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VOLK SAL AFREKEN 
MET SKEURDERS, 

A 

SE 0.8.-GENERAAL 
Jrg. 6 Kaapstad, Woensdag, 12 November 1917 No. J/1' t.5fJ Daar bestaan geen behoefte by O.B.-lede om hul begin
-------------------------- sels prys te gee en by die Herenigde Nasionale Party aan 

N 0 d d '' te sluit nie, bet boofgenl. !\lax Smuts, wat vanaf 23 Oktober 

Uwe 
'' 

n erg ron tot 1 ~ovember 'n reeks vergaderings langs die Oranjerivier 
t .eges1•reek bet, by sy terugkeer aan Die O.B. ' 'erklaar. Dr. 

d 
!Ualan se ultimatum aan O.B.-lede om hul beginsels prys te 

A t Y t r r gee sodat bul by sy part~· kan aansluit bet absoluut geen g er s e go yn uitwerliing gehad nie. O.B.-lede voel dat die O.B. die draer 
van 'n nuwe gedagte is, en dat die beweging sterk ~enoeg is 
om hierdie gedagte uit te dra. Gen l. Smuts bet opgemerk dat 
offisi('re trots is op hul offisierskap, volle vertroue bet in 

Jongste berigte oor gebeur
tenisse agter die 1\rt>mlin se 
ystergordyn dui daarop dat 
die verset teen die kommunis
tiese popperegerings in Oos
Europa 'n georganiseerde 
vorm begin aannecm op die
selfde model as die sogenaam
de ,Europese Ondergrond" 
teen die Dnitsers gedurende 
die oorlogsjare. 

vind van die Kleinboerepartye 
en dit is vernaamlik bierdie 
partye en bul leiers wat die 
kommuniste probecr likwideer 
het. 

die O.B.-leiding en hoopvol is vir die toekoms. 

Die kommuniste bet daarin 
gcslaag om Of al die nasionale 
leiers in Oos-Europa te ver
moor Of om bulle uit bulle 
geboortelande te jaag. Daar
mee bet bulle geboop om alle 
opposisie teen die Kremlin se 
popregerings uit te wis. Dit 
gaan blykbaar nie die geval 
wees nie. Die kommunis bet 
hoofsaaklik tecnstand onder-

f
------- ------- - - ···~ Afdeling Na 

Afdeling 

Berigte lui egter dat die vlug
teling-leiers \an die Kleinboe
repartye 'n Intemasionale 
Kleinboercparty, met hoof
kwartier in Washington, Ame
rika, OJ>gerig het en dat bulle 
die stryd teen Stalin se tra
wante uit die buiteland gaan 
voortsit. 

Tot die nuwe Internasionale 
bet glo reeds toegetree Miko
lajczyk (Pole); Flureuc 
Nagy (Hongarye); dr. Milan 
Gavrilovic (Serbii.~); George 
Gimitrov (Boelgarye); Vladi
mir Matcbek (Kroasie); en 
Nicolcscu Buzesti (RoemenHl). 

\'('rmoetl word dat die nuwe 
Intemasionale enersyds die 
steun van die Y.S . ..\. en an
ders~·ds van die Katolieke 
Kcrk sal geniet. 

Op Marchand, waar 'n ver
gadcring en 'n funksic gchou is, 
is gcnl. Smuts ingchaal dcur 'n 
pcrdckommando en het hy 'n 
netjies opgestelde erewag van 
Boerejeuglede gelnspektcer. Die 
vcrgadering op Kakamas is baie 
goed bygcwoon, ook dcur anders
dcnkcndes. Hoofgcneraal De 
\Vet Strauss en gent. dr. F. M. 
Joubert het die besockcnde gene
raal vergesel. Op Kcimoes, Ka
noneiland en Upington was genl. 
Smuts ook vergescl van hoof
gent. Strauss. Gent. J. H. Gouws 
het genl. Smuts op Karos ont
moet en die gcneraa.l bygestaan 
op vergaderings op Grootdrink, 
Boegoeberg, Waterford en Gro
blershoop. Oral is go~>dbygewoon
de vergaderings en funksies ge
hou. Hoofgenl. Strauss berig dat 

KAAPLAND KRY LEDE IN 
A. P. HOOFBESTUUR 

Op die jongste vergadering 
van die hoofbestuur van die 
Afrikanerparty, wat in Johan
nesburg onder voorsitterskap 
van mnr. Harm Oost plaas
ge, ind bet, is besluit dat die 
party sy krag gaan monster 
op 'n spesiale Uniale Kongres 
op Donderdag, 5 Februarie 
1948, op B rakpan. \' ooraf sal 
min . N. C. Havcnga die woord 
voer by gelcentbeid van 'n 
groot Afrikanerdag wat deur 
mev. C. C. Badenhorst gereeJ 
gaan word. 

Die vergadcring van die hoof
bestuur was gekenmerk dt'ur 
groot gee.sdrif. 

Daar is besluit om 'n kantoor 
in Kaapland te open en tent'inde 
die mot'dcrprovinsie in die boof
bestuur te verteenwoordig is die 

volgemle lt>dt> gekooptet'r: st'n. 
Naas Raubt>nheimer; mnre. Piet 
Retief (Cut>.,), Jan ,·an \Vyk 
(Loxton)~ Andre du Toit. t'n 
Danit' Busson (Paarl), Fanit' 
Bc-ltkcr <Tarkastad) en W. .J. 
Hnyward (Steytlerville). Uitgt'
sondc-rd mnr. Danie Ba!<t!<>On is 
al die :mder verteenwoordigt>rs 
ook Iede ,·an die 0~>'>ewabrand
wag. I>it getuig van dit' hartlike 
samew~>rking wat daar tu~ .. en 
die A.P. en die O.B. bet'rs. 

1\Inrc. Frikkie Botha <Kroon
stad> en I... Saayman <Zastron) 
is gC'koopteer om die verteen
woordiging van die Vrystaat te 
vcrsterk. 

Na 'n besiclcndc rede deur 
mnr. Havenga hct die Hoofbe
stuur daar en dan £700 uit sy 
midde gestort om die fondse van .. 

die party te vcrstcrk vir doel
eindes van organisasie en voor
ligting. 

Die eerste Afrikant>rparty-stuk 
in Kaapland bet op 5 November 
die lig gesien in die- vorm van 
'n ,t>t'rste mNit'dt'ling" aan tak
ltt'. Daarin word o.a. vcrklaar 
dat ,die Afrikan1•rparty 'n voort
betting (is) ,·an dit> Nasiona1e 
Party ,·an wyle genl. J. B. l\1. 
Hertzog. Die part;\· btel waardig
beid en rt>K\c>rdigheid voorop en 
bet 'n afke>t>r aan slinksbeid en 
uitoorl(>er~·. Die- party wil almnl 
wat se Suid-Afrika eerste ver
samel op die- gromlslag van ge
Iyke rPgtt' nan Afrikaans en 
Engelssprc>kf'mlc-!1. Die party 
streef na apartheid tussen blank 
en nie-blank, met regverdige be
bnndeling vir die nie-blanke." 

genl. Smuts se toesprake groot 
byval gevind bet en oral uitste
kend ontvang is - ook deur nie
Iede van die O.B. 

BELAXGRIKE VERKIES~G 

Genl Smut~ \·erklaar dat die 
nasionaal-voelende Afrikane-rs 
die aanstaamlc verkiesing be
skou as 'n baie belangrike ver
kiesing - miskien die belang
rikste wnt nog in Suid-Afrika 
plaasgevind het. 

As redes vir hierdie bcskou-' 
ing by Afrikaners het gent. 
Smuts aangevoer (i) dat die volk 
vrees dat die huidige bewind 
die land ekonomies gaan uit
put in sy pogings om Brittanjc 
van ondergang te probcer 
red; (ii) dat die volk oor
tuig is in die aangcsig 

Genl. !\lax Smuts 

van Brittanje se tekort aan ar
bcidskragte - dat die regering 
sc dolle immigrasiebeleid poli
ticke dryfvere het, wat bercken 
is om die Afrikanervolk in sy 
land onder te ploeg; en (iii) dat 
die ·volk glo dat die kleurvraag
stuk, nie meer 'n plank in 'n 
partypolitieke platvorm is nie, 
maar 'n dringende volksaak ge
word het, waartoe clke blanke 
man en vrou in Suid-Afrika se 
hulp nodig is indien daar nog 'n 
moontlikheid is om dit op te los. 

DIE OOREENKOl\IS 

Met die oog op bogenoemde 
redes, het gcnl. Smuts voorts 
verklaar, verlang nasionaalvoe
Iendes dat clkc Afrikaner by die 
aanstaande verkicsing sy gewig 
moet ingooi om van die huidige 
regering ontslac te raak. Daar
om word die ooreenkoms tussen 
die Afrikanerparty en die H.N.P. 
aanvaar, want deur middel van 
die A.P. kry O.B.-lede ook 'n 
ecrbare kans om hulle gewig in 
die stryd te gooi. 

Dit moet, t>gter, die volk nie 
kwalik geneem word dat by 
skeptie~ staan teenoor die same
Wt'rking, wanraan almal so 'n 
groot lK'hot>fte voel nie. In die 
verlcdc het die volk a! telke male 
geglo dnt ecnheid nou eenmaal 
bereik is, en telkemale is die 
volk maar weer deur partypoll
ticke lciers en hul perse uitme
kaar gcja; en let wei uitmekaar 
gcja, tenspyte van die volk se 

(Vt·rvolg in vorige kolom) 

Afdelings van die Osse- t 
wabrandwag in die Suide 
maak bulle weer gereed om 
na die Paarl op te ruk en 
deel te neem aan die vierlng 
\"an die verjaardae van die 

<Vervolg van volgende kolom)" K.G. en A:K.G. op 22 No-
begcerte om bymekaar te wecs. ':emb~r .• Dte p~og~m maak 

Genl. Smuts het gese dat a., 'oorste~g nr n ~root 
die buidige samewerking weer OI•tog. Dte K.G. sal die sa-
verongeluk word die volk onge- J,uu t neem. Ons .foto toon 
twyfel<l sal afreken met die n gedeelte van dte Stellen-
Ieiers en die koerante wat gc- bossc . dam~studentewe:g 
reeld die volk uitmekaarja. Die wat \'erlede Jaar aan die 
gevoel is baie sterk by die volk, optog .deelgen~em het ~-
bet genl. Smuts besluit, dat ,-ol- dens dte feesvtering in die I 
kome samewerking noodsaaklik 1 Paarl. 
is om te red wat daar nog te ..._ _ _____ _____ _ 
red~ ~ 
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BOEREJEUG KWEEK SEUNS FOURIESBURG .. KOMMANDO 
ONTHUL GRAFSTEEN 

EN DOGTERS MET 
PLIGSBESEF 

Die werk wat in die Boerejeug gedoen word, het reeds 
soveel vertroue in die jeugbeweging van die Ossewabrandwag 
gewek dat persone wat nooit voorheen wou toelaat dat hulle 
kinders Iaer trekke van die Boerejeug bywoon nie, t ans hul 
heelhartige steun aan die bedrywighede van die jeug toese. 
Ons lean t erugkyk op uitstaande resultate waarvoor ons dank
baar is en wat sonder twyfel die gevolg is van die heel
hartige ondersteuning wat die Boerejeug van die kant van die 
ouers ontvang, h et die J eugleier, genl. Dirk van Rooy, 
Hoogleraar in Wiskunde aan die P.U.K. in 'n on derhoud aan 
Die O.B. verklaar. 

Genl. Van Rooy het verwys na 
die onlangse groot laertrekke by 
Rustenburg en by Kestel in die • 
Vrystaat. Sowat 200 Boerejeug
Iede het die laertrek by Rustcn
bu rg bygewoon. D it was 'n reu
se sukses. Ouers van die laer
gangers en ander goedgcsindes 
het soveel kos na die kamp ge
stuur dat die hele lacrtrek die 
Boerejeug feitlik niks gekos het 
nie. 

DISSIPLINE 

D ie laertrek by Kestel was 
aanvanklik minder bemoedigend. 
Baie van die kinders wat belowe 
het om die laertrek by te woon, 
het nie opgedaag nie. Toe daar 
bietjie navraag gedoen is, het dit 
geblyk dat die jeugorganisasie 
van 'n politieke party kort van 
te vore 'n kamp daar gehou hct. 
Daar bet soveel wanordelilcbelle 
plaasgevind dat baie van llie 
ouers in die buurt geweier bet 
om b ulle ldnders ooit weer na 
' n jeugkamp te laat gaan. Na
dat die Boerejeuglaertrek ' n dag 
of wat aan die gang was, en die 
ouers gesien bet watter dissi
p line en orde in die laer ge
ba ndbaaf word, bet baie ouers 
wat aanvanklik geweier bet, bul-

le !cinders dad elik t{)egelaat om 
die laertrek by te woon. Die 
laer trek bet soveel onder steu
ning van die kant van die pu
bliek geniet dat ook in bierdie 
geval die Iaer trek die Boerejeug 
feitlik niks gek os het n ie. 

Die Boerejeug ondervind baie 
teenkanting van sommige skool
hoofdc en word in baie skole 
teengewerk, het gcnl. Van Rooy 
verklaar. Waar onderwysers die 
Boerejeug goedgcsind is en 
graag wil meedoen, word bulle 
deur die rcgering vcrbied om 
enige steun aan die Boerejeug 
te verleen. Dieselfde toestand 
beers in skoolkoshuise waar 
daar nie kontak met die k inders 
gemaak kan word nie. Die 

Stalin V ermeerder 
Sy Slawe 

Die Katolieke Kcrk in Duits
land het protes aangeteken· by 
die Geallieerde Beheerraad teen 
die skandelike Russiese gcbruik 
om jong Duitscrs te vang en 
sonder meer na Rusland tc De
portecr vir slawediens. 

