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HERNU,U INTEKENING OP 
ONS BLAD NOU . 

Jrg. 6. Kaapstad, Wocnsdag, 29 Oktober 1947. 

Dui<.entl~> hn m d \\ ugtt· h et, 
M••lt·rt dit• t•t•n;tt• vlugt.l{riftt• ' a n 
Dif' O.B. in 19-11 wn;k~·n b et , 
die Llad gt•reeld df'Ur mi1ldel 'an 
k omm amlo-intekenin g onh ang. 
Soos rl't'lls aungekondiJ;: i!> ht'
!>luit om oor tc !ikak el \ ~In h it•r 
d if' stt•l,.t•l \'1111 intf'ken in g na 
tlit• dot•ltre rft•ntlt•r s tt'l'>el ' a n 
tlirt·ktt'l intek t•ning. 

• Indien u tot d uwer nog nie 
No. 47 pnsoonlik u intt•kt·nin g op D ie 

O.B. h ernu bet nie, wor tl 
\·r iendelik daa raan h erinner dat 
dit , ·an u \ "l'l wa g word. 

Ooreenkomstig d ie oor .. kake
ling-sbesluit van d ie d irt'lk sie 
m oet die afsending van dif' blatt 
aan k omma ndo-intek enare dt•fi
n itid gedurende die loop 'un 
die \'Olgende maand ge.,tuak 
w ord. 

Indien dit gebeur \'Oordat u 
direk ingcteken bet gaan u nie 

Dalk Hoogverraad-Saak 
Teen Mev. Manie Maritz 

1\lev. Emma Maritz, die weduwee van wyle genl. l\lanie l\laritz, 
is verlede week in haar huis op Bellville deur adv. L. C. Barrett, prokm·eur
generaal "'an Suidwel-i-Afrika, ondervra oor 'n hesoek aau Lourenco 
l\larques tydens die oorlog. 

Op Stf'llenhosch is nmr l\1. F. Toerien deur die speurdiens ondervra 
oor sy eie en under mf'nse se bedrywighede gedurende die oorlog~jare. 

Hierdie onden :ragings staan in verband met die rf'gering se 
"·oorhereidings insake die sogenaamde , verkif'singshom ••. In '\'('t·hand met die 
besoek aan mev. l\laritz moet elke Afrikaner onthou dat hierdic regcriug 
"·ir geen oomhlik geaarsel het om selfs die wedu wee van ' n man, wal deur 
die volk hoog geag word, die skrik op ·die lyf te ja om tog maar iets uit 
haar te kry wat gebruik kan word in die vervaardiging van. 'n , hom" vir 
verkiesingsdoelf'indes. 

Voordat ons vrrt el wat dnnr 
gebeur hct wil ons verdui<lelik 
dat oorccnkomstig die bt•p(llinr,s 
van ons wet 'n persoon tr,.n wic 
'n aank lag hangrnde Is nic mng 
ondervra wor<l dcur die polisic: 
tensy die pcrsoon ecrs ge
waarsku word dat by ni!{S 
hoef te se nie, maar dot wat 
by se as getuirnis teen hom 
gebruik kan word. In hicr•lic 
geval was dit nie die pollsie 
wat die vrae gcstcl hct nle 
alhocwd daar 'n speurdcr tccn
woordlg was maar wei 'n 
prokurcur-genemal; en nogal 
nie eens die prokureur-scr:eraal 
van Kaapland nle, maar we! 
mnr. Barrett van Suldwc.,
Afrika. 

DUI1.'SE IH>XStTJ, 

TREUR I GE VE RSKYNSEL 

Ons ag dit ons plig om ann 
ons lesers t e beklemtoon,dat ons 
hier te doen het met 'n advo
}{aat, ' n man wat die posisie 
beklee van prokureur-generaal, 
wat belas is met die taak om 
gctuienis wat voor hom gcle 
word deur die polisie onpartyclig 
tc hcoordeel en om dan tc r·e
sluit of 'n vervolging moet plans
vind. Die taak van 'n proka
reur-generaal is beslis n!e die 
van 'n sp.-urder nie. Die man 
wat moet vervolg kan nie ge
lyktydig getuien!s afle in die 
sank nie. In hierdie geval hct 
die kroonvcrvolger, sonclcr om 
haar te waarsku, probeer ge
tuienis ){ry van 'n vrou, wat hy 
sil hy gaan aankla van hoog
verraad. 

l\lur. Barret beweer da t h y ge
stuur is <leur die l\linister n m 
,Ju.,tisie. Ons weet nie wat d ie 
m otief van die i\linist er was om 
ecn van sy h oe a mpten ar e op 
so ' n sending tl' s t u ur nie ; ons 

<Vervolg op bls. 3l 

Britse 
Vir 

Juwele 
V.S.A. 

Die Britso ~·olk is versoek om 
al hul goue kleinode en juwe
liersware aan die skatkis to 
oorhandig sodat dit vir dollar11 
verkoop kan word om Brit
tanje in sy ekonomiese herstel 
te help. Die oprocp is gPdoen 
deur die Britse minister van 
finansiss, mnr. Hugh Dalton. 

\\"at mnr . Bar r l'tt getl ot•n het 
wus die , ·olgemle : hy ht>t mt'\'. 
:"la rits gt'vra om t rt•nt "<'kt•re bt•
sot>ke wat sy na J,our.-neo 1\far
que!ol sou ond('lrneem het gedu
rende d iP oorlog. U y wou Wt't't 
of "Y die D uitse lmnsul dnur 
ontmoet het en hy won voor ts 
weet of liY tlanrhel'll geglltlll bet 
met bootl.,knppe n m dr. ,J. 1•'. ,J. 
van R en.,bu r g a nn d io Duitt.t• 
konsul. 

Ons weet nie of mcv. Maritz 
dit bcsef hct nie, maar dit is 
vir ons duidclik dat h!Prdic 
vrae gestel was rnct die doc! 
om gctuienis in te same! teen 
dr. Van Rensburg vir die f;O

genaamde, .,verklcsingsbom"
wat natuurlik nlks andcrs is 
as die vervolging van dr. Van 
Rensburg nie. 

0.8.-LEDE IS WELKOM IN 
A 

A.P ., SE MNR. HAYENGA 
Toe m e\·. ':\Ia ritz ' erldnar dat 

sy die Duit<~e kon'lul nie lu•n ni(' 
en dat sy van dr. \ 'an Re nsbu rg 
Jt<'en boodskap gt•k ry h t•t nie, 
het m n r. Barrett nie gt•a a r,..t•l 
om d ie arme wednwec d it'\ skrik 
op die lyf te ja m~>t die mt'dt'
tleling dat sy ,·a n h oog, t'r raad 
aangekla gna n word ; voorts bet 
hy hilar nnngt'raai om reg~ad

vies in te w in. 

.,Lede van die Ossewahrandwag is n et sulke goeie Afrikaners !-iOOS ·dr. 
.Malan en ekself," het mnr. N: C. IJa,·enga "·erlede Yrydagaand op 
l\lemel "·erklaar toe hy die posisic , ·au lede "·an die O.B. in die Afrika
nerparty behandel bet. Die Afrikane t'f)Urly h et nog nooit lede Yan die O.B. 
lidmaatskap geweier nie. Die party ~e dcure is oop "·ir ondersteuner l"i , ·au 
aile uasionaalvoelende groe1u~ en hy is gladnie hang dai nasionale 
t-amewerking deur die aanwesigheicl van lede van die O.B. in gevaar ge!'itel 
word nie. 

Spr. het gese dat hy nooit lid 
van die Ossewabrandwag was 
nie en nooit die Ossewabrand
wag se. ideologiese opvattings 

.............................................. 
.WAARVOOR HET 

S.A. GEVEG? 
Op 3 St'JJtember 1939 bet Brittanje oorlog aan 

Duitsland vt>rklaar. A-; et>n van die oogmerke van die 
oorlog is gt>not'm , ·eiligheid en vrede. Die oits lag van 
die oorlog was dat J<;uropa in twee verdcel is met 'n 

i drl'igende oorlog tussl'n Oos- en Wes nog voorda t 
formele n ede mt't Duits land ~esluit is. 

Tot watter nut \l·as die oorlog , ·ir die wereld ? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

onderskryf het nic. Scdcrt die 
tyd dnt die Afrikant•rparty ge
stig is, hrt hy cgter die stand
punt ingenccm dat die Os5ewa
brandwng bcstann uit goeie 
Afrikaners. 

IA>dt' van d it• Os~~wabrantlwag 
is tlus n ooit litlmaat-.kap n m tlie 
pa rt.r gl'wt•it•r nit•. ,.Ek glo tlat 
a ., on;, w it vor tler, ons dit• M;tm~>

\\t' rking ,.1111 uh nal m ot•t h t\'' het 
m nr. Jln\ c nga ~t·sf. 

Lcde van die O.B. kan !cdc 
van die party word sonder dat 
die party hu! ldcologiese op
''nttings nnnvanr. As gcvolg 
hlcrvan, hoop spr., sal danr ge
le<'ntheid vir magtlge samewer
klng wees. Spr. , ·ret•s., gl:ldn ie 
dut naslonale s:am ewerking deur 

die aanwesigheid \'an ttie O.B, 
in g evuar gest el word nie. 

Hulle ondersk ryf die belcid 
van d ie part y en as Ieier necm 
hy die O.B.-lede ter goedt•r trou 
aan. Daar is geen uanduid ing 
<lat bu lle by die pa rh m t•t an
der mot iewe as slPg!ol <li<• hoog ... t l' 
aangesluit h ct nil', of dat b ulle 
die purty se snm ewer king m l't 
die :Sasiona le party in gevanr 
wil s tel nie. 

H y is daarva n oortni~r d:t t 
elke l:d ,·an <lit> O.B. in d ie 
pa rty Yoornem ens is om die oor
eenkoms tuss<'n die A.P. en tlie 
H .X .P . uit te voer , het m nr. 
Havenga verklaar. 

Lede va n d ie Ossewabnmd
wa g wat by die Afrlkanerpar-

u Ianger die blud !try nic - waar
oor die direks!c baie spyt sal 
wccs en waardcur u gcvaar loop 
op die gcrcclde kontak met u 
leiers en met die stryd van die 
Osscwabrandwag te verloor. 

Dit is gevolglik dringend nood
saaklik dat clke lid van die 
Ossewabrandwag onmiddellik op 
Die O.B. intckcn . 

I ndicn u dit nog nie gedoen 
hct nie vul dan die intekenvor m 
op bladsy ses dadellk in en stuur 
dlt sanm met u in tekengeld 
direk ann die maatskappy. Dui
sende het d it reeds gedoen! 

In di<' t yc waarin ons vandag 
Ice!; wannrcr tocstande onder
hewig is nan skiclike vcrande
rings; wanneer verwikkelinge 
van nllcrlci aard, waarby d ie 
O.D. in toenemcnde belangrik
hcid bctrokke is, mekaar sn el 
opvolg; is dit meer as ooit te
vore noodsaaklik dat die mond
stuk van ons bcweging gereeld 
deur elkc O.B.-gesin ontvang 
sal word. 

Die Ossewabrandwag verwag 
dat clkc lid sy plig sal doen. 

... .. ···------·· ···--· .... 
I 

Het Teen i 
Brittanje 

Geveg 

'n Aantal veterane nit 
die l<~ngclse Oorlog wat 
onlangs die re-u11ie van 
ondstryders te Klerks
dortJ bygewoon bet. 
lfulle b van I. na r.: 
Komdt. J . W. Viljoen, 
Zeerust ; komdt. J. J . 
l\lyburgh, l<'lorida ; dr. 
11. D. \'311 Broekhuizen, 
P retori:l; kapt. Henri 
Slegtkomp, lUiddelburg, 
1'vl. ; kaJ)t. J . J. Naode, 
Zeerust ; mnr. P. J. ~lol
der , burgemeester van 
l{le.:-ksdorp t'n Yoorsitter 
\'811 re-unie; mnr. I. J. 
l\lulder Yan Klerksdorp 
wat aanwesig was by 
die gcY:mgPneP' iug Yan 
Wins ton Churchill; en 
mnr. T. Donges, llei
delberg. 

ty nunsluit onder necm om 
lcundidate va n die samewer
l((•ndt' par b·e tt>n voile te on
th•rstt•un . 
Mnr. Havt·nga het gese dat 

hy 'n t.nar dae gelede die kans 
gl•hnd bet om senator te word, 
do;; sy eerste doe! is tans om 
die prestige ,·an die Afrikaner , 
wqt gedurendc die afgelope aan
tal jare gednal het, te herst el. 
Hy hct die hoop uitgespreek dat 
samt•\\'CI king uiteindelik sal lei 
tot algch<'le cenwording van die 
Afrikancrvolk. Eenhcid moet 
cgter sprult uit vertroue en moet 
nie ge!orseer word nie. 
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111 AATSKAPPYV ERGADERING 

Het Zuidafrikaanse Onderlinge 
Lewensverzekering-Genootschap 
102e ALG~IENE JAARVE RGADERING I 

I 
Fondse Oo rskry Vier-en· V y ftlg miljoen P on d 
Groot Toenam e in Led et a l e n V ersek ering 

VOORSITTERSREDE 

Die 102e Algemcne Jaarverga
dcring van Het Zuidafrikaanse 
Ondcrlinge Levensversekering
Gcnootschap is op Maandag, 27 
Oktober 1947 om 2.30 nm. gehou. 

Die voorsitter het die vergade
ring as volg toegcspreck: 

Dames en Here, 
Ons vergader vandag as mede

lcde van die Ou Mutual op sy 
algemene jaarvergadering om 
die verslag van die Direkteure 
en die Rekcnstate en Balans
staat ten opsigte van die af
gelope boekjEJ.ar tc oorweeg. 

Die hoofbestuurder sal die 
kennisgewing wat hierdie Yer
gadering beU! lees. 

Daar i's die vcreiste kworum 
teenwoordig en ek vcrklaar hier
die vergader ing behoorlik ge
konstitueer. 

Die direksie was weer daar
toe in staat om die verslag en 
die rekenstate gedruk en aan 
allc lede uitgereik te kry en u 
kan hulle as gclecs beskou. 

E l SE 

Gedurende die jaar hct ons 
1,284 lcde weens stcrfte moes af
gee en die betrokkc polisse, nl. 
212, was minder as vyf jaar van 
krag. Die gemiddl'lde ouderdom 
by inskrywing luagtcns hierdic 
polissc was 40 en die bedrag 
uitbctaal was £143,854. Daar was 
eise kragtens 40 polisse wat meer 
1\.'! 55 jaar van krag was. Onder 
die was ons ecrstc honderdja
ri~c wat in die .iaar toe die Ou 
Mutual opgcrig is, geborc is en 
hy was vir 73 jaar vcrscker . Sy 
polis, oorspronkllk .£1,000, is met 
bonusse van £2,936 tot £3,936 ver
hoog. 

Ondanks die grootliks ver
meerderde ledetal, hct eisc 
weens dood met £136.617 toege
neem, naamlik van £1,544,066 in 
1946 tot £1,407,H9 wat sorg en 
diskriminasie in die keuse van 
lcwens wecrspie(iJ. Huidige ledc 
is daarop gcregtig dat d iegcnc 
wat d ie voorrcg ontvang om as 
lede aanvaar tl' word elke voor
uitsig van 'n lnng lcwcnsduur 
sou he. 

ST ERI•'GE V ALLE 

Onder die stcrftl's wat ons be
treur, was: 
• Mnr. James C. Hoole, Kassicr 
van die Ou Mutual· van 1903 tot 
1!!38, wat op die ouderdom van 
74 jaar met pcnsiocn oorlede is. 

Mnr. T. E. Jnmes. Distriksbc
stuurder te Pietcrmaritzburg, 
wat op die oudcrdom van 62 
oorlede is, nadat hy slegs ses 
maande met pensioen was. 

Mnr. A. C. R. Bamford Dis
triksbestuurdcr in Oos-Afrika, 
wat op die vroe\' onderdom van 
43 jaar, na 'n lang sickbed, oor
lcde is. 

Mnr. L. 1\t. du Toit wat vir 
15 jaar 'n nuwc-bcsigheidsver
teenwoordigcr op Call'rlon was, 
wat met pensiocn op die ouder
dom van 76 jaar oorlcde is. 

AFTRE DENDES 

Afgesien van vcrlicse weens 
dood, het die Ou Mutual die 
dienste van 'n aantal distriks
bcstuurders en gcwese vertecn
woordigers weens aftrede as ge
volg van oudcrdom of swak ge-
sondheid vcrloor. · 

Mnr. H. J. Alexander, Waarnc
mende Distriksbestuurdcr op 
Benoni voor hy in krygsdicns 
gcgaan het; mnr. B. \V. M. Sen
net, voltydse vert<>envoordiger in 
die Oranje-Vrystnat vir 21 jaar; 
mnr. G. V. MunGavin, dis
tril{sbestuurdc:- onder die Dur· 
banse takbesigheid; mnr. D. 
J. Botha, Distriksbestuurder 
op Cradock, Craq,ff-Reinet, P ot
chcfstroom en Kanpstad; mnr. 
H. H. A. de Vos, Distriksbe
stuurder onder die Oranje-Vry
staatse takbcsighcid, en mnr. 
P. M. van der \Vesthuizen, Dis
triksbestuurdcr op De Aar en 
onlangs van Paarl. 

