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Hoe Weste Menseregte 
· Vertra.p H et 

Nadal ' n komitee van die V.V.O. hy die 
opstelling van 'n kode van m enslike r egte voor
verlede week beslis b et dat elke mens die reg bet 
om vir enige politieke ideologic, selfs fascism f', 
propaganda te maak, m ag dit interessant wees om 
te weet in boever die W ester se Geallieerdes bierdif' 
,menslike reg" vertrap b et in bul bebandeling 

Vryheid Van 
Politieke 
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Korrupsie Beweer 
In Britse Regering 

van Duitsland. In sy hoek ,Gruesome Harvest" wy Ralph Keeling 'n 
hoofstuk aan die denazifikasie van die Duitse volk. Dit handel hoofsaak
lik oor die Amerikaanse besetting~ehied, m aar gee n ietemin ' n skokken· 
de insig in die omvang van kortsigtigh eid van hie rdie demokratiese suiwe
ring op grond van politiek e opinie - en in baie opsigte nie eens opinie nie, 
omdat duisende werknemers van die staat by die party aangesluit h et om
dat bulle dit as nuttig vir bevordering beskou b et. 

'n Eersterangse skandaal waarby, volgens bewering, 
ook Britse ministers betrokke is, word tans deur die hof in 

Brittanje ondersoek. Dit staan in verband met beweerde 
korrupsie in regeringskringe en getuies bet reeds die name 
van nrskillende vooraanstaande Britte genoem wat 'n 
aandeel hierin sou he. 

Tot hierdie ondemokratiese -
en tans volgens v.v.o.-maat
staf onwettige - optrF<Ie Is 
deur die oorwinnaars te Pots
dam besluit. 

,.Potsdam cis dat ,Nazl-leiers, 
invloedryke Nazi-ondersteuners 

openba re en half-openbare be
t rekkings en van posisies van 
verantwoordelikheid in private 
ondem emings' ........... . 

,.Ongeveer 3,000,000 Duitse 
mans uit 'n totalc bevolking 
van 16,682,000 is hierdeur ge
raak in ons besettingsgebied. 
Ons besettingsowerheid bet 
711,000 in die tronk gestop en 
nog 'n 80,000 krygsgevangenes 
gemerk vir internering om-

Die booffiguur in hierdie 
saak is 'n staatlose vreemde
ling, Sidney Stanley. Hy bet 
onlangs gespog dat hy almal 
van belang in Brittanje ken, 
vanaf Attlee tot onaer uit. Daar 
word beweer dat hy rojale par
tytjies in sy woonstcl gehou bet 
waarop sakemannc aan mini
sters soos Belcher, onder-mini
ster van handel, voorgestel is. 

Volgens getuienis het Stan
ley, op grond van sy invloed 
by ministers en amptenare, 
beloof om lisensies vir invoer 
van artikels, soos toerust!ng 
vir mallemeules, voclbalpools, 
ens., te kry. 
Die name van William Hall, 

lndie Verloor 
Stryd Teen S.A. 

lndie het verlcde week 'n 
nederlaag in die V.V.O. gcly toe 
die voogdykomitce met 22 teen 
21 stemme sy amendement dat 
Suidwes nie by die Unie inge
skakel moet word nie en dat 'n 
kommissie van ondersoek na die 
gebied gestuur moet word, vcr
werp het. Hoewel die Unie nie 
hecltcmal tevrede gcstel is nie 
deurdat 'n besluit aangeneem is 
waarin die vorigc standpunt van 
die V.V.O. gehandhaaf word 
wat aandring op die plasing 
van Suidwes onder V.V.O.-voog
dyskap, beteken dit tog 'n oor
winning insover die V.V.O. nou 
oogluikend toelaat dat Suidwes 
by die Unie ingcskakel word. 
Die algemene vergadering van 
die V.V.O. moet nog finaal oor 
die saak besluit, maar 'n afwy
king van die komitee-besluit 
word nie verwag nie. 

Die Unie-standpunt is hoof
saaklik deur mnr. E. H. Louw 
verdedig. 

en hoe amptenare van Nazi
ondm--minister van finansies, en organisasies en instelllngs • in 
Charles Key, minister van open- hegtenis geneem en gcinterneer 
bare wcrke, is reeds deur moct word' en dat aile mlndere 
getuies ~enoem. 1 Nazi's ,verwyder moet word van 

DUUR 
VOLK 

HUlSE WURG 
SE AANWAS 

DOOD Baie jong getroude pare wat kort voor of na 
hulle buwelik ' n lening aangegaan bet om ' n huis 
te laat boo en bulle gebind h et om maandeliks 'n 
vasgestelde hedrag terug te betaal, is tans na die 
gehoorte van bulle eerste kind en die ekstra uitgawes wat dit meebring. 
ver plig om hul huise te verkoop ten e inde die kop bo water te hou, ~lykem 
navrae wat Die O.B. by verskillende huisagente, prokureurs en b elang· 
hebhendes gedoen h et. lnderdaad is die behuisingsnood hesig met 'n 
doodgreep op ons volk. 

Aan Die O.B. is verklaar dat I 
daar agter menige advertens ie 
in die dagblaaie waarin boise te 
koop aangebied word 'n t ragedie 
van huislike ontwrigting en 
ontbering skuil. T ipies van 
hlerdie gevallc is die van 'n 
gesin wat 'n huis laat bou het 
in Goodwood en vir die grootstc 
gedeeite van die £2,8110 'n lening 
aangegaan bet. Holle het hulle 
geblnd om elke maand £17 terug 
tc betaal. Holle bet reeds t600 
afbetaal, maar kan nou dat hul 
eente kind die u itgawes aan
!lienlik laat toent•em, nie meer 
d ie paaiemente gereeld betaaJ 
n ie. Die bois is reeds · aan 'n 
agent oorhandig om verkoop te 
word. 

Dit is nou die lot van bier
die jong egpaar om 'n kamer 
elders te huur - met 12,000 
op die waglys is selfs 'n woon
stel of huurbuis vir baie jare 
bulte hul bercik. Dit is twyfel-

agtig of bulle ooit weer In 
staat sal wees om bul cie 
woning aan te akaf en hui 
gesin te vergroot. 

MOEDER MOES HELP 

Daar is egter meer ongeluk
klges as net hlerdle gesin. Op 
Dicprivier het 'n egpaar vir bulle 
'n huis van £3,000 gebou waar
voor bulle ook 'n lening aange
gaan bet. Hoewei dit moeilik 
g~aan bet na hul eerste kind 
sc geboorte, kon bulle die paaie
mente nog betaal. Na die ge
boorte van die t weede kind was 
die moeder ve rpllg om deeltydse 
werk aan te neem ten e inde die 
paaiemente by te bring. Haar 
gesondheid bet sedertdlen ver
sleg sodat sy nie meer deeltyd.se 
werk k an aanneem nie. Die ge
volg: bulle moes die huls ver
koop om die lenlng te kan 
terugbetaal. 

. 
saak om die grootste gedeelte 
van bul huisc in kamers te vcr
huur waardeur bulle feitlik self 
kamerbewoners word. Voor
beelde hiervan word in baas elke 
atraat in die Noordelike voor
atede, Bellville, Parow tm Good
wood, aangetrc!. 

Ook uit Port-Elizabeth word 
berig dat talle jong pare ver
plig is om hul huisc na die ge
boorte van hul ecrste kinders te 
verkoop aangesien hulle nie al 
hul verpligtlngs kan nakom 
nle. 

GEEN KJlliDERS 

Hierdie voorvalle is maar net 
opnuut 'n bcwys van die 
chaotiese toestand waarin Suid
Afrlka se behuising verkeer. 
(vervolg op bladsy 8, kolom 4) 

dat bulle belangrike Nazi's 
was; meer as 100,000 is uit 
die staatsdiens geskop, ter
wyl die sakewereld van be
sturende en tegniese talent 
gestroop is deur die ontslag 
van honderdduisende an-
der............... • 

P OLITIEKE FOUT 

,1\let nnder woorde, ons bet 
ons daarop toegele om die le
wen!l en reputasies van drie 
miljoen man in ons besettings
deel allt't'n te ruineer omda t , 
soos bulle dit sien, bulle 'n poli
tieke tout begaan het. Die ge
volg is dat die Duitsers bang 
is om bulle met enigc politieke 
party te vereenselwig uit vrees 
dat bulle later gestraf kan 
word net soos die Nazi's nou 
gestraf word. 

,Belangriker nog is dat die 
gebied en sy bevolking die eko
nomiese voorregte ontse is wat 
hulle te beurt sou val indlcn 
bierdie manne toegelaat was om 
die werk tc doen wat bulle 
aileen weens aanleg, oplelding 
en ondervinding in staat is om 
te verrig. Deur d ie gebled se 
mees p roduktlewe manne In 
graaf- en plk-spanne te stop en 
hul plekke met onbekwames te 
vul, is een van die belangrlkste 
oorsake vir die ek onomiese ver
lnmming van die gebied.'' 

WARBOEL 

Potsdam hct ook geels dat d ie 
gcbicd soveel moontlik sel!on
derhoudend moet wees, vervolg 
die skrywer. Maar onderwyl 
'n deel van die besettingsadmi
nistrasie met geringe welslae op 
SOf'k is na opgeleide personeel 
om d ie uitgedunde spoon\·eg
stelsel te handhaaf, Is 'n ander 
deel wat met die sulwering be
las is, besig om ma!ljiniste en 
andt'r treinpersoneel In die 
tronk te stop net omdat bulle 
Nazi's was. 

Die Geallieerdes het egter 'n 
hap a!gebyt wat bulle nie kon 
(vervolg op bladsy 8, kolom 1) 

'n Ondernemende jong man 
van Parow bet na sy huwelik 
'n lening van £1,800 aangegaan 
om 'n huis van £2,!SOO te bou. 
Toe sY verpligtinge begin vcr
meerder bet, bet by geen ander 
keusc gchad as om van die huis 
ontslae te raak ole en die weg 
van bale voor hom te gaan. 

Totius Ontvang Nuwe Hulde 

BRITT~ STE.L ME.E.R 
DUITSE.RS DAKLOOS 

Ondanks d ie feit dat miljoene 
mense in Duitsland vandag 
huisJoos i!l, en dit een ,.an die 
grootste ,·raagstukke ultmaak, 
bet die Britse vlootowerheid 
beslult om nog h onderde boise 
te vem ietig in 'n poging om d ie 
droogdokke van Wilhelmshaven 
more en oormore op te blaas. 
Die stad~;raad bet dr ingende 
versoek e aan die Britse rf'gering 
en aan Churchill persoonJik 
gerig om hierdie bedreiging at 
te wend. Die opblasing van d ie 
dokke is deel van die aftake
lingsproses van Duitse nywer
hede. 

om die hawegebied te ontruim. 
Daar sal 86 ontploffings plaas
vind. Groot voorrade plof

TE E N VERLIES 

stowwe is deur die Brltte vir Gevalle is ook teenoor Die 
bierdie doel na Wilh.almshaven O.B. genoem waar mense wat 
gebring. gedurcnde die oorlog toe geld 

Hoc die vernietiging van die volop en maklik te vcrdlen was, 
droogdok gerym word met die groot lenlngs aangegaan hct om 
Amerikaanse planne om Duits- huise te laat bou. Nou dat al 
land weer toe te laat om skcpc die oortyd-betaling verdwyn, is 
vir verkoop te bou, kan nie bulle n ie meer in staat om hul 
begryp word nie. Moontlik wil verpligtings na te kom nie. 
Brittanje verhoed dat Duitsland Sornmige van hierdie pei'IOne 
weer 'n mcdedinger in die bet selfs teen 'n ve rlies van 
skeepsbedryf word. Wilhelms- £400 hul elendom van die band 
haven was voor die oorlog die · gesit. 
hart van die Duitse skeepsny- Talle jong getroudes wat 
werheid en I~ naby die grens hulse met behulp van lenlngs 

Prof. dr. J. D. du Toit 
(Totius), hoogleraar aan 
die Teologiese Skool van 
die Gereformeerde Kerk, 
Potchefstroom, is 'n ere
doktorsgraad in die lettere 
aangebied deur die Uni
\'ersitelt Kaapstad. Hy 
sal dit by geleentheid van 
die gradeplegtigheid op 10 
Desember in Kaapstad 
ontvang. Behalwe ver· 
skillencte eregrade van 
Suld·Afrikaan !le universl· 
telte bet dr. Du Tolt ook 
lank die onderske ldlng 
gedra dat by die enigste 
Afrikaner was wat 'n 
dergelike eredoktorsgraad 
\'an 'n Nederlnndse unl
versiteit ontvang bet . 
Tans word hierdle eer met 
hom gedeel deur die dig
te r N. P. ''an Wyk Louw. Die Br itfilt' owerheid bet reeds 

versk eie dulsende mense gelas van Holland. laat bou bet, Is tans genood- .!::::===============~============11 

.. 
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TVVEEDE VOLKSRAAD VIR 
BEROEPE IN PLAAS VAN 
Politieke waarnt'mer s · m een dat die senaat, 

8008 tans saamgestel, ' n groot struikelhlok , ·ir die 
huidige r egering sal wees m et die aanstaande 
parlem entsittiug. Hierdie liggaam was nes die 

SENAAT 
provin8iale rude oorspronklik veronderstel om 
effens afsydig van die partypolitiek te staan. Die praktyk he t egter aan
getoon dat die I>arlementer e stelsel en partypolitiek nie vaumekaar losge· 
maak kan word nie, en waar ons nou 'n opposisie-m eerderheid in die senaat 
gaan he, word die saak ' n gewigtige probleem. 

Daar Is blykbaar net twec 
moontl lke weo vir die regerlng 
nl. 

(1) hulle doodsukkel of 
(2) 'n nuwe verkiesing uit

skrywe, wat dal)c gunstig of dalk 
ongunstig mag verloop. 

Gelukkig egter if! daar nog 'n 
derde weg, n l. grondige hervor
ming van die tweede Jiggaam 
van d ie wetgewende mag om dit 
sodoende in plaas van 'n oorlog 
'n nuttige liggaam te rnaak. 

\Vanneer ons begin om aan 
ons staatsinrigting te verander 
ulOet ODS Op twee sake behoor
Jik let: 

(1) die veranderde liggaam 
moet die maksimum doeltref
fendheid aan die dag lc 

(2) die veranderde liggaam 
moet nie meer op vreemde lees 
geskoei wees nie, maar moet 
aanpas by die Suid-Afrikaanse 
tradlsic, soos vera! geopenbaar Is 
in die republieke van Paul 
Kruger en Marthinus Steyn. 