Die K atolieke Kerk weet van 
meer as 2000 ~mike gcvalle. 

Boerejeug is dus vir sy bedry
wighcdc op skoolvakansies toe
gewys waarvah hy deeglik ge
bruik maak. 

Nietccnstaandc daar 'n 
strcnge dissipline in die laer
trckkc beers en alles volgens 
'n vaste reeling geskied, word 
die persentasie kinders wat die 
Iacrtrekkc bywoon van tyd tot 
tyd grotcr. 

K EN HULLE UIT 

Genl. Van Rooy hct daarop ge
wys dat daar 'n hartlike ver
houding tussen die Boerejeug en 
die Voortrekker-beweging be
staan. Die aktiefste Voortrek
kers is dikwels Boercjcuglede. 
Waar die Voortrekkers gccn po
litieke kleur het nie, en in 
Transvaal nie die Vierkleur 
langs hul eie vlag mag gebruik 
nie, verkondig die Boerejeug 
opcnlik 'n republiek. Die ver
skil tusscn die Boerejeug en die 
Voortrekkcrs word deu r genl. 
Van Rooy as volg omlyn : , Die 
Voortrekkers probeer om 'n goeie 
m ens van die kind te m aak ; 
die B oerejeug probeer om 'n 
goeie Afrika ner va n elke kind t e 

maak". 

In Die 
Laer
kombuis 

Kokke van 
die k om 
m issari a a t 
besig om 
kos voor te 
berei vir 
die laer gan
gers. 

BENONI 
Drie kandidatc is bcnoem vir 

d ie parlementere tussenverkie
sing in Benoni wat op 26 No
vember plaasvind. Hulle is mnr. 
John Shorter (Verenigde Arbei
dersparty of Madeley-groepl; 
dr. T. Osborne (McPherson-par
ty); en mnr. Robert Mac Donald, 
Ieier van die Nuwc Nasionale 
Party. 

OORSKOT VAN 
EGIPTE NA 

SUID.AFRIKA 
Honderde vreemdelinge in Egip

tc wat tydens die oorlog uit E uro
pa gcvlug het, doen tans aansoek 
om na die Unie te immigreer as 
gevolg van die vyandige gevoel 
wat daar teen aile vreemdelinge 
in Egipte bcstaan. 

Die meeste van hierdie per
sone wat aansoek doen, is Grie
ke, Pole, Jocgo-Slawiilrs en 
Italianers. 

'n B ekende skoolhoof in 
Tra nsvaal h et onla ngs aan genl. 
Va n Rooy gese dat b y led e van 
die Boere jeug mnklik in sy sk ool 
kan uitk en. Hulle is gedissipli
neerd en waar daar diens te ver 
rig is, is bulle a ltyd eerst e ·Om 
bulle aan te m eld. D it d ien a s 
bewys van hoe die Boere jeu g 
daa rin slaag om 'n diensvaardige 
jeug met ' n pligsbesef te kweek. 

,Die krag van die Ossewa-

Prof. D . J. van Rooy 

brandwag van die toekoms le 
beslis in 'n kerngesonde Boere
jeug. Ek voel baie optimisties 
oor die tockoms van die Boere
jcug. Ons het die hartlike steun 
en vert roue van die ouers en 
van die Kommandant-Gcneraal 
het gcnl. Van Rooy gese. Die 
ou klagte dat die groot O.B.'s 
nie genoeg belangstelling in die 
Boerejeug toon nie, geld nie 
meer nie. Daar is orals 'n toe
nemende belangstelling in die 
Boerejeug. 

F OURIESBURG. - Die plans
like O.B.-kommando het die 
week wat Krugerdag voorafge
gaan het die graf van 'n jong 
burger, Jan Bonthuisen op die 
plaas Middenin van komdt. C. J. 
Roos hcrstel. Die Burger het ty
dens die Engelse oorlog op die 
aangrensende plaas op die plek 
waar genl. Prinsloo oorgcgee het, 
gesneuwel. 

Op 10 Oktober het die kom
mando weer op die ou boere
J;>laas bymekaar gekom. Die 
plaas wat tans aan komdt. Roos 
bchoort, is geskiedkundig aangc
sien dit vroeer aan 'n sustcr van 
oom Willem Venter behoort het. 
Oom Willem is die man wat die 
kanon (,Ou Grietjie") in die 
Rooisloot by Blocdrivier hanteer 
hct. Hy is ook in die distrik 
van Fouriesburg begrawe. 

Daar was die dag 'n mooi 
klompie Brandwagte en Bocre
jeug-seuns en -dogters byme
kaar. Die samckoms is op 'n 
pragtige plek gehou en onder 
die skaduryke borne het die 
brandwagte na verskillende 
besielende toesprake gcluistcr. 

Na die m iddagetc was daar 'n 
optog na die ou Boerekerkhof 
om die hcrstclde graf te onthul. 
Daar was ook 'n kranslegging 
deur komdte. Van Rooyen en 
komdt. Roos. 

Hoofspreker van die dag was 
hoofkomdt. Pitout van Bethle
hem. Brandwag oom Nicolaas 
Grobbelaar het interessante 
staaltjies uit die Engelse oorlog 
vertel. By d ie graf het genl. 
H. A. J. du Toit 'n boeiende 
toespraak gelewer. 

Nadat kranse gele is, is die 
verrigtings gesluit met 'n gebed 
deur vcldk. D. W. de Jager. -
(Korr.). 

Genl. H. J. A. du T oit. 

Nie-Biankes 
Dikteer Op 
v.v.o. 

Die n ie-blanke Iande is ver m 
die m eerderheid op d ie V.V.O., 
bet mnr. D.B. 1\Iolteno, L.V. ver
lede week aan die Gesam entlik e 
Raad vir Blankes en N ie-bla n
k es vertel toe by bulle in Kaap
stad toegespreek bet. 

Van die 51 Iande wat lede is 
van die V.V.O. is daar 13 suiwer 
nic-blanke Iande en 18 is min of 
meer oorheersend nie-blank. Nic 
een van hierdie Iande erken 'n 
kleurskeidslyn nie. Hierby kom 
nog die Slawiese blok wat uit 
ses Iande bestaan. Ook bulle 
erken gecn rasscverskil nie, al
dus mnr. Molteno. Die verhou
ding is dus 37 teenoor 15. 

V.S.A . . Wil Britse 
Besettingsge hied 

Oorneem 

Dit is dus die nie-blanke 
wereld wat aan Suid-Afrika dik
teer hoe hy die Indiers, binne 
sy eie grense moet bchandel. 
Hiervoor dra die Smuts-regering 
en by name veldm. Smuts 'n 
groot vcrantwoordelikheid. 

Kanada 
Waarsku 
Russe 

Omdat Engela nd nie meer in 
staa t is om die fina nsieie laste 
van die besetting van sy gedeelte 
van Duitsla nd te dra n ie, bet 
Amerika, aangebied om die Br it
se besettingsgebicd oor t e neem, 
luidens 'n berig uit Londen. Die 
koste vir een lopende jaa r k om 
min of m eer op £160 miljoen te 
staan. 

Die Amerikaners sc aanbod 
hou drie voorwaardes in :- Brit
tanje moet afsien van sy bcheer 
oor invoer en uitvoer in die ge
bied; Brittanje moet ondernecm 
om sekcre voorrade, soos steen
kool, te !ewer vir die gebied, en 

INTERNERING 
IS 'N 

MISLUKKING 
P olitieke internering is 'n mis

lukking, verklaar die kommissie 
wat in H olland aangcstel is om 
ondersoek in tc stcl na die 
23,000 wat nog daar in kampe 
vir politieke oortreders aange
hou word. 

Die kommissie grond sy me
ning op die feit dat die gc
intcrneerdes wat alma! saamgc
hok sit, al meer en mecr 
verbitter word omdat bulle die
selfde politieke menings koestcr 
en mekaar verder opsweep. 

Wie se die Smuts-regering het 
dit nie ook in Suid-Afrika on
dervind nie? 

verder moet die administrasie 
van die Britse en Amerikaanse 
gebiede gei'ntegrccr word. 

STERFTE
SYFERS IN 
EGIPTE 

Die sterftesyfer in Egiptc se 
cholera-cpidemie wat reeds scwe 
weke duur het die 10,000 merk 
oorskry. Die epidemic het op 
23 September uitgcbrcek en in
tussen gemaai onder die Egip
tiese bevolking. 

Die pes het reeds in die Midde
Ooste sy verskyning gemaak. 

Die Kanadese regcring hct 'n 
formele memorandum aan die 
Russicse gesant gerig waarin 'n 
ernstige waarskuwing uitge
spreek word oor die gebruik van 
aanstootlike taal deur amptenare 
en werknemers van die Russiese 
gesantskap. 

Indicn amptenare en werkge
wers bulle weer soos in die jong
ste verlede aan hicrdic gcbruik 
vergryp, sal die Kanadcse rege
ring vra dat hullc teruggeroep 
word na Rusland. 

KERK VEROORDEEL 
IMMIGRASIE 

VAN ONDERWYSERS 
E rnstige beswaar teen die in

voer van vreemde onderwysers 
na Suid-Afr ika om Afrikaanse 
kinders te onderrig, word in Die 
K erkbode u itgespreek. 

Die blad verklaar dat dit on
wcnslik en gevaarlik is omdat 
die gees en agtergrond van die 
onderwysers heeltemal verskil 
van d ie karakter van die volk. 

,Ons eie werkkragte word ge
snoei sodat net 'n sekere aan
tal jaarliks op die kolleges toege
laat word", verklaar die blad. 
Indicn daar op die regtc manicr 
te werk gegaan word, kan die tc-

kort aan onderwysers plaaslik 
aangevul word. 

Die lcwcns- en wereldbeskou
ing van buitelandse onderwysers 
verskil gehccl en a! van p!aas
like toestande. Dit is 'n on
omstootlike feit dat geen opvoc
der neutraal is of kan wees nie, 
en bulle sal hul stempel op die 
kinders afdruk. Die lewensbe
skouing van die Afrikaner is 
Calvinisties en die immigrasie 
van onderwyscrs kan nie anders 
as om vreemde beskouings in ons 
ondcrwys in te dra nic, skryf 

.die blad. 
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HUTI§GIE§INNE IN GJRIEJEP 
VAN HOE JLJEWJEN§IKO§IJE 

W atter mate van ellen de en noodddf d ie steeds stygeil'de lewens
koste reeds in minder gegocde huisgesinne in stedelike gehiede veroorsaak 
het, kan aileen hesef word -..v-anneer mens hierdie huurtes besoek waar 
hlankes omring -rleut· kleurlinge saam woon. Hoe hierdie mense met vyf 
of ses kinders in staat is om met 'n salaris van twintig pond per maaml 
en selfs lninder nit te kom., h]y v ir die llersoon met 'n inkomste 
van vyftig pond per maand en wat. daarmee n ie kan uitkorn nie, 'n raaisel. 

Baie van hie rdie Afrika ners 
wat vandag in neerdrukkende 
om standighede !ewe. was voor
h een bewoners van d ie plaltc 
Jand. Omstandighed e het hulle 
gcdwing om na die s t eele (e ver
huis en h ier ' n lccftog t e sock 
Onder normalc omstandigh ede 
het h ulle d it r eeds moeili!< gc
vind om m et hul dagloon van 
twaalf en vyftien sielings ui t 
tc kom. :J.\1ct ' n lewenskoste 
wat sedc rt die oorlog en tans 
byn a veertig perscnt hocr is 
as vool.' d ie oor log. ly hierdie 
gesinne tans gebrelc 

'n v;..rtee nwoordig-er van Die 
O.B. het <lit die afg('lope c1a<> 
sy taak gcmaak om YC'r~<l;:cic 

inkoms tegrocpe tc bcsock cu 
orals h ot hy gPvi ud dat duur 
voNlscl, duur ldere, hoe huis
huur en ger inge inl.:om).tc in 
vergelyking m !'t die normale 
behoefh' s, d!c m<'c·s populcrc 

tcm:t \':tn hespreld!!~ onder alie 
e huis vroua is. Orals ~1 i esclfdc 

ldngte: voor die o'ol'!og- het ons 
wel m inder Yerdicn, maar ons 
kon bcter lowe; -.;andag is dit 
onmoontEI;: om 'u OI'dcntliko be
staan te maak 

WERK OORTYD 

In d ie bmn·t van die Kaapse 
dokke waa r s poorwegarbeider s 
in aan ccngcrydc llllise \\'OOn en 

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

j1'entopsiaan L 

"'aar nie-blan k es steeds in t oe
ncmcnde mate die b,ankes begin 
verdring, is m eL vcrskeic huis
\TOue gescls. D ie ink om st e va n 
m ev. B. H . in Brcekwat crhu is 
waarmee sy die huishoud in1i 
moet waarneem is norma a lweg 
f21 p er m a and. Sy he t sewe ldn
d ers, waarvan die ouds te, ' n 
dogtertj ie, twaalf jaar oud is. 
Haar m a n ' s ' n arbeide r in diens 
van die Spoorwee. Hut maan
delil\:se Juuideniers re l<cning is 
nooi t m indcr as .£10 lOs. n ic, vi r 
die a fgelope maand was hut 
vleisrekening £2 7s. 9d.; groente 
£3 19s. ; m elk £1 7s . 6d. ; .£8 word 
a fgclre k vir huishuur, dokters
fooie en pcnsioen : water en ligte 
maak sa a m .£1 Os . 4d. ; busgeld 
sowat £1; beg ra fnisond em eming 
2s. 9cl . Nor m:1atweg oor>,krei hul 
uitgawe~ hut inkomste en was 
dit nic cla t n:Hu· cggcnoot min 

1 of meer a ttyd oortyd we rt,: u:c, 
kon hullc gccu bcstaan gem:Ja!t 
hct nie. D ie l<inders en d ie lw.is 
getuig daarvan dat d:\:n· nie geld 
a fgelmyp kan wont \'ii· ldcrc, 'u 
b c<ticncle of p!es icr m e. 