Die :Oirekteurc wat vanjaar 
volgcns rotasie moes actrcc, was 
dr. J. G. van dcr Horst, en die 
here C. \V. H. Kohler en R. van 
Sclm. Die here George Barnes 
en R. W. B owen is ook bcnoem. 
As 'n gevolg van die vcrkiesing 
pas voltooi, is die drie aftreden
de Dirckteure herkies. 

NUWE BESIGIIE ID 

Die n uwe bcsigheid wat van
jaar voltooi is, hct £30~ mil
jocn oorskry - 'n vcrmcerde
ring van meer as £8b miljoen bo 
vcrlcdc jaar se syfer. Hierdie 
prestasie van 'n 40 pcrscnt-toe
namc, weerspieEH sowel die mate 
van onder-assuransic en die fi
nansii'le wclvaar t van Suidelike 
Afrika. U sal seker ook u huldc 
wil bring aan die wakkcrhcid en 
docltrcffendheid van ons buite
muursc pcrsoneel. 

ONKOSTE 

Die onkoste is die hoogste in 
die geskiedenis van die Ou Mu
tual indien gesien as 'n persen
tasic van die prcmies. Die toe
name is hoofsaaklik tc wyte aan 
die groot hoeveelhcid nuwc be
sighcid gesk ryf; aan die groot 
duurtetoeslag aan die pcrsoneel 
-sowcl binne- as buitekant be
taal - en aan die bctaling van 
introduksiekommissie op ver
bandslcnings. I ndien hicrdie 
syfer verander word .om die uit
wcrking van die groot volume 
nuwc besigheid uit tc skakel 
sal daar gevind word dat di~ 
vernuwingstarief mindcr is as 
die crvaar in 1942, en om ver
want t c wees aan die tnricf in 
~939, di~ laastc vooroorlogse 
Jaar. D1e koste van die ver
kryging van ons groot nuwe 
bcsigheid het 'n gestadige af
name weerspiceL In 1939 was 
dit £1-16s 6d. vir elke £100 aan 
nuwc assuransie gcskryf. Verlc
de jaar het dit tot £1 15s. 1d. 
gcval en vanjaar is dit verder 
tot £1 13s. 5d. vcrmindcr. Polis
houcrs kan gcrus \\'('CS dat die 
bcstuur van die genootskap 
voortdurend behccrs word deur 
dieselfdc gees van besparing as 
in die vcrlede. 

PREl\UE-INK O:\f!STE 

Die prel!lie-inkomste hct ge
durcnde d1e afgclope dric jaar 
annsicnlik toegeneem, synde 
£4,409,885 vir 1945; £4,794,184 vir 
1946 en £5,397,946 vir 1947, met 
toenames bO die vorige jaar 
van .£448,166; £384,299 en £603 762 
onderskeidelik. Tcrwyl dna~ 'n 
nfnnmc was in 1946, was die 
1947-tocname die hoogstc op 
rekord. 

F ONDSE 
Ons totale fondsc, insluitcnde 

pcnsioen- en ander inwcndige 
fondse, oorskry £54 miljocn. Ons 
<>ffektebeurssckuritcitc op 30 
Junie 19·17 word in ons balans
staat teen meer as £800,000 on
derkant hul markwaardc gctoon 
en gedurende die jaar hct ons 
'n wins van £405,898 op die ver
koop van effektc gcmank. AI 
die cicndomme wat die Gehoot
skap moes oorneem in die ver
lede omrede die nie-betaling van 
kapitaal en rente en die in ge
breke bly om 'n redelike be
drag tc verkry ten tydc van die 
oprocp van die vcrband, is nou 
vcrkoop teen prysc wat hoer is 
as die boekwaardcs. 

U sal merk dat al die perselc 
hehorende aan die Ou Mutual, 
vcrsprei dwarsdeur Suidclike 
Afrika slegs op .£1,548,494 ge
wanrdccr word. Hicrdic waar
dcring is £412,411 onder die Mu
nisipalc Waardering van hierdie 
eicndomme. Boonop hct ons 'n 
gcbcurlikheidsfonds van £750,000 
en 'n beleggingsrcserwcfonds 
van £540,265. Ons !cdc kan dus 
gerus wees dat ons bates • ten 
vollc vcrseker is en gocd bokant 
die waarde is waarop hulle in 
die Genootskap· se boeke staan. 

\'E RIIOOGDE TARIEWE 

Ledc sal merk dat die af
waartsc nciging in die rcntc
kocrs van die Genootskap se 
fondsc cindclik stopgesit iJ. 

Vcrlcdc jaar is melding gc
maak van die fcit dat ons nuwc 
terrcin bctrcc het deur 'n bc
kendstcllingskommissic aan te 
bied ten cinde nuwc vcrban~
lenings tc kan aangaan. D1c 
rckcnstatc voor u toon hoc docl
treffcnd hierdie nuwc vcldtog 
gcwcos hct, maar die vollc uit
werking van die hoe~ rcntckoc~s 
op vcrbandlenings IS nog Jlle 
gevoel nic. Dit sal mcde-lcdc 
miskicn intcresscer om tc vcr
neem dat tcrwyl die gewone rc n
tekoers op nuwe beleggings in 
1945 slegs £3 8s. 10d. was, dit ~n 
1946 gestyg hct tot £3 17s. en v1r 
hicrdic afgclopc jaar nog verdcr 
gestyg hct tot £4 lls. 4d. Cc
durendc die jaar het die vcr
bandsbclcggings gestyg van £6,-
800,000 tot byna £13i miljo?n. 
Ten "Cindc hierdic groot vcrphg
tings tc kan nakom, is staats- en 
munisipalc effckte tcr waarde 
van mt•cr as U miljocn verkoop 
en 'n wins van mecr as £400,000 
is daarop gcmaak. Teen die cin
de van die jaar hct die gcsa
mentlikc be leggings vir 55.7 per
sent bcstaan uit beurs-sckuri
tcite; vir 9.1 persent uit andcr 
munisipalc lcnings; vir 25.5 per
sent uit verbande; vir 1.4 per
sent uit sltuldbriewc en \'ir 5.3 
perscnt uit polislenings. 

OUDITEURSVERGOEDING 

Die groci van die Genootskap 
- sowcl ten opsigte van die 
grootskaalse nuwe bcsighcid 
wat aangcgaan is as van die 
groot aantal verbandlcnings wat 
uitgercik is - het die ouditcurc 
baic mccr werk bcsorg en u 
Raad bcvccl dcrhalwc ann dat 
hul jaarllkse vcrgoeding vcrhoog 
moct word met £300 elk. 

J AARLJI{SE \'ERKIE SI;\/GS 
'n Vcrklaring oor hieroie !lank 

is aan aile polishou.ers gestuur 
en u dircksil' reken dat dit u 
sorgvuldigc oorwcging vcrd!c~. 
Hy wil die aandag bepaal by d1e 
feit dat die Cenootskap in elk 
van die afgelopc drie jM.r v<•r
kicsings moes hou , die koste 
waarvun nic allccn vir die polis
houcrs omstrccks £10,000 beloop 
het uie, maar ook die perflo
nccl annsienlik mecr wcrk be
sorg hcL Die omvang van hier
die bykomstige wcrk sal bcsef 
word as hicr vcrmcld word dat 
stembricfi<"' uitgcstuur moct 
word na nie minder as 180,000 
!cdc wnt oor die hclc subkonti
ncnt van Suidclike Afrika sowcl 
as in oorscsc Iande verspr<'i is. 

U direksic sou gelukkigcr ge
voel hct indien polishoucrs in 
sterkcr ectalle gestem het by 
hicrdie verkiesings. By die jong
ste Vl'rki(•slng byvoorbceld het 
slegs 22 pcrscnt Yan die stem
gcregtigdcs van die Gcnoots!{ap 
hul stcmme uitgebring. 

As ged(•cltelike verklaring vir 
hierdic lac persentasic kan gc
nocm word oat 'n aantal polis
houers vcrklaar het dat hullc 
nie bcvoeg is om tc stem nic 
aangcslen hulle die a~pirant
kandidate nie ken nic. Hicrdie 
toestand van sake is onvcrmy
dclik waar die Gcnootsltap so 'n 
uitgcbrcidc lys polisboucrs hct, 
en dit is hier waar die d ircksie 
aan die polishouers die nodige 
Ieiding kan vcrskaf dcur die· 
gene tc nomineer' wat hulle as 
gcskikte lumdidate vir die toc
vallige -.ukaturcs beskou. \Vaar 
sodanigc nominasics gcdoen 
word, lc die dircksie hom in die 
eerste pick daarop toe om man
ne met die nodigc ondervinding, 
oordcclkundighcid en rcpulasic 
tc nominecr wat hullc as die 
waardcvolstc aanwins vir die 
Cenootsltap beskou. Die gevocl 
is dat sommigc van die onlang
se verkicsings oorbodig was en 
dat indien die verkicsingstelsel 
moct bly boortbcstaan, daarop 
een of ander manicr stappe ge
docn moet word deur die polis
houcrs om dit te verbctcr. 

Ek het tans 'n oorsig gcgee 
van die vcrnaamste bcdrywig
hede in die afgelope jaar. 

Die ledc moet gclukgcwcns 
word mel.. die pragtigc vooruit
gang war dcur die Genootskap 
<Vervol~ in vol"ende kolom) 

Opwekkingsweek: 
V.P. Teleurgestel 

Verlede week bet die Verenigde Party sy krag te in Kaap
land gemonster. Kabinetministc rs, volks raads lc d e, pro,·ins ia
l eraadslede, organiseerders, voorsitters en sekreta risse van 
die regeringsparty bet op Kaapland toegesak m et 'n stort
vloed van woorde, rolprente, jaa rts e wors, koek, koffie en 
danspartye. Van die ooste tot die weste, \'an N a m a kwaland 
se diamantkus tot Yer anderkant Oos-Londen, waar die Prins es 
die droogdok geopen bet; op die platte land en in die stede 
ja oral was die Verenigde Party aan die woord. 

Dit kon 'n indrukwekkende 
kragmom;tering gewees bet. Dit 
was nie. 'l' rouen!l, verlede week 
bet t retrcnde bewys gelewer dat 
Kaapland s trum teenoor die Ver
enigdc Partl. lnstede dat die 
,opwekking<sweek" die vonke 
van gloeiende geesdrif vir veldm. 
Smuts se party in Kaapland 
laat spa t bt>t, kan beswaarlik 
uit die ullse van koue vuurtjies 
vlammetjies geblaas word. 

KLEIN GEHOORTJIES 

D ie ,opwekkingsweek" het 
misluk tcnspyte daarvan dat die 
Verenigdc Party-organiseerders 
allcs in hul vcrmoe gedoen het 
om 'n sukscs daarvan te maak. 
Dit het m isluk omdat die Vcr
cnigde P arty cenvoudig nic 
daarin kan slaag om d ie publiek 
,op te wek" nic. Vir <He Ver
enigde Party moet dit verbys
terend wccs dat self s m inisters 
maar gehoortjies van tussen 'n 
vyftig en hondcrd mense in 
vestings vl\n die party getrek 
het. Min J. \V. 1\olusbet bet in 
sy eie kiesafdeling maa r 70 
m ense; en op Malmesbur;\' maa r 
80 m ense toe~espreek. En dit 
bet gebeur onder die propa
ga nda-gekletter van ,.opwek
k ingsweek". 

Hoewcl clkc verhoog in Kaap
la nd vcrlcdc week deur ' n V.P .
sprekcr beset was, is nercns 'n 
nuwe geluid gcmaak nic. Die 
oorbekcndc ou V.P .-storietjics is 
maar weer herhaal en mccstal 
volgens bekcndc patroon vir die 
soveelstc maal voorgedra. Die 
publick hct weer gehoor dat die 
regcr ing die oor'log suksesvol 
deurgcsicn het; dat d ie regering 
ook die vrcdc gaan peursicn; 
dat S . .ol\. bctcr daaraan toe is 
as andcr Iande; dat die foutc 
van die rcgering maar van ad
ministratiewe nard is en nie die 
groot bcginsels raak nie; dat 
die opposisic onbevoeg is om die 
land te regccr; dat veldm. Smuts 
'n groot man is; erm. ens. tot 
verve! ens-toe. 

INGETO~:!Io'HEID 

D ie hoogtepunt van die op
wekkingswcek was ongetwyfeld 
die vergadcring van vcldm. 
Smuts in die Kaapstadse stad
saaL Dit was cgtcr n ie 'n skit
te rende hoogtcpunt nie. Soos 
die gcval met alle koortjiesver
gaderings is, het 'n betaamlikc 
ingetoenheid die vcrrigtinge ge
l:tenmerk en is dit nie ontsicr 
met onstuimige geesdrif nic! 
Volgcns bckende patroon hct 
vcldm. Smuts wcereens licflikc 
vcrgesigte gcsicn van 'n vrcdlgc 
Suid-Afrikn. onder 'n gemoedc
like V.P.-bcwind. 

Die enig .. t e belangrike \'<'r
klar ing wa t gedurende die 
bele wt>t>k in Kaapla nd gt>
doen is was die aankondi
ging va n \ el<lrnaarskalk Smuts 

gcmaak is, vera! in d ie afgelopc 
jare. Ons gaan van krag tot 
k rag voort en bou 'n Genootskap 
op van ongci;wenaarde sterktc 
en stabilitcit wat uitsluitcnd 
bestaan vir die welsyn en wcl
vaart van sy lcde e n vir die
gene wat in die toekoms ons 
uitnodiging a.anvaar om aan te 
sluit as mcdc !cdc. 
D a mes en H ere, 

Dit docn my nou genoee om 
voor te stcl dat die 102c J aarver
slag van • die direksie vir die 
jaar wat op 30 J uni,e 1947 ge
sluit het, tesame met die by
gaande · fi na nsiiHe verklar ings, 
goe~ekeur en aaneeneem word. 

oor sy party se kll'urbt>leid. H y 
wil die naturelle .,integ reer" in 
d ie blanke samt'lewing, omdat 
die ekonomiese ontwikkeling va n 
S.A. a fhanklik is m n naturelle
a rbeid. Hy \\ il egte r die natu
rt>lle in , pa ral<•llt•" dorpe, a part 
\ a n d ie blankes naby die n~·wer

bt'de, buisves. \\'ie aan die 
kleurlinge s e bestoa nde regte wil 
torring sal met die V.P. t e doen 
kry, bet by gewan rsku. 

Vcldm. Smuts hct in Kaapstad 
gcsc dat die Herenigdc Nasio
nale Party 'n algcmene verkie
sing net na die koningsbesoek 
verwag het, en gevolglik hul 
kragte met voorbarige voorbe
reidingswcrk verspil hct; dit 
mag so wces. Maar dicgcne wat 
V.P.-opwekkingsweck deu rge
maak het vra hullcsclf af: waar 
is veldm. Smuts se kragtc! Hou 
hy dit in reserwe? 

En hoop hy dat die ontplof
fing van sy verkicsingsbom hier
die ,reserwc" sal opwek! 

Indie Kla 
S.A. Weer 

A an 
Nieteenstaandc daar dood en 

verderf in IndH\ hecrs as gc
volg van die grootskaalsc broe
dermoord tussen ondcrsteuners 
''an Pakistan en Hindustan , 
gaan die IndWrs in die V.V.O. 
voort met hulle vcrmetcle stryd 
teen d ie Unie1 

Cedurcnde die afgelope week 
is Suid-Afrika daarvan beskul
dig dat hy in gcbrcke gebly 
hct om uitvoering te gee aan 
die besluit \'an die V.V.O. dcur 
tc weier om die aansoek van 
die regering van Indii\ te aan
vaar as grondslag vir samespre
kings, en dat daar geen stappe 
g-edocn is om die diskrimincren
dc wetgewing teen Indiers in 
Suid-Afrilm op tc hcf nic. Hulle 
hct die V.V.O. gcvra om op te 
tree. 

<Van die V.V.O. het genl. 
Smuts die afgelopc week gese: 
,.\Vaarom sal ons, ons steur wat 
die V.V.O. se. Ek het groot 
rcspek vir die V.V.O., maar hy 
is nog onvolwassc. Hulle praat 
daar van tocstandc waarvan 
hulle gccn bcsef het nie.") 

Lewenskoste 
Byna 50 Pst. 
Hoer As 1938 

In Septem ber was die gt>
middelde le\\en~>koste in die 
Unie 4.0.9 per'>t>nt boer a'> in 
1938, soos blyk uit die s~ofers 
van die Hantoor vun Sensus 
en Sta tistiel{ wa t nou vr yge
stel is. 

