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DIE GJROOT IDEE 
LJE\YVE VOORI 

, Hy ·verteenwoordig 'n h~ein volk, maar 'n groot 
idee" . So h et een van die cluisende lo fbetuigings gelui 
'L:wt aan Oom Paul gebrinr/ is tydens sy besoek awt Parys 
Coe sy volk besig ·was orn ·vir sy geboortereg te ·veg teen 
Dritse lmperialispw. 

,Dit tws byna 'n lwlfeeu gelede dat him·die groot 
suwtsnwn van die Boerevolk sy afskeidsboo.dskap arm die 
geslagte 1vat sy taak moes voortsit, nagelaat het : ,,Neem 
u !.t. die v erlede alles ·wat goed en edel is, en bon claannee 
die toek01ns". 

Paul K ruger is 1.vel ·weg en sawn met hom dnisende 
van die stryders 'lWt vir diesel/de idee gestry het as hy. 
Daardie idee lewe egter nog en tesame daarmee die gees 
van ons Grates en d.ie rotsvaste beginsels waarop lw.lle ge
lxm het. 

WAARJDIGE lEKER 
Waar ons blad hierdie keer op 

die geboortedatum van Oom Paul 
verskyn, gaan ons ons lesers so'n 
k ykie bied in sy persoonlike !ewe -
sy groot gees waarmee hy ook van. 
dag nog 'n boodskap bring aan 'n 
nageslag wat besig is om homself te 
besoedel in partypolitieke vuilheid 
en enghartigheid. Dit is 'n paar grepe 
uit die herinneringc van w yle dr. W. 
J. Leyds, soos opget~ken deur . Kees 
van Hoek in .'n person¢er~oud ." 

,Vir byna ,vyftien jaar het ek clag 
vir dag met hom saamgewerk. Ons 
het saam gereis, saam gaan wandel, 
saam in dieselfde ossewa geslaap. 
W at my die meeste getref het, was 
sy waardigheid. Dit was tipies van 
die Boei·e in daardie dae, bulle was 
besonder goed getf1anierd. N iemand 
sou daar bv voorbeeid aan dink om 
in 'n ander- se huis in te stap met 'n 
.PYP in die mond nie. 

, Paul Kruger se naam en faam he_t 
l1y self gemaak. Sy persoonlike clap. 
·perheid in die veldtogte teen .. d1e 
)wffers het vir hom roem verwerE 
as die dapperste onder die dappere~ . 
:Mettertyd het hy bekend geraak Vlr 
:sy gesonde advies, in die krygsraad 
:sowl?l as in die kerkraad en volks. 
':Taad. 

Dit word soms beweer dat hy 
ongeletterd was. Dit is natuud ik on. 
sin. H y het min gelees en geskryf om. 
dat sy oc so swak was. Di~ OO$.hare 
het na binne gegroei en d1e oc ge" 
irriteer, sodat hy gereeld daarvoor 
moes behandel word. In later jare 
het dr. Heymans hom daagliks b~h~n= 
del om die !ewe ook maar eJ11gS1ns 
draaglik te maak. Hy was natuurlik 
geen geleerde man nie, maar _hy het 
tog 'n deeglike kennis van bme sake 
gehad. Dit was sy gewoonte om met 
toe oe na wetsontwerpe en memoran• 
da te. s it en 1uister, terwyl dit vir 

---
*). Later in Afrikaans gepubliseer 

dcur J. L. van Schaik. 

hom voorgelees word, en jare latec 
kon.hy nog die klei.ns te besonderheid 
en veranderi.ng onthou, want sy ge= 
heue was verbasend. 

RUIMHARTIG 
I 

,Hv was ook nie bekrompe van 
gees ~ie. Sy neiging was om liberaal 
te wees, 'n ontwikkelde man in die 
politick sowel as in sake wat die 
godsdiens betref. Ekself het nie my 
kinders Jaat doo o nie - 'n uiters 
onchristelike daad in daardie dae. 
M aar hoewel die President dit diep 
betreur beL het dit hom nie minder 
vertfoulik teenoor my gemaak nie, 
en ek bet ook nie sy liefde dnnrdeur• 
verloor nie. 

, Hy kon so f y n wees soos 'n vrou• 
mens in klein attensies. I-Iocwel hy 
onskeibaar was van sy p yp, het hy 
nooit gerook as ek by hom was nie, 
omdat hy geweet hct dat di t my keel 
aantas. Hoewel hv 'n sterk familie• 
liewende man wa~, won hv nie toe• 
laat dat een van sv seun; in die 
s taatsdiens moes ga~n nie. Sy eerlik= 
h_eid was soos die Bybel. 

Hy het eenmaal in die middel 
van die nag na my huis toe gekom 
om te erken dat hy my verongelyk 
het. Hy bet geweier om teen sy 
vyandc euige informasie te gebrnik 
wat hy van hulle geweet het ui t 
die dac van sy vricndskap met 
bulle, en hy was ujtcrs lojaal teen• 
oor sy amptcnare. In sy eie kan. 
toor kon hy hulle soms ongenadig. 
lik uitskel, maar i n die Volksraad 
het hy soos 'n man by hulle ge. 
staan. 

WAAK TEEN VERDEEL'D· 
REID 

, Daar is mense wat die indruk 
maak met die gawe van 'n goeie hart; 
ander weer met die talente van hulle 
brein. Kruger het albei besit. Bis. 
marck het my self vertel dat hy 'n 

( V ervolg op bls. 2) 

PAUL !{RUGER 

,'n Prag van 'n figuur om na op te sien" - so het 'n baie kdtiesc 

, Hollander, wat as amptenaar onder die President gedien en lat.er 'n 
koe:-antrcd~ktcur was, c enmaal van hom getuig. 

B~NNE DAE 
'N GESONDER MAN . . .• 

BINN E 90 DAE 
'N STERK MAN ••.. 

of so nie betaal ek u lesgcld terug. 

JJOIHI AN JHIIEFlErR 
sc duisende suksesse is 

U WAARBORG 

Seuns en jo ng• mans verlang 
MOOI SPIERE en 
REUSE KRAG .... 

Bejaarde mans verlang 
BLYWENDE GESONDHEID 

JOI-IAN HEFER voorsien in altwee. 

Ontv:ul~ u kuTsusse d£>1lr die l~O .!; en 
oc tcn in u slanpl~:tmcr, SOlHic r dn.t 

euj~e<: n tl:t.t\rvan w ccL 
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TWE:El 

Die Groot Idee 
( V ervolg van bls. I ) 

baie groot indruk op hom gemaak 
het. V ersiende soos hy was, het hy 
besef dat die grootste swakheid van 
sy landgenote bulle verdeeldheid was. 
H y het gedurig getrag om hulle 
daarvan te oortuig. Hoe goed ont. 
hou ek nog sy informele geselskap 
op die gasvrye stoep van sy huis 
waar hy enigeen ontvang het wat 
hom kom raadpleeg. H y was altyd 
daarop uit om eensgesindheid te ver• 
kry oor die maatretils wat hy wou 
tref, en waardeur hy soveel as 
moontlik van die bevolking wou 
raak. M aar hy was slim genoeg om 
nie te vinnig te gaan nie. Hy het a!. 
tyd hom eers oortuig dat sy mense 
hom volg, en nooit by sy doe! verby 
geskiet nie. 

, V an sy eenvoudige grootheid va n 
hart kan ek geen treffender voor. 
beeld onthou nie as die feit dat die 
P resident op P retoria .stasie was om 
my te ontmoet by my tcrugkeer ui t 
E uropa in 1896. Oit was 'n beson. 
dere eer wat hy voor die tyd slegs 
aan mevrou Kruger bewys het. Hy 
het my na sy huis geneem in sy 
koets. en daar vir my ges~. terwyl hy 
albei my hande in syne neem: .,Dok. 
ter , ek het jou so baie gemis. en so. 
lank as jy weg was het ek clke dag 
vir jou gebid" . 

.. Wie kar. dit nou help om aan 
so' n Ieier geheg te wees?'' 

DIE V O LKSRAAD 

Dr. Leyds het ook met groat !of 
van die T ransvaalse Volksraad ge. 
praat. In antwoord op 'n vraa~ of 
daar nie baie oortollige besprekings 
plaasgevind het nie, het hy geant. 
woord: 

, In 'n seker sin, ja, maar 'n mens 
sal dit nooit anders kry in Suid. 
Afrika nie. Hullc het tog so graag na 
hul eie stemrne geluister! Maar hoe• 
we.l 'n mens gely hct onder aaardie 
epraaksaamheid, kon 'n mens darem 
nie help oni hulle te bcwonder nic. 
Hulle was gcbore wetgewcrs en het 
al hu1 kragte aan die taak gcwy. 
Tussen die Volksraadsittings in gaan 
hulle in die distriktc rond waar hullc 
aan hulle kiesafdelings die wettc ver• 
duidelik. 

.. Die Raadslede was baic oo hul 
waardigheid gesteld. Na al die -afge. 
lope jare, waarin ek so baie parle. 
mente bygewoon het, gee ek die ou 
Republiek se Raadslede die pluimpie 
vir parlementere decorum. Met hu1 
imponerende baarde, altyd in swaJ:t 
gekleed met 'n wit das, en met ' n 
voorsit ter wie se wil onbetwis was, 
het hulle gcweet hoe om nie slegs 
orde nie, maar die waardigheid sel£ 
te bcwaar. Die Volksraad hct in 
wed<likheid na die Scnaat va n die 
volk gelyk, en dit is 'n kompliment 
wat ' n mens nie aan baic vcrtccn· 
woordigende vergaclerings vandag 
kan maak nie". 

KERSFEES KAARTJIES 
O .B . .!esers sal bly wces om te 

verneem dat hulle vanjaar hul eie 
Kersfeeskaartjies in ' drie kleur.Qnt· 
werpe met die O.B .• wapcn daarop, 
kan bestel van die Pro Ecclesia.Boek. 
handel, Stellenbosch. 

Die vcrkoop van hierdie kaartjies 
sal ook die Boerejeug baat. aangesien 
dk helfte van die wins na hulle gaan. 
Verdere besonderhedc verskyn in 'n 
advertensie in hierdie uitgawc op 
bladsy ses. 

By geleentheid van 'n pannekoek. 
a and ten llllise va n komdt. en komdte. 
Baehnisch het die mans. en vroue. 
kommando's van Drixton (EJA3 en 
E3A8) gesellig verkeer. Die mooi 
bedroC' v'ln i18 is byeengebring. 
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M(Q)cedlwerrRoorr ~~ Allll®~ 
V cerrll(Q)olf 

V er§lasnnlde V oll{ Be§ieJl 
De ur § y Prr\e§ ide :rrn it 
Anders as President Kruger, wat in die vreemde gesterE het kort na 

die onderwerping van sy volk, en slegs maar vergesig,boodskappe van 
hoop oor die waters kon stuur, het P resident Stcyn gespaar gebly om 
vir nog 'n lang tyd sy volk te besiel in die opdraande stryd wat gevoer 
moes word op die puinhope van die ood og. In sulke toestande het 'n 
volk 'n ware Ieier nodig. 

Hoe was dit moontlik vir 'n Icier met a! die ellende om hom heen 
en die toek oms op daardie oomblik stik donker, om sy volk tot verdere 
str yd te besiel? Om hierdie vraag te bcantwoord het ons 'n onderhoud 
met 'n dogter van die P resident aehad - genle. mev. J. S . du Toit. 
Ons het aan haar die vraag gestel: ,Waar so baie van ons volk na die 
afgelope oorlog g{'neig is om te wanhoop aan ons toekoms, kan u vic ons 
se watter houding wyle President Steyn in nog moeilikcr omstandighede 
ingeneem het1" 

Genie. O u T oit het geantwoord: 
Ek kan iets omtrent my eie onder. 

vinding meedeel. Daar was eendag 
toevallig 'n kommandant in sv stu. 
deerkamer. Hy het kom kla dat hy 
al sy moed verloor het. .. T oe ck 
die wapens opgeneem het," so het hy 
gese, ,was ek nie alleen 'n welge. 
stclde ma n nie, maar ook die vader 
van ses kinders en die eggenoot van 
'n dapper vrou. Met die terugkeer 
uit my ballingskap moes ek die tyding 
kry dat my vrou en kinders alma! in 
die kamp o mgekom het. My plaas is 
totaal verwoes. W at is daar no u in 
die toekoms v ir mv? Die dood is 
vir my verkiesliker; ek wou dat ek 
gesneuwel het in plaas van die !ewe 
behou het." 

moet dit onthou daar staan geskry. 
we: .. My kom die wraak toe." Laat 
dit iu Sy hande, doen jy jou plig en 
wees net so ' n moedige burger as wa t 
jy was vir die vryhcid van die vo1k, 
want moedverloor is alles verloor. 
Daarvoor bet jou vrou en kinders nie 
in die kamp o mgekom dat jy nou 
moet tou opgooi nie." 

Sy onwrikbare moed bly, wat my 
persoonlik betref, altyd 'n inspirasie. 

DONI<ER N AG 
N a die vertrek van die Kamman. 

dant "Vra ek hom toe: ,.Maar het 
pappie dan nog nooit self moed ver. 
loor nie? , Ja," se hy, .. een swart 
nag ontho u ek in my !ewe, toe ek 
werklik verkies het om te sterf as 

Pres. M . T . STEYN 
My pa se antwoord klink nog he!. 

der in my ore. Kalm maar be,tekenis. 
vol stet hy die vraag: Waarvoor het 
jy geveg? 

Die Kommandant antwoord: ,Vir 
ons vryheid natuurlik ." 

M y vader antwoord hom: , O us 
d it was om d ie beskerming van jou 
vrou en kinders en om te probeer 
red alles wat vir ons d ierbaa r en hei. 
Jig was wa t jou na die geweer laat 
gryp het, en nou dat o ns die wapens 
moes rieerle. wil jy moed opgee? N ou 
juis het ons manne van moed nodig 
wat weer hulle plase kan opbou en 
ons cie volkie weer kan dien. J y 

om te !ewe. D it was toe dit in , die 
diepste van my deurgedring het dat 
die wapcns neergelC is. Ek self to, 
taal 'n wrak; 'n sieklike vrou en vyf 
kindcrs moet ek nalaat. W at sou 
my nalatcnskap aan hulle wees? W at 
sou dit wees vir die V rystaat? Die 
twee wat my so vertrou het, my huis. 
gesin en my volk? Ek het hulle in 
die steek gelaat. Kon ek oorlog ver< 
hoed het? \ N at gaan ek nou doen? 
Liggaamlik kon ek aan . geen stryd 
deelneem nie. Dit was n lang nag 
en 'n swa rt nag maar vroeg die more 
ko m jou moeder die ka mer in en haar 
vrolike stem met. .,Hoe gaan dit 

vanmore?" het my so cliep getref dat 
ek gevoel het, hoe die pad ook sal 
wees weet ek nie, waarlangs dit sal 
lei, weet ek nie, maar ek moet alles 
in my vermoe doen om te !ewe om 
haar vertroue en haar mocd waardig 
te bly. en wie weet, deur haar sou 
ek miskien kan help om iets te doen. 
Ek was ook te sick om baie vcrder 
as net die teenswoordige te dink en 
van daardie oomblik tot vandag toe 
was sy my inspirasie, my oe en my 
hande, en het haar mocd my elke 
keer ook moed gegee om te volha rd 
en ek kan eerlik sc ek het nooit weer 
een dag moed opgegee nie. Onthou 
jy net dit altyd vir jou !ewe: moed= 
verloor is alles verlore." 

