ,Susters" is terloops nie-blank en
die ander seksie het ons met
aile middels tot huile beskikking
probeer uitwis!) En as ons
.praat v~n vry~eid. dan bedoel
ons beshs ook me diCselfde soort
vryheid as wat Veldm. Smuts bv.
daarmee bedoel nie!
waar dr. Malan dus op 'n
Krugerfees gepraat het van 'n
republiek wil ons beslis beweer
dat ons nie belang stel in daardie soort republiek wat hy ons
voorhou sedert sy onlangse terugkeer uit Londen nie,-al beskou Adv. Strydom ,die republiek binne die State bond" as
'n ,eerste stap" en a! sou die
woorde ,Voor-as-nog" ook in dr.
Malan se verklaring voorgekom
het soos Prof. Fanus du Toit
dit dan graag sou wou sien!
En waar Min. Havenga as
Oudstryder op 'n Oudstrydersfunksie beweer dat ons so vry
is soos enige land in die wereld,
daar wil ons in aile belecfdhcid
van hom verskil, want ons mag
wei die reg he om vry te word,
maar dit aileen maak ons nog
nic vry nie. En in hierdic verband het die J eugleier onlangs
die H.N.P. se republiekeinse
strewe as volg opgesom :.,As ons kan dan wil ons nie,
en as ons nie kan nie, wei, dan
kan ons nie."

DIE BRON
Nee, dit is nie die enkele volksfees of 'n jaarlikse saluut
aan die baie Afrikanerhelde van die verlede wat die twee
bevolkingsgr oepe van mekaar weghou nie - dit is die n im m erelndigende h aatopswepery en wantrou e-saaiery van 'n
horde betaalde politici wat op staatskoste die lan d deur kruis
om elkeen sy bandvol munt t e s laan uit die sentiment wa t
in die boesem setel van die t wee bevolkingsdele wa t m ek aar
in die verlede weerstaan b et .
As Afrikaner en Engelsman ooit tot nasionale eenheid
moet groei in ons land - en niemand begeer dit sterker as
die Ossewabrandwag met sy begrip vir die waarde van volkseenheid nie - dan is 'n voorvereiste daarvoor die afskaffing
van die parlementere stelsel. En dit is nie 'n ,ideologie"
waarop die Ossewabrandwag die kopiereg besit nie. Uit 'n
berig in hierdie blad blyk hoe selfs 'n ,Sap-blad" met sy
lesers dertig jaar gelede al geywer het vir hierdie saak, en
h oe ook E ngelssprekendes voorstanders van die gedagte was.
A s ons iets wil bereik op Monumentkoppie die end van
die jaar - iets wat die Voortrekkers se nagedagtenis werklik
waardig sal wees __:_ dan sal dit wees om in plaas van 'n
neutrale staatsformaliteit - of ter aanvulling daarvan as
dit dan nie anders kan nie - gebruik te maak van die volksverteenwoordigende byeenkoms om 'n eie staatstelsel - die
partylose staatstelsel van die Voortrekkers - daar te aanvaar vir Suid-Afrika. Dit sal 'n lewende m onument wees
wa t ' n praktiese by drae sal lewer tot die so sterk b egeerde
, nasionale eenheid" wat in die huidige omstandighede vir 'n
paar da e b y Pretoria geveins sal word, maar vier wek e lat er
in die pa rlem ent weer in al sy gebrok enh eid openba.ar sal
word wanneer die jaarlikse ,gebruiklike m osie van wantroue" van die , Opposisie" die georganiseerde twis vir die
nnwe jaar sal inlui.

.JSoos Ons Lesersj
Dit Sien

Moet Volkslied
Sing Na Fees
,Rieordo Macaria", Stellenbosch,
skryf:Ons lees vandag byna niks
anders as berigte oor feesvierings in die koerante nie.
Daar is baie wat mens laat
trots voel, maar ook besluite
van Staatswee wat mens se
bloed laat kook, byvoorbecld die
besluit dat geen vlag gehys en
geen volkslied gesing mag word
nie. Is ons nog nie genoeg
getrap en beledig nic? Gaan
die Afrikaners meedoen met die
uitvoering van die amptelike
program? Dit sal uiters jammer wees as daar onaangenaamhede moet plaasvind, maar dit
is seker dat daar nie met fakt
opgetree word nie.
Ons vlag en ons volkslied is
ons weer ontneem juis daar
waar enige nasie sou geveg het
om dit kon he. Gaan ons maar
le om getrap te word? Nee,
en nogmaals nee. Maar ten
einde orde en vrede te bewaar,
wil ek die volgende plan aan
die hand doen : Die rotsvaste
Afrikaners trek op in hul
duisende met hul toegerolde viae

