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K.G. Se Dankie 
Vir Gelukwense 

,Met my verjaardag bet ek 
talle gelukwense van mans en 
vrouens - en ook van die jeug 
-gekry wat ek diep waardeer 
en waarvoor ek baie dankbaar 
is", skryf die Kommandant-ge
neraal, <lr. Hans van Rensburg 
onder <lie datum van 6 Oktober. 

,Veral in hierdie verwarren<le 
en gevaarvolle tye is dit vir ell<e 
mens 'n riem onder die hart 
om te weet dat sy medestry<lers 
aan hom dink, ook in sy per
soonlike en huislike geleenthede 
soos verjaardae. Ek wil elkeen 
van u langs hierdie weg bedank 
en my enigste spyt is dat ek nie 
elkeen van u die hand kan 
druk as blyk van waar<lering 
nie. 

, I ntussen ...• die O.B.-stryd 
gaan voort." 

Opposisie 
En Hulp Aan 
Briftan;e 

,Die Nasionale Party sal die 
lening deur die Unie aan Brit
tanjc steun vir sover dit die be
lange van die land sal bevorder 
en dit nie die land se ekonomie
se struktuur sal beskadig nie", 
het dr. D. F. Malan op Clan
william volgens 'n verslag in 
Die Burger verklaar. Brittanje 
is 'n goeie afsetgebied en dit 
is in belang van Suid-Afrika 
dat ons nie die mark daar ver-
loor nie. 

Dr. Ha ns van Rensburg 

li-~~~~~~r: 
om al diegene wat 
hu1le tydens die oor
log teen gestaan bet, 
in te haal ••. ook vir 
kol. Otto Skorzeny. 
die man wat ;\lusso
lini bevry het. Hy 
word tans in Dachau 
saam met 'n aantal 
ander persone ver
hoor om verantwoor
d ing te doen vir dle 
redding. Hy is hier 
(links op d ie foto) 
besig om met sy ad
vokaat in die hof te 

gesels. 

• 

WORD KOMINTERN 
GERUGSTEUN DEUR 

ATOOMBOM? 
Die lang verwagte stap van die Kremlin om 'n openlike politieke 

stryd teen die W este aan te bind en bulle planne vir die berstel 
van Europa onder Angelsaksiese Ieiding d ie loef af te steek, bet 
die afgelope week gekom toe Stalin die wereld in beroering gebring bet 
m et die aankondiging dat die Kommunistiese Internasionale, met boofkwar
tier in Belgrado, herstig is. 

Die algemene opvatting is dat die h er stigting van die Komintern die 
voor sp el is to t Stalin se aankondiging op die a.s. 19e kongres van die 
Kommunistiese Party dat Rusland daarin geslaag het om die atoombom te 
vervaardig. 

Hierdie keer bestaan' die Ko
mintern egter n ie net uit Kom
munist iese Partye soos sy 
vooroor logse ekwiwalent nie, 
maar ook uit Kommunistiese 
regerings • wat namens bulle 
Iande lede van die Komintern 
geword het. 

Rusland wat reeds lanka! tot 
die oortuiging geraak het dat 
Engeland nie kan herstcl en 
Europa nie moet herstel nic, is 
stadig maar seker besig om hom
self in 'n magsposisie in tc grawe 
waar alleen oorlogsgcwcld hom 
sal kan uithaal. 

UIT V.V.O. 

Tegelyk met die aankondiging 
van .die herstigting van die 
Komintern waaraan Rusland, 

Joego-Slawie, Roemenie, B ulga
rye, Hongarye, P ole, Tsjeggo
Slawokye en die Kommunistiese 

Rantsoenering Om 
Eng eland te Help? 

Min. S. F. Waterson het eer 
gister aangekondig dat petrol
rantsoenering dalk weer ingestel 
sal word as die publiek nie 
spaarsaam met petrol wel"l;, nie, 
na SAPA berig. Daar word ge
meen <lat die regering van voor
neme is om petrol weer te rant
soeneer omdat hy sy dollaraan
kope in Amerika wil inkort om 
Engeland te help. Australie en 
Nu-Seeland het reeds die ge
bruilt van petrol drasties inge-
kort. - SAPA-R. -

Partye van Italie en F rankryk 
deelgeneem het, het Wisjinski 
in die V.V.O. soos nog nooit te
vore te velde get rek teen die 
buitelandse beleid van Amerika. 
Die afgevaardigdes vra bulle 
r eeds a f of die Russe besig is 
om 'n veldtog op te bou om uit 
die V.V.O. te tree. Dit is be
kend dat hierdie opgeswccpte 
toesprake van die Russiese af
gevaardigdes waarin hulle hul 
laat uitblaf teen Amerika, deeg
lik onder die aandag van die 
Russe gebring word om stelsel
matig haat teen die Weste te 
kweek. 

Op die vergadering van die 
Verenigde Volke in Lake Success 
is die mening gelug dat die 
stigting van die Komintern een 
van die belangrikste politieke 
ontwikkelings sedert die einde 
van die oorlog is. 

TWEE RIGTINGS 

Die st igting is in Frankryk 
vertolk as die vrees van die 
Sowjet dat hy uitgesluit sal 
word van die samesprckings van 
die ministers van buitelandse 
sake wat in November plaasvind. 
Rusland is sterk veroordeel oor 
d ie houding wat hy inneem wat 
op 'n onvermydelike botsing tus
sen Oos en Wes moet uitloop. 
In 1\loskou is amptelik verklaar 
da t dit duidelik geword bet da t 
die verskille tussen Rusland en 
d ie vroeere bondgenote al groter 
word. , Twee teenoorgestelde 
politieke rigti,llgs bet nou ge
stalte aangeneem," bet d ie amp
telike Russiese nuusagen tskap 
verklaar.'' 

S.A. KOPPEL HOM STEWIG 
(Vervolg van vorige kol.) 

trekking op lede van die Britse 
Ryk. 

Da lton het daaraan toege-

Regeringskommentaar in die 
V.S.A. verklaar dat die stig
tfng van d ie ,,K lein Komin
tern" ten doe! het om die 
ekonomiese he•·~tel \'an Euro
pa te torpedeer en te verhoed 
dat die program vir herstel 
uitgevoer word. Die stigting 
is beskryf as ,kwaadwillig en 
gewetenloos.'' 

MET £80 MiljOEN AAN 
BRITs E ~ ST E R F BED ~~d~~s~i:eB~~ts:a~~~:;t:o:~~ 

Besonderbede oor die Suid-Afrikaanse goudlening van 
£80,000,000 aan Engeland waardeur Suid-Afrika sy goudre
serwe aansienlik sal moet uitput, is non in Suid-Afrika bekend 
gemaak. Suid-Afrika bet bierdie waagstuk aangegaan in die 
aangesig van die onlangse dreigement van Engeland dat by 
nie bereid is om die skuld wat by aangegaan bet, te betaal nie. 
Dit is duidelik clat die lening uiteindelik 'n skenking sal word. 

Volgens die ooreenkoms sal 
Suid-Afrika uit sy goudvoorraad 
vir 'n tydperk van drie jaar 
9,275,000 ons fyn goud aan Brit
tanje !ewer. Die rentekoers 
hicrop is 'n half persent per 
jaar. Dit is vee! laer as wat 
op Jenings van die Internasiona
le geldfonds betaal word. Die 
lening is onderhewig aan die 
goedkeuring van die Parlement. 

NOG 1\IEER 

In die verduidelll<ing van die 
ooreenkoms het dr. ~1. H. de 
Kock, · President van die Suld-

Afrikaanse Reserwebank daarop 
gewys dat die ooreenkoms on
der meer bepaal dat, afgesien 
Yan die goudlening, die Unie 
Brittanje van tyd tot tyd in 
goud sal betaal vir die netto 
bedrag van die betalings wat 
deur die Unie oor Brittanje ge
maak word aan Iande buite die 
sterlinggebied. 

Die ooreenkoms hou verder 
in dat Suid-Afrika sy ongun
stige handelsbalanse met Brit
tanje in goud sal vereffen. 

Wat Suid-Afrlka betref sal die 
,lenlng" hoofsaakllk uit ons 

wei as ons eie te kan voorsien, 
sal die goudreserwe wat as 
dekking dien vir ons note en 
deposito's met ongeveer 40 per
sent verminder moet word. S.
Afrikaanse gou<l word dus nou 
gebruik om die bankrot-sterling 
van Engeland te ondersteun. 

D ie groot goudlening aan En
geland sal beslis 'n uitwerking 
he op die Suid-Afrikaanse invoer 
uit Amerika. ·Dit is moontlik 
dat ons invoer uit Amerika ter 
wille van Brittanjc drasties in
gekort sal word. 

NIE BETAAL 

Op hierdie stadium is dit no
dig om te herinner aan dte on
langse dreigement van Hugh 
Dalton, Britse minister van 
finansies, dat Brittanje nie meer 
kans sien om sy skuld van £8,000 
miljoen te dra nie. H y het aan
gevoer dat Engeland se skuld 
,onbillik en 'n ondraaglike las" 
is. H ierdie drelgement het be· 

<Vervolg in volgende kol.) 

voeg , .... . . een bewys va n sy 
(Brittanje) krag m oet wees sy 
vasberade weiering om hierdie 
fantastiese verpligtings wat 
buite die perke van goeie ver
stand en billikhei<l is, op hom 
te neem ." 
Watter hoop het Suid-Afrika 

om sy goud ooit weer terug te 
kry? 

Enkele dae voor die aankon
diging van die hcrsti-;ting het 
'n korrespondent van Review of 
Wor ld Affairs geskryf dat daar 

<Vervolg op bl. 8) 

GOEDKOOP VRUGTE UIT 
S.A. VIR ENGELAND 

'n Ooreenkoms tussen die Unie en Engeland vir die 
verkoop van Suid-Afrikaanse vrugte aan Brittanje teen 'n 
beelwat laer prys as verlede jaar is so pas bekra~g. Die 
pryse is doelbewus verlaag ten einde verby te kom by die 
Amerikaanse Ieningsooreenkoms wat bepaal dat Brittanje 
nie van die dominiums goedere mag koop wat b y in Amerika 
staak om te koop nie. 

Die enigste uitsondering op bierdie bepaling is waar 
Brittanje kan bewys dat by die goedere goedkoper elders 
kan kry. Om dus bierby verby te kom, is die prys vir Suid
Afrikaanse vrugte so verlaag dat dit beelwat laer sal wees 
as wat Brittanje bereid is om aan die Amerikaanse boere 
te betaal. 
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Hoe Smuts en Kie 
Stalin Uitoorle 

Deur 
Is 

lien Gebooie Van 
Die Godloses 

MET GODSDIENS GEMANEUVREER In Rusland 
Hoe die d.emokratiese leiers en bul pers holsjewistiese sette tydens die 

oorlog vir soetkoek opgeeet bet toe bulle die aankondigings uit 1\losk ou dat 
godsdiens herstel en die Kommunistiese lnternasion ale ontb ind is, toege
juig bet as 'n hewys dat Stalin nou 'n goeie nasionalis en demokraat geword 
bet, word aan die lig gebring deur Victor Kruvchenko in sy ontbullende 
hoek oor Rusland ,Ek Kies Vrybeid". 

,As jy nie 'n oortulgde ,God-lose' is nie, kan jy nie 'n 
goeie Kommunis en ware burger van die Sowjet wees nie. 
Attlisme is onafskeidbaar verbind met Kommunisme. Altwee 
beginsels is fondamente \'an die mag van die Sowjet". ,1\loet 
nooit vergeet dat die geestelikes die bitterste ''Yande van die 
Kommunistiese &taat is nie". 

Kravchenl'o wa!l in die boogste regeringskringe tydens die 
oorlog en wat by meedeel, is alles behalwe vleiend vir die Wes
terse leiers se intelligensie. 

In die Sowjet, skryf hy, bc
staan daar twcc wnarh<'de -
ecn vir die mo.sso.s en die buitc
wereld, en C'Cn vir die vcrtrou
elingc van die party. Wunnccr 
'n ~oekcre propa~antla-rigting 
~oom~ ingc~laan word, word aan 
part~·Jede ge.,il om gccn notisie 
daanan te neem nie of net die 
teenoorgcstt>lde te glo. So was 
dit op 'n kritickc stadium van 
die oorlog nodig om sekcrc be
gin.sels van Lenin ot:nskynlik te 
rcpudiccr. Dit was die gcval 
met die godsdicns en die Ko
mintc rn (die kommunistiesc 
wereldorganisasic wat rcvolusie 
in aile land~ organisccr). 

,l\lA...'IiEUVREER" 

Van die godsdicns-sct skryf 
Kravchenlto met vcrwysing na 
die !of van buitclanders as sou 
Stalin nou gcbreek hct met die 
ou belcid as volg: ,.Indicn cnigc 
van hicrdic dcskundigcs in ons 
geslote wecklikse partyvergade
rings van die hoc amptcnarc 
gesit bet, sou hy gcskik gc
wces hct. \'ir one; wact die 
,terugtog ,·an · Lcnini<~mc" een
Youdig 'n t~·dilike taktiese ma
neuwn. Die vcrsocning met die 
godsdicns was 'n vcrncderende 
dog onvcrmydclikc toegewing ... 
Geen behoorlik opgt'voc<le kom
muni., het die gevoel rchad dat 
die party besig was om tf' licg 
deur cen soort ix'lE'id in die 
openbaar ,·oor tc gce t'n die 
teenoorgt'stt>ldt> in die prh·aat 
,·oor tt> ~>taan nic. Sy gcwete 
hct hom nt>t so min gekncl a'! 
die van 'n gt>neranl wat r.y vy
and mi'llci en op die slagveld 
uitoorli'. Totdut die hele wereld 
omskep is in 'n enkele Sowjef... 
unie onder die son van Stalin, 
is dit nodig vir tlie gent>rale 11taf 
van die revolusie - wnarmee 
bedoel word die lcit'lrs in die 
Kremlin - om t(l maneuvreer, 
nou aan te ,·al, dun !!til te Ie 
en voortdurend die ttwn'ltrydig
hede van die kn})itali~>tie!ooe Jan
de uit te buit..." 

Britse Basis 
Na Afrika 
Verslcuif 

Brittanje is reeds besig om 
hom in .Midde·Afrika in te gra
we en sy magte uit die Middc
Ooste hierheen te verskuif. Hoe
wei dit nog nie amptelik aan
gekondig is nie, het di(' verskui
wing van die Britsc hoofkwar
tier in die Middc-Oostc na Ke
nia reeds 'n aanvang gereem. 
300 Britse vakmanne uit Egipte 
is reeds besig om kampe vir 
,reusagtige Jelks" te bou. Die 
Spoorwegverbindlngs tussen die 
kus en Nairobi word ook ver
beter. Met baie van die geboue 
is reeds 'n aanvang gemaak. 

Bale duisendc naturelle sal 
IJinnekort op 'n aeml·mllltare 
rrondslag gower! word om die 
werk te help doen. 

Aa Kenla die Brltse basis in 
M:idde-Afrika ia, eal dlt Buid
Afrij(a ae lot weea om die J;Srlt
se 've/of[Jos in die surde t'e w'ees? 