BRITSE LORDS 

Wat elenaardig is, is die feit 
dat ons Senaat seker die verste 
afwyk van sy Engelse teen
hanger in ons hele regerlngstel
sel. Die Britse hot1rhuis, .,House 
ot Lords" genaamd, bestaan soos 
sy naam aandui hoofsaaklik uit 

KE.RSWE.NSE. IN 
DIE. O.B. 

Ons " i l ons Ieser& daaraan 
herinner dat Die O.B. in sy uit
gawes ,·an 115 en 22 Desember 
weer k olomme sal Inrig vir 
Kers- en Nuwejaarswense, soos 
In die verlede. Vir die ger ief 
van ons lesers bled ons 'n spesi
ale tarlef van 2/6 per geluk
wensing aan, wat saam met die 
bewoording aan P o'!bus 1411, 
Kaapsta.<l, gestuur moot word, 
sodat dit ons n ie la ter nle as 
die Saterdag voor publikasie 
berelk. U kan ook ml.'ld in wat
ter u itgawe u dit g<'plaas wil he. 
Gelukwen!'lingR wat ons te laat 
vir die l iSe berelk, sal op 22 
Desember verskyn. 

f+obeer die nuwe 
· SPRINGBOK· 

.. Medium" 

die Lords wat daar lcwenslange 
sctels het. Dis dus 'n erfstuk uit 
die feudale tydperk en bet nogal 
~;y nut vir sover daar 'n be
houdende element in verskuil le. 
Die Jaerhuis (House of Com
mons) ~al bv. kan kommunisties 
word - dan sal die hoerhuis 
darem nog sy konserwatiewe in-

Deur 
A. J. van Rooy 

vloed kan laat geld. Die hoer
huis het dus die belangrike rol 
dat dit die Britse tradisie help 
bewaar en die Engelsc dus meer 
immuun maak teen skadelike 
buitelandse invloede - hoewel 
natuurlik nie heeltemal immuun 
nie. 

KOMPROl\IIS 

Die senaat van die Unie, het 
egter nie Lords nie en is dus 
iets anders in sy samestelling 
as die House of Lords. Sy voor
geskrewe rol in die parlementcre 
prosedure is egtcr dieselfde. 
Met die opstelling van die Unie
grondwet is toe van die twecdc 
kamer gebruikgemaak om die 
kleiner provinsies tegemoct tc 
kom. Hulle het 'n federasie ver
kies bo 'n Unie - daarom het 
die opstellers van die Unicgrond
wct die senaat, wat samestel
ling betref 'n federatiewe karak
ter gegee. Elke provinsie, groot 
of kleiner, kry vier verteenwoor
digers. 

Die senaat soos ons hom van
dag k en het dus 'n oorsprong 
van baie twyfelagtige faam. 
Ten eerste is daar 'n tweede 
kamer gestel om die uitsluitlike 
rede dat E ngela nd een bet -
dit is <lus op vreemde lees gl.'
skoei sover enigsins moontlik. 
Verder herberg dit 'n provin
~;iali~;me wat eerder uitgeroei a s 
be~;hmdig moot word - buiten
<lien 'n provinsialisme wat al 
uitgl.'dien is. Skrywer hiervan 
is 'n Transvaler, sy vrou 'n 
Vrystater en sy seun 'n Kolo
nialer - al drie is drie Afri
kaners. 

..JOK IN IO's EN SO's ME.T OF SONDE.R 

LASPOS 

Die senaat - 'n laspos -
kan dus ·gerus maar verander 
word daar is geen rede waar
om dit verdicn om in sy huidige 
vorm gchandhaaf te word nie. 

Ons !tan gerus nou 'n bietjie 
in ons geskiedenis tcrugblaai 
om te sien of 

<ll 'n Twecde \Vetgewende 
Vl.'rgadering ooit be!;hum b t>t en 

<2> in wclkc vorm, en met 
wclke funksie? 

Die eerste vraag kan ons posi
tief beantwoord - die wetgc
wende ligganm van die Suid
Afriknanse Republiek (Trans
vaal) het twee kamers gehad: 
die Volksraad en die Tweede 
Volksrand. 

Dio Volksraad van destyds is 
welbekend - die 'vcrskillende 
wyke het hulle verteenwoordi
gers gehad, wat deur die burgers 
gckies is. Die Volksraad moes 
die wette passeer, geld stem ens. 

VIR NYWE RHEDE 

Maar wat dan van die Tweede 
Volksraad? Die Twccde Volks
raad is ingestel kragtens wet 
nr. 4 van 1890 met beperkte wet
gcwcnde oevocgdheid. Die stig
ting van hicrdie liggaam was 
vera! om twee r<'dcs: 

<1 > Die tcgemoetkoming van 
die Uitlanders, wat, op een tyd
stip ecrs na 12 jarige verblyf 
in die R<'publick stcmreg gekry 
het. Vir die Twecdc Volksraad 
was hulle reeds na 2 jaar stem
gercgtig en glo na 7 jaar vcrkies· 
baar. 

<2> Om b('hulp!>aam te we<'s 
met nywl.'rh('i<l~;wetgl.'wing. Dit 
sprcek vanself dat die boerebe
volking nywerhcidswctgcwing 
vir die dcstyds opkomende myne 
en nywerhedc 'n bietjic ingewik
keld en ongewoon gevind het. 
Di~ TwN•dt~ Volk'Oraad kon 

b ier <l ui! 'n belangrike positiewe 
bydral.' tot d il' wetgl.'wing van 
die lund dol'll, dl.'urdat tegniese 
lui Wl'ldra tot die verriil-tings 
kon bydru - lets wat in die 
<'igl.'ntl ike \'olk!lraa<l n ie die ge
val wal! nil.'. 

H ET BETEKENIS GEHAD 

Die Twccdc Volksraad verge
lyk dus bale gunstig met ons 
senaat, - aangcsien dit 'n lig
gaam was wat belangrik was 
vir sy spesifiekc bydrac tot die 
wetgewing van die land. Ons 
11enant is nl.'t belangrik wann<'er 
d it 'n struikt•lblok is, en is dus 
'n oorlas, nietl'enstaande daar 
'n hele k lompie knap senatore 
i!l. 

Hoc sal ons 'n Twcede Volks
raad kan laat aanpas by die 
omstandighcde van vandag? 
Soos reeds aangestip het die 
Tweede Volksrao.d van die Z.A.R. 
aan twee redes sy bestaan te 
danke gehad: 

(1) Stemregkwessic en 
(2) Nywerheldswetgewing. 
Die stcmregkwessie van des

tyds besto.an nic mecr vandag 
nie. Do.o.r is wei die kwessie 
van Bantoe en kleurlingstem
reg. In elk geval die kwes
sie van Bantoestemreg hang 
saam met die gedagte van 
Bantoestan <om 'n lndiese term 
te gebruik.> En dit sal dan be
slis moet word of in so 'n 
naturl.'llcstaat die toekenning ----------11111!----------- Gl.I03J (vcrvolg op bladsy 6, kolom 3) 

Twee Partye Gee 
Groter Krag 

Die Afrlkanerpa r ty, deur 'n aparte organisasie te bly, 
is in 'n posis ie om meer , ·riende \'ir na!!ionaUsme te wen, 
bet mnr. N. C. Hannga Ieier , ·an die Afrikanerparty, Yer· 
lede Woensdag n rklaar toe hy a!! gas die H.N.P.-kongres 
in Trans vaal bygewoon het. Die oorwinning is besorg deur 
die samewerking \'an die t wee pa rtye maar ook Yan ander 
nasionaalgesindes sonder pa r t ye, bet spr. gese. 

Die eenwording van die H.N.P. 
en die A.P. is die afgelope week 
druk bespreek deur die Trans
vaalse kongres van die H.N.P. 
Die bespreking het agter geslotc 
deure plaasgevind en daar is bc
sluit dat 'n afvaardiging be
staande uit dr. D. F. Malan, 
dr. E . G. Jansen, mnr. J. G. 
Strydom, mnr. C. R. Swart en 
sen. W. A. Hofmcyer, met mnr. 
Havenga oor eenwording moet 
gesels. 

Mnr. Havenga hct die kongres 
Woensdag bygcwoon op uitno
diging en onder meer verklaar 

5,000 
As 

Berlyners 
Slawe 

1\leer as IS,OOO Berlyners is 
sedert 19415 deur die ltusse ont
voer, volgens 'n verkla ring wat 
deur die Sos iaal-Demokratiesl.' 
Party in Berlyn uitgere ik Is. 
Die verkla ring is gegr ond op ln
ligting wa t uit die RussieRe be
settingsgebied afkomstlg Is. 

Daar word twee redes aan
gevoer vir hierdie ontvoering: 
alle politieke teenstandcrs word 
verwyder vir doeleindcs van 
slawe-arbeid. Die ontvoerders 
word in arbcidskampc geplaas 
waar bulle vcrpligte arbeid 
moet doen. Net na clie Duitsc 
oorgawe hct die Russc probcer 
om Duitse vakmanne te werf 
vir diens in Rusland. Bale min 
bet hulle aangemeld. Om hier
die getalle aan te vul, word die 
Duitsers ontvoer. 

dat ons alma! nasionaalgesindc 
Afrikaners is maar nie in een 
politickc party nie. Die twee 
nasionale partye het saamgespan 
om di<' verkiesing tc wen. Die 
partye is nog twee. Nou moet 
nie gevra word waarom dit is 
nie. Daar was goeie redes voor. 

BRE£ STEUN 

Op die steun van ontevredenes 
met die ou regering moet nie 
op lange duur gebou word nie. 
Allet>n et-nheid \ 'an s trewe kan 
die steun bestendic, bet by gese. 
.\loenie om·er8tandig of baastig 
optree nie, moenie a fbreek nie 
maar maak bymekaa r. Liewer 
mol.'t kragte gekonsolideer word. 
Terw)·J die oor winning nie net 
met pa rtymt>nse behaal is nie 
moet gesorg word dat die bree 
'!teun voortduur. 

Ons is nic een party nie, maar 
ons is een In strewe. Die twee 
partyc werk in goeie trou saam 
en die Afrikanerparty sal nie 
ontrou gevind word nie. Die 
klein vlcuel van die Nasionale 
party sal blyk 'n nie onbe
duidende deel by te gedra het 
nlc. Ek vra u om nle d ie deel 
te vergeet wat die k leiner 
nasionale party in die oorwin
ning gehad het nie, het mnr. 
Havenga gcs~. 

Indien die invoerbepe rkings 
nie daarin slaag om betalings 
aan die V.S.A. binne ses maande 
te laat balanseer nie, mag dit 
noodsaaklik wees om verderc 
lnkortings te maak, het mnr. C. 
te Water, die Unie se Buiten
gewone Atgesant in Washing
ton verklaar. 

SUID-AFRIKA OP 
SPOOR VAN POLIO 
Daar is aile hoop om die gc

heim van kinderverlamming 
binnekor t in die Unie op te los 
en die mid<lele daar tl.'en te ' 'in<l, 
bet dr. E. H . Cluver , <lirek teur 
van die 1\lediese Navorsing'!
instituut, in Kaap '!tad ver
klaar. 

Die navorsingswerk in die 
Unie bet reeds belowende resul
tate gelewer en die na\'OJ">ers 
staan reeds op die drumpel van 
die finale ontdekking. 

slektes kan ondersoek, het hy 
ges~. 

Daar Is op gewys dat die 
soort navorsing een van die 
duurste navorsings Is. Suid
Afrika is in 'n bcsondere posi
sie om die navorsing te doen 
omdat hy oor die blou-aap be
skik, die enigstc dier wat vat
baar is vir kindcrverlamming 
- en 'n navorser van wereld
faam in die persoon van dr. J . 
H. Gear hct. Daar moet ook 
vasgestel word waarom natu-

Daar is sowat £500,000 nodig relic oor die algcmeen immuun 
om 'n instituut vir virus- teen die sicktc is, iets wat van 
navorsing te stig wat kinder- groot hulp kan wees om ons op 
verlamming en ander virus- • die spoor tc bring. 

._ T .. -

DIE KIESKEURIGE MAN 
GAAN VIR SY KLERE NA 

omdat hy weet 
dat hy waarde vir 

sy geld kry. 

• 
SO PAS 'N UIT· 
STEKENDE SNYEB 
VAN DIE VASTE
LAND IN DIENS 

GENEEM. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 
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Brief Aon My Portyvriend : 

Boos 
Do en 

Vir 'n 
Wat 

Stoeier 
Verwag 

Wat 
Word 

Geagte Vriend, 

In my vorige brief hct ek aan
getoon hoe daar in die Boere
republieke werkllkc volksver
teenwoordigers was wat geen 
ander oorweging as di6 van hul 
volk se belang en hul eie ge
wete geken· het nic. Hulle het 
nic nodig gehad om eers 'n party 
aan bewind te bring voordat 
bulle kan regeer nie, en kon dus 
hul aandag en encrgle reg
streaks wy aan hul volk en land. 
Hullc bet nie nodlg gchad om in 
hul mcde-A!rikaners wat van 
bulle verskil het oor hoe die 
bclangc van die land die beste 
gcdlen kan word, ,.vyande" en 
,verraalers" te slen nie. Dr. 
LeydM bet dan ook, Moos opge
teken deur K ees van Hoek van 
bulle gese dat bulle ,gebore 
wt>tgewen" was en dat ,na al 
dlt> nfgelope jare \marin ek so 
bait' parlemente bygewoon bet, 
gee ek die ou Republiek se 
Raadfllede die pluimpie vir par
lt> mt>nte re decorum". By voeg 
daarann toe dnt die Ra.adslede 
bale op bul wnn~digbeid gesteld 
wall en dnt bulle , ·eel eerder na 
'n ~naat gelyk bet as 'n volks
raad. 

Waarom kon 'n kritiese ge
leerde soos Leyds, wat die hele 
Europa deurreis hct as gcsant, 
sulke hoe lof toeswaal aan die 
Transvaalse wetgewers? Die 
antwoord I~ voor die hand: 
Omdnt die volk geen ander oor
wtging as volksbelang- geken 
bt>t nie, het bulle ~olegs die 
bt-ste gekies om bulle te ver
teenwoordig, en da.ardie ver
tt"enwoordigers bet nie nodig- ge
bad om eers te kwallfiseer in 
' n partypolitieke fitoeigeveg 
waarin wanvoontellin~ts, om
kopery, volksmennf'rY f'n 
knoeiery die grepe u itmaak nie. 
Die regeringstelsel bet bulle 
aangemoedig om bul wuurdig
heid te behou, en nil', MOO& ,·an
dug die geval is, jou self goed-

HEIDELBERG 
GEE MEER 

Die Ossewabrandwag van 
Heiclelberg <Kaap) hct vanjaar 
hul inameling met O.B.-dag 
verdubbel in vergelyklng met 
verlede jaar, volgens komdt. 
N. Uys die O.B. meedcel. 