Hulle is daar
net om te kyk en te luister na
wat verrig word volgens die
Regeringsprogram, maar nie om
deel te neem nie. Die amptelike program moet uitgevoer
word sonder stoornis, maar sodra dit afgehandel is, dan kom
die Afrikaners aan die beurt.
Hulle viae word ontvou, en met
die wapperende viae sing die
Afrikaners hul volkslicd- al vier
verse. Daarna gaan hulle van
die feesviering weg. Op die
manier kry die rcgering sy sin,
sonder dat die Afrikaners aan
die klug-onthulling deelneem.
Daar moet geen toesprake deur
Afrikaners gehou word nie;
alles moet deur die massa uitgevoer word, en later wanneer
ons die geleentheid hct, sal ons
'n egte Afrikaanse feesviering
hou in die gees van ons vaders
(Brief verkort)

aan die nagedagtcnis van die
Voortrekkers te bring, mits die
strenge nasionale gees van die
plegtigheid gehandhaaf word.
Die bond keur egter die uitnodiging aan Veldm. Smuts, om
as een van die feesredenaars op
te tree, ten sterkste af, omdat
sy teenwoordigheid, in daardie
hoedanigheid, by so 'n grootse
geleenthcid, ontstigtend sou
wces.u

Ek het persoonlik by die geleentheid toe die mosie bespreek
is, aan die hand gedoen, dat ons
soort republikeinc van die inwydingsfecs moct wegbly, en dat
ons dan later, as die onnatuurlikheid op 'n end is, op ons
eie manier sa:l gaan hulde bring
aan die eerbare nagedagtenis
van ons Voortrekkerstamgenote.
Sou Majuba-dag in Februarie
1950 nie JUIS die geskikste
datum wees nie?

Eenparige Besluit Protes Teen
,Oom Gandhi", Kaapstad, skryf:
Kommunistiese
In verband met die konferensie en eetmaal van die Bond
Vergaderings
van Oud-Gelnterneerders en
Pclitieke Gcvangenes, op 1
Oktober te Pretoria gehou,
waarheen ek spesiaal van Kaapstad gereis het, wens ek net 'n
belangrike eenparige besluit wat
ons ou ,tronkvocls en doringdraadsitters" op die konferensie
ge;1eem het, onder u lesers se
aandag te bring. Dit lui:,Die Bond vcrwelkom die
pogings van die Voortrekkermcnumcntkomitee
om
ook
Engelssprekende landsburgers
die geleentheid te gee om hulde

Protes teen die hou van
Kommunistiesc vergaderings is
verlede week dcur die kongres
van S.A. Landbou-Unie in Kaap·
stad uitgespreek in 'n besluit
waarin die regering versoek
word om onvcrwyld stappe te
doen teen hierdie toedrag van
sake.
Lede het gese dat as toegelaat word dat Kommunisme 'n
vat op die nie-blanke kry, die
toestand hande uit sal ruk.

Weste Mis ,, Vendusie'' ,
Van Duitsland Weens
Kabinetskrisis
Die Russiese maneuver om 'n mense in Sjina verstewig het,
Duitse ,republiek" in Oos-Duits- uit te klop.
land tot stand te bring, en wat
deur die Duitse volk met d i e - - - - - - - - -- - -K93
grootste ont.<;teltenis ontvang is,
het saamgeval met die twaalfde
kabinetskrisiss in Frankryk
sedert sy bevryding. Vir meer
as twee wekc was Frankryk
sonder regering sodat die Westerse moondhede geen daadwerklike stappe kon doen teen
die Russiese set nie-wat genoem word .,die begin van die
opveiling van Duitsland." Hulle
moes eers sit en wag dat Frankryk weer 'n regcring kry. Daar
is byvoorbeeld die kwcssic van
dip inlywing van Wes-Bcrlyn by
die Wes-Duitse Republiek en
sel{erc ekonomiesc maatrecls om
die Russiese politick te dwarsbcom. Dog parlementere onin die B A D • •
doeltreffendheid het kosbare dae
laat verby gaan sonder dat iets
gedoen kon word.
.
Voeg K.W.V.-Eau de
Met hierdie slakkegang-metoCologne by die water
des word glo gehoop om die
om die gevoel van perRussiese kolos, wat intussen sy
soonlike frisheid te verhcuvas op nog 1,000 miljoen
hoog. En daarna ... gee
K.W.V. - laventel u die
geurigheid van ftkoel
laventcl.
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Suid-Afrikaanse Spoorwee
Ul\lJE-TYDTAFEL
Dit word vir algemene inligting bekend gemaak dat 'n nuwe
Unie-Tydtafel ''anaf Maandag,
28 November 1949, in werking
sal tree en binnekort by Spoorwegboekwinkels te koop aange!»ied sal word.
l\loontlike passasiers word
aangeraai om bulle plaaslike
Stasiemeester of die Publisiteits- en Reisafdeling te raadpleeg alvorens reise oor lang
afstande te onderneem.
W. M. CLARK,
Hoofbestuurder.