Op een so 'n vergadering is 
die regeringslede toegcsprcck 
deur kameraad Yudin, propa
ganda-hoof. 

,.Kamerade," het hy gese, 
.,ons bondgenootskap m~t die 
kapitalistiese Iande moenie mu
sics laat ontstaan nie. Ons 
meet vaskleef aan die fonda
mentele dinge. Daar is twee 
werelde. Ai en toe moet 'n 
brug gegooi word tussen die 
twee, soos nou in die oorlog. 
Maar ons weet dat die brug 
vroeer of later moet instort. 
Die twee werelde van kommu
nisme en kapitalisme kan nooit 
Iangs mekaar bestaan nie.'· 

Op 'n ander vergadering is 
hulle toegespreek deur die par· 
tyhoof van die Kremlin, Miro
nov: 

,DERDE ROl\IE" 

,Kamerade, ons moes sekere 
toegewings maak ten opsigte 
van die godsdiens, ,·eral daar 
so baie van die Rooi sol<late 
getrek word uit agterlike dor
pics waar godsdiens nog 'n 
taamlike houvas bet. Verder 
maak die vyand ook gebruik 
van ons anti-godsdienstige hou
ding vir propagandadoeleindes, 
en die verbeterde betrekkinge 
met die Russiese Kerk, slaan die 
voete onder hul lyf uit. Dan is 
daar 'n ander baie belangrike 
oorweging: Ons leers sal spoe
dig Slawiese Iande binnetrek wat 
nog nie die voordeel van kom
munistiese opvoeding gehad het 
nie. Van watter nut sal die 
Pan-slawiese komitee in Mos
kou wees indien ons die ou be
leid ten opsigte van die kerk 
handhaaf? 

Ons nuwe godsdienstigc belcid 
sal van waarde wees om die 
anti-kommunistiese propaganda 
van die Roomse Kerk, die Lu
therse en ander godsdienstige 
groepe die kop in te slaan. ·1\foet 
dus nie die wysbeid van ons 
Party onderskat nie. Ons moet 
in dic volgcnde tydperk 'n bree 
standpunt inneern. Ons bet die 
kans om die Ortodokse Kerk in 
ander Iande nader te trek cn 
~loskou die Derde Rome te 
maak." 

DROE AARDE 

,Maar kameraad Mironov," 
het een van die lede tussenge
werp, ,.bestaan daar nie gevaar 
dat die nuwe geslag wat een
dag ons plek sal neem deur 
godsdienstige bygeloof bederf 
sal raak nie ?" 

,.1\foenie jou daa,roor kwel 
nie", bet by glimlaggend geant
woord. ,,Daar is nog bodem nog 
vog waarop godsdiens In Bus
land kan groei. Per slot van 
sake is die pers, die radio, die 
skole, die letterkunde, al die 
magte van die gees onder bcheer 
van die Party. Dlt beboort vir 
t'lkeen duidcllk te wees dat 
'n ,Iongman met godsdienstige 
nelglngs reen loopbaan bet nle. 
lndlen by nle gbe!ltellk en poli
tick aan ons kant is nie, is daar 
vir bom ceeo plek ole. Dit is 
die ~ punt lD oua 
J'(m8. Ontb'dn, die kerk is ftll 

die staat ge'Sl,ei - en die skole 
is in die hande van die staat. 
Die jeugbewt'ging sal 'n sterker 
mug weeK as die priesters -
duarvan kun jy Reker wees. Is 
on!! sulke dwase dat ons die 
nuwe ge'llag ann die priesters 
sui uitlewcr?" 

ONDERGR01\"DS 

Van die Kommunisticse In
tcrnasionale skryf hy dat aan 
hulle te kennc gcgee is dat bier
die wereldwye organisasie slegs 
in formele sin ontbind is. In
derdaad moes die apparaat en 
pei'!Wncel en ~oamebinding van 
die Internac;ionale verstewig 
word nou dat ondergrond<> ge
stuur is. 

,Dwar:;dcur die wcreld, Kame
rade, is die magte van die Revo
lusie besig om voor te berei 
vir die stryd - en oorwinning". 

Kravchenko kom dan tot die 
gcvolgtrekking dat indien Stalin 
se wetenskaplikes cerste die 
atoombom sou gemaak hct, Sta
lin nlc sou geaarscl het om dit 
tc gebruik om daardie wercld
revolusle en oorwinning tcwceg 
te bring nie. 

COLIN STEYN 

En onderwyl hiE'rdie huigelary 
in l\loskou plaa!llgevind bet, bet 
Jtoo'levelt en Churchill hul on
dertlane beweeg om hul ,·oor
oordele teen Stalin oor boord te 
gooi, cn het 'n Colin Stt';\·n pre
sident gcword ,·un die ,Fril.'nds 
of the So,·iet" cn I~; .)loses Kota
ne deur die ~lini~;ter van Ju'lti
sie persoonlik uit die hande van 
die gert'g gcruk cn in vryheid 
ge!itcl !>Onder \Crhoor, net soos 
by sonder \erhoor Afrikaners in 
tronke laat ~;myt hct omdat bul
le nie vriende was van die 
Sowjet cn sy mi~olcidende bond
genote nie. 

Hierdie is slegs twee van die 
tien gebooie wat die amptelike 
Russiese jeugorganisasie aan die 
Russiese jeug voorbou in hul 0(1-

voeding om goeie burgers te 
word. Dit word verhaal deur 'n 
waarncmer van die Katolieke 
blad, Southern Cross, in 'n nr
tikel waarin by aantoon (lat dic 
Rosse weer begin bet met bulle 
ateistiese propaganda nadat bul
le dit tyden'l die oorlog oen
skynlik gestaak bet. 

Die waarnemer wat onlangs 
uit Rusland teruggekeer het, 
skryf dat daar tans slegs 29,000 
kerke in Rusland is teenoor die 
79,000 voor die rewolusie. So
wat 33,000 geestelikes gaan nog 
met hulle werk voort. 

,,Hoewel die Russie!;C Ortodok
se Kcrk nog in Ruslan(l fungt>er 
en die Katolieke Kerk nog toe
gelaat word om met sy werk 
voort te gaan in die gebiedf' wut 
onder kommunistiese ..a.eheer 
staan, moet dit mense nie onder 
die indruk bring dat die Kom
munistiese Party bckeer is uie. 
Hy is deur die wereldmening t'n 
deur politieke oorwcgings ge
dwing om hicrdie ,vryheid' toe 
te staan," skryf die waarntmer. 

AFSKRIK-DEPORTASIES 

,In die \Yesterse Ukraine eg
ter is daar 'n intensicwe veld
tog aan die gang om Katoliel<e 
oor te haal om by die Russiese 
Ortodokse Kcrk aan te sluit, en 
die meeste Biskoppe en priesters 
is in hegtenis gencem. Hierdie 
veldtog bet tydcns Pinkster, 
twee jaar geledc begin". Van
jaar is die vcldtog voortgesit in 
'n gebied wat voorhcen aan 
Tjeggoslowakyc behoort bet en 
bekend staan as Padkarpatska 
Rus. ,Voor Pinltstcr was die 

Britse Predikant 
Word V oorspraak 

Van Leegleers 
Die sug en begeerte tot niksdoen onder die Britse ,·otk 

wat nie bul deel wit bydra tot Brittanje se redding nic, het 
selfs non \'OOrspraak in Britse kerklike kringe ontvang. Ds. 
W. I. Bulman, van 'n Londense voorstad, bet aile lecglecrs 
in Brittanje belowe om \ir bulle 'n voorspraak te wee~ t>n 
toe te sien dat bulle niks meer doen as non nie en dat 
die werkende klas die spit afbyt. Hy het so pas 'n spe..,iale 
<liens vir bulle gebou. 

Hicrdie gcestclikc van Willes
den, het vir homself naam ge
maak onder die lecgleerft as 
ge\·olg van sy pleidooi om hullc 
t<: beskcrm' teen die dralltlese 
mRatrci•Is wat die Arbe!d.;rcg-1'
l Jn:I van voorneme is om op 
alh. leeglters toe te pas. 

SAL NIE IIELP 
Hy het allc leegleers uitge

nooi: ,Ek sO, kom na my al 
julie ,splvs' en ,drones' wat oor
belas is en ek sal julle help 
so ver as ek kan". Hy het ook 
'n brlet aan die plaaslike be
stuur van die voorstad Willes
den gcri~; waarin by verklaar 
dat hulle geen hulp van die 
leeglOcrs moet verwag nie . .,One 
is as .splvs,' ,drones' en selfs 
slecter dingo ultgemaak. Ons 
beboort tot 'n groep wie ee in
komate ty'dena die oorlog ver
mlnder bet en diUU'na nttg meer 

vermindcr bet. Ons bet ,·ir 
twee oorloe betaal en ons moet 
van ons spaargeld trek om die 
kop bo die water te hou as ge
volg van die roofsugtigc oolus
tings van die faselstiese ret;erlng 
wat hulself die ,Arbeidernege
ring' noem". 

,,Hierdie keer gaan ons ecn
kant staan en kyk hoe die hu
moristiese ,arbeideJ'!Sklasse' die 
rekening betaal - dit is hoog 
tyd dat bulle dit doen." Hy 
het die leegleers as onskuldige 
slagoffers van die regerlng be
skryf. 

Die predikant het alle ,Spivs', 
<wat van bulle vernuftlgheid 
leef), ,drones' <Jeegll!ers wat van 
hul rente lewe sonder om te 
werk), en ,eels' sowel as ,but
terflies', (diegene wat van die 
geld !ewe wat ander Verdlen>, 
na sy diens uitgendol. 

vcrvolging van die Katolieke 
danr nic so intens as in die 
andcr gebiede van die Sowjet
Ukraine nic, en verskeie Kato
licke Kerke van die Oosterse 
Kerkgcbruik was oop. Toe die 
' inl<sterdienste egter begin, is 

<lie kerl<e skielik deur Russiese 
militi!re en die 1\l.V .K., (soos 
die gehcime polisie, voorheen die 
N.K.\".D. nou bekend is) om
~;ingel. .t'.lle manspcrsone tussen 
16 en 60 en aile vrouens tussen 
16 cn 40 is op een dag almal 
oo,waarts gedeportcer." Saam 
met bulle was 'n aantal geeste
lil<es terwyl ander geest~likes in 
die tronk gestop is. 

GODLOSE PROPAG~'~A 

Die waarnemer verklaar 
voorts dat die regering nou be
sig is om sy anti-godsuienstige 
propaganda \vat by tydcns die 
)Orlog gestaak het, weer te her
vat. Die Moskouse blad, Bolshe
vik, hct onlangs voorskrifte aan 
die Russiese jeug uitgereik 
waarvolgens hulle alle gedagtes 
oor 'n hicrnamaals moet laat 
vaar. 

Die scntrale uitvoerende Jig
gaam van die Komosol, die 
enigste jeugorganisasie wat in 
Rusland toegelaat word, het on
langs 'n brosjurc onder die op
skrif ,.Die Tien Gebooie van die 
Kommunisme" uitgegee. Dit lui 
as volg: 

e 1. Moet nooit vergeet dat 
die gcestelike.s die bitterste vy
and van die Kommunistiese 
stnat is nie. 

e 2. Probcer om jou vriende 
vir die Kommunisme te wen, en 
onthou dat Stalin, wat 'n nuwe 
gronwct aan die Russiese volk 
gcgcc hct, die hoof van die 
,God-loses' Is, nic net in Rus
land nie maar oor die hele 
we reid. 

e 3. Hou aan jou vriende voor 
om kontak met priesters te ver
my. 

0 4. Pasop vir spioene en 
vcrtel die polisie van saboteurs. 

e 5. Sien toe dat die Atei's
tiesc propaganda \vyd versprei 
word onder die volk. 

e6. 'n Gocie jong Kommunis 
moet ook 'n militante atei's wees. 
Hy moct weet hoe om sy wa
pcn.s tc gebruik en opgelei word 
in die oorlogskuns. 

e 7. Waar jy ookal kan, be
veg die godsdiens en voorkom 
dat dit enigc invloed op jou 
knmeradc het. 

e 8. 'n Goeie ,God-lose' meet 
ook 'n goeic poliesman wees. 
Dit is die taak van elke ,God
lose' om die veiligheid van die 
staat te bcskerm. 

e 9. Ondersteun die ,God
lose' beweglng met geld wat ge
deeltellk nodig is vir ons bui
telnndse propaganda, aangesien 
onder huidige omstandighede 
dit a.Jieen ondergronds uitgevoer 
kan word. 

e 10. As jy nie 'n oortuigde 
,God-lose' Is nie, kan jy nie 'n 
gocie kommuniB en ware bur
ger van die staat wees nie. 
Ateiame is onafskeidbaar ver
blnd aan die Kommunlsme. Al
twee Deglnsels Is die fondaJDen
te van die mag v'a.n die So\vj~rt". 
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REGERING VERLOOR 
EERSTE RONDE IN. 

DEPORT ASIE-STRYD 
Die regering bet besluit om as gevolg van die bevele 

nisi wat teen hom uitgereik is, die deportasie van die 233 
Duitsers wat aanstaande Saterdag gedeporteer moes word, 
uit t e stel. Die nuwe datum van deportasie is nou 15 
November aangesien daar gevoel word dat elke Dultser 
kans moet kry om sy saak persoonlik in die hof te stel. 

80 Dultsers hct reeds bevele nisi 
gckry. Baie ander is van voor
neme om soortgelyke bevele by 
die Hooggercgshof aan tc vra. 

Voordat die Duitsers gedepor
tecr word ~al die Minister van 
Binnelandse Sake eers op 23 
Oktober voor 'n volle regbank 
verskyn en redes moet aanvoer 
waarom die dcportasiebevele n ic 
ter sydc gestcl moet word nie. 

Geen Duitser sal gcdurende 
die tydperk gedeportcer word 
nie. Dit sluit Duitsers in wat 
'n intcrdik teen deportasie van 

30 Pst. Hoer 
Mielieoeste 
Navorsingswcrk wat volgcns 

die mcning van wctcnskaplikes 
die Unic se mielie-opbrengs met 
nagenocg 30 pcrscnt sal verhoog, 
word op Potche!stroom gcdoen. 
Die proewe bcstaan daaruit om 
'n gebasterde miclie dcur kruis
teling te verkry. 'n Groot dec! 
van die navorsingswcrk is reeds 
voltooi. Die mielics waarmee die 
proewe tans uitgevoer word, l,;an 
nie · weer 'n volgcndc kccr as 
saad gebruik word nie. \Van
neer die skcma in swang is, sal 
boere elke jaar nuwe saad moet 
koop. 

die hof gekry het, sowel as 
Duitsers wat tot dusver geen in
terdik gekry bet nie. Mcer as 

Selfs Jode Twyfel 
Aan Smuts Se 
Geregtigheid 

Die \\Taak wat die Smuts-regerlng van voorneme is om 
uit te oefen op die Dultsers wat aanbeveel is vir deportasie 
deur bulle sonder enige vooruitsigte van 'n heenkome in 
Duitsland, en daarby vlak voor die winter, te deporteer, Iok 
selfs protes, nit Joodse kringe, soos blyk uit ' n br ief in die 
Cape Argus. 