Die Jnl;:om st c van mev. R. D. 
in clieselfdc buurt bc!oc p maan
d elih:s tussen 121 en £25. Hul!e 
is vyf person e in die huis. Van 
d ie inkomste word tussen £12 
en .H3 aan Juuidcn ie rs,var e bc
stec : £;2 aan vleis ; m elk £1 10s.; 
ligte en si cenkooJ £3 5s . per 
maand; grocnte £2 5s. ; ll uish uur 
£2 l Os. Hiermec is huJ sa laris 
ook d aa rmee h ccn. As hullc <lit 

'n 'l'onccltjie in 'n onlangso Boerejouglaer . 

G<OMMUNUST.!E LDKVVBDElER 
Atlf£ TfE!ENSr ANDERS 

UU\r BAlKAN LAN DIE 
Nog 'n anti·lwmmunistiese Icier, Zolton Pfeiffer, Ieier van 

die Hotlgaarse ll.JeiniJoerepa,rty, moes Yir sy !ewe u! t s~7 vader
land vlug as gevolg van Komm,unistiese optrede. Sleg s 'l l 

paar dae voor hienlic Yoonal moes die Pools e anti-lwmnHmis 
tiese lciel·, 1\J[ifw lajczyl\, ool• vlug om sy l~we te behou nada t 
hy te hore gelmm het da,t die Komnmniste ho1~1 tereg w i! Stf'l. 

Die Hongaarse staatsaanklacr 
hct geeis Clat Pfeiffer in h eg te
nis geneem word en van ,·erraad 
aangelda word. Hy sou tydens 
sy clienstyd as ministe r van jus
tisie ' n lid van die Hongaarsc SS. 
Josgelaat het. Hy het na \Vee-
n en gevlug. , 

Mil<olajczyk het reeds in Lon
den aangekom. H y h et ontsnap 
nadat hy te hore gckom hct dat 
hy ook tcreg geslcl sal word. In 

die j ong-ste verlede het 'n soor t
gcl~·l<e lot 'l'\ikolai l ' eetkof, leieJ· 
van die Bulga:~r;;c OPlJOsi s i ~, :;e
ti·ef. Hy is reeds tel'eg-gestel 
dcur die Kommunistc. Die Ieier 
\'an die Rocmccnse li!einboere
party, Julius J\Ianiu, word tans 
\'Cthoor op 'n aanldag \'an hoog
Yen aad en sal sonder twyfel 
(1(-ur tlie Jiommunistc d oodge
skiet word. 

r cgl;:ry om aan <l ie luuidenict·s
ware te snot>i word daa1· Yrugte 
ge.koop, I<ICI'C, ens. i{om daar 
stdelil;:e siel•te in die huis ~oo;;-. 

dit al die gent! was, moet hulle 
om hulp aanWop en ly hulle 
gebrek. 

Soor tgclyk e getuienis is van 
twec a n der huisvroue in die
selfdc ·buurt waar die inkomstc 
van 'n hu:sgesin selde £30 per 
maand bereik, vcrkry. Die 
ooglopende nood is opvallend. 
In gccn een van die gevallc is 
die ouc rs in staat om voorsie
ning vir d ie t ockoms te maa k 
dour ' n paar pennies weg tc sit 
n ie. 
'l'USSEK £30- EK £<i0-GROEP 

'n Huis vrou in Oranjestraat, 
m ev. B. wat weens die persoon
l! lce aard van die ondcrsoek 
haar idcntiteit wil bewaar, en 
wic se eggcnote tusscn dcrtig 
en vccrtig pond per maand ve r
dien, h et g ctuig clat h ul maan
dclil,se inkomste voor die oorlog 
toe h ullc r eeds twee l<inclers 
gehad het, minder was, maar 
dat hulle ge redclik daarmce 
kon uitkom. Hulle betaal £9 
15s. huishuur. Hul brood en 
kruidcniersr el<ening raak-raak 
a a n .£11, van die slaglc r ont
vang hul maandeliks 'n rekc
n ing van £3 15s. Van die 
g r oenlewinkel bestcl hul maan
d cliks groc;1te en v rugte vir 
sowat £4, a a n m elk bestee hul 
ger ccld £3 per maand. E en 
bed iendc word g ehuur teen 

' £2 10s. Dan kom n og bclastings, 
k ler e, ontspa nning, ens., sodat 
daar nie mecr as dric ) f vier 
pond va n hul maandcliksc in
komste oorbly as al d ie nod igste 
goedcrc gcl,oop is nie. Hierva n 
moet a ss uransie en bclasting 
afgetrcl< wor d. 

Dat pcrs one md 'n inlwms te 
, ·an 'mcer a s £40 per nla~tncl 
c·n scifs baie nwcr as dit, l'cdc 
;·ind om te Ida dat hulle nie in 
nl <Ue noodsaaklil{C behoeftes 
l<an vo:>rsicn nie . is merlnvaar
dig-. nullo 'kon hul hcwerings 
cgter st:laf deut· rekenings te 
toon wat hullc juiste uitgawes 
wecrspieiH. H ul!e u it:;awes is 
baic mPe!' as die van die grocpe 
wal mindcr verdion. D ie r cde 
hien·oor is omdat na gela ug 'n 
me ns so inlwmstc vermccnler, 
so ook die bchoeftes. 
llOERE lNI(OM.STEGROEPE 

:\1ev. X van Rosmeadlaan. 
O;·anjczieht, m et ' n huisgcsin 
van ses pcrsone, bctaal maan
clcliks vir die huis waa rin lmlle 
woon .£11. Aa n vleis word 
nagenoeg £5 bestec, aan mclk 
iets m eer as £3, luuideniers
wa r e dikwels £13, gedu rende 
die winte r varieer water en 
.krag tussen £3 en £4 pond. Dit 
maak 'n totaal van £36 en laat 
maar baie m in oor uit die 
~alm·is van iets meet as vyftig 
pond per m aand. Uit. die orige 
.£17 ,-,·ord twee bediendes teen 
j7 gchuur. D ie r es moet , wan
neer nodig, aan Jd erc bestet' 
word, sowel as aan ontspan
ning, assu ransiepolisse, ens. , 
sodat daar fcitlik niks oor is 
van die maand se salaris nie, 
aldus ons scgsvrou. 

Dat hierdie mensc in d ie hoere 
inlwmstcgTocpe vcel m indf'i' 
redo lret om te kla as d ie laere 
inlwrnstcgroep blyl< dui;'lelik, 
ma::t1· iu verhouding druk die 
st~·gcnde lewen.;l,oste net so 
swaar 011 hulle as op die ander . 

Soortgelylw getu ienis is cleur 
mcv. \V. S. van I<loofstraat 

(Vervolg in volgcnde kol.) 

P<ers=Menefli1g5 

~®~ ·w&luu ~@lfill@~@ 
W @u~~~~®~~UTI@~ ~ 

'l'allc lwcrante in Suid-Afrika hot in die uitslae van die 
rnunisipale verliiesing aa.n die Rand 'n les ge!ee;; wat - dit 
ondcrstreep hulle - met die oot~ op die aansta:mde al~emene 
\'cl'ldesing dcc;?;lil\ gclcer meet wol'd . AfrHmners !:et ge!eer 
dat sowcl algehele cenheid as 'n l;:,linl\eiu!e program onont
bcerlii' is "h· oorwinning. 

J{Lll\'KENDE PIWGR..'\:\1 

Vir die H.N.P . w as d ie uit
slac nie bemoedigend n ic, skryf 
Dagbreek In Johannesb urg self 
h et die H .N.P . n el twcc kandi
date verkies gekry. Ook elders 
aan die Rand h ot kandiclate wat 
die H .N .P . g estc:.:n hct, oor die 
algcmccn swal< gevaar. 

, Die resultate moet vir die 
Hcrenigde Party ' n v ingerwy
sing wces dat dit in die steele
like gebiede vcr van wei af is 
rr:et hom. Die rcdes sa l hy moet 
ontleecl - en pr obcer verhelp 
voor die algemcne ver!desing. 
\V:wr s!<ynlil< sal gebrel• aan 
gecs dri f weens die fcit \lat (l:lar 
indcrdaad nol!' ,.;-ecn cenhc i<1 is 
n ie 'n gedccltclil<c vc!'luaring 
wees. :\J:uu· dit is duidelik dat 
die H .K .I '. ook met 'n ltlinl·:ende 
prog-ram voot· die land sal moet 
vet·sl•yn as hy die openbare , ·e r 
beelding in die ;;te<le wil opwek 
As daar nog geen 39 persent va n 
die ldesers in J ohannesburg ge
stem h et n ie, toon dit om:m·
sldll ighcid", vcrklaar Dagbi·eclc 

Sondagnuus, 'n publil,asie van 
die Afrikaansc P ers Bpk, sien 
reeds vrugt e op die samewerldng 
tusse n Afrikane rs. Die blad \·e r
ldaar: ,Die samewcrldng- tus 
sen d ie H .:'\' . .[>. en die t\frilmncr
party hct in Johannesburg vrug
to begin afwerp. Dr. Ross Jwn 
daardeur 'n m eerderheid ,·an 727 
lJebaal waar mnr. Corrie Schoe
man verlede jaal' in dieselfde 

(Vervolg van vorige kol.) 

gelcwer. Sy en h aar eggcnoot 
moes hullc hole begrotings plan 
soos h ullc dit voor die oorlcg 
gehad hct, omver gooi omdat 
haar .man sY maksimum salaris 
s !<aal van £55 bereil< het. Hullc 
h ct gcvind cla t h u l ink om ste 
vecl minder werd is as voor die 
oOl·log. Dil was ook nodig om 
hul u itgawes t en opsigte van 
m inder nooclsaa.kiik c gocd cr e ca 
vermaaldikhe id t c snoci. 

Uit die !.laic pci·sone met wie 
gescls i~, het s}('gs t'C!l dame 
t)cweer dat die hoe le \\'Ntsl;:oste 
11ie op haar druk nie. Sy 
behoo~:t cg-tei' tot ' n ras wat ons 
nie in die lcolommc bcspreclt 
nie. 

.wylt die onder spit gedelf bet m et 
36. En die wyk is tans moeililiet· 
gesny \'i r die nasionaalgcsindes 
a s wat dit verlelle jaar was.'' 

Die Vaderland sluyf na aan 
lciding van die V.P.-oorwinning 
dat die u itslae spreek van die 
getalle swakheid va n Afrikaner
gesindcs in ' n kragrneting met 
die huidige bewindvoerders. 
.,On!; agter stand kan met die 
la.ntlsvt• rkiesin~ wat Yoor die 
<leur ~ban nie <leur die ving-ers 
~;esien word nie. As die wil 
waaragtig .aanwesig is om Yan 
die Smutshcwind ontslae te raal;:, 
sal baic positiewe stappe (vera! 
aan die Ran d waar die lot van 
clio hlanke bes!mwing bcslis moet 
word nodig wee.s", s!(ryf die bla.d. 

,.Die gocie ve!·standhouding 
tussen dr. JHah n en m nr. Haven
ga sa! deurgcvocr moet word 
tot die onderstc lae. Die tyd 
is te noodlotswanger en die keu
se te ernstig da t ge!yitgesim!es 
m eltaar nog met. slin:;el'\'eile 
moC't byliom. Soos mnr. H aYenga 
moct ons cl:taJ·toe oorgaan om in 
me!m a 1·, ~crstt>ldas g-oeie Afrika
ner3 to s ien. Ons moet die same
werl{ing van die laaste :Uri
lmanssprelwnde hf) as ons wil 
\'Order. Alleen met 'n bit!,tj ie er
kenning ,·an m ekaar se g-oeie 
trou cu opregte bedoelings l<an 
ons ous volle potensiaal ont
plooi". 

V .P . VERHEUG 
Die Cape Al·g us verheug hom 

in die oorwinning maar waarsku 
dat d it gcvaarlik Yir die Ver
enigde Party sal wees as hy te 
optimisties oor die uitslae is aan
gesien baic van die kiesers die 
munisipale vcrkiesir.g- heeitemal 
gc-ignor eer hct. D ie blad , ·cr
lda:lr dat h\·ee feite duidclil< gc
word het; die onpopclariteit van 
die Arbc!der~party en dat die 
H .J\' .P . op die· tcmgval is a:m die 
Rand. Om die atgcmene verkie
s in g t e imn wen sal die H .J\''.P . 
m eer lde::<ers agter hom moet 
slmar, V:lrklaa r die blad. 

Die Suidcrstem verklaar dat 
d ie Ve•·enigde Party met grolcr 
gcta lsterltt e uit die verkicsings 
g ekom hcL l erwyl d ie Arbeidcrs
party so tc se u itgcwis is. D ie 
H:.J\".J>. het p ·ond ve!·loor en sal. 
na clio uits!ae weer 'n !;:ocr moet 
dink. 

lffillRIDITJ:\I §~WN'Jl'®JKt1~§m llBIEE§'IfJE 
'l'E.:'\' VOLLE GEI~EGISTREERD . 