KWV
-Eau de Cologne
EN

·Laventel
PRODUKTE VAN SUID-AFRIKA
Enigste Suid-Afrikaanse Distribueerders : H. J. Niehaus (Edms.) Beperk,
Posbus 2108, Kaapstad.
Posbus
4883, Johannesburg.

BLADSY VYF

DIE O.B., WOENSDAG, 26 OKTOBER 1949
rABIEF VIB OEKL&S!IIFISEEBDE ADVEBTENSU:S:
BW.houdellke Kennler-tnra:
(Verlowlng, huwellk, geboorte, aterfgeval, In memoriam, gelukweDIIDg,
ens.) 1d. per woord; minimum 2/8 per plaslng. Vooruitbetaalba&r. VIr
herhallngs 2:! pat. arstac.
Bandell!Ad\ ertena~s:
Eerate plaalnji:, 2d. per woord. VIr herhaliDgs 25 pst. afalag.
Intaer~r~ld op ., Die 0.8." <vtnkl'n weekllkl): 12/8 per ja&r of 6/3 per
6 maande. VoorUitbetaalbaar. Stuur advertenstegeld, bestelllngs, en lntekengeld
na \ 'OORSLAO <ED.US.) BPK., Pos bu 1411, Kaapetad..

IN )IE:\IORLUI

MEDISYJ\'E

.,In tere gedagtenls aan ons llewe
eggenoot en i'll'I>PI•. l 'h•h·r Vl~tor, wat
op 22 Oktober, 3 l&ar gelede, so
l!klellk oorlede Is." Mev. M Victor.
26/10/1B

Gt;SONDBEID Is u regmatlge erfents, oortutg u self deur ODS behandellngs te gebrUik en u kwaal te ontwortel, skryf, lnligting gratis, BoeregenH'smlddels, Posbus 4272, Johannesburg.
B/1/9/49

ALOEl\IEEN

.. nt:nout:JM"

VaktmMiooord,
Po~bu•
J{roondal ,
JU STENBURO.
Telefoon 102:1, Ru8tenbur lf.
Goele amaakllkc eteo, elektrleae IIC,
blnneveermatraue, water In kamera,
perdry, besle awembad,
tennis en
ander sport. Moolste plek van omgewlng. Terme redellk. K. J. ){, :Behrens.

WEENS GEBREK AAN
R U I 1\1 T E
VERSKYN
DAAR
NIE
HIERDIE
WEEK 'N BOEREJEUG
NIE.

Ooreenkomstig die spr eekwoord dat berou altyd te Iaat
kom, is die Amerikaanse oorlogsleiers tans erg besorgd oor
die feit dat hulle t~egelaat h et dat die belangrike proefwerke van die Duitse oorlogswetenskaplikes in Russiese
hande geval het. Aan 'n kommissie van ondersoek oor
wapentuig b et kapt. John Sides, deskundige in vuurpylwapens van die vloot, gese dat die Rosse waarskynlik in
staat sal wees om die so hoog geroemde B36-bomwerpers
Die volgende maats verjaar wat die atoombomme oor Rusland moet strooi, met vuurgedurende die volgende week.
pylwapens af te skiet.
Ons wens hulle van harte geluk.

VERJAARDAGKETTING

Slektes en kwale ' ·erban! Operaales vermy en gesondheld berate!.
Waarom dan sal u Ianger ly? Skryf,
meld
besonderbede,
raadpleeg
Die 29
Doerevrou, Bus 7:>59, Johannesburg.
(Nr. 2) 1/9/49 30

Kamerade! Aa.ndag!
Stuur a! u produkte aan U. S. Bel· 1
llnlfan, !\lark Agente, Ultenhage. Tel&.,Blank S.A." F'oon
grarlese adre8:
BOEB\IEEL met ona bekende ateen- 1063. As JUlie die dorp beaoek kom
meule gemaal 2117 per 100 lba.; geslrte gesels •n bletjle. Dlenswlllg.
meel 2'19; wltbroodmeel 26/~; 28/1
21/9/TK
algar 100 lba. - L6·meel 26/6; Melk2
meel 22/6;
Vark-vetmaakmeel 22/8
algar 1~0 Jba. - Welcome Dover Kombullllowe met akoorateenpype: Grootte
1\IEUBELS
3
7 £6 :!/-; Grootte SA £7 10/·.
Slult asaebller bankkommlllle In en
:\I El'BELS.Beter meubel.s teen
atuur gebrulkte aakke teru~t. K. M. B.
bllllker pryse
BabawaentUes, atoot·
llllalon >;to~. Ellm, K.P.
karretjles, drlewlele, llnoleums, tapyte, i
ens., ook altyd In voorraad.
Geen
Katalogus. Meld . waarln u belangstel.
- \'ISSEB-llECBELS, Langstraat 291.
Kaapatad.
3/12/11
WATTELPALE
EN
~PABRE.Hoekpale 8 voel lank, 6 tot 8 dulm
bokant dtkle 2/ · atuk.
Gewone pale 6 voet lank, t lot 6
RADIO
dulm bokant dlkle 9d. atuk.
SpanpaaltJies i voet lank, 1 ~ tot 2~
duim bokant dlkte .£3 10/· per 1000
LOUW E..'< LOUW, die Beroemde
Radto-ingenleurs, Stasleweg, PAROW,
met bas.
Speslale alrlngstokke vir labak 4 ~ ot verkoop en herstel Radio's en Elektrlese
5 v·oet lengtea .£2 1:1/· per 1000, met Toestelle. Gereglstreerde Elektl'lslteltsaannemers. Foon 9-8435
bll<!.
Gel ewer Cbarlcslownstaale. Beale! van:
L .S. Buys, AmoJubR, l'.K. Chnrll'fll.own.
Kontant met bestelllng.
31/8/TK