Dit Het So Gebeur 
Die skrywer wat onder 'n 

skuilnaam skryf, vcrklaar dat 
hy nie nasionaalgcsind of 'n 
simpatlscerder met die Nazis is 
nie, daar hy self vervolging in 
Duitsland verduur hct. Hy is 
ook 'n ondersleuner van genl. 
Smuts. ' 

'n Rubriek vir Ons Lesers 
Dit was Junicmaand in die 

jare toe die Ossewabrandwag 
die spil was waarom die Afri
kaners in hul duisende gedraai 
het. 

Dit was tydcns 'n besoek van 
ons K.G., dr. J. F. J. van Rens
burg aan Cradock, hoofstad van 
die Middellandc. 

Alles was in rep en roer. 
Komando's van die Gcneraal
skap het van heinde en vcr gc
kom, en offisiere en brandwagte 
was in hulle hondcrdtallc teen
woordig. 

Die plaaslike sportterrein was 
oorlaai met gcesdriftigcs vir ons 
beweging - die Ossewabrand
wag. 

Ons het die K.G. buitc die 
dorp ontmoet, perdcruiters, mo
tors en voetgangers het aan die 
optog dcur die dorp na die 
sportterrein dcclgcneem. 

Groot was die dag, en dit 
was ook die grootste dag wat 
die Wcrda-Kommando van Cra-

Reuse 
Uitgawes 
Van 
Spoorwee 

As die grootste onderneming 
in die Unie is die jaarliltse in
komste van die Suid-Afrikaanse 
Spoorwec tans £75,000,000 per 
jaar. Hiervan bestee die Spoor
wee £50,000,000 aan salarisse en 
lone, na die Minister van Ver
voer, mnr. F. C. Sturrock, aan
gckondig het. 

Die duurtctocslag van die 
Spoorwec hct die afgclope 
maande met £1,200,000 toege
neem. Mnr. Sturrock hct gcsa 
dat die inkomste van die spoor
wee heeltemal voldoende is maar 
dat die uitgawcs steeds toe
neem. 

dock beleef bet in die tyd van 
sy bestaan. 

Die fees bet twee dae geduur, 
en tente is by die terrein opge
slaan vir al die nodige doelcin
des. 

Die tente moes snags bewaak 
word, en ek bet as korporaal 
destyds, van my hoer offisier in 
bevel, die bevel gekry, om, om 
vieruur die nag met my brand
wagte by die tente tc wces om 
af te los en die bevel oor te 
neem. 

Daar was grysaards onder my 
brandwagte, maar toe ek om 
kwart voor vier die oggend by 
die bestemde plek aankom, was 
clke brandwag daar en die een 
was meer opgeruimd as die 
ander, tenspyte van die snerpen
de koue. 

Dit was nag, ons het die 
brandwagte op diens bekruip, 
maar moenie glo nie, elkeen was 
op sy pos. Die vuurtjie wat 
eenkant gebrand het was lek
kcr, maar die ryp was koud. 

Toe die dag aanbreek glinster 
die grasbalms soos juwele in 
die oggendson maar dit was nie 
juwele ne, maar ryp wat soos 
meel gestrooi le. 

Maar ryp en kou of te nie, 
elke brandwag was op sy pos 
toe die volgende bevclvoerende 
offisier die volgende oggend om 
scwe-uur die bevel oorneem. 

Kom, offisiere en brandwagte, 
dit moet en kan weer gebeur. 

J. J. DU PREEZ, 

Cradoek. 

Brittan,je skat sy dollar
tekort vir 1948 op sowat 
£660,000,000 na dit blyk uit 'n 
opname van die komitee vir 
heropbou van E uropa. Volgens 
die komitee het Duitsland 
£290,000,000 nodig, terwy! Grie
keland £127 miljoen en F rank
ryk £440 miljoen nodig het. 
Nege Iande kom in aanmerking 
vir die bulp onder die Marshal
plan. 

,.Ek hoop daarom dat u my 
sal toclaat om my nederige 
twyfcl uit tc spreek teen u oor
tuiging dat elkeen van die 235 
,wat finaal In aanmerking kom 
vir deportasie' 'n ondersoek 
,met soveel tcegcwcndheid toe
gestaan is as in gecn ander land 
tcr wcreld 'nie' en dat ,elke 
vcrsagtende omstandigheid sim
patiek inaggeneem is'." 

Hy verklaar dat hy saamstem 
dat allcs gcdoen moet word om 
Nazisme tc voorkom. 

, Maar hoe is d it da t mens 
verneem van manne onder 
bierdic men!te wat f inaal aan
gN\'YH is v ir deportasie, wat 
sweer da t bu lle nooit met Na
zi"'me of polit ick iets te doen 
g!'had bet nie, dnt bulle nooit 
met~gedeel is wa t die aanklag 
teen bulle is nil', en dat bulle 
tot op bierdie dag totaal 
onkundig is omtrent die 
redes vir bul deportasic? 

P E RSOONLIKE GRIEWE 

,.Die ccn vraag moet toege
laat word : Is hicrdie mense 
meegedeel wat die bcskuldiging 
teen bulle is en is aan hulle 'n 
verhoor tocgestaan en 'n 
geleentheid om bulself te ver
dcdig? 

,.I s daar of is daar nie die 
gevaar dat getuienis teen hulle 
gebruik is wat bewus of onbe
wus-miskien selfs doelbewus
sprult uit persoonllke motiewe 
van die gctules of aanklaers 
weens persoonlike gr iewe of 
wraaksug nle? 

.,Kon die k ommissic sonder 
gebruikmaking van getuies 
b omc;cU oortuig bet van die 
skuld van die beskuldigdes? 
Indien slegs een van die 235 
gedeportcerdcs veroordeel is op 
grond van gcluicnis wat nie 100 
perscnt juis is nic, kan ernstige 
onrcg gcpleeg word waar dit 
sckerlik nie bedocl was nie. 
Sou d it n ie bet('r gewecs bet 
inrlien 'n onpartyd ige bof die 
geleentheid gebad bet om te 
verneem wa t die beskuldigdes 
vir bulseU te se bet nie '!" 

HET U U INTEKENING 
OP DIE O.B. HERNU? 

So nle, ataaa • Ia g~r·aar flat toeaenlllng aan • 
afire• lllnneltort gf"ataak word. 

Die ateb~l l'an ltommanllo-lntf'henlng • e t op 
30 Janie laaalede r·erral. ~·aaal I .J•lle tehen 
alma I regatrl"f"ltlt t,.,.,. I 01 • pf'r Jaar op die •lad 
111. Om af'ltf"r te maah flat a g e4'n altgawe l 'Git 

on• amptelllte mondatah aal ml• nle, moet • 
onmlddelllh ondftr8tannde r·orm r•oltool en saam 
met • lntehP•gelll po•. 

' VUL A S SEBLIEF B I ER I N 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG (EDMS.) BEPERK, 

POSBUS 1411. 

KAAPSTAD. 

Geagte H eer, 
E k het t ot dusver ,.DIE O.B." deur middel van die 

kommando ontvang en neem daarvan kennis dat inteken
geld vanaf 1 J ulie 1947 regstreeks aan Voorslag (Edms.) 
Bpk., vooruitbetaalbaar is teen 10/- per jaar. 

Gaan asseblief voort om ,.DIE O.B." aan my adres te 
stuur tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

H iermee vind u die bed rag van ........ .' ...................... .. 

vir ........................ jaar/e se lntckengeld. 

Naam: ............................................................................ .. 

Posadres: ........................................................................ . 

Datum Handtekening 

rA.S ONTVA.NG VAN OORSEE 

SWALLO W 
REEN-, WARM- EN GABERDIEN-JASSE. 

PRYSE BAlE BILLIK 
Plaas dadelik u Bestelling by 

Van Zyls DIE :tuANswiNKEL 
Foon 791- Posbus 233 

HOOFSTRAAT PAARL 

DAMES-, 
MANS- en 
KINDER
U!TRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
- Beperk 

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA 
TAKKE: Jobalmeabtu'J', Benoni, Vereenlgtng, Kaapstad. 

,.Die Kleine \VonJ~r" 

STEENMAAK
MASJIEN 

(Vir d ie maak van SPmentstene) 

i' lank slandaard-grootte Scmenl
sl<'M (9 dm. x 4~/,,. dm. x 3 dm.) 

Docn t!Cwraaa by u naaste H an

dt•laor of skry{ direk aan: 

l<'abrieksYerteenw.oordiger: 

JOHANN 
Posbus 18, 

H. BUHR, 
Hopefield. 

Handelsnanac u•ord venvelkom. 
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Engeland Moet 
Derskep 

Vir miljoene Engelse is hul vaderland vandag 'n tronk 
waaruit hulle gretig is om te ontsnap. In teenstelling met die 
vrou van Lot verlaat hulle hul eilandtuiste sonder 'n enkelc 
terugwaartsc blik. Die agterblywendes aanvaar hul lot met 
gedwonge gelatenheid. In· hul harte flikker daar geen vonk 
van toekoms-verwagting nie. 

Dobbelary is die grootste nywerheid in Engeland. Elke 
week word miljoene ponde verwed. Waarom nie? Die Engels
man kan slegs met behulp van koepons koop; en as die koe
pons gedaan is wat maak met die orige geld? Die Engelsman 
dobbel dit weg! 

Die koepons wat op 'n basis van produksie uitgereik word 
is gewoonlik ontoereikend want die produksie handhaaf 'n 
verre agterstand ten aansien van konsumpsie. 

GELD SONDER KOOPKRAG 

Dis daarom dat Engelse werkers nie Ianger ure t een hoer 
lone wil werk nie - die ekstra geld wat aldus verkry kan 
word het tog geen intrinsieke waarde vir hulle nie. 

Dis daarom ook dat Engelse getroude vroue nie aan 
die oproep van die regering om die arbeidstekort aan te vul 
wil gehoor gee nie - hulle wil liewer 'n hele dag erens 
in 'n tou staan met hul koepons om tog iets te kry. 

Engelse produksie skiet te kort omdat die Engelse pro
duksie-proses ouderwets is. 

Die Engelse steenkoolwerker lewer b.v meer as 50% 
minder steenkool per tyd- en geldeenheid as sy Amerikaanse 
ekwivalent. Die gevolg is dat die Engelse volk sidder en 
beef van die koue; die produksievermoe van Engelse fabrieke 
wat van steenkool afhanklik is nog verder ingckort word; en 
les bes, omdat daar bv. nie steenkool is om na die Skandina
wicse houtlande uit te voer nie, maak die mense daar met die 
hout vuur wat Engeland nie kan invoer om sy broodnodige 
huise te bou nie! 

MODERNISERING 

Voordat die Engelse produksieproses nie deeglik gemo
derniseer word nie sal Engeland homself nie kan rehabiliteer 
nie. Om die modernisering deur te voer; om enersyds nuwe 
masjicnc aan te koop en andcrsyds die ouderwetse masjiene 
uit die fabrieke te verwyder sal nie aileen baie geld kos nie, 
maar dit sal ook 'n regering met gesag vereis. 

\Vat Engeland dus op bierdie stadium nodig het is nie net 
noodleniging nie, maar totale ben;kepping. Engeland het nie 
net geldjies nodig om rookgoedjies in die buiteland te koop 
nie: sy bet baie meer nodig. 

Tensy Engeland haar ekonomiese huishouding drasties 
bervorm is aile lenings aan die land onekonomies, en word 
sodanige geld deur die Iener eenvoudig in die water gegooi -
Suid-Afrika se £80,000,000 inkluis. 

Attlee Raak 
Ontslae Van 
Ongewen~tes 

Ses ministers bet uit die Brit
se kabinet ,.bedank" tydens die 
jongste herskommeling van die 
kabinet deur mnr. Attlee. Dit 
het gevolg op die aanstelling 
\'an Cripps as minister van eko
nomiese sake. Die nuwc skom
meling maak voorsiening dat 'n 
aantal ministers van verant
woordelikhedc verwissel bet en 
dat die kabinet van 19 tot 18 
lede verminder is. 

Die onpopulerc Britse mmlS
ter van brandstof, Shinwell, is 
verskuif na die posisie van 
oorlogsminister. Die vyf grotes 
van die kabinet, Dalton, Morri
son, Attlee, Herbert en Bevin, 
is nie deur die veranderings ge
raak nie. 

Die veranderings toon dat 
Attlce hom nie gesteur bet aan 
die druk van die linkse groep 
in sy party om mccr vcrtccn
woordiging aan die vakbondc in 
die kabinet tc gee nie. Die 
vakbonde bet geen noemcns
waardigc erkenning gckry nie. 

\Vat Skort Die 
Kandidate? 

Blykens die Icier van die H.N.P. se toesprake op sy party
kongresse en verlede week weer op Piketberg is hy angstig 
om 'n waarborg te kry dat O.B.-lede wat by die A.P. aansluit 
vir H.N.P.-kandidate by die komende verkiesing sal stem. 

Dit is nie heeltemal duidelik waarom dr. Malan sodanige 
waarborg op hierdie stadium en in die openbaar eis nie. 

Dr. lUalan het 'n ooreenkoms met min. Havenga aange
gaan. lnbegrepe in daardie ooreenkoms is die onderneming 
dat A.P.-Iede H.N.P.-kandidate sal steun in l<iesafclelings waar 
bulle die gesamentlike opposisie verteenwoordig; op hulle 
beurt sal H.N.P.-lede A.P.-kandidnte ondersteun in kiesaf
delings waar hulle die gesamcntlike opposisie verteenwoordig. 
Dit is tog immers vanselfsprekend dat die uitvoering van 
hierdie ooreenkoms, sover dit A.P.-lede en Jml verpligtinge 
betref, by die Ieier van die A.P. tuishoort, net soos die uit
voering van die ooreenkoms sover dit H.N.P.-lede en hul 
verpligtinge betref weer by die Ieier van die H.N.P. tuishoort. 

Dit sal 'n teken van vertroue wees in sy bondgenoot 
as dr. !Ualan die saak in die hande van mnr. JIM·enga. 
laat - waar dit tuishoort. 

DIE MATE VAN STEUN 
Dr. 1\lalan verklaar egter dat hy ontsteld is omdat dr. 

J. F. J. \·an Rensburg, die Ieier van die Ossewabrandwag, ver
klaar bet: 

,Waar die Afrikancrparly kandidate stel, sal die 
Osscwabrandwag sy voile steun toese. Waar die H.N.P. 
kandidatc stel, sal dit grotendcels afhang van die kan
didaat in hoe 'n mate die Osscwabrandwag sy steun sal 
verleen". 

MALAN DREIG OM 
A.P.-Lf:DE TE KEUR 

\\'aarom is dr. ::\lalnn ontsteld 
oor wat dr. Van Rensburg gcst' 
het? fly verklaar immers uit
druldil< dnt hy geen ooreenkoms 
met <lr. Van Rensburg of die 
Ossewabrandwag het, of wil he 
nic. 