Die \VI]'o;'l'ERBERG-STOE'l' van Gercgistrccrdc Bruin Switsers 
bicd jong Bulle, 'n paar Verse en ou Kocie - a lma! gercg,istreer -

tc koop aan. Alle bceste is l cen Galsiekte ingeent. 
P rysc op :wnvra ag. - 3~t'sigtiging venvellwrn. Doen a:utsock : 

G. ]'. VA.N' DE VYVER, Drieshof, P / s. Adelaide. 
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Die Nu~e Nugterheid 
Daar bet in die jongste tyd 'n ontwikkeling onder ons 

oe plaasgevind op die Afrikaanse politieke toneel wat nie aileen 
verdien om uitgepluis te word nie, maar ook om toegejuig 
te word. 

Die Afrikaanse politiek wat 'rir 'n lang tyd 'n onsmaak
like kleitraJltlery en onderlinge rusiemakery was, het stilweg, 
sonder dat die meeste mense dit besef hct, 'n nugtere wending 
geneem en koersgc,·at in 'n positiewe rigting. 

HERTZOG SE POSITIEWE BYDRAI<~ 

Vir baie jare het wyle genl. J. B. M. Hertzog die enigste 
positiewe bydrae tot die Afrikaner se politieke en parlemenU\re 
stryd gelewer. Sy teenstnnders bet gewoon geraak daaraan 
om enersyds die gencraal met hand en tand te bevcg en om 
andersyds saam met die volk die voordele van sy praktiese 
beleid te geniet. 

Die Uertzog-beleid was 'n versiende nasionale beleid wat 
nooit vergeet het wat die Afrikanervolk uiteindelik wil bereik 
nie; maar dit was ook 'n praktiese en positiewe beleid wnt 
rekening gebou bet met die moontlikhede wat die \ ·olk op 'n 
bepaalde stadium kan bereik. 

Op hierdie manier bet genl. Hertzog stap vir stap 'n 
reeks positiewe bydraes gelewer tot die Afrikanerstryd. 

En toe bet die genernal van die toneel verdwyn. Sy teen
standers wat hom tot op die laaste oomblik Iustig verguis 
bet, bet gebiyk hopeioos onbevoeg te wees om sy bouwerk 
voort te sit. Hulle bet wei hul bekende bedrewenheid aan 
die dag gele om elkc steen wat die generaal se natuurlikc 
opvolgers wou opstapel weer af te breek. Die gevolg was lt'C 
jare waarin die Afrikaner op die parlementere terrein weinig 
of niks presteer het nie. 

DIE NUWE NUGTERimiD 

Die jongste ontwikkeling wat ons best>reek, is die welda
dige opkoms van 'n nuwe nugterhcid in die Afrikaanse politick 
wat stilswyend en sonder verwyt eem·oudig die rug keer Oll 

die doellose gemaal wat 'n tydlank ons politick oorheers het . 
Die nuwe nugterheid knoop op natuurlike wyse by die 

Hertzog-tradisie aan en sodoende word die logiese kontinulteit 
tussen die stryd en oorwinning van die vetlede en die stryd 
van die hede verkry. 

Hierdie kentering in ons J>Oiitieke lewe is boofsaaklik te
weeggebring deur dr. J . F. J. \·an Ren.,burg, die Ieier van d~e 
O.B., en mnr. N. C. llavenga, die Ieier mn die Afrikanerparty. 
Albei manne oordeel nugter oor sake, en elkeen se beleid hou 
rekening met die J>raktyk - om ilaaruit oorwinning vir di(> 
Afrikanervolk t e behaal. 

GROXDSLAE VAN OORWINNING 

Die bctekenis van hierdie manne se Ieiding word duidelikcr 
as dit beoordeei word in die lig van die grondslae waarop wyle 
genl. Hertzog sy oorwinning gebou bet en die probleme waar· 
mee by te kampe gckry het. Ons wil probeer om dit aan die 
hand van drie stellings tc vcrduidelik: 

(1) Genl. Hertzog bet altyd 'n lewensbclangrikc be
ginsel as doelwit neerg<>le. Sander vrees vir oorskaduwing 
het by dan aanhangers, van allerlei formaat, rondvm 
hom probecr snamtrek terwille van die bcginsel. 

Die waarde van hierdie beleid blyk eers as dit vergelyl< 
word met die metode van sy t~enstanders wat eers 'n ldiek 
versamel; dan 'n beginsel aanvaar ; met natuurlike niende 
baklei terwille ,·an die eksklusiwiteit van die kliek; en einde
lik die beginsel oorboord gooi terwille van die beboud van die 
kliek. 

(2) Genl. Hertzog wat sy oorwinnings ~p die par
lemcntere tcrrcin mocs behaal, het geglo aan 'n brec 
eenheid rondom 'n beieid wat binne afsienbare tyd uit
gevoer kan word. Solank as wat sy teenstanders hom oor 
so 'n uitvoerbare bclcid kon aanval en bulle beleid ideaai
tipics kon stci, was dit wei met bulle. Maar sodra die 
teenstanders uit die tcorie moes neerdaal tot die praktyk 
en kritick moes verruil vir 'n positiewe stap, is Hertzog 
keer op kccr gercgverdig en moes die idcaal-tipiese beleid 
keer op keer snippermandjic-toe. • 

Dit is ongetwyfeld die taak van die Afrikanerparty om 
ten aansien van die J>arlemenrore stryd die Hertzog-tradisie 
in ere te berstel en om toe te sien dat daarop voortgebou word. 

(3) Aan die cinde van sy loopbaan bet genl. Hertzog 
gewaarsku dat partykramcry of die vorming van klicke 
in die skoot van die volk die vernaamste struikelblok is 
in die pad van Afrikaner-oorwinning. 

Dit is meer bepaald die besondere roeping van die Osse
wabrandwag om hierdie struikelblok van selfsugtige partyshap 
van die pad \an Suid-Afrika te verwyder en om die diet>ere 
en natuurlike eenheid \an die volk te verteenwoordig. 

DIE LEWENSBELANGRIKE BEGIXSEL 

Die Ossewabrandwag en die Afrikanerparty het albei die 
behoud van Blank Suid-Afrika as lewcnsbelangrike beginsel 
aanvaar. Hulle gaan hierdie kwessie nie verdoesel met 

<Vervolg in volgende kolom) 

In Frankryl< Vandag : 

DE GAULLE LEI 
KENTERING IN 

WES-EUROPA 
,Wat sal gebeur as genl. Charles de Gaulle daarin slaag om die leisels 

van d ie Frnnee regering oor te neem ?" Met hierdi(~ vraag bet buitelandse 
waarnemers h ulle die afgelope weke sed.erl geul. de Gaulle die Kommu· 
n iste 'n klnp df'ur die gesig gegee het, hesig g<·hou. 

Tf't•wyl hiet·die Franse Ieier deur 'n grool deel van die volk terug ver
welkom word, is danr tog volgens waa•·nenwt·s 'n deel van die volk wat van 
Dt> Guulle 'n verklaring eis oor ey vet·hond wat hy in 1912 met 
die Franse Kommuniste aangegaan l1t>t. 

Die politit•kt' gt•ht•urtenis<,t> W. 
:Frunl<ryl< in <lit• afgt>lope tyd is 
baie duidc•lik ' n miniatuur \'an 
wat bt'!oig i'> om in dit' bt>lt' \\·t>,
Europn c·n Amt>rika pba,. te 
vind: die• skerper onder-.kc•iding 
tw.!oen nnti- t-n t>ro-k ommunb
tie!oe mngte>. In dit• \\·t-stc• is die 
verboucling tusst'n anti- en pro
Ru!o!>ie>st• gt-sindc•s besig om J:"E'
!>pnnne t1~ rani<. l·"rankr~·k bet 
dit in die> afgt>IOJIC' mannd baie 
duith·lik ondt-n;trt-c•p. 

KO~DlUJiiiSTJ<; GEHELP 

Voor 1936 hct die buitC'wercld 
maar min van De Gaulle ge
weet. In Ameril<a en Brittanje 
was hy 'n onbekcndc figuur, 
hoewel Duitse militerc leicrs in 
De Gaulle 'n outoril(•il op d ie 
gcbicd van megnniese oorlogs
voerlng gesiL•n het. Onder sy 
eic volk het hy maar 'n klein 
groeple aanhnngers gchnd. 

Sedert die oorlog het De 
Gaulle die mcestc van sy po
liticke vricnde verloor as ge
volg van die gevaarlllcc YCr· 
bond wat hy met die Kommu
niste in 1942 aangcgann hct 
en die houding wat hy inge
ncem hct ll•cnoor die onder
steuners van manrska.tk Pe
tain. 

Die volk hou hom tot 'n 
groot mate ·n•rantwoordelik vir 
die opkoms van die Kommunis-

Vrees 
Afsl<i/fering 
Luidens 'n berig in Die Sui

derstem het mnr. Eric Louw 
op Fraserburg verklaar, na ann
leiding van 'n vrnng omtrent die • 
stigting vnn Afriknnerparty-tnk
ke deur die O.B. dat dit beter 
is om te swyg oor die saak, want 
die bedoeling was om eendrug 
tusscn ul die groepe teweeg te 
bring, maar die saak is vcrtroc
bel en hy vrecs 'n grootskaalse 
afskilfering. 

Lang/aagte 
Die Verenigde Party sal die 

tusscnverkiesing In Langlangte 
moet veg. Hoewel nog die 
H.N.P. nog die ,.Arbeiders"· 
party 'n kandidaat gestcl hct, 
sal diC' regeringspnrty sc kandi· 
daat moet vcg teen sowel 'n 
.,Vakbond"-kandidaat as 'n On
afhanklike. Die stemdng is 26 
November. 

<Vcrvolg van Vorige kol.) 

ideologiese ballas nie en bulle 
gaan dit vir elke Afrikaner 
moontlik mnak om ccrbaar 
aan die stryd deel te ncem. 

In hul jon~ste toe!>tprake op 
P retoria en 1\lemel onderskei
dellk, bet sowel dr. Van Rens
burg as mnr. Havenga die 
noot \·an nuwe nugterheid in 
crecendo gedruk. Wnnneer dr. 
Van Rensburg op 22 No,·em
ber in die Paarl prant, net na. 
die Grootraad.,itting, sal die 
volk sy ore spits om te boor 
watter boodskap by bring. 

te in Frar.i<ryk en die agteruit
gang "·an Konserwatisme, skryf 
'n waarnemer van Review of 
\Yorld Affairs. Hicrvoor is hy 
nog ·n verduideliklng ann die 
Fransc volk verskuldi:;. Vir 
buitestaandcrs is dit duidelik 
dat hy dit as takticsc set gc
doen hct om die hulp van Ame
rika en Bnttanje wat in bond
genootskap met Rusland was, 
te verkry. Ten spytc van al dlt• 
aanvalle wat De Gaulle verduur 
het sedert hy in onguns by die 
volk geraak bet, YO<'I die Fran
se dat hulle nietcenstaande dit 
alles hul ondersteuning in die 
uur van nood ann De Gnulle 
moet toese. 

AGTER DE GAULLE 

Die houding van die Frnnsc 
word min of meer dcur die vol
gende ondcrhoud vertolk soos 
aangehaal dcur buitelandsc 
waarnemers: ,.Jy weet hoc l'k 
De Gaulle haat .. , het ·n Frans
man ann die wanrnemcr ver
klaar, ,r.1aar as die Komrnunistc 
in die Champs Elysccs agter hul 
rooi vlng aanmarsjcer, en ter
wyl hulle met hulle vulstc In 
die Jug swaai, uitroep: ,Lank 
Jewe Thorz', dan sal ek ant
woord: ,Lank lcwe De Gaulle'. 
Ten spyte van alles kan 'n mens 
tog nie uitroep: ,Lank !ewe 
Auriol of Radnmier of Bldault' 
nie. Die publick sal jou in jou 
gesig uitlag." 

Voor die verkiesing is daar 
voorspel dat as De Gaulle 
23 perscnt van die stt-mme op 
sy front vcrenig, dit mocllik 
sal gaan met die Komnnmi<te. 
De Gaulle hct hierdie pe1·scn-

. tasie ver oorskry. 
Diegene wnt dikwl'ls met 

De Gaulle in aanraldng lwm, 
\·erklaar dat daar wcinlg per· 
sone is wat hom kan bein,·locd. 
Indit•n hy dit regkry om die Iei
ding van dil' J<'ranst' voll< wel.'r 
op hom te nt>em sal b~·. volgen .. 
Review • Of World Affair. dif' 
hulp van Renault ('n rc>g!>e on· 
afhanklikc), Dnladier (Hadikalc• 
pnrty), Le Tocqm·r cso.,ialbl, 
l\Inric (Radikale en dit' ond(•r
stcwler van 1\heheletl, Schuman 
t'n Teitgen .,ot•!{. 

SY I•LA...'"~E 

~let sulke ondersteuners sal 
hy sonder twyfel in staat \;ecs 
om die Kommuniste uit die 
landadministrasie en val{-

bonde te smyt. De Gaulle het 
ook reeds te kenne gegee dat 
hy drastiese maatreels sal 
tocpas om die Franse ekono· 
mie weer aan die gang te kry. 
Die moontlikhC'id bestaan ook 
dnt hy die Franse konstitusie 
sal verander. Dit is egter nie 
so seker wat sy houding teen
oor Amerika sal wees nie. 

De Gaulle sc agtergrond is 
Rooms-Kntoliek terwyl sy poli
ticke oortuiging hom genood
sank lnnt vo<'l om sy gewig by 
die Kon!!erwatiewes in te gooi. 
Hy Is 'n imperialis en stel vera! 
bclang in die sosiale en ckono
mit•sc problemc van Frankryk. 