SOUT
GESERTIFISEERDE
GROENTESAAD
Chantenlly·wortela

8/·:

Detroit-beet

'1-: Blaarelaal 17/6; Spltakopkool 8/·
per pond, poavry. Verkry volledl&e
pryalya van Prt:ntlero, P.K. Sch~mans
boek, Oudtaboorn.
6--iTK

. ORYSHARE
GR\.... ti!\.Rt:, akllfera, ou voorkoms,
onnodll:. Oortuls u aelf deur OR\'!'·
K,, ,,R\\ O~D t:R
die jongate kunamatlge wtreldwonder, haar en kopvel
voedlngamlddel te cebrulk, skadelooa,
kleuratofvry, '5/ - per bottel. seld met
beotelling.- B<M>I'I'pnf'!'smldd~ls, Poebus
4.272, Jobanneaburc.
D/l/9/49

!lOUT vir dadeltke aflewerlng In
goete sakke.
Bra11dwagte, om 'n
eerltke bestaan te maak vra ek u
vrtendellke ondersteuntng deur van my
soot te bestel.
Speslale A1 80/.;
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2
60/ • per ton vrygelaal.
Soutwerke
tevredenbeld
gewaarborg.
Adrea:
Komdte. !\lev. :\lartte Venter, Possak
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein.
19/1/TK

Nuwe selsoen soul In sterk aai<Jte
as volg:Speslale aneeuwit 80/ - per ton.
Sneeuwit No. 1 70/- per ton.
Wit No. 2 60/- per ton.
Wit No
3 50/· per ton.
Sneeu.,.,..lt fyn tafel- en botter~out per
200 pd. 10/-; 100 pd. ~/-: 50 pd. 2/8.
Vry .:elaat soutwerke vir tevredenbetd
en dlldellke anewerlng, probeer:, •. t'oarle, \ 'eldkomet, P /Sak No. xt,
Arbeld•loon, Bloemlootetn.

PAS OP vir hulle!
Hulle is nuttige clinge,
wanneer reg gebruik. Maar
El\IGEEN van bulle kan 'o
brand laat ontstaan wat u u
buis en sy inhoud kan kosI
Gebruik bulle dus verJig/ig
-en sorg boonop dat u beskerm is deur-

.. Be.oek ooa Tak ln die Wandelgang, Groote Kerkcebou, ..-1r Badloe,
El~kt1'16e ToesteUe eft M~bdtl. Skryf
aan ODS Posbeste!Ungsafdellng, Pbll
~forkd,
Posbus 2721, Kaapstad."

'n SANTAM-Brandpolis

•§AN TAt!\•

PLUIMVEE

SUID·AFRIKAANSE
NASIONALE
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK.

Qle Bate l"'Jma em a PLUDIVU,
lltDCBS M -der PIWDUKTJ: .. atau Ia:

Takke en Agentskappe

Oral

280B-3a
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GEHOORAPPARAAT
OOK IN VOORRAAD

Die Voortrekker..Ap~eek
Kerklaan, KAAPSTAD.
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN.
of akr7f om BMODderbede.

Hy bet gese dat lugafwt>crgeskut waarmee Duitse wete nskaplikes aan die ein.de van die
oorlog besig was, pens en pootjies in die Russiese hnnde geval
b et. Een van hit>rdie wapt>n!>
was die \Vassertall-vuurpyl wat
teen 'n s nelheid van 1,700 my!
kon trek en sy doelwit u itsoek. As die oorlog 'n jaar
Ianger geduur bet, sou Amerikaanse bomwerpers nie in "taat
gewees bet om sonder on u itstaanbare verliese oor Duitsland
te vlieg nie, b et by gese.
Die Amerikaanse leers wat
oor Duitsland gevlieg hct na die
deurbraak in die weste, is op bevel van Washington tcruggehou
in hul opmars ten cinde die
Russe eers •n kans to gee om,