En tog bet dr. Van Rcnsburg 
die O.B. sc steun aangebied: 

Dr. D. F. 1\lalan, Ieier van die H.N.P. het , ·crlccle Di!ls
dagaand op Piketberg (die hoofdorp van sy kic.,afcleling) 
sy eenmansveldtog teen die o .. sewabrandwag voortge..,it. Sy 
toespraak was grotendeeb 'n herhaling van wat hy rct'ds op 
De Aar gese het. Hy bet by hcrha ling die vraag gestel of 
O.B.-Iede, wat by die A.P. aansluit, vir H.N.P.-kandidatc gaan 
st~m. Die enigste nuwigheid in die Piketberg-toesJlrnak was 
dr. lUalan se dreigement dat hy miskien in die toel<oms A.P.
lede gaan keur - op De Aar bet <lie H.N.P.-kongres bcsluit 
om A.P.-kandidate te keur. 

Die Kaaplandse H.N.P.-kon
gres hct op De Aar 'n besluit 
aangcnccm dat die H.N.P. nie 
A.P.-kandidatc, wat ook nog 
lede van die O.B. is, by die ko-

mcndc verkiesing sal ondcrstcun 
nic. 

Dr. Malan moet net sorg vir 
'n kandidaat wat hierdie steun 
waardig is. 

. En dit lmn dr. l\lalan maklik 
doen, want in diP laaste instausie 
moet ell<e H.N.P.-kandidaat 
deur hom gOt'dgekeur word. As 
niles aan "Y kandidaat skort nie, 
waarom is dr. ::\lalan dan ont
steld? 

Slegs 35 Uit 
E~ke 100 

Ondersoek in Transvaal 

lndie Weier 
Steenkool 

Pakistan hct gcwcicr om die 
steenkool uit Suid-Afrika wat 
aangcbied is om die land se 
nood te verllg, aan tc neem. 
Onlangs is daar deur gewone 
handelskringe navrae ingestel 

Engeland V estig 
Hoop Nou Op 

Atoomenergie 

Op Piketberg het dr. :\lul:m 'n 
waarborg geeis dat O.B.-lNle 
wat by die A.P. aansluit <lie 
U.N.P se kandidate by die 
stembus sal ondersteun. T('nsy 
by 'n gcnot>gsame wuarborl:' kr.r, 
bet dr. 1\lalan ge<lreig, ~>al hy 
die O.B.-Iedc nie erkt>n a., ..\.P.
lede ni('; en sal by bulle &terktE' 
nit> b~·rt"ken wanneer die se>tel'i 
tuM .. cn die A.P. en die II.N.P. 
verdeel word op 'n basis vun 
getalsterkte nie. 

Mcer interessant as dr. Ma
lan sc cis en dreigement is sy 
,terloopsc" bckendmaking dat 
die verdcling van setels tus
scn die A.P. en die H.N.P. 
op die basis van die getal
sterkte van die partye sal 
geskied. 

bring aan die Jig dat uit elke 
honderd kinders wat std. V 
slaag, 29 std. VI behaal, 32· 
slaag std. VTI en slcgs 35 uit 
elke 100 bly lank gcnoeg op 
skool om std. VIII of 'n boer 
cksamen af tc le. Die syfers is 
afkomstig van die Transvaalse 
Onderwysdepartement. 

In die ander provinsics is dit 
sckcr ook nie bcter gcstcld nie. 

1t daarop uitgeloop bet dat die 
Unie bcreid was om 40,000 ton 
stccnkool na Pakistan te stuur. 

Engeland 
Wil Nie S.A. 
SkoeneKoop 

In weerwil van die aansien
llkc mate van hulp wat die 
Unic-regcring teen die sin van 
die volk Engeland aanbied, 
weier Engeland nog steeds om 
toe te laat dat Suid-Afrikaansc 
skoenc Brittanje binne kom. 

Namcns die Suid-Afrikaansc 
Skocnnywcrhcid is daar her
haaldeli~ vertoo oor die saak 
tot die regcring gerig om die 
Britse regering te beweeg om 
die verbod op die invoer van 
skoene op te he!. Verlede jaar 
het die Unie toegelaat dat skoe
ne ter waardc van £60,000 uit 
Brittanjc ingevoer word. 

Brittanje vestig tans sy hoop op atooml<rag om die 
steenkooltekort wat die npverhede strem, te bowe te kom. 
By Harwel en Dicot wend Britse deskundiges in aller yl 
pogings aan om sukses te behaal. Dit blyk ook maar ydele 
hoop te wees omdat twee-derdes van die £76 miljoen wat vir 
navorsing bestem is, nou bestee word om die leer te onderhou 
sodat daar maar 'n nietige bedraggie vir navorsing oorbly. 

D ie eerste cksperimentele ope-
rasies word by Harwell uitge
voer waar instrumente ter waar
de van £30,000,000 opgerig is. 
Die Britsc wctcnskaplikes is eg
ter ontevredc omdat die regering 
belet dat buitelandse atoomwe
tenskaplikes tocgelaat word om 
hierdie inrigtings te besoek. Die 
hoof van die navorsing, prof. 
J. Cockroft, het al selfs gedreig 
om te bedank omdat die rege
ring dit verbicd. Hy is van 
mening dat hy nie sukses kan 
behaal sonder dat die kE'nnis 
v~n ander Iande inge~uil word 
nte. ,. 

In die Britse lacrhuis is die 
vraag al verskeie kere geopper 
tot watter mate atoomkrag in 
staat sal wces om die Britse 
nood te verlig. Indien dit suk
sesvol in die toekoms blyk om 
stccnkool waaraan daar 'n groot 
tckort is. met atoomkra'J te vcr
vang, sal Brittanje bale daarby 
baat. Dit is nie bekcnd hoc ver 
daar reeds met hierdic navor
sing gcvorder is nie. 

Brittanje 
Verkoop 
Nog Goud 

In Amerika is aangekomlig 
dat Brittanje nogmaals sy 
goudrcserwe moes aanspr<'('k 
om vir sy invoer te betanl. 
Hi('rdio keer het hy goud ter 
wa:trde van £80 rniJjeon aan 
Am('rika verkoop om 120,000,-
000 dolla" in die hande te kry 

Xa aanleiding van bit>rdie 
verkope h t>t sir Stafford 
Cripp'l, minister van handt>l 
vt>rldaar: Brittanje moet of 
honger ly of b('del nadat hy 
sy beperlft(' reserwes opgc
bruik het. Brittanje bet sy 
vermoe om t(' leen, reeds uit
geput, bet by mi&moedig ver
klaar. 

Dit is die C('rste keer dat bier
die basis bt>kt•ndgemaak word. 
Dr. l\Iulnn h «.'t geen besonderhe
de verstrel< nie. 

Die Kommuniste in Engeland 
is besig om geld in te same! 
vir die Suid-Afrikaanse Kommu
niste wat aangekla is van sedi
sie. Hulle is besig om pamflette 
tc versprci waarin hullc bydraes 
vra vir onderstcuning. 

..................... ~ 
SKILVRY 

is sonder weerga 'n 

MIDDEL 
teen jeukende kopvel, 

droe kopvel en 

SKILFERS 
U Apteker of Ham1elaar sal u 

voorsien. (S 

·····················~ 

Verjaardagviering 
KO~~DT.-GENERAAL EN 

ADJlJNK KO~IDT.-GENL. 
SATERDAG, 22 NOVEMBER, 1947 om 8 n.m. 

STADSAAL, PAARL. 
O.Y1'I!Ol! HJERDIE D~1TUM! 
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, Kruger Beliggaam 
I deale Van V olk'' 
.,Ons durf nie lleldedag ,·ier anders a..~ onder die Ret)u

blikeinse vlag nie. Ons bring hulde aan die helde \"3D die 
, ·erlede sodat die gloed wat bulle oDtbraDd bet, dlf! 'uur 
in ons siele kan aansteek, wat die kettings wat ons aan 
Brittanje bind sal smelt," het ds. J . D. Vorster verlede Sater
dagaand in die Jlofmeyrsaal, Ka.apstad verklaar by ge
leentheid van Krugerdagviering deur die Skiereilandse Ot. .. e
wabrandwag. · 

Spr. bet die sluwc metodes om 
die bctekenis van Hcldcdag af 
te water, gelaak. Die term word 
vandag vcrwyd tot musickhclde 
en sporthelde. Daardcur word 
die werklike heldC', die cdc! me
taal uit 'n beldegcslng, bcgrawe. 
Sclfs die pnpbrock knn nou Hel
dedag vier. 

\'RYIIEII) 

Die Afrlkancrvo!l( bring hulde 
aan dnardic hcldc wat die juk 
van die vrecmdc wou afgooi en 
dit hui lewcnstaak gcmaak bet. 
.,Omt kan nie , ·an ons helde 
pnwt sondt-r om .,mactend van 
die H~ beid te prnat nie. Ons 
durf tlie liefde cn trou van hier
dil' ht•lde teE>noor die volk nie 
, ·ergl't't nie. On<~ kan nie Hel
tlcdug ,·icr somler om te protes
tt't'r tt-,«>n die Britse konneksie 
nie''. het ds. Vorster onder luide 
toejuiging verklaar. ,.Dit is niks 
undt•n; a., louter "pot om Helde
dug te wil vier en die vr~·heid
~otrewe ,·an die helde op die 
ugh•rgrond te skuif nie. Ons 
kan nie anders H('ld('dag vier 
IlK ondt'r die Republikeinse \lag 
nl('." 

Ons glo dat hierdie Heide van 
ons nie tevergecfs gestry hct 
nie. Hulle bet gcstry sodat ons 
die ocs kan insamel. Ons h~>lde 
het alma! teen Engelnnd gestnan 
en van geslag tot geslag sal 
danr sulke helde uit die midde 
van ons volk na vore tree. 

Spr. bet aangehaal ult 'n vreek 
wat 'n Britse predlkant In 1902 
in Liverpool gehou bet na aan
lelding van die konscntrasle
kampe in Suid-Afrlkn. Hlcrin 
bet hy voorspel dat din Afrika
nervolk vry snl word, en hy 
bet die optrcde van Brittanje 
gelaak om oorloil te wen dour 
middel van kryg t<·t•n die vrou
ens en kinders van die vyand. 
Hy het aangctoon dat die ver
lies van Suid-Afrlka vir Brit
tanjc 'n ramp sal wecs. ..Dit 
is duidelik dat sclfs Britto be
sef dat ons vry gaan word", bet 
ds. Vorster gesc. 

PAUL KR1.1GEit 

Bismark het Paul Kruger ge
roem as die grootste dlplomnat 
van die 19e eeu. Dit spn•t·k van 
die grootheid van Paul Kruger. 

Spr. het verklaar dnt Kruger 
die kocrs vasgele bet vir ons 
rassevcrhoudings in Suid-Afri
ka. Hy hct nccrgel~ dat die bar
baarsheid in hierdlc land onder 
die Chrlstellke voogdyskap van 
die blankcs getem sal word. Ook 
tecnoor die ander vrcemdclinge 
bet hy sy beleid bale duidclik 
neergclii. Aan diegene wat bier 
geld wou kom maak, m.tar bul
le nie wil inburger nie, bet by 
gcse dat bulle wclkom is, maar 
dan moct bulle tevrede wees om 
soos vreemdelinge behandel te 
worc.l. 

I•ARTYSKAPPE 

.Ons bou voort op dia opvat
tlng van Paul Kruger dat die 
Afrlkanervolk ·n hegte organiesc 
ccnhcld ls. Hy het sy stand
punt bale duidelik gcstel teen
oar die Llbcralisme. Die Afri
knncrvolk word bepaal deur sy 
blocd en bodem. Die vrecmde
ling In die land moet hom on
derwerp ann die Ieiding vnn die 
Afrikancrvolk, bet spr. verklaar. 

I•uul 1\ruger het die gP.sal!;sbc
gin'>~·l baie duidelik geformulet-r. 
Dit 11pr~·~·k uit sy toespnlkt'. lly 
lwt hom in die eel'1!te ph•k aan 
God \'t'runtwoordellk gehou. 
Danr mag n iks indruls wat Hklt
dt'lik i!; ,·ir die volk sf\ t'('llht'ld 
nit". Unarom bet Paul Kruger 
part.)·.,knppe deur wrtgf'wing 
laat \erbied. Paul Kntger bet 
dlkwcls verwys na die .,vuil 
cleksle van 1893 waarvoor clkc 
Afrikaner skaam is." Partyskap
pc hct toe vir die ecrste keer die 
Jig in Transvaal gcsicn. In 1896 
hct Kruger die konstltusle !aut 
verander en die ultvocrcnde 
mngte .sterk gesentrallsccr waar
deur die gesag.sbeginscl duldelik 
neergele is, het spr. besluit. 

Na die toesprank van ds. 
Vorster het die R<'msl(o<•n-To
ncclvcrcnig!ng die drama .,Mag
dalena Rctief" met sultSI'S opgc
vocr. 

,Magdalena 
Retief" 

Die op,·oering van Ul·s Kri~~;f\ 
&e drumn, ":\lugdalena RE'tief" 
tleur dit' ltem .. koen-toneeln•n•ni
Cing 't>rll'dt• Saterdagaand in 
die llofmt•yi'KtUll by gelet>ntht'id 
"~o·un Ht•ldt•dug\'iering, ht>t groot 
bynll gt",·ind. Die sukHt'Hvolltl 
poging bE'hoort as spoor;,lu~~; ,·lr 
die g~l!>kup te dien om umlt"r 
drama" aan te pak. 

• Dit Is 'n bcsondere moclllkc 
drama om op die planke tc 
bring, en dit het geblyk dat die 
geselskap nie hecltcmal geslnng 
het om die moailikhede wat die 
voorstelling lnhou, tc oorkom 
nie. Tog het bulle daarin ge
slaag om reg nan die dec! van 
ons gcskicdenis tc laat geskicd, 
en die gehoor se aandag tot die 
einde in beslag tc neem. As 'n 
geheel gcreken was die opvoc
ring egtcr 'n sukses. 

Die decor deur mej. A, Smith 
verdien vcral vcrmelding. 

c. 

Loxton Se 
MooiBedrag 

Die kommando's van Loxton 
het die moo! som van £79 dcur 
middcl vnn kollcktelyste, ens. in
gesamcl vir 8 Augustus. Die 
Osscwabrandwag beur vooruit.-
<Korr.l. • 

Boere ~foet 

V erkoop 

'n Bcroep op die Afrikaansc 
boerebevolking om bulle plnse 
nie nou tc vcrkoop nic omdat 
'n moontlikc devaluasie vnn 
sterling die waarde van ons 
geld sal !ant daal, is deur die 
Ekonomlcse lnstituut van die 
R.D.B. ultspreek. Die waardc 
van vasto eiendom sal moontllk 
daal. 

lndien die bocre uit hul plasc 
raak beteken dit 'n noodwendige 
verswakking van die Afrikaner 
se posisie op die plattelnnd wanr 
hy tradislonecl gewortcl is. 

Heide lewe nadnt bulle gcster
we het. Onder hullc staan Paul 
Kruger as die held van aile 
held c. 