Ontleding mn die syfen 
toon dat die lcwt>nsko'>te in 
die lJnie maand na maand 
b oer klim. In vergeh ·king 
met Augustus was dil' lewens
koste in Sept('mber 0.4. punte 
boer as die voorafgaande 
maand. 

Daar was 'n Yt>rboging 'in 
die prys Yan grO<'n tt> en kle
rasie, terwyl daar 'n daling 
in die p rys -.·a.n eiers en was-

. sto""''e wa•. 
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JODE WIL BESKERMENDE 
A 

WETGEWING HE 
Die politicke korreepondent van The Je~i~h ll••ruld waar .. ku '-Y 

lel-Cr!', in die uitgawe van 10 Oktober, dat die Britse Kon!"c•rvatiewe Party 
ge"·aar lool' om die wPg van anti-semitisme op te gaan. lly Ycrtd dat 'n 
ufgevaardigde op die Pa~ty se kongres verklaar het: _,In .l'ale~tina word 
elke maand twintig Brit!'\e soldate vermoor en die enigsh• lwio~orgdheid '"at 
die IJdt!oe Soeiali~tie!'e r.-gering openhaar is dat daar tog ni•• anti·Sl'mitif'se 
uithar~tiugs in Engeland moet voorkom nie." 

Dlt> korrespondcnt vrrtrl 
voorts ann sy lesers dn.t hlt>rdlr 
tocsprnak met luldrugti!W np
plous deur die afgcvnnrdlgdes 
ontvang is. Di., glo juiM die 
knoop - die nflt~'uurdiltdr'l 
mo~., oen!>IQ nlik nie di~ tof'
"pruuk ~tee.,driftiiC onh ang h l't 
ni~! Sou die Engl'l"e ,Jodt• d:m 
n•rwug dat h ul rasjtf'notr in 
P nle.,tina m aar dit• Urittc• nhbnr 
knn dood e n kurnufft•l ~;ondrr 

dat die Engelo,r in l<~llltl'ltmd 'n 
oog d.aaroor mol't knip~ 

DIE SO:\DEROK 

Die korrcspondcnt glo ten 
slothl dat selfs die groot poli
tleke partye in Engelnnd voort
nan die Joodse kwcsslc vir elek
siedoeleindes gaan gebruik. 
,Die ou sondcbol{ knn weer in
gcspan word om ann bewind 
te kom, net sooa Hitler In 1933 
gedoen het," beslult die korres
pondent. 

Dit is nie die cerate keer dat 
getuicnis van 'n groeiende anti
Joodse gevocl In J:o~ngelnnd gele
wer word nh•. Ht>elwat bcrigtc 
het die bultcland bereik van 
anti-Joodsl' hetoglngs en verga
derings, ens., wnt In London sou 
plaasgcvind hct. Die anti-Joodse 
\'Cldtog word glo gclcl dcur die 
pasgcstigtc Bond van Oud-Ge
diendcs wnt die piiUlSvcrvanger 
of .opvolgcr van Sir Oswald 
Moselt'y sc Brltsc Bond van 
Fascistc Is. 

I>IE ,\GITATOR 

The Jewish Herald berig dnt 
die stygcndt• Fascistiesc agita
slc dv:arsdeur Brittanje Sonrlag
nand C21 Sopt.> die toppunt bc
reik hct toe Geoffrey Hamm in 
hcgtcnis gcnccm il>. Die blad be
skryf Hnmm as ,een van die 
vcrnaamstc Fascistiesc Agita
tors". Hamm is in hegtenis ge
ncem net nadat hy In die Oos
Ein<ll' van London 'n opl'nbarl' 
monsl<•rvergadering tocg<•spr<·ck 
hl'l. 

Hamm sou by di<• gcl<•entheld 
gesii het: ,Binn" \Yf jnnr !ml 
miljoent" Brittr die bond onder
o,tf'un in o,y o,tr)d tf'rn mongoolo,e 
f'n i\ .. iutir.,e Kommuni-.nw t•n 
tt•f'n di1• lwdreigin~r \'Un die In
tcrnn.,ionalr Jood"e GP.Idmug." 
Voorts sou Hamm. wat ocn
skynlik 'n voorgevoel gchnd het, 
verklaar het: ,lndlen ek in hcg
tenis geneem word, sRI ek die 
stryd vanuit my tronksel voort
sit. Ons steur ons nle aan die 
Direktcur van Opcnbare Aan
klagte nic. En, as dnnr in die 
tockoms ccn van ons !cdc in 
hcgtenis geneem word sal ons 
weicr om verhoor te word deur 
Daniel Hopkin." 

The Jewio;h Hcruld verduide
lik dat Danil'l Hopkin 'n Lon
<lonse maglstrnat is ,wat on
langs 'n tocspruak in 'n Lon
<lon'le sinagoge gehou bet." 
Voort'l vertel <lie blad dat Hamm 
wei in dil' hof ,·oor mnr. Hopkin 
n.•rskyn bct. 

<Sapa-Rcuter bet berig dat 
Hamm op Saterdag 18 Oktobcr 
met £2~ bcboct is, wat 12 maan· 
de lank opgeskort is op \'OOr
waarde van goeie gedrag.> 

TOETSSAAK 

Hamm is gearresteer om van 
sy geval 'n toetssaak te mnak. 
Die rctering wou uitvind of die 
bestaande wetgewing toereikend 
is om die Faseistiese agitasie te 
stop. The Jewish Herald vcr
klaar dat die agitasie kragtige 
en wydvertakte steun genict -
van die aanhangers van aile 
polltlcke partye, hoew~l nie van 
die partyleiers nie. Dit is ln
l(·ressant om daarop te let dat 
.,fnscistiese agitasie" en ,anti
Joodse ngitasie" vir die bind 
blykbaar sinoniem is. 

SI'RI NGBOK L'EGIOE="' 

Mnr ,.Jock" Isacowitz, die hoof 
van die Springbok Lcgioen, hou 
die stappe wat deur die Raad 
van Burgerlike Vryhede In En
geland gedoen word noukeurig 
dop vertel die blad. Die Spring
bok Legioen ~aan born be) \n•r 
\lr wl'tgewing wat ra .. eopM\t'· 
ping ~>al Yerbil'd en wat 'F:t,.ci .. -
tir .. e organisasies on\\ettig sal 
mank in Suid-Afrika. 'fer be
vordering van hierdie docl het 
'n afvnardiging van die I.Rgioen 
glo reeds 'n onderhoud met dr. 
Colin Steyn, waarnemende mi
nister van justisle, gehad. Dr. 
St.cyn sou gese het dat hy nog 
altyd ten gunste van 'n verbod 
op rasscopsweping was. 

Wat 'n toet!>snak betref bet 
die Suid-Afrika.'\no,l' regering 
darem die Britse brwind , ·oor
gespring. Adv. 0. Pirow is on
tangs £40 beboet omdat hy die 
blankes teen die naturelle sou 
opgesweep ht't! In adv. P irow 
se gevnl was d:wr nou wei 
nie sprnk r van opswrping tf'en 
die Jo<le nie, - maar 'n nut
t igr pre3ident iJ. darem ge
skep. 

In die lig van die Jode se 
bcsorgdheld oor anti-Joodse nei
gings wat bulle oral meen te 
bcspeur gaan 'n mens se geda~
tes onwillekt>urig terug na die 
v66r-Hitlerse Duitsland toe 
soortgelyke wolkies so groot 

Uitsprake Wat Waar Bly 
By die monument, 16 Desember 1938 het dr. J. F . J. 

van Rensburg 1tamcns die Oranje Vrystaat gespreek. Die 
Gedenkbock t'Uil die Ossewatrek meld o.a.: ,Dr. J. F. J. van 
Rensburg i.'l op bcsonder hartlike wyse begroet. Toe hy op
staan om tc praat ;,, hom spontaan die Vrystaatse Volk.'llicd 
toegesing en citN,rsdeur sy rcde is hy luid toegejuig ..... . 
Eindelik hct dr. Van Rem1burg die noodsaaklikheid beklcm
toon om '11 licfdcvolle bclangstelling te koester in die si.tkellde 
deel t•an die t'olk en hulle te erke11 as volwaardige lede vaa 
diesel/de t:olk. Wat 011.'1 ge.<tindheid teenoor die Engels
sprckende t·olk.'ldecl betrcf, i.'l dit glad nie nodig om ons 
eie goed te t•crloiJn om die t·reemde te waardeer nie. 

Slegs uit die eenheid t·an harte binne die A/rikaans
sprekendc bct·olking kan groei die grotere eenheid tt'<lt ook 
die andcr rasse 'in Olt.'l land kan saamsnoer in 'n nmtie v:at 
die toekoms met moed en t·crtrotte kan ingaan." 

soos 'n mens s~· hand ann di~ 
Duitae ultspnnsel verskyn hct. 
\\'u.t rrwnwr" n•rtt'l dat dh• anti
,Jood'l<' gt·,·oel in Duit.,laml in 
da:ardit• d:u- '-Y bt'..,Jag ~tekry hrt 
In die Olll'nbar~ vnlmn.,it•-oordt• 
t•n ht•rcH•mdt' bntlplt'l>kl' von die• 
l:uul. Na die t't•rstP woreldoor
log het di1• Jode, wnt In l<'cn
stelling rnet die Duit11crs volop 
geld gehad het om te spandecr, 
na hlcrdle plckke gestroom. Op 
hlerdie plekke was die Jode 
kantjlc van die bnnn en daar 
hct hullc hul geld en hul oor
vlocd onder die neuse van die 
Dultsers genywe. Dle Dultsers 
bet nie daarvnn gehou nie en 
die Jodc het later rluur betaal 
vir hul luidrugtige spog~ery. 

sum-At· Hm . .\ 

Ons weet nle of die I:ngelsman 
wat bykans elke "week sy gor
dcl 'n gaatjlc• nouer moct trek 
nil', sodnnige .Joodllc bnljaardc
ry by sy ontllpnnningsoorde te 
slc•n kry nh•; ons wt•l't wei wat 
in Suid-Afriltn g<'bcur. 

D:wr i., nle 'n 'ulmn.,if'plck in 
om. land, of tin•n11 'n kone oord 
wnar mens nir. h.)knns t•lke Son
dag tulle• llrlt!nrgtigc .Jode met 
blinl< moton; aontrt'r nie. Gnan 
die Afriknncr em ".) 'rou met 
n•rlof 1111 c•t•n 'nn ons land .,e 
gr.,omlht•I<I!O· uf plt'-.ierhotdle 
dan vin,J h~· dit• .Jootl claar - • 
op die h•nnh•b:uw, in dil' S\H'm
bad, in di1• !litk:wwr, voor di~ 
kla\ it>r, In die h:ulknmer, lang,. 
die ,.)U'ecuende radio, - ju, 
orals. 

In Su1d-Afrikn prnat niemand 
hardop oor hlcrdie dinge nle, 
mnnr c.Janr Is baie mt•nsc wat 
brom. 

Dlt word soms beweC'r dat 'n 
land net 'n bepnaldc ltwota Jod1• 
kan dra: sodra die Joodse lw
volklng die kwota oorskry ont
:~taan 'n anti-Joodsc r;evoel. Die 
wanrhcid van hierdlc bewcring 
is twyfclagtig. l\lislti1•n i., d it 
llll't• r korrl'k om tt• s~ dat die 
,Jood'lt' twvolking 'an 'n lnml 
rwt '11 ht•tmal<ll• k wotn 'nn die 
hm1l '-1' r)·l,dom mag lll'~it: '-O· 
d rn hull1• hierdil' kwotn oor.,kr~ 
ont~>tuun 'n unti-.Jood.,ll gc'\'Orl. 
Ato la.:asgcnoem.l1• be\u•ring \\aar 
is, dan is anti-Sernith•me 'n pro
blr.em, wut dl•• .Jod1• si'Ir kun 
rcguleer dt>ur h\, 'n kontroll'ur 
\Un .Jood,.~ r;)kdom nan te "'tel! 

V.S.A. 
Bewapen 

Se Rosse 
Die V.S.A. is g1•wikkel in 'n 

koorsagtige b<•wapenlngswedren 
teen Ruslnnd, volgt-ns Zjdanof, 
sekretaris van . diP I 'oofkomitee 
van die Sowjc·t sc Kommunis
tiese Party. 

Hy beskryf die Mnrshall-plan 
vir Eurqpn as 'n ,vt'r.slawings
plan" wnt ten doc! het om 
AmerikaansP lmperinl!sme ult 
te brei. Hy het verder vcr
klaar dnt die invloed en mag 
van die Kommunisme in OO!!· 
Europa, Dultalnnd, Nederland, 
Belgill, Noorwcc, Denemarkc 
en Finland bale tocgenccm het. 

Bl\ittanje Byt Lankal 
Groot Happe Uit Sy 

GoudreserW'e, Se Blad 
Brittanje is bale lanka! b~ig om betaling-. uit !>Y goud

r~erwe te maak en dit i-. , ·oJkome onwaar om te wil ,·oorgce 
dat hy dit vir die eer.te keer op 19 September gedoen bet 
om Amerika te betaal, skryf die got>dlngeligte Britse blad, 
Re,iew of World Affairs. Brittanje het rt>ed-. by 'n \'orige 
geleentheid sy toevlug tot sy goudresern e geneem. 

, 1\tnr. Hugh Dalton, minister 
van finansies, bet op 19 Scptem
•Jcr aangekondlg dnt Engcland 
vir die eerste kccr sy goudrc
serwe aangesprcek het om vir 
sy invoer tc betnal. 

,Dis is jammer dat die wa~r
heid nie aan die publiek vcrtel 
word nie. 'n Direkteur van die 
Switserse Nasionale Bank het 
self aan ons waarnemcr syfers 
getoon van goudoordrag wut 
weke gelede uit Londen na Swit· 
serland gestuur is om in die 
behocfte te voorsien." Egipte het 
gedreig om aile handelsbetrek
kinge uit Brittanje te verbreek 
as by nie sterling in Switserse 
franke kan omsit nic, - en om
dat Brittanje 'n desperate tc
kort aan franltc gehad hct, het 
hy van sy gocdrcserwe gestuur 
om franke in die hande tc kry, 
skryf die blad. 

\ 

Britse 
Goudreserwe 

St•dert September het 
F.:ng<'land £50,000,000 sc 
goud in Amerika vcrkoop, 
volgcns 'n aankondiglng 
wnt die afgelope week in 
Londen gemnak is. Finan
sit·le de.skundiges in Lon
dcn meen dat Brittnnje 
gcnoodsaal< sal wecs om 
binnckort wt'er sy goud
rescrwe aan te spreek. 

Deur hierdie goudverko
pc Is Brittanje se goud
voorrnad reeds tot £550,-
000,000 verminder. 

DALK HOOGVERRAAD-SAAK 
TEEN MEV. MANIE MARITZ 

<Vervolg van bls. 1 > 
kun net !>e dat dit ' n trc•uril{t• 
\'l'rsk~no;el is in on'l r l'go,Jllt•glng 
dut ltdvokute en prokur1•ur·jtt'· 
m•rale nou gebruik word t>m 
vroul'ns die skrik op die• lyf tt' 
j u. r.n om inkriminerrmll' gl•tuic•
nis in tt' -.amel. 

Die enigste verklnring wat 
ons vir die Minister se gedrag 
knn vind is dat die rcgt•ring 
gcwoond geraak hct ann die 
dwingclandy van die oorlog, 
toe privnat pcrsone eenvou
dig in die tronk gestop Is en 
daar in communicndo gehou 
is om 'n erkenning van skuld 
vir hul gewaanrle rniudaud van 
hulle af te dwing. 
Hierdie cen enkele felt is 
reeds genocgsame rcdc vir die 

volk om boct te roep. Tot bier
toe bet die rcgcrlng gcgnan -
nie verdcr nie 1 

KAAPSTAD EN 0;\JSTHEKE 

Die ondervraging maak glo 
dee! uit van die ultgebrcldc po
gings wat tans deur die Suid
Afrikaanse speurdrcns aango
wepd word om getuicnis in te 
same! vir die \'crvolging van 
sekere persone wat dcur die rc
gering verdink worcJ dat hulle 
hul aan hoogverraad skuldig gc
rnaak het tydens die oorlog. 

In hierdie verbnnd word die 
naarn van die kommandnnt
generaal van die Ossewabrand
wag, dr. J. F. J. van Rensburg 
opcnlik gcnoem. 
~og onlangs is 'n oud-geintcr

nerede, mnr. J. :J. Rokebrnnd 
van Brnkpan in hegtenis gl'
necm vir ondervraging. In 'n 
verklaring hct by bekendgemiU\k 
dat die speurders hom mccge
deel bet dat by verdink word 
dnarvan dat by boodslmppc vnn 
dr. Van Rensburg na die Dulls<• 
konsulaat in Lourenco Marques 
genecm hct tydens die oorlog. 