Britse Generaal
Lek Lippe Af Vir
S.A. Lugmag

Sold-Afrika se plek in 'n toekomstige oorlo,g is deur die
Britse generaal sir Francis de Guingand in 'n toespraak in
Johannesburg voor die kamer van koophandel behandel. Hy
het gese dat dit nodig is om Afrika te organiseer as een
van die verdedigingsgebiede van die Atlantiese Verdrag.
Sold-Afrika moet aan een van die groot verdedigingstelsels
deelneem.
Hy het gcs~ dat hy baie beindruk was deur die Suid-Afrikaanse lugmag in die afgelope
oorlog en hy meen dat ecn van
die groot bydraes van die Unie
kan wees om sy plek te neem
in die lugplan, wat dit ook al
mag wces.
Dat hierdie Britse generaal
onder die indruk van die kranigheid van die Suid-Afrikaanse
lugmag verkeer, is natuurlik
niks vrcemd nie.
Selfs die
Duitsers h et met die hoogste
!of gepraat van die Suid-Afrikaanse lugmag. 1\faar wat die
lugplan ook al mag wees, kan
Sold -Afrika maar net hoop dat
dlt nie wet>r 'n h erhaling s al
wees van die afgelope oorlog
toe dit ons lugma nne 110 taak
was om uit Italil! oor Duitsland
na Warskou te vlieg om Poolse
opstandelinge van voorrade te
voorslen ondt>rwyl hul Ru!'l!'liese
bondgenoot 'n paar myl da.arvan
gesit en nlk11 doen bet nie. In
hierdie taak-die vuilwerk van
die Geallieerdt>H-het die Su idAtrlkaan~~e lugmag dlt> swnarste
verlit>se van dle bele oorlog
gely-oSo swaar dat re!!erwes in
aller haa.'l u it die U nie ontbied
m O('s w ord om die uitgedunde
geledere aan te vul.
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Brio&' o ooprta 11e voorakrtf vir brUle aa o-.
OOEIE WERK TEEN BU.IJKE PBYSE.
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NOVt;l\JBER
Charles Kemp, Kirkwood.
Andries Nleuwoudt, Vryburg.
Jan van der Merwe, Pai!orl.
Anna du Tolt, Wellington.
Marla NortJ~. Kafferakraal.
Rlna Kilian, Ttervlel.
Dina de Ja~ter, BOI!h~k. 'fvl.
Hermanua Potgleter, Boebokrand,
Tv I.
Annaljle van der Merwe, Slellenbosch.
Marla Welthacen, Moolnool, Tv!.
Aletta Ekateen, Paarl.
Aletta Nleuwoudl, Vryburc
Hendrlk Nel, Kakamaa.
Eckley Dykman, Paarl.
Pleter Ekaleen, Agter-Paarl.
Maryna Nlemand, Oudtshoorn.
Jean de Freltae, Wolhuter,
Johanneaburc.

C. M. ELOFF EN KIE.
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Belloek

OKTOBER

Hester du Toll, Wellington.
Hennle Burger, Bro.ndvlel.
WIIIem Fourle, Luckhott, o.v.s.
Susanna van Wyk, Bullfonteln.
Casper Schutte, Potchefstroom.
31 Ren6 Dempera, Paarl

MARKAGENTE

NOU SPYT OOR PASELLA
AAN ,PREMIER,, STALIN

KANADA MAAK
BANDE LOSSER
Die Franssprekende Eerste
Minister van Kanada, L. St.
Laurent, is tans besig om die
bande met Engcland losser te
maak. Hy het verlcde week 'n
voorstel by die parlcment ingedien wat beoog dat Kanada
voortaan die mag moet besit om
sy konstitusie self te wysig
Soos die toestand vandag is, kan
wysigings slcgs deur die Britse
parlement aangcbring word op
voorstel van die Kanadese parlement.

e

Hy wat in ,Dit>
O.B." adverteer is
werd om ondersteun
te word!

volgens afspraak van die ,Drie
Grotes", Oos-Duitsland te beset,
en daarmee ook die lewensbelangriko proet-inrigtings van
Dultse wetenskaplikes.
Aan die vrcdeliewendheid en
demokratlese oortuig ng van
,Premier" Stalin is toe nog
vaster geglo as aan die beginsels
van die Atlantiese Handves.

Masjien Sal Skaak
Speel En Toekoms
Voorspel
Van die mcganiese brein wat
reeds wonderbaarlike berekenings doen word nog steeds
hoer
vcrwagtings
gekoester
deur wetenskaplikes. 'n Tyd gelede is berig dat hierdie menslike skeppings eerlank in staat
sal wccs om skaak te speel en
dat geen mens die geringste
hoop sal hO om teen bulle te
wen nie. Die jongste voorspelling is di6 van dr. Grey Walter,
'n Britse gcleerde wat verklaar
dat voorlopige samesprekings al
gevoer is oor die oprigting van
'n ,mcganicse brein" met 10,000
selle wat gebruik sal kan word
om cnige toekomstige gebeurlikheid uit te werk. Die masjien
sal byvoorbceld in staat wees
om tc voorspcl wat die gevolge
van dcvaiuasie sal wees of wanncer 'n toekomstige oorlog
waarskynlik sal wees. AI wat
nodig is, is dat alle gegewens in
verband met sake soos voedsei,
produksie, bclasting en bonderde ander dinge in die masjien
geplaas word, en dan die hefboom te draai.