,.Pres. Krug~·r i'> die belig
~~;uming van dil' lewensbcskou
lng vnn die Afrikan('rvolk. Hy 
wnH die kri!ltnliHerln~~; van die 
,·olk ~>e idt'al(', lly kon dit 
nt·e~ want hy h('t ~oy krng ge
put uit sy Cahini~>tiese le
nen .. be<lkouing. 

KERK WIL OWERSPEL 
MISDAAD LAAT 

VERKLAAR 

MAAK £20 
VAN 7s. 6d. 

Die weergalo~ pre .. ta.,ies ,·an 
die "·roue van dit' O!ist'wabrand
wng !!preek uit die onder..taande 
verhtml : 

Komdte. A. 1\1. ,Jepp(', wie sc 
kommnndo tydenc; 8 Augu!ltu!l 
die l{rootste indh·itlut'le l)('drng 
In die Skit'reiland inl{e~tumt>l ht't, 
bet aan die begin van die Junr 
~ on"e wol (onl{t'\'Per 7s. 6d. 
In waarde) aan mev. J. Kt'mpen, 
lid \an die Kommnndor.md van 
dit'l Papendorp-kommando, oor
hundig om daarmef' t4\ woekl'r. 
Xet \o'OOr die 8 Augu.,tus-~>tortinl{ 
hf't hierdie y\wrig(' Br-.mdwag 
£20 aan komdte. Jeppe oorhan
dig wat sy all~ deur middel 
"~o'tln die paar onse wol \'trdien 
bet! 

Indien die voorstelle van die ~·erteenwoordigende 
kerklike afvaardiging wat \'ersoek dat die egskeidlngswette 
van die Unie strenger gemaak moet word, aanvaar word, sal 
twissleke gehudes dit moeiliker vind om \'aD mekaar 
losgeknoop te raak. 

Afgevaardlgdes van die Ge
fcdcrccrdc N.G.-Kerkc, Her
vormde Kerk en Gereformcer
de Kerk hot veldm. J. C. Smuts 
in Pretoria gesprcek en bulle 
voorstclle by hom aanhangig 
gcmaak. 

Die voorstelle hou onder 
mcer in dat owerspcl as mis
daad gcstraf moet word en dat 
pcrsonc wat weens owerspel 
gcskei Is, nie toegelaat moet 
word om met mekaar te trou 
nlc. 

Voorts wor:l ver"oek dut 
geen aansoek tot E'Kfokeldln~~; 

blnne dr ie jaar na die bu we
lik lngt>dien mar word n it. 
Dit is ook voorgcstel dat 

daar 'n aparte egskeidingshot 

in die !ewe geroep word wat 
dergclikc anke afsonderlik sal 
behartlg. In elke groot sen
truro moct daar 'n versoenings
raad wecs bestaande uit getrou
dc pcrsone met 'n opbesprokc 
karaktcr insluitende 'n rcgs
gelecrde, palgiater, 'n mcdlkua, 
ens. Die raad sal pare wat wll 
skel, probeer versoen. 

DiE' ah·nnrdiging bet aange
toon dat U pel'lent, of 1 all 
euce 7, van aue boweUke onto
b ind word en dat daar in 11K6 
mt"er Il K 4,000 egskeidin~~;s wa01 
t~noor Mleg!l 263 in 1915. 

Die Ecrste Minister hct 
belowe om aandag aan die sank 
te skenk. 

20 \'ir lld. 
ook te koop 

teen 

Our 11 ·n groot vrug na Ronde Kom

mando In die 1t1d rond 

Hulle b koel rook lekker met ·n ••• 

geur w• t hulle ellr.e d•g m- vrlende 

bes0'9-

Verseker rt Toekoms 
deur die Elt'nuar te word van 

V ASTE EIENDOl\1 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PLASE 
* BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 
Randpleec -

J. (Kotie) THERON 
CROXLEl.·GEBOU, KGSWEG, 

Posbu!l 78 Foon 0028 
STRAN D 

... uu 

i 
I 

MEUBELS 
PRYSlll STYG VINNIG 

KOOP NOU 
One boo alleen~·!k goeilt 

kwalltelt Mf'Ubela In 
vool'l'&ll4 

WERDA 
M eubelhandelaars 

(EJE!ttl-nQMS) BEPERK 
Groote Kerk~bou - K.aapeta·· 

B R UIN SWITSEilSE B E ESTE 
TEN VOL LE GI<;n:t;GISTREERD. 

Die W~TERBERG-STOET vnn Gcrcgistreerde Bruin Switsers 
bicd jong Bulle, 'n paar Verse <'n ou Koeie -alma! geregistreer -

te koop aan. Aile bt'cste Is teen Galsiekte lnge~nt. -
Pryse op aam·raag. - BeKigtlglng verwrlkom. Doen aansoek: 

G. J. VAN DE VYVER, Drieshof, P/s. Adelaide. 

KOOP 
DECR DIE POS 

\'A:\ 

EXCELS I O R 

Hierdie \V clh<·kendc 
POMPSTOFIE-

DIE 

OPTIMUS 
is nou weer 
vcrkryglmar 

PRYS slegs 32/10 
Ons hied u ·n volledige reeks van I!Crt•cdskap. 

\'r,l om ons jongste pryslyste. Die volgcndc 

is sle!!s ·n paar van ons Winskopies. 
DRAADTREKKER 00. oo. 00. • 00 00. 00. • 00 00. 00. 

SKAAPSK~RE . 00 .. • • 00 00. 00. • • • 00. • • • 00. • .. • •• 

STORMLANTERNE .. . . . . 00. • • • • 00 • • • 00. 00 ..... .. 

OPTI.MUS BLAASLAMPE 00. • 00 • 00 00. 00. • 00 ••• 

FLITSLIGTE, 2-sel . 00 00. • 00 00. 00. • 00 

FLITSLIGTE, 3-sei . 00 • • • • • • • • • • • • • • • • 00. • 00 • 00 

GRASPERK·SKJ!:R .oo .oo oo• ·oo oo• oo• oo· oo. oo• 

MOTORDOMKRAG (Hidrolies) . oo 2-ton 31/4, 3-ton 
ELEKTRIESE SOLDEERBOUT .. . .. . 00. 00. • .. 

EXCELSIOR POSBESTELLINGSDIENS 

33/ ! 
8/ -

11/ ! 
37/ 4 

7/ 4; 
13/ 4 
10/ -
55/-
26/8 

{Excelsior Meubels 
Pleinstraat 40 

Be perk) 
Johannesburg 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
TAJUEF \'1& Ot:Kl.ASSJJo'l!;t;.t:RDE ADH:KTL"'SIES: 

uu-llk• Kf'1llllacn.lact: BANNELING VIR VRYHEID 
(Verlowlnc. bmullk. c woorte, atutcevaJ, In memoriam, gelukwenalng, 
ena.) 14. per woord : mlnlmum 3/ · per plaalng. Voorultbetaalb&.ar. VIr 
berballnp 2:1 paL ar~. 

Jlaa<kllad\f'rWlu'": 
Oorlogsherinneringe van 'n Oudstryder 

Eerate plulng, 2d. Pf'r woord VIr berbaUnga 2:1 pat. afalag. 

lat•~celd op .. n .. O.B." <nrwk)'D .. .,..lillko): 10/ · per Jaar or :1/ · pu 6 maande. 
VooruJtbetaalt>aar. Stuur advertenalrgrld en b~tellinp na l 'o.bus %8, SteD•abaeda, 
ea lnteken~;eld na l' ... bua lUl, KuPlltad. 

Twcc-cn-vccrtlg jaar is 'n lang 
ent lewcnspad. Skouers wat by 
die begin van hlcrdle pad nog 
fier en rcg·op was, Is nou krom; 
~csigt(' is vcroudcrd en hare is 
grys. - So hct die twcc brocrs, 
om Chrlstiaan en oom Stepha
nus Ncl, mckaar dan ook on
lang&, na twce-en-vccrtig lang 
jare van skclding, as grysaards 
aangetrl'f. 

VEBLO\"\-xNG 

JIAVINGA - E:'OOELBRECliT. 
Hlermee maak orut tweetjlea, Takkle 
Kngelbrecht, van Brill Laerekool, en 
Cornellua llavlnKil, van Brita Junlor
Hofrekool, bektnd dat on1 verlu<1f Is, 

l:'>/10/18 

VBYSTAATSE GOUDVELD 
EIENDOMJD: 

VIr JCiendomme Henneman, O.tenaaala· 
ru.et omaewtnc, raadpleec WELKOM 
EIEND0Jol8· EN TRUST AOENT· 
BKAP, Henneman (Eienaara Alberta en 
oreeff). J'oon .a, Telecramme .W•u• 

18/6/TJt 

BOME, PLANTE EN SAAD 

A.,RT.,PPI:l~"~· - Practice. geaonde 
en vars atraad 1, teen 18/ · per 1:.0 lba 
Eler-atrOOtt• aaadaartappela, t•·eede na 
lngev~rde, 17/ 8 per 1:10 lb. en okker
neutgrootte U/0. Alma! v.o .a. Beth· 
lehem, In nuwe Urkke wat tuuggeatuur 
moet word. Ek waarborc tevre<tenheld 
-8. W, RABIE, Kommandant, Bus 
328, BETULEliElol. 8 / 10/ TK 

ftE...,'Tt: GE.-.J:&Tins££&0 1'! OIIOt::>;· 
TL"A.,D.-Pryalya verkrJgbaar. Beatel 
al u benod)«dbecle K . B.A. van: PRE
)UERB, 8CUOEloi.A.N8HOEK. 20/ 8/ TK 

OKOt-' ... , ~-'-"· - Detroit en EgJp
Ueae plat beet 7/6; Chanteney-wortels 
10/•; Beauty- en Man;l<~be·tamallea 
3:1/·: Tom Wataon-waatlemotn 10/ ·; 
Krops!MI 17/ 8 per lb. Alma! 6cl . duur
der per ,..lb. Handelanavrae verwel
kom. - KARROO.SAADVERBPREI· 
DERB, Poabua 107, OUDTSIIOOR.~. 

20/ 8 / TK 

Ut:RIIOI.DT •• Krlaantf, glorle van 
dle Najaarluln. Kleurvnlle aorterlnp 
meeaterlik uamgealtl. Butel nou vlr 
Oklober-planllycl. Donou· Vcraamellng: 
reuae pragaoorte, 215/· 11tr doayn, 10/· 
vlr e. Opera-Versamellng: 21/· per do· 
ayn, 12/6 vtr 6. Luukse Sorterlng: 18 /,0 
per doayn. Tulnvereamellng: 10/ e ptr 
doayn. Gepak en ~vry. - HER· 
HOLDT'8, Poabua GGQ, JOHANNES· 
BURG. B / 23/ 7/ l.XH 

I'ATATRANKt:. - Op hul beate, 
beatel dadellk. l>rlemaan<le wlt 10/ · 
per 80 pd. : 7/ 6 ptr 60 pd. aak. Sea
of drtemaande wtt ea borrle ateg~;lea 
8/ 8 ptr 1 ,000. Gel~r Serpentine. 
K .lol. B. - P . J . GERBER, Hoekwll, 
GEORGE. 10/ 10/ TK 

P.\T\TR.L..,KF..-ln vone groel, rf'l 
vlr plant. Wit drlemaande 8/ · per 70 
lb., Borrle 10/ · per 70 lb. lksmaande, 
wtt• en Borrleote.cgle• 6! • Pf'r 1.000. 
Patall teen 12/· IM't aak. K.li. B. -
lL ROELOFSE, P / 1 Serpentine, Dtat. 
CEORGE. 1 /10/ TK 

PA.T.\TR\..,Kt:. - Ultatf'.kende rool· 
grood-patatranke. Seamaande 11· vtr 
so lb., drlemaande wit 7/ · vir GO lb., 
B<>rrle·, wtt• en a~ncle·atei:J;lH 
(met hiKld geanyl 0/ · ptr 1.000. K. M. B . 
Meld staale. -J B. lt. OF.RBER, D ian., 
Klaashoek, P.K, lloekwll, OEOROE. 

" 2tt0 / 0 

PATATR.\NKE : 8eJ~maande, 610 per 
80 lb.; drlemaande wit, 8/6 prr 60 
lb.; ateg.clea, 61· ptr 1,000. K.M.n.
A. F. DE VILLIERS, BrandwRrht 
MOSdELBAAI. 10/8/68 

GEMENG 

DOEN &EI'AMAt!lltS. Ondeuteun u 
m.ede·Atrlllaner en weee ven•ker van 
die beate dtenate by VOORTRICKKBlR 
IIItOE.NHOBPlTAAL. Langatraat 281, 
IL\.A.P8TAD. l"oon 301M. 6878/26 

V&."''8 C..'ON<.:&J:TJ: I'IWDl ('Tl4. -
Teruoo KombUla· en Hand .. -aabalr.lr.e, 
Baddena, leptt- Tenltl. Pllare, Vloe.r· 
tel!ta, VoertrO.. JCnlgleta In beton. -
Dlrekteure: P. w. en P. G. VAN 
BEERDJ:N, Potctetentraat 2M, PRIC· 
TORlA. 

HORLOSIEliAKER 

DE!41UINOIOK RE~TEI.\\'F.&K aan 
Borloal•. ADe werlr. word aewaarb<>rg 
en apoedtge aflewerlng. - P. PIUCTO· 
RIUB, Keeromatraat 18, Ka.patad. 
(Voorbeen Kerkatraat 811). FOOD 2-MM 

MEUBELS 

JIF.CBE~. - Koop u meubela ftll 
UNIKA K.JI:UBELB (EIEN8.) BPK., 
en weea veraeker van u waarde en be· 
aparlng. Geen kataloiUee• tot beaklk· 
king nle. Bkryf om beaon..terhede en 
meld wat u verlana. - Jloofkautoor: 
Vletort-ec 171, woodttock. Takbeslc· 
held: Jan Pblllpa·cebou, Lad)' Ore)'
atraat, PaarL Foon 828. 

IU..DIO 

l.oOVW - LOUW, 41• acroemco 
ftadlo-lnlenteun, Btutewaa. I' A.JtOYt 
nr&oop en neratel .KadiO' • en &lett:tr•u• 
Toeatelle. Clerept.reerde •lutrialtettl 
.ann......,. ~.. tt •••"' 

SOUT TE KOOP 

JIOE&E-PAKKF.T. - Nqe -lr.e Wit 
•ee- eo 100 lb. f)'D bottenout l2·1D-O. 
Nece aalr.ke aneeu..-tt en 100 lb. fyn 
botteraout £2·13·0. Vry ll:tlaal lOUt• 
werke. Beatel: KOW:DTJC. Jo&EV, JoiAR· 
TIE VENTER. P/1. No. 6, Arbeldaloon. 
BLOEloiFONTEIN. 21/6/TK 

TE KOOP AA..."VGEBIED 

on:.-.r.u"'r. I:."IL"-- Dieat'llne 10· 
perdekrag Rustin Hornb)'-enjln In goele 
werkende orde. IUD enJge tyd bea~l& 
word. Prya UOO. Doen aanaoek b)' 
G. J. LE ROUX. Constant!&, Rlli:· 
BEEK-KASTEEL. TeleCoon 802. 