Die soektog nn informu.,ic 

wut, na Kl'ml'f•n word, die ge
tuit•ni., \\1lt dil' R1•in-kommissie 
in Duit..,Jantl \'l'rN:lmel Jwt, moet 
nunntl, lwt nou na Kanpstad e n 
om .tn•kt• uitgt'l~rt•i. 

YERRASSI !'IGSEI,E:\IEXT 

Dit is bt'l<end dat die regering 
voorncmt'ns Is om oorlogsver
hore in Suld-At'tikn in te stel, 
ooreenkomstlg die Neurenbe~g
patrOOJL Voornnnstnande .Hri
ltnners, wnaronder dr. J. F. J. 
""an Rcnsburg Is oenskynlik aan-

~~:~~~8~·ir die rol van~ aange-

Die klngskrif teen hierdie 
Afrikaners sal glo die sogenaam
de .,verkil'.slngsbom" bevat waar
mee die re~erlng trae en on
tevrede kicscrs paniekerig wil 
mnnk In die hoop dat hul dan. 
self teen hulle sin, \"ir die rege
ringsparty sal stem. 

1\"u \t'rncl'm word i~ \'l'ldm. 
Smut'l hale onte-ne<ll' dat hif'rdil' 
\ ·oornc•mc ,·an die rl'gl•ring 
vroi•Jelytlig uitgrlek ht't. Jl~· 
\ rl'l''i d:tt ~~~· ,verl<iesingsbom'" 
tt•t·d~ uun onti•lofbMrheid vl'r
loor h l't omllat die \'l'rrao,sing"'
t•lt•rnl•nt danruit verwyt11•r is. 

Mensdom 
Ly Hanger 

Die helfte van die wereld se 
mcnse is baic naby aan hon
gersnood en vccrtig pcrsent van 
hullfl is kinders, het die voor
slttcr Vlln die internasionale ad
viserende komitce van die V.V.O. 
vcrklnar. 

In Europa Icc! 60 mlljoen kin
dcrs op die gcvanrlyn en in die 
V1•rrc-Ooste sownt. 140 miljoen. 
In Europa aileen ly 4,500,000 
klnders nan trrlng, hct hy gese. 

---- -======================== ----· 

W aardevolle Landgoed Te Koop 
..~IORGENZON" (omtr(•nl 2t morg) gclec" in Swel-

lendam, aan die voct van die pragtige Lnngcberg. 
'n Mooi groot woonhuis, 6 slaapknmcrs, groot sit
kamer, groot eetkamcr, ruime ingong. Brce stoep, 
2 damme, watersloot loop oor die grond, en buitege-

gcbouc. -- Prys £3,000. 
Doen aansoek by: ~le,·. A. A. TOliLINSOX, 

Bos-.iegeur, Snellendam. 
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Republikeinse T radisie 
Op Bloemfontein het mnr. C. R. Swart, die Ieier van die 

H.N.P. in die Vrystaat, voor sy kongres verklaar dat ,die 
Nasionale Party nie sal stem vir 'n kandidaat wat 'n voor
stander is van 'n party lose staat nie". Dit is duidelike taal 
wat beteken dat mnr. Swart hom onomwonde op die stand
punt stel dat die H.N.P. net kandidate sal steun wat voor
standers is van 'n politieke partyestaat. 

Die republikeinse Afrikaner\'Oik sal kennis neem \"an 
hierdie verklarin~ en die verbysterende inboud daarvan. 

Dit beduie dat mnr. Swart en die H.N.P. die republil{einse 
t radisie van d ie Afrikanervolk totaal verwerJ> en omlubbcl
sinnig lojaliteit b('tuig aan die volksvreemde Britse tra.disic 
wat in die Vrystaat ('n in die Transvaal dagteken sedert 1902 
toe Brittanje die t wee republieke met wapengeweld verower 
bet. 

REPUBLIEKE WAS PARTYLOOS 

In die republieke van Kruger en Ste)-'11 was die partypoli
tiek onbekend - ons volk se republikeinse tradisie is party
loos. Die Boererl'publieke was volkstate, nie partystate nie. 
Die kandidate vir wie die burgers van die republieke by 
verkiesings gestem het was volkskandidate, of soos mnr. 
Swart dit vandag sal uitdruk ,.voorstanders van 'n partyiose 
staat." 

Na die Brit .. c \'('rowerin~ bet veranderin~ in~etree . . Die 
eertyd.,e republikeinse bur~ers bet Britse onderdane ~cword; 
en die eertydse Republikeinse volkstaat bet 'n Brib·e party
staat ~cword. En lord Alfred !\lilner bet die boerc ~elcer 
om partye te stig en partykandida!e te nomineer. 
. Dit wil voorkom asof Lord Milner ongetwyfeld goeie 

werk gedoen het. In ieder geval dit blyk dat die H.N.P. 'n 
gretige leerling was. Op die vooraand van 'n verkiesing wat 
deur die Ieier van die party as ,die laaste kans van blank 
Suid-Afrika" beskryf is, stel hierdi'e politieke party ,party
skap as onverbiddelike voorwaarde vir samewerking tussen 
Afrikaners - lede van een volk. 

SLAWETROU AAN DIE 'PARTYPOLITIEK 

In die hoofstad van Stcyn is hierdie beleid aangekondig 
deur mnr. Swart wat graag beskou wil word as die Icier van 
die ,.party van die nasionale Afrikanerdom" in die eertydse 
Boererepubliek van die Oranje Vrystaat. 

1\lnr. Swart bet dit egter nie nodig ge\;nd om aan die 
Nasionalh;te nn die Vrystaat te \·ertel dat bierdie beleid bulle 
sal belet om \'i r 'n 1\l.T. Steyn of 'n Paul Kruger te stem, 
indien een ,·an hierdie rnanne bv. kandidaat sou wees in (]ie 
1948-verkiesin~ - want albei van bulle was ,voorstanden. 
van 'n partylo<,e staat." Dit is niks anders as naakte opportu
nisme wat mnr Swart en sy geesgenote gebring het tot bierdie 
skaamtelose verwcrping van die Afrikaner se republikeinse 
tradisie en tot die daarmee saamgaande shwetrou aan die 
veroweraar se partypolitieke tradisie. 

NAART}~ OPPORTUNIS.l\IE 

'n Halfdosyn jare gelede het dr. ·Malan en sy Federalc 
Raad beeltemal anders gepraat. Maar dit was in die dae 
v66rdat Hitler die oorlog verloor het en v66rdat dr. Malan 
die O.B. tot vyand nommer een van sy party uitgeroep het. 
In daardic dae het dit geheet dat die Britse parlementere 
stelsel 'n onding is en vir al wat dr. Malan en sy Federnle 
Raad omgec kan dit maar uit Suid-Afrika geveeg word. 
Hicrdie standpunt was troucns in volkom~ ooreenstemming 
met dr. Malan se ,aanvaarding" van die Republikeinse Grond
wet wat aan hom as Volksleier ,oorhandig" is. Die Jaloer!le 
wyse waarop dr. Malan hierdie grondwet destyds getroetel 
het blyk duidelik uit die bewige rusie wat die Volksleier 
met die K.G. ,·an die O.B. gcmaak bet omdat dr. Van 
Rensburg uittreksels uit ,sy" (dr. Malan se) grondwet laat 
publisecr het! 

Helaas, dit was destyds. 

VALSE VERDAG~IAKERY 

Ons kan verstaan as die II.N.P.-Ieiding die O.B. haat 
soos 'n sondaar sy gewete haat omdat die reguit koers van 
die O.B. 'n kinderlike aanklag teen hul bontspringery is; en 
omdat die beweging, soos 'n knaende gewete, vir bulle aan 
'n verlede herinner wat bulle lankal wou ver~eet bet. 

Ons kan egter nooit goedkeur dat die H.N.P.-leiding 
hulle volgelinge afvallig maak van die republikeinse tra
disie van die Afrikanervolk nie; en as bierdie afvalligheid 
boonop nog gevoed word deur 'n veldtog van verdag
makery teen die O.B. omdat die beweging partyloos is, 
dan ken ons afkeuring geen perke nie. 

As die opportunisme van die H.N.P. so roekeloos word dat 
die party nie alleen ons volksverlede verloen nie, maar 
boonop 'n ketterjag onderneem teen Afrikaners wat d it nie 
wil doen nie, dan word die huishouding ,.an d ie H.N.P. darem 
alte dol. · 

. • 
Mnr. 
Havenga Se 

Toespraak 
In 1902 bet die Afrika

nervolk die laaste rcste van 
sy vrybeid \Crloor en het die 
bcle Suid-Afrika deel geword 
van die Britse Ryk. Op Ver
eniging het d{e son gesak oor 
die Bol'rcrepublicke en bet die 
lang nag van Britse Domi
niumskap vir die Afrikaner
volk aangcbrcek. 

Dit' Osscwn brand wag as die 
Afrikaanse Volksbeweging is 
die natuurli!<e beliggaming' 
van die historiese strewe van 
die Afrikanervolk, nl.: die 
hcrstel van die rcpubliek. En 
in ooreenstnnming met die 
republikoinsc tradisie van ons 
volk verklaar die O.B. uit
druklik dat die republiek 
wanrna hy streef partyloos 
gaan wees . • 

Maar die republikeinse dag 
bet nog nie gebreek nie: Suid
Afrika is nog 'n Britse Domi
nium. En ooreenkomstig 
Britsc tradisie is hierdie Do
minium 'n r•nrtystaat. 

DIE AFRIKANI-:RPARTY 

Die O.B. besef dat by in 'n 
partyRtaat leef. Hy wil egter 
bcklcmtoon dat binne die 
raamwerk van hierdie party
staat SPkcre partye vanself
sprekcnd nadcr aan sy ideale 
staau as ander. Hy is heelte
mal bcrcid om sulke partye in 
die komende verkiesing te 
help - as bulle sy bulp wil 
he. 

Naaste aan die O.B. staan 
ongetwyfehl die Afrikaner
party omdat hierdic party 
nugtcr en ~>onder broellertwis 
die kmuende verldesing as 'n 
kaJJittcl OJI !>igself beskou, en 
nie as deurslaJ.{~ewend vir die 
republikeinse strewe of die 
toel;omsstaut nie. 

En dit is duidelik dat die 
Aflilmnerparty die bulp van 
die O.B. by die komende ver
kiesing \'crwelkom. Mnr . .N. 
C. B avenga het die beleid mn 
sy party t.o.v. die O.B. on
lungs op Mcmcl baie duidelik 
gcstcl : 

llt\R'rUKf<} Vf<~RIIOUDING 

Die deurc \ 'an die A.P. 
staan vir die 0.8. oop -
trouens dil'l J>arty het nog 
nooit tN•n 0.8.-lede gediskri
minecr nir. lly aanvaa.r die 
~ocie trou van O.B.-lede wat 
by die A.P. aansluit, en by 
ontlwn dut die aan}Vesigbeid 
van die 0.8. nasionale same
werking in ge,·nar kan stel
inteendeel die insluiting van 
die o.n. is nood!.aaldik. 

Ons glo dnt die toespraak 
van mnr. Havenga noukeu
rig gelecs sal word deur sy 
teenstanders; en noukeuri
ger deur sy vliende. 

Dit ly ~een twyf('l dat mnr. 
II a\ cnga -.c l\lt>mel-toespraak 
die ge~onde , ·cr:.tnndhouding 
tns .. en die O.n. en die A.P. in 
hartelikheid laat t.oene('rn het 
nie. 

Sedisiesaak 
Binnekort 

Heropen 
J>it• st'tlit•sil',;mk tef'n negl' he

vn'l'rdt' Kommun istc wat on
lang•• teruggt•trt•k is, sal binne
kort wet'r ht•roJ•en word, na uit 
gt•sal{ht•hhendt• bron verneem 
word. Die staat is tans besig 
om dit• klag~;taut v·an \oor af 
011 tt• stt•l f'n sekere tegniese 
mot•ilikhede uit die wt>g te ruim. 
Sodra tlit in dit' reine gebring 
i&, •ml claar, na ,·erneem word, 
met tlifl sank voortgt>gaan word. 

Hollywood Dalk 
Vergaarplek Van 

Kommuniste 
Die vermoede van die Amerikaansc regcring dat Holly

wood, J!ekka vOlt die rolprentbcdry/, 'n broeines van Kom
munistiese propaganda en on-Amerikaanse aktiu·iteite geword 
het, is die afgelopc wce1c t'erster1; toe die eerste van die 
40 rolprentsterrc, regisseurs en skrywers getuienis voor 
die Amerikaanse Komitec 1'an nic-Amcrikaanse bedrywig
hede afgele hct. 

Die eerste getuie, Adolphe 
Menjou, het verklaar: Holly
wood is 'n brociplck van on
Amcrikaal}se en anti-kapitalis
tiesc bedrywighcdc. Die Kom
muniste ,,an llolb·wood i~ 
strenge nuv·olgers nm die purt~·
reel'i wat in 1\lo.,J,ou n('l'rgt•li> i.,, 
l'n bevat lede van die komitl'l' 
van kun•te, nf'tenskappe en be
roepe, sowel a., van 'n politil'kl' 
aksiekomitee-. Menjou het vcr
klaar dat hy 'n antl-Komn:unis 
en ' n anti-Fascis is. 

,BASE IX :\IOSKOlJ" 

,Daar is baic gcvnarlike bc
slu urders en akteurs in Holly
wood", bet hy verder verklaar. 
,Dit is ilie nem,e van dil' ba"e 
in i>Ioskou dat dit• rolprente us 
'n propagamh1middl'l \'ir hul 
oogmel1u• moet dicn-en daar
van is om die Amerikuan!ll' re
gering omver te wl'rp." . 

Menjou bet die staking van 
die ski1ders, skrynwerkers en 
ander toncelwerkcrs in Holly
wood wat al meer as 'n jaar ann 
die gang is, as uitvlocisel van 
die Kommunistiese berlrywig
heid in Hollywood beskryf. 

Robert Taylor, bckendc ak
teur, het vcrklaar as hy sy s in 
kan kry, al hierdic ,.Rooies" na 
Rusland gestuur sal worJ. lly 
bet erken dat daar 'n grol'p 
Kommuniste a:m die vwrl' is in 
Hollywood, en th1t hullt' im loed 
onenigheid Yeroorsaul<. Daar h. 
'n groep wat a., hulle nie Kom
munist~ is n ic, hard probeer om 
dit te wee.s. Met verwyslng ua 
die rolprent ,Song of Russia", 
bet Taylor verklaar dat die 
prent oorspronklik soveel Kom
munistiese propaganda bevat het 
dat dele daarvan uitgcsny mocs 
word. 

Rcgisscur Sam \Vood het vcr
klaar dat sommigc van die nlt
teurs ,linltsgcsind is". Een van 
bulle, mej. Hepburn, het onlnngs 
tyder.s 'n ,linksgesindP byecn
koms" £~0,000 bygedra tot die 
fondsc van die vereniging. \Vood 
het hieraan toegevoeg: ,U weel 

d1lt dit nie vir die Padvinders 
bcdocl is nic''. 

Na verwagting sal daar voort
aan 'n strengcr sensorskap in 
Amcrilm to~gcpas word. 

Die ondersoek . van die komi
tee h ct 'n hewige protes uitge
lok van 'n groep akteurs in Hol
lywood. 

Die voorsitter van die ko
mih•e v·ir on-Amer ikaanse 
lillke, I>. Thomas, bet v·erklaar 
<ht die Uomitee 'n volledige 
rel•ord lwt van i9 Kommuni!>te 
nm HoliJwood. Die gegewens 
&al in ' n verslag saamgevat 
wort!. 

Die ondersock spruit voort uit 
getulenis dat Hollywood vir 
Kommunistiese propagandadoel
eindes gebruik word. Sumner 
\Vdles, eertydse onderminister 
van buitelnndsc sake, en Joseph 
Dnvi<•s, voormalige gesant in 
Moskou, sal ook gctuienis aflii. 

Kruger
Miljoene 
Ter Sprake 

Die verhaal van die soge
naamde verslcekte Kruger-mq
j()(!nc wat pres. Kruger, voord'\t 
hy na Europa vertrek bet, in 
Cos-Transvaal sou begrawe het, · 
bet weer tcr sprake gekom. 

}.fnr. H. J. Lessing, van Pre
toria, bewet'r dat hy in be1>1t 
van 'n kaart gekom bet en ht't 
a(lngclwndig dat hy en vriend" 
in die Barbertonse distrik ver 
mocdt'lilr op 'n gedeelte van die 
Kruger-miljocnc afgekom het. 
Hulle het die kaart gevolg en 
begin grawe. Hy het aan 'n 
pcrsman 'n stuk of sewentig 
van die Krugerponde getoon 
wat hy sou uitgegrawe het. 

Toetssakc Teen 
Deportasie Begin 

Ses deportasie--toetssakl' bet 
v·erlcde Donderdag in l'rt•toria 
begin waaruit he.,Jis s.1l word of 
dil' Duit .. ers wat aan~f'Sto i " om 
die lanJ tc verlaat, g~>dl'porteer 
sal word al dan nil'. 