So lewe die 12 miljocn vlugtf'ling-gesinne
in 'n groot deel van Duit8land . . . . . . .
gesinne van ee1·tydsc welgf'~,telde hoere wat
hulle plase en al hullc hcsittings deur die
Russe verloor hct.
Sulke mensc het ons
hulp dringend nodig.
.

Help ons om te help!

D.A.H.A.
HOOPSTRAAT 1058, KAAPSTAD

BLADSY SES

DIE O.B., WOENSDAG, 26 OKTOBER 1949

VVAT GEBEUR AGTER DIE Skoolgaande Jeug
Word Speelbal
YSTERGORDYN?
Die ystergordyn gaan dwarsdeur Duitsland van die stad Lubeck
wat in die Noorde gelee is, tot in die Suidelike Thiiringen. Dit is gevaarlik om in sy nabyheid alte nuuskierig te wee!S - en baie mense het al duur
vir hul nuuskicrighe id moes betaal. As jy verhinding met familielede in
die wester se gf"hicde h et, staan dit gelyk aan ' n sam eswering met die
vyand. Elke Duitser k en die gevaar van die Sowjetiese buurman - die
meeste h et dit aan bulle self ondervind.
Ook die \Vestersc besettingsmagte het mcttertyd hul geesdriftigc ,.The Russians arc our
Friends" van vier jaar gcledc
moes hersien en verander, en
heclwat daarby leer. Die waarskuwcnde Duitse stemme-wat
nie van Nasionaal-sosialistiese
kant gekom het nie-is met
dreigemente van swaar straf tot
swyc gebring. Vandag i.J dit
so, dat die Amerikancrs hulJe
by die Beierse-Saksiese grens
(die Sowjet-grens) deur D uitse
polisic laat aflos, waar moontlik,
om sodocndc gevaarlike grensinsidentc te verhoed.

\'rouens in ou, gesk eurde verbleikte soldate-unif orms waa rvoor m ens nie eens ' n knoop Iron
koop nie.
D'GURDE R AS S W ARTl\IARH.

Terwyl mens in die sogenaamde ,.vry winkels" wat deur die
Russe georganiseer word, alles
kan koop wat jy nodig het, is
die prysc daar meestal 100%
bokant die swar tmarkpryse, en
die honger en armoedc dryf die
mense om, nietecnstaande sk er:v
teenmaatreCJs en allc gcvare,
oor die grens te sluip en in d ie
.,sonnigc \V estc" dcu r ·m id d el
Vir iemand wat 'n reis van van ruilhandcl 'n bictjie eet die Westc na die Oost<:> wil waag, warc tc kry.
is dit raadsaam om kort v!>or die
N ood, eUende en K ommunisystergordyn te voet oor die
.,groen· grens" te sluip. 1\lens b t ie!>e druk is die lewensritme
nooit sek er, of d ie Rus in d ie \'an h il'rdie allerarmst e me nse.
oomblik wat jy oor die wetlike Tog is dit die opperste Rusgtl'n!l gaan, nie m iskien n og 'n sicsc owcrhcde sc beleid ook
paar wer ker s vir d ie Uraniumm yna n od ig bet n ie, en d.tu beteken jou wettige pas en
pap ie re niks. Is jy eenmaal Die eerste van 'n paar artlanderkant die grens, is dit be- l<els deur ons Duitse korrestreklik maklik om tc verdwyn, pondent wat so pas 'n been
nieteenstaandc
swe.ar soek agter die Ystergordyn
strawwe, is daar gcnoeg hande
gebring bet.
wat die ,.vreemdeling uit die
\Vcste" sal help en vir hom
skuiling vind.
vandag nog om hul burgers
en soldate van hierdie stcdc
ONGELOOF LIK
van ellende weg te hou,
I ema nd wat d it n ie self ge.,ien en in die strate sien mens min
bet nie, k an n ouliks d ie toel>ta n - Russiese soldate. Hulle word
de daar a nderkant d ie Y!>ter - apart gehou, in kampe en barakgordyn begr yp. As jy be&ef d at ke-die jammerlike, m aar n og
'n paar jare gelede nog 'n kul- a ltyd gevaarlike oorblyf!ioel!> van
tuurvolk b ier gewoon h ot, i~< die gehate , B ourgoi&" sal m isdit ontsettend om op elkl' tr ee kien 'n nadelige uitwerking <IP
in afgetr okke, omll'r voede gesig- die gem oed van die Ru&sie~>e
t e te k yk wat r ('('dS lyk asol prolet ariaat he!
hul die gelaatstrekke van Asie
VREESLIKE DRUK
aangeneem b et. Vol ontsteltenis vra jy jou af, hoc dit moontDie onsigbare druk wat dcur
lik is dat soiets in die hartjir.:
van 'n ou, kultuur-rykc land die K ommunismc uitgcocfen
word, is vrecslik. D it bret>k m et
moontlik is.
·
aile tra disie, e n probeflr om die
In die groot stede, soos by- siel van d ie Oos-Duitse m em;
voorbeeld Dresden, waar nog volgens Sowjet-m on, te r t e omhonderdduisende dooies onder skep. Versigtig beperk die Rusdie eindlose ru'ines begrawe H!, se hulJe nuwe planne-met 'n
is die elJendc die grootste. Kin- bcrekende oog op die toekoms
ders, wat r ondloop soos lewen- f"crig- slegs tot menslike matedige bondt•l!! flentcrs; m a ns en riaal soos die jeugbcwegingl;, die