1!'>/ 10/ l 

.ICKSKUt:. - Bottelvormlge tkele, 
3 / 9; kupakele 4/6; agtkantlge akele 
15/ - en l"atalskele 5/6 per paar. -
KOOS BOTUA, P/s Serpentine. Dlat. 
GEORGE. 17/9/TK 

\'AKAX.fE BETREKKINGS 

Aansoeke om die volgende be
trekkings word ingewag: 

HOOFDAME: Aansoekc word 
ingcwag van bevoegde pcrsone 
om aanstelling as Hoofdamc in 
ons Damesafdeling. Applikante 
moct deeglik kennis dra en on
dcrvinding he van hicrdic De
partemcnt metal sy vertakkings, 
op hoogtc wees van prysbcheer, 
bekwame inkoper wccs en gocie 
voorkoms en pcrsoonlikheid 
bcslt. 'n Persoonlike onderhoud 
word vereis. 

ASSISTENT IN DAMESAF
DELL~G: Bcnodig iemand met 
ondervinding in die bcdiening 
van die kieskeurigc klient, goeie 
voorkoms en vriendelik van ge
nardheid. Persoonlike onderhoud 
word vereis. 

SNELSKRIF TIKSTER: Ap
pllko.nte moet ten voile gekwa
lifiseerd wees en dceglike vorigc 
ondcrvinding gchad bet. Twee
talighcid 'n vcreistc. 

Snlnrisse vcrbonde aan bogc
nocmdc betrekkings sal onder
ling gercel word en sal afhang 
van bckwaamhcid, ondervinding 
('n kwalifikasics. Aansockc met 
vennelding van vollcdige beson
dcrhedc bctr('ffende ond('nin
ding, ouderdom, vroegste datum 
waarop dicnste aanvaar kan 
word, ens., tesame met onlangsc 
gctuigskriftc, m o e t ondcrgc
nocmdc bereik nie later nic dan 
20 Oktobcr 1947. 

DIE BESTUURDER, 
DIE ROBERTSON 

~'DELSVERENIGDl'G BPK., 
Posbus 7, ROBERTSON. 

A.V.B.O.B. ............. ~ ............. ~ 
Bloemf'oateiD .:.._ Pretoria 
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PLUDIVEE 
Ole .... ram. - • PL't'IJIT&E 
&1&118 • -*r P&ODll'llTJ: -

.. ·- Ia: 
C. lU. ELOFF EN KlE 
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Oom Christlnan, tans woonag
tig te Christiano., Is nou drlc-en
sewentlg jnar, en aan hom, soos 
aan al dil' vctcranc wat nog 
oorgcbly het uit die jare toe ons 
volk 8) drle-jarige wapenstryd 
om vryhcld gestry het, wil Jong 
Suid-Afrika huldc bring. 

Laat ons nnder skuif om die 
kampvuur, en ons wil staal on 
der oom Christinnn se vertel 
ling - staal tot daadkrag en 
vasbcrndendheid dat ,.die stryd 
wat ons vnders begin bet, sal 
woed tot ons stert of oorwin 
hct ..•.. " 

,.Toe die Rcpubllcke oorlog 
verklaar, was ons Kolonlalers 
maar ,jul volk is ons volk, en 
jul stryd is ons stryd', wns die 
slagkrect van die Knapse Rebel 
lc - ('n saam met komdt. Sebec 
pcrs hct ck en brocr Stefanus 
storm gcjn. 

Slcgs ses mannde van kom 
mandolcwe wns vir my agter 
die rug, toe ek awaar gcwond 
word in 'n gcvcg op die plaas 
Groot Rietvlel. Saam met andcr 
gewondes word <•k na die hos 
pltnnl In Som('rsct-Oos gcnecm 
om vcrplceg tc word. 

Die hospilnnl wns oorvol gc 
wondes - Mccsnl Engelse. El 
kc gcwonc Boer \llat inkom 
mocs ondcrvra word. Speuroii 
was .oP jag na Rcbelle. In die 
oog van Hnar Majcstcit hct ons 
moa hoogvermad geplccg" 
<Goddank nle lnagvcrraad nic 
oom Chl'isliaan). 

,,AI gou hct hulle uitgcvind 
dat ek ccn was; en terwyl ('k 
met die dood ll: en wol'l!tcl, word 
'n nmbulans gcstuur om my 
swnar gcwond soos ck was, na 
die gevnngcnis te nccm. Mruv 
die \Vii van God was dat ck 
nie sou stcrwc nic. En danr in 
die kouc lronksclle wnnr my 
koorslgc ('n gcwonde liggaam op 
die harde sc.mcnt mOC'S le, het 
,onsigbnrc Handc' my genccs, 
sodat ek spoedig herstel sou 
wces, hoewcl ek vermink sou 
bly. 

En to<', <><·n m6re, word ons 
uit die tronk gelei nn 'n galg 
wat stnnn en wag . • . . en 
daar voor ons oc word Claassen, 
ecn vnn ons wapcnbroers, ge
hang l('rwyl 'n Kakle ons toe
snou: ,Look on, you undesir
ables!' 

Sea maande bet verby gegnan, 
toe danr weer ccn m6rc bevel 
kom dat ons moct ulttrcc. Agt 
sc name word uitgclccs en nan 
gcsa om na die hck te gnan. 
Daar \'OOr die h('k hct 'n kar 
met twec gewonde Tommics 

Gedroogde Vrugte 
A an U V riende Oorsee 
Na Engeland 14/4. Na Holland en Duitsland 16 10. 
1 pd. :s-eute en Rosyne. 1 pd. Gt-lluikerde Vrujft(", t pd. Pt>r~;ke!>. 

1 pd. Tros Rosyne. 1 pd. Pruimt>duntt•. 

Onmiddcllik op ontvangs van u Poswissel en vollcdlgc adrcs 
vir aflewering, sal 'n pakkie bevattcnde bogenocmde nfgestuur 

word. 

Verseker aflewering betyds vir Kersfe-es' d~ur nou 
u Bestelling te plaas met 

Die Robertson 
Handelsvereniging. Bpk. 

POSBUS 7 ROBERTSON 
Besturende Dircktcur: f\1nr. R. L. Barry. 

(Deur 1\1. Coetzee) 

gewag. Ons word bevccl om 
in te klim, en vergcsel van nog 
vier gcwapende wagte, vcrtrek 
ons na die markplein, waar 'n 
skare ons inwag - vroucns en 
kinders en grysaards, wat aan
gcse is om die uitsprank van ons 
vonnisse te kom bywoon. 

Stadis bcwccg ons tusscn die 
.menigte deur tot waar 'n trol
lie-wa in die middel staan, met 
die hoofoffisier en die predlknnt ... 

00)1 CHRISTIAA.."V NEL 

van die dorp daarop. 
Ons word bcvccl om af tc 

klim, en onder adcrnlosc stilte 
kondig die hoofoffisier ann: 
,Julie hct wapen opgenccm teen 
Haar Majesteit, en van hanr 
troepe doodgeskict; ..... . 
Julie vonnissc is aa volg': 

Een-vir-ccn word die andcr 
sc vonnisse gclccs. Almal gc
vangenisstraf en toe: 

,Christinan Johannes Nel, jy 
word tot die dood vcroordeel .. .' 
Enkele minute was daar stilte, 
tasbarc stllte. In my gcmocd 
was daar die ecn troos: Dlt 
sal vir Vryheid en Reg wccs
God wect! 

Toe oorhandig die offislcr 'n 
papier aan die domince. Almal 
wag gespannc. Dan kom die 
dominee sc stem soos van v~r 
af: 

,Jou lcwe word gespaar dcur 
die genade van lord Kitchencr, 
en jou vonnis word versag tot 
lewen:;lange verbanmng uit jou 
land . 

Van Somersct-Oos na BIO<'m
fontein sc gevangcnis. As ck 
aan daardie haglike tocstandc 
terug dink, dan wonder ck of 
Belsen wcrklik vir die Engclse 
vyf-en-veertig jaar later, as so 
'n gruwcl-kamp kon voorkom. 

Ons was tien ge,·anfNlt'll In 
een ~~el. 'n Enkt>le ("mmu, wat 
selde of nooit verw)·df'r word, 
wa'> ons enigste sanitt:re &erief. 
Slf'g!l , ·ir een uit die ,·ier-en
twintig uur word on'l toegelaat 
om daardie stinkende hok te 
, -erlaat, en ons daagllk111e rant
soen te gaan ont\·anc, wat be
staan bet uit 'n klf'in 11tukkie 
lltywerige maer beet!\ lela, en •n 
enkele hobbrood om onder om 
te \erdeel. 

Bewaar Ons 
Bodem 

'n Waarskuwlng dat Suld
Afrika nie In staat sal wees om 
sy huidige bevolklng aan die 
lewe te hou of 'n groter bc
volking sal kan d ra as by nlc 
tocsien dat die bodcm bcwaar 
bly nie, is dcur dr. A. H. Budlcr 
op 'n vergadcring wnt deur die 
S.A. Medicse Kongres en die 
Nasionale Veldtrust gereiH is, op 
Oos Londcn ultgcspreek. 

Grondbcwaring moct die 
grootste voorkcur in die land 
geniet, bet spr. gcs~. A1J stads
bcwoncrs maar net kon slcn 
hoeveel bulle deur grondvcrsrioc
ling vcrloor, sal bulle akrik. 
Tensy ons grond bewaar word, 
kan die Unie nie verder ont
\\ikkel nie. 

Hicr hct ons 'n maand gebly, 
en toe is ons na Durban gestuur 
waarvandaan ons per skip na 
Kaapstad gestuur is. In die 
Kaap mocs ons oorstap op die 
skip wat ons na Bermuda sou 
necm. 

Dowwcr, en al d•Jwwer het 
Tafclbcrg gcword, totdat dit in 
die vcrte vcrdwyn bet. Hicr en 
dnar h(•t 'n geharde luygsman 
gcsnik. Ander het probeer om 
lighartig te skerts, totdat cen 
,Kent Gij dat Volk ..... .' 
nanhct en ons uit \'olle -bors 
saamsing, hoewel met gcbroke 
stcmme en verslae harte . 

Tocstande aan boord was 
ultcrs haglilc Die kos was on
cctbaar, en die skip was be
amet met luise. 

Dit was dan ook werklik 'n 
vcrllgting toe ons na 'n sccreis 
wat 'n maand en scs dae ge
duur hct, in Bermuda aan wal 
stap, al het ons harte gebrand 
met verlange na ons "adcrland. 

Die krygsgevnngcnc en die 
rcbclle is in apartc kampe ge
plaas. Die rebcllc moes bewaak 
word soos ontcmbal":! barbare. 
Die 48 doringdrnde om 
ons wns nic voldoende nie -
Yicr gcwnpcnde wagtc moes ook 
dag en nag op-en-af patrolleer 
om toe te sicn dat niemand
ont.snap nie. 

En tog - Boer se kind Jaat 
horn nie vnsk('cr nic. Daagliks 
het van ons manne deur daar
dic vcrsperrmgs gesluip, om on
gemerk tabnk en cetware van 
die krygsgcvangcncs se kamp 
oor tc smokltel. 

Lnngsaam hct die maande van 
my ballingskap vcrby gesleep -
cl<, 'n lcwenslongc balling - en 
tog hct die hoop in my hart 
bly voortlccf dat ek weer na my 
vadcrland sou terugkeer. 

'n Jnar en drie maande was 
verby. Toe word Eduard II gc
kroon tot konlng van Engelnnd, 
en ons kry versngting van von
nis: nt) nc is verkort tot vyf 
jaar. 

Eindelik die blye tyding: Ons 
word teruggestuur na Suid
Afriltn! 

Langwuun, uiters langsaam 
hct die strook blou water tussen 
ons en ons vnderland klclner 
geword, toldat Tafclbcrg cinde
lik wc<•r op die gesigscindcr vcr
skyn. 

Die gewaarwording in die 
hart van clkc banneling as die 
kus vnn ay vadcrlnnd langsa
mcrhand nader kom, kan moei
lik In woorde uitgcdruk word. 

Vnn I<aapstad is ek na To
ko.l sc kamp gcstuur. 

Op 'n m6re word my naam 
weer snam met ncgc ander a!
gclccs om voor die l.oof-offisier 
tc vcrskyn. 

,Julie Is vry en mag na julle 
huise tcruggaan ... : Hicr bet 
'n vcrslete hoed in die lug in
gctrck met 'n hlcp-hiep-hoera! 
wat agterna klink, terwyl elders 
weer 'n hoof vooroor gcsak bet, 
en 'n aiel gehuiwcr hct by die 
vraag: Sal daar nog 'n buis 
WM'.ll orn na tt'ru~ te gaan! Sal 
daar nir t~legs Jtnprndt> murasies 
t'n nuumlose g ruftft "Uit soos \ir 
~to\·rle ,-un onlt &trydmakkers 
nie!" 

Kommuniste 
In S.-Amerika 

Die Joego·Slawlese regcring is 
besig met uitgcbreide Kommu
nisticse spiocnnsie- en sabotasic
organisaslc In Suid-Amerika vol
gcns 'n amptelike verklaring 
wnt die Chileense regering ult
gercik het. Dnar word bcwccr 
dat die spiocnasie onder die Iei
ding van Jocgo-Siawiesc diplo
matieke vertcenwoordigcrs in 
ArgentinW staan. 

Die Kommunistc hct ten doel 
om sabotaale te pleeg en 'n 
front teen die V.S.A. in Suid
Amerika te stig. 
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Die leuens van di~ Konununistiest' propaganda teen Spanje en gcnl. 
Franco wat soveel puhlisiteit in die Engelse pcr s oor die hclc wereld 
gcniet, wot•d aan dif' kaak gestel in 'n verslag wat nou vir die eerstc k<'«'r 
in Brittanje gepuhli::;c~r is. Hierin toon ~n spesiale waarn~mer dat die 
Frauco-hewin d gocic sowcl as slegte eienskappe bet~ dat die Spaan::;c volk 
Yolkome ·vryhcid gcnict; dat 90 per sent Yau die volk die r~g~rin~ 
van Franco Yerki~~, en dat dam· op die oomblik geeu andcr alternaticf vir 
die Spaanse hewindhehher is n ic. 

In sy rapport oor Spanje \'CI'

Jdaar 'n spesialc waarn<'mt•r van 
die Brit:;c blad Rcvit!W of 
\Vorlu Affairs - dal vorigc rap
porte cor Franco S<' Spanjl' 
uile rs bcvooroord<'<'ld opgcstl'l 
is. Vals prentjies is opgehnng -
enersyds van wrccdslc tirnnnic 
e n anD.ersyds van idill iese rrgc
r ing. As gc\·olg van hierdic wan
voorstcllings, aldus dit• waarne
mer, verkeer ntnd'\::;' :;plfs dl'n
kendc m ense in Britlnnjc onder 
d ie indrul< dnt di" tcestandc in 
Spanje soortgelylt i:; aan die in 
Rusland. Dit is he<'llcmal onjuis. 