\\'It• is die manne wat bulle 
om hom geskanr het? Sy eerste 
luitPnant, mC't die titel van sek
r<'tnris-genernal, is Jacques 
Soust<'lle. Hy is 'n professor, 
'n ervn.re rel~;igcr en deskundigJ 
op die gebicd van antropologie. 
Hy bchoort tot die Protestantsc 
geloof en is 'n uitstckende or
ganisccrder. Onder hom is 'n 
propagandis. die bekende skry
wer Maltrcnux. De Gaulle se 
volgc-nde dlssipel is 'n koerant
skrywer, die 31-jarige genl. De 
Benauville. Hy is ·n aristokraat 
en is Konserwatief-gesind. Hy 
Is die beweging se beste spre
ker. De Gaulle self is nie 'n 
soelc sprekcr nie. Hy bet sy 
tegniek egtcr baie verbeter. Hy 
praat sonder passie en lees ge
woonlik sy toespra.ke. Hy is 
egter sel<cr van homself. Hy 
bcslt volgens die Amerikaners 
dit• slag om wanncer Frankryk 
voor 'n kruispad te staan kom, 
homsclf nan die spits van die 
\·olk tc stel en hulle oor die 
moeilikhcld heen te help. 

SKILVRY 
SIT NUWE LEWE E~ 
GLANS IN U HARE EN 
BEVRY U KOPVEL 

VAN 

SKILFERS 
U apteker of handelaar 

~al u \·oorsien 
(5) 

RE.ISPROGRAM A 14 

Genl. W. R. Laubs.cher, 
O.B.-VOORI .. IOTINGSOI!'FISIER 

sal die volgende ver~aderin~s toespreek. 
Bevch·oerende ~enl. J. W. C. Steenlmmp sal hom 

vcr~esel. 
NIEUWOUDTVILLJ<;, 1\IAA:I.\:DAG, 17 NOV., 10 , ·.m. 
C.U.VTh"L-\ (Ou Kerl<..,aal), 1\lA.\NDAO, 17 NOV., 

8 n.m. 
1\nDDELPOS, DINSDAG, 18 :1.\:0\'E~IBI<;R, 10 v.m. 
SUTHERL\!\D, DINSDAG, 18 :1.\:0VE~IBI<~R, 8 n.m. 
WILLISTO~. WOE~SDAG, 19 XO\'E:UBER, 10 v.m. 
KLIPWERF (Dist. Calvinia), DO~"DERD., 20 NOV., 

10 ,·.m. 
A L 1\1 A L H A R T L I K \V E L K 0 l\1 ! 
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Russiese 
Leuens In 
Moskou 

Die wereld Is , ·andag In 
twee kampe \'erdet>l : aa n die 
een kant ~ttaan Brlttanjc t>n 
Amerika, te rwyl Rusland aan 
die ander kant staan. Die t'en 
blok staan \ lr agrt>ssle-, maar 
Rusland staan \lr vryheld, dc
mokrasie t'n die nle-lnmenglng 
in die binnelandse sake van 
ander Iande', het 1\lolotov, 
Russiese minister , ·an bulte
laodse sake tydens die h er
denking \ an die Rolsjt'wistie
"'e Rewolusie in 1\loskou , ·er
klaar. 

Die toesprank van hierdie op
perste Bolsjcwls wat berugtheid 
in die raadsale van die wiireld 
verwer! hrt vanwee sy haat
draende tocsprake te<'n d ie Wes
te, was opnuut 'n beklemtoning 
van die \'erskll tussen wat Rus
land docn en s6. Dit was 

• die taal van Moskou. 

BEDROG 

Molotov hct Amerika daarvan 
bcskuldlg dat hy agressie in die 
mou voer en dat hy sy buite
landse bclcid bou op die atoom
bom. Amcrika bou nuwe basissc 
nic om hom tc bcskerm nie, 

<Vorvolg In volgcndc kolom> 

TONNE VOE.DSE.L NA 
ENG ELAND 

Gedurende die volgt>nde paar 
jaar !>al Suid-.Urika 'n gooot 
deel van die B ritse volk aan dif' 
lewe bou volgens die v·o..w.etuit
, .04'r.)fen; wat deur dif' Depa rtf'
m f'nt , ·an Hnndel en Xl \H~rbehl 
bekend gemaak is. 

\'olgens die ooreenkom., wuar
deur Suid-Afrika f80,000,000 nan 
Brittanje , geleen" bet , .,ul Brit
t unje 90,000 ton sit ru.,vrugtt•, :.!6,-
000 ton sagte vrugte, 80,000 ton 
kon!yt, 18,500,000 blikkit>s ingl' 
maakte vis, e n s owat 21,000,000 
e iers nit Suid-Afrika kry. Vt'r· 
der sal nog 20,000 ton IUlrtUJipt•IH 
e n 5,000 ton peulvrugtt' na Brit
tanje uitge\·oer word. 

Die syft>rs maak nutuurlik 
geen m elding , ·an dif' bondt•rd

<Vervolg in volgcnde koi.J 

<Vervolg van vorige koi.J 
maar om agressie te pleeg. Ru.,
la nd s taan , ·ir vr)"ht'id t'n dt'mo
krasie en dit> oe , ·an die wi' rt>ld 
moet oopjl'aan ' ir dit" a g rt'ssie 
' 'an dit> \\'este. 

Hy bet dit gelaak dat daa r 
no« 'n g roep m en.,l' in Ru'
la nd is wa t u~ting vir die 
\\'t>stf' kof'stt> r f'n nit' van dit> 
'laa fse gt>woontf's , ·an dit> 
\ \ 'f'stf' ont.,lat> kan raak nie. 

Molotov het gerieflikheidshal
wc ges\1.-yg van sy eie agressie 
in Pole, Rocmenie, Hongaryc, 
Tjeggo-Siowakye, ens. Maar 
volgens die taal van Moskou is 
dit vryheid en nie-inmenging. 

duir.t'nde pondt' \'Ot'dsel wat dt>ur 
middi'J H ID ltf'llk (>nkpakkie' na 
Uri ttunje uitgt>VOl' r word n it'. 

Nog Meer 
Persone 

Ondervra 
D ie politit•ke ufdt'ling , ·un 

die spe urdiens wnt b.-lull is 
met die tuuk om getuh•n iH in 
tt' win v ir die , ·nkh•HingHbom 
\an dit' rt'ge ring f'll waurmee 
by 'n &OOrt \ ti ll :St•u rt'nbf'rg 
wil hou, duur on\·t'rpoosd , ·oort. 

Dit> jonjl'st(> ondenru~ring bet 
in die Ra,·iaan.,poort-kamp 
plaasgf' \ind waar Uobey Lf'ib
brundt 'ir me.. r UK 'n uur-en
'n-half onde n ra • is , ·olgt'ru; 
die \ 'adt>rlund e n J>agbrf't'k be
rig. \'oljl't>ns d ie bf'rigtf' M>u 
d it> ~tpt>urdu~; op ,.11ubtiele" 
w'l·~ au n IA" ibhrundt te kt>nne 
ltt'K'f'l' ht't dut indi t'n h~· hom 
bt'rt'id \f'rklaar om 'n , ·erkla 
r ing t t•t•n dit' K.G., dr. Ha ns 
\llll Rt•nHhurK, uf t t' li', b y , ·r y
gt'laat Kul word. 

Ook t3- dt•nM umh•r ondervra
Kin~ts iN dit• nuu m va n die K.G. 
opt>nlik jl't'not>m. Ge rugte doen 
dit' rondt• dut d h1 ondt'rvraging 
bt'KiJt is om ~;y t•inde t e n ud er. 

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

K.G. en A.K.G. Se 
Verjaardagviering 

U itnodiging fn 
Oproep 

Genl. \ \'. J. H . .:\far~tb, P rot t>a
straat 7, Puurl, llkryf: 

Op Saterdag, 22 November 
1947 bring ons weer hulde nan 
ons twee gevierde lelera: die 
K.G. en die A.K.G. Maar h icr
die keer vlnd dit plaas onder 
buitf'njl'f'wonc omstandlghl•dc. 

D IE A.K.G. 11e gt•sondhcid Is 
nie goed nit'. As pcnkopseun 
het hy as rebel dapp<'r declge
neem aan die Twcedc Vryhclds
oorlog. En op gcvordcrdc Ice!· 
tyd vind ons hom nog steeds ge
trou ann die spits van ons stry
dendc en lydende Volksbewc
ging ... manr hclaas! liggaam
lik gcknak! En g<'<·n wonder, 
want wie kan bl•paal In wattcr 
mate die opotter lng <'n ontbe
ring wat hy hom mocs gctroos 
- vera! gPdurende die laaste 
jarl', bygcdra het tot die instor
ting van sy k ragte . • . laat 
staan die bitter teleurstelling 
vanwcll die verbrokkeling en 
brocrtwls In Afrikanergeledere! 
Maar gl'nocg. 

H if'rdit' ,\frikllnerbeld gaan 
on!t bultlif:' op 22 .:\"oH m ber . 

E!\1.' O~S K.G.? • Die kra-
nlgc, geniale, onvcrskrokke 
Ieier wat goud en eer 
vl'rsmaad hct toe die Afrl
koncrvolk hom tot Ieier van die 
Volksbew<'glng geroep het! Van
dng pak donkcr, on heilspcllendc 
wolkc oor sy hoof saam! Va n
dng hang die Dam oklcs-swaard 
oor sy hoof! Va ndag word sy 
pcrsoonllkc vryhcid bcd reig! 
. . . . Maar genoeg. 

llit'rd ie Afrika nt'rbt>ld g-uun 
on., buldiJt op 22 Now mber. 

IS DIT ONS ERNS? 
\\'il on' dit> bewondering , ·an 

, ·rit>nd en ' yand afdwi ng- 'ir 
ons rot !t\ U!ote t rou t>n ha rtgron
dige e-rke-ntt>likht>id aan OM 

stOt're, bt'pr04'fde lt>ie-r. ~ So ja, 
kom dan - trots aile opoffcr ing 
wat u u m iskien moot getroos 
- na 

Die P aarl op 1-\att>rdaK, 22 
November! 

Goeie 
Afrikaners 
Hokgeslaan 

Staatsamptenaar, Kaap~ttad 

skryf: 
Daar is haas geen dagblo.d wat 

ck n ie koop en Ices nie. Die 
.,pertinente vraag'' wat Dl<• O.B. 
in 'n hoofartikel in die vorlgt• 
uitgawe stel, sal onb<'anlwoord 
bly deur d ie H .N.P. se hoofor
gaan hier in Kaapstad. AI die 
gclecrdes van Kceromstraat kan 
h ierdie vraag nlc beantwoord 
sonder om hul engc partypoli
tieke belange te skaad nie -
partypolitieke belange tel mos 
deesdae meer as die b<'langc van 
die volk. Die Burger wat nog 
steeds daarop uit is om ons volk 
vir partypolitieke belangc vcr
deeld te hou, ver:;taan die kuns 
uitstekcnd good om dcur vcrs\1.-y
ging van volksbelangrike nuus 
en menings-korrespond<'nsie nic 
die ware toedrag van sake ann 
die volk te opcnbaar nic. 

As Die Burger talle van brie
wc, die mcnings van sy lescrs 
nic plaas nie waar skr)'\\'Crs 
met naam en adresse voor die 
dag kom, dan is dit voorwaar 'n 
k leinlikhcid wat nooit in die 
jocrnalistiekc en politieke wereld 
gocdgepraat kan word nie. 

l<~k w~·s maar op ' n paar dinge, 
nie om seer te maak, t e kwes of 
aan te va l nie maar om men~~e 

wat onversoenlik bly tot nugtt>r
hcid tc beweeg en tot na de nkt> 
t e 11h •m omdat Jan Smuts nil' 
net t'e rsdaags seergemaak m o<'t 
word nle maar ' n politieke uit
klophou toegedien moet w ord. 

\Vat ek sou bestempel as ver
regaande politieke laster is 'n 
paar weke gelede deur dr. D. F. 
Malan op Calvinia vcrkondig toe 
hy aldaar op 'n gestclde vraag 
gl'antwoord het. Daardic ge
sagstaat-, diktator- en verdag
makende skimpe en bcwcrings 
het binne sy eie Nasionale Par
tygeledere meer kwaad en 

r
Soos Ons Lesers1 

Dit Sien 
~~--------------------V<'rdN•Idh('id gcstig as wat dr. 
Malan misklen self besef. Dit 
gnan vir my mocilik om te glo 
dut hy so kon gepraat het onder 
huidigc volksomstandighedc. Ek 
moet dit egter wei glo want ek 
het dlt In Die Burger van Maan
dag 3 November gclecs. 

Onversocnlikheid en die H.N.P. 
onder Ieiding van dr. Malan, het 
vir my sinonicm geword in ons 
republikelnsc volkslewc. Laat 
die H.N.P.-pers en dr. Malan 
tog die hand in eie bocsem steck 
en n ic gedurig goele Afrikaners, 
wat woord en daad uitleef, hok
slaan nie. Die volk kan d it nic 
bckostig n ie. 

BEDROG TEEN 
AFRIKANERS 
:\fnr. J . E . E ., Albertinhl Hkryf: 

Ek het dr. D. F. Malan EC 

tocspraak op Calvin ia in Die 
Burger gelees en wat was <'k 
vcrbaas tOt' ek by die deel van 
sy to<'spraak kom wat handel 
oor die H.N.P. sc nie·toclnting 
van O.B.-Icde tot die party. Sou 
dr. Malan hom nlc s~aam om 
sulke onwo.nrhcdc aangaande die 
O.B.-Ielding te wrkondig soos 
wat hy daar gec.locn het n ie? 
Hy wect mos heeltcmal gocd 
wat die O.B. sc doclstellingc en 
stelscl van rcgering is, en hoe 
die president geklcs sal word. 
Ek vro. wt•cr wnarom sulke on
juish<'dc opgl'dls word? Is hy 
nic bang dat God hom sal lam 
slaan nie as hy sulke onwaar
hede atnan <'n verkondlg? 