GELOOF GEHAD 
Op die vraag of die P resident 

werklik in die eindoorwinning van 
ons volk geglo het en o f hy maar 
net tot die stryd aangespoor het om. 
dat hy dit as 'n plig beskou het, het 
genie. D u T oit geantwoord: 

Ja, hy het volle vcrtroue in die toe, 
koms van die Afrikaanse volk ge. 
had, soos geblyk hct uit gesprekke 
wat ek met hom gehad het na die 
eerste verkiesing wat gevolg het op 
die skenking van selfbestuur en die 
totstandkoming van die Unie. Ek 
het hom destvds eenmaal die vraag 
gestel wat hy -reken ons grootstc be. 
skerming is. Hy het gcantwoord: 

, In die eerste plaas moet jy nooit 
vergeet watter rol die Kcrk in ons 
vo1kslewe gcspeel het nie. Die Kerk 
het vir ons volk beteken wat die 
T abernakel v ir Israel betekcn het. 
Dit was die byeenkomplek van die 
volk waar by net Afrikaans gebly 
het. In die V rystaat vera! het die 

·Kerk ten volle die lo t van die volk 
gedeel. 'n Y olk wat sy ankers soos 
ons volk hct. in die Kerk. kan nie 
maklik as volk verdwyn nie, want 
dit bly die sametrekking van die 
volksgeledere wat nog oor is. Die 
dubbe1e bewys is dat cli t die Psalms 
en Gesange en die Bybel was wat die 
burgers op die veld en die vroue in 
die kampe moed gegec hct om tc vol· 
hard. V ader Kestel! was by voor• 
beeld vir ons dikwcls mccr werd as 
' n hele kommando weens die inspira· 
sie wa t van hom ui tgegaan bet. 

AFRIKAANS 

My vader het ook die Kerk gesien 
as die bewaarplek van die Afrikaan. 
se gedagte. Hy het bcklemtoon dat 
hoewel daar vera! in Kaapland baie 
Afrikaners voorgckom hct wie se 
huistaal Engels geword het, hierclie 
mense tog nog na clie Afrikaanse Kerk 
gegaan en daar in Hollands moes 
deelneem. Oit was dan ook vera! 
die kcrklike leiers wat oo die voor. 
punt van die kulturele stryd gestaan 
bet. 

H y het geglo dat Afrikaans nog 
so sou vorder dat dit in die skole, 
die Kerk en die pers aanvaar sou 
word. 1-ly bet weliswaar nie alles 
hiervan belewc nie, maar hy het tog 
die eerste botsels van die Afrikaanse 
taal aanskou. Die ecrstc Afrikaanse 
koerant, naamlik Die Durger,. het nog 
voor sy dood verskyn, en die ge. 
dagte om die Bybcl in Afrikaans te 
vertaal was reeds toe a! druk be. 
spreek. 

Sy gevoel vir die Afrikaansc taal 
sprcek dan ook d uidelik uit die tele• 
gram wat hy nog kon gestuur hct aan 
die eerste taalko ngrcs in Kaapstad: 
, Die taal van die veroweraar in die 
mond van die verowerde is die taat 
van slawe". 

E n hy het geweet dat die vroue 
wat deur die kampe gcworstel het en 
die manne wa t tot die bitter einde 
vir hul vryheid geveg het, besl is geen 
slawe was nie, het genie. D IJ-. Toit 
besluit. 
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KoGo LE ERE .. JPRESIDENl'§KAP 
VAN AJ,~o§o NEER MEr OOG 

OP VOJLJK§JBElANG 
· Die Kommandant•generaal dr. J. F. J. van Rensburg, hct bcdank as 

ere•presidcnt van die Afrikaanse Nasionale S tudentebond, ten cindc 'n 
onbclemmcrde pad te laat vir toekomstige hcrgroepering van studcntc• 
liggamc wa( mag plaasvind met die oog op bcroering wat in studente• 
kringe ontstaan het as gevoig van kJeur en rassekwessies. 

In sy brief aan die bcstuur ver. 
klaar hy o.a. dat ,.met die liberalis. 
tiese stroom wat blykbaar in die stu. 
dente wercld deurbreek op die gebied 
van kleur. en rassekwessies is dit 
aannccmlik om te verwag dat 'n her. 
groepering van studenteliggame kan 
plaasvind, of minstens oorweeg gaan 
word dcur die clemente wat nog glo 
in die meerderwaardigheid van die 
witman in hierdie land as teenvoeter 
teen die wat dit begin betwyfel. 

Dr. Van Rensburg 

.. Sondcr om te weet in hoeverre 
die A.N.S. so 'n hergroepering kan 
inlei of steun. voel ek nietemin dat 
dit wenslik is om u Bond onbelem. 
merde bcwegingsvryheid te gee in 
die kwessics wat voorle. Waar u 
as ere•president iemand het wat in 'n 
strydbeweging lei, waarmee baic, 
hetsy ui t andere oortuigings of uit 
gebrek aa·n keonis, nie kan saamvocl 
nie, is dit dalk die tyd vir my om 
ook in hierdie opsig u 'n onbelem• 
mer de pad te laat. V erai dinli: ck 
hier aan die vergemakliking van ge• 
mecnskaplike optrede met ' Engels• 
sprekcnde universiteite in hierdic gc• 
meenskaplike saak wat ell<.c blanke 
raak. 

.. In hierdie gees wil ek met aile 
welwillendheid teenoor u bestuur en 
u Bond my ere presidentskap neerle 
en tegelykcrtyd my dank en waarde. 
ring uitsprcek vir die eer wat u Bond 
my aangcdoen heLen die verkwik. 
kende omgang wat dit dikwels met 
sig gebring het. Ek wil die hoop 
uitspreek dat die omgang nie slegs 
ex officio was nie en dat dit der. 
halwe sal voortduur.'' 

. 

STUDENT£ HOU 
AUBEIDSKA1HP 

Die Studente.kommando's van 
Stellenbosch het die afgelope vakan. 
sie weereens die tradisionele arbeids. 
diens.kamp gehou op die plaas 
Brandwag van komdt. Koos Theron 
in die di'Strik Tulbagh. 

In die pragtige omgewing van die 
Klein.Winterhoekberge het 'n 25.tal 
mans en da mes weereens onder lei. 
ding van ka mpkomdt. Hennie Marais 
hulle vir diens ingerig. Die O .B .• 
kampterrein is verbeter deur 'n pad 
van ongeveer 200 tree in die berg uit 
te grawe onder aanvoering van 
komdt. J. W. Bell. 

Bedags is gewerk, en saans met 
die aandskemcring het alma! om die 
tradisioncle kampvuur vergader. AI. 
mal kan nie gcnoeg p raat van die gas. 
vryheid van die goedgesindes nie, en 
van die aangename gees wat gehecrs 
het. Afrigtlng in sang.oefening is ook 
ontvang in die kamp. 

• 

A.N .S.-Leier Oor 
Bedanking 

Die beweriug van die I-I.N.P.•t>ers 
as sou die K.G. bedank hct as ere• 
president van die A.N.S. omdat hy 
daartoe sou versoek wces, word deur 
die Icier van die A.N .S., mnr. W. A. 
Joubert, 1.vat tans op Stcllenboseh 
met vakansie is, ten stcrkstc ontken. 

, Daar is nie 'n woord van waar 
nie," het mnr. Joubert verklaar. 

In 'n toespraak voor die A.N.S. 
verlede W oensdagaand bet mnr. Jou. 
bert gese dat die A.N.S. nog p resies 
staan by sy verkla ring soos gcpubli, 
seer in W apenskou van l\pril bier. 
die jaar. Daarin is beklemtoon dat 
dr. Van Rensburg vrocg in 1941 ge. 
kies is as ere.p resident toe dit deur 
die Afrikaanse pers van aile partye 
verwelkom is. Die A.N.S. het nog 
nooit gesien waarom hy hom in die 
gesig moes klap omdat die partypoli . 
tick met hom in twis vcrval hct nie. 
Die A.N.S. handhaaf die volk as ecn• 
heid en verwerp allc seksionalisme. 
Die feit dat dr. Van Rensburg ook 
die Icier van een van die 1\frikaansc 
organisasies is, raak geensins sy status 
as eerbare Afrikaner nie, en derhalwe 
ook nie sy posisie as ere•presideut 
van die A.N.S. rue. 

Indien dr. Van Rensburg nou be. 
sluit het om te bedank in daardie hoe. 
danigheid, doen hy dit uit vrye keuse, 
en sal die bedanking nog deur die 
A.N.S .• bestuur en kongres oorweeg 
rnoet word. 

Geskiedkundige 
Datums Vir 

Oktober 

Namens Bocre•baba A. S. E . P. 
Botha (7 Okt.) word onderstaande 
Iys van geskiedkundige datums vir 
die maand Oktober gepubliseer: 

Die maand Oktober is die nu1and 
waarin die meeste verjaardae van 
ons helde voorkom, naamlik dric Pre• 
sidente en twee berocmdc Gcncraais. 

2 OKTOBER: Geboortedag van 
Pres. M. T. Steyn, 1857. 

5 OKTOBE R: Geboortcdag van 
Pres. F. vV. Reitz, 18-H. 

Ook die teregstelling van Jacob 
Schoeman te Tarkastad, 1901. 

7 OKTOBER: Geboortedag van 
GenL Clu·istiaan de Wet, 1854. 

10 OKT OBER: Geboortedag van 
P res. Kruger, 1825. 

Ook stigting van V oortrckkcr• 
Uuiversitcit, 1930. 

11 OKT013ER: Geboortedag van 
Genl. De la Rev , 1848. 

12 OKTOBER: Gent. Gcrt Gravet 
dodclik gewond, 1900. 

13 OKT OBER: Eerstc Unialc 
O.B.·Oflisierskonferensic op Bloem• 
fontcin, 1941. 

20 O K TOBER: Gcnl. Beyers by 
Damhock, 1914. 

30 OKTOBER: Slag van Bakcn, 
Iaayte, 190 1. 

(Die geboortedag van genl. De Ia 
Rcy word ook aangcgcc as 22 Ok
tobcr 1847. - Red.) 

10 Oktober As 
V akansiedag 

W at V erhinder Die 
Regering? 

Die volk cis a! jare Ian!- dar 10 
Oktober tot OJ>enbare vakansiedag 
verklaar moet word. Ons sit opge• 
skeep met verskillendc uitheemse dae 
wat gevier moct word, sclfs ai ken 
die grootste decl van die volk rue 
eens die bctekenis van die dae nic. 

W aarom hct dit nog nie geskied 
nie? · 

Dit is nie net die kuJtuurbewuste 
deel van die Afrikanervolk wat aan= 
dring op 1 0 Oktober as vakansiedag 
nic, maar sclfs so 'n gemengde vcr• 
teenwoordiging as die stadsrade het 
hulle al eenparig in Transvaal en 
V rystaat ten gunste van so'n veran= 
dering uitgespreek. Die Transvaalse 
vercniging van munisipaliteite het 
kort gclede nog weer 'n afvaardiging 
na die rcgering gcstuur om 10 Ok· 
tobcr as Krugcrdag te 'Crken. 

Waarom talm die regering nog? 
Is dit gcbrek aan belangstelling of 
vyandigheid tecnoor Suid=Afrika se 
eie? 

Die volk word gesus met die be· 
Iofte dat wetgewing oorweeg word. 
Maar as die partypolitieke spraak· 
saamheid van rlic U nie·parlement nie 
ecns tyd laat vir mynteringwetgewing 
en maatskaplikc beveiliging rue, wan• 
neer gaan 10 O ktober a an die bcurt 
kom as dif nog maal· in die proses 
van oorwcging is? 

'n Egte 
Suicl-A f ri l•aanse 

Produk 

(/) 

Kry dit by u 
Handelaar of Apteker 
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Bokant Hul V uurxnaakplek . 
Dit is jammer dat die partypolitiek so klein is dat dit selfs 

nooit eens so hoog as die onpartydige kan opstyg nie. Die party. 
politick het so'n oorvlocd ann sy eie kwaad waarop hy na harteJus 
knn teer. dat 'n mens wonder waarom danr nog nn onwaarhede die 
toevlug geneem moet word in die aanhitsing van die, volk tot onder. 
linge uitdelging. So hct die H.N.P .• pers die afgelope week die be, 
clanking van dr. Van Rensburg as erc.president van die A.N.S. 
aangegryp as 'n gebeurtcnis om sy eie politick te verryk deur dit 
in die ongeurlgste vorm nnn sy lesers op te dis. Dr. Van Rensburg 
sou dan op versoek van die A .N.S .• Ieiers bedank het. So heet dit 
in Die Burger. 

Die motief . wat agter dr. Van Rensburg se bedanking sit, 1s 
vir hierdie politici so buite die bevatting dat hulle dit eenvoudig nie 
kan sluk nie. V ir 'n partypolitikus. wat sv hele vermoe - van die 
boosheid van sy hart tot die beskeidenheid van sy gees - op di~ 
altaar van ere. possics wcrp. gaan dit die verstand te bowe dat n 
man as ere.leier van 'n organisasie kan bedank net omdat hy voel 
dat dit moontlik tot groter heil van sy volk kan wees. 

NUWE GEDAGTE 

Deurdrenk met die Volksbewegingsgedagte wat stry terwille 
van die volk en bereid is om die eie Or!-'Janisasie op die agtergrond 
te stel indien dit die bela nge van die volk kan bevorder, het dr. 
Van Rensburg afg ctree as erelcier van die A.N.S., omdat daar 'n 
stryd nan die universiteite ontbrand het oor die lewensvraagstukkc 
van die Afrikancrdom. Hicrin mag geen seksionele belange in · die 
pad staan nie. Dit is 'n saak wat die toekoms van ons volk raak, 
en die eerste slag word juis gelcwer tussen die burgers van more. 

Omdat sy pcrsoon reeds deur die partypolitiek by so baie in 
verdenking gcbring is. bied hy by sy organisasie aan om terug te 
staan sodat bulle bcwegingsvryhcid kan he in samewerking met 
ander liggame, en nie moontlik deur sy teenwoordigheid gekniehalkr 
word ten koste van volksbelange nie. Dit is 'n daad wat respek 
behoort af te dwing by elkc persoon wat die heil van sy volk 
nastrewe, en die feit dat die partypolitici hieroor struikcl, is slegs 
'n vcrdere bewys van die betreurenswaardige feit dat huUe hul nie 
een voel met die volk nie, maar slegs agentwerk vir laasgenqemdc 
wil doen met die oog op sclfverheerliking. 

Die optrede van dr. Van Rcnsburg, wat tcrugstaan waar hy 
dit in bclang van sy volk ag, steek skerp a£ by d ie van partypolitid 
wat 'n oorlog teen mede.rcpublikeinse orgnnisasies aangeknoop bet 
omdat laasgenoemdc onwillig was om die partypolitici se opgedronge 
leierskap te aanvaar. 

D it is dan ook die wesensverskil tussen die partypolitiek en 
die Volksbeweging: die een veg vir homself en die ander vir die volk. 