Die kommando hct die mooi 

koop te maak in die jug m~ 
stemme tussen twee purt~·l' nit". 

SOOS NOl\DNASIE 

'n Verkiesing in daardie dae 
het die vorm aangencem van 'n 
partynomlnasie van vandag. 
Aspirant-kandidate van dicself
de party wat teen mclmar Rlaan 
vir 'n benocming beveg mckaar 
met vee) groter agting en waar
dering as 'n kandidaat van die 
teenparty - behalwc in sover 
die partypolitiek weens die on
smaaklikheid daarvan die 
neiging hct om dikvelligcs na 
vore te stoot wat soms scl!s in 
'n partynominasie hulself te 
buite gann. Maar oor die al
gemcen word 'n kandidaatskap 
binne 'n party met waardigheid 
en vertrouc bcslis net soos ver
skil van mening binne 'n party 
met vecl groter vcrdraagsaam
heid bejei:n word. Om 'n vars 
voorbeeld tc noem: Op die 
Transvanlse kongres van die 
H.N.P. Is daar deur sommige 
afgevaardlgdes skerp verskil 
van dr. Stals oor laasgenoemdc 
se naturclle- onderwysbeleid. 
Hulle het fiY standpunt nfge
keur, maar bulle bet hom nie 
'n ,.Kafferbot"tie" genoem nie. 
Dr. Stal!l is natuurlik nie 'n 
,,kafferboetit>" nie, maar baie 
volk .,gt>note buite die H .N.P. 
wat ook soos dr. Stal'i oor die 
\'raag .. tuk dink, word wei a .. 
, Katferboeties" geb~dmerk. 

DIE REDE 

Waarom die verskil? Die rede 
is twe(lrlei. In die eerstc plans 
weet ek dat my partygenoot, 
wanncer hy verskil, dit cerlik 
bedoel. Ek respekteer dus sy 
opinie, al kan ek dit nie goed
keur nie. So was dit ook in die 
Rcpubliek, want my volk wal< 
my party. :\faa~ die man in dil' 
llnder party, weet ek, bf'dot•l dit 
nie in die eerste plans et>rlik nil' 
- sy bedoeliug is om my party 
te ondermyn en verdng tt> mnak 
- dnarom raak ek verbittt>r op 
hom. En in die twef'dl' piau., 
becloel ek dit self nit" t"erlik nit", 
want dit is m y bedot"ling om ~~~· 

party te ondermyn e n hom by 
die volk ver<lag to maul' -
Jaarom rank b y op m y Vtlrbit.
ter en s~ op sy beurt. nog WN~r 
erger dinge van m y. 

:SET IX :\lY PLEK 

bedrag van meer as .£50 in- Jy sien, my mode-burger in 
gesamcl. Op die funksie wat die teenparty kan nic onder die 
onlangs gehou Is, was genl. M. huidige stclscl LANGS my trek 
Smith van Robertson die hoof- nie - hy kan aUt"en die ,·olks
sprcker. Hy hct 'n besielende wa. trek as hy my uit!;toot en 
redo gehou. H.N.P.-lede het my plt"k kom ,·at. Danrom ,·eg 
die funksle mooi ondersteun. ons tct"n mekaar met t"nige 

Die afdeling wat tans opnuut wapf'n - mn omkoop tot dood
~rganiseer, h~t ook 'n 3aru.ien- skindt"r, want buig of bars my 
hkc aantal mtekenarc op die pick in die wa. kry b y nie! 

. blad gcwerf. I Indicn die stelsel hom toege-

DIE 

ROBERTSON
HANDELSVERENIGING 

BEPERK 
(VOORHEEN BARRYS BEPERK) 

Algem.ene Handelaars en Produktelwpers 
Verpakkers van Gedroogde Vrugte, Vrugtelekkers, 

Neute en Tee 
(Vir verdere bcsonderhede kyk onder geklassifisecrde 

advertcnsles) 

ROBERTSON 
Piet Retiefstraat Posbus 7 

, ON S L EUSE IS 

K.P. 
Tel. 2 en 8 

DIENS" 

laat het om ook langs my t.e 
trek, soos in die Republick, sou 
ons net van mekaar vc-rskil het 
in sover ons dit albei eerlik be
doe! en daarom in liefde kon 
saamlewe soos partygenote dlt 
vandag doen. Vir ons albci waa 
daar aan net ecn vyand, naamllk 
die van ons volk, maar vandag 
is ons mekaar se vyande. 

GENL. Sl\IUTS 

Kom ek nocm jou nog 'n 
voorbeeld van die afgelope 
weke. Jy het seker gclees ho<' 
van dr. Malan en min. Louw tot 
elke regeringsblad die sterkste 
veroordeling ultgcspreek het 
oor genl. Smuts se onverant
woordelike uitlatings teen die 
regering. Hy is selfs 'n ,.ver
raaier" gcnocm. en om die 
waarheid te sl!, sy dade het on
getWYfeld die uitwerking van 
sabotasie van sy cic land. Maar 
hoe seer ons dlt betrcur, bly die 
feit staan dat g('nl. Smuts bloot 
sy plig as go<'IP opposisieleler 
uitvoer. lly word £2,000 pt>r 
jaar betaul om dr. l\talan uit diE' 
regering~oku~;sing!l tf' stoot. Hy 
bet geen umlt'r \Wrk nie, want 
b y neem K<'t>n uandt"el ann die 
regering nil\ - by is ,Sy 1\lajes
teit se Oppo~;i!!it•-leier" met die 
u itsluitlike tauk om die regering 
tot 'n val te bring sodat by we«>r 
kan rf'gl'er en dr. l\lala n dan 
weer teen hom sal st~ot teen 'n 
, ·trgot"ding nan £'!,000 per jaar. 

KWAAD \'lR STOEIER 

Dit is amptr net so belaglik 
om genl. Smuts kwaJik te neem 
vir sy ,Nubotutdc" as wat dit 111 
om die bt~rot>pstoeicr ,,Knockout 
,Joe" kwullk te neem as hy on!l 
held ,\\'ilde Als" oor die toue 
c;kop in diE' stoeiltryt. Dit is 
immen. waarvoor h y betaal word 
f'n wut on., bf'taal om te sien! 

Ons hct tocgclaat dat die 
Engclse ons skoon politick van 
die Republieke, wat ,.waardig" 
was, kom vervang het met 'n 
stelsel van politieke stoei waar
in mense bctaal word om te \'eg 
teen hul volksgenote; en omdat 
die oorwinnaar 'n groter prys 
kry - ook die allccnreg om die 
bewind te voer - stoei ons rof 
of onverantwoordclik, want bulg 
of bars, ek ht't die reg om dit> 
regering uit die kryt tf' Mmyt, 
en ek doen dit met alit" mag, 
maak nie !tllak of t>k hom op tlie 
kop van my volk gooi nie ! 

DIERE l\IEER VERSTANDIG 

My vriend, jy weet tog dat In 
die natuur daar ook dikwcls 
hard geveg word om lcierskap, 
maar as die gevcg, wat soms 'n 
paar sekonde duur, soms Ianger, 
afgeloop is, aanvaar die ver
loorder die- ander se leierskap 
deur Of agter hom in die trop in 
te val, Of homs<'lf van die trop 
af te skei. Munr hy luat die 
trop in t~lk g"twal nie aan
houdend ann gi'vuur blootgestel 
bly deur IIY nhnmereindigende 
geveg m t"t dit1 h•ier wat oor die 
trop mot"t )muk nie. Maar hier 
sien ons die skouspel dat mense 
wat hulle berocm dat hulle rede
lik is, 'n stelscl handhaaf waarin 
die Ieier van die volk aanhou
dend dour die vcrloorder beveg 
word - en daarvoor betaal 
word - in 'n poging om hom 
uit sy posisle tc fitoot - ongeag 
boe\·eel !tkade die wolwe en a n 
der ongedierte'l die volk intus
sen aandol'n. 

l\lnar in ons Boere-republieke 
bet die vcrloorder na afloop 
van die verklesing saamgetrek 
In die volkswa - saamgesit in 
die uitvoert"nde komitee of 
,,kabinet" \'an sy volk. 

So nil die Ossewabrandwag 
dit weer b~. 

GEBREK AAN VVATER 
IN PAD VAN EIE 

PETROLPRODUKSIE 
Die tekort aan water in die Unie mag moontllk 'n 

stremmende faktor wees by die , ·en ·aardiging van petrol 
en olie uit steenkool. Blykens 'n gesaghebbende berekenlng 
Hal daar 40 ton water nodig wees vir elke ton petrol wat 
vervaardig word en dit beteken dat daar jaarllks 
2,024,000,000 gelling water nodig sal wees om 76,000,000 
gelling petrol te \'ervaardig soos die voorlopige plan is. 

Die water vir hierdic fabriek 
sal uit die Vaalrivicr gepomp 
word en dit sal naasteby op 
15,300,000 gelling per dag te 
staan kom. 

Meer soortgelykc onder-

ons cic nywerheid op hierdie 
gebled sterk beklemtoon, en In 
die vcrband daarop gewys dat 
die voornemende fabriek drie
maal so groot sal wees as die 
Dultse fabrieke van sy soort Is. 

ncmlngs kan nie aan die Vaal
rivicr opgerig word nie, bet 
mnr. H. R. Raikes, rektor van 
die Universiteit 'Witwatersrand 
die afgelope week verldaar. Di~ 
oplossing, bet by ges~, le 
mit1kien in die felt dat die 
rlviere tussen die J>ongola en 
die Komati net &ove(') water as 
dit> \'~ivier. kan !ewer. Af
gesien van water b('t 1Jie gebied 
poot steenkooh·oorrud«>. Die 
liscnsie wat dour die regering 
uitgereik is vir die oprlgting 
van 'n fabriek, stel as voor
waarde dat dit net In die om
gewing van VrcdcCort mag go
skied. Die regering bet ook 
onderneem om gcen ander 
lisensie binne vier jaar uit te 
rcik nie. 

In verband met die water
tckort in die Unie, bet mnr. F. 
J. du Toit. sekretaris van Han
del en Nywerheid, die afgelopc 
week op Oos-Londen verklaar 
dat Suid-Afrika nie vecl toc
komsmoontlikhede het as daar 
nlc 'n stelselmatige beleid van 
waterbcwaring aangepak word 
nle. 

BEPLANNJNG NODIG 

Volgcns mnr. Raikes sal die 
Unie binnckort tot 300,000,000 
gelling petrol 120,000,000 
brandstofolie nodlg hi!. 

Hy hct die noodsaaklikheid 
van behoorlike navorsing met 
die oog op ontwikkeling van 

DANS VIR PU:SIER 

MG.<Zr vir persoonlike (mheifJ 

Samewerking 
Nodig Vir 

Repatriasie 

Pn hetou:crende welriekerulhei.d 

Om die IndiCrs tc kan repatri
('er, Is die sa.mcwcrldng van 
andcr volke daarvoor nodig, het 
die Minister van Binnelandse 
Sake in Pretoria op die H.N.P.
kongres verklaar. Tans lyk dit 
nic of die samewerking verkry 
kan word nie, maar dit is die 
rigting waarin gestuur word. 

u die antu:oord 

KWV 
-reuku:ater 

EN 

-Ia ven tel 
I ROOUKTl VAN SUIU.AFRIKA 

~o.n111te Su,d-A(nkoons~ Distribueerdert. 
H, ). NIEHAUS !EDMS.I BEP£1\K 

PostMa 2' 08. IC •opst.ad, 
Posbus .CSSl 'o .. ~n,e:sbur, 

• 

Die Afrikaners is uit Angola 
en Argentinie na hul vadcrland 
teruggebring en daar word nou 
van Indie verwag om dicsclfdc 
met sy mense te docn, het dr. 
Donges gese. 

------------------~q 
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MOORD OP ONS 

STALINISME: DIE ROOIE 
DOOD UIT ASIE 

YOLK 
Ons het in die jongste tyd baie gehoor v~n d ie voort

bestaan van die blanke volk in Suid-Afrika, en ons sal 
waarskynlik nog heelwat verkiesings daaroor veg, maar 
daar Is 'n aspek van hlerdie v raa gstok wat nie op verkiesingr. 
hoef te wag nie. Dit r oep om dade en dit roep elke dag 
loider. Dit is die noodsaaklikheid dat elke g esin 'n huis 
moet bewoon waarin die gesin gekweek kan word - die 
lewenselle van 'n volk. 'n Groter blanke bevolking is d ie 
roepstem van aile kante, en allerlei middels word aangewend 
om versterking uit die buiteland aan te bring - betsy in 
ongekeurde troppe soos onder die vor ige bewind, betsy in 
gereguleerde vorm soos tans. Maar in albei gevalle loop 
die pogings elndellk dood teen die beboisingvraagstok. 

Maar gebrek aan huise bou nie net vreemdelinge uit die 
land nie, dit hou ook die nageslag uit die wieg. In Kaapstad 
alleen is daar vandag meer as 12,000 gesinne op die waglys 
vir 'n huurhuisie of 'n woonstel. In ander groot stede van 
die land is die posisie niks beter nie. Dit beteken da t tlen 
doisende jong getr oode par e deur omstandighede boite bul 
wil of beheer belet word om gesinne te boo, en tiendoisende 
ander gesinne word belet om verder nit t e brei. Dit beteken 
da t ons volk se gehoortesyfer, wa t reeds bekla geod laag 
staan, elke jaar met t iendoisende meer omlaag gedrok word. 
En dit op 'n tydstip wanneer die tekens daar is dat ons jong 
mense beger ig is om groter gesinne te he as die vorig~ 
geslag. 

Kinders In Ruil Vir Huise 

SUID-SLAWIESE KETTERY 
Dis verbasend om op te merk tot hoe 'n mate die wereld· 

beskawing, byna in die klem van iets veel erger as die 

Swarte Dood van die middeleeo e, aan 'n soms kinderlik

naiewe gebrek aan insig aangaande die aard van die vyand 

mank gaan. Daar is nog werklik mense wat waarde heg 

aan die s.g. sosla le hervormings wa t die KRElULIN-tirannie 

sou beoog; en in die Verenigde State is daar 'n Wa llace 

wa.t dink da t wereldvrede m et Rossiese holp verkry kan 

word. 