By die aanvang van die ver
hoor van die ecrstc sauk hct 
regter-president G. Maritz 
saam met regtcrs E. Roper 
en H. de Villicrs aangclwndig 
dat die tydclikc interdikte t<>cn 
deportasic van aile Duits<'rs 
tot 30 Maart 1948 vcrlcng is 
ten eindc gcleentheid te bied 
vir die finale afhandcling van 
die ses toetssakc. . 
Die saak van Karl Otto Stein

bach van Vcreniging h ct eerstc 
gedien. Sy verklaring sa:un met 
vyf andcr is aan die hof oor
handig waarin bulle posisies uit
eengesit is. 

Steinbach het verklaar dat hy 
in 1907 in Duitsland gcbore is. 
Sewe jaar later na Suidwcs ge
kom bet. Sy vader het in 1920 

Britsc ondcrciaan geword. 
Die hof bet onder meer die 

vraagstult van geregtigheid en 
die kwessie wanneer die oor
log ten t•indc geloop het en of 
die rcgcring mense in vredes
tyd kan deporteer bespreek. 

Met ons ter perse gaan bet die 
hof nag geen bcslissing gevel 
nie. 

SKILVRY 
IN W4'f4'1tHkapllk b4"rPI 

4"11 IN ·n b f>proefd e 

SKILFER 
MIDDEL 

(4) 
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Atoombom 
Franse Volk Keer 

Moskou Rug Op 
Na aanleiding van die skitterende oorwinnings wa t sy 

anti-kommunistiese front in die munisipa le verkiesings be
baal bet, bet genl. Cha rles de Gaulle die onmiddellike 
ontbinding , ·an die Fran!!C pa rlement geeis soda t 'o nuwe 
verkie!'.ing uitgeskryf kan word. De Gaulle se front bet 253 
setels , ·erower teenoor die Kommuniste en hul bondgenote 
se 198. 

In Pa rys bet die f ront 52 van die 90 setels verowcr 
t eenoor 25 deur die Kommunist e, agt deur die Sosialiste 
en vyf deur die Republikeine. 

Die uitslag van die verkiesing 
word deur buitelandsc waarne-

I N DIE WEEGSKAAL 

Maak Bome 
Onvrugbaar 

Borne wat die atoomaanval op 
Hirosjima oorlcef hct. het die 
afgelope jaar baie vinnig ge
groei - twee maal vinniger as 
gcwoonlik. maar bulle het geen 
vrugte gedra of saad geskit·l 
nic. Baic borne se blare hN 
nuwe fatsoene gekry en d•e 
klcur van die blare het ver 
andcr. Hierdie gcgewens laat 
die vcrmoede dat atoomstrale 
mense, diere en ook plante on 
vrugbaar maak, stcrker po;J
vat. 

mers as 'n gevoelige hou vir Die lot van Frankryl' is baie groep en die Kommuniste uiters 
die Kommunistc beskryf. Hulle maandc al in (iie weegsl,aal. gcspanne. Albei partye is ge
het gemecn om baic meer setels I ndien die Komm u niste die lt'i- dceltelik bewapen en albei ver
te verower. sel~; van die reger ing in d it' wag om dcur die ander uitge-

As gevolg van hierdie sukses hande k ry, en die la nd bestuur dclg te word sodra die gelccnt
van De Gaulle, hct die Franse soos bevele uit !Uoskou voor- heid hom voordocn. Die uitslag 
kabinct reeds 'n slag bedank, skryf, sal dit n ie aileen nood- van die verkiesings word in 
sodat die premier sy span kan lottig vir E uropa wees nie, maar Frankryk tocgcjuig omdat geglo 
herskommcl. Die bcdanking is die strategiese posisie van B rit- word dat De Gaulle eind~lik op 
genoodsaak omdat die munisi- tanje e n Amer ika sal d irek ge- pad is om die Kommuniste uit 
pale verkiesing bewys hct dat raak word. R ussiese imperialis- Frankryk te ja. 
De Gaulle vecrtig pcrsent of me sal sy grense hierdeur tot Pt'~-.imi~tiese waarnemers 
mcer van die Franse volk agter aan die B r itse kanaal , ·ooruit- berin ner dauraan dat dit al baie 
hom gcskaar hct, terwyl hy ge:.kuif het . Voorts kan die ge- tlu itlelik na d ie beeindi~ting van 
geen nocmcnswaardige verteen- spanne houding tu<;sen Frank- d ie oorlog gt'bl~·k bet dat 'n 
woordiging in die parlcment hct ryk en Spanje in 'n openlike klein groepie Kommuniste m ('t 
nie. Daar is besluit dat die lJOtsing ui t bars indien die K om - die hulp van bul magtige mees
Frans& parlement spoedig moct mun h;te baas word en hul hant ter-. in <lit' K remlin, in staat is 
vcrgader om die nuwe politieke op Franco se Spanje wil nfkoel. om regering~o om vl'r te wl'rp en 
krisis te besprcck. Die prestige De Gaulle se buitelandse pro- hut w it op tlie meertlerheid van 
van genl. De Gaulle het die af- gram behels verset teen Russic- d ie volk uf te dwing. 
gelope tyd - vcral onder die- se inmenging in Frankryk en Die Kommuniste het reeds ge
gene wat aan die front geveg samewerking met Amerika; sy drcig om die hele Franse ny-
hct - geweldig toegencem. Die binnelandse beleid verg hartlc werheidslcwe deur 'n algemene 
volk vra na icmand wat met werk van elke Fransman vir die stalting lam te Io en 'n berocp 
'n sterk hand sal optree en die heropbou van Frankryk. op die Sosialistc gedoen om bulle 
Franse krisis sal beilindig, skryf Op die oomblik is die ver- tc help om genl. De Gaulle in sy 
'n buitelandse waarnemer. houding tussen De Gaulle sc 1'legetog te stuit. 

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

H.N.P. Moet Gees 
van r

Soos Ons Lesersj 
Dit Sien 

Samewerking Openbaar 
Mnr. J. J. \Villemse, Blink

poort, Heidelberg, Tvl. skryf: 
Ek voel dat lede van die 

O.B. bulle ook so 'n bietjic moct 
uitspreek, want dit skyn my of 
die hoi; gesag van die H.N.P. 
vir bulle vcrbeel dat Iedc van 
die O.B. maar net alte bly sal 
wccs om vir hulle te stem want 
oenskynlik daarom stel dr. 
Malan op sy kongresse voor dat 
die Grootraad van die O.B. sy 
bcginsels moet prysgee. Dan 
kan die lede van die O.B. onder 
sekere voorwaardcs by die 
H.N.P. aansluit. 

Dink dr . ::\f alan tlat die 
O.B.-tetle so verlt'e is om nan 
sy party te behoort; tlat ons 
Grootraa1l ontrou ~oal wees; dat 
ons a t on!> opofferings setlert 
die bestaan van die O.B. onge
daan m oet mank ; en dat on~ nl 
d ie Yen olging., wat ons gedu
rende die oortog m oe., deur 
staan (onthou maar nt>t d ie 
kampe, tronke en deUI"'oek ,·an 
huihe) - dit a lles m oet gewon
ne gee net om 'n lid te wees 
van sy pa rt)'? 

Ek verondcrstcl dat die 
H.N.P. die O.B.-stemmc br<>od
nodig hct om die verkiesing
stryd te wen. Wei, niemand 
anders as die H.N.P. nie sal 
daarvoor verantwoordclik wees 
as die stryd verloor word -
omdat dr. Malan met voor
waardes kom. 

BEGINSEI. VAS 

Nee, dokter, jy misgis jou 
heeltcmal. Ons O.B.-Iede is op
regte Afrikaners wat nie clke 
dag vcrandcr van beginsels nie. 
lnteendeel, ons hou kocrs op 
die pad van Suid-Afrika. Ons 
sit die stryd voort wat ons 
voorvaders begin het by Slag
ter:mek, Bloedrivier, Bloukrans 
en Amajuba. Maar ek dink dr. 
Malan kan homself oortuig uit 

wat ons alles pal deurstaan het, 
dat ons by ons beginsels staan 
soos 'n rots. 

Van ons kant het die voor
stcl gekom vir samewerking. 
Ons eis nie dat die H.N.P. van 
sy beginsels moet Iaat vaar nie. 
Ons reik net die broederhand. 
Ons wil nic set els he nic, net 
vriendskap en ons sal die 
H.N.P.-ltandidate steun met 
hart en daad. Dr. Malan be
hoort self te weet hoe om met 
samewerking te begin AR dr. 
1\lalan dink b y sal samewerking 
kl·y tleur O.B.-lede on trou h~ 

maak aan bulle gesag dan lm n 
t'k hom se dat hy die ba l bale 
ver misslaan. 

Ons werk saam met die Afri
kanerparty en dr. Malan kan 
nou nog op ons staatmaak waar 
sy kandidate staan. Ek ){an 
dr. Malan verseker dat ons 
O.B.-lede ons nie Ianger net as 
stemvee sal laat gebruik nie. 
Indicn daar nie 'n behoorlike 
verstandhouding met die O.B.
leiding bereik word nie sal die 
H.N.P.-kandidaat in my kiesaf
deling honderde O.B.-stemme 
verloor en nie net 25 soos by 
die laaste verkiesing nie. 

Maar ten e inde 'n veraude
ring van regering te kry ver 
lang ons na sam ewerking wa n
neer ons al ons kragte sal in
werp om die oorwinning te ver 
seker. 

Saamwonery 
Verwerp 

Bantoe, Tuine, skryf: 
Die kleurvraagstuk in ons 

land word by die dag dringen
der en dit is baie duidelik dat 
'n oplossing wat almal tevrede 
stel gevind sal moet word. 

Ek bet die uiteensetting van 

gcnl. Smuts se nuwe kleurbe
leid waarmec hy die naturelle 
wil paai, sorgvuldig in u vorige 
ultgawe gclees. Omdat ek in 
die Transkci opgegroei het, is 
dit 'n saak waarin ek persoon
lilc bnic bclang stel. As stede
likc Afrikaner wat nou vandag 
verplig is om teen my sin daag
liks die deurmckaarboerdery in 
die trcine, bussc en spoorweg
stasie te aanslwu en met toe
ncmende afkcuring daaraan 
moet dcclnecm, waardeer ek die 
beleld van die O.B . • U stel dit 
hceltemal te reg: daar is net 
ecn oplossing, nl. die skeiding 
van blank en nie-blank, elkeen 
in 'n aparte staat. Ek wil u 
bt'dank vir die duidelike ver
wcrping van die beleid van 
,.parnllelisme" wat volgens 
veldm. Smuts ,.apartheid" vir 
blank en nie-blank betckcn, 
maar wat tog inhou dat wit en 
swart in cen land moet saam
woon soos ons dit al te goed in 
Kaapstad ken. 

Apartheid wat vir die witman 
sy land wil beveilig en 'n eie 
land aan die swartman gee, is 
'n rcgverdigc beleid wat elkeen 
sal b~vredig. 

Die beleid van vcldm. Smuts 
kan cl{ nie aanvaar nic, maar 
nou is dit nie vir my duidelik 
wat die H .N.P. se kleurbeleid 
is nie. Sal u asb. deur middel 
van n blad die saak vir my 
verduidelik? Watter soort 
apartheid staan bulle voor? 
.,Apartheid" van wit en swart 
in 'n land waar ons alma! 
llaamwoon of volkome ,.apart
heid" van wit en swart in twee 
aparte gebiedc? 

<Die H.N.P. het nog nie die 
besonderhede van die ·party se 
kleurbeleid openbaar gemaak 
nic. Die Ieier van die party, dr. 
D. F. Malan, het op die Trans-

<Vervolg op bls. 6) ' 

A.V.B.O.B. 

BloemtontelD - Pretoria 
110 Takke 

V erseker u Toekoms 
deor die E ienaar te word 'an 

V ASTE EIENDOIU 
* BOUPERSELE 
* W OONHUISE 
* PLASE 
* BESIGHEDE Vffi DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 
Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
CROXLEl"-GEBOU, IU JSWEG, 

Posbus 78 F oon 0028 
S!J.'RA N D 

PLUIMVEE 
Ole Bellte Plrma om D PLUIM\'EE 
&1&&8 • ..,der PBOD'(Jl[TE .... 

te awu .. , 

C. M. ELOFF EN KIE 
(U...) llplt. 

IIO•ICMAU (PM IMu 11116) !"ewlGe 

MEUBELS 
PRYSE STYG VINNIG 

KOOP NOU 
Ons boo alleen:•:k goel"' 

kwaUtelt Meubels In 
voorraad 

WERDA 
M eubelhandelaars 

(EIENDOMS) BEPERK 
Groote Kerkgebou - Kaapeta·· 

&RILLE 
Bring u oogarts se voorskrif vir brille na oOS: 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRl"SE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitland8traat, BLOEl\IFONTEIN. 
Be8oek ons ot skryt om Besonderbede. 

.. Die 1\leiM \\'on<kr" 

By die Bioskoop 

· n koel sagte 

a ·r • t - R o n d e 

Kommando 

meer vriende 

.. ora' in die 

land rond." 

STEENMAAK
MASJIEN 

(VIr die mRnk van Scmenlstene) 

1'- laak slanduard-grootte Scment
:;lt·•~t· (9 dm. x tt~ / 11, dm. x 3 dm.) 

Docn rw1•raag l)y u naastc Han

dl'lcwr of skryf clirck aan: 
l<'abricksYerteenwoordiger: 

JOHANN 
Posbus 18, 

H. BUHR, 
Hopefield. 

l lamlclsnat•rae worcl verwelkom. 

{ 

20 VIr l id 
Ook u koop tHn %!2 vlr 50, ll'.~d . \lr 10. 
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GEKLASSIFISEERDE ADVEUTENSIES 
TABJEF \"IR OEKJ.ASSllo"lSI;~RDE .~D\' t;R'H;r.:-u;s: 

Hulsboud~llke Krnnls~rrwlngs : 
(Verlowlng, huwellk, geboortc. sterrgcvul, In memoria•m, gelukwensing, 
ens.) ld. per woord; minimum 3/· per plaslng. Voorultbetaalbaar. Vlr 
berbalings 26 pat. arslag. 

Bandelsad\·ertenslta: 
Eerste ptulng, 2d. per woord. Vir herbalings 25 pst. atstag. 

JD!f'k~nceld op .,Die O.B." (\·erskyn weekllk~ ): 101· per jaar or ':II · per 6 maande. 
Voorultbetaalbaar. Stuur lodvertenslegeld en be~~tellings na Posbus 21!, Mdltnboseb , 
en lntekengetd na Posbus H U, Kaapstad. 

GEBOORTE 

BARRY. Aan Roetou en Joyce 
( gebore Stegmann), Robertson; ons 
eude lief dogtertjle op 6 deser. 

Arme boette! 29( 10/1 

IN 1\IE :\IOR:LUI 

~~· 
·~,.,. 

VICTOR. - Een Jaar van oneindige 
verlange Is verby. verlange en gemis, 
wat by die Heer aileen bekend Is. Noo1t 
sal ons 22 Oktober 1946 vergeet, toe 
ona dlerbare eggenoot en va.der so s k ie
llk van ons weggeneem Is. Geen getuld 
oor ay Iippe so atll en wit, geen af
okeldatraan In ay ot<, aileen net die 
taaate anlk na die hemelpoort. - Van 
jou steeds treurende eggenote. Mlem, 
en kJnders, Vararonteln, l>Ierwevllle. 

SILWER BRUILOf ' 
~ORTJ~.-Kommandant en mev. C. 

.Sortj~. &llee~rskraat, Oudtshoorn. 
kyk met dankbaarheld teru~; oor • o 
~;eoeende huwelikslewe van vyf-en
twlntlg jaar na 2~ September 1922, toe 
one deur ds. Gundiln~; In die N.C. 
Kerk, Herold, In die huwelik bevestlg 
ts. ,AUe eer aan Hom.'' 

29/10/lB --------------------
BEI\ODIG 

GETROt:D E \'OOR" \ :-.' vir win· 
gerdplaas In Robertson diatrlk. Nie 
te ~~:root gesin nie, Vorige onder· 
vindlng nle nodi~; nte. l>Ield sataris 
vtrlang. Naby akool. 

Rig aoansoeke nan: p/a WARREN, 
s~nTH EN wurrr:, Posbus 41, 
Robertson. 