SLAAN ENGElAND MUNT UIT 
LIEFDADIGH-JEID? 

Dit wil voorkom of Brittanje op 
die oomblik van die wereldnood ge. 
bruik maak- om · n vet s lag te slaan 
in die voedselhandel. Ocrigte word 
na alle dele van sy Ryk uitgcsaai oo r 
hoe die Britte hul mage steeds vaster 
moet trek weens 'n voedseltekort. En 
hierdie noodkrete bly nie onbeant. 
woord nie. In ons eic land word 
daar deur lojaal.siekc Brittc gckol. 
lekteer vir gratis vocdsel aan Engc· 
land in terme van honderdduisende 
ponde. 

'n T yd gelede hct daar egter 'n 
berig in die pers verskyn oor Engc, 
land se uitvoer. Daadn is vcrmeld 
dat twee•derde van Engeland sc uit• 
v oer op die oomblik uit vocdscl be· 
staan. D it wil dus voorkom of En• 
geland sy handelsagterstand probecr 
vergoed dcur op gewetcnlose wysc 
die rol van blinde bcdclaar te speel 
wat om die hoek weer groot winste 
slaan uit die wcrkHke behocftige 
volke van die V asteland. 

Dit vcrklaar miskien ook die feit 
waarom Engeland nie bcrcid is om 
ons vleis teen heersendc pryse te 
koop nie, omdat hy dit tc hoog ~9 · 
Dit is omdat hy dan nie gcnoeg w ms 
daaruit kan maak nic. 'n Honger 
man is bereid om selfs swartmark• 

pryse te betaal. 
In hul blinde lojaliteit is Suid. 

Afrikannse Engelse besig om Engc. 
land wctend of onwet.end te help met 
hierdie vorm van besigheid . In 'n 
artikel waarin hy na die haglike toe. 
stande in Duitsland verwys en ewe 
koelbloedig beduie dat die Duitsers 
van kos voorsien moct word ,.nie uit 
jammerhartigheid nie, maar terwille 
van blote selfbehoud", verklaar die 
Cape Times: 

,.Hierdie maatreels vcreis self, 
opoffering aan die kant van som. 
mige Iande soos Engeland, van wie 
reeds so baie gevcrg is. T e meer 
rede daarom vir mecr bevoorregte 
Iande soos Suid=Afrika om toe te 
sien dat Engeland self nie gcbrek 
ly vir sover ons dit kan verhelp 
nie"! 

Waarom kan Suid.Afrika - .. ter, 
wille van selfbehoud' ' dan maar -
nie regstreeks voedsel aan Duitsland 
stuur nie? Is dit omdat die Cape 
Times bewus is van die waarskynlik· 
heicl dat E ngeland ons voedsel na 
E uropa uitvoer en in die proses van 
liefdadigheid darem 'n aansienlike 
ckstratjie vir homsel£ verdien? 

DIE O.B., WOENSDAG, 10 OKTOBER 1945. _,____ 

M®~~®U! ~~ HkmcillErilLrn~nrmg 
w ~IrWY~k W1r~m ~arry@ 

W~i~~ Ifill &Rmca1fi ~~ §~Rf 
Die aandag van die were!d is 

deur die pers toegespits, en moontlik 
met reg, op die konferensie van bui. 
telandse ministers in Landen. Skou, 
spelagtige berigte is die wereld inge. 
stuur oor wrywing wat telkens ont. 
staan tussen die Angel.Saksers en 
die Russe, meestal ten opsigte van 
bondgenoot Stalin se onversadigbare 
gebiedseise. Met hoogspanning wat 
wissel tussen vei·ligting en neerslag. 
tigheid aanskou die oorlogsattc mens. 
do.m die drarnatiese eerste ronde van 
die bondgcnote se vrcdesreelings. · 

In Parys vind egter ook 'n konfc. 
rensie olaas - · n konferensie naamlik 
vnn die bondgcnotc se vakbonde met 
die uitgesproke doe! om 'n w ereld. 
vakvcrbond te stig. 

Die konferensie van buitelandse 
ministers in Landen en die ko nfe, 
rensie van vakbondleicrs in Parys 
het hoegenaamd niks met mekaar tc 
doen nic. En tog ... dieselfde vlieg 
in die apteker se sal£ maak albei die 
konfcrensies stinkcnd. 

Nctsoos die konferensie van 
ministers, drcig ook die in Parys 
om onverrigtcrsake uitmekaar te 
gaan, vanwce die onversoenlik· 
heid van en met Sowjet=Rus= 
land, onder Ieiding van die wcreld 
se Eerste Kommunis, ,maarskalk" 
Josef Stalin. 

BLOOTS 
Dit is duidelik en onweerlegbaar 

dat Stalin sy bondgenotc bloats ry. 
Die vraag is net of hy uiteindelik 
danrin snl slaag om die saal op bul 
rug te gespe. en of hulle v6or die 
tyd in staat sal wees om hom in die 
stof tc laat byt. 

Suid.Afrika se afgevqardigde na 
die Parysc konfcrensie, mnr. W. J. 
de Vries. het · n taamlik hardcrige 
hou ingekry toe by op die kongres 
verklaar hct: 

,Ek is nie verbaas dat die admi• 
nistratiewe komitce van die wereld· 
vakbondkongres nie tocgang tot die 
San Francisco konfer ensie vcrleen is 
rue. Die owerheid bet miskien ge= 
vrees dat hierdie nuwe liggaam 'n 
wcrktuig van 'n sekere politieke be• 
lcid is en dat dit 'n uitstekende ver• 
hoog kan wees vir ekstremistiese 
linkse propaganda." 

Wannccr mnr. De Vries w aarsku 
dat die te Sti!-'JtC wereld.vakverbond 

,.'n werktuig van 'n sekere poBtieke 
beleid" kan wees, slaan hy die bal 
baie raak. Die O.B. hct. trouens, 
die te stigte internasionale arbeids. 
liggaaro sonder doekies omdraai. sy 
volle naam geS)ee: dit is die Paryse 
Komintcm, die gecamoufleerde plaas= 
vervanger van die Moskouse Kom• 
intern, wat met so 'n vroom gesig . 
,ontbind" is. 

OOK BY ONS 
Die stryd wat nou, volgens pers. 

berigte, in Parys op die konferensie 
aan die gang is. is 'n botsing tussen, 
aan die een kant die Russe. wat 'n 
internasionale wcrkersvereniging wil 
stig om te dien as wcrktuig van die 
kommun.ismc, en aan die ander kant 
die res van die afgevaardigdes, wnt 'n 
internasionale werkersvereniging wil 
he, sonder cnige bybedoelings. 

H ierdie stryd vind ons ook in ons 
eie land weersoieel. Vir Suid·Afrika 
wil die O.B. sl<Oon en egte vakbonde 
he, n.ie vakbonde wat, in die woorde 
van mnr. De Vries, ,'n uitstckcnde 
verhoog kan wees vir ekstremistiese 
linkse propaganda" nie. Daarom wil 
die O.B. huis skoonmaak in ons ar. 
beidswcreld, wil hy ons vakbonde 
suiwer van kommunistiese invlocde. 
Vir hicrdie taak sock en verwclkom 
die O.B. bondgenote, want dis nie 
' n seksionelc taak nic, maar wcl 'n 
nasionale plig. 

Later: Na heelwat dwarstrek. 
kery het · die konferensie oorgegaan 
tot die stigting van ' n .. W creld.vak. 
bondfederasie", maar eers nadat die 
Britsc voorstel dat voorsorg getref 
moet word om toe te sicn dat slegs . 
bona fide vakbonde toegclaat word, 
aanvaar is. 

Aankondiging 
Die Gebiedshoofkwartier van 

Wes.Kaapland maak bekend dat ge. 
neraal Reenen de Villiers, van Car. 
narvon, bevorder is tot hoofgcneraal 
oor AJ2 en 13. Genl. De Vill iers 
behou terselfdertyd die bevel oor 
Al3. 

G enl. A. J. Herholdt van De Aar. 
wat bevel gevoer bet oor A 12. is op 
die reserwelys van offisiere geplaas 
en genl. D. J. Bezuidcnhout van 
Paauwpan het die bevel oorgeneem. 

A C9J rn ~ ((» Ui](dl n g 0 011 g ff 

IHIIEEL~!ED&(G]WlrlE~ilW~ 

8{ @J@.fjp~ffJoJdi VI ryd/@1 g U 2 0 &:fc<O>bretr 

)JoJ.23o Wo ll@ @OC!fo 
.0 
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Die aantreklikheid van die program soos reeds 
behcml gemaah sal nie him·deu.r venninder word 
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£50 Vir 
Ongeloof!ili:e T oe§ltande 

Swarltmark 
op JBerlynse 

Onder die opskrif ,die 
swartste •nark van ahnal", 
heskr yf ' n korrespondcut 
van een van die Loudense 
blaaie wat hy opgemcrk het 
tydeus 'n hesoek aan d ie Ber
lynse swartmark. 

Hy berig: 
,Daar kan deesdae bole geld in 

Berlyn ge.rnaak word. Die moeilik. 
heid is net om dit uit die land te 
kry, want die soldate word nie toe 
gelaat om meer geld as hul soldy 
huis.toe te stuur nie. Siga rctte word 
verkoop va n £2. 10.0 to t £3. 15.0 vir 
20, en dieselfde prys word betaal 
vir · n klein stafie sjokolade. 

, Die beste kla ndisie op die swart. 
mark is die Russe. want di t is nie 
vir bulle verbode nie. Hulle is vir 
die eerste maal in vyf jaar betaal en 
hulle mag nie geld uit Oerlyn stuur 
of neem nie. Dit is 'n grootsc tonecl 
om te sien hoe die Russe hul geld 
kwytraak. Almal van hulle se groot• 
ste begeertc is om 'n !)Olshorlosie te 
besit, en hoe groter hy is en hoe 
harder by tik, hoe meer sal hulle 
betaaL Kwaliteit is van geen bela ng 
nic, en bulle betaal van .£50 opwaarts. 

nEk het een Rus gesien met 
sewe polshorlosies aan sy arm, 
alma) waarvan 'n verskillende uur 
aanwys. 

, Die volgende van belang is klera. 
sie. Ek het gesien hoe 'n Russiese 
meisie.soldaat £20 vir ·n ou afgeleef. 
de rok betaal wat in stukke wil · val. 
Die Russe is ook mal agter skoene 
met blink leer en skerp punte. H ulle 
pas dit nooit aan nie, want bulle dra 
dit nie. Hulle hang dit aan die murc 
as omamente. 'n Klein seuntjie het 
'n stuk leer aa ngebied vir £5 wat in 
Engela nd voor die oorlog nie ses 
pennies wcrd was nie. 

Hy vertel voorts va n 'n Suid.Afri. 
kaanse vrou wat hy op die swart 
mark raakgeloop het, wie se vader 'n 
Engelsman is en die moeder 'n Duit. 

POJLJTIEKE 
§l.A GO !1'!{'ERS VAN 
'N r ARTYBEWIND 

E. E. P. KOLBE. 

In hegtenis genecm te Port E liza• 
beth op 14 Aug. 1940 en gc'internecr 
te Andalusia. Geen rede bekend vir 
hierdie vervolging nie. 

* * * 
,Ek sal my mede·Afrikancr nie in 

die steek laat nie en hom nie aan die 
vyand uitlewer nie." 

ser, en wat in Ouitsl<~nd getroud is. 
Haar man het aan die Oosfront ge. 
sneuwel. Sy was op pad om haar 
trouring van die hand te sit ,.vir 
sjokolade, geld o f enigiets om te eef'. 

Sy het £12· t0·0 en drie blikkies 
vleis daarvoor van 'n Rus ontvang. 
Diesclfde Rus bet sy geld tcruggekry 
dcur Russiese vuurhoutiics aan 'n 
Duitscr te verkooo teen "to mark vir 
'n dosie en ' n d~os suiker vir 300 
mark. 

Die Suid .Afrikaanse vrou het aan 
hom gese dat sodra haar beseerde 
been beter is, sy haar wil gaan ver. 
huur aan die Britte in 'n kombuis. 
Daar sal sy darem miskien een maal• 
tyd per dag ontvang, en dit sal haar 
deur die winter help. Die Ouitsers 
kry wei rantsoene .. om huile aan die 
!ewe te ho u - niks meer as aan die 
!ewe ho u nie" . vcrklaa.c die ko rrcs. 
pe ndent. 

Brit V ree§ Baie 
Ern§tnge Oorliog 
Russiese Ambisies 
In · n a rtikel in cen van die Britse 

blaaie vaar die bekende E ngelse skry. 
wer Bertrand Russell uit teen die 
Russiese imperialisme. luidens 'n be. 
rig in die Cape Times. Hy verklaar: 

,Feite weerspreek die argument 
dat imperialisme onverenigbaar met 
kommunisme is. l<usland bet O os• 
Pole en die Oossee·state geannek• 
seer,· het poppe•regerings in P ole, 
Rocmenic en Bulgarye aangestel, en 
cis Port Alfred en 'n halwe aandeel 
in die Sjinese oosterse spoorlyn. As 
dit nie imperialisme is nie, wat is 
dan? 

, Dit is nog nie die einde van Rus. 
land se ambisies nie. Oeroue OO\l· 

merke teen Turkye en Persii! begin 
weer herleef. Daar is rede vir ag 
terdog teen Rusland se bedoelings 
met Oos.Duitsland. 

"Rusland se geweldige militt:rc 
mag word vir die oomblik nog in 
toom gebou deur die atoombom, maar 
ecrlank sal Rusland ongctwyfeld net 
so 'n goeie (of slegte) hom he as die 
Amerikaners, en sodra dit gebeur, is 
daar die' moontlikheid van 'n baic 
ernstige oorlog. 

, .Sulke kranksinnigheid moet ver. 
hoed word indien moo ntlik. maar dit 
is nie maklik om te sien hoe nie. Ek 
glo nie die vrede kan duursaam be. 
waar bly deur · n beleid van tevrede. 
stelling soos ons teenoor Duitsland 
gevolg het tot by Munchen nie" . 

(Vervolg van kol. 3) 
maar sodra bulle kennis roaak met die 
beleid daarvan, vind hulle dat dit 
prcsies die dinge is waarvoor bulle 
ook staan. Daar word gevoel dat 
by gebrek aan vertroue in die be. 
staande pa rtye en die parlementere 
stelsel self, die soldate ryp is vir selfs 
kc mmunistiese idees, maar dat die 
kleurbeleid van die teenswoordige 
kommunistiese leiers in ons land ge. 
lukkig hierdie neiging nog teewerk. 
'n Beweging soos die Ossewabrand• 
wag, cgter, wat ' n drastiese omskep• 
ping van die parlcmentere dcmokra • 
sie beoog en 'n sosialistiese bdcid 
aaobied, kan hierdie gevaar voorkom. 
Dit is net die ding wat die soldaat 
begeer, word verklaar. 

So/date Soek 
lets Nuuts 

Verwag Geen Heil 
Van Portypolitiek 

Soldatc waL uit die noorde 
Leruggekeer het, het vir 'n 
haic groot meerderheid alle 
vcrtt·o ue in die partypolit iek 
verloor. O it is d ie gevolg
tr ckkiug waartoc ' n vertcen· 
woord iger van d ie O.B. gc· 
kom he t uadat hy met 'n hele 
aantal soldatc gesels het. 