Kan mens sulkc vcrdagmakery 
opdis en dan weer praat en 
t reur oor vcrdeeldhcid onder d ie 
Afrikan<'rs en voorgee dat jy na 
volkseenheid strccf? 

Ons moot genl. Jan Smuts 
probt•cr ultstem maar dit is on
moontllk om vir die H.N.P.-kan
didate te sl<'m as dr. Malan so 
nanhou. 

Ek kan hlerdic soort houding 
van lelcra nlc mecr staan nie. 
En dan Is daar nog mense wat 
daardie bedrog glo! 

KOUUt;spo~DENSIE 

'n Vrlcnd wat 'n Ope B rief aan 
dr. Malan gcskryf het: Stuur 
aab. u naam en adres vi r die 
in!orma.sic van die rcdaktcur . 

By d ie Bioskoop 

• n koel sagte 

a ret-R o n de 

Komm1nd o 

maak al hoe 

meer vriende 

..,oral in die 

land rond." 

r 

20 vir 11d. 
Ool< te koop teen 2/2 vir 110, 111;2d. vir 10. 

STEENMAAK· 
MASJIEN 

(\'ir die nHwk \'till S.-rnentstcne) 

~Inn!. st.111JnnrJ groolk Sement

sl••rw (IJ drn. x •t'/111 dm. x 3 dm.) 

Dol'rt nnvrcrng I')' u naaste Han
del(tnr o( skry( clirc~k aan: 

I•'ahl'it•ksvcrtecnwoordiger: 

JOHANN 
Posbus 18, 

H. BUHR, 
Hopefield. 

//ancldstHH·rnC? word uerwelkom. 

KOOP 
DEL'R DIE POS 

\ 'A'\ 

EXCE LSI OR 

H ierdie \ \'elhekendc 
PO~lPSTOFIE ,.... 

DIE 

OPTIMUS 
is nou weer 
vNkry~hna r 

PRYS slegs 32/ I 0 
Ons h ied u 'n vollcdige rcch vnn gcrcedskap. 

Vrn om ons jon gsl<' pryslystc. Die \olgcndc 

is sl<•gs 'n p aar vnn ons Winslwpi<•s. 
DRAADTREKKER .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
SKAAPSK~RE .. . .. : .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 
STORHLANTERNE . .. .. . . .. ... . .. .. . . .. .. . . .. .. . 
OPTIMUS BLAASLAMPE .. . .. . •• . . .. .• . .. . .. . 
FLITSLIGTE, 2-sel . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
FLITSLIGTE, 3-sel • .. .. . ... .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
GRASP ERK-SK:£:R .......................... . 
MOTORDO~lKRAG (Hidrolies) ... 2-ton 31/ t, 3-ton 
E LEKTRIESE SOLDEERBOUT .. . .. . . 

33/4 
8/ -

11/ 4 
37/ 4 
7/ 4 

13/4 
10/ · 
55/ -
26/ 8 

EXCELSIOR POSBESTELLINGSDIENS 
(Excelsior Meubels Beperk) 

Pleinstraat 40 Johannesburg 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES -
T.-\RIEF HR Gt;KLASSIFISEERDE ADVEBTENSIES: 

lluJshoudrllke Kenntsrewlnra: 
(V~rlowsng, huwelll<, ceboorte, aterfceval, In memoriam, celulnrenalng, 
ens. ) 1d. per woord; minimum 3/· per plulng. Voorultbetaalbaar. V1r 
h~rhaUnga 2~ pat. afalac. 

IIAnd~tudnruuiH: 
Eerate pl&JSing, 2d. per woord. VIr b~rballnca 25 pat. &!alae. 

DUITSLAND GENIE'f 
VOORRANG in MARSHALL 

SE HERSTELPLAN 

Rekord Pryse 
Vir Wol In 
Australie 

ln tekrn~reld op ,Die O.B." (v~nk:YD weeklllla): 10/· per j&&r of ~/- per 6 maande. 
Voorultbetaalbaar. Stuur a.dvertenalegeld en beateUJnga D& Poe!Hu 28, Stellellboedl, 
en lntekengeld n& Poebua 1411, Ka&!NIIad. Amerika sal £1,437,500,000 ge

durende die eerste jaar van die 
1\farsball-plan aan Europa be
stee om die We~te weer op die 
been te bring, volgens die ann
beveling van die Truman-komi
tee vir buitela ndse bulp. 

STERFGEVAL 

lll GO.-Gra&.: wtl ona lanca hlerdte 
weg •n kransie 1~ op dle graf van 
korp. Plet Hugo, verhuta op 26 Oktob~r 
1947. On• sal Jou mle. Ona harUlke 
meegevoel. t~LLlt.:, ·u•n llf' rwevWe
kommi\Jldt>. 12/11/18 

BENODIG 

GETROUDE VOORUAN vtr wln· 
gerdple.e.s In Robcrtaon dlatrlk. Nte 
te groot gesln nle. Vorlge onder -
vinding nle nodlg nle. Meld aatarla 
verle.ng. Naby akool. 

Rig a<ansoeke aan: p/a WARREN, 
SMITH EN WHITE, Poabua U, 
Robertson. 

TWEtJ t"Ll;K~E, eerllk en aober 
onKtlroude voormanne om te help 
gedurende tydperk 1 Februe.rte tot In 
April. Skrywe omtrent aalM'la en 
ander beaonderhede aan , nIL \\ EJ-;"1', .. 
Avnndson, Br~rlvler. ~/11/3 

BOl\IE, PL&vrE EN SAAD 

BE.'iTE OESERTIFJSEERDE GROEN· 
TESAAD.-Pryelya verkrnbaar. Beatel 
at u benodlgdhede K.B.A. van: PRE· 
MIERS, SCBOEMANSHOEK. 20/8/TK 

GKO.t;.,~ ... ~.\.\0,- Detroit eo Ectp
ttese plat beet 7/8; Ch&nteney-wortela 
10/·; Beauty- en Marctobt-tamatlea 
~/-: Tom Wataon-waatlemoen 10/·: 
Kropsl&al 17/fl per lb. Alma! 6cl. duur
der per ~lb. Hand elena vrae verwel
kom. - KARROO·BAADVERSPREJ· 
DERS, Posbua 107, OUOTBHOORN. 

. 20/8/TK 

L{;~EK!I'~lEEL van dte beate 
gebalte, 9/- per 100 lb. tot t ton, 
de.arna £8/10/· per ton; sebaatde 
Iusern, £6/10/· per ton. Gelewer Kof· 
flefontelnste.sle. Sakke moet beetel· 
lings vir lusernmeel veq,eeel. - i\IOVT
FABRJEK EN ,\lKVLE, Kotfletonteln. 

~/11/28 

PA'fATJtANKE, - Op hut beele, 
bestel dadellk. Drtemaande wtt 10/ • 
per 80 pd.; 7/6 per 60 pd. eak. Sea
of drlemaande wtt en borrle ategclea 
616 per 1,000. Gelewer Serpentlne. 
K.M.B. - P. J. GERBER, Hoekwll, 
GEORGE. 15/10/TK 

PATATR.\.:o;KE.-In voorraad, 6 
maande, 10/ · per 1,000; wit, drle 
maande, 8/ · per 1,000; Borrle, 10/· 
per 1,000. PATATS.-11/ · per a&k. 
K.M.B. Gelewer Serpentine . • - H. 
R OELOFsE, P / a Serpentine, Georce. 

29/10/TK 

P.-\T\TK\ :IiKE.- Topranke In voor· 
raad, moot uttgetoop, 6 maande, 8/
per 1,000; wit, drle-m&ande, , 8/· per 
1.000: Borrle, 10/ - per 1,000. 
I'ATATs.-12/ · per aak. K.M.B. 
Gelewer Serpentlne. - 0 . BOELOn!E, 
t'/ s Serp~nune, Georce. 

~/11/TK 

GEMENG 
:\lEl 'RF.I-"'.-Ona sal u hula of 

kantoor volledlg Meublleer teen bllllke 
maa-ndellkse p&alemente. Spealale 
kortlngs vir kontant beetelllna;a. Skryt 
om ons volledlge katalogus met prya· 
tys. Ook In voorre.e.d: Oraadloae, 
wlndlnnlers, llnoleum-vlerkante van 6 
vt. breedte vir kombuls, aluminium· 
ke.strolle In •tclle van 3, ens.
UNIKA ~Jt;{"lmJ.~ (EDm~. ) BI'K., 
Victortnweg 171, Woodstock. 

12/11/TK 

~hOt. I' tU;t'Ail-'1'4IEK. Onderotoun U 
mede·Afrlkaner en weee veraeker van 
d!e beate dlenete by VOORTREKKEH 
AKOENHOSPITAA.L, L&n~atraat 291 
KAAPS'l'AT> Fn.10 S01ft4 4878/211 

VA.N'S CONCRETE I'KODlJCJI'i'!. -
Teru~o Kombuls· en Handwaabaklte, 
Ba.ddena, Septteee Tenka, Pllare, Vloer· 
tel!la, voertroe. Enlgleta In beton. -
D~rekteure: P. w. en P. G. VAN 
HEEROEN, Potgleteratraat 21111, PRE· 
TOR1A. ,. 

BORLOSIE!\lAKER 

DESKUNDIOE UERSTELWEBK &&D 
B orloelea. Aile werlt word cewaarbOrl 
en •p<>edlge aflewennc. - P . PRETO· 
RIUS. Reeromatraat 18, R&a~N~tad. 
(Voorbeeo Kerkatr&&t 81). Foon 2·MM 

RADIO 

LOl-\V EN LOl'\\, die Beroemde 
Rad!o-lngenteura, Staeleweg, PAROW, 
verkoop en berate! RadlO'I en Elektrlen 
Toestelle. Gereglstreerde Elektr!altelta
aannemers. Foon 9-8435. 

SOUT TE KOOP 

BOEKE- PAKKE'l', - Nege a•kke wit 
vee- en 100 lb. fyn botteraout f2·10·0. 
Nege ae.kke aneeuwtt en 100 lb. tyn 
bottersout £2-13· 6. Vry gelaal aout· 
werke. Beatel: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER, P/1. No. t, Arbeldlloon, 
BLOEMFONTEIN. 21/~/TK 

YJtlF.SDE: Ek lewer aout tn goele 
graanse.kk&-A1, ll9/·: No. 1, 64/·: en 
No. 2. •91. per ton. Tevredenhetd 
gewaM"borg en onmlddelllko veraen
ding.-~. J. DE BEER, Boutwerke, 
P.K. l-'lorlsbad. 5/11/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

RR.\XIlHOl"T.-Wattle, 9 dulm 
gesaag, 14 / ·, getewer Molllulma· 
sylyn, oor Greyton. Pryae vir pale, 
droppers ena., op aan..,ek . BeatelllnA"a 
word ~tlptellk ultgevoer.- HEN~•.,E 
:\lENTZ Prtvaauak, Greyton, Natal. 

' 12/11/GB 

'7 OllAAD DUITSE MERL~O-
.RA.'IL'II.E van 5 en 6 maaude oud: t 
teen £1~ atuk en 3 teen £10 atuk. 
Bkryt aan ol. D . KIUEL, Sliver Oaks, 
Robertson. 5/11/28 

, PLYMOUTH BOCK"·HANE.- VIer 
maande oud. v.o.s. U 1s. stuk. Bier
die bane II coed uitgegroel en groot 
vir hul ouderdom. - J. G. KEMP, 
Bua 16, KIRKWOOD. 221101• 

VBUGTEPLAAS, DISTBIK·CEBES, 

- Eerateklu Ceres-vrugteptau ult die 
hand te koop met beataande oea tnge
alutt. Groot ongeveer 67 morge en 
beplant met ongeveer 7,000 vrugtebome, 
perakea en prutmedante, In volle drag. 
Twee myl van P.A. Hamlet. Bruto 
Jnkomate ongeveer £~.000. Gerle!llke 
woonbule met bultegeboue. Prya btlllk. 
Twee-derdee op eerate verband teen 4 ~ 
pereent. Verband nle oproepb&ar vir 'n 
aantal Jare. Beslt dadellk. Verdere 
beeonderhede van B. J. HAUPT
FLEISCH, Bua 6, Telefoon 11, CERES. 

A.V.B.O.B. 

m-toatela - Pretoria 
• 111 TUb 

PLUIMVEE 
Ole ... te J!bma om • PLUDIYII:.I> 
&a&q • aader PBODUKTE ...., 

te -- .. , 

C. M. ELOFF EN Kll 
IJC«me •• Bpll 

IIOUMA"&K '<PM .... 7JJI6) "-"'' 

Van al die Iande word Duits
Jand en Brittanje aangcwys as 
die belangrlkste Iande wat hulp 
moet kry. Die komitee meen dat 
die herstel van Dultsland fun
damenteel nodig is vir die her
stel van Europa. Dit Is ook 'n 
land waar die V.S.A. rcgstreek 
verantwoordelikheld dra. 

' n Solvente Brittanje is nodig 
vir die V.S.A. en indien Brit
tanje kan terugkeer tot sy voor
oorlogse steenkooluitvoer van 
30,000,000 ton per jaar, sal d ie 
toestande in Europa ook ver
ander, volgens die verslag. 