(vervolg van bls. 1 kol. 4)
ons eie land en ons eie volk
wat in die beraa.dslaging oor die
!laak die deurslag moet gee. En
a11 ons die toesta nd s o oorsien,
dan sal daar maar weinig ernstige m ense wees wat dit nie
m et mnr . J a nsen eens is dat die
stelsel on s t ot wein ig seen en
daa renteen tot h eelwat n asion ale na deel was, ter wyl dit aUe
sk yn b et van la t er nog ' n praktiNIO orunoontlikheid in SuidAfrika t e word. Daarom is dit
jammer om te sien hoe ons Nasionale vriende ons bedoeiings
a! dadelik weer in twyfel trek!
Dit is misk ien nog <lie ellendigs te gevolg wat die h ele par t ygedoente opgelewer b et, dat di t
die wa ntroue a an weerskante
lngek a nker b et, dat n iem a nd
m eer iets mag voors te l of hy
word aa ngesien vir 'n part ybeunhaas wat net daarop uit is
om sy eie p arty ' n voordeE'ltjie
t e besorg. Oor h ierdie saak behoort ons alma l ka lm e n e rnstig n a t e dink, en die beste t e
sock vir ons land.''

politick en d ie polisic. Laasgenoemde is in die laaste pa.ar
maande tot ,,Leer van die Oostelike Sone" uitgebrei en m et
ligte en swaar bewapenlng voorsien. Dit is veel maklikcr, as
om aan die behoeftes van hon·
ger en ver flenterdc mcnsc tc
voorsien-vir wie daar In elk
geval geen plek in die nuwc
planne is nie. Sulkc vciligheidsmaatreels is tot dusvcr versterk deur drie N K WD-divisies
van die berugte konsentrasickampe Buchenwald en Oranlcnburg. Dus, daar kan f eitlik
geen bedcnking bestaan teen aic
t erugtrekking van Sowjet-trv<·pe
na die opstelllng van 'n regering
in die Oostc (,vir die hele
Duitsland gcldlg"). Miskien sou
op hierdie manier 'n beslissende
troefkaart ontstaan in die spel
teen die Wcste; 'n troefkaart
wat op die binnclan dsc politieke
twcedrag oor die vraag ,.Terugmars van die Bcsettin gstroepe
of nie" 'n uitwcrking kan he.
(Word Vervolg)

DR. W. A. JOUBERT
OORLEDE

Van Partypolitiek
·,Die oomblik dat die Verenigde Party weer aan bewind
kom sal hy toesien dat die skade wat deur die Transvaalse
ontwerp-ordonnansie insake moe<lertaalonderwys veroorsaak
sal word, ongedaan gemaak word," bet genl. Smuts verlede
Saterdag in Johannesburg gese. Genl. Smuts bet beklemtoon dat sy party staan vir 'n vercnigde Suid-Af rikaanse
volk en dat hierdie ontwerp-ordonnansie die wortel van
eenheid tref.
,.Die belangrikste taak van
hicrdie Verenigde Party is om
aan Suid-Afrika en ons SuidAfrikaanse volk daardie eenheid
te bring wat deur die naam
van ons P arty aangedui word.
Ons bcgecr ' n verenigdo volk.
Alles in ons land verbleek tot
onbedu idendheid t een oor hicrdie
ideaal waarsonde r allcs vcrlorc
is."
Hier b et ons n og een van die
wra nge vrugte van pa rtypolitiek. Die opvoeding van die
kinders word die sp eelba l van
partypolitici gema ak te r wille
van party-prestige e n p a rtybevordering.
D ie Vcrenigde
P arty sien in moedertaal-skolc
' n gevaar nie vir sy ,ideaal" so
seer nie, maar 'n gcvaar vir sy
stem vee. As , oppos isie" va n
die regeringspa r ty moet b y nasionalisme teen st aan. Sy bes ieling moet b y soek in die ollsweping en h a ndha wing van 'n
onafrikaanse gevoel. As n ou in
die skole 'n eg Afrikaanse atmosfeer been~, beteken dit ' n
verlies a a n 11tem vee te n gunst e
van die nasiona algesinde partye.
BEURTE LINGS
Daarom is dubbelmediumsk ole onder Verenlgde Party-