Ecn soldaat hct verduidelik dat 
die mccrderheid van die manne in die 
Noordc op die oomblik 'n heeltemal 
afsydige houding inneem ten opsigte 
va n bestaande pa rtyc. Die kommu. 
niste onder dekmantel van die 
,.Springbok Legio n", het p robeer om 
va n hierdie ho uding gebruik te maak 
deur die so ldate vir die kommunisme 
te wen. Maa r die kleurbeleid van 
genoemde o rganisasie bet hulle so a£. 
geskrik dat )1Ulle niks 'daarmee te 
doen wou gehad het nie. Die lcdetal 
van hierdie sogcnaamde soldate•orga• 
nisasie is dan ook werklik gering on• 
der die solclate. Hulle het hoofsaak· 
lik k.lcurlir:.ge en Jodc en 'n geringe 
aantal oningcligtes uit ander kringe 
beweeg om tot die orgaoisasie toe te 
tree. Organiseerdcrs van die , Spring. 
bok Lcgioen" het duidelik deur hul 
o ptrede laat deurskemer dat hulle 
ba ie meer begaan was oor die ver. 
spreiding van kommunistiese idees as 
oor die welsyn van die soldaat. Offi. 
siere - meesal Jode - wat lid van 
die o rganisasic is, het by die terug. 
keer van die soldate op die skip met 
groot ywer manne toegespreek en 
gepleit vir gelykstelling in die bur. 
gerlike !ewe tussen die blanke en nie. 
blankc soldatc wat .. vir dieselfde 
saak geveg hct." 

TELEURGESTEL 

Die houcli.ng van die soldate oor 
die algemecn is ecn van teleurstelling 
in die regering wat nie bereid is om 
sy wildc bcloftes uit tc voer nie. 
Oaie min soldate sal in die vervolg 
weer vir die regcrende party stem. 
het een teruggekeerde soldaat gese. 
Maa r dit beteken nie dat hulle nou 
hul gewig by die opposisieparty sal 
inwerp nie. Hulle hct n ie alleen aile 
vertroue in die rcgercnde party ver• 
loor nie, maar ook in die partypoli· 
tieke stelscl as sodanig. , Dje parle
mentl•re stelscl is ' n vuile klug en ons 
wcet dat die ecn party maar so mag· 
teloos soos die andcr is", het 'n sol. 
daat verklaar. 

H y het gcsc dat die soldate wag 
op icts nuuts. H ulle weet nog nie 
p resies waar o m hul gewig in te gooi 
nie. Leuenagtige p ropaganda teen 
die Ossewabra ndwag het baie van 
hulle nog buite die Beweging gehou, 

(V ervolg in kol. 2) 

PLUIMV:EE 
Dlo 1\cs tc J' lnnr• om u PL'OU IVKE, 
'E l EJtS en "nder I'HOllUf{'J't; nnn te 

otnur is: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(t::dnlO.) llcl>er l< 

MOim~IATtU: (roobus 7185) NEWTOWN 

VY:'Il 

~1 erJker§ §oek 
Va§tigheid 

Stakiogs in V .§.A 
Stakings is aan die orde van die 

dag in Amerika. Dit gaan nie net 
om die gebruiklike eise om loonsver. 
hogings en beter werktoestande nic. 
Dit skyn nou asof die Amed kaanse 
vakbonde 'n groot clepressie vcrwag 
nu die huidige bloeitydperk, en dat 
hul!e tans ' n stryd voer om die posi• 
sic van die arbeiclcrs sterk te kry in 
geval van die depressie. Hullc be• 
weer dat die werk gerantsoeneet: 
moet word in die clepressietyd net 
soos voorracle gcrantsoeneer is toe 
dit weens die o01·log skaars was. 

Byna 500,000 werkers staak dwars. 
deur die V.S.A. Oliewerkers. mo. 
tor. werkers en wcrknemers in baie 
ander bedrywighede is betrokke. 

Die Amerikaanse werkcrs is as ge. 
heel nie kommunistiesgesind nie. D ie 
dinge waaroor hulle nou staak kom 
in kort daarop neer dat hulle 'n ge. 
plande stel<;e) verlang sodat die wer. 
ker gewaarborg kan wecs teen kapi
talistiese bokkespronge, netsoos die 
O.B. hom beywer vir 'n geplande 
stelsel ook vir die Suid Afrikaanse 
werker. 

No1!JJ. Reeds 

Il ~(8~(8 
AarradeellhroMerts 

0 

1 Z4195({J)([J) A~Im«ll~~~ 
(£Jll7125) 
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0 
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BRIEF AAN IVIY 
DEMOJKRATIJE§E VRIEND 

'I wee Spanillle A an Eeri ' V a rf rck 
Illl T eenoorge§telde Rigting 

Geagte Volksgenoot,- Ek het in 
my vorigc brief aangetoon dat daar 
geen partystelsel in die Transvaalse 
Republiek was nie en ook in die 
V rystaat was dit nie eens die ge 
woonte dat 'n kandidaat vir homself 
propaganda maak nie. J y sal miskien 
nou wil weet wat dan eintlik die 
0.8. sc oplossing vir ons politieke 
vraagstuk is. Daarorn sal ek hierdie 
keer so'n bietjie stilstaan by die be 
langrikste van al ons• vraagstukke -
die parlcment. 

Ek dink ons sal dit alma! eens 
wees dat die kommunistiese gevaar 
vandag scker aile ander bedreigings 
oorskadu. In ons land. waar hierdie 
vraagstuk nog saamhang met die 
kleurvraagstuk as gevolg van onver. 
antwoordclike agitasie deur kommu 
niste, is dit 'n oorheersende vraag. 
stuk. Ook die H.N.P. het onlangs n 
kongres gchou wat net h ierdie onder. 
wcrp wou bespreek. H ulle kon egter 
nie hul wcrk afhandcl nie, omdat 
hulle deur die kommuniste belet is. 

Die kommunisme is 'n oarasiet wat 
teer op kapitalistiese uitb~iting en de· 
mokrmicse onmag. Soos voClen t op 
'n boom groei, so groei die kommu• 
nisme op die kapitalisme en die de· 
mokrasic, en sodra hy hierdie twee 
dinge ,,gclikwideer" het, soos hy 
voorgee sy doel is, verander hy self 
in kapita lisme en verloen sy kam . 
stige ideale, soos tans in Rusland ge. 
beur. 

LANG SWEEP 

As ons hicrdie vraagstuk wil op. 
los, moet ons by sy wortel begin. As 
dierc jou Iande opvreet, sal dit wei 
nodig wecs om 'n lang sweep te he 
waarmec jy hulle uitjaag, maar op die 
duur sal daardie sweep jou niks baat 
nie, tensy jy die inkomplek van die 
dierc toestop. So mag d it nodig wees 
om vir tyd en wyl afweergroepe en 
strydspanne gereed te hou teen kom. 
munistiese geweldpleging - soos die 
H.N.P. ook nou besluit bet nadat 
hulle dit ecrs by die O.B. afgekeur 
het - maar dit is maar 'n nood. 
maatreel. Jy moet sy wortel afkap en 
daardie wortel is die kapitalisticse 
uitbuiting en demokratiese onmag om 
uitbuiting stop te sit. 

H ieruit blyk dit reeds vanself dat 
jy nie by die kapitalisrue kan begin 
nie, maar dat jy by die parlementCre 
demokrasie moet begin wat die mid· 
del behoort te wees om kapitalisme 
stOJ> te sit, maar dit weens sy inge• 
skape swakheid nie kan doen nie. 
Jy moet eers 'n stelsel kry wat kan 
afrekcn met kapitalistiese uitbuiting, 
en daardie stelsel is nie die parlement 
nie, want die parlement is juis dir 
kapitaliste se wapen. Dit kan dus nie 
ook ons wapen wees nie. · 

1924: 

Om dit vir jo u te bewys, neem ck 
jou terug na 1924. Die H.N.P. vcr. 
eenselwig hom met die ou Nasionale 
Party en hy noem homself anti:kapi. 
talislies. Nou, daardie anti~kapitalis• 
tiese party bet sedert 1 ?24 sa am met 
'n sosialistiese party, die Arbciders, 
geregecr, en so min het bulle die wese 
van ons groot vraagstukke aangeraak 
dat die kapitaliste vandag in ' n ster• 
ker posisie is as ooit tevore en ons 
klcurvraagstuk so krit iek is dat selfs 
dr. Malan aon die begin va n die jaar 
'n bcroep op die pademcnt gedoen 
het om bicrdie vraagstuk nou moar 
buite die politick te hciu. Ek se, dit 

is die toestand ondanks die feit dat 
· n anti,kapitalistiese en sosialistiese 
party.kombinasic twintig jaar gelede 
aan bewind gekom het. En die skuld 
daarvoor hi nie by die lcicrs van 
daardie party nie, want as daar ooit 
iemand in ons partypolitick was wat 
nie teruggedeins het om sy wil deur 
te voer nie, dan was dit wylc genl. 
Hertzog. Dog d.ic stclsel waarmee hy 
hom moes behelp, het sy hnnde gc• 
bind, en die bcscl van hicrdie ge• 
bondcnbeid was seker ccn van die 
grootstc beweegredes vir genJ. H ert• 
:og om in 1933 tot samcsmch ing van 
die partyc oor te gaan - dit was 
'u poging om partypolitiek uit tc 
skakel, maar dit he misluk omdat hy 
dit nog binne die parlemeutcrc stelscl 
wou docn. Die opening was dus ge, 
laat vir ander en nuwe partye om 
voort te gaan met hul onm<~g .boer. 
dery. 

WAAROM SO? 

Wat is dit dan wat die parlcmen. 
tere stelsel so onmagtig maak? Laat 
ons sien. As boerescun sal jy weer 
dat 'n mens 'n wa vooruit laat be. 
weeg deur 'n span ossc vooraan ho m 
te hak. As daardie wa vasval en jou 
span osse is te swak, hak jy des. 
noods 'n tweede span la ngs hom 
vooraan die wa. Aile osse trek in een 
rigting, en die wa rnoct dus vooruit 
beweeg. Maar wat sal jy daa rvan so 
as 'n boer sy wa uit die moddcr wil 
trek waar dit vasgeval hct, en hy 
gaan hak een span vooraan die wa en 
die ander agter aan en nog ander 
langsaan die wa, en dan hoop hy 
maar dat die sterkste span die wa na 
sy rigting sal uittrek? En hicr hd ons 
die verskil tussen die politick van 
'n volksbeweging en parlementGre 
partye: 

Die volksbewegiug wil net ccu 
span - ( lit is die hclc volk 
vooraan die volkswa lwk, maar die 
pademcntere stelsel glo daaraan dat 
jy een span vooraan die wa en 'n an• 
der agteraan die wa moet hak - jy 
moet 'n regeringsparty he wat ' n se• 
kere bdeid voorstaan, en 'n opposi• 
sieparty wat net die tecnoorgcstclde 
belcid voorstaan. Hierdic twec partye 
moet dan voortdurend teen mekaar 
trek. en as jy of ek Ius hct om nog 
meer partye te stig, dan' gaan hak 
ons hulle aan die kante van die wa 
- dan sit ons wat hulle noem op die 
.,dwarsbanke" van die parlcment'. 

Die volk wcrk dus nie saam teen 
gemeenskaplike gevare en vraagstuk· 
kc nie, maar hy word vcrdecl in twee 
of meer partye wat teen mckaar tou• 
trek in plaas van te trek aan die 
vraagstuk. En net soos jou wa nooit 
in der ewigheid op so'n wyse ui t die 
modder geslecp sal ·word nie, net so 
min kan jou volk uit die modeler van 
vraagstukke gesleep word. Hy sak 
clkc jaar net dieper in. 

Maar daaroor volgende kcer. 

0 Vir die skoonmaak van vcnste:s: 
Ecn dee! paraWen. ccn dec! brand . 
spiritus, een decl water. Skud hier. 
die bestanddele goed, gooi 'n bictjie 
op die lap en vrywc die vensters 
daarmee. Dit gee bulle 'n pragtige 
glans 

-0-
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o·· Voeg n teelepelvol glycerine by 
die uitspoelwater van enige flcnnie. 
matcriaal. Dit verhoed dnt die ma. 
teriaal hard word. 

NATURELLE VEG 
l\1ET GEWERE 

'n Sapa•bedg uit Durban meld dat 
daar verlede week 'n stamgeveg tus~ 
sen naturelle p laasgevind het waarin 
gebruik gemaak is van vuurwaoens. 

, O oggetuies verklaar dat daar op 
een tydstip sovcel as 800 naturelle 
onder wapen was. H:aelgewere, ge• 
were en rewolwers is gebruik." 

Daar word bygevocg dat een na• 
turel doodgcskict en 'VYf ander in 
ernstige tocstand in die hospitaal op, 
geneem is. 

Die regcring het die blar.kes ont• 
waJlen. Intusscn is die kommuniste 
besig om die naturelle op uitgebreidc 
skaal te bewapen. Ga<~n die regering 
iets doen om vas te stel hoeveel vuur= 
wapens reeds onder die naturelle uit• 
gedeel is? E n gaan hy hulle ontwa = 
pen? 

K.G. OP BETHAL 

'n Goedgeslaagde funk$ie is deur 
die Bethal Oos.kom mando op 25 
Augustus in die plaaslike stadsaal ge. 
ho u, waar die mooi bedraggie van 
£7LI4~0 skoon bymekaar gemaak is 
vir die Noodhulpfonds. 

Ons bet die eer gehad om ons 
K.G. in ons middc te he. wat die 
oggend deur 'n optog die dorp inge. 
lei is. Na 'n aangename verkoping 
en smaaklike ko ue ete. bet die K.G. 
die middag aan die woord gekom 
voor 'n gchoor van ongeveer 500 
mense onder wie ook heelwat an, 
dersdenkendes, selfs regeringsonder. 
steuners. 

Alma! teenwoordig in die vergade, 
ring het die tocspraak van die K.G. 
baie geniet, en na die vergadering is 
van regeringsondcrsteuners verneem 
dat hulle die manicr van vergadering. 
hou waardeer sowel as die feit dat 
die K.G. nie uitvaar teen sy mede. 
Afrikaner nie.- ( lngestuur.) 

BOEUE! 