Jl er1eker u Toekom• 
deur die Eienaar te word van 

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

KIESKEURIGE PERSOON 

Raadpleer -

J, (Kotie) THERON 
OROXLEY·GEBOU, KUSWEG, 

Posbus 78 Foon 0028 
STRAND 

Waardevolle Landgoed Te 'Koop 
,.MORGENZON" (omtrent 21 morg) gclee in Swel-

lendam, aan die voet van die pragtige Langeberg. 
'n Mooi groot woonhuis, 6 slaapkamers, groot sit
kamer, groot eetkamer, ruime ingang. Bree stoep, 
2 damme, watersloot loop oor die grond, en buitege-

geboue. - Prys £3,000. 
Doen aansoek by: Mev. A. A. TO~ILINSON, 

Bossiegeur, Swellendam. 

----------------------------------------

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

So nle, •U..• • In gevaar flat toe~t.,alllng """ • 
afire• ••••ekort ge•U..k N'Orff. 

Die •tel•el "an k•••aaflo·f•teltenlng •et op 
30 Jnnle huuleffe .,.r.,al. Vanal J Jaffe telten 
al•al reg•treelt• teen J 0 I • per 1-r op fife .,., 
fn. 0• •eker te •-k ... t • gef'n aftga"'e r:an 
••• a•ptelflte •••ll•t•k ••I .,. nfe, •oet • 
•••WIIelflk onfler•U.anfle vor• vOtltool en •••• 
•et • r.telte .. elll p••· 

VUL ASSEBLIEF BIER I~ 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG <EDMS.> BEPERK, 

POSBUS 1411. 
KAAPSTAD. 

Geagte H eer, 
Ek bet tot dusver .,DIE O.B." deur middel van die 

kommando ontvang en neem daarvan kennis dat lnteken
geld vanaf 1 Julie 1947 regstreeks aan Voorslag (Edms.) 
Bpk., vooruitbetaalbaar Is teen 10/- per jaar. 

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

H lermee vlnd u die bed rag van ................................ . 

vir ........................ jaar/e se intekcngeld. 

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

Posadres: 

' ........................................................................... 

Datum Handtekenlng 

Die plan maak voorsiening vir 
'n groot bedrag aan propaganda
Ultsendings na Europa en ander 
Jande. Dit het ten doe! om die 
huidige Russiese anti-Ameri
kaanse veldtog teen te gaan. 
(Sapa-Reuter). 

Buitcngewone hoe pryse is die 
afgelope week vir merinowol in 
Australie behaal. Die hoogste 
pryse was 105d. vir lammerwol, 
92d. vir vlieswol en 62~d. vir af
randsels. Daar was skerp mede
dinging. Die Australiese pennie 
is sowat vier-vyfdes van die 
Suid-Afrikaanse pennie werd. 

STAD W'AT BESIG IS OM IN 
GROND TE VERDW'YN 

Mexico City is sta<lig maar 
seker besig om in die grond te 
verdwyn. Sommige dele van die 
stad sak sowat een voet per jaar 
en baie geboue is reeds agt of 
tien voet Jaer as <lie straat
boogte. 

Hierdie insinking word ver
oorsaak deurdat 'n groot hoe
veelheid water van die onder
grondse meer waarop die stad 
gebou is deur die inwoners na 
die oppervlakte gebring word. 

Die posisie is onlangs deur 
prof. Carrillo ontleed nadat hy 
n drie jaar lange ondersoek na 

die verskynsel ingestel het. As 
gevolg van die vulkaniese aard 
van die grond en vorige vulka
niese uitbarstings is daar groot 
holtes wat met water gevul is. 
Die gewig van die huise laat 
sommige van die water nou na 
die oppervlakte bars en vorm 
fonteine wat die holtes laat 
Ieegloop en wat stadig toesak. 

SKEEF 

Baie geboue in die stad hang 
reeds skeef. Dit is meesal die 
ou geboue wat hierdeur getr<'f 
is. Die oudste en grootste kate
draa! in Amerika wat in hierdie 
stad staan, moet gedurig her
stel word weens die barste wat 

Staatsgreep 
In Siam 

Die Siamese leer onder bevel 
van veldm. Songkram, het.verle
de Sondag 'n staatsgreep uitge
voer en bewind in Siam aanvaar, 
na Sapa-Reuter berig. 

Songkram was eerste minister 
tydens die J apanese besetting en 
het in 1942 oorlog teen die Geal
Jieerdcs verklaar. 

Troepe het die beheer oor aile 
belangrike verbindings en uit
saaistasies oorgeneem. 

Arahiese Leers 
'\Vii Veg 

Arabiese leers is saamgetrek 
op die Palestynse grens om Pa
lestina te red va n Sioni.,tiese 
aanvalle in geval van 'n Brit'>e 
terugtrekking uit Pnlestina, bet 
Abdoel Azzam, sekretaris-gene
raal van die Arabiese Bond ver
lede Sondag \"Crklaar. 

Die Arabiese state is in 'n 
begte milit~re en geldelike vt>r
bond saamgesnoer, bet by tlnur
aan toegevoeg. (Sapa-Reuter). 

die grondverskuiwing veroor
saak. Verskeie bckende geboue 
hct in die afgelope twintig jaar 
12 voet diep in die grond inge
sak. 
· Die inwoners vrees dat as die 
hele meer opdroog die stad in 
die diepte sal verdwyn. 

Brittanje Wil 
Birma Graag 
Behou 

Die losmaking nm Birma. uit 
die Britse Ryk h l't sterk teen
kanting ondervind in die Britse 
Iuerbuis toe wetgewing in bier
die vl.'rband be!ipreek is. 

Die Britse eerste minister, 
Attlce, hct mismoedig verklaar 
dat hy gehoop hct dat Birma 
in die Britse Statebond sal bly 
omdat Jidmaatskap van die Sta
tebond nie afbreek aan 'n land 
se onafhanklikheid doen nie. 
Birma bet egter anders besluit 
en beskik oor die r eg om sy eie 
.,taut'>\"Orm te kies. 

Hy bet verklaar dat daar reeds 
onrus in Birma bestaan vanwee 
die versuim om die onafhank
Iikheid 'n voldonge feit te maak. 

Winston Churchill, Ieier van 
die opposisie, het die beleid van 
die rcgering om Birma te laat 
gaan stcrk veroordeel. Daar be
hoort geen moeilikheid te wees 
om 'n dominium van Birma te 
maak nie, het hy gese. Hy het 
oproer en bloed in Birma voor
spcl en verklaar dat hy die Jos
rpaking van Birma nie sal steun 
.nie. 

STAAT WIL 
UITGA WES NOD 
INKORT 

Die regering het besluit dat 
die uitgawes van die staat op 
elke terrein waar moontlik, in
gekort moet word. Hierdie be
sluit het die afgelope week be
kend geword. 

Die voorneme om te besuinig 
is 'n kabinetsbesluit, en verskeie 
departemente het reeds opdrag 
om oral waar moontlik, hul uit
gawcs in te kort. 

Die kabinet is besig om die 
aanstaande begroting te oorweeg 
en wil vir verkiesingsdoeleindes 
met 'n baie aanneembare begro
ting voor die dag kom. 

Uitsprake Wat Waar Bly 
PROF. L. J. DUPLESSIS OP LYDENBURG 26 NOV. 1938: 

nln besonder sal die A/rilcanerdom horn rnoet bevry van 
sy demoniese knegskap deur in die tweede groot trek na die 
stede van Suid-Afrika toe doelbewus beslag te le op die mag
tige stedelike rykdomsbromte van handel en industrie. Daar
t:oor is nie nodig 'n anti-Englse of anti-Joodse of Anti
Asiatiese beweging ?tie al teat nodig is - maar dit sal 
volle kragsinspanning t•ereis - is dat die A/rikanerdom 
Afrikanerbesigheid sal ondersteun deur saamsnoering van 
hul koopkrag, hul kapitaalkrag en hul besigheidsrernuf. Hier
voor is die wil reeds d.aar. 
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UITVOER VAN STEENKOOL 
KAN ONS ST AALBEDRYF 

.OOR 30 JAAR VERLAM 
Administrateur D. E. .Mitchell van Natal het onlangs 'n waar

skuwing uitgespreek teen die onoordeelkundige uitvoer van groot hoe
veelhedc Suid-Afrikaanse kookssteenkool om oorsese nywerhede aan te 
help. Mnr. Mitchell het gese dat Suid-Afrika versigtig moet wees met sy 
uitvoer van steenkool na Brittanje en nie moet spog dat hy die grootste 
uitvoerder van steenkool in die wcreld is nie . Dit is onverstandig om kooks
steenkool uit te voer omdat dit ons eie nywf"rbe id en n ·•sionale helange 
nadel ig sti·em. 

Dit is nic die cerste wnarsku
wing wat in hierdie vcrband 
uitgcsprcek word nie. Van tyd 
tot tyd hct deskundiges aan die 
hand van onweerlegbarc bewyse 
aangctoon dat Suid-Afrika die 
toekoms in gedagte moct hou en 
nic sy cic Jewensbelangrikc pro
duk ten koste van homsclf moet 
verhandel nie. 

ONOORDEELKUNDIGE 
UITVOER 

Die Unie voer vandag o.a. 
groot hoeveelhede steenkool 
na Ierland uit om Engeland 
indlrek te help aangesien 
laasgenocmde volgens ooreen
koms steenkool • aan Ierland 
moes !ewer en dit nie meer 
kan doen nie. Groot hoeveel
hede steenkool gaan ook na 
ArgentinH\. 

Nieteenstaande mnr. Mit
chell se waarskuwing strook 
met die bevindings en waarsku
wings van deskundiges, het die 
Cape Argus hom genoodsaak 
gcvoel om die Administrateur 
op sy vingers te tik en hom 
daarop te wys dat Suid-Afrika 
onbeperkte hoeveelhede steen
kool het en dus maar kan uit
vocr. \Vat hicrdie kolomskry
wer uit die oog verloor, is die 
feit dat hy nie onderskei tusscn 
die v.erskillcnde soorte stccn
kool nie, maar alma! oor cen 
kam skeer. 

Ons normale jaarliksc \'er
bruik is tans ongeveer 25 mil
joen ton wat oenskynlik 'n be
sonder gunstige posisie weer
spice!. Die gehalte van die 
steenkool wissel baie. Die hit
tevcreistes wat vir uitvoer- en 
bunkcrsteenkool gestel word, is 
die hoogste. Die Spoorweii • tel 
hoe eise aan die steenkool wat 
hulle verbruik , so ook die myne. 
Hulle het 'n s ta ndaardverhit
tingsvermoe aanvaar waarvol
gens hulle steenkool koop. H ier
die standaardstelsel het 'n ver
reikende en gevaarlike uitwer
king op die steenkoolbedryf. 

Die steenkoolmyne wat nou 
feitlik verplig is om hierdie 
st undaarde na te kom, ontgin 
Yandag aileen steenkoollae 
' a n die hoog'!t e verhittings
waurdes en in die \Vitba nkse 
myne word a llel'n s teenkool 
van lae a sgeha lte gegrawe. 
D.w.s. kooksstt't>nkool word 
byvoorkeur ontg in en gewel
dige bronne \'an laegraa<lse 
steenkool word laat le. 

~"EE)f TOE 
D ie tol'!otand betreffende 

word ook verwag dat die a nder 
nywerhcde wat vandag 'n kwar t 
miljocn kooks gebruik, bulle 
verbrulk binnekor t sal verdub
bel. 
GE VAAR VAN UITPUTTING 

D e!!kundiges het onlangs aan
getoon dat die gebrulk van 
k ookM;t l'l'nkool as gewone 
brandstof aans ienlik toeneem, 
s odat d il' kooks"'teenkooh·er
bruik ongeveer tni!!K'n ses en 
agt miljoen ton per janr beloop. 
T een hierdie t empo sa l die be
k l'ndt' r eserwes binne 20, 30 
ja ur uitgeput wet>!!. 

In Transvaal kan geen een 
van die steenkoollae as kooks
lac beskou word nie. In sekere 
van die Witbankse lae bestaan 
daar 'n innige mengsel van 
kooksboudende en nie-kooks
houdende steenkool. Ook In 
Natal word slegs gemengde lac 
aangetref. 

\Vat belanlfl'iker is om te 
ontbou, is dat die uih•oer \•an 
steenkool ret>ds jare die on
dersteuning van die staat ge
niet . Die spoorvrag op bier
die steenkool i!l bale laer a s 
die op s tt'enkool wat bestem 
is vir plaa!llike verbruik, so
da t die vt>rbruiker aan dieo 
kus baie meer vir steenkool 
betnal as die ve rbruiker in 
Bombaai. 

D ie gevaar van die nywer
heidsontwikkeling as gevolg van 
die

1
vinnige verbruik van die be

perkte kookssteenkoolvoorrade 
is d ikwels beklemtoon, dog son
der enige sukses. D ie beleid 
van .,laat maar loop" is getrou 
nagevolg soos d it op bale a nder 
terreine in ons nasionale !ewe 
ook toegepas is. 

AKTIE.F 

Gent. M. M. Smith (vyfde van links ) en die stafoffisiere van 
die El.andskraalse Boerejeuglaertrek. 

Naturelle Skugter Vir 
Nuwe Beleid 

Soos algemeen verwag bet die nuwe naturellebeleid van 
die regerlng waardeur groter magte aan die Verteenwoor
digende Naturelleraad gegee is, geen tevredenheid by die raad 
uitgelok nie maar slegs aanleiding gegee tot verhewigde 
agitasie vir gelykstelling met die blankes. 