Intussen is sowel Afrikaansas Engelssprekende onderwysmanne oortuig dat moedertaalonderwys die aangewese bcleid
moet wees.
H oe l ank die a rme jeu g va n
ons volk aan h ierdie p a rtyp olit iek e grille on derwerp m oet
word, is 'n saak wat <lie ern"tlge aandag ,-an a lle ouer11 ver g.
Dit beklemtoon opnuut dio
dringende noodsaaklikhcid van
'n stelsel van volksregering
waar daar oor die vcrdicnste
van 'n saak verskil sal word en
nic weens oorwegings van party-voordeel of party-sekuriteit
nie. In so ' n regering!ltelsel sal
die opvoeding '\"an d ie jeug 'n
doel op sigself wees, toevertrou
aan desku nd iges van die '\'Olk,
en nie die in"tr ument van die
toeva llig bewin dvoe rende part y
t~t sy eie versterk ing of vers wa kking van sy t een sta nder
nie.

Dr. W. A. J oubert, fondsorganlsecrder va n d ie Universiteit
van Stellcnbosch, is Sonda g op
George in die ouderdom van 69
jaar oorlede.
Dr. Jouber t, het na d at b y sy
studies in SteUen boseh voltooi
hct, in 1909 aan die Vrije Universitcit, Amsterdam, in die
tcologic gepromiveer. I n 1911
het by 'n p rofessorr aat in Ncdcrlands aan die Universitcit
Stellenbosch aanvaar - 'n betl'ekki7Jg wat by tot 1921 bcklce
bet toe hy aangestel is as
fondsorgan iseerder van die Univ ersit eit.
D r. J oubert was 'n vu rlge
Afr ikan er en st erk ondcrsteuner va n die Osscwabrandwag.
D ie Beweging se m ecgcvoel
gaan da n ook u it tot diCI agterblywendes - 'n eggenotc, t wcc
seuns en twee dogt ers.

Magistraat Skud
Duitsers Tref
· Hande Met
Hart Van
Afrikaner
Geallieerdes D at die n aam van P aul
Kruger n og n!c sy bctowcrin g in
E urop esc Iande vcrloor bet nie,
blyk uit wat onlangs in Switserlan d gobeur het met 'n SuidAfrikaansc sersant van die
Spoorwcg-polisie. Onderwyl by
daar op bcsoek was, is sy klere
gcsteel. T oe hy as getuie in
die hot vcrskyn, bet die aanklacr aan die magistraat gese
dat hy lid is van die polisie in
.,die land van Oom Paul". Die
magistraat het daar en dan opgcsprlng en gaan b ande s k ud
met die gctuie. E crs nadat by
hom gcruimo t yd uitgevra het
Sola nk daar ' n diwidend t e oor Suld-Afrik a, is d ie saak
ocs is, skyn die Duitse oorlogs- voortgesit.
geva a r dermate t e wyk dat oorwecing gesk enk Iron word a an
• ,. DIE O.B. " word gedruk deur Pro
Eccleala-Drukke ry Beperk, stellen'n versoek om die f a briek toe
boeeh, vir die eleoa.ara en u ltgewen:
te laat om sy , oorlogstuig" te
VOORSLAG (Edma. ) Beperk, Groote
K~k&tbol&
703,
Poebua
Hll,
ven a.ardig!
K erllpleiD, lta&PIIt&d.
Die Gealliccrdcs het verlede
week vir die ecrste maal belan g
gestcl in 'n pleidooi van Duitse
kant om die aftakcling van 'n
!abrick te bei:'indig. Rede vir
dio belangstclling , is dat die
Duitsc rcgering voorgestel bet
dat die Gcallieerdes in plaas
van die !abriek - die Tbyssenstaalfabriek - af te breck, sandele daarin moet n eem. Die
voorstcl word tans bestudeer.

bcwind ingevoer, en word dit
nou na drio jaar weer deur
'n nasionaalgesinde bewind
afgcskaf, om oor 'n paar jaar
miskien weer deur 'n Verenigde Party op sy beurt afgeskaf
tc word.

Of 'n Spoorwegman nou ook
al Hoofbestuurder, Kruier, Kok
of Lokomotiefdrywer is, is hy steeds in die
eerste plek 'n spoorwegman, bewus daarvan
dat hy deel van 'n geweldige, ingewikkelde,
en tog menslike org3nisasie uitmaak. Dit
is hierdie cen, eenvoudige gedagte wat vir
u, die gebruiker van die Spoorwee,
veel
beteken. Dit is die aansporing tot daardie
ekstra beleefdheid, daardie ekstra diens wat
u kry van spoorwegmanne wat trots op hul
werk is, en van 'n organisasie wat trots op
sy spoorwegmanne is.
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