SEWE 
WYNE EN BR~.NDEWYN 

AANDAG!! 
- o--

SPt:sr,u~ V£R)0~DERTh'G VA;o; 
l'lt\'S!: I:-< BELAKG VAl\' OKS 
TAL!t\'1\F; RLAt'OIS I E (sleg• geldll: 
\'1\lll\f l Oktobcr tot 31 J)csc rnber 

eersl~omcnd) . 
- o--

GENI 'E'l' W\'N1~. HltAND EWYNE EN 
J,mJ-:URS WA'l' SELF HlJ L TIOE~I· 
It\'1{1': I'0l 'ULA1U'l'£T'r VEit\\'E R l•' 
lJl.;'l' • • . Ot'GEl:WE N AAR D IN 

1\'\'XSOORTE: 

ELI\.E Ol'S lG. 
-o

rRYSL \'S: 

SpcstaaJ Soct . . . . . . 
Wit Jcrlpll<o . . . . . . 
Roo t Jcrlplko . • • • • . 
Malmsey ... .... . 
W it Muska·del . . . . . . 
Root M usl<ndcl . . ': . 
Soct Port . . . . . . . . 
P ort ....... ... • ..... 
Pon1ak . . . . . . . . 
Worcester llock . . . . 
Spcslnlc SJcrrle . . . . 
Gouc SJerrlc . . . . . . 
Ou Bruin Sjcrrle . . . . 
Hnncl<rnnl . . . . . . . . 
Vermouth (Franse en 

ltallaansc T tpcs) 
F Ol',,F.I.W\' 1': 

2 / 3 
l/6 
1 / 6 
l /6 
1 /5 
1/5 
1 /5 
1/ ·1 
l/4 
l / 4 
1 / 4 
1 / 4 
2/ 3 
4/-

2/ 9 

.. La Vie" . . . . . . . . . . . . 7/6 
Monts Crnnd Spumantc . . . . 10/ -

lJit •HiOEWl' N: 
Eureka . . . . . . . . . . . . 8 / -
A, 1 oo oo oo 00 00 00 oo • • 7/G 
Boc~:oc . . . . . • . . . . 7/ 6 

·Luu ·:uns: 
l<ers le . . . . . . . . . . 6/3 
Anys 00 00 00 00 00 G/ 3 
Gem mer . . . • . . . • 6/ 3 
Van der Hum . . . . . . . . . . 6/3 
Creme de Mentbe (Peperment) 7/-
H:N~:IVI·: n . . . . . . . . . . . . 7/6 
J£-:.1 El\'t::It-L.UiEURS: 

Lcmoen oo 00 00 00 00 00 7/ 6 
Suurtcmocn . . . . . . . . . . . . 7/ 6 

-o-
El''ICSTE YOORWAARDES! 

10/ G 
8/-
81-
8!-
7/6 
7/G 
7/G 
7/-
7/-
7/-
7/-
7/-

10/ 0 

(I) Depoal to's, nl. 20/ - P<'f va<ujte en 'Sf 
per kl!sl~ met bottcls moet aile bestel
llnt:s Vtf!':CSCI. 

(II) Bcstclltnss word sleg• uitcevoer I< ON. 
'l'A!\T MET BESTELLll'\G of KONTA:-IT 
BY AFLEWER!:-<G plus K.B.A.-kos tc, 
VRY OP SPOOR VLAK'I'EPLAA'rS. 

{Ill) Beslclll nss per l<issie mag bestaan ult 
vcrsk lllendc soortc dranl<, mils dlt 'n 
klsslo van 12 llottcls Is. 

- o--
LAA'r 'U I{~:RS1•'EES·l\EUSE V AT, 
0 1' DlE GEUHIOt: K -:CELSlOR
Ult:\ N l{E ... UlTSTF.I(ENil VUt 

1>f.JU: G~:J.EE:-ITH£10. 
TC\TCdenhrld ouvoorwaardelili gewnar· 

bor1: o f geld terug. 
; - o--

Bestcl nou van: 

EXCELSIOR WYNl\iiAKERY 
Pos~u• I . l"orm 902. Tclegr.: EX Ct: LSlOJI 

\'J.Aii'fEPLA:l.TS-STA$JE, 1{.1' . 

Om 'n sukses van u BOERDERY te maak, woon een of ander 
erkende LANDI30U.KOLLEGE by of word dadelik 'n student van 
B.K.K. en kry dieselfde diens by u huis deur middel van ons 
uitstekende KORRESPONDENSIE KURSUSSE in: 

0 BEESBOE RDERY 
£10 kontant (of £12 op terme) 

o BYEBOERDERY 
£5 kontant (of £7 op terme) 

e BOERDERY·BOEKHOU 
£5 kontant (of £7 op terme) 

<!) P LUIMVEE·BOERDERY 
£5 kontant (of £7 op term e) 

0 SKAAP· EN W O LBOERDERY 
£5 kontant (of £7 op tcrme) 

0 TA.Bl\KBOERDERY 
£5 kontant (of £7 op term e) 

0 VARKBOERDERY 
£5 kontant (of £7 op terme) 

HUISVROU ! 

Met I3.K.K. se beroemde H UISHOUDKUNDE .KURSUS sal 
u H uishouding 'n plesier wees. - .CS kontant (of £7 op terme) 

DIENS! 

As u cenmaal 'n lid is van een van B.K.K. se Departementc, 
bly u altyd 'n lid en ontvang u gratis die raad van DESKUN. 
DIGES vir u besondere geval. 

Stuur dadelik u inskrywingsgeld aan: 

PHINSIPAAL 

IBOERDlERY
OCOIR!RlE§lf»ON]])lENSH!E-lKOlJLIEGIE 

POSBUS 180 STELLENBOSCH 
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Uitgelewer aan Engec 
landl met Voeillsd en al lErittanje se Hag!il{e Gelidleliike 

Ons lees in die Smuts.pers dat 'n 
oproep gedoen word om £1,000,000 
se voedsel bymekaar te maak vir die 
spensrakke van Brittanje. 

Uitvoer of Sterf 
Die Britse onderminister van voed. 

sel het verklaar dat weens die vleis. 
rantsoen ... slegs een warm maaltyd 
per dag toegelaat word" . Die kwy, 
nende party aan bewind in ons land 
is erg begaan daaroor. en doen nou 
so wat hy kan om Ma Brittanje se 
spensrakke te vciorsien van voedsel. 
Die ellende in hul eie land bemerk 
hulle egter nie. D uisende ly by ons 
broodgebrek, en het selfs nie eers 
een warm maaltyd per dag nie. T og 
is ons Regering besig om voedsel uit 
te voer teen minder as die produksie, 
koste na Brittanje. 

('n U iteensetting deur ons Ekonomicse Medewerker ) 

Vleis waarvoor die Britse regering 
~sy neus·optrek. omdat by nie die prys 
wil betaal wat ons produsente op 
die Suid.Afrikaanse mark kry nie. 
word opgekoop met Suid.Afrikaanse 
geld en vir hom as 'n geskenk aange. 
bied . Ons suiker, waaraan daar in 
die Unie self 'n tekort is. word teen 
'n verlies na Engeland uitgevoer, wat 
gedek moet word deur die Unie.ver. 
bruiker. Die partypolitiek het ons 
uitgelewer aan 'n vyfde kolonne van 
Engeland! 

------~~--------

Boerejeug Hou Groot 
Kamp 

n Geslaagde Boerejeug.laertrek. 
king, gereel deur die generaalskap 
T A2, is gehou op die Boerejeug. 
uitspan, Durbanville, 28 September 
tot 2 Oktober. Die kamp het ge. 
staan onder bevel van waarn. jeug. 
hfkomdt. S . Kamffer, bygestaan deur 
komdte. Cloete en komdt. Truter wat 
aile !of verdien vir die sukses. 

As huisvader en .moeder het op. 
getree komdt. Steyn van Elsiesrivier 
en mev. Van Z yl van Goodwood. 

Ongeveer 80 seuns en dogters van 
die twee Kaapstadse generaalskappe 
was teenwoordig. Deeglike afrig. 
ting in vlaghysing en .stryking asook 
wagtewisseling was aan die orde van 
die dag. Ook is spesiale aandag ge. 
skenk aan die algemene netheid van 
die laer. vera! die van tente. 

Saterdagmiddag het assLhfkomdte. 
Furgeson · n baie interessante spin. 
demonstrasie gelewer, terwyl hoof. 
komdt. ~aubscher die aand ook sy 
belangstelling betoon het deur mid. 
del van 'n toespraak. 

Die laer het die eer gehad om be. 
soek te o'ntvang van genl. J. de Vos 
en genie. mev. J. S. du Toit. Laas. 
genoemde was vera! getre£ deur die 
netheid van die laer en die deeglik. 
heid waarmee seuns en dogters a fge. 
rig word . · 

Genl. De V os het deur middel van 
'n kort maar kragtige toespraak een. 
heid binne die geledere van die jeug 
beklemtoon. 

Die O .B.•wag van Kaapstad wat 
op Bellville gekampeer het, het Sa• 
terdagaand onder bevel van wag= 
komdt. Hickman in gelid gestap tot 
by die Jeugkamp naby Durbanville 
waar bulle die aand deelgeneem ' bet 
aan die verrigtings. Hulle het die• 
selfde aand nog weer teruggestap -
altesame 'n afstand van 16 myl. 

t..z ooo · vi~r u Oe 

Die kreet .. uitvoer of sterf", so 
dikwels deur vooraanstaande Britse 
politici en eko!1ome gedurende die 
afgelope tyd aangehef, is nie 'n slag. 
spreuk wat net van akademiese be, 
lang is nie. Vir die Britte is dit van 
lewensbelang: 'n kwessie van botter 
en brood. Die spreuk het natuurlik 
voor die oorlog ook gegeld , maar toe 
was Brittanje se ekonomiese en finan. 
sieie posisie sodanig dat hy vir sy 
nodige invoere kon betaal. Toestan. 
de is egter deur die oorlog tot so · n 
mate v~rswak dat die voedselverskaf. 
fing aan die Britse volk daardeur be. · 
dreig word. 

I3rittanje produseer naamlik nie ge. 
noeg lewensmiddele orn sy bevolking 
te kan voed nie, hoewel daar uit 
noodsaak 'n verhoging in produksie 
plaasgevind het gedurende hierdie 
oorlog. Hy spesiaiiseer meer be. 
paald in die produksie van tekstiel. 
goedere en yster. en staalprodukte 
soos b.v. motors en masjinerie. H ier. 
die artikels word uitgevo<;r sodat hy 
met die geld daaruit ontva_ng. voedsel 
kan aanskaf. Om dus genoeg te kan 
eet. moet vo!doende uitvoerartikels 
verkoop word en moet sy buitelandse 
skulde wat hy moet vereffen, nie baie 
groot weP.s nie. 

En dit is met betrekking tot hierdie 
twee voorwaardes dat die oorlog 'n 
groot ommekeer in sake teweegge. 
bring het. 

PROBEERSLAE 

Dit is ten gevolge van hierdie voor. 
genoemde omstandighede dat daar by 
voorbeeld 'n Britse sending na Arne, 
rika is en dat daar toe in die ,ge. 
heim" - wat volgens die koerante 
darem uitgelek het - - gebruik ge. 
maak is van argumente betreffende 
die groter bydrae van Brittanje tot 
die oorlogspoging; daarom dat , soos 
Sapa berig, die kwessie van afskry. 
wing van skulde deur die dominiums 
op die konferensie ter sprake gekom 
het; daarom dat Britse skepe liewer 
die Panama.kanaal moet vermy; 
daarom dat Brittanje by voorkeur 
klaargemaakte goedere en nie halL 
klaargemaakte artikels nie wil uit, 
voer. Klaargemaakte goedere sal 
beter .pryse - op buitelandse markte 
behaal en dus die uitvoerwaarde ver, 
hoog. Die Panama.kanaal vereis 
fooie in terme van dollars. en d it 
verminder Brittanje se dollars wat 
hy vir voedselaankope kan gebruik. 

Daar is dikwels beweer dat Brit, 
tanje 50 persent meer sal moet uif. 
voer as voor die oorlog om dieselfde 
hoeveelheid invoergoedere te kan 
koop. Hierdie beramings mag selfs 
nog. 'n onderskatting van die werk. 
like vereistes gedurende die volgen, 
de aantal jare wees . 

Voor Wereldoorlog Nr. 2 het hy 
gedurende 1936.1938 gemiddeld £866 
miljoen se produkte ingevoer. I3yna 
niks hiervan kon as weelde.artikels 
geklassifiseer word nie. Byna die 
helfte van die invoere was in die 
vorm van voedseL drank en tabak 

Sekorlik ' nia- Ges rn.tllo dan die geringa aanliag wat tauue lC$h<m'l. 

. DUWAS -
Die Antiseptiese en flelende Oog·was. - 5/- posvry. 

' n S¢sialiteit se Voors~t ri f vir mocgheid, brander igheid, spanning', rooihOtd, 
lnflammasia, wa ter igheid en ggvoeligheid van die oo vir skerp lig en stol'. 

V = a lle Apteke, of direk van 

DIE VOORYREKKlER-AIPTEfK 
rtE IFI &{LAAN , AOOIERLEY STRA A7, [.(AAI?ST AD, (Bun 2760). 

1.\-~A&i LANDSTIRAAY 37A, iii\LOEIM IFONYIE SN, (!Sus 71!!5) . 

en die ander helfte was grondstowwe, 
masjinerie en brandstof wat nood, 
saaklik was vir die sekondcre nywer. 
hede. 

HOE BET AAL HY? 

Op watter wyse is hiervoor betaal? 
Uitvoer van produkte kon aileen vir 
£478 miljoen se invoere of effens 
meer as 50 persent daarvan betaal. 
Die res is betaal met geld wat verk ry 
is deur middel van die lewering van 
finansiele dienste. b.v. versekering 
wat £10 miljoen gemiddeld per jaar 
opgelewer het, ( 1936,38). skeeps. 
dienste £105 miljoen en buitelandse 
beleggings wat gemiddeld £203 mil, 
joen aan rente en dividende gelewer 
het. Die oriqe bedraq van £10 mil. 
joen wat toe nog Verskuldig was aan 
die buiteland. is betaal deur buite, 
landse hates te verkoop en lenings 
aan tl': qaan. 

Die vraag ontstaan nou: Sal Brit· 
tanje, as hy no u weer £866 miljoen 
se goedere moet invoer, daarvoor kan 
betaal, hetsy deur middel van uit, 
voere, hetsy met inkomste uit fina n• 
siele en skeepsdienste en beleggings? 
Om in die eerste ple.k netso vee! pro. 
dukte uit te kan voer as voor die 
oorlog sal inspanning kos nie so. 
seer in' die voortbrenging van die uit. 
voerware nie. want die produksiever. 
moe van die land is groot genoeg, 
maar in die afset c\aarvan. Die V er• 
enigde State het, ten gevolge van die 
bruikleenskema,_ gebiede betree wat 
in die komende jare voorkeur aan sy 
produkte mag gee. Die Britse uit. 
voere het in 1943 tot £232 miljocn 
gedaal. In vergelyking met 1936·38 
moet hy dus 'n agterstand van £246 
miljoen inhaal. Meer nog. sy pryse 
het nie verminder nie. maar verhoog. 

. Die produksiekoste van sy staal en 
steenkool maak sy metaalgoedere so 
duur dat hulle moeilik sal kan mee. 
ding in die buiteland. Tekstielgoe, 
dere gaan ook al dieselfde weg. Op 
die oomblik sal uitvoermarkte maklik 
gevind kan word. want daar is 'n 
groot onversadigde vraag in verwoes. 
te Europa. maar hierdie toestand van 
groot.vraag.en.klein.aanbod sal spoe. 
dig verander in · n toestand van groot. 
aanbod.en.geen. vraag. 

VERSKUIWING 

Brittanje se inkomste uit finansii:He 
dienste sal nie noodwendig in die 
toekoms afneem nie. hoewel dit mag 
gebeur gesien die byna algehele ver. 
skuiwing van die swaarte!)unt van 
internasionale finansies van Londen 
na New York. · n proses wat reeds 
teen 1918 begin het. D ie aanvraag 
vir Britse skeepsdienste sal in aile 
waarskynlikheid in die toekoms nie 
verhoog nie. eerder verminder. enig. 
iets tussen 30 .!)ersent en 50 persent. 
tensy die volume van internasionale 
handel grootliks uitbrei. iets wat op 
die oomblik nie baie waarskynlik lyk 
nie. 