Om bierdie wandenkbeelde 1 SOOS DIE POUS 
teen te gaan is die verspreiding I EN KARDINALE 
van kennis aangaande die 
Stall~-~cwind noo~saaklik. ~- Dit is ook nie bloot toevallig 
lukkag as daar so n massa feate dat die Rooms-Katolieke Kerk 
tot die beskikking van die soeker 50 •n sterk teenstander van die 
dat die ontsluiering nie swaar Stalinisme is nie. Laasgenoemde 
v~J nie. Tewens het die Sowj~t- is georganiseerd in 'n magtige 
leaers van tyd tot tyd vee! moeate en oorbeersende vorm, die Kom
gedoen om bulle self in ge- munistiese Party van Rusland, 
skrifte en toesprakc bloot te le. waardeur nie net Rusland nie 
AI wat hul vyande boef te doen maar die Kommunistiese Partye 
is om te glo wat bulle van hul- van die wereld beheer wotd. Soos 
self s6 en te kyk wat bulle die Pous en sy Kollege van Kar
doen. Om die teorie en die prak- dinale vanuit :Rome die Rooms-' 
tyk van Stalinisme bymekaar Katolieke Kerk onverbiddelik en 
te bring is maklik. Dis ook outokraties regeer, so beers 
leersaam. Stalin en die Politieke Komi-

NIE MEE R 
KOMMUNISME NIE 

Die benaming Stalinisme is 
meer beskrywend as Kom
munlsme. Laasgenoemde was 
voorheen die benaming vir 

I Deur ). de Vosl 
Maar bier hou die vraagstuk nog nie op nie. Diegene 

mense wat, hoewel verward, tog 
wat nie kan wag op 'n huurbuis of woonstel - wat ook 'n mate van idealisme besit het. 
maar geen ruimte vir gesinsgroei hied nie - neem oiteinde- Die werklike Kommuniste van 
lik in radeloosheid hul toevlug tot die koop of bou van 'n die Ou Garde is egter lank 
eie buis, ver bo hul geldelike vermoe. &os elders in ons reeds verslind deur die mag
blad berig wor d, kan bulle die paaiemente dan ook maar hebbcnde Staliniste, die heden
net bybring solank bulle geen kiDders bet nie. Dus, nie net daagsc ekspertc op die gebied 
diegene wat in kamers woon nie, maar selfs bulle wat bul van magspolitlek. Soos die 
eie huise besit, word teen bul begeerte gedwing om mee te vroce Christene 'n kerk gestig 
doen aan ,die selfmoord • van 'n nasie". Hoe boukoste is het wat later in die duisternis 

tee van die Party as volkome 
dwingelande nie net oor die 
geestelike lewens van lede en 
alle onderdane va n die Party nit', 
maar ook oor bulle danglikse 
werk, bulle wyse \'an ontspan
ning, bulle gesinslewe, oor 
letterlik die uur va n hul ge
boorte tot die uur \'an hul dood. 
Die bewind \'an die Kremlin is 
meer totaliter as die van Rome 
en in meer as een opsig reg
streeks teenoorgesteld. Dog 'n 
mate \'nn ooreenkoms bly daar. 

en verworrenbeid van die Mid-
besig om ons volk te vermoor! deleeue die septer van verdelging 

Dit is die pllg van die r egering om sonder enige versoim 
'n ondersoek te laat inst el na die vra.a.gstok van bookoste. 
Behalwe duur materiaal is daar twee oorsake wat wel 
deeglik iets aan gedoen kan word. Die een is gebrek aan 
arbeidsprestasie weens 'n uitheem~e en verwronge begrip 
van arbeidsbeskerming, waardeor werkers verbied word om 
groter betalillg t e ontvang vir g roter prestasie. T e oordeel 
na die voorbeeld van 'n Durbanse bouer wat beboet is omdat 

geswaai en die barbaarshede van 
die l nkwisisle gebaan bet, so het 
ons nou in ons midde die gods
diens van Josef Stalin, dog be
klee met vef'l meer mag en 
gesulwer van die laa&te greintjie 
beskawing soos die mensege
slarte sedert Cbrlstus bulleself 
beskawing voorgestel bet. 

TITO DIE KE'ITER 

h y sy werkers vergoed bet vir groter ywer , hoewel h y sy 1------- ----

Dis interessant om die botsing 
van Tito met Stalin en die pous
like Kremlin dop te hou. So 
plooibaar as die Staliniste in hul 
optrede teenoor die buitewereld 
is, net so onverbiddelik stnan 
bulle teenoor die rebelle uit 
bulle midde. Tewens word dit 
nie slegs as rebellie beskou nie, 
slegs opstand teen 'n staatsbe
wind nie. Dis die dodelike ket
tery in eie wese, dis die r epu
d.iasie van 'n geloof, dit bring 
mee uitwerping uit die Kerk van 

skema in die hclfte van die beraamde tyd voltooi bet, behoort 
huise die helfte vinniger, en dus beelwat goedkoper gelewer 
te kan word as die werkers aangemoedig word om hul p lig 
te doen. Dit is 'n \ 'erantwoordelikheid wat bulle in elk g eval 
teeooor hul volk bet. 

,Goudmyne"? 

lnlywing Van 
Protektorate 

Stalin, dit beteken ekskommu-
Dic inlywing van die Britse nikasie, verbranding na die lig

protektorate, Basoetoland en gaam en die gees, dis 'n sonde 
Zwasiland, by die Unie sal 'n wat nie vergeef of vergeet word 
natuurlikc ding wees, en die nie. Die jammerlike erkennings 
Unie-regering sal tegclykertyd · van skuld en die selfvernedering 
die kwessie van inlywing weer van die Ou Garde tydens hulle 
met die Britse regering be- 1penbare ,verhore' kon die lewens 
spreek, het dr. Malan sy party- van Radek, Kamenev en al die 
kongres in Pretoria meegedeel. ander nie red nie. Met onher

Dr. Malan het gesc dat die 
Suid-Afrika-wet ('n wet van 
die Brltse parlement) voorsie
'ning maak vir die inlywing van 
die protektorate onderbewig aan 
sekere voorwaardes, maar 
sedert 1910 is daar geen vorde
ring gemaak met bierdie saak 
nie. 

roeplike noodwendigheid mocs 
bulle met hul Jewens vir hul 
kettery boete doen. 

By geleentheid het Stalin kans 
gesien om met Hitler self tot 
'n reeling te kom; vandag nog 
kan· Wallace ontken dat hy 
Kommunis is en tog die Kom-

munistiese steun bebou; die ver
dwaasde Engelse geestelikes wat 
Rusland in 'n gees van bewon
dering wil besoek word van 
harte verwclkom; maar vir 
die welsprekende en begaafde 
Trotski deurdagte Kommunis
tiese wysgeer en sukscsvolle 
Russiese staatsminister, het na 
sy ketterse afwyking slegs 'n 
Jewenslange ballingskap en 'n 
graf In die vreemde oorgebly. 
Na buitetoe waar Stalin die mag 
nie bet nie, word die sluwe 
tliplomaat aan die wer eld ge
toon, no. binne die meedoenlose 
Oosterse heerser. 

WAT WAG Vffi TITO? 

Nog beter seker as ons weet 
Tito wat hom van die liefde
rike omarming van Stalin te 
wagtc is. Nic aileen bet by ' 'an 
die geloof afgewyk nie, maar by 
het werklik ,·ir die eerste keer 
daarin ge!ollaag om onder Stalin 
se Georgie..e neus die staatsmag 
\'an Suid-Siawie teen :\loskou te 
gebruik. Tito is sekerlik geen 
dwaas nic; ook nie 'n futiele 
dromer nie. Sy loopbaan as 
guerillaleier bewys dit. Hy is 
In aile opsigte 'n rasegte 
Stalinis, met die een belangrike 
voorbehoud: hy glo nie blindweg 
slegs ann die Kremlin nie. Hy 
meen dnar kan net sowel uit 
Belgrndo ook lets goeds kom. 
Ewemin as die Pous sy hoogste 
gesag as geestelike in twyfel kan 
!ant trek, ewemin kan die stelsel 
van Stalin selfs die beste Kom
munis sy selfstandige optrede 
en voortbestaan gun. 

Hoewel ander luitenante van 
tyd tot tyd probeer bet, het 
dusver geeneen reggekry wat 
Tlto reeds kon nie. Hy bet selfs 
teen die huurlinge van Stalin en 
die Kominform, die instrument 
van die Kremlin, gewelddadig 
opgetree. Sy Geheime Polisie 
het 'n paar generaals wat die 
grens na die Roemeense Ana 
Pauker, handlanger van Stalin, 
wou oorsteek, van die gras ge
maak. Tito se land le ook nie 
so volkome van Russies-bebeerde 
gebiede omring nie. Menige 
Pool of Roemcen, byvoorbeeld, 
kon al na so 'n optrede gesmag 
het, maar daar sou die aardryks
kunde die saak bemoeilik. 

Ons sal waarskynlik op die 
volgende rondte moet wag. 
Stalin is soms versigtig; maar 
hy is nie vergeetagtig nie. Die 
Tito-kettery mag nog belangrik 
wees vir Stalin sowel as die 
wereld. 

GROOT A.P.-DAG 
27 November, , ·anaf 4 run. 
By mnr. T. C. (Tielman) 

Roos in die dennebos. 
Spreker: 1\fnr. !\lax Smuts, 

A.P.-kandidaat, Paarl. 
Allerbande soorte Boere
sport, braaivleis en verskeie 
smaaklike geregte sal op die 

terrein verkoop word. 
Kom seker en ondersteon die 
saak van Af rika ner-eenheid. 

Aan die ander kant is daar die kwessie van winste op 
h uise deur boubase. Dit wll voorkom of dinge bier ver van 
plois is. Dit is opvallend hoeveel nowelinge - en veral 
immigrante - bulle in die a fgelope paar jaar op hierdie 
terrein begeef bet met waam eemba r e sokses! Mense wat 
'n paar jaar gelede die land ingekom bet as \ 'akmanne, ry 
vandag in blink motors r ood as boo-aannemers, hoewel holle 
nog amateurs moet wees op hierdie gebied. 'n Geval is 
bekend waar 'n jong man in d ie moeilike oor logsjare 'n 
winkel gekoop het, wat hy self later as ,'n goudmyn" 
beskryf het, en wat hom inderdaad in staat gestel het om 
nog meer takke in die voorstede op te rig. 'n Paar maande 
gelede bet by aandag begin gee aa.n booery en vanda g praat 
by openllk van sy winkels a s ,sommer 'n kleinigheidjie". 
Aan sy klandisie skenk hy geen oorweging meer nie; of 
bulle hom verlaat of nie, laat hom koud, want sy ,groot 
geld" le in sy bou-onderneming. Daar moet 'n baie groot 
skroef erens los wees as a mat eurs na enkele maaode so kao 
pra.a.t en so kan handel! E n die skroef in hierclie geva l is 
beslls ole los b y die bet rokke jong ondememer nie! 

Die Britse regering het die 
houding ingeneem dat die 
gebied ingelyf k~n word met die 
toestemming van die naturelle 
van die gcbiede. Daardie toe
stemming, het die Eerste 
Minister ges6, sal nooit verkry 
word solank die gebiede protek
torate bly nie en mi.:;lei word 1 

oor die werklike voornemens 
van die rcgering. Die S.A.-wet 
bet geen voonlenlng gemaak 
dat die toestemming ' 'an die 

O.B.-DAG 
ROBERTSON, 27 NOVEMBEU 

Om 5 nm.: Basaar. 
Spreker: Genl. . M. F. Smith. 

Om 8 nm. : Vergadering. 
Spreker: A.K .G. Smith 

Omliggende kommando's; Vriende en 
Belangstellendes word vriendelik. 

Daarom se ODS dat die regering dit nie kan t oelaat dat 
ons volk vermoor word deur hoe boukoste nie, en 'n d eeglike 
en onverwylde ondersoek na die oorsake van daar die koste 

en die kwessie van billike vergoeding aan bou base is beslis 
• die minste wat op hierdie stadium verwag kan word. uitgenooi. :::::rd v::;e. lnlywing verkry I ~~~~~-;;:;::~~'~"i!!!::i"!:¥C:::::::::::=:::::::::::o.-:::::::·:::-:::;:;:~'!!'!:£-::=~i!::::;;:;;:J--~~i:\i=~ I 
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Rooi Houvas Nog Nie 
Voltooi In Indie 

lndie met sy selfopgelegde taak as Ieier van die nie-blanke rasse wat 
h y m een onderdruk word deur die hlankes, h et die afgelope weke sy 
aanval op Suid-Afrika voortgesit in die V.V.O. Na aanleiding hiervan 
het die vraag by m enigeen opgekom : tot walter mate word lndie deur 
Rusland bein vlof'd f'n hoe sterk is die Kommunistiese Par ty in daardie 
land? llierby k an mens ook nog voeg : wat is In die se houding teenoor 
Rusland? 

Die polltickc ontwikkcllngs 
van die afgelope tyd het Indie 
se uitkyk op sake heelwat ver
ander. 'n Paar maandc gclcde 
as daar oorlog tusscn Oos en 
Wes moes uitgcbrcek hct, sou 
Indie verkies hot om ncutraal 
te bly. Vandag is dit nie meer 
so seker nie. Dircktc Russiesc 
lnmenglng in Asiaticsc sake is 
hicrvoor vcrantwoordclik en 
daar is ingcligtc waarnemcrs 
wat meen dat amptelikc kringe 
in Indie 'n tikkie simpatic vir 
die Weste in bierdie stryd sal 
ontwikkel. En as Russicse 
agente aanbou instroom in 
Indili om hul Kommunistiesc 
werk voort tc sit, mllg hicrdic 
gevoel by die regcring moont
lik toeneem. 

INVLOED 

Tot 'n paar maande gclede 
was daar 'n sterk simpatie met 
Rusland in Indle sc regerings
kringe, en boewel hicrdlc gcvocl 
'n bietjic afgekocl hct, kan 
Sowjct-invloede In IndiO nlc 

REPUBLIEK MOET WAG 

wcggeredeneer word nie, skryf 
Review of World Affairs. Rus
land bet besluit dat d1e Indicsc 
Kommunistiese Party so sterk 
as moontlik gcmaak moct word, 
al is dit ten koste van 'n min
der harmoniese verbouding met 

sclle In die hawcdlstrlkte wat 
onder die Ieiding van bckwame 
agitators staan. Sulkc sene 
bcstaan ook In Chlttagong. 