BOME, PLANTE E N SAAD 

AART.\PPEL'>. - Pragth;e. gesonde 
en vara graad I, teen 18/ • per 160 lbs. 
Eier-grootte saadaartappela, tweede na 
ingevoerde, 17/6 ptr 160 lb, en okker· 
neutgrootte 14/6. Alma! V.O.S. Beth· 
lehem, In nuwe sa.kke wat teru~:gestuur 
moet word. E k waarbor11 tevredenheld. 
-s. w. RABIE, Kommandant, Bus 
328, BETHLEHEM. 8/10/TK 

BESTIO GESERTit'Jst: t :RDE GROEN· 
T.t:liAAD.-Pryalya verkrygbur. Beste! 
al u benodlgdhede K .B.A. van: PRE· 
MI ERS, SCHOEMANSUOEK. 2018/ TK 

DAHLIAS: Reuse Dekoratlewe, be
koorllke K&ktus, skltterende Pompons. 
wereldberoemde pryswennrrs 8008 Queen 
Elizabeth 25/·, History 22/6, Andiron
dack Sun~et 10/6: Dr. P lumcooq 7/6; 
Volkaerts Champion ~/-; Bergers Mei
ateratuck 7/6 elk. Beatel nou - voor
kom teleurstelllng. l>on•l raal U tdaag 
\'~rsamdlng: 60/ · per dosyn. Sonskyn 
\ 'enameling: 40/· ptr dosyn. Tu.lu 
\'r1'<&meiln&': 30 '• ptr dosyn. P ompons: 
3:)1·. Dwerg Dahllu vir any en ver
altrlng 18/6 en 2~1- per doeyn. Swaard· 
lrii~o: Rel!nboog Men~oel 6l6 per do•yn. 
Prystyste gratis. - HERHOLDT'S, 
Poabus 660, J OHANNESBURG. 

3/9/TK 

(lROEN:tt.,..AA.U. - Detroit en Egip· 
tlese plat beet 7/6; Chanteney-wortels 
10/·; Beauty- en Margtobe-tamaties 
31J/·; Tom Watson-wuttemoen 101- ; 
Kropelaal 17/6 per lb. Alma! 6d. duur
der per *lb. Handelanavrae verwet
kom. - KARROO·SAADVERSPREI· 
DERS, P osbu.s 107, OUDTSHOORN. 

20/8/TK 

l'ATATRAJ\'KE. - Op hul beste. 
bestel dadellk. Drtemaande wit 10/· 
per 80 pd.; 7/6 per 60 pd. sak. Ses
or driemaande wit en borrle steggles 
616 per 1,000. Oelewtr Serpentine. 
K.M.B. - P. J. GERBER. Hoekwll. 
GEORGE. 15/10/TK 

I'ATATRANKE. Ultltekende rooi· 
arond-patatranke. Sesmaande 7/ · vir 
80 lb., driemaande wit 7/· vir 60 lb., 
Borrle· , wit- en se~maandc·steggie• 
(met ha·nd gesny) 6/· per 1,000. K.M.B. 
Meld s tasie. - B. H. OBRBKR, D/sn., 
Klaashoek, P.K. IIoekwll, G~:ORGE. 

24/9/:S 

1',\T.~TR.\XKF..-In voorraad, 6 
maande. 10/ · per 1 ,000; wit, drie 
maande, 8!· per 1.000: Borrte. to r
per 1.000. PAT.~T:o...-11 /· per sak. 
K.M.B. Gelewer Serpentine. - H. 
ROI;LOFsE, P/~ Serpentine, George. 

29/10/TK 

ELEKTRIESE REPARASIES 

ELEKTRO:\' KOX TR , IiTE lRS. -
As u stoof or ander elektriese toe>tel 
butte werking raak. raadpteeg ELEK· 
TRON (L. J. du Plessis) vir vinnlge 
en redelike dlena. Keerometraat 18 
(regoor Die Burger), Kaapstad. T ele· 
Coon 2·5060. 22/1012 

GEMENG 

~&OE..'<IBJ!:PAKA!UF.~ . OnderateUL u 
mede·Afr lka.ner en weea veraeker v~n 
die b este dlenete by VOORTREKKER 
8 KOENHOSPITAAL, Langatraat 2111 
Jt.AAPSTA.D. Foon 301M. 4879/28 

VA.N'S CONCKETJI: l'HOO VCJI'I!. -
Terauo Kombuis· en llanclwubakke, 
Baclclena, Septiese Tenka, Pnare, V loer· 
teeta, VoertrOe. Enlgieta In beton. -
Otrekteure: P. W. en P. o. VAN 
tn:•:ROJ>N, Potgteteratraat 2':111, PRE· 
TO RIA. 

\ \li ' '-'"U:-OORD.-VIr aangename 
vaknnsle op plaas. Doen U\naoek by 
' l r>. ( '. OLIVIF. t:, Bus :)2. Kestell. 
Fonn 103. Gepensioneerde peraone ook 
welkom. ~'9/10/1 

HORLOSIEl\lAKER 

OE~IUJ.SUIGE RERSTEL\\ J':RK aan 
Borloelea. Aile werk word gewaarborg 
en epoedlge aflewenng. - P. PRETO· 
IUUS. Keeromatraat 18, Ka80J>atad. 
(Voorbee.n Kerkatraat 89). Foon 2-MM 

l iEUBELS ----
~n:utn:Ls. - Koop u meubela van 

UNlKA MEUBELS (EIENS. ) BPK. , 
eo wteo veraeker van u waarde en be· 
apanng. Geen katalogu•ae tot beaklk· 
kina; nle. Skryf om beaonderhede en 
mel<t wat u verlang. - Hourka11toor: 
Vlctorttoweg 111, Woodat<>ek. Takbe.alg· 
lleld: Jan PhlUps-gebou, La4y Grey
atraat, Paarl. Foon 9211. 

&ADIO 

LOlJW Zl'l LOV;~, <I>• t.oruomde 
Radlo-tncenleura, Staalew&c, P AROW, 
verli:oop en lleratel Radio' a e.n .llleli:tr teH 
Toeatelle, Geregtat reerde lllleli:trlaltetU· 
unnamera. li'OOD 11· 8636. 

SOUT TE KOOP 

ROEKE-PAKKET. - Nege allol<ke wit 
vee· en tQO lb. ryn bottereout £2 ·10·0. 
Nege aakke eneeuwlt en 100 lb. Cyn 
botttraout £2·13·6. Vry gelaal eout
werke. Beettl: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE V~~NTI,;R, P/s. No. 4, Arbeldsloon , 
BLOEM:to'ONTETN. 21/11/TK 

T E KOOP A~""GEBIED 

.Jl'K'.,KEU:. - Bottdvurmlge akele. 
3/9; kop• k eie 4 / 6; agtkantlce akeie 
~ ~- e n l'a talsk•ie !1/ 6 per paar. -
KOOi:l BOTHA, P/8 lierpentine. Oist. 
GF:OIWK 17/9/TK 

I.'IUI•)AL l'RONKitl"(l . J, I•)t;tl iiOND· 
,Jncs, f;<·ro.;istreerd, uitstckendo stam
r€':gistr-r, }lronke voJmaak en Sinus De· 
mnhlus vry. Uit kroot, sterk, kwaai en 
geeonde out rs. uitsttken~e W&ghonde. 
ReveiliK u louis! Reuntji"' !8 Sa. -
J. KE :.tP VORSTJ::R, L'Ideal. P.K. 
:.IOTKOP, K. J>. 22/ 10/ 2B 

.,I'(,\ \IOl 'TII RO(.K"-If,\1\t:.- Vier 
maancl a ou<i. V.O.S. £1 ls. stuk. Hier
die hane Is goed u itgegroel en ~;root 
vir hul ou~rrdom. - J. 0. KEMP. 
Rus 16, KIRKWOOD. 22/10/4 

\ Rt'O'I't:I'I..AAS, DJs TRIK· ( .ER ES. 
- F:tretektas ceres-vrugteplaas ult die 
han<! te l:oop met bestaande oes lnce· 
alult. Groot onge,·err 87 mor~;e en 
heplant m<t ongeveer 7,000 vnu:tebQme, 
pcrs k es en prutmedante , In volle drar;. 
Twee myl VlVl P.A. Jhmlet. Bruto 
lnkc.ms le ongeveer !5,000. nerieflike 
woonhuis met buitegebou~. Prye billik. 
TWNHit•rdes op eerstc verb~ncl 1 cen 4 'h 
perscnt. Verband nle Ollrorphu<lr vir •n 
nantal jare. Beslt drulcllk. Verd•re 
hl!llondrrM<le van S. J. IIAUPT
Ft.F.ISCH. Bus 6, Tele!oon 11, CERES. 

Noord~ Weste 
Word Doll< 
Nuwe Prov. 
Ole moontlikheid om 'n yyf

de provinsie vir die Unie te skep 
wat ~al bcstaan uit gede<'ltes 
van die Noordwcste en 'n Sui
dclike dee! van Suidwes, word 
tans deur die munisipnliteite 
van K<'nhardt, Upington, Karns
berg, Seeheim, Keetmanshoop 
en Luderitz gcpropagcer op 
grond van die f<'it dat die 
Noordweste te uitgestrl'k is om 
sanm met die res van Kaap
land geadministrecr te word. 
Upington moet die hoofstad 
van hicrdic provinsie wecs. 

Tcr ondersteuning van die 
plan word verder aangcvoer 
dat die bclange van die inwo
ncrs van die suide van Suid
wes-Afrlka en van die Noord 
wcste identies is. Ten Suide 
van Marienthal is 90 pcrs<'nt 
van die inwoners Afrikaans
sprllkend en nog steeds in noue 
voeling met die Unie. Luderitz 
word aangcwys as 'n natuu rlike 
hawe vir die gebied. 

'n Memorandum in hierdie 
vcrband sal aan die Ecrste Mi
nister voorgele word. 

Ons Lesers 

(Vervolg van bls. 5) 
vaalse partykongres aangelton· 
dig dat 'n komitee benocm is 
om die party se kleurbelcid uit 
te werk. Later bet mnr. P. 
Sauer, L.V., bekendgcmal\k dat 
hy voorsittcr van hierdie klcur
bclcidskomitec is. Sodra die 
komitec sy bevindinge publi
seer sal ons in staat wees om u 
vrae tc beantwoord. Intu!lscn 
moet ons volstaan deur te sc 
dat die H .N.P. 'n beleid van 
apartheid verkondig. - Red. 
Die O.B.> 

Portyste/se/ 
Hopeloos 

P atriot, Oos-Kaapland, Skryf: 
Dit was destyds by die uit

draaipad, toe daar verwydcring 
tussen die O.B. en die H.N.P. 
gekom het dat m y oe oopge
gaan het. Ek wou eerlik kles. 
Net soos vandag was d it n ic 
my begeerte om leiers nie, maar 
om beginsels te volg. Ek skryf 
toe 'n brief aan die Volksblad 
waarin ek om duidelikheid oor 
een punt vra: \Vatter stand
punt gaan die H .N.P. in die 
toekoms teenoor die v rymes
sclary innccm? 

Hif'rdie v raag was m.i. bnie 
belang rik want die volgt-nde 
feit f' uangaa nde vryme''('lu
ry wu' nun my bc>keml: da t 
die O.B. dit nie duld nil'; dat 
die Christelike Kerk hom daar
t N•n u itgc•spr<'ck bet; 4'n dut 
volksvcrraad nooit oorwin kan 
word I!Olang vrymesst-lnry 
voortb('stnnn nie. No~; my 
brief, nog 'n a ntwqord dnurop 
hd ooit \'('r!.kyn. Hoewl'l bi('r · 
d i4' voor,·a J vir my deur!.lagge
'wnd Wll!-. h~>t dit laU>r t'<'rs \·ir 
my so <luidelik soos daglig ge
worJ clut gl'cn politi~>ke pa rty 
di t ka n wuug om vrymesselary 
clit> hoof tc> bled nie. 

Politicl{e partye veg n ie ver 
kicsings op die karakter en 
'merictc van hul kandidate nie. 
'n Man se beginsels tel nic, so
lank hy maar aanhanger van 
'die party is. Laat ek u 'n 
staaltjic vcrtcl: 

Plt EOIKANT EN JOOD 

Daar was onlangs 'n munisi
pale verkicsing in een van ons 
plattelandse dorpe. 'n Jood <'n 
'n pr<'dikant was in die verkie
sing b<'trokke. 'n P ersoon bet 
'n pamflct uitgereik waarin hy 
'n bcrol'p op die Christene ge
(Joen h<'t om Christene in d ie 
vcrkicsing te ondcrstcun. 'n 
Vooraanstaande partypolitieke 
Ieier hct die pamflet as ,.vuil" 
bl'stempcl en moontlik as ge
volg van sy invloed het die 
J ood die verkiesing gewt'n. 

'n :\Iehs wil nie kwnad sand 
onnodig s nni nie. OnR wil nl
mal a a nstunnde jaar ons kragte 
saamsno~>r om m et die Smuts
bewind uf t e rekl'n, m a a r tum 
die a ndt-rknnt strum Volksb~>· 
lang oneimlig hoer a s parhbe· 
lang, ('n clie Ossewabrandwug 
sou ann sy rot'ping ontrou W I'I'S 

a s hy in ltl'breke bly om die 
Volk voortdur end te wuu,.,lm 
teen di(' hopeloosheid 'nn die 
Politic>lce Pnrty stelsel. 

Magte Van 
Hoerhuis 
In Gedrang 

Die magte van die Britsc 
ho:.irhuis sal ingeltort word, he:t 
die Britse eerste minister aan
gekondig. Die plan is om d11' 
tydperk waarin die ho(lrhUJs 
wctgewing ka n ver traag, van 
twec tot ccn jaar tc ve1;mindcr. 
D ie inkorting van magte Is no
d ig omdat d ie laerh uis nog 
hicrdie jaar wetgewing wil in
dien om die Britse staalbcdryi 
te nasionaliseer. 

SMUTS 
OOR -SY 
NATURELLE 
BELEID 

Die naturt-1 moet in ons n y
werh~>dc gcl ntl'gr(ll'r word I'll 

die reg~>ring snl vir bulle pa ra
lelle dorpt.> oprig in die nyw~>r

heidsgeb ie;.lt'l van ons land. ~o 

bet wldm. ,J. C. Smuts sy na
turell~>bel~> id in Kaapsta d om
lyn toe by 'n groot vergad~>ring 
in die s tad '!a tll to~>gespreek h~>t. 

Dit is nie moontlik om die na
turelle van die blankes t e sk ei 
soos sy tec.>nstnndcrs wil doen 
nic, bet b y gese. 

Gcnl. Smuts wat aanvanklik 
moeg gelyk het, hct liggies oor 
die een problcem na die ander 
gegly sonder om werklik tot die 
wortel van die problem e deur 
te dring. Hy het aan sy ondcr 
steuners 'n rooskleurige p rentjie 
opgehang. As h ulle hom maar 
net steun sal allcs regkom. 

Met verwysing na die natu
rellebeleid het spr. gese dat 
Suid·Afrika op nywerheiti~gc
bied 'n rewolusie ondergaan. 
Die naturelle is nodig in die 
stede. .,Die na turel moet nou in 
ons nywt>rh~>idstelsel gei:ntegrN•r 
word. Yoorh<'t'ln kon clie na
turelleb~>volking ron<!om di~> 

st4'de afg('!-.Onder word moa r 
d~>ur werkn•rslcaffing in die ny
\Wrheidsg t-bil'de bet toest:mdt
, ·er-andt-r. Hy snl &org ,; r b('· 
hoor like bc>hui'!ing in a pa rt!' 
woonbuur t('s. Die pondokkP c•n 
blikdorpc rondom die st(':lc• 
moet ver<lwy n, hPt b y ges(!>. 

B lanke lcicrskap moet en sal 
nog 'n lang tyd bly voortbc
staan omdat die meeste van 
die naturcllc dit wil he. Aan 
die kleurlinge sal die re
gering gelcentheid bled om tc 
ontwikel. H ullc wil ekonomitsc 
vooruitsigt<' he. en sal dit kry. 
D iegene wat hierdie r~te sowel 
as hul politickc regte van hullc 
wil ontnecm, sal rekening moct 
hou met die Verenigde Pa1ty. 

Spr. gaan ccn van die dae 
oor na Londen waar hy die hu
welik van die Britse prinses sal 
bywoon. Hy sal ook die ge
leentheid kry om informele sa
mespreklngs te vocr oor ~ic 
huidigc wcrcldtocstande. Daar 
sal nie nmptclike samesprc-

Tering Neem . Toe 
In Duitsland 

As gevolg van die treur ig() 
toe!'tande in D uitsland, het te
ring so toegeneem dat daar vau
dag vyf maal meer mense is 
wat aan tering ly as voor ii·~ 
oorlog. 

Soos die siekte tans uit brci 
sal daar teen 1950 niks m indt>r 
as 2,200,000 teringlycrs in D uits
land wees nie. Teen daardi·! 
tyd sal daar. jaarliks meE'r as 
400,000 aan tering bcswyk. 

Die onvoldocndc rantsoene is 
vera! die oorsaak h iervan om
da\. aangetaste persone nie dil' 
siekte kan weerstaan nie as ge
volg van swakheid van die gc
stel. 

Daar is 'n groot tekort a&.n 
ho~pitale en apparate 

Onderwysers 
In Engelond 
Goon Hoo/ 
Die hoofinspekteur van slwle 

in Natal, dr. \V. McConkey, het 
die afgelope week n n B ritta nje 
vcrtrek om Britse onderwysers 
vir die skole in Natal te werf. 
Hy sal tussen 200 en 300 onder
wysers en onderwysercsse werf. 
Sy reis na Brittanje is in uit
vocring van die bcsluit van die 
Natalse Provinsiale Raad. 

kings wees nie maar hy sal gc
lcc:ntheid he om ondcrsoek in 
te stel. 