T envyl aan die een kant die Ame· 
rikaanse toM emaat aan skepe baie 
toegeneem bet, het die Britse skeep• 
vaart aan die ander kant 'n netto ver• 
lies van ongevecr 3 miljoen ton gely . 
Die voorsprong en oorheersende mag 
van die V.S .A. in hierdie opsig is 
onbetwisbaar. 

Die verswakking in die Britse po. 
sisie ten opsigte van buitelandse be. 
leggings baa_r vera! sorg. meer nos:J as 
in die geval van die bogenoemde 
items. Sy bates in die buiteland 
waaruit hy die £203 miljoen per jaar 
verdien het, het £1000 miljoen bedra. 
Ten gevolge van die aankope van 

• 

ammunisie en andcr noodsaaklikhede 
in die buiteland, veral voor die in• 
werkingtrede van die bruikleenskema, 
het hierdie bates met minstens £2000 
miljoen verminder, en sy jaarlikse 
inkomste uit die restant sal nie meer 
as ongeveer £100 miljoen wecs nie. 

AGT ERSTAND 

Opsommend, moet Brittanje die 
volgende aqterstand in vergelyking 
met 1936<38 probeer inhaal:-

Daling in uitvoere (teen 
1913) £216,000,000 

V erlies aan inkomste 
uit finansiele en 

skeepsdienste 
Vermindering in inkoms. 

te . uit beleggings in 

£60,000,000 

buiteland £103,000,000 

Totaal £409,000,000 

As I3rittanje dus weer £866 mil. 
joen se goedere wil invoer. sal hy 
addisionele uitvoermarkte moet pro. 
beer vind vir produkte ter waarde -' 
van minstens £409 miljoen as by die 
tekorte nie op ander maniere kan dek 
nie. Of as ons aanneem dat hy die 
markte van 1936.38 nog behou het 
en dat hulle weer £478 miljoen se 
uitvoere sal neem, moet hy nuwe af. 
setgebiede vir £ 193 ' miljoen se goe. 
dere vind, 'n vermeerdering van 40 
persent. · 

Dit is egter nog nie a! nie. Deur 
aankope op krediet te doen vera! uit 
die statebondlande, het Brittanje in 
die oorlog 'n korttermynskuld op. 
gebou wat volgens uitlatings van die 
Britse departement van fi nansies · n 
totaal van om en by £1000 miljoen 
sou bedra. Die grootste krediteur is 
Indie. 

BET AAL D ALK NIB 

I-licrdie groot bedrag moet binne• 
kor t terugbetaal word tensy die kre= 
diteure gewillig is om die skuld te 
laat omskep in 'n langtermynlening 
wat oor 'n tydperk van, of na, 20-
25 jaar terugbctaal kan word, of Brit• 
tanje eenvoudig vry te stel van die 
verpligting tot terugbetaling. 

Wat ook mag gebeur, is dat die 
skuldeisers 'n gedeelte van die skuld 
mag a fskryf en die ander gedeelte na 
'n langtermynskuld verander. AI sou 
ons die gunstigste (vir Brittanje) 
voor~aardes vir die likwidering van 
hierdie skuld aanvaar, sal dit nog. 
tans 'n swaar las op die Britse volk 
plaas. Gestel dat £1000 miljoen 
kwytgeskel word, £1000 miljoen hin. 
nekort afbetaal moet word en dat 
£2000 miljoen oor 'n tydperk van 25 
jaar gelikwideer mag word teen 'n 
rentekoers van 3 persent, op reke, 
ning van laasgenoemde item sal Brit. 
tanje jaarliks £115 mil joen aan die 
buiteland moet betaal. Dit kan hy 
ook aileen deur middel van uitvoere 
doen. Voeg hierdie · bedrag by die 
£193 miljoen wat ons vroeiir genoem 
het, en die resultaat is dat hy £308 
miljoen se waarde aan goedere meer 
moet uitvoer as in 1936·38, of 65 
persent meer as in 1936·38. 

PROBLEEM 

Waar Brittan)e die £1000 miljoen 
gaan kry om skuldeisers te betaal 
wat spoedige vereffening eis, tensy 
'n gelyke bedrag aan buitelandse ba. 
tes verkoop word - · n metode wat 
seker nie aangewend sal word nie -

. is 'n probleem wat die Britse afvaar. 
diging in All}erika nou skynbaar pro. 
beer oplos. Die enigste bron is die 
V .S.A. En dit bring ons by die 
kwessie van die AngJo,Amerikaanse 
finansii:He betrekkinge wat ons in 'n 
volgende artikel kortliks sal behan. 
del. 
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JODE §E HARE BEGIN 
IN AMERIJKA 

RYS O.B.-Wag Kamp Uit 
Op Robertson 

l n die jongste uitgawes van T he Jewish lleralcl vet·skytl daat· etlike hel'.icte oor 
anti-Joodse bedrywighede in d ie Verenigde State van Amcrika - h el'i .... te wal '~ m ens 
die in ch·uk gee dat in daar·die gr·oot ,dcmokrasie" 'n grociende anti-Jo~dse gevocl he
gin posvat. 

Lede van die O.B .• wag van Ro. 
bertson en Montagu bet 'n aangename 
en uiters leersame kamp deurgemaak 
te W olwegat, die O.B..kampterrein 
van Robertson.kommando, van 29 
September tot l Oktober. Die kamp. 
verrigtings is gelei deur wagkaptein 
Stemmet, bygestaan deur wagkaptein 
D e Jager van M ontagu. 

Die M aandag het genl. Smith, ver. 
gesel van komdt. Kriel en adj. Barry 
'n besock aan die kamp gebring en 
hul goedkeuring uitgespreek oor die 
landsdiens wat verrig is asook die 
goeda fgerigte wagte. 

, Joodse organisasies in Amerika is 
meer as ooit begaan ooi die toene . 
mende a nti Joodse propaganda in die 
land. N o udat die oo rlog in E uropa 
oor is, word anti,Joodse groepe 
steeds bedrywiger, aangesien hulle 
nie Ianger bcvrees is vir die beskul. 
diging van Nazi-propaganda te ver 
sprei nic", lui 'n berig in die Jewish 
Herald uit Washington. 

Die bekendwording dat die U nited 
States Armed Forces Institute 'n 
korrespondensie.kursus onder lede 
van die gewapende magte laat sirku. 
leer het, wa t anti.Joodse stukke be. 
vat, het die bedruktheid van die 
Amerikaanse J odedom vergroot, ver. 
klaar die b!ad voorts. 

Die blad onderstreep dat nieteen. 
staan~e Joodse orgaroi~asies, na on. 
derhandeling met die owerheid, daar 
in geslnag het om die gewraakte 
stukke herroep te kry, dit tog duide 
lik uit die voorval blyk dat daar per. 
sone in die leer en in die vloot is, wat 
belang hct by die verspreiding van 
anti.Joocise propaganda. In 'n verden~ 
berig meld die blad dat Andre Sieg. 
fri ed, die skrywer van ,,.Z\merica 
Comes of Age". waaruit die ge. 
wraakte anti.Joodse stukke gehaal is, 
ta ns lesi ngs voordra aan Amerikaan. 
se soldate en matrose in Parys! , 

KU KLUX KLAN 

Oor die Ku Klux Klan. die skou. 
spelagtigste van aile blanke organi. 
sasies in Amerika. en wat dateer uit 
die dae van die Amerikaanse burger. 
oorlog en daarna. toe lede van die 
liggaam. in la ng wit gewaad geklce. 
summier vonnisse gevel en voltrek 
het op negers - vrygemaakte slawe 
- wat die eer van blanke vroue ge 
skend hct, berig die J e w i s h 
H e r a I d soos volg: 

, Leiers va n die Ku Klux Klan be· 
raadslaag oor die moontlikhede van 
'n ,landswye ant j,}oodse. Party' wat 
in staat sal wees om 'n p residensielc 
kandidaat v ir die 19-l8·veldtog te no• 
mineer. 

,Mnr. J. B. Stones, die suidelike 
,Gauleiter' van die Ku Klux Klan. 
wat gevcstig is in Chattanooga, het 
onla ngs by sy huis koukus geho u met 
vertroude lede van die Klan ten einde 
die stigting van 'n ,landswye anti. 
Joodse party' sowel as moontlike 
kandidate vir die Wit H uis te be. 
spreek". 

NiU'VIE GENOEM 

Die blad verklaar dat die name 
van drie kandidate genoem is. t. w. 
oud.Senato r Ro bert R. Reynolds, wat 
'n paa r maande gelede die A.meri. 
kaanse Nasionale Party gestig het ; 
kol. Charles Lindbergh; en Senator 
, Poppy" W. Lee O 'DanieL die nie 
amptelike Ieier van die , Christian 
Americans", wat die blad beskryf as 
,een van die bes.gdinansierde pro 
fascistiese groepe in die Verenigde 
State". 

V oortgaande met sy berifl, uit 
N ew York a fkomstig, oor die Ku 
Klux Klan. verklaar · die J e wish 
H e r a I d da t Jeiers van die Klan. so. 
wei as , ri.ih.rers" van die ar,der fas. 
cistiese organisasies, gedurende die 

op.hande~synde somer. 'n g_eheime 
kongres sal hou. moontlik in Detroit, 
om d ie stigting van 'n massa fascis . 
tiese party te bespreek - 'n pa rty 
wat a ile , nazi,gesinde" clemente sal 
vercnig. Die eenhede van die pa rty 
sal ,Ch ristian Actio n' ', ko mitees wees. 
wat vir aile plaaslike gemeenska ppies 
gestig sal word. 

uBEDRIE£RS" 

Die J e w i s h H e r a I d vertel 
van nog 'n anti.Joodse o rganisasie in 
die V.S.A .. wat bekend staan as die 
.. United Israeli tes" , of soms ook die 
,Anglo, Israelites". 

,.Die ,Anglo.Israelites' glo da t die 
nie }ode (Gentiles) in plaas van die 
Jode. God se uitverkore volk is. en 
dat die }ode bedrieers is, en ,nie die 
saad van Abraham' nie". verklaar die 
blad. Hierdie mense het · n nasionale 
anti.Joodse kongres in Los Angeles 
gehou, waarop tussen I 000 en I 500 
a fgevaardigdes teenwoord ig was. Die 
J e wish H er a I d se berig lui dat 
hierdie kongres gekenmerk is deur 
ctlike anti. J oodse toesprake, waarin 
die }ode o.a. beskl'yf is as ,leue. 
naars" . , moordenaars" en ,vuil. 
goed" . 

,MOEDERS'' SE EIS 

Ten aansien va n d ie Jode se cis 
om 'n nasionale tuiste in Palestina, 
plaas die J e wi sh I-I era I d 'n in. 
teressante berig. Dit lui: ,Die Ara. 
bicre in Palestina het 'n nuwe vriend 
in die V.S.A. ryker geword. nl. die 
vroue.organisasie bekend as ,We, the 
Mo thers. Mobilize fo r Amer~ca ' . 
l lierdie organisasie sirkuleer ta ns 'n 
petisie wat daa rop aand ring da t 
,Pa!estina vir 4000 jaar die tuiste va n 
die Arebiere is. en vir buie duisende 
jare dte bakerma t van die Christen 
dom'. Die .moeders' vra derhalwe dat 
.Palestina beheer moet word deur die 
Chrislene, dwarsdeur die wcreld'. 

,,'n Ander petisie y;at die ,moeder' 
sirkuleer. cis dat aile ]ode aangewys 
moet word as lede van 'n ,apa rte, 
andersoortige nasie', afgcsicn van 
geboorte. of .woo nplek. Dit versoek 
die Amerikaanse Kongres o m die 

EIE VOOUBEELD VIH 
ONS GENOEG 

V eldmaarskalk Smuts vind dat ons 
volk nie genoeg besiel is met 'n warm 
nasionalisme nie. Hy SJ ~e aan die 
hand da t o ns die Skotte moet navolg, 
want ,bulle is tro ts op hul Skotse 
bloed en getrou aan hul tradisies, 
maar ook getrou aan die brecr !ewe 
waaraan hulle gewoond is en 'n dee! 
het" . 

Onder die party•politickc bewind 
van die Unie·regering word die ge• 
brek gevoel. O nder die O.B. vind ons 
hierdie beginsel van toeka se dae a£ 
- ons het nie nodig om Skotte a s 
voorbeeld te neem nie. maar kan as 
voorbeeld dien vir aile poli tieke, en 
in besonder party.politieke organisa 
sics. 

Die O.B. ken sy volk en sy tra. 
disies, en laat ko,operatiewe nasio . 
nalisme as grond't:,<:ginsel geld! 

)ode 'n ,aparte ' ras te verklaar om. 
dat ,Jode nog nooit geassimileer het 
nie, maar hul eic nasio naliteit behou 
J •• " l e e . 

Uit al hierdie be rigte, o ntleen aan 
'n Joodse bron, wil dit voorkom asof 
daar 'n kwaai anti Joodse gevoel in 
die V.S.A. bestaan. Dit hcrinner o n, 
willekeurig aan die gevoel teen die 
Jode wat in Duitsland sterk begin op. 
laai het na 1918. en wat deur die 
Duitsers self verklaar is uit die feit 
dat toe die Duitse soldate van die 
gevegsfronte teruggekeer het na die 
burgerlike !ewe, bulle die Jode in be 
beer gevind het van wat genoem is 
, die Duitse I ewe". 

Die terrein is langs die grootpad 
gelee en menige verbygaande motoris 
se uandag is getrek deur die O .B .• 
vlag wat vrolik aun d ie vlagpaal ge. 
wapper het. 

Die wagkaptein van Montagu is 
weg met die vaste voorneme om in 
die nabye toekoms reelings te tref 
vir 'n soortgelyke kamp in die distrik 
van Montagu en die wagte van omlig . 
gende do rpe uit te nooi.- (IngestuurJ 

Btrit§~ ~~irn~ir(ffi~R IID~tr®~filJ 
H®Y1llf1ll ®~ ~~~ liD~ @}~f®Jr&;Jk 

Aca)rm M~Lffi~Rn&Iffi~n@ 
,Dam· is n et een oplossing: om voedsel na D uitsland 

in tc voeL·", hct vcldm. l\'Im1tgome t·y, h evelhehher van d ie 
Brits-besettc deel van Duit:;land, in ' u toespraak in Lou
den verlede week gese. 

Hy h et gcse dat hy nic die Dnitsers wil vertroetcJ 
nie, maar aan die ander kant wil hy ook n ie dat u itge
hreidc honger snood en siel.:tes deur E m·opa verspr ei u ie, 
soos onvennydelik sal gehc:o_r iudien toegelaat word dat 
honderdduiseucle D u itscrs slerf. 

Montgomery het verwys na die 
griep,epiclcmie wa t n[L die vorige oor. 
log uitgebreek het, en gese: ,Epide, 
mies is reeds aan die toeneem sover 
dit longontsteking. griep en tering 
betref. Om hierdie rede moet ons die 
minimum voedingspeil dwarsdeur die 
land handhaa E en vera! moet ons die 
mynwerkers in die Ruhr.gebied voed 
indien W es Europa enige steenkool 
hierdie winter moct ontvang". 