STERK 

die regering van Indie. Gedu- In die Noordwcstc Is dit egter 
rende Maart vanjaar is daar 'n 'n ander storlc. Hier hct die 
belangrikc konferensie in Kul- Marxlstc dccglik voet aan wal 
cutta gehou. Op hierdie k on- gesit, en poog bulle om die in
ferens ie was die Kornmunis tiese vloed van die rcgering van 
Party van Indie, ,.Frans-lndo- Pakistan onder die Indiers te 
Sjina, Siam, die l\laleise Eila nde, sabotccr. In gcval van oorlog 
Sjina, lndonesie en Birma ver- ~ kan hicrdlc roo! volg~linge ge
teenwoordig. Die m eeste \'a n vaarlik wees. 
die afgevaardigdes bet gebruik Daar is ge.en Russie11e of Rus
gemaak van diplomatieke pas- siese satelliet.ambassade in Ka
poorte. R usland bet voorgesit . rachi nie e n die regering van 
Die hele Kornmunistiese s trate- 1 Pakis ta n openbaar ook geen 
gie in AsH! is bier uitgewerk ' geesdrit om een daar te he nie. 
en bepla n. Met die oog op die . Handelsbetrckkings tussen die 
Kommunistiese optrede in die twee Iande Is cgtcr vinnig aan 
Ooste, is hierdie konfe rensie van die toenccm en Rusland spccl 
besondere belang. hicr die rol van die wcldoener 

GROOT PERSONE EL 

Die Sowjet-ambassadc in Nu
Dclhi wat 'n personeel van 100 
lede het, se getalle is stadig 
maar seker gedurende die af
gclope jaar aangevul. Die Rus
sicse ambassadeur hier is 
Novikoff. Hy is egter nie die 
groot-baas nie. Die werklike 
hoof van die Ambassade is die 
M.V.n.-afdeling waarvan Pavel 
Erzine die hoof is. Laasge
noemde reis bale rond, is 'n 
goeie spreker en bet baie 
vriende onder lndiese hoogge
plaastes. 

in 'n poglng om simpatlc te 
wen. Daar sal egtcr eersdaags 
'n sterk Hongaarsc handelsen
ding in Pakistan wees. Dit sal 
staan onder Tibor Mende. Hoc
wei hy 'n Amcrlkaansc agtcr
grond hct, Is hy In die Kom
munlsmc gcskool. 

STRATEGIE 

Dcel van die RussicCJe strate
gic Is om Indlii en Pakistan 
voorloplg uit 'n oorlog te hou 
sodat hy in staat kan wecs om 
toe te sak op die Midde-Ooste 
en Verre Ooste. Oor die hele 
gcbied vanaf Istanbul In Tur
kyc tot aan die grense van 
Pakistan Is daar Kommunis

• 
GROOT GE.E.SDRIF IN 

NOORD WE.STE. 
Die O.B.·kommando's van Wilgenhoutsdrif (A17a3) bet 

op 9 Oktober O.B.-da g ge\ier. Saam met die kollektelys is 
die mooi bedrag van meer !-5 £25 lngesamel. 

Hfkonldt. J. Struwig van 
Groblersboop bet 'n mooi uit
eensetting gegee van die ge
beur tenisse sedert die Ossewa
trek in 1938 tot nou. Daar is 
verder jukskei gespeel, skyf
geskiet asook 'n netjiese vlag-

V.S.A. 
Uraan 

Uitgeput 

Se 
Sal 
Raak 

Teen die tempo waarteen 
Amerika tans a toombomme ver
vaardig, kan sy uraan-\·oorrade 
binne 30 jaar uitgeput wees, bet 
E. Ayers, 'n Amerikaanse 
wetenskaplike na,·orser in Chi· 
cago verklaar. Die gebrulk \ 'an 

uraan vir a toombomme is ' n be
dreiging vir die gebruik van 
a toomkrag in die nywerheid bet 
hy gese. 

Die wetenska plike meen dat 
die wereldvoorraad va n uraan 
t ienrnaal soveel is as waar oor 
die V.S.A. beskik. 

hysing wat waargeneem is deur 
wagkapt. J. Fourie en Brand
wag J. Janse van Rensburg. 
Brandwag J. Bruwer bet die 
diens waargenecm. 

Daar is besluit dat waghoof
komdt. E. A. Nel die komman
do's persoonlik sal deurgaan 
met 'n lys om die fondse te ver
mcerder. Hy het meer a s 
bonderd m yl a fgele en kon met 
blye ha r t getuig dat of fisiere en 
Brandwagte m lldelik bygedra 
bet . Hiervoor word bale dankie 
gese. Hoewel geld ba ie skaars 
is, bet by geen enkele persoon 
teengekom wat onwillig was om 
by te dra nie. Ook H .N.P .
vrHmd was gewillig om te gee. 
Hfkomdt. Nel bet terselfdertyd 
ook aandag gegee aan die 
Boerejeug e n ' 'an buis tot huis 
b ieroor gesels en , ·ersk eie 
H.N.PATiende se kinders in
goeskryf as Boerejeuglede. 

Hy verklaar dat dit 'n genot 
is om met die O.B.'s in aan
raking te kom en te sien hoe 
vasbcradc hulle is en spreek sy 
dank uit vir die hartlike same
working 

Die funksie self het £13 6s. 6d. 
opgelewer.- (Korr.) 

Registrasie 
·van Rasse 

Die regering is van \'Oorneme om 'n bevolkingsregis tra· 
sie in te stel soortgelyk aan die wat in die meeste Iande 
van die wereld in swang is, waarop die ras van elke persoon 
aangedui word. Besonderhede word tans uitgewerk sodat 
wetgewing in hierdie verband ingedien kan word. 

Met vcrwysing na die werk 
wat daar vir die rcgcring wag, 
bet mnr. J. G. Strydom, Icier 
van die H.N.P. in Transvaal, 
verlede week op sy kongres ver
klaar: ,Op staatkundlgc gcbicd 
le ook werk voor. Die Nasionalc 
Party wil ulteindelik van die 
land 'n republiek maak. Maar 
dit kan wag. Die ccrste taak 
moet wees om te vcrseker dat 
Suid-Afrika 'n witmansland bly. 
Dicgcnc wat nic hiermce help 
nic, is vcrraaiers." 

Wat is die toestand in Pakis
tan? Behalwe in die Noord
Westelike grens van die land 
is daar nie veel Kommunistiese 
invloed nie. In Karachi bestaan 
daar aktiewe Kommunistiese 

lllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

EWEWIG 
VERSTEUR 

f Soos Ons Le1ersj 
I Dit Sien 

Mnr. J , A. Landma n, P .K. Pon- ~ 
gola, skryf: geskape dat die een plaag die 

E k het u hoofartlkel ,Die Re- ander uitroei, maar die mens 
publiek " in Die O.B. van 3 het die ewewig kom verstoor en 
November met belangstel!ing ge- die ewewig is verlore. In Afrika 
lees. Ek sou bale gclukklg ge- het die naturelle-stamme altyd 
voel hct as elke Suid-Afrikancr onder mekaar geveg en die aan
dit kon gelees bet. Die ulteen- was beperk. D ie blanke bet tus
settlng is glasbelder en baie senbei gekom en dit gekeer maar 
Engclsprekendes in ons land sou die blankes bet onder mekaar 
volkome daarmee saamgestem bly veg terwyl die beskermde 
bet as bulle dit maar net te lees nie-blanke rasse in Afr ika aan 
kon kry. Dlt is padlangs en reg- gegroei bet sodat dit die blankes 
uit soos die uitlander daaraan elke jaar met m iljoene oo~tref. 
glo. 

tiese cenhede wat sal reageer Hierdie kabinetsbesluit is deur 
op instruksies van Rusland. die Eerste Minister verlede week 
Maar of I ndii.\ sowcl as Pakis- aangekondig. Dit is duidelik dat 
tan bcreid sal wcea om stil te ' die voorneme van die regering 
sit tcrwyl hul grcnse bedreig in verband staan met sy apart
word, is 'n saak wat Rusland h eidsbeleid omdat dit nic moont
onrustig stem. Daarom Is hy be- lik sal wees om blank en nie
gerig om Kommunistiese magte blank va n mekaar te skel tensy 
blnne die grcnse van Indie op daar •n wetlike bepaling is waar
te bou wat as die tyd ryp is volgens die rasse onderskei kan 
hul werk moct doen. Intussen word n ie. D ie Eerste Minister 
moet hullc die voorbcreidings- het verklaar dat die lyn duldelik 
werk docn om slmpatie vir getrek moet word tussen blank, 
Rusland op te wck by die bree gekleurd en nature!. As lemand 
massas. een-sesde n ie-blanke bloed in 

• strasic nie veel moeite op die 
platteland veroorsaak nie. In die 
stcde, en veral in die Boland, 
sal dit mocilik wees om te onder
skei wie blank is omdat baie 
nle-blankes met voorbedagte 
rade hulle stadig maar seker in 
blanke gemeenskappe ingedring 
hct en reeds in sommige kringe 
as blankcs posecr. 

I 
Linnepakkie is by u 

Die uiterste seksie in ons land 
sal nie juis notisic neem van 
die sock na stemme wat nou 
aan die gang is nie. Die wereld
gebeure is besig om ons republi
keinse vryhcid te bcvordcr en die 
volkswil sal binnekort nie meer 
in die pad van 'n republiek staan 
nie en dit is waarskynlik dat 'n 
Derde Wereldoorlog dit kan ver
haas. 

D ie ewewig van die wereld is 
so verstoor dat geen staat
manswysbeid dlt kan herstel nle, 
want die natuur is bo gelcerd
beld. Geboorte en dood moct die 
ewewig op die wereld bcwaar. 
Wat moet van al die mense word 
want die geboortesyfer oortref 
die sterftcsyfcr baie ver. Dit 
word bereken dat daar elke 
maand 2,000,000 kinders gebore 
word. Wat gaan in Afrika ge
beur as 'n oorlog nie een of 
ander tyd die ewewig herstel 
t ussen blank en swart nie? 

Die H ere bet die aardc so 

Verjaardagviering 
Afgestel 

Stellen bosch 
Die ui tslag va n die tussenver 

kiesing in Stellenboffeh verlede 
, ·eek h t-t a nde rmaal die heilsame 
uitwerking \'a n samewt-rking ge
openbaar . Daar was anvanklik 
vrees In regerings- en vcrwag
tings in opposisiekringc dat die 
H.N.P.-meerderheid aansienlik 
sou daal. Die uitslag het Jaas
genoemde sc mecrderheid egter 
met 136 opgestoot. Hocwel nuwe 
registraslcs ook hlcrmee te doen 
het, sal dlt vir 'n groot deel 

In verband met die felt dat ook tocgeskryf moct word aan 
die verjaardag van die O.B.- die beter gees van samewerking 
lciers vanjaar n ie by wyse van onder naslonaalgeslndes. By die 
'n groot vergadering te Paarl algemcne verklcslng het daar 
gevier is nie, skryf veldkte. E. nog bcclwat vcrwarring op dit 
M. Roux: stemdag gehecrs en 'n groo 

,Personc doen gedurig na- persentasie O.B.-Jcde het bu ite 
vraag in hierdie verband. Reeds stemming gcbly. 876 Pcrsent van 
in Junie vanjaar het ons pro- die kiescrs hct hlerdle keer ge
beer om die Stadsaal te bespreek stem teenoor 84.4 pcrsent op 26 
vir die viering. Ek was toe nie Mci. ' 
in staat om dit te kry vir 'n Die uitslag was: 
Saterdagaand gedurende Okto- J . A. Loubser (H .N.P.) . .. 62M 
ber of November nie." "' L . Hofmeyr (V.P.) .. . . .. 4104 
[Vroeer vanjaar bet die Osse-

wabrandwag in die Paarl Meerderhcid . . . . . . . . . 2150 
wei 'n groot dinee gebou ter Op 26 1\lt>l was die getalle 

hom het, d .w.s. as die groot
oupa 'n nie-blanke was, sal by 
beskou word as 'n n ie-blankc. 

Hierdie registrasie sal ook 
deel uitmaak van die planne 
om gemengde huwelike te ver
b led. Dlt kan nie verboed 
word voordat daar nie behoor
llk bepaal is wie blank is, en 
wie nie. 

~ 
Di e 1\l o d e wink e. I ~ 

lndien die rcgering bierdlc 
plan wil uitvoer, sal so 'n regi- PAROW ll . 

KERSFEESKAARTE 
VYF Pragtige Gekleurde Natrmrtonele 

(VAN KIEKIES AFGEDRUK> 
met bypassende verse spesiaal verwerk deur 

ONS VOLKSDIGTER - TOTIUS 
en in sy eie handskrif afgedruk. 

Bier Is kaartjies wat u met t rots aan enige volksgenoot 
kan stuur - lets Volksele 

5/ · PER DOSYN (K.M.B.) 
• 

* 
e Ons bet ook nog kaartjles met die O.B.-wapen, Wag- en 

J eugkentekens teen S/- per dosyn . Ook kaarte met 
gekleurde afdrukke 'van Suid-Afrikaanse wild (en klein 
O.B.-wapen) teen S/6 pe r dosyn. 

* 
Bestel dadelik by DIE BOEREJEUG 

POSBUS 1059 PRETORIA 

viering van die tiende ver- ondersk eidelik 5,819 en 3,805, so 
jaardag van die O.B. Dr. dat die V.P . m inderheid geen 
Van Rensburg was by bier- ' 'eld verloor be t nie, maar in
die geleentheid aanwesig.- teendeel self 299 stemme byge- 1 
RED.] • kry bet . !J:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;,! 
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T.&.BO!:I!' VDl GEIUASSIFISEERDE 4DVERTEN81EI!l: 

BaJaboadellke KenaJacewtnc•: 
(Verlowlng, huwellk, geboorte, aterfgeval, tn memoriam, ceiUkweD81nc. 

ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Vooruitbetaalbaar. Vir 
herballnga 2:1 pat. afelag. 

llalldebadvertenlllee : 

Eerete plutng, 2d. per woord. VIr herballnp 2:1 pat. atalac. 

lllteken&eld op .,Die O.B." (venk:rn weeldlka): 12/6 per jaar of &/8 per 
8 maande. Vooruitbetaalban. Stuur advertenalegeld, beetelllnp, eo tnteltengelcl 
D& VOOB8LAG (EDM8.) BPK., Poaboa Ull, Kaapatad. 