In Rusland lecf mensc in 'n 
groot slawestant: in Spanje is 
die bewind Inks en soms ltorrup 
maar die \'Oik gcnict volkomc 
nyheid <'n diC' I<''''C'nstandaard 
is baie hoer as in Rusland. 

VERKIES FRA:'\"CO 

::VIeer as \'}'ftig P<'Sent van die 
volk hou misld<'n nie van Fran
co se rt>gcring nie. Sommigc 
(mcesal wcrlt<'I'Sl sal daarvun 
hou om 'n rcpubli<>k te he; andcr 
(offisiere en grondbesilters) 
vcrkies 'n monar:::ic. )Iaar n ei.:n
t ig per-.<' nt van die voll< vcrlii<'~ 
dat Franco voortgaan ccnl<'r ns 
om die ri»ilw van no:;:- 'n hurg"t'r
oorlog k loop; sC'W<'ntig IH'rs<•nt 
van die vol!t bcscf dat, b<'hahw 
'n monarg-it'. i!> (]aar gecn altt•r
natiof vir die regering van l•'rnu
co nie. 

Die Republikcine. wat grnag 
in die buitcwercld \'Oorgee dat 
hullc 'n nltcrnaticwe rcgcring in 
Spanje !{an saamstel is hopl'loos 
v erswak en \·erdeel oor ond<·a·
linge gcskille. Een van die JoiL'r:s. 
Prieto, besit nic die cicnsi(UJ>Pt' 
van 'n Ieier nie en Ke~J'in, die 
andcr l~"ier, het aan sy leit·rsl<ap 
gclwm met die hulp van die 
kommuniste. Die \'Oil{ onlhou 
dit baic goed. Di!' huitdand'<<' 
lcriti!'k en die kritidt v:u1 dir 
Y.\·.o . h!'t net dit' tl'<'noorg-c
~td<le uitwerlting grhad as wnt 
·tic aanblasei·s dnat'\'an \'l'I'W:tg
hct - dit h<'t <lil' iut<'ns nasio-

'ffl!@*· ffJne 
V/o'tfo©G fl)ge 
WereDdl /1{@)$ 

D ie wcrcld sal gf'\'l'n word om 
£9.700,000 te bctaa.l om die V.V.O. 
tydcns 19-18 aan die gang t c 
hou. Dit is mcer as £3 miljocn 
meer as wat \'Crlcdc jaar gena 
is. 

Die V.\'.0. kan egter nog nic 
eon item opnocm wat hy tcr 
beYordering \'an die nuwc 
wcreld gedoen h<'t me. Suic
Afrika sal <>gtcr oolt moet help 
betaal om hierdie na-oorlogsc 

, ;s!ukking waar Rusland maal{ 
en brecl:, aan dit' gang tc hou. 

G!'nl. Franco 

nali;,tico;;c Spanjaardc baic mccr 
gcheg nan Franco gcmaak. 

Daar is vera! drie dinge. vcr
volg die waarnemer, wat in 
Franco sc guns tel. Hy was 'n 
!ma p gencraal tydcns dir bur
[.:l• roorlog; hy was die ccrstc 
Europcsc Ieier wat op diC' gc
vaar van die lcommunismc gC' 
\\ : •s het, en die \'Oil< sil'n nou 
dat sy voorspcllings bewaarheid 
gcword het; dcrdens het Franco 
Spanje ooli: ui t die afgl'lope 
wcreldoorlog gchou. 

Franco sc bcwind word ener
syds dcur die I<c rl< - die sterk
stc enltele fal<tor in Spanje - en 
nndcrsyds deur die leer. ondcr
steun. 

Die lot van die arm mense het 
sodanig verbetcr onder Franco 
sc bewind dat hy vandag meer 
ondcrstcuners onder hulle het as 
die lcommunistc ooit gehad het. 
Die middcstand, fabriek~base. 

handclaars e n amptcnarc flo
reer. En hocw<'l hierdie klasse 
nic fanaticsc aanbidders van 
Franco is nic. is hullc hecltemal 
te\·rede met sy bcwind. Hullc 
is nic b<'gcrig om 'n \'erandering 
tc maak nie. 

Die grootstc probleem van 
Spanjc is vc rvoermiddcle . Die 
1 ollendc matcriaal van die spoor
wee is g<'dann. Daar is min mo
tors en gccn nuwe bande niC'. 
Om sy nood te vcrlig voer Spanje 
silwcr uit na Engeland en goud 
na Amcril{a. 

KO:'>lM'U:\"'STE 

Franco sc tradisicnele \')'andt'. 
die Kommunistc, vocr nog steeds 
die stryd teen hom. Die Fransc 
Kommuniste hct probeer om die 
grcns tussen Spanje en Franl<
rylc toe te hou, skryf die blad. 
.. Sommige van die Spaanse Kom
munistc skuil in g:-otte op diC' 
hoo bergc e n ane!er knoei onder
grands in die stcde; bulle :~gente 
cgtcr, vera! die jongcrc!>, i ~ b<'
Hig om in uic sloutelposi!.ies in 

<lit' faln•it·l;:t• in tc dl'in,::- - M·lf<; 

ool< in die kcr. Uullt· g-t•tnll(• if> 
l<lt•iu. 1\lam· dit is a l t~·d 'n font 
om dit· stt· rlttc \'au dit• l{ommu
ubt,· aan hel<- g!'la!lc ~~~ mc!'t." 

Die- Kommunislc· is ool< b<·sig 
om hulle in die slcut<'lposisics 
by Gibraltar in tc grawc. As 
voorbccld van hullc sui<S<'S dicn 
die volscndc. Tyd<'ns die oor
log hct Hollandsl', Swc•<·dsc en 
Russier;e mync by die Spaansc 
kuste uitgespocl. Die Spnanse rc
rC'~ing het opdrag gegcc dat 
bulle by Cadiz ondcrsock moet 
word om hullc snmeslelling vas 
te stcl. Op om·('rldaurharc \\'Y~C 

het die myne ontplof voordat 
hulle ondcrso<'l< lton word. Dit 
h et daarna gl'l>lylt dat dit sabo
ta-.ie van die l{ommuniste was . 
Dit word vctwag cl:lt die l{om
munist<' in t<><'IH'lllcncle mate 
sabol:l.,it' in SJmnje snl plccg, 
ven •olg di<' l.>l:ul. 

,.Inmenging in Spanjc sal die: 
Spaansc volk solied agter Fran
co laat stnan ... docltrcffendc 
inmenging is onmoontlik" 

HULP AAN SPAKJE 

,Di<' nommuni~>tt• hoop dat die 
dt'molnatit'S•• lnrHII' nfsyd ig sal 
staan t·n toc·l{yl< hoc Spanjc in 
'n C'l<onumic•sr• !n·isis V<'rvnl. 
Hongt•r l'll 'n lu·i,.,b !>al hull(' die 
lmn-; g<'C' waaa·,·oor hull <' wag-. 
Dit• lcr·u-.1' \an dit' d t•molun-.ic is 
hait• duidt•lil<: ond!'rstcuning aan 
Spanjt' !>Odnt hy lmn ontwildt<'l 
-;oo~ hy \'t'l'lti<'s en sodat <liC' 
VrC'c)(' lm11 \' OO I'(dUtll'; Of W<'it•r 
ing- om <'ltonomic~e hulp aan 
SpnnjC' te \'t•rlecn .,odat dan•· 'n 
krbb in Spanje en moontlilt nog
'n hurg-('roorlog- lmn onbtaan 
wat all••<'n .. . 'n totalt• domi
n!'l'in~~ Y:\11 :-;pa nk d<•ur di<' J(om
muni..,tt' tot g('\'Oig han hi•," b<'
,.,Juit dit• blad. 

~/o@eff G©o~~o~B 
IM©'YJ !M@®e&~ 
'ifuaeB~~ CooH~b~$ 

Rrittanjc !>al v<'rplil-:' \\'<'l'" om 
sy im·oN· uit di<' dollaa·lnndc nog 
verdC'r in t<' !tart as 1111\\'C' dol
lars ni<' hinn('l<ort nan Europa 
h<'sliil<haar gcst<'l word nie, h<'t 
di•• Brit,.,e !'l<onomil''<' ,::'<'\'Olmag
tic;-dP, Cripp .... wrhlaar. Die in
korting sal nog \·uujaar moet 
J::"Cskied. 

:\let ver\\'ysing na die onlangse 
samesprckings tuss~>n !cdc van 
die statebond het hy vcrklaar 
dat deur di<' oplr<'dc van die 
statcbond-landc die clollar-tekort 
aansienlik \'ermindcr sal word. 

Die Suid-Afrikaansc lcning 
van £76,000,000 nan Engcland 
sal baie help, maar nie die pro
bleem oplol< nil', h"l hy gesc. 

SOOS ONS LESERS DIT SIEN 
a• o ·u EL:-Ia t;.,.. D a .JJ D a g -il a - ;a : o : a~·c ··o a···a· 

~IOENIE VOORWAARDE§ 
§'l'EL NIE 

(Qnderstaande brief is oor
spronklik aan die redakt<'ur van 
Die Burger gerig. Aangt•sicn 
die blad dit nie geplaas hel nic, 
hct die skrywer dit aan die 
O.B. gestuur v ir publilmsic.) 

Ann die r cdal<tcur van Die 
Burger - van G. van Jaa rsvcld, 
Tulbagh : 

l\Ict verwysing na die sub
artikcl in u uitgawc van 26 descr 
,In wie sc Belang docn jy dit '?" 
is u r edeneertrant my so be
vreemdend dat ck my gcdwonge 
voel om 'n paa1· gedagtes daar
oor uit te sprcelt. 

1. U is verbaas dat dr. Van 
Rensburg nie ber cid is om die 
H.::-.l.P.-voorwaardes aan tc necm 
nie. Is dit vir u so vreemd as 
'n man van ruggraat wcier om 
beginsels prys tc gee? Ell<e 
regdenkende mens sal so iem-and 
as 'n papbroek bestempel. En 
tog is dit presies wat u nou van 
dr. Van Rensburg vcrwag. Son
der om tc blik of t e bloos eis u 
van hom, en mitsdien Yan die 
O.B., om sy bcginsels prys tc 
gee en die hclc organisasic in 
die party op lc los. 'n Direl{tc 
dwang tot politieke verraad. En 
wcicr hy om dit te doen, dan is 
u vcrontwaardig en roep hom 
beskuldigcnd toe: ,wat bc-oog 
jy?" gcpaard met die sm;pisie
wckkcndc \Taag: .. In wie sc 
be lang doen jy dit ?'' Laat my 
hicr byvocg clat hicrdie neiging 
om medc-Afriltaners onde r ''<'1'
denl<ing tc bring ons \'Oik :·c(•ds 
onbereltcnbarc skadc beroltlwn 
het. 

2. U se die .. Sterke drang tot 
saamstaan en san1ewerking om 
die huidige bewind ,·an die kus
sings tc verdryf en die blanl{c 
bc:slmwing in ons land tc bC'\'Pi
lig" is die grondslag van dit• 
oorcenkoms tussen die H.)i.P. 
en die Afrikanerparty. Vollwme 
juis. l\Inr. J.Iavenga het hicrdic 
drang so duidelik ingcsien en 
die saak in so 'n l'rn:.tigc Jig 
bc·sl<ou dat hy hom die aange
bodc hulp en medewerking van 
eli<· O.B. Jaat wclgeval hct. Met 
u is dit anders. U stel voorwaar
des wat berekcn is om 111 die 
ccrstc p lelt die H.N.P. tc ver
stcrk; u is blylcbaar met niks 
minder tevrede ni~. Bars of 
brcck die O.B. moet sy idcnli-

tcit prysgce, hom in die party 
oplos of 'n blolt· agtcnyer daar
van word. Gcbeur dil nic, !tan 
kom wat wil, gcvaar of nie ge
vaar nic. IIicruit moet ek kon· 
kludccr: 

(a) Ons nasionale gevaar is 
u nic r egtig crns nic, en dan is 
a l die gcp a·nat daaromtrent niks 
andcrs as 'n cleJ(sicgcldets nil', 

Of 

( b> u is tcnvollc bewus van 
die drcigendc onheil en is ook 
ernstig daaromtrcnt - ma:u· 
pal·tyb<'l:tng wecg by u swaardcr 
as \'Oll{sbclang. 

3. Op die manicr wat 11 md 
diC O.B. probccr omsprinJ maalt 
11 van ons nasionalc gcvaar ' n 
)<Jug en WOI'd die OOr<'eni<OlllS 
mel mnr. Havcnga bclaglii{ in 
di<' oc van ons t eenslander,;. 
\\'at is die gc\·al? Dr. :..ral::m 
en nmr. Havenga sluit 'n poli
tick<'-vric:ndsl{ap, maar mnr. Ha
venga hct ook nog 'n ander 
vrienc.l , nl. die O.B. Met die is 
dr. l\{alan nic gcdicnd me omdat 
die O.B. wcicr om ook sy vri<'tld 
tc word dcur sy vcmcdcrcndc 
voorwaardcs tc aanvnnr. Nou 
maak dr. Mala n met die vricnd 
rusie omdat mnr. Havcnga sy 
hand van vricndsltap aangC'gryp 
hct sondcr om \'Oorwaarc.lts tc 
std. Kommcntaar is ooriJod ig. 
In plaas van op die hoofsaak, 
nl. die ltleurgcvaar wat on:; bc
drl'ig, tc Jet en dcur strong 
pnvate ondcrhandelings die po
sisit• tc bcrcddcr begin u met 
mnr. Havenga wcdywcr dcur op 
cg scktaricse wysc o:tdcr O.B.
Icdc prosclictc tc maak en vir 
die H.X.P. rl'krutc te werf. 
Daartoe gcbruik u die skrik
bccld van 'n gehcimsinnigc ,.ic
n.lnd van btlltL'" wat nie moet 

toegclaat word om te diktccr of 
di<:! oorccnkoms in gc:vaar te stcl 
nic. 

vVe<>s vcrsclwr dat ,.niemand 
van buite'' so bckwaam, en blyk
baar ool{ so ywc•rig as u ls 
om die oor<'cnl<oms tot ' n ronde 
:\UL tc rcdusec:r nie. 

Ek mo<'l tcnslottc met na
dnak V<'l'ltlaar dat uit hierdic 
h cle gedot•nlc die vcrderflil<hcid 
van die parlypo\itiekc !\telscl 
my m!'er ns ooit tevore duidclik 
gcword hct. 

~mmg@rr©.lttEt® w~~ 

Al~e$ W @ei VJ @m1 

~@[Q)~e~ Otro ~~Ao 
Die soort belangstelling wat '>Ommigc immigrante open

baar nadat bulle in Suid-Afrilm aangelcom het, het pero.;onc 
wat onlangs die geleentheid gchad l1ct om 'n lang trl'inrci;, 
saarn met 'n paar Britsc irnmigrantc mcc te maal\, Yerbaa<;: 
hullc was nog maar skaars 'n maand in die land maar daar 
was geen resiesperd van bclang wio so naam en lmnse om 
'n volgende resies tc wen hullo nie van buitc gclwn ltl't nio. 