H icrdie Britse vcldmaarskalk kan 
blykbaar nie waag om in E ngeland 
'n beroeo om menslikhcid tc doeo 
nie - a"! het sy land ses jaar lank 
aan die wcrcld voorgehou dat hy 
ter wille van mcnslikheid veg. Hy 
moet ' n beroep do en op sy mense se 
persoonlike veilighcid wat bedreig 
word deur pcstilcnsie wat kan volg 
op die dood van , honderdduisende 
Duitsers". 

D ie Geallicerdcs was die groat 

voorvegters vir ordentlikheid - ten 
minste so moes ons hoor - en op 
die oomblik is bulle besig om hof. 
sittings te ho u met die doe! om Duit. 
sers te straf wat nie genoeg kos aan 
vya ndiggesinde · Jode gegce bet nic. 
Ook het bulle die monde vol van 
Duitsers wat dan bulself beter sou 
gevoed bet as die volke wat hulle 
verower het. 

Die wcreld het dus gewag O.P ' n 
voorbecld van menslikheid - hoe 'n 
mens jou vyand moet behandel soos 
jo uself. Maar Montgomery moet hom 
op pcstilcnsie beroep en nie op 
grootmoec!igheicl nie, as hy iets vir 
die Duitsers gedoen w il kry, en dan 
nog moet hy byvoeg: ,Ek wil dit 
duidclik maak dat ons nie voedsel 
na Duitsland sal stuur waaraan daar 
'n tckort in die wcreld is nie" . 

M aar waaraan is daar geen tekort 
nie? Alles behalwe haut en \-vraaklus! 

DIE MANSUlTHUST.EHS 
P A A R I, 

o Baie .... t·oot , ,oorraad TEN~ISRAKETIE op hande. 
<P HEHSIXARINGS van rakette onder spesiale toesig. 
® I'etj icse SNYEHSPAKKE. Slnywe om maatvorms 

en lllOJLSlCt'S. 

llAIE GOEIE UEHAl~DELING 
EN BILLIKE PRYSE . 



TIEN 

Geklassif iseerde Adverum sics 

TAlU'EF VIR OF.In, ASSIFISEERDE 
ADVl:RTENSl~S 

BaJ.shoudelllte K eunbu:cwtn;;&: 
(Ver low lng, huwellk, seboortc, etertgeval, 
1o m emoriam, t;elukwcnslng, ens.) 
2d. per wooro; minimum {/ · per pla s lng. 
Voorultbetaalbaar. VIr berblllln ~,;s 25 % nt-
8la g. 

Bandels ndve rtcn• lra : 
Eokele pla slngs (voorultbetaalbaM'): Sd. 
per woord , m inimum 6/ · per plaslng. 
Vlr 2 tot 2 6 a~,;tereenvolgende plaslogs : 
2 >,2d. per woord, minimum 5/ · pe r pla•lng. 
V Ir 2 7 tot 52 a s tereenvolgendc pla.slngs: 

~ 20: per woord, m in imum 4. / - per pto.sing. 
lntclu~n~cld o1o ,.Ole O.B." (vcrs kyo wcck!ll<S) : 

10/ · per Jaar ot 5/ · vlr ses mnande. 
Vooruitbetaalban<r. 

Stun.r nd\""crtcnslebcMH·lllnJ.:If en lntc lten hl{':8 nan: 
VOOJtSLAO tEO~lS.) IH'[{,, 

I"u"bus l 'lll, J\u.atJ)8htd. 

GEBOOln'E 
ENGE L13RECBT. - Ann mnr. en mev. P iet 

EnGelbrecht (~et.oore 0 ' Konnetly) 'n fr ls 13ocre· 
s eun op 25 S ept. Ill d ie Oclhcrbc-! nrl[;Ung. 
Naa:s Uic gocie Ge\'lo'Cl' danl< aan D r. en Vci·
plccs$ter. 

li!ALAl'l. - Ann p ro fessor en mc v. A. P. 
).fa.lan, va n Bloem fon te in, •n frl~ • cun OJ> 2 
Oktober. 

VERLOWING 
DU PLESSi s-DU PLESSIS. - .Hicrmce 

nlaak ons, Jollaonn, ouc1s te dot;ter van mnr . 
en mev. G. J. d u P tcs,ls, Bur~;er~dorp, en 
Peter, :;euu van mnr. ~n m-:v. 1!. S. du 
Plc~sls, Unionda le, aan ! nm llle en vrleodc(lnne) 
bekend dat ons op ::'9 September vcr looi ~:c· 
rank het. 

VA~ WYK-GRBYLI :-<G. - l!lermoe m aak 
ons aan famllic en b el:>nt;stellcndcs bckcnd dat 
ons. Petrus va n Wyl< . Rosettcn, ·!lle, Perde
b er g. en M a ria Gr eyllns. K lclnkr3n.l, PN rus· 
burg, verloof Is op 16 Des. 1n~ en <la t ons 
D. V. s a l trou op G Nov. l!HS. om 9 \ ',m., in d1e 
Gerer. Ker l<. Petrusbuq;. Geen k a a rtJies en 
r esepslc. T etesrammc: Bus 6. P ctru•burg. 

HUWELlK 
:MALHEHBI::- S'l'E YN. - Ons , Anna -Ma r ie, 

dogter van d r. en mev. H. C. S teyn, S wcllcn 
da.1n, en 1'\aa:$, ~eun va n mnr. en mcv. 1. 
:Malherbc, va n P hll ippolh; , maaK b eltcnd dat 
ons in die huw clllt t ree D. V. Wocusda g, :n 
Oktober 1945. om 3.30 In <lie N.C. l<~rl<, 
Swellendam. P.cscp~ ie, S luds!Ul.l, S wellenctam. 
Telcgramrne : Leeuwa rden. Sw cll endam. 

SIL W E RBRUILOF 
NE~DE W11'. - Op 12 Ok tober llerdenlt 

o ns , Wilhelm Andreas Grimm en Arendlnah 
Sophia, die 2 ~ste ve rjaardug ,·an on s lroudur;. 
J:;gband geli: dcur wyle cJs. De Wet te Ladl· 
s mith. K .P. Woona d res : .. S uli<CI'boss le" , 
Rockla n<lslaan, 1-llghla n<ls, Kaapsta d . 

GRAFSTEBN~WBRKE 

Qrotatono, Monumento on l<andmuro op(Jczla 
llDlgo p lek In dlo Ucuo. 

!'t.tl..adptee;: o n& v1r ·n beeoodcr 01UUto kwotcuuc.. 
S.A. ORAFSTIDEN· E :-1 MONUMENT -WElUOS 

(Ell!li"S.) BlilP ii:RK 
(Jilnole C:.lUo, IS..,turoooe O trolltour) 

Voonrei<J<erw~c;. Mnltlru>d. 
ii'OODd O·UliO on CHI828 - PcabU4 3. 

l'EllSOONUK 

ORY!>'RA.lU: to t natuurllk& k lour horotol or 
llOid terug. 6 / 6 per buuoJ, po• vry. Gala met 
beotelltor;. KruJebebanc1et1Jl aa vtr t.llo aJekte.& 
verkrytrbanr . - .. O LE: 130 lilJlEYROU", Bu.o 
7559, Johnnnosbur~-·------------·---------

i'lAJU(AG ENTSI\AP. D Cak und iJ:C inllg· 
tlng s rntls na n pl ulmv~cbOcrc. Stuur a ile pro· 
dul<tc aan: COET7.El~, J ORD.\.\N en BOH : 
(E DMS.) BPK. , Wo111utcrstl'nflt G2. J-; cwtown , 
J ohannesburg. Foon : 33-8297. T c lcgra•mmc: 
BoJcmur k. 

V AKANSIEPLAAS 
B~spreek vroe~:tyd l~; pick vi r u volgcnde 

va l<nns le b y )l ev. A. IJAJ)BNHORST , Ve r· 
gcnocgd, Riversdal. Die !dea le pla.ns m et ay 
na tuurs koon. Vrlond ellk< b chandclln;;. ~:erlef· 
like ka m ers. t.:eurh!e .-te.s ~n b llll ke t~rme 

TE H U UR 

KA)t.Eft. - Gcm cublleer<le Dubbelkamcr. 
T v.·ee maospersone. =' ewports tra:ll 12, 
K loornek , Kua-pstad . 

TE KOOP 

ANGELlERPI.,o\.i>;T,JIJ-:~. - P r&ltllge stcrl<-o 
Amer lkaanse Boom-&ngellerpta nt) les. 3 / 6 vir 
12. 20/ · v1r 100. £G·10· 0 vir 1000. vir die 
volgende s oor te : Corona , Ref(lna. Snow Storm . 
Id aho Beauty en Sa lmon He~;lna. Hestellln~:s 
word ook geneem vir later n flewe rtng. -- S . 
C. ST>U'I DF:H. Bu8 20, T za neen. 

UESIGIU:IDS.t:Rl•'. - Bale (;OC IC bcsl~;hcid! 
5 w orse gr out!. \ViniteJ m~t woonhuls dnnr 
uun. T elefoon In winl<el en water nangc!~ In 
huls. 200 ~:ec ntc vrus tebome. 9 my! va n 
Utrecht·s taslc. Prys £900. Koper kn n wlnl<el· 
voorraad oornecm. Vcn!ere bcsondcrhcdo van: 
C. F . ~E:IHING, Posbus 70, Utrecht. 

Ultses cc <leur VOORSLAO (F;ctm o. ) B cperl<. 
Kamer 703. Groote t.;:crk gcbou. Acllicr lcy
stra&t , J{aapstad en Gcdrul< dcur Pro J.J:cclesla-

Drukl<ery (Edma. ) Bcpcrl<, Stcllenbosch. 

llROEI-ETERS. - Wit Auslralorp Broel· 
elers van goeie heooe en ultgesoekte ha ne teen 
£3 vir 50 of 1<>/ · per dos yn by: HAARHOF'F', 
Posbus 115, Gra.aff-Relnet . 

CEDERIIERG·ROOIUOSTEE. Spe• laal 
~ei<.week , suiwcr , vir g:eur en g esondhetd . 
Groothandclsprys 2/l 'i:d. p er 1 pond -pa kkle : 
m inimum· bes telllng 50 pond-palikics . V ir se· 
boclt te, maandellkse bestelllngs word SJ>Cslalc 
af•la~; gegee, nl. op 100 pd . 2¥.: pst. en op 
200 pond or m eer 5 pst. Le~ dose moet terug 
~;estuur word . T erme : Konta nt. Beste! dlrck 
van die Verpakker : A. J. MO UTOI" , Geluk· 
waart s , Ci trus<!&!, K .P. 

GOEr£ FRIESBUJ" - Uilstaande ou ers. 3 
Jaar oud. stalkondisi~. Geteel deur Van Heer
den, Stcrkstroom, K.P. Gelewer op Hnlseton 
staste. saam met papierc, op ontvan ss v3 n 
eerste tick va n £30. Kom l<yk en stel uself 
t cvrcdc. - D. J. OP PER:O.! AN . Kall<ocnl<rnns, 
Halsetoo. 

OROE}>'TESA.'~D. Chnntenay Wortcl· 
oaad 12/ ·. Donkcr D etroit Beet 10/·. 
Blomltool: Sulderkruls 20/·, Reliance 25/·. 
Spitz Kopkool 12/ 6. Koel en Broos Komkomtncr 
15/ ·. T om Watson Waatlemoen 16/ · . Blan r· 
slaat 22/ ·. Little Gem Skorsl~s 12/ - . Lnn11 
Wit Bos 13/·. Raoap 7 / 6. Ui c: Australl cse 
Bruin 6/ 6, Kaapse Plat 10/·, .. Silver King" 
12/ 6. Alma! per pond . 2/· duurder op 
hn lfpo nde. Posvry. K.~f.B. PREMIER 
SA A Dh"Wl':KERS EN 'VEP.SVHE!DERS. 
Schoemanshoek. Oudt:shoorn. · 

HAt:I.Gf:WEEn. - E en d ubbelloop Ster ling· 
worth Haclgcweer (ha-inerloos). net 200 sl<ote 
~csltlet. E ersle t Jcl< van !18 ontvan~ Hom. 
Sk i•t bnlc c:oed . Aa nsoek l)y : J. H . VAN 
ROOYEN, Meyersland, P os Bla la. 

Tt<\~O::R~IEU'L. - :Massey-Ha rris. splin ter · 
nuut. Lewcr 3 sn.ldte boer mcel per u ur m et 
<!r yCitrag van 10 p. k . Prys £60·10·0. V.o.s . Cnl
vlnl:t· or Ceres -staste. - S. VE KTER, Mann· 
s edam, Calvlnia. 

UO:\'DE. - Boerboel- hoode. £2 p er paar o! 
15/ · \'ir ' n t efle. Oucrs ba ic getrou en wnak · 
saam . Gclewer op Gumtrcc-s ta-sle. -- H. S. 
B URGE R. H e1mwce. Gu :n t rcc. 

IIOJ'o'"UE. Oprec;geteelde Wi ndh ondj les . 
scs w eke oud. Oucrs u ltstcl<cnde jn•&hondc. Die 
regtc s oor t hond vir d ie u itroel van enl~e 
soort ongedlertc. ReuntJies £2 stuk . - s . . J. 
MARAIS. Bus 804, Bloemfontein. F oon 9712. 

IRISH TERRffiRS. - E cn opregt e teef, 18 
maa nde, £2· 2·0. Een halfgeteetde teer, 3es 
maande, £1. E en halfgeteclde r cun, a jjnnr, 
£2-2·0. ~; ~:eteelde hond)les, £1. V.o.s. -
DAN FISCHER. Carolina. 

J{)RK!t, - 5/· ell<. SwlO!;OlD 4/0 C'ICt 
K.M.B. E>oon D.ADDO<>Ii: 8.. ~bolt, Boo lll1. 
Qenrgo. 

11:AROO-RRAAI-l\11S . - Gemaal met ham er· 
meul, 12 sal<ke per ton, teen 37 / 0 per ton. 
om nle m lnder as tlen t on te neem nle. Kon
ta.nt met bestellln<:, gelewer op Mlddle ton 
staslc. - T. C NEL, Ool<len Valley. 

l\UTKENS. - Da-goud Ku ll<ens . dadellk ver
l<ryr;baar. Enlge hoeveelheid , Austra lorps. Lc~:· 
horns en ook d ie kruls vn n g-cnoemde soorte. 
t ee" £5 per 100. Spes.nle a fslag vir mccr dan 
100. Alma! gebroel va n u lt o:csoel<te henne. 
\Va arborg sterl< lmik ens. - B es t e! van : H. R . 
MALAN. Weltevrede P lulmveeplaas, Pk. 
Rerstronteln, P aar t. F oon 6203. 

T.TSTER-F.X.JD.'. - 9 p erdekrag, Spec. 810. 
W erk m et kragparaCC!en. Goele w erk cn<lc orde. 
£~. - Skry! a a n: O. B.-:I!EUL , Kof tlefon· 
teln. • 

~U:UBEL8. -- 8eaoek ot IJl<ryf &nn dte ~ 
W1l&r u wa.a.rae, dlene co teVTed..,batd 
1<ry. PM,.~"eoools Jlpk .. ~ntra.">IAtm.'>t 1:20. 
..,.,..,.., .(H"'fA.. PoAhma 130R~ Fno-o "S..0194. 