DOODBERIG 

XEMPER.-stn en sag het die Heer 
van ons weggeneem in die ouderdom 
van 77 jaar, ons geltefde eggenoot en 
vader, Louis Willem. Diep betreur 
deur eggenote en kinders. 24/ll/1B 

PERSOONLIK 

Bejaarde bla'llke man, sober pen
sioenaris wll graag 'n klein piekkle 
met twee vertrekke huur op 'n plaas 
of stU dorpie In enlge deel van die 
Unle. Gewillig om verantwoordeltkheid 
te dra In acweslgheid ven eienaar. 
Ultstekende getulgskri!te. Skryf aan 
Pensioenwris, Posbus 1411, Kaapstad. 

17/11/2 

BOME, PLANTE EN SAAD 

Ooewermentageeerttflaeerde Groente
eaad: Chantenay Wortela, 10/
Detrolt Beet, :i/6. Skontea: Klein Gem, 
8/-; Lang Wit Boa, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/6; PaateipapoentJie, 8/-; Tom 
Watson en Wonder Waatlemoen, 12/-; 
Blaaralaal, 17/6; Marblobe TamaUe
fUd, 35/-; Sulderkrula en Rellaonce 
Blomkool, let-; Spitzkopkool, 8/- pel" 
pond. Posvry. K.M'.B. - PREi\DEBS, 
f' .K. 8eboemanaboek. 

GEMENG 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 

ALLERLEI - Waterspoel-rioolstel
selt, vloerte~ls en gepol1toerde ter
razzo-kombulsopwastatels en artlkels 
essensieel vtr gerief, hliiene en net
held. Volle besonderhede skrywe:
V AN ' S CONCRETE PRODUCTS 
(EDUS.) BPK., Potgieterstraat 258, 
Pretoria.. 3/12/TK 

MEUBELS 

MEUBELS. - Beter meubels teen 
bllliker pryse. BabawaentJ!es, stoot
kar~tjtes, drtewiele, IIDoleums, tapyte, 
ene., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogm. 11eld waarin u belangstel. 
-VISSER-1\IEVBELS, Langstraat 291, 
KM.patad. 3/12/11 

MEDISYNE 

GRYSHARE blnne een maand tot 
natuurlike kleur herstel of geld 

terug, vry van kleurstof. Bevorder 
haregroet, verwyder sktlfers. 5/6 per 
bottel, posvry. Kontant met bestelltng. 
-Die Boerevrou, Po~bus 7M9, .Johno>
DelbUJ'Ir. 3/11/Nr. (3) 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radio-ingenleurs, Stasieweg, PAROW, 
verkoop en herslel Radio's en Elektriese 
•roeatelle. Geregistreerde Elektrisitelts
aannemers. Foon 9-8435. 

Vir die beste en duldellkste lutd
aprekerdtenste op enige plek, asook vir 
versterkers, luidsprekers, m1krofone en 
parte - groot en klelnhandel - skryr 
aan: P. D. S:\IUTS RADIO <EIENS.) 
BPK , Hoofstraat 287, Paarl. Foon 755. 

• 1:1/9/48 

SKOENE 

Vir die alterbeste mans- en kinder
skoene en beter reparasles raadpleeg 
Voortrekker•skoenhospltaal, Langstraat 
293, Kaapstad. Telefoon 3-?3~iO/l2 

TE KOOP 

,.ATLAS" - 'waa-motorbakke, sleep
waens, druiwebakke, ens.. gebou na u 
bestelllng; asook die verpakklng van 
meubels, oprlgting van kantoorraokke en 
-afakorttngs; die bon van houthut.se 
(.,bungalows"). In kort, enige soort 
houtwerk word onderneem en uttgevoer 
deur 'n deskundlge vakman. - Raad
pleeg NICK NEETIILING, La4y Grey
atraat, Paarl. Foon 1263. 

ROERBOELHOND.JIES so kwaai a.s 
nodig. Almal vaal met wit vlekke. 
Reuntjies £3 3s, tectes £2 2s of £4 lOs 
die paar. V.o.s. Afrika.skop. J. B. 
Rabie, Kesten, o.v.s. 17/ll/2B 

OEDROOGDt: VRUGTE. - Barry
merk gedroogde vrugte posgeld betaald 
In Unie, In 5 en 10 pond-kissies. Appel
ringe 3-Diamant, 2/ 1; Perskes, 3-
Diatnant, 2/1; Pere, 3-Diamant, 2/ 1; 
Vye, 4-Dtamn'llt, 2/3; Pruimedante, 
50/60, 1/8'h; Rosyne, 3-Diamant, 
lO'hd.; Tros-Rosyne, 4-Diamant, 1/3; 
Okkerneute, 2/ 3; Amandels, 1/9; per 
pond. Volledlge Pryslys verkrygbaar 
van Robertson-Handelaverenlging, Pos
bua 7, Robertson. 24/11/TK 

GESUIKERDE VRUGTE. - Bal'ry
merk gesuikerde vrugte, 8/6 per aes 
1 pond-pakkles of 6/3 per 5 pond
kissle, posgeld betaald In Unle. Kon
tant met bestelling. Ons stuur ook 
gesuikerde en gedroogde vrugte ten 
behoewe va.n klt~nte aan vriende oorsee. 
Verdere besonderhede verkrygbaar by 
Die Robertson-Handelsverenlging, Pos
bus 7, Robertson. 24/11/TK 

SOVT: Brandwagte daar my mll!n 
blind is en om 'n eerltke bestaan te 
maa~ vra ek u vrlendelike onder
steunlng deur van my sout te bestel. 
Ek laai bestellings dadeltk as weers
omstandighede d lt toelaat. Kom aa.n 
Brandwagte s it skouer aan die wiel 
en help u mede-A!rikaner. A I 80/
sneeuwit, no. I 70/ - wit, no. 2 60/
per ton. Sneeuwit hotter sout 6/- per 
100 pond. Vry gelaai. Soutwerke adres: 
Komdte. Mevr. Martie Venter, Possak 
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

17/ll/x8.T.K. 

STEENMAAKMA.Snl!:NE. - .,Kleine 
Wonder" vir die maak van atandaard 
grootte aementatene van 9 dm. x 4 :i/16 
dm. x 3 dm. teen £30, of £20 sonder 
roetstuk. Luukae modelle teen £:1 
ekatra. V.o.e. Hopefleldatute. Han
delsnavrae word verwelkom. Om be
oonderhede en llluatraalea akryf aan: 
Kleine Wonder 8teenmaaJiene (S.A.) 
.lcentellappe, Poabua 18, Hopefield, 
K.P. 18/8/T.K. 

LO 1\fORG-PLOTTE teen £10 deposito 
en £5 per maand. Na aan stad. 
Uitstekende grond en wMer volop. 
Na.vrae: l\f. L. Slabbert, Oud-gevan
gene, Foon 2-8849 en 3-339:1, Pretoria.. 

U/11/3 

WlNSKOPIE!! 4-ton 1940 Dodge
vragmotor, met Enjin 1948; 5-6 ton. 
Siegs 5,000 myl gedoen. Transport
assuransie ingesiuit. Rede van ver
k oop: wtl nuwe vragmotor koop. 
Beslgtlging word uttgenoo!. Prys £110 
kontant. · Kopera telegra.feer of skry! 
dadelik aan l\{nr. J. Olivier, Sprlng
straa.t, Knysna., K.P. 24/11/1 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P. Brink) 

Vir herstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

(Onderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en I~ 

van kabels in huise en 
fabrieke) 

Hoofstraat BELLVILLE 
Foon 97-9114. 

PLUIMVEE 
Ole Reate Firma om u PLUIMVEE, 
EIERS en ander PRODUKTE aau 

te stuur Is: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(Edma.) Bpk. 

~{()REliARK (Poebue 7186) NewWwD 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorpn, Grafsteenmakers, 

Begrafntsvenekera&l'll 

Bloemfontein - Pretoria 
1M Takke 

•••••••••••••••••••••• 
Die Week 

In Oenskou .............. 
DIE REGERING bet besluit 

om vir Suid-Afrika 'D eie iDter
nasionale rnilitere kode in die 
lewe te roep, volgeDs 'n toe
spraak wat die Minister van 
Verdediging op Stellenboscb 
gebou bet. 

* * * 
DIE W AARNEMENDE JOE

GO-SLA WIESE verteenwoordi
ger in Suid-Afrika het bedank 
omdat hy verskil van die poli
tiek van sy regering. .,Ek. 
bedank vanwee die vyandige 
houding van die huidige rege
ring van Joego-Slawie teenoor 
Rusland en die volksdemokrasie 
van Oos-Europa," lui sy ver
klaring onder meer. 

• • • 
'N VOORSTEL dat daar 'n 

raad van Huweliksvoorligting 
gestig word om huweliksmoei
likhede en egskeidings te be-
(vervolg in volgende kolom) .. 

TWEEDE VOLKSRAAD -
(vervolg van bls. 2, kol. 3) 

van stemreg ooreenkomstig die 
naturelle-staatsidee is of nie -
maar dit net terloops. 

VIR BEROEPE 

'n Ander belangrike bestaans
rede vir 'n moderne .,Tweede 
Volksraad" in die plek van die 
nuttelose senaat is die vraagstuk 
van behoorlike nywerheidswet
gewing (en dan ook nywerheids
wetgewing in 'n wye sin, om 
vervoer, mynwese, arbeidskwes
sies ens. in te sluit.) Vera! 
vandag is 'n sodanige liggaam 
baie gewens. Suid-Afrika is 'n 
poteDsiele nYWerbeids reus en dit 
sal wyse oorleg kos om ODS be
hoorlik te laat oDtwikkel - veral 
Doudat ou Europese state begin 
om erDstige mededinging te bied 
op ons eintlike afsetgebied van 
die toekoms - Sentraai-Afrilm. 
Ons sal versigtig moet wees as 
ODS nie tweede viool op hierdie 
vasteland wil speel nie. 

HET DIT 

Om 'n goeie moderne .,Tweede. 
Volksraad" daar te stel - wei 
die ,republikeinse grondwet wat 
deur ons voormanne in 1941 na
mens aile Afrikaners ontvang is, 
gee die antwoord: 

.,Die ,Tweede Volksraad' (of 
Gemeenskapsraad) bestaan uit 
nie meer as 50 lede nie, met 
uitsluitlike adviserende magte 
en word saamgestel deur die 
Goewergeneraal-in-Rade <Presi
dent-in-Rade). Vyftien word 
spesiaal aangestel vanwee hufie 
kennis en ervaring in verband 
met die behandeling van belang
rike landsvraagstukke; en 35 
word gekies deur organisasies 
wat bepaalde geestelike, ekono
miese, kulturele of maatskap
like groepe verteenwoordig en 
also deskundige advies kan gee 
vir die regering." 
Natuurlik kan so 'n hervorming 

nie binne 'n dag se tyd geskied 
nie - maar ons het tog seker 
nou 'n regering met genoeg be
kwaamheid om so 'n verandering 
te bewerkstellig. Dat hulle dit 
graag sal wil doen, kan ons 
seker aanneem - tensy hulle 
daarin 'n behae skep om heel
temal onnodig met 'n laspos
senaat te sukkel. 
Daar kan net bygevoeg word dat 

'n mens in so 'n ,Tweede Volks
raad" soveel moontlik gebruik 
moet maak van huidige be! 
kwame senatore. Vir die ander 
kan ander voorsiening gemaak 
word om hulle te vergoed vir 
verlies van senaatsetels - dit 
behoort in elk geval nie 'n be
letsel te wees nie. 

(vervolg van vorige kolom) 

stry, is bespreek tydens die 
konferensie van die Nasionale 
Gesondheidsraad wat in Kaap
stad plaasgevind het. Daar is 
besluit dat 'n konferensie beJEl 
word waarop hierdie vraagstuk 
bespreek sal word. 

• * * 
DIE MINISTER VAN JUS

TISIE, mnr. C. R. Swart, het 
die H.N.P.-kongres in Trans
vaal beloof dat hy teen die 
Kommuniste sal optree. Die 
Kommuniste steek hulle kop 
orals uit, ook aan die univer
siteite, het hy gese. Wat die 
stappe teen die Kommuniste in
hou, was die Minister nie be
reid om te openbaar nie. 

• • • 
DIE LEDETAL van die 

Transvaalse Ned. Herv. of Geref. 
Kerk het in die afgelope 25 
jaar meer as verdubbel. In 
1921 het die Kerk 142,000 siele 
getel, tans is dit 332,780. In die 
verslag wat aan die Sinode 
voorge!E! is, word vera! kommer 
uitgespreek oor die klein en 
kinderlose gesinne. Slegs 13 
penent (of ISO,OOO) van die 
332,000 siele is kiDders jonger 
as vyf jaar. Daar is 68,000 
kinders tussen ses en sestien 
Jaar. 

10 JAAR 0.8. IN BE.E.LD 
Die stryd van tien jaar Ossewabrandwag word op 

treffende wyse weerspieel en verbeeld in die eerste Uniale 
Jaarboek van die Ossewabrandwag wat nou deur Brandwagte 
oor die lengte en breedte van die land bestel word. Met 'n 
buiteband wat in vier verskillende kleure gedruk is, tesame 
met die redaksionele versorging en inhoud, is hierdie Jaar
boek 'n baken op die tienjarige strydpad van die Ossewa
brandwag. 1 

Soos die redaksie in die voor- 1 Kamerade, het die Ossewabrand
woord verklaar, wil hierdie wag die stryd van die afgelope 
jaarblad daartoe bydra om die tien jaar gewen." 
O.B.-kragte oor die hele U:t~ie Benewens twee skrifoorden
tc inspireer tot verdere saam- kings uit die pen van . ds. K. 
span sodat dit gaandeweg die S. van Wyk de Vries en ds. 
hele beweging se !ewe en doe!- P. J. Coetzee word daar ook 
eindes sal weerspieel. Daar be- ruimte afgestaan vir boodskappe 
staan geen twyfel dat die re- van die verskillende Gebieds
daksie onder Ieiding van die leiers en artikels oor die taak 
hoofredakteur, genl. prof. dr. H. van die Ossewabrandwag. Ook 
M. van der Westhuisen, in mede- die O.B.-vrou en die Boerejeug 
werking met genl. P. W. Byus, het nie vergeet gebly nie. Die 
en andere, ten volle hierin ge- artikel van H. S. van Blerk, 
slaag bet nie. een van die ter dood veroordeel-

Die jaarblad beslaan 96 blad- de politieke gevangenes, sal vera! 
sye waarvan 28 net vir fcto's groot byval vind. Dit gee 'n 
afgestaan is. Met hierdie foto- treffende insae in die kameraad
album kry die Ieser 'n blik op skap van die Stormjaers. 
die bedrywighede van die Osse- Die Jaarboek is nou verkryg
wabrandwag. Dit dek nie a!- baar by die Sentrale Hoofkwar
leen optogte vanaf 1941 nie maar tier, Posbus 1059, Pretoria, en 
verskeie bladsye word gewy aan kos slegs 2s. 6d. Dit is 'n pu
laertrekke, vergaderings en blikasie wat elke O.B.-Iid moet 
groot volksfeeste, waaronder die besit. 
Amajuba-feeste, 'n prominente C. G. 
plek inneem. Vera! kry die Ieser 
'n indruk van wat daar werklik 
in Boerejeuglaertrekke en Op
leidingslaertrekke plaasvind. Vir 
die buitestaander, wat getrou 
voorsien word met negatiewe 
dinge oor die Ossewabrandwag, 
sal die inhoud van hierdie 
jaarblad in meer as een opsig 
'n openbaring wees. 