Die raad verklaar egter dat by nie bereid is om naturelle 
aan te raai om buite stemming te bly wanneer die nuwc 
raad verkies moet word nie. 

Die Naturelleraad wat verlede • 
week in Bloemfontein vergader 
het , het beslult om hul stryd 
teen die regering voort t e sit 
totda t alle .,d iskriminerende w et 
gewing" teen n ie-blankes opge
hef is. In die verklaring wa t 
deur die raad uitgereik: is, word 
gese dat die toegewings onvol
doende en onbevredigend Is. Die 
raad sal met sy stryd voortgaan 
totdat die naturellebeleid funda
menteel herslen is. 'n Gepeuter 
aan die bele id sal bulle nle te
vrede ste l nie. 

DIE SWAKBEDE 

Die vernaamste swa khede van 
d ie huldige naturellebeleld van 

die regering, is volgens die vcr
klar ing die volgende: 

1. Dit beskerm nie die Wl't
gewende regte van die nie
blanke in die land nie. 

2. Daar bcstaan geen voor
uitsig dat daar 'n verandering 
in d ie toekoms sal intree n ie. 

3. Die beleid is nie daarop 
bereken om die nie-blank1•o, hy 
die a lgeml'ne !ewe va n <l it> lund 
in t e lyt nie. Die beleid i., gt'
grond op permanente 'lkeiding 
wat 'n gees van rassebittt> rbt>id 
skep. 
4. Die beleid is uitgedicn en 

berus nie op praktiese idees nie 
omdat die naturelle volk vcran
der het. 

Die willl'kl'urige uitvoer van 
kooksstel'nkool vir bunkl'r 
~oteenkool!loel eindi'S soos d it 
vundag in<IE'r,taad gl''lkit-d , 
ka n binnl' dit- eerste dl' rt ig 
jaar 'n 1•rnstige nywt-rlwids
krisis vt-roorsank omclat daar 
slegs 'n beperkte rNwrwo 
Kooks'lt t'l'nkool wat nood
saakl ik b vir die v('rvnardi
ging van staal in Su id-Afrika 
is, volgPns deskunrligP inlig
ting wut ingt>win is. 

VERSKIL 

k ookssteenkoolreserwes in bul 
verhouding tot bul verbruik, i~; 

gladnie g unstig nie. D ie beken
de kookssteenkoolreserwes word 
op slegs 110 miljoen ton in Na
tal en 40 tot 70 miljoen ton 
in die Witbankse lae bereken. 
Ons jaarlikse verbruik van 
k ookssteenkool is vinnig ann 
die toen l'em. Vandag word 1', 
miljoen ton in kooks omgcsit. 
Volgens gcsaghebbende syfers 
word 3 miljocn ton kooksst<'cn
kool jaarliks as gewone brand
stof gebruik. Of hierdie syfer 
ook die uitvoer van kooksstcen
kool insluit, is te bctwyfel. Op 
hierd ie ma nil'r word ons kar ige 
reserwl's waarsonder ons stau l
nywerht>id n ie ka n k lnark om 
nie, ' innig l'n onek onomil'-. u it
geput. 

Die beraamde uitbreiding van 
Yskor waarmee reeds begin is, 
sal 2 miljoen ton kookssteen
kool jaarliks nodig hC. Dit 

Uitwerking Van 
Atoomstrale 

D ie Verteenwoordigende Na
turellcraad het sowat 'n jaar ge
lede verdaag en besluit om nie 
met hul werksaamhcdc voort te 
gaan voordat aile, diskrimine
rende wetgewing" herro<'p is nie. 
Veldm. Smuts het hullc aan die 
begin van die jaar bclowe dat 
hy hullc tcgemoet sal kom. Sy 
jongste voorstelle aan die Raad, 
wat heeltemal afwyk van die 
gevcstigde praktyk op die gebied 
van naturelle-administrasic, is sy 
tocgewings aan die Raad. 

Alll' stl't-nkool is n ie d it'st>lfde 
nie. Dit- gl''>amentlil<l' rl's<•rwe 
steenkool van die Unit> is \''Ol
gen'l gt-.,ugbebbendE' inligting 
225,000 ton waar van 70 pusent 
se voorkoms vrywel onbekend 
is. 

Vuisslanery 
Op Politieke 
Vergaderings 

Sowel die H.N.P. en die V.P. 
het besluit om sover moontlik 
aile vegpartytjies tydens poli
tieke vergaderings te voorkom. 

Die politieke korrespondent 
van die Cape Times berig na 
aanleiding van die onlangse 
opstootjies op Fochville waar 
min. J. H. Hofmcyr klei getrap 
het as gevolg van 'n oproer ty
dcns die vcrgadcring, dat die 
V.P. aktiewe stappe sal doen 
om sulke voorvalle in die toe
koms in die kicm te smoor. 

In 'n onderhoud met hierdic 
korrespondent hct adv. F. C. 
Erasmus, hoofsekretaris van die 
H.N.P. gesO dat die H.N.P. in 
beginsel teen vegpartye tydens 
politieke vergaderlngs is. 

...................... 
Uitvoer N eem 
Met Honderd 
Persent Toe 

In die afgelope ja re het die 
stl'l'nkooluitvoer va n die Unie 
bl'sondl'r toegeneem en ons is 
Ya ndag een van die grootste 
fltt'enkooluitvoerdt>rs in die 
wfrelll. Die u itvol'r van bier 
die produk bet g-l'durt-nde 1945 
te staan gekom op 25,388,623 
ton wat 100 per'!l'n t m eer is 
a., die uih·oer ,·an 1938. Van 
h il'rdie getal i'l 70.5 persen t 
ui t Tra nsvaal afl<omstig ter 
wyl Natal 20.9 pert~ent gelewer 
h l't. 

Geduremle die afgelopl' 
maande is duur meer as 
165,000 ton stl't>nkool na Suid
Amerika versiieep in ruil vir 
kor ing . 

...................... 
In Suid-Afrika word daar 

jaarliks volgens sy syfers van 
die P rovinsiale Rade £50,000,000 
op wettige dobbellary verspil. 
Nie minder as £10,000,000 is op 
perderesles verwed n ie. 

Amer~aanse wetenskaplikes hou bulle tans besig met 
eks perimente om die uitwerking van atoomstrale op lewende 
wesens vas te stet. Muise, marmotjies en konyne word \ir 
hierdie doel gebruik. In een laboratorium word soveel as 
12,000 muise vir hierdJe doel ingespan. 

Hierdie ongeluk kige diere 
word blootgestel aan die gam
ma-strale van atoomenergie. 
Niemand het hom tot dusver 
aangcmeld om as mens like 
p roefkonyn vir hicrdle ekspe ri
m<'nte te dien nie. D ie weten
skap is ook nog nie in staat 
om met sekerheid te verklaar 
wat die uitwerking van a toom
st rale op Iewendc wesens is nie. 
Die navorsers hou hulle t a ns 
met drie groot vrae besig, nl. 
kan mens weer heeltemal her 
stcl nadat jy aan atoomstrale 
blootgestel is; is daar enige me
tode wat aangewend kan word 
om herstel te bewerkstellig; en 
hoeveel u itsrallng is nodig om 
die dood te veroorsaak? 

Die grootste vaR bierdie na
, ·orsingsinrigtings is in B ethse
da, Maryla nd. Tot dusver is ' 'as
gestel dat s ommige muise wa t 
aan atooms tra le blootgestel is se 
gewig met 50 persent toegeneem 
bet. Verder Is aangetoon da t 
hierdie muise ka nker ontwikkel; 
dat bulle lewens ba ie verkort is ; 
en dat bulle beeltemaJ sterlel en 
onaktief r eword bet. 

JAPAN 

Dr. Leonard Schultz en dr. G. 
V. And erson, twee Amerikaanse 
wetenskaplikes, wat ondersoek 
ingestel het na die gevolge van 
atoomaanvalle op Japa n, beskou 
die dood van die dulsende perso
ne wat as gevolg van d ie ann
val omgekom het, nie as d ie 
ernstigste g evolge van die ann
val nie. Toekomstlge geslagte 
sal moontlik bale swaarder bier
onder ly in die vonn van gees
tesgekrentheid en liggaamsge
breke. 

Die wetenskaplikes bet ook 
toets e u itgevoer met radio
a ktiewe mielles. Mielies wat 
voor ontkleming aan atoom· 
strale blootgestel is, het 
normale produksie gelewer . 
Geb reke het egter eers me rk
baar geword toe die mlelles 
met normale pla nte gekruls is . 
Dieselfde biologiese wette wat 

vir m ielles geld, geld ook vir 
m ense. 

Honger 
Wereld Nog 

Hongerder 
Die voedselto<'stand van die 

wercld het verslcg sedert ver
lede September die gaping 
tussen die produksie en ver
bruik is nou nader aan 10,000,000 
ton as aan 9,000,000 ton, volgens 
sir John Boyd Orr, direkteur
generaal van die internasionale 
voedselorganisasie. 

Intussen hecrs daar 'n ernsti
ge d roogte In Argentinie en gc
deeltes van Suid-Amerika van
waar Europa sy koring en mc<'l 
moct kry. Tensy reen spol.'dig 
'n u itkoms bring, sal Europa 
volgende jaar ellendiger toc
stande tegemoet gaan as tans. 

Berigte uit Duitsland meld 
dat daar 'n ernstige d roogte in 
die land heers en dat die ocs be
skadig is. 

Verwoestende haelstroms hct 
verskeie gebiede in die Unie 
die a fgelope week getref en 
groot skade aan die ocs berolc
ken. 
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JODESTROOM 
S.A. BINNE 

Watt.-r ~ooa·t per ... one die huidige regerin~ n on eintlik he~kou tt tS 
ver~terkt"rs van die hlankedom in Suid-Afrika deur aan b ulle Suid
Afrikaan!-e hurgerskai• toe te k en, hlyk uit 'n ontleding van die 
nalumliea..,ic-op~awe"'. 

Hondcrde Oos-Europese Jode wat tydens die oorlog a .. vlugtelinge bier 
aangespot"l ht>t, is nou Unic-hurgers. Onder h ullc is daar n ic minder as elf 
staatlose peroonc wat ,:oorht"en geen vaderland gehad h el nie, volgens 

· jongtSte gr-gewf'ns. 
Mccr as !10 van hl<'rdic nuwc 

burgers ' vt•rklanr dnt hullc 
Duitsers is. Dit i!:l cgtcr nl't 
nodig om dh· nam•• van die gt•
naturalisecrdcs na tc gann om 
vas te stcl vir waltt)r soort 
.,Duitsers" die rcgcring so 'n 
spcsiale voorlicfdc hct. Paul 
I saac, Paul Herzki, Levy, r~u

barski, Markowitz, Hirshfield, 
ens. is alma! ,.Dulls<'rs". Hullc 
beboort grotendccls tot die 
handelslul en gee onder andere 
nan dat hullc grootbanuclnars, 
juweliers, agcntc, en ecwonc 
handelaars Is. 

GEt;~ \'AKMA~':-1 F. 

Ene Sclmar Snndelowltz hct 
na die Unic r;ekom om d1c Afri
kaanse bocre sc karakoclvelle 
vir hullc ult te Yocr, terwyl 
Neuman verklaar dnt hy 'n ,.op
lcidingsagent" is. 'Vic !'n wat 
by oplci word nic g<'SC nic. On
der hicrdit' grocp Is dnnr bale 
min wat bulle as vr.kmnnne 
kan bero!'m. 

Saam m et hif'rdie J>uit!.e 
Jode b et oolt 'n groot annt ltl -
m .-.-r 11'1 80 - I,i tou~>f' ,Jod<' 
burgen.l<ap verl•r>·· Getrou unn 
di!' instink Hl'l bulle r;t.,, het 
bulle ool< gekom om bull,• J:••'t•lt 
in die handel ttl bt'prot·f. Ro
bert .\islconih: (oolc ••u\ in::s 
Aisocowitzl en n uvidor is ban
d el:wrs Nl fa brilm nte o tdPnk!';
d elik. Abraham <ook hclwnd as 
Abel Bruver is nog -.tulent. 1\s 
hierdi!' vrecm<lc•linge nie 'n 
winkt>l open n it', !IO<'k h •lie• il't~> 

-.oort:;el,yk. Dnur om i" Snmuel 
J osc;el E delstt'in (\onrh<'eJt 
Etlelstt~inusl 'n hun lh·lsr••i .,igt'r. 
I saac l'riedmnn i" 'n bt'!ligheid~o

bestuurder. ,\ ndf'r ti(Jil"st• ,·oor
beeld~ \ an h it'r die mme bur
gers nit Litou~ is Is:u:l" II<'rm.m 
(ook Germ lHUt.sl, H t•nclriln; 
(voorbt'en llt•in Lt'\'~), I<ir:u~l 
Leon Kucev, t'Jl'l. 

V ANNE WOHD Vl<ilt· Sl!ID
A'Fit li<AAXS 

As mens dit• !ys nn~nnn dnn 
blyk dit dat die bennmlng Dllil
ser, Pool, Tjeg, Litoucr en sclfs 
Hollander 'n scriefhlte dckm:m
tcl is om jou idcntitl'lt agtcr 
wcg te steck. Somm!g<• se na
me is so verander dat die oor
spronkJike hans nie m eer ber
kenbaar is nic - nog 'n mn
nier om weg te stl'ck wie jy is. 
D ie huidige Wolf Hurwitz was 
voorbcen Daniel Gun•ik en \VII
fred I pp was voorhecn Volf
gangas Ippas en die onskuldige 
J ack Jacobson was oolt al \'OOr
hcen Bogoslofsky. 

Hierdie \'Oorbet>ldtl i'l n it• u it 
ge.,oek n it', ma .