Hulle wou van ons segsman 
wcet waar die grootstc wedlopc 
plaasvind en hoeveel hy al op 
reisies gewcn h ct. Hulle was 
verbaas om te hoor dat hy nog 
nooit geld op perde Yerwcd hct 
nie. 

LOTERY 

Dieselfdc gees en gesindhcid 
sprcck uit 'n aantal vrac wat 
\'oorgcnome Brirse immigrante 
aan die immigrante-blad, The 
Settler, vra. 'n Persoon uit Lon
den wat van \'Oorneme is om 
na Rhodesie t e verhuis, stc:J net 
<'en \'raag: , Is daar 'n stnats
lotery in Rbodesie ?" wil hy 
\\'Cct. Die blad gee hom die ver
scl{ering dat daar wei C<'n is 

<'n dnlm<'nsc oor die hele wereld 
nl groot sommc geld gewrn hct. 
'n Pcrsoon uit Dundl'C is baic 
bcltOmmcrcl oor hoc gou hy in 
Rhodesie sal !{an strm, terwyl 
'n andcr uit Glasgow !;eker wil 
maak dat hy gcnoeg l<an rond
ry. ,.Word petrol m die Unic 
gerantsocnccr?" vra hy. 'n Im
migrant uit Londen wil weet: 
Hoc \'Cr is die I<rugerwildtuin 
van Johannesburg? 

Oor die wcrldikc problemr van 
Suiu-Afrilm '>Oo-;· die kleurkwes
f>iC en politici{C to<'sl:111cle is claar 
nit• een cnl<elc unag g!'stel nie. 
t:it Blackpool ){om die n-aag: 
Is Alrilmaus noodsaaltlil< vir 'n 
immigrant? Die nntwoord kom 
pront: ,Ni<' al.J~oluut noo<haalc
lilt lli('". 
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'n NUWE TWIS KAN 
OPPOSISIE. 14 SETELS 

IN KAAPLAND KOS 
Die Ieier van die Herenigde Nasionale Party of Volksparty, dr. D. F. 

Malan, het · die hele nasionaalvoelende deel van ons volk in beroering 
gebring omdat hy in die afgelope paar weke uit sy pad gegaan het 
om punte van verskil tussen die H.N.P. en die 0.8. op te diep-instede 
van punte van ooreenkoms na vore te bring. En dit het hy gedoen toe die 
hoop op samewerking tussen aile nasionaalvoelende Afrikaners baie hoog 
opgevlam bet. 

Die Sap-pers in ons land kan kwalik sy ingenomendheid met dr. Malan 
se jongste optrede verherg. Deur middel van oulike berigte en artikels 
probeer hierdie pers om die dreigende twis in nasionale geledere versigtig aan 
te stook. 

In die harte van baie nasio
naalvoelende Afrikaners het die 
neerslagtighcid kom inwoon. Die 
billike vrees bestaan dat die lof
waardigc poging van mrir. N. 
C. Havcnga en die Afrikaner
party om 'n brug tc slaan tus
scn die Osscwabrandwag en die 
H.N.P. gaan misluk. 

verkiesing gaan behou. Die orige 
agt kiesafdelings (meerderhede 
tussen hakies) wat tans dour 
V.P.-lcde gehou word verteen
woordig die kwota wat die op
posisie kan verower. Hierdie 
setels is: Caledon (446); Mal
mesbury (205); Paarl t449); 
Prieska (147); Uitenhagc (527); 
Victoria Wes (432); Vryburg 
(512); en Worcester (401). 

saamstaan aangebreek bet. Die 
toekoms van die blanke in Suid
Afrika is op die spel. Dit is nie 
nou die geleentheid om 'n on
nodige illeologiese stryd met die 
Ossewabrandwag aan te knoop 
nie. Die vyand is veldm. Smuts 
en sy Empire-bewind en aile 
kragte moet gemobiliseer word 
om hierdie vyand te verslaan. 

Jingo-Klub Van 
lmmigrante Toon 

Geen LeWe 
Die Jingo-klub van die immigrante in Kaapstad, die soge

naamde British Settlers Community Association, voer maar 
'n treurige bestaan, en na dit voorkom is daar nie veel ver<ler 
gevorder as om intelcenvorms af te rol nie. Daarbenewens 
kla sommige immigrante wat lid van die klub wou word dat 
hulle al meer as drie weke gelede lOs. as lidmaatslcapgeld aan 
die plaaslike sekretaris gestuur het en tot dusver nog niks van 
hom gehoor het nie. 

'n Verteenwoordiger van die 
O.B. wat na hierdie toestand 
van sake ondersoek gaan instel 
het, het telkens voor dooiemans
deur aangekom. Die hoofkan
toor van die vereniging is in 
Durban, maar die Kaapstadse 
tak het 'n kamertjie op die 
tweede verdieping van 'n gebou 
in Langstraat gehuur. Nadat 
mens 'n .hele paar keer op die 
donker, sty! en nou trappies wat 
na die kamcrtjie lei, verdwaal 
het, kom jy telkens voor 'n ge
slote deur te staan. Daar is 

wei 'n gedrukte naambordjie 
wat moet aandui dat dit die 
kantoor van die klub is, maar 
daar is geen teken van Jewe nie. 

GEEN KWIT ANSIE 
'n Immigrant wat tans in 

\Vynberg gehuisves is, verklaar 
dat by drie weke gelede sy lid
maatskapgeld aangestuur bet 
maar nog niks van die vereni
ging gehoor het nie. 

Die Jingo-klub het ten doe! 
om aile B r itse immigrante on
der een vaandel saam te trek en 
die Britse element te bestendig. Die volgende nae is op almal 

se Uppe: \Vat besiel dr. l\lalan 
en sy onderleiers? Wil die 
H.N.P. die komende verkiesing 
wen? Indien ja, waarom haklei 
bulle dan met hul vriende? Of 
hoop die H.N.P. om die komende 
verkiesing sonder die butp van 
die ().B. te kan wen? 

Die vraag is of die H.N.P. 
hierdie setels, sonder die hutp 
van die O.B.-kiesers kan ver
ower? Die antwoord is vanseJf
sprekend: Nee. 

Die Arbeidersparty en die 
Dominiumparty hou elkeen 
'n setel in Kaapland met meer
derhede va n respektiewelik 
3351 en 4424. Dit kan aange
neem word dat die opposisie 
nie hierdie setels sal verower 
nie. 

~~ ~s-R-ITTE-MOETTRAP--· 
Brittanje w o r d 
stadig maar seker 
van vesting tot 
vesting gedryf en 
oral word by ver
plig om sy troepe 
uit Iande wat by 
jare lank beheer 
bet, terug te rocp. 
Die foto toon 'n 
anti-Britse de
monstrasie in 
Kairo waar die 
bevolking eis dat 
Britse troepe on
middellik die land 
verlaat. E t I i k e 
persone is tydens 
die betoging be

SETELPOSISIE 
KAAPLAND 

IN 

'n Ontleding van die pos1s1e 
in Kaapland se kiesafdeling on
dcrstreep die dringende nood
saaklikhcid van samewerking in
dien stembus-oorwinnings behaal 
wil word. Die syfers wat bier
onder volg is gebaseer op die 
uitslac van die 1943 verkiesings. 
Die uitslae van die tussenver
kiesings wat daarna plaasgevind 
het is inbegrepe. Wanneer die 
betekenis van die ondcrvolgen
de syfcrs nagegaan word moet 
onthou word dat die oorgrote 
meerderheid van O.B.-Jede in 
1943 vir H.N.P.-kandidate ge
stcun het. 

DIE VER.ENIGDE PARTY 

Kaapland hct 56 setels. Daar
van hou die V crenigde Party 33. 
Elf van hierdie setels het die 
V.P. onbestrede in die skoot ge
val; drie hct die party met 
meerderhede van meer as 4000 
verower; vyf met meerderhede 
tussen 3000 en 4000; vier met 
meerderhede tussen 2000 en 3000 
en twee met meerderhede tussen 
1000 en 2000. Dit is aanneem
lik om aan te neem dat die V.P. 
hierdie setels met 'n volgende 

Arabiere En 
Jode Wil 
Oorlog Maalc 

Oorlog dreig in die Nabye 
Ooste as gevolg van die aan
kondiging van Brittanje dat hy 
Palestina moontlik gaan ont
ruim. Troepemagte van die Ara
biere is reeds aan die bewccg. 
Hulle beskou die verklarings van 
Amerika dat hy ten gunste is 
van 'n verdeling van Palestina 
tussen die Jodc en Arabiere as 
'n uitdaging en hulle is bereid 
om dit te aanvaar. 

Sowat 230,000 ten volle op
geleide en gewapende troepe is 
dour Eglpte, Irak, Sirie, die Li
banon en Transjordanie tot be
skikking van die Arabiese Bond 
gestel. 

Die Joodse strekte word op 
80,000 m,anne en vroui geskat. 
Daar is reeds sprake om 'n in
ternasionale Joodse leer op die 
bene te bring om steun aan die 
Jode te verleen. - <Sapa). 

DIE HERENIGDE PARTY 

Die Hercnigde Party hou 21 
setels in Kaapland - waarvan 
die party een, nl. Piketberg on
bcstrede verl{ry het. Agt van 
hierdie setels het die H.N.P. 
met meerderhede van tussen 
1000 en 2000 verower; en ses 
met meerderhede tussen 500 en 
1000. Die orige ses setels het 
die party verower met die vol
gende meerderhede: Aliwal 
(435); Ceres (83); Cradock (123); 
Kimberley Distrik (244); Stel
lenbosch (344); en Swellendam 
(175). 

Indien aangeneem ·word dat 
die H.N.P., sonder die steun van 
die O.B., al die setels wat die 
party in 1948 met meer as 1000 
stemme verower bet by die vol
gende verkiesing kan behou ('n 
gevaarlike aanname soos die 
kiesaf<leling Gordonia bv. be
wys) dan kan die H.N.P. na die 
volgende verkiesing nege setels 
in Kaapland he. In dien die ver
dere gewaagde aanname deurge
laat word dat die H.N.P. sonder 
die steun van die O.B. die setels 
wat die party in 1943 met meer
derhede tussen 500 en 1000 ver
ower bet by 'n volgende verkie
sing kan bebou, dan kan die 
H.N.P. moontlik sy L.V.-tal in 
Kaapland opskuif tot vyftien. 
Of die H.N.P. die setels wat die 
party in 1943 met O.B.-steun 
verower bet met meerderhede 
wat gewissel bet van 83 tot 485, 
in 1918 sonder O.B.-steun kan 
behou is so twyfelagtig dat die 
moontlikheid daarvan buite re
kening gelaat kan word 

14 SETELS L'l' DIE 

WEEGSKAAL 

Om op te som. Met die gees
driftige steun van aile O.B.
lede sowel as van aile ander 
nasionaal-voelendes kan 'n Ge
samentlike Opposisie moontlik 
29 setels by die volgende ver
kiesing in Kaapland verower. 
Indien die H.N.P. in stryd gaan 
met mede-nasionaal-voelendes en 
die verkiesing aileen wil aan
durf kan die party hoogstens 
vyft!en setels in Kaapland ver
ower. 

Dit behoort selfs vir dr. Malan 
duidelik te wees dat die uur van 

Word K om intern 
Gerugsteun Deur 

Atoombom? 
(Vervolg van bl. 1) 

tekens is dat Rusland besig is 
om meer druk uit te oefen op sy 
bure en groter eise te stel. Rus
Jand glo, so skryf die blad, dat 
die kapitalistiese wereld op een 
of ander tyd gaan instort en dat 
hy sy kans moet waarneem. 

ATOOMBOM 

Op die oomblik is die Kremlin 
ook besig om voor te berei vir 
die 19e Kommunistiese Party
kongres. Dit sal vroeg volgen
de jaar gehon word. Die laaste 
een is tydens 1989 gebou. Die 
blad meen dat hierdie kongres 
van die Kommuniste een van 
die belangrikste gebeurtenisse 
sal wees aangesien Stalin vol
gens gesaghebbende mening sal 
aankondig dat Rusland daarin 
geslaag bet om die atoombom 
te vervaardig. Dit sal gepaard 
gaan met 'n waarskuwing dat 
Rusland geen inmenging met sy 
buitelandse beleid sal duld nie. 
Dit sal die finale afronding wees 
van sy beleid om aile saamwerk
pogings met die Weste te laat 
verongeluk, besluit die blad. 

.,Dio O.B.'' word gedrult deur Pro 
Ecclesla-Drukkery Beperk, Slellenboscb, 
vir dle elenaars en uttgewers: VOOR-
2LAG (Edms.) Beperk, Groote Kerk
gebou 703, Posbus 1411, Kerkpleln, 
Kaapatad. 

Nog~n 

Terugtog 
Brittanje het besluit om 

ook sy troepe uit Japan terug 
te trek, volgens 'n amptelike 
verklaring. Die rede hiervoor 
is die gcbrek aan mannekrag 
in Engeland en die tekort 
aan dollars. Op die oomblik 
is daar etlike honderde Britse 
troepe in Japan. 

KOJ\"'NGIN WELHELl\:IINA 
wat 49 jaar sonder onderbre
king aan die roer van sake in 
Nederland gestaan het, sal bin
nekort tydelik afstand doen van 
die troon ten gunste van haar 
dogter, prinses Juliana, die 
troonopvolgster. Die koningin 
het hierdie besluit geneem as 
gevolg van gesondheidsrcdes. 

seer 

Wil Eertydse 
Bondgenote 
Nou Verban 

Churchill en sy Konserwatie
we Party wat tydens die oor
log hand om die lyf met Rusland 
gesit het, bet die afgelope week 
'n besluit geneem waarin bulle 
versoek dat die regering teen die 
Kommuniste in Brittanje optree 
omdat bulle die ,Christelike ge
loof in Brittanje wil vernietig 
en 'n Godlose staat <laar nil 
stel". 

Die Kommuniste is daarvan 
beskuldig dat hulle die indirekte 
oorsaak is van die Britse krisis 
en dat hulle die Britse ellende 
uitbuit omdat die land nou ryp 
is vir Kommunisme. Daar is 
gekonstateer dat die Britse vak
bonde wat die krag van die 
Britse nywerheid is, in gevaar 
staan om deur die Kommuniste 
beheer en gedomineer te word. 

WAARVOOR HET 
S.A. GEVEG? 

Op 4 September 1939 het genl. Smuts aan Duitsland 
die oorlog verklaar omdat laasgenoemde sy grondge
bied van Pole wou terug\'at - grondgebied wat gent. 
Smuts self in 1920 beskryf het as die kiem van 'n 
volgende oorlog omdat dit van Duitsland afgesny is. 

Die oorlog het Suid-Afrika £600,000,000 gekos 
en 10,000 lewens. Daar is geen huise en daar is geen 
vleis, hotter, suil,er en seep nie. En wat hy nog 
bet , moet hy gratis aan Brittanje ilfstaan wat homself 
k.'l;.wt gemaak het met oorlog voer. 

Van watter nut was die oorlog \ir Suid-Afrika? 
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