In 'n artikel, .,10 jaar Ossewa
brandwag" behandel die Kom
mandant-generaal die stryd van 
die O.B. - die laagtepunte, die 
hoogtepunte en die gevaarpunte 
met verwysing na hierdie stryd 
verklaar die K.G. onder meer: 
,Die Ossewabrandwag het ge
kom dat die Afrikanerdom nie 
in sy siel moet skade ly nie. 
In daardie Jig, in die stryd om 
die siel van 'n volk wat bereid 
is om die daad voor die woord 
te stel, . in daardie Jig, geagte 

Die twee regeringspartye het 
die V.P. verlede week in die 
tussenverkiesing op Stellen
bosch verslaan deur hul meer
derheid van 26 Mei met nog 136 
stemme aan te vul. Mnr. J. A. 
Loubser (H.N.P.) het 6,254 
stemme behaal en die V.P.
kandidaat, mnr. L. Hofmeyr 
4,104. Dit gee die regering 'n 
meerderheid van 2,150 stemme 
in vergelyking met 26 Mei se 
2,014. meerderheid. Die Ver
enigde Party het altesaam 299 
stemme meer. gekry as verlede 
keer terwyl die regering 435 
stemme meer behaal het. 

H.N.P.-KONGRES OOR 
0.8.-LIDMAATSKAP 

Op die H.N.P.-kongres in 
Transvaal was daar een beskry
wingspunt wat betrekking gehad 
bet op die O.B. Dit bet gevra 
dat die verbod op die O.B. om 
lede van die party te word, op
gehef moet word. Hierdie 
beskrywingspunt is in komitee 
bespreek maar die saak is na die 
hoofleier en die provinsiale leiers 
van die party verwys. 

Boulenings 
Van 90 Pst 

Enige lid van die publiek 
kan tans by die Nasionale Be 
huisingskommissie aanklop vir 
90 persent-boulenings en nie 
slegs oud-soldate nie. Hierdie 
besluit is op die jongste verga 
dering van die Kommissie ge 
neem. Die maksimum bedrag 
wat aangevra kan word, beloop 
£2,800 teel\ 'n rentekoers van 
3~ persent per jaar vir 'n tyd 
perk van 30 jaar. Dit beteken 
dat indien 'n persoon aansoek 
doen om 'n maksimum-lening 
hyself ten minste £280 sal moet 
stort. Die maandelikse terug 
betalings sal dus ongeveer £12 
per maand vir 'n maksimum 
lening beloop. 

UITVINDINOS- (vervolg van bladsy 7, kolom 4) 

vir mense en plantelewe. Hier- ~ gebruik en is deur Amerikaanse 
die eienskappe sal nog aan deur- rubbermaatskappye gunstig ont 
tastende toetse onderwerp word. vang . 

NA BUITELAND 

Bostaande is 'n kort oorsig van 
die jongste uitvindings wat open
baar gemaak is. Watter plek 
dit uiteindelik sal inneem kan 
nog nie gese word nie. Daar 
is egter 'n paar Suid-Afrikaanse 
uitvindings wat reeds die aan
dag van die buiteland getrek het. 
So is kort gelede berig dat buite
landse maatskappye die kon
trole-apparaat van oom Tienie 
van Schoor, waarvoor hy 'n be
drag van £5,000 van die S.A. 
Spoorwee ontvang het, ook wil 
invoer. Afgesien van bespa"ring 
maak dit tremdienste baie 
veiliger. 

Ongelukkig word in ons land 
nog baie weinig gedoen om uit 
vinders aan te moedig. Daar is 
r,een mobilisering van talent soos 
in ander Iande die geval is met 
beskikbaarstelling van aile 
moontlike geriewe nie. Dit is 
beslis iets waaraan die staat 
aandag sal moet skenk. 

' Beheer Oor 
Onwettige 
Immigrante 

Die regering het besluit om 
aan aile blankes wat die Unie 
onwettig ingekom het, tydelike 

Daar is ook die twee uit- permitte vir verblyf te gee mits 
vinders P. Torr en E. Gericke hulle hulself voor die einde van 
wat 'n elektriese metode gevind I die jaar aanmeld. Hul aansoeke 
het om rubber te laat stol, wat I om permanente verblyf sal 
vee! goedkoper is as die be- daarna oorweeg word, het die 
staande suurmetode. Dit word Minister van Binnelandse Sake 
reeds in die Belgiese Kongo aangekondig. 
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Ryke Oes Van Afrikaan se Kerskaarte 
Totius 

In 
Se 

Uitvindings Omwenteling 

Verwag Van 

Sommiges 

Hondskrif 
Die Kerskaartjies wat die 

Boerejeug vanjaar aanbied kan 
sonder voorbeboud beskryf 
word as een van die beste stelle 
wat nog in ons land uitgegee is. 
Dit is so mooi dat elke persoon 
'n ekstra stel sal wil koop om 
vir homself te hou. Afgesien 
van die kleurryke ontwerpe op 
die buiteblad, le die eintlike 
waarde daarvan in die berymde 
Skrifgedeeltes uit die Nuwe 
Testament deur ons volksdigth 
Totius in sy eie handskrif. Om 
hierdie rede sal hierdie kaarte 
'n historiese waarde he en 
nooit oud word nie. As voor
beeld gee ons die inhoud weer 
van een van die vyf kaarte: 

Dit is 'n hekende feit dat die Suid-Afrikaner hesonder vindingryk 
is, en veral geM dit die Afrikaner, wat in die verlede met die skamele 
middels tot sy heskikking dikwels verrassende vernuf aan die dag gele het. 
Trouens, dit word beweer dat die Suid-Afrikaners met verhouding tot hul 
getalle die meeste patente registreer. In die afgelope jaar is dan ook 'n 
hele aantal uitvindings deur hoereseuns gepatenteer wat in die toekoms 
nog van groot nut mag blyk. 

Een van die nuutstes is die 
uitvinding van 'n Vrystaatse 
ingenieur - ook 'n boereseun -
wat 'n totaal nuwe beginsel vir 
windpomp-aksie invoer. Sy naam 
sal wel binnekort in die nuus 
wees sodra die finale toetse 
waaraan sy apparaat tans onder
werp word, geslaag het. 'n Be
kende Afrikaanse firma het die 
patent gekoop en is voornemens 
om 'n fabriek op te rig. Na ver
neem word sal dit die bestaan
de windpomp beeltemal laat 
verouder. ,Dit het al die eien
skappe van 'n groot uitvinding, 
naamlik eenvoud," bet 'n des
kundige daarvan gese. 

Onder die uitvindings wat die 
afgelope tyd die aandag van 
boere getrek het, is die van 'n 
dors-oesmasjien vir mielies wat 
deur mnr. P. I. Krog van Cloco
lan ontwerp is. Vir boere wat 
gedurende oestyd sonder hande
arbeid is, sal hierdie masjien 
sodra dit vervaardig word, 'n 
groot uitkoms wees. Die uit
vinder is oortuig dat die masjien 
volkome aan sy doe! beant
woord. Mnr. Krog het reeds 
twee vorige masjiene gemaak, 
maar hulle het nog aan gebreke 
gely wat die oorsaak was dat 
hulle gemors het. Hierdie 
moeilikhede is nou oorbrug. 
Die toestel is besonder een
voudig. 

GRONDBONE 

'n Soortgelyke masjien wat 
grondboontjies uitdop en dit baie 
vinniger doen as sy ingevoerde 
mededinger en slegs 2! persent 
van die grondboontjies stukkend 
maak, is ontwerp deur mnre. 
Danie Blignaut en Stephen du 
Rand van Heilbron. ' Grond
boontjiekwekers het reeds be
stellings vir hierdie nuwe ma
sjien geplaas en 'n fabriek word 
opgerig. 

Dieselfde twee persone is ook 
verantwoordelik vir 'n steen
maakmasjien wat agt stene te
gelyk pers. Met een handlanger 
kan verbasend baie stene per 
dag gemaak word. 

ENIGSTE 

'n Sonneblom-stroper wat vir 
sover bekend die enigste van 
sy soort is wat nog ooit gebou 
is, is deur 'n Ventersdorpse boer, 
mnr. John Grey, in samewerking 
met twee ander boere ontwerp, 
en die afgelope seisoen met wel
slae gebruik om die sonneblom 
oes in te same!. Die masjien be
staan uit 'n spesiale patent aan 
'n gewone koringstroper waar
mee die blomme geoes en ge
dors word. Die saad word in 
sakke gegooi en op elke draai 
outomaties afgelaai. 

Die uitvinders probeer tans 

ook om 'n patent te ontwerp 
wat toegepas kan word met die 
oes van koring en mielies. Die 
stroper is op die oomblik in 
taat om 150 tot 200 sakke sonne

blomsaad per dag te oes en te 
dors. Dit kan sonneblomme oes 
wat twee voet hoog staan tot 
die van 'n hoogte van agt voet. 
Dit doen die werk van 30 man. 

KLIPI\IEULE 

Onlangs het twee Pretorianers 
aangekondig dat hulle 'n nuwe 
me•ul ontwerp en gepatenteer het 
vir die verpoeiering van mine
raalerts. Die vereenvoudigde 
silindermeul is vera! geskik vir 
die maal van erts op klein skaal 
en is maklik hanteerbaar. Die 
uitvinders is mnre. J. H. Nel 
en C. L. Jooste. Die meul kan, 
na verklaar word, 'n ton bale 
harde of drie ton sagte-r erts 
per uur verpoeier. 

HOEKI\IETER 

'n Jong Afrikaner wat reeds 
naam gemaak het met sy uit
vindsels en as gevolg daarvan 
'n aansienlike bedrag verdien 
bet, is mnr. Carel van Wyk van 
Kimberley. Onlangs is aange
kondig dat by 'n aanbod van 
£10,000 van 'n Jobannesburgse 
ingenieursfirma ontvang bet vir 
'n rewolusionere instrument om 
enige hoek maklik en sekuur 
te meet. Die instrument is in 
Pretoria gepatenteer as die 
,Engela drum level" en sal ook 
kragtens die internasionale kon
vensie in die meeste Iande van 
die wereld gepatenteer word. 

Die instrument skakel die ge
bruik van klinometers en andor 
omslagtige metodes van opme
ting uit. Dit kan ook onder
stebo gebruik word en is van 
groot praktiese waarde. Die 
drom wat die lesing aangee, rus 
op buste van rivierbantamklip
pies wat baie na dia.mante lyk 
en so hard is dat dit ook glas 
kan sny. In die boubedryf sal 
die instrument van groot hulp 
wees. 

Mnr. Van vVyk doen sy navor
sing in medewerking met mej. 
Engela van Heerden. Hulle is 
ook tans besig met die ontwik
keling van 'n e~ektriese ver
warmingstoestel wat sonder 'n 
element of drade werk. Hulle 
het 'n metaal ontdek wat selfs 
)y die hoogste verhitting nie ver
weer nie. Mnr. VanWyk is ook 
besig met 'n rewolusionere toe
stel vir X-strale. 

OUDGElNTERNEERDE 

'n Oud-gelnterneerde, mnr. 
Coert Rademeyer van Johannes
burg, het hom onlangs onder-

OUDSOLDATE SKEUR OOR 
,LEGION' SE POLITIEKERY 

Die politieke optrede van die linksgesinde ,Springbok 
Legion" wat homself 'n ond-soldate organisasie noem maar 
nie as sodanig denr die regering erken word nie, het tot 
gevolg dat die dreigende brenk tusscn hnlle en die B.E.S.L., 
non op 'n skenring nitgeloop het. 

Die geskil tussen die twee die partypolitiek te beweeg, 
organisasies het ontstaan na het aangekondig dat hy hom 
aanleiding van die inmenging aan die gesamentlikc komitee 
van die ,Legion" in die party- van die twee liggame onttrek 
politick. Die B.E.S.L., wat nog het. Die komitee is gevolglik 
altyd daarln ge$laag het om bo ontblnd. 

skei deur 'n ingewikkelde che
miese reaksie wat voorheen agt 
dae lank geduur het met behulp 
van sy uitvinding tot vyf uur 
te verkort. Sy uitvinding staan 
in verband met die vervaardi
ging van koperoxiehloried, 'n 
insektedokter wat tot dusver nog 
net deur een produsent in die 
Unie vervaardig word. Hy 
maak daarop aanspraak dat sy 
metode die enigste in die wereld 
is - hy het self die laboratium 
en apparte gebou. 

Mnr. Radem eyer bet m eer as 
'n jaar lank proefnemeings ge
doen. Dele van sy apparaat om 
die boogfrekwens te ontwikkel 
is gedurende die oorlog deur die 
;routs-regering in beslag geneem 
omdat b y sou getrag bet om 
daarmee met die vyand in 
verbinding te tree. 

D.D.T. SE ~lOSES 

Nog 'n Afrikaner wat hom 
onderskei bet op die skeikundige 
gebied, is mnr. J. P. Verster, 
deeltydse skeikundlge van 'n 
lekkergoedfabriek aan die Rand. 
Sy uitvinding word deur 'n 
vooraanstaande insektekundige 

van die S.A. 1\fediese Navor
singsinstituut beskryf as ,doel
treffender as D.D.T. as dit onder 
dieselfde omstandigbede getoets 
word." 

Hierdie kontakdoder, deur die 
uitvinder ,siklaan X-een" ge
genoem, is reeds aan kontrole
proewe onderwerp. D.D.T., tot 
dusver die insektedoder nom
mer een, is as kontrole gebruik, 
terwyl die proefkonyne weeluise 
was. 