!tf"'eUREI...S. - Koop u m eubels va n Onnm 
\fl"obelu ( E11'nA.) Rpk •• en wees v~l"'8eker van u 
waarde eo bespnr1ng. Geeo kata.losn.as8e to t 
be~l~fkk!nn: nte. Skryt om bcso nderhedt. en 
m~ld wilt u verlanr:. - HoofkantMr : Vl C· 
TORIA·W'EG l 7l. Woodstock. T a-k be,IJ:h el6 · 
JAN PHILLTPS·GEBOU. Lady, Creyotrnl\1. 
Pnnrl. l"nnn ~'l!=f 

A~:entsl<np: Vnn R iebeeek Trus t Mpy. Bpk., 
Globe-Huts, Kcrltstrao.t. W ynben:. 

~fOTOR. -- 10 Perdek ra~; Deutz·Motor . l!A 
goed ns nuut. hct nog mnn.r m in gcw erl< 
Pry• £175. Skryf ann 1'. !lenlu·•· Hus 7!1. 
Rohl"rtson. 

Pi\TATil ANTil, . - Bos te rool c i'On<l -r>a tnt
n \nke: 9 / - v ir SO pd. -~nkkie ~csmnnnctr-rnoJ< ~: 
7 / - vir 40 pd . tV it drlema;:H'lllP- r" nk~ : 1 'Z / fi v ir 
1000 sle <:~ie< borr!e. - H . ROELOF'SE. P /s. 
Sc,·pentl nc, d ls t. Geor t;e. 

P ATA1'RAl\'T(F.. -- E~rot•klas s esmnanrte. 
op rooicrond f!Pku·~ek. dro:t1anrl. 10/- oer SO· 
oond -sa.k. K 1\:t. B. T"'"·r ed ,..n h('f.-1 e:ewM\rh()r r', -
C . S- TF.RBLA."<CHE. Pos Gonnakra n l. D lst. 
1\lo•~clban l. 

I•t:R <;;TEHo\.:-nrF.. - T w M · t ot vlertand h oos 
t:eselektccrt\e ramme \~i r ~utwer of krulsteclt, 
t een ! 3 stuk . geiaal btLo;;h a l te Vlnkolan~. -
Doen oons oek : PL AASBEST UURDER. Vlak· 
plans, G raa!f ·Re!net. 

VOP'PE. - H eeltc.mn l va n lap, l'!<'.f'lc:-te c:~
verf . 19 du im ~:root. 10/ - ell<. K. M.B . (;eld 
e-nnn nliPs vir Qe~rtr~·hrnrvhva~. - V etrlkte. 
M . l'. BEZUJDENHOUT. Basu to Ca ve, E llio t. 

SOU'f. - Aandag B':a ndwugtc. Die O. B. · 
Soutwerl<e bled nan: A1 59/ -; No. 1 51/ -; N o. 
2 49/ · per ton, kcosteloos " elaa t Soutpa n . -
Adres: VENTER en DU 'P LOOY, P / sak Ar· 
beldsloon, 13toemConteio. 

SO{JT. -- At 59/ · per too, nr. 1 54 / · per ton 
onm lddclllk gelaat te Soutpan. Tevrcdcnhel~ 
gowaarborg. -- MEV. F. DE BEER, Ru.splaa.., 
Pk. Florlsbnd, oor Bloem!ootetn. 

DIE O.B., WOENSDAG, 10 OKTOBER 1945 . 

SOU'r. - Bes te kw&ll tei t en onmlddelllke 
arlewe r lng. N o. 1 ~c\l'aal teen 8 / 6 per 200 pd.
sal<. Super grot t een 6 / 6 per 200 pd.-sak. N o. 
1 gro f teen 6/ · pe r 200 pd. -s a l<. No. 2 srof 
teen 5/6 per 200 pd . · sn l<. No. 3 grof teen 5 / · 
per 200 pd.·s nk. V.O.S . Red lands -Svlvn. Kon
tant m et bestell lng aan : S.\L:--<ov,\ SOUT· 
WERKJ::. Posbus 71 , Oudtshoorn. 

S0 01'. - Ondcrsteuo u mede-Afrlkauer. Spe
slale A1 :19/ - ; Sneeuwlt No. 1 54/ - ; Wit N o. 2 
·19/ · per ton, vry gelaal Soutwerke. - Ad res: 
ME V. .MARTIE VENTER, Possak Al:beids· 
loon. Bloemtontein. 

!"EI:l'. Deursk ynende Kouewat er-seep. 
Kurkdroo;;. teen 1 / · per POnd. - J . JOOSTE, 
Slpreshor. Bur~:en·llle R d. 

S I'IH :LOOEI)\ •n{K-E RSFEES. Hou t -
~peelr.oed teen billike prys e. Minimum £5. 
A!s lns op £1 !5 2¥.: pst. ; £25 :5 pst.; £50 
7 ¥.: pst. Om bcsonder hedc sk"•r aan: HOU 
h!OE D· :IlElTBEL:IIAKERY. Adelaide. 

TA)(i\T I F.~T.:\:"''r.Jn:s. - B onn ie Best en 
Ma r globe. - AR::-JOLD , Solwaywe~;, B cllvllle
Wes . Foon 9-7422. 

TREJ\t{t; R , - E en F ordson -trekker op 
Sb\t\lwlcle. Tn g"O<' Ie wcrkcnde toesta nct. Werk 
m et verdel lngs-on twik kelnar en ba ttery. Kau 
l lr; nnn~;c• lt word. Gcb rullc r:een olie. £110. -
Docn nnnsoek: I . M. VERWEY, Poultop, 
AlJCt'dCCn. 

T \\'l·:t: Ri\lU'l~RnE. - E en swartbles en 
ec n bloue. Mak ~:elcer, trek goed saam. Vier 
Jan r oud. Albel p:1.nr ltecr gery. manor nie mo.k 
onder cll e man nle. Albci 14 hand e 2 duim .• 
P rya £10 ti le pnnr. - Docn aa nsoel< by : Mnr. 
J. A. W . BOSM AN, Ma &dalll, Bosho!. 

V ,\N':': CONCRF.Tl': rROl>UCTS. - Terazzo 
lt ombu!R· en ha nd wa .sba l,ke, hadd~ns , septiese 
t r nlu. p lla re. vloer t eets, voer troe. En fgiets fn 
beton. -- Dlrekteurc : P . W . en P. c . VAN 
HE ER DEN, Potg leterstra a t 258, Pretor ia . 

VA RTt~. - Lar~c Bll\Cl< soggles e n beer· 
\Jies van ~ere~;lstreerd e oucrs o f s elf "e re· 
J.:lstr eer . vnn 2 tl)t 8 m i'I.A.nde oud. - B eson · 
d erhede van; P. L . U YS, Wa&illoek , Utrecht. 
~:ual. 

V Jt.\G~IOTOil. 19~2-44 Chev. -Vrat;motor , 
•l ton. V crassureer , so socd ns nuut. Ce GryC 
deur elenaar nlleen. C ewaarborg ~een fou t , 
huitcbnndc bale goed. ~iylafstand 27,000. Pr;•s 
£>150 or naaste nn n!lod. Bel T el. nr. 69. Win · 
bur~. - A. MEYER, Fords Hotel. 

WYNE 

II GI-:LT-TNOS ~fuscndel-llkeur £2 ·12-0; 
a nkcr £3· 17 ·6: :1 gelling Roo I of W it Muscade l, 
J crlplgo o r Beste Ou P ort £2-2-6; nnkcr 
£3 · 2·0 ; 5 gelli ng Rool Soet ~1uskaacl £2 : anker 
£2- tS· G. 5 gell ing Worces ter Hock, Soet Sjerrle 
o f lla lf·•oet ~Juskadel £1 -15· 0; unl<er £2· 11·0. 
Voorwaardcs: Kontnnt of I< . B. A. \Vy o ge lewer 
Bonnh.WO.Ie·alo.sle. Vantjtes moct tcru ggcstuur 
wo rd: - J. C. JONI<F.R, Wcltevrede-Wyo
m o.k ery, P osbus 6, Bonn lcvalc. K. P. 

BETHEKKING 
GEVHA 

O.B .• Jid, 35 jaar (getroud) , ver• 
lang betrckking as sekretaris, 
korrcspondcnsiekkrk, redakteur 
of socrtgdyke hoedanighcid. Kwa· 
lifikasies: Gedcclte B.A.·graad, 12 
jaar vcrantwoordclikc kantoor• 
werk, tik, organisasie' en adver• 
tensievcrrooc. Persoonlikhcid en 
verantwoordelikhcidsin. Kan da• 
delik begin. Meld s<!laris aan: 
TALJARD, Ellastraat 681, Riet, 
fontein, Pretoria. 

'V .llili.JJ AA.8:{ 0 A G .c.(ETTKN G 
11 OKT OBE R: Beatrice Wild. Stcllcnbo~cb; 

N ickolas Dippenanr, Aughra bles; Susa·nnn 
van der lllcrwc, Su ldcr- Pa arl ; Freder ik de 
\Vit , F i rgrove : J an Bolt!t , Mar leo Draai. 

12 OKTOBER: Salmon Plenaa·r, George ; Ro
~inu P ienuar , Oeoq;e; Sarelll na Mare~. Stel
le:>bosch ; Pedro van dcr We$thuizen, :-loor
der -Paarl ; Ma r tha S atison. MnlmesiJury ; 
H elena Meyer. George; Anna Visser, 1'\aba-
beep; Christlaan Steenkamp, Durbanvllle ; 
Schalk van der M~rwe, Boskull; O::tnlel Sny· 
ders. :.Jamasallesltraal; ;;. M. Pretorlus , 
l<:oedoes kop. 

13 OK TOBER : Elizabeth de Ja~:er, B loem ton· 
t ein ; Geor~,;e Sampson. Port Ellut-betl!; Hes
t e" Oerber ; Tiervlel; Ida R~dellnt;huis, ~nr· 
chand; Sa!C'mlna Henning. J..ou ls 1'rlch:t rdt; 
Johanna du Ple•slz. Skulnsdrlft ; Martha 
Dreyer . S ilent Valley. 

14 OKT OBER: Piet Weiman, P.ethlehem ; MI
chael m erman . Frankfort ; Antoinet te C U
llers, P lumst ead; N ina nezu l<lenhout, Bell· 
ville ; E gber tus Dlppc na-n r, Aughra blcs ; R c
b elllna P~tzcr, S tuttcrhclm; Gcor t;c Pio, 
Oroot -B rakr lvler; Ma rla Kruger , Car nar von ; 
G et hard u s van ctt r \ .Vcsthutzen. ~1-aribogo ; 
Chris tina Botha, George ; F a n le van der 
Col ff, ~{archanct: Cornell!\ Jansen va n Vuu
ren. Skulnsdr iCt ; Sa·1·a Bothn , J.lmbm·g. 

1:i OKTOI3F: R: Dcle nc du '!'o il . Observs tory ; 
Ma r ian R oode. Paarl; Gerha rd us de Villlcrs, 
Laingsburg ; Joh:ln Rossou w, Asllton ; Petrus 
Swuncpocl. Ma r tbogo ; ~I n r ia du P lessis, 
Suthe rland; C crtrulda B ezulde nhont, Vaal
kop ; Sus31ma va-11 Hcerdcn, Derby. 

16 OKTOBl~H: J ohanna van HcM buq; . l·:ppln£:· 
tulndorp : Chris c.le W it . 1'nrk as ta <l ; Anna 
Sla bber t, Hugc noot; C . J. Lourcns, S tellen
bosch; Jupellna T.;:r uger . Groblcrshoop ; T inn 
ctu P.reez., l{u:~tenbur:;: : Arrlc Cla~s enij, Koe
docsl<op. 

17 OKTOBE R: Berd leno. Buurma n. B ethlehem; 
H ester Net, 1\tn rchand: Annette N:!·udc, Stel
lcnbo3ch ; J\nna Wild. Stcll~nboseh; Marynn 
L a rnb rechts. Noorder-Paarl; Lamber t Laub · 
scher. I'Ooortler ·Pn:>.rl; Rlna Lan~e,·eld, ·rno
n>a;J Uothm:>.. .\1erwc\'iiiC; Du Toll Grobbe· 
laar, Wclllnston, Gertruld:t· Labu~chagne. 
Kirkwood; E lizabeth Minnie, Port Elinbeth; 
J ohanna 1'heart, Woodstock ; Elizabeth VIs
s er, Ka babce1> ; Salomon :'\'ortje. Kaapstad; 
C hr issie Louw, !>l :treh:>.nd; Salomon Nor tje, 
Strand ; D&o\'ld Keys er . Loxton; Cornelia 
Y.oeke:noer. Baltim ore; C. :M. H erer , Koe
cloesk op. 

Meer Bestellings as 
Patatranke 

Mnr. P . J . Gerber van H oekwil, 
George, is nog 'n adverteerder w~lt 
clit hotagter kry nadat hy 'n ad 
vertensie in Die 0.13. geplaas hel. 
Hy skryf da t sy <{lldervinding van 
'n advertensic in ons hlacl hom tot 
di.e oortuig ing ])r ing dat die naat~l 
O.B. ge1'lls maar omgedraai kan 
word sodat dit BO lees, want die 
r eaksie ,,·at daar ge"olg he!. op ~Y 
adYertensie was so oorweldigend 
dat hy meer geld mocs terugstum· 
as wat hy hestell ings kon 1ri t•·ocr . 
In sy gcval was dit patatrank:; 
wat gcad,·cr tecr was. 

Ad,•crtecr ders van 'n groot Yct·
skcidcnhcid gocderc hct al spon
taan hul ingcnomenheid aan on::; 
betuig Yir die goeic rcsnlt atc w:1t 
gc"olg hct op hul a ch-crt en ~· ics. 

wo~d op die volgende plekke deur 

IH!f.g~llllL .lfllilrgeJ!11s Schoemallll ellll Hlf.kom&~e. lBrriPJk 

BEAUFORT.WES .... 
RIETBRON en SANDBUL T 

P RINS ALBERT 

MERWEVILLE 

W ES.GAMKA 

toegespreek: 

22 OKTOBER, om 7.30 n.m. 
23 OKTOBER. om 10.::0 v.m. 

23 OKTOBER, om 7.30 tl.!n. 

21 OKTOBER. om 3 n.m. 

. . . . 24 OKTOBER. om 7.30 n.m. 

Krisante (Winter Asters) , , . 
Ons pragtigc KRISANTE in fraaiste gesorteerde kleure vi r onmiddclli~'~ 

afl ewering is van uitstaande gehalte. Reusagtige vertoonsoorte van onoortrd. 
ba re gchalte, bekoring van u tuin, meesters van vertoontafel. Kontant md 

bestelling. 
DONOU· VERSAMELING 25/ . per dosyn, 15/ 6 vir 0. 
OPERA· VERSAMELING -- 21/· per dosyn, 12/ 6 vir 6. 
LUUKSE VERSAMELING - - - - 18/ 6 per dosyn, 10/ 6 vir G. 
TUil,\T·VERSAMELING !5/ 6 per do:;yn, 9/ 6 vir 6. 

HERHOLDr SE JaOOMJKWEK\ERYE 