Spr. het ten slotte die poli
ticl{e situasie in Suid-Afrika 
l>chandel en verwys na die 
Malan - Havenga - ooreenkQms. 
Dr. Mala n het 'n taktiese flatcr 
begaan, hct hy gese. D ie 
ll.N.P. maak altyd op die hulp 
\'an ander staat. Hierdie lceer 
hct hulle g~>hoop om die vlot
tende stemme te vang. Daar
om bet die H.N.P. met mnr. 
r lavenga 'n ooreenkoms aange
gnan. 1\i nr. Havcnga hct cgter 
di() Ossewabrandwng en mnr. 
Pirow saam met hom gebring 
en al die vlottcnde stemme wcg
s;<';a. 

HET U U INTEKENING 
OP DIE 0.8. HERNU? 

So "'"• 11taan • I• flf'r•aar flat tof'llf'•fll•fl ••• • 
adrf'll •lnn f'hort gf'atnnh rrorfl. 

D IP lltf'lllf'l r·an kommnndo-intf'h f'nl•fl •f't op 
30 .Junlf' landed~> r·flrr•al. Vanni l .J•IIf' t eken 
nlmnl rPf18lrPek• tfi'Pn 10/· p er jnnr op dle blad 
ln. Om sel,er te manh dat u get>n nltgnwe r•nn 
on11 amptelllie mond11tul' s11l mill "'"· moet • 
onmldlff'lllk ondf'rstannflf' r•orm r:oltool ,., 11nam 
mf't • lntPhPnf1Pid poa. 

V U L A SS EBLIEF HIER I N 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG <EDMS.) BEPERK. 

P OSBUS 1411. 

KAAP STAD. 
Geagte H cer, 

Ek h<'t tot dusver .. DIE O.B." deur middC'I van die 
kommando ontvang en neem daarvan kennis dat intekt-n· 
geld vanf\! 1 Julie 1947 rcgstrccks aan Voorslag CEdms.) 
B pk.. vooruitbetaalbaar is teen 10/- per jaar. 

Gnan asseblief voort om ,.DIE O.B ." aan my adrcs t c 
stuu r tot ek u in !{ennis stel om toesending te staak. 

Hic>rtnee vind u die bl'd rag van ..... .. ......................... . 

vir . ....... ...... ... ....... jaar/e se intekengeld. 

Nf.am: ...... .............. ............. ...................... . .... .... . ........... , . 

Poslldr!'s: 

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

..... ........... .. .. .. ~ ... ~ ............................................... . 

Dntum H a ndteken ing 
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STALIN SE GEHEIME· PLANNE 
VIR 'N AANSLAG_ OP ·AFRI 
EN EUROPA ONTHUL 

Onderwyl Rusland in die raadsale van die wereld homself voordoen 
as apostel van die vrede, bring die Russiese opperhevel r eeds hul planne vir 
die f inale aanslag op W es-Europa, Afrika en Asie in gereedheid en 
wor d die Rooi Leer op voile getalsterkte gehring om die W ester se beska
wing vir goed onder die hiel van die Kom muniste te plaas. 

l\let hierdie inligting het genl, Chaparidze, tot onlangs 
een van Stalin se v~rtrouelinge, en gewese hoof van die 
Russiese inlingtingsdiens in die besette deel van Duitsland, 
na die Weste ontsnap toe hy die snuf in die neus gekry het 
dat hy nie meer in Stalin se goeie boeke is nie. Hierdeur 
hoop hy om 'n noegtyilige dood te vermy. Hy verkeer tans 
vermoedelik in Frankryk waar hy hom skuilhou vir Stalin 
se geheime polisie wat sy lewe soel{. 

Genl. ,Chaparidze, alias Gulis
hvili, vertel dat die Russiese 
militere program voorsiening 
maak dat die sterkte van die 
Rooi Leer op 1 Januarie 1948 
niks minder as 120 divisies sal 
wees nie, plus 30 ander divisies 
wat die helfte groter sal w~es 
as gewone divisies. Laasgenoem
de sal in die besette dele van 
Europa gestasioneer word. Dit 
gee die Russe 'n vredestydse leer 
van 1,800,000 man, volgens sy 
verklaring wat in Frankryk en 
Amerika gepubliseer is. 

SES BASISSE 

Die 120 (livisies wat bedoel is 
om in Rusland gehou te word, 
is reeds in ses afdelings verdeel. 
Hulle word gestasioneer waar 
Rusland aanvaJle verwag of van
waar hy sal slaan, .n1. 'n Noor
delike leer met Leningrad as 
basis; 'n \\'estelike Jeer by 
l\:Iinsk; 'n Suidelike by Odessa; 
'n 1\aukasiese leer met Tiflis as 
basis; 'n Turlmstanse leer by 
Tashkent I'll Frunze; en ' n Ver
re Ooste afdeling wat Chita en 
Vladiwostok as basis gebr uik. 

Die ses veldhere wat bclas is 
met die bevel oor hicrdie ses 
lc~•rs, beklee alma! die rang van 
maarskalk. Hulle is Voroshilov, 
Rokossovsky, Zhukov, Bagra
mian, Timosjcnko en Malinov
sky. 

Agthonderdduisend soldate van 
die 1,800,000 behoort aan ,wis
selende" ccnhede, wat beteken 
dat hulle van tyd tot tyd ver
va:lg word deur nuwe rekrute. 
1,000,000 van die soldate is be
roepssoldate en sal hul hele 
!ewe in die leer dcurbring. Die 
leer spits hom ook toe op af
delings wat in tyd van oorlog 
agter die vyandelikc lini~ neer
gclaat sal word om d ie vyand 
die mecste skade aan tc doen. 

ATOO:.\IDOl\11\IE 

die atoombom. Rusland bcskik 
oor al die kennis hoc om die 
born tc maak maar hy hct nog 
nie begin om die vcrvaardiging 
van die born op 'n nywcrheids
grondslag te plaas nie. Dric fa
brieke word egter in Siberie ge
bou om Atoombomme te maak. 
Die ecrste bomme kan binne 12 
maande verwag word. 

Die Russe word verder ge
kwel deur d ie veronderstelling 
dat die Amerilcaners oor die ge
heim beskik om met atomiese 
bestraling die natuurkrag u it 
petrol en olie te versla:m sodat 
dit n utteloos word. Aangesien 
a l die Russiese olievelde, veral 
by Baku, digl>y die see gefee is, 
vrees die Russe, dat, indien die 
atoombom in <lie see na by die 
olievelde gegooi word, bulle nie 
hul planne tot uitvoer sal k a n 
bring n ie omdat hul krltgvoor
rade daardeur vernietig sal 
word. 

As gevolg van hierdie bcdrei
ging het die Russiese opperbcvel 
met 'n groot onderneming aan 
die kus van die Kaspiese see 
begin: Hullc is nl. besig om 'n 
reusagtige staalskerm op te rig 
wat die strale van die atoombom 
sal wcghou van die olie. 

V-WAPEI\S 

Ten opsigte van die V-bomme 
het die Russe cgter groot sukses 
behaal, verklaar gcnl. Chaparid
ze. Sy getuienis word gestaaf 
deur 'n korrespondent van Re
view of world Affairs wat skryf 
dat die Russe groot suksesse 
behaal, vcrklaar genl. Chaparid 
ze. Sy gctuienis word gestaaf 
deur 'n korrespondent van Re
view of World Affairs wat skryf 
dat die Russe groot suksessc 
behaal het met die maak en af
skiet van vuurpylwapens. Hier
die wapcns sou vera! uitmunt in 
hul spoed en trefafstand. 

afgeskiet kan word, verklaar 
genl. Chaparidze dat eksperi
mentc in Siberie, in die omge
wing van die Kamchatka skicr
eiland, uitgevoer word. Oor 'n 
afstand van 900 tot 1,300 my! 
ka11 bulle hul skyf maklik tref. 

Die R ossiese opperbevel be
sef dat h oe Ianger !tulle die 
oorlog lmn uitstel, hoe beter 
dit is vir hul suksesse. Die 
Kremlin stuur dus nie op on 
m iddeUike oorlog af n ie, maar 
n ieteenstaande h ier(lie taktie
se set, bet die Jeier s r eeds bul
le oorlogsbelei<l uitgewerk. D ie 
R ussiese generale staf worJ 
deur een faktor gelei, nl. da t 
d ie oorlog in die Ver re Ooste 
m oet afspeel. 

DRIE STADIUl\IS 
Volgens die beskouings van 

die Russe sal die oorlog teen 
die Weste drie stadiums he. 
Die sleutel tot hul sukses, so 
mcen hulle, is gclee in die on
verwagte besetting van die hele 
Europa. Hiervoor sal hulle die 
leers wat reeds bcstaan gcbruik 
en dit sal hulle nie Ianger nccm 
as drie weke om dit tc docn nie, 
vertel Chaparidze. 

D ie twcede stap is die vinnigc 
aanslag op Spanj·e wat moet 
dicn as 'n afspringplek om teen 
Afrika op te tree. Terslefdetyd 
sal 'n aanslag op Persie, Irak en 
Sirie gcdoen word wat ten doe! 
hct om in beheer te kom van 
die Suez-kanaal. 

Hierdie deel van die oorlog, 
so meen die oppPrbevel, behoort 
nie Ianger as drie maande te 
duur nie. Hiermee sal die hele 
Europa, die l\fiddellandse See 
en Noord-Afrilm onder Russiese 
beheer wees. Al wat bulle dftn 
te <loen staan, is om hul flanke 
te beskerm. Sowat 100 divisies 
sal nodig wees om Europa te 
beset. Vyftig hiervan sal uit 
Bulgare, Joego-Slawiers en 
T jegge bestaan. 

DIE OOSTE 

Nou kom die groot sij>ot wat 
die begin moet wecs van die 
groot Russiesc oorwinning; die 
aanslag op die Ooste. Al die 
Russiesc magte sal dan na die 
Verre Ooste verplaas word vir 
'n aanslag teen Sjina. Teen 
daardie tyd, so redeneer die 
Russe, sal hullc 300 divisies op 
die been he. Dit sal aangevul 
word met Chinese Kommuniste. 
Die oorlog in Asie moet binne 
twee ja"\r bei!indig word. 

Sodra as Sjina onder die knie 
gebring is, sal Rusland 'n vre
desvoorstel aan Amerika doen, 
waardeur die wereld in twee 
verdeel word; Europa, behalwe 
Brittanje, die l\fidde Ooste, N.
Afrika en Sjina onder Russiese 
beheer en die res aan Amerika. 

D ie Russicsc opperbevel is nie 
baie begaan om die atoombom 
self te maak nie. Hulle redcncer 
dat Rusland baie uitgestrek is 
en dat sy nywerheid so versprei 
is dat die born nie vee! skade 
sal kan doen nie. Dan laat die 
oorweging dat die atoombom 
oolt maar net 'n wapen sal wccs 
soos die gifgas wat nooit gcbruik 
word nie, hom ook by die op
perbevcl geld. AI w::.t die Russc 
werklik angstig maak, is dat 
bulle voorrade petrol en olie 
dalk eendag kan ingee, so ~cr
ldaar genl. Chaparidze. 

Volgcns die getuienis van bier
die eertydse vertroueling van die 
Kremlin, is een van die pro
blemc waa!Xlor die Russicse op
perbcvcl hom die meeste kwel, 

Dieselfde korresponden't meld 
dat die Russe verplig was om 
baie van hulle fabriekc wat V
wapens in die Russics-besette 
dee! van Duitsland vervaardig 
het, te verskuif na ander ge
biede omdat die Duitsers gedu
rig gehcime verklap het. Ver
skeie hiervan is na d ie buurt 
van die Finse Golf verskuif. Die 
korrespondent wys daarop dat 
rapporte uit Swede en Finland 
aan die Jig bring dat die Russe 
hard besig is om te eksperimen
tecr met V-wapens. Uit vrees 
vir die Russicsc wraak is die 
Sweedse regering nie genee om 
toe te Jaat dat berigte hieroor 
die wereld ingcstuur word nie. 

Doe/ van lmmigrasie: 

Russiese 
Agressie 

In Tu.rkye 
Turkyc hct in die politieke ko

mitcc van die v.v.o. gcse clat 
Rusland aan krimincle oorlog
aanhitsing skuldig is, en hy het 
die V.V.O. versoek om die Rus
siese pers en radio te verplig 
om sy veldtog van sielkundigc 
aggressie teen Turkye te staak. 

Daar is verklaar dat Rusland 
proteer om die res van die volke 
in die Midde-Ooste teen Turkye 
op te sweep. 

GEHEi l\IHOUDING 

Die Russiese owcrheid het 
verdcr 'n volslae geheimhouding 
gelas van aile bedrywighede op 
die cilande in die Finse Golf 
wat deur die Russc beset is. 
Visscrs wie se bootjies deur die 
wind in verbode waters gedryf 
is, is nooit weer gesien nie. 

In verband met loodslose wa
pens wat oor groot afstande 

Verstetking ·van Ryk 
Die do<>! van d ie grootslwalse 

immigrasil' Yan Britte na a lle 
dele van die Ryk, o.a. ook n a 
Suid-Afrik a, is deul' die Austra
liese ministel' van immig-rasie 
ontbul. 

Hy het verldaar dat Australic 
nic graag Brittanje van sy am
bag5lui wat hy self so nodig 
het, wil bercof nie. 

Die Australiese 1·egering is 
egter van ,·oornemPns ,om 
die Britse Ryl• as 'n gehPI'l 
dl'ur die immigrasiebeleict te 
Yl'r!lterk." 

Austra!W wil minstcns 10 
Britse immigrante vir ell•e nie
Britse immigrant he, het hy ge
se. 

He/dedag op 
Vryburg 

VRYBURG.-Heldcdag is op 
plegtige wyse gevicr. DH' 
rcclings is getrcf deur die 
plaaslikc Skakelkomitee. In die 
nl!.middag is 'n optog na d1'? 
Konsentrasickampkerkhof ge
rei!l, om kransies te Je op dh.: 
graftcs van ontslape Afrikane1s. 

'n Uitcrs geslaagde Volk
spelekursus, vanaf begin Okto
bcr tot die tiende van dif! 
maand is onlangs gehou.-. 
(Korr.) 

Verbreek 
Betrekkinge 

Met Rosse 
Brasilie het aangekondig dat 

hy aile diplomaticke betrck
kinge met Rusland verbreek 
hct. 'n Soortgelyke stap is aan
gekondig deur Chile wat sy be
trekkinge met Rusland sowcl 
as met Tjegge-S!owakye ver
br~ck het. 

Die Chilecnse regering beweer 
dat die staking van mynwer
kers onlangs in Chile gelas is 
deur die Kommunistiese party. 
In Brasilie hct daar verskillen
dc opstootjies teen die Kommu
niste plaasgevind. Hoewel die 
Kommunistc gedurende Mei van 
allc politickc regte ontse is, sit 
hulle verteenwoordigers nog op 
d i e volksvcrteenwoordigendc 
liggaam. 

Ondergrondse 
BewegingTeen 
Kommunisme 

Duitse grenspolisie het 'n 
aantal jong mannc naby Bcrch
tcsgartcn in hegtenis geneem. 
Hulle is, na verklaar word, le
de van 'n Duitse ondergrondse 
beweging. Hullc was alma! ge
wapcn toe hulle in hegtenis ge
neem is en het verklaar dat 
hulle beweging lcde dwarsoor 
Duitsland het. Die beweging 
sou die oorblyfsel wees van die 
,Edelweispiraten" wat onder 
aanvoering gestaan het van die 
vermiste Martin Bornmann. 

Volgens die getuien is van die 
ses persone wat in hegtenis ge
neem is, bet bulle bewegin g 
ten doel om die ve~:spreiding 

van Kommunism e in Duitsla nd 
teen te werk. 

Vir die eerste keer sedert die 
;ndc van die oorlog sal die Jta

liaanse bcvolking stecnkool ont
vang vir huishoudclikc gcbruik. 
Die telwrt is nog nie opgelos 
nie, maar het aansienlik ver
bcter. 

---------------------~ Berei Hom 
Voon 

Josef Stalin is reeds be· 
sig om Rusland voor te 
oerei vir die volgende 
oorlog wat hy klaar be
plan het. Hy word hier 
ut> die Russiese k ruiser 
l\lolotov gesien saam 
met twee van sy admi
raals, Yumashev en 
OI{tjabresl{y. Deur 
Daitsland, die enigste 
teenvoeter van die kom
munisme in Europa te 
help vernietig, het Suid· 
Afrika sy positiewe deel 
bygedra om Josef Stalin 

1 
se heerskappy oor Euro· 
pa te verseker. • 
~--------- · ------·---~ 

Wolseley 
In £114 

Met die hou van Fondsdag 
deur die Wolseley kommando s 
het die mannc en vroue saam 
die mooi bedrag van meer as 
£114 ingesamel. Die funksi~ 
hct op 30 Augustus plaasgl'
vind.-<Ingestuur). 