Uitgebreide proewe van die 
uitvinder tooJ\ dat blootstelling 
van 30 tot 40 sekondes aan 'n 
oppervlakte wat met 'n verdun
ning van een persent van X-een 
behandel is, noodlottige gevolge 
het vir 'n groot aantal insekte 
waaronder kakkerlakke. vlie, 
motte, bosluise, spinnekoppe, 
weeluise, ens. Weeluise keer ain: 
maande lank nie terug na 'n 
muur wat met hierdie gif be
h a ndel is nie. Dit stel ander 
insektedoders in die skadu deur
dat dit in staat is om eiers 
en papies ook dood te maak en 
blyk ook onskadelik te wees 

(vervolg op bladsy 6, kolom 4) 

En toe klink 'n lofsang daar 
van 'n ganse Engelskaar: 
,Eer aan God, die hoogste 

Heer 
Vrede op aarde, vrede weer! 
Welbehae eind'loos groot 
In die mens, Gods guns

genoot." 

TOTIUS 

Bestellings kan geplaas word 
van die Boerejeug, Posbus 1059, 
Pretoria. Die prys is 5/- per 
dosyn. 

~ Adverteerders hou 
daarvan dat u mel
ding moet maak 
van hul adverten
sie in ,Die O.B." 

ierlflyl die 
passas1ers slaap ... 

Dis byna drie-nur in die 
more en dit reen dat dit giet. 'n Sein lang~ 
die lyn deurdring die nagtclikc duister 
en die Patrolman weet dat die nagcrein 
oor 'n paar minute verby sal gaan. 

Die passasiers slaap gerus. Geeneen van 
bulle weet selfs dat daar so 'n Patrolman 
bcstaan nie, en slegs weinige is bewus dat 
daar nog baie soos hy is wat dag en nag 'n 
wakende oog op die lyn hou . . . wat werk 
terwyl ons slaap . . . en wat voortdurend 
besig is om die uitrusting langs die 14,000 

myl van ons Spoorwee sorgvuldig na te 
gaan en te tocts, sodat reise per spoor deur 
die lengte en breedte van die land op die 
vei!igste en gerieflikste wyse, en dit met 
die gr( otste betroubaarheid, afgele kan word. 

Dis aan hom opgedra om die baanvak 
veilig en skoon te hou. Hy weet ewenwel 
dat as die nagtrein verbysnel en hy met 'n 
flits van sy lamp goeiehagsc, daar net in 
antwoord daarop 'n vriendelike teengroet 
van die kant van die treinpersoneel sal volg. 
Hulle sal weet dat alles in die haak is. 

.. 
SmD-AFRIKAANSE SPOORWEE 
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HULPBEHOEWENDES STRY NOG ~ ~~:i::e~~~:s:e~:r a::tdf:n:! 

Die ekonomiese hcrstcl 
van Wcs-Europa, soos 
saamgcvat in die Mar
shall-plan, is opnuut ver
traag dcurdat die 19 Iande 
wat hicrby sal baat, nie 
tot ccnstcmmighcid oor 
die saak kan kom nic, 
volgcns 'n bcrig wat aan 
die begin van die week uit 
Londcn ontvang is. Die 
finale vierjaar-program 
moes reeds verlcde week 
aan die Amcrikaans-
Europcsc Administrasic 
voorgcH! gcwccs hct. As 
gcvolg van die onvermoe 
om saam te stem, sal die 
plan wa.arskynl!k eers 
teen die middcl van 
Desember aan Amerika 
voorgeHi word. Hicrdic 
herhaalde uit&telling mag 
die oorsaak wcc'3 dat die 
Amerikaanse kongrcs nic 
gou genoeg geld vir 'n 
verdere jaar sal kan stem 
nie - icts waarop die 
Kommunistc hoop. Op 
die oomblik is dit Brittan
je wat die vlieg in die salf 
is en wie se program van 

her:;tel nie inpas by die 
van ander Iande nie. Ons 
foto toon Ernest Bevin 
(Brittanje) en Lewis 
Douglas (V.S.A.-verteen
woordiger) besig om die 
ooreenkoms in verband 
met Marshall-hulp in Lon-

den tc ondcrtcken. Heel 
links sit sir Stafford 
Cripps, Britse minister 
van Finansics. Die Amc
r ikaansc voorwaardc is 
dat die Iande bcrcidwillig
hcid moct toon om hulself 
onderling tc help. 

SAMEWERKING BRING VIR 
·1ERE VOLKOME VRYHEID 

Die Ierse eerste minister, Costello, wat voorbeen 'n 
teenstander was van De Valera se republikeinse beleid, bet 
die afgelope week self 'n wetsontwerp ingedien wat bedoel 
is om die laaste konstitusionele band met Brittanje te 
verbreek. Die eerste lesing is sonder teenstemme binne 
enkele sekondes goedgekeor, en die tweede lesing sal vandag 
plaasli nd. 

Die wetsontwerp maak \'OOr- minister van buitelandse sake. 
s iening Yir die herroeping van 
die External Rela tions Act van 
1936 waarkra«tens l erland se 
buitelandse aan11te lling11 deur 
middel ,.an die Brittle koning 
moet geskied. Hlerdie bevoegd
heid sal nou deur die Jeorse pre
sident self behartig word. 

Dit is nie duidcllk wat Cos
tello daartoe bcwccg bet om 
van sienswyse oor die saak te 
verander nie, maar oor die al
gemeen word dit toegcskryf aan 
die teenwoordigheid van Scan 
MacBride, Ieier van die Nuwe 
Republikeinsc Party, in die 
koalisie-rcgering en wei as 

Sy vader was 'n martelaar van 
Brltse imperialisme, en hy self 
'n vurige republikein. Na at
loop van die verkiesing aan die 
begin van die jaar bet hy met 
sy tien verteenwoordigers uit 'n 
raad van 140 deelgeneem aan 
die koalisie van opposisiepartye 
waarin Costello se F ine Gael die 
stcrkste was. 

SAMEWERKING 

Da t laasgenoemde party binne 
'n jaar die beleid uitvoer van 
d ie pa rty wa t nef tien Jede in 
die pa rlement bet, spreek nie 

INVLOED 
VAN TIEN 

MAN 
net van die krar van die repu
blikeinse ldeaal in l e rland nie, 
maar ook van die gemak 
waarmee so 'n ideaal flelfs deur 
vorige tN!'nlltanders aan\·aar en 
verwesenllk word wanneer eers 
'n gees \"an 11amewerking \'erkry 
is. Die buidige opposisleparty 
- die van Devalera - is self 
republikeoins, maar k on weens 
die teenstand van Costello as 
,amptelike opposi11ie" In die ver
lede nooit self IIY Ide-ale ver
wellf'nlik nie. Samewerking met 
'n kle ine tleon tal reopublikeine 
bet dinge moontllk gemaak wa t 
kunsmatlge partytwls In die 
verlede onuitvoerbaar gemaak 
bet. 

MENSEREGTE VERTRAP - (venolg van bls. 1, kolom 5) 

kou nie. Na 'n paar maandc is 
die denazifikasic aan die Duit
sers self oorgclaat volgcns mo
del opgestel dcur cnc Heinrich 
Schmitt, 'n ultgetrapte kommu
nistiese Quisling wat in diens 
van die j.mer!kaansc beset
tlngsowerhi!!'d gestaan het as 
denazifikasie minister van 
Beiere. 

Die skrywer vocg daaraan 
toe dat aangcsicn Rusland 
die Potsdamse vcrklaring 
mede-ondertcken bet, Kom
muniste as dcmok::-atc aan
vaar moes word. 

VYF GROEPE 

Die vervolgdes is in vyf 
grocpe verdcel: (1) Ernstige 
oortreders, (2) oortrcdcrs wat 
rof weg bcskryf is as Nazl
aktiwistc, militaristc en geld
makers, (3) mindere oortrcders, 
(4) volgclingc, wat die gewonc 
partyledc omvat, en (5) mcnsc 
wat van blaam onthcf word na
dat 'n hof bulle onskuldig be
vind bet. 

Strawwe vir die eerste groep 
wissel van dood of lcwcnslange 
opsluiting tot vyf of mcer jare 
tronkstraf met of sonder hardc
pad. Dicgcne in die tweede 
grocp kan vir tien jaar opge
sluit word, terwyl personc in die 
laer grocpe onderhewig is aan 

• 'n verskeidenheid van ,sank-
sics" waaronder vet'lies van 
burgerskap en stemreg, uit
sluiting van openbare dienste, 
vcrlies van persoonlike regte 
soos die voorreg om 'n motor te 
besit, terugskuiwing in betrek
kings met meegaande geldelike 
verlies, ontslag, verbeurdvcr
klaring van eiendom en toela
ting slegs tot ongeskoolde ar
bcid. 

VRY l\IAAR SLA WE 

Later het die Amerikaanse 
owcrheid aile jongmanne in sy 
gcbicd onder 27 jaar vrygestcl 
van die denazifikasie-wct om
dat bulle dan te jonk was om 
te besef wat bulle gedoen hct. 

,Ongelukkig was die meeste 
wa t hieronder geval bet in 
F rankryk , Brittanje, Belgie, 
Holland, Rusland of elders be
s ig om vir onbepaalde tyd 
dwangarbeid te verrig in die 
vorm van veroordeeldes." 

Die skrywer toon aan dat d ie 
uitspraak van Neurenberg wat 
self .,'n verkragting van die 
tradisionele regsopvatting Ia", 
eintlik nog minder streng was 
as die denazifikasie-maatreels. 

OPPERSTESVRYGESPREEK 

,Van die 22 opperste Nazi's 
het die Geallieerde hof, wat 

geenslns van gcrcgtclikc onpar
tydighcid of tocgcwcndhcid bc
skuldlg kan word nic, en wat 
die sake In vcrband met vier 
allesomvattcndc aanklagte be
handel hct, die doodstraf slegs 
oor 12 uitgcspreek, lcwcnslange 
opsluiting opgcl~ op drie, tronk
straf wat strek van ticn tot 
twintig jaar op vier, tcrwyl drie 
vrygesprcek is. lndlen drle \"an 
die opperste Xazi's \ TY , ·an a lle 
skuld was, eon vier a nder slegs 
gedeeltelik skuldig, kan die 
bree party-aanhahg boege
naamd nie ern11tig 11kuldig wees 
nle. Dit l)('teokeon dat die 
denaziliku ie-dt'krete wa t a ile 
Nazi's sondeor veorhoor ''eroor
deel, u itermate onregl•erdlg is." 

Die skrywer toon ten slotte 
aan bOt'!dat hierdieo ,likwide
r ings bele id" pragtlg in die 
bande va n Rusla nd 8p~1 deur 
dat die geha te , bourgeoisie" 
nou deur die Wester11e moond
bede self ultgewis word en 
daardeur die pad voorbe rei word 
vir die kommunis tie!le proleta 
riaat om die mag oor te neem. 
Daarby bet die Geallleerdes 
Mllf 'n groot aantal k ommuniste 
in sleutelpollillles geoplaa11 wat 
voorbeen deur Nazi's beset was. 

f .. DIE O.B." word cedrult deur Pro 
Eccletla-Drulckery Beperk, Stellen
boacb, vir dte eleoaara en uttcewera: 
VOORSLAG (Ed rna.) Beperk, Groote 
Kerk-cebou 703, Poebua 1411, 
Ker kplelu, Kaapatad. 

I gele het om hulle te waag aan 
'n lening, moes tot die gevolg
trekking kom dat diegene wat 
verkies om in 'n woonstel of 
losieshuis te sit en gecn kindcrs 
he nie, vcel verstandigcr as 

hulle was. T t'nsy daar drastiese 
\·era ndt'ring kom betsy in die 
vorm van staatsbulp aan jong 
omler nt'mende persone wat 'n 
bui!lgetdn wil begin, of af
dwinging van die boukoste sal 
on!! volk 8e na tuurlike aanwaa 
'n k nak k ry wat ba ie ernatige 
gf'volgf' kan meebring. 

SOWJET FINANSIER 
STAKINGS 

Hoe planmatig en ondergronds Rusland stakings in die 
buitewereld loods en die stakers van geld voorsien, bet die 
afgelope week weer duidelik geblyk t ydens besprekings in 
die Franse parlement na aanleiding van die onlangse 
stakings. Daar is aan die lig gebring, dat 'n F ranse bank 
wat deor twee Russiese banke besit word, geld van Rusland 
na Belgiese en Franse Kommoniste oordra om bul onder
grawing voort te sit. 

Die onthulling is gedoen dcur 
Moch, die Franse minister van 
binnelandse sake. Die meeste 
Kommunistiese organisasies en 
koerante het rekenings by bier
die bank. Die voorsittcr Is 'n 
genaturaliseerde Rus. Moch het 
gese dat die Franse Kommunis
tiese koerante 30 miljoen frank 
aan die bank skuld. Die Kom
munistiese party en organisa
sies het twee rekenin6S by die 
bank - een op die naam van 
Oswald en die ander op die 
naam van Gosnar. Hierdic 

rckcnings is reeds met 68 mil
jocn frank oortrck. Hy het ge
s~ dat die regcring oor inlig
tlng bcskik dat die geld uit 
Oos-Europa oorgeplaas word. 

Die Kominform het onlangs 
goud ter waardc van 1,000 mil
jocn frank na Frankryk ge
bring. Pcrsonc wat by die ver
sprciding van die geld betrokke 
is, is reeds in hegtenis geneem. 

Dit sal interessant wees om 
tc wcct langs watter wee die 
Kommuniste In Suld-Afrika hul 
geld kry. 

BESTEL NOU DIE 

£25151-
KONTANT 

• 
VAN 

10-7 
METER 

• 
SUPER BAND-WYSTERPLAAT· 

S 
VAN 10."1 

SUPER OPVANG TOT 500 METER 

SUPER 8-A-N-D-V-E-R-S-P-R-E-1-D-1-N-G 
SUPER LUIDSPREKER 
SUPER LUUKSE-KABINET 
Voorwaardes : Deposito van £3/ 6/ - en 24 paaiemcnte 

van £1/1/ -. 

• 
PBILIPS-SUPER-PLUS-TAFELRADIO'S, 6 VOLT, IS 
OOK VERKRYGBAAR. PRE S IE S SOOS HIERBO 

AFGEBEELD. 
Ons bet ook 'n groot verskeJdenbeid va n PHILIPS

RADIO'S van W/ S. en 6-Volt-Ba tterye. 
TAFELRADIO'S, GRAMRADIO'S Ens. VERKRYGBAAR. 

6 TAKKE 
POSBESTELLI NGSAFDELING: 
POSBUS 2721 KAAPSTAD 