'n 49-jarige nie-blanke, Jan 
van \Vyk, is verlede week in 
die Paarl tot die dood veroor
deel op aanklag van moord op 'n 
21-jarige blankc meisic. Volgens 
die getuienis het hy die ver
moorde eers verkrag en haar 
daarna vermoo,r. 
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KOMMUNISTE KAN S.A. 
SONDER VOORBEHOUD 

BINNESTROOM 
Die 'asberadenbcid van die Amerikaanse owerheid om 

gevanrllke en onderm3 m·ndc kommuni-,tie-.e bedrywi.~lwid te 
voorkom het as ~-;t•,olg dat Kommuni-.te nie meer as immi
grante in die \'erenigde State toegelaat word nie. \'erda~e 
persone wat die Janel '' il binnekom, moet 'n eed a fie dat 
hullc nic aan die Konuuunbtiese Party bel1ocrt of daarmee 
sitn)lati!-tc<.•r nic. 

In Suid-.\frika met sy tocnemcnde strt>om immigrante 
en sy aktiewe Komnmnistiese l,arty word soortgel~·ke be
JlCrl<ings nie op immlgrante gele nic omdat die wet dit nie 
H•r,•b of tlaan·oor \Oor-.iening mr.nk nie, , ·olgens die hoof
immigrasiebeamptl• in Kaapstad. I>ie O.B. meederl. 

' Die stroom imm!grnntc na die 
Unic hct scdert die t'indc van 
die oorlog dikkcr en dikker 
gcword. Danr Is so pas bekend 
gemaak dat sedcrt .Mci 194:1 
nic mindcr as 33,000 immi
grantc uit alle dele vnn die 
wereld hulle by die poortc van 
die Unie kom nnnmcld het nle. 
Ann geen cnkcle vnn bulle is by 
bulle immlgrnsie-ondcrsock die 
vrnag gestel ~ ntter kontak 
hulle met die KommunisUese 
Party het of In walter matt• 
hulle simpatisC'er met die idees 
van Josef Stalin nie. 

Jloe\eel van bierdle mense bet 
ondl'r die d1•kmantcl vnn immi
knl"'ie op 'n Kommuni<.tit•"f' 
Mcnding mt Suid-Afrikn gekom? 
Hoe dnt Konununh.t.- uitkevoc•r 
word bet onhUJgll In Amcrikn 
nan die lig gt•lwm W11nr 'n hlyk
baar on.,kuhligc per~ooon uM 
immigrant in die V.S.A. toege
laat i.,. 

Hanns I~isler, wat deur Hitler 
uit Dultsland gcjno.g is vnnwcc 
sy skakels met .Moskou, wou tn 

1939 na Amcrlka gann. Hy Is 
egtcr nle tocgelnat om dlo land 
binne tc:: kom nie. Met b~hulp 
van invlo~dryke persone soos 
mcv. i'~lcnnor Hooscvclt bet by 
druk op die Am1•rlknanse 
owerhcld probeer uitoert•n. Hy 
kon egter nle sukscs met hlcrdic 
taktiek behnal nle. Teen die 
eindc van 11139 het hy dcur mid· 
del van 'n .Meksikann~r. !consul 
'n visn gpkry. Op dit• Amcrl
knnnsc grcns is hy t•gtl'r voor· 
geki'Pr en hy moC's 'n l'f'd nflc 
dat hy nic nan diP Kommunis
tlese Party behoort of dnarmcc 
simpntiseer nic. Nodal hy dit 
gedoen het, is hy vrygelnnt. 

Aan die bfogin \lin hicrdic 
m111U1d h1•t dit t•gtt•r g1•blyk 
dat hlt>rdie J%,h•r 'n uktii'WC 

, H.N .P. Sal 
Party lose 

Kandidate 
Nie Steun" 

Hie ~a .. ionnle l'urt~ bet dill 
lwlt·id \"nn dil' o.n. \\l\t 'n par
tylosc• '-lant ,·oon.tunn bail" llui
dt•lik gerc•pmlit·l'r, lwt ndv. (l. 

n. S\\art, leit•r· V:tll dil' lf.l\".J>. 
in 11ie Ornnjc• \'r~'l'Ot:lllt 'l'rlt>dl' 
\\eek tydcn" die l'ongrc!l \an 
die party in Bloemfontein 'l"'r
kluur. 

J)ic Nu .. lonultl Party lmn nle 
suumwerk mt•l 'n politickc Jlnr
h wat 'n gc .. mgMtuat bcgN•r nit•, 
hl'l by ll'~"''•'· 

Indien clit gc•h1•ur dat dll' O.U. 
die Afrikaruor(l.lrty sal rl'gf't•r, 
sal by nil' mcer te 'imle \\1'~!1 
,·ir same\\C'rhlng nie. !Uaar pr. 
'' il annnet•m dat mnr. ll1n «•ngn 
'-al toeo,il•n dnt die ))(oll'hl 'un 
d;~ o.n. nit• in dil"' Afrllmncr
party :.ee\ ler nil'. 

r\1h. S\\ nrt bct \·oort;; 't"r: 
kla:n: die Nlll>ionnlc l'nrt~ snl 
nie lmn tern 'ir 'n knndicbtlt 
\\at 'n \oorswuder \an 'n par
tylosc of gcsa"'taat l<i nlc. 

U.ommuni!> in Holl)·wood h 
\\1Utr hy hom laat geld a• 
muo,ikus en outeur. Hy i' 
'oor die komitl'«' ,·an on
Aml'rikaaito;;e ;;ake gednag. 
Daar het dit geblyk dat b) 
in 1~6 by die Duitse Kom
muni-.tiese Party aange<oluit het 
en dat by drie keer besoek 
ann .'\lo .. kou nfgeli' het. Hy i., 
bt• .. kryf a-. ,.die leidende 
figuur at;ter die Komintern 
~>e internasionale buro van 
mu!>iek". Hy sal as gevolg 
van sy Kommuni!>tie .. e akti
witeite gedeporteer word. 

j: Berigte uit Dult-;land i 
~ t t meld dat die Duib.crs y 
J hulle in toenemende Y 
~: mate teen die Britse be- j: 
t tsl'tters ver-.et. llierdie ::: 
<Go trein is onlan~s net .:. 
t buite Mallnitz, in Oos- :~ 
j: tenryk. deur die Duit- <· 
~: sers onhpoor. llulle bet ~: 
<- drie bomme naby die <• 
:i: brug geplaas. :Net een :i: 
'.~ het egter ontplof. Wer- <· 
j: kers is hler be:,ig om die 5: 
J puin \"an die ontl>poorde ·!· 
(: trein weg te ry. Y {• :c: 
0<•-< .. X++:-:-:-~~~-:-~ 

Reen en 
Dander

Storms 
VerwoC'stcndc donderstorms hd 
teen die eindc van die afgclopc 
week orals oor die land los
gcbnrs en in sommige gcbkdc 
groot skadc aangerig. Op bale 
plckkc was dit egter welkome 
reens as gcvolg van die lmellen
dc droogte. Treir.spore bet weg
gespoel sodat treine vertrang Is. 
In die distrik van Grlekwastnd 
bet sommige boerc byna 2,000 
sl:ape verloor as ge,·olg van die 
die baelbuie en koue. GCS3nldcs 
hct ook swaar gely. 

Gf:\'AAR IX S.A. 

Dlt Is bekend dat hondcrde 
pcrsonc--wnnronder bnie Jodc 
-sedcrt die afgelope jo.re uit 
Oos-b:uropa na Suid-Afrika 
gcstroom het. Hocv~·cl van 
hullc is gccsgenote vna Hanns 
Eisler? 

A.. hommuni~tl" dit rt"gkry 
om dic Amcr ikaun .. e owerheid 
ult t(• oorle nlttN•n,tno.nde 
hullt> strf'nJCI' '(IOrsorg•maut
rlleh; om Kommuni .. h• nie in 
Am(•rlkt' t011 tl"' laat nil', h oe
Vf'.('l muldikC'r IN dlt nie vir 
,immiJCrante" om dt•ur die oop 
deurc \an Suid-Afrikn te !>tr oom 
en hull«" in\lot'd tn di~ taktil'k 
\Un ;\lo,kou te laat geld deur 
lmnnlc wnnr buiSf'lf nie nodig 
lwt om op dill 'oorgrond te t:rff 
nit'. 

Dit is aileen as hierdie tipe 
pcrsoon mct die landswette 
bots dnt bulle t~nwoordigheld 
nnn die Jig gebrlng sal word. 

Van die 33,000 immigrante Is 
slcgs 8.000 deur die regering se 
lmmlgrasiesk1·mn gckeur. Of 
hlerd1e Kcurkomltee in Europa 
opdrag het om Kommuniste uit 
tc sluit, kan nie plaaslik vas-~ 
cestel word nle. 

Truman 
\trees 
Depressie 

Die \\eg '" rer.tls \oorbe::-l'i , ·ir 
'n terus: .. b1g of depre""ie, bet 
Jares. Harry Tnrm::m in die nf
ICI'Iope na\\l'l'lc \l•rklaar. Hy het 
twcc wei: vir die Amerikannse 
volk voorgchou. ,Ons kan wng 
totdat deprcssle op ons is en 
totdnt ons lew<'nspeil daal en 
ons menso in die strate rood
loop en werk sock. Die ander 
<lcmokrotiesc volkc sal moed 
vcrloor ('n mnklilt die prooi van 
totulltcrc ngri'Bsll' word. 

,Die &nder wcg is om dad<'lik 
op te tn•c. Ao Aml'rikn dlt doi-n 
kan hy die spirnal van inflnslc 
tuis en die hongcr en koue In 
die buill•lnnll kccr," het Trumnn 
vcrklnnr. 

Die Dominium Party het bl'· 
sluit om sy nnam tc Vf'randC'r. 
Hulle sal no•• bckend stnnn ns 
die South African Pnrty. 

.. Ole o U " word gedruk oteur Pro 
F.«I .. IA· r>rukkery Beperk, 8tellenb01eh, 
vir die •l•naara en ultt-~. VOOR· 
SLA!I (Edm~ I Btptrk, Groot~ Kerk· 
~~:ebou 703 Po.bwo 1411, KerkpleiD 
ltaa~4 

Rolprente Sweep 
Naturelle Op 

JOIIAl'iNESBUIW. - N3 annleldln~ \aD die t!lllc ge
'allo \an aanranding ('n moonl \\1\t decsdae deur nnturelle 
gcplec;.; nord, het interessante inlingting my ben•jk, skryf 
ons korrespondent uit Johannt-shurg. Dit het betrel<kin~ 
op Hrtonin~ \an rolprcnte in naturelle-bioskope en ek 
twyft'l nie aan die juistheill vnn die inligting nie. :\ly 
se~sman is betroubaar. 

Hy dee! mee dat somrnigu rol
prcntc deur die S<'nnors afg<'· 
keur word ·dr VC'rtonlng aa•. 
n3turc!lc. Dnar v·ord op di ~ 
fr lttuur wnt die rolpwnt '"''r
gcsei die instrultsle: .. Not fr,r 
nn.tlves", met 'n rubbC'rllll'mpd 
getjap. Die biosltoop-cicna!lrl'l 
steur hulle ocnskynlll( nie hi<'r
nan nie Die ptt nte word vool' 
die vod ve.::toon. 

ll.r dee I 'oort!'t mPC dat dac 
naturdle, Ye~nl Sntcr::la~~tUanll• 

••. _ .................... _ •. _. ..... -=······<····-:·· .. ·~-·· .;. .. .t•(·~ ......... + + • • • • • • t • • .f .. 
<· 
i Duitsers t 
t ~ i Saboteer ! 
••• <Go 

~: Britte ~ 
~ ~ + i 

In l'l<!ltu"l' raul• oor die 'erto
n:ng van byna naal<tc' vroue op 
clit• ~oihnrdo1•1,, t•n hul opge
\1 omlc•nhdd hl'tulg cll'nr 'n wil
tlt• a;cf1uit en nllcrlc•i wellustigf'> 
uitro1•pe. 

All in gedngte gcho~ word 
dnt die vcrtoning van oo;ekerl' 
rolprC'nle mlnch'rjarigc:; som
tyds nndelig bclnvlo<'d, dan k~r. 

enlgsins 'n dcnkbceld gevorr: 
word van dil' sorgwekkende gc
volge wat sodnnlge vertoning.s 
op minderbcsknafdl':; het. -
<Korr.) 

Rusland 
Kapittel 

Pi row 
Suid·Afrik'l was die afgclope 

nnwl•ek nogmaals die skyf van 
die Russlcse aanvalle in die 
V.V.O. Andrei Wisjinski, Rus
s!e:;c afgcvnardigde, hl't verwys 
na die bchandeling wat lndii•rs 
in Suld·Afrilm ontvang en as 
gC'tuicnill lwt hy 'n bricf voor· 
gele.:-.s wnt In The Friend vcr
skyn hr.l. Dit gaan oor die 
bl'handeling van 'n Indii1r-vrou 
in die tronk sou ontvang bet. 

,.Wnt vnn die bedrywighede 
'an 011wnld Pirow, wat ' n be· 
roep op d1e \Vesterse moond· 
hcdl' gcdol'n hct om die stryd 
teen uic Sowjl't-Uni<' voort te 
sit", het hy verklnar na Sapa 
be rig. 
Wisjmskl bet sy annlial begin 

nadnt mnr. Hnrry Lawrance, die 
Unlc asc afgc,·anrdlgde, kritiek 
op Rt~sland uitgeol'fen het. ' 

Mccr as dertig pcrsone is ge
dood en tussen 50 en 60 beseer 
toe 'n clektricse trein met kan
toorwerkers in die buite"''Yke 
vnn I.,onden in 'n andcr trein 
va .gt•jang het. Stukke menselig
~,:ame hct in all1• rigtings oor 
dil' spoor gclc. Passasiers wat 
nog in die omgcJ.nnteldc waens 
wus, mocs cenvoudlg die ruite 

stukkcnd skop om mt te kom. 

BRITTANJE NIE ENIGSTE 
MARK VIR ONS VRUGTE 

Suid-Afrika , ind in tocnemende mate 'n af:,etgebied 
,·ir sy vru!;te in Amerikn \"olgen~ :Suid-Afril.aanse amptenare 
in New York wat hOOll om gedurende die nan~taande .,ei
soen .. onat ;)00,000 ki-.-.ie-. drulwe in :\merika \an die hand 
te sit teenoor 80.000 ki,.,jes 't'rlede jaar. llierdie bekend
making loon-.traf die re~ering "f' 'torit"-. dat Suid-:\frika geen 
ander mark 'ir sy "Ht:gte, as Brittanje bet nie. 

Daar is tans 'n landswyc 
vrang in Amerika na Suid-Afrl· 
kannsc vrugtc omdat Suld-Afri
ka 'n gocic reputnsie opgcbr1 
het. Pryse van Suid-Afrikaar. • 
se vrugte in Amerika was ver · 
lede janr dubbel so hoog oa 
wat druiwe uit Argentinlll en 
Chili behnnl hct. 

Suid-Afriktt 11al ook vnujaar 
pruime en ptre nan Am~rllm 
"0\\'1'1 ns ann Kunn<la \·f'rhonp. 

Volgcns die bcstuurder var. 
die Sagtevrugteraad, mnr. .1. 
Yan \Villlgen. meedccl, sal <!11• 

Unie onder die huidige kon· 
trak met Brittanje 2,600,0C<' 
kissies druiwe na Brittnnjc uit 
voer t~noor 1,600,000 verledc 
jaat. Die pns \an die t.lruh\• 
sal hlerdie keer bate Iocr \\ ees 
ll'!i \·erlelle seisoen WI ge~olc \ttn 

di~ bepalin~ \"an die Brit-.
.\.nal'riluwn'<e ll'ningsoorceo~ 

l!oms ingt>,·olgl"' waarvnn Brit
tunje rwt toc'l{l'lnot word om ":! 
ur.nko)ll~ in Amerika te stank 
indit n h~· ~oodunige got'dere el
dt•rs coedkoper knn koop. 

N uwe Pol isse 
DlC' gt•wcldige omvnng vPn 

\'l'r•;I'Jwring In ons land word 
enl~sins w~·crspieel deur d1t.> 
jongste janrsyCC'rs van die be· 
kende Afrikaanse versekerings
maatsknppy S.A.:-:'.L.A.M. Bier
die mnnukappy kondig nan d.~t 
hy vir die bol'kjaar, eindigen<le 
30 &ptcmber 1947, nuwe polis~<e 
uitgcrelk het vir 'n bedrag van 
mccr ns £18~ miljocn. HierdiP. 
syfer is 'n vermeerderlng van 
ongevccr £3~ miljocn op die sy
fcr \'Bn die vorige boekjaar. 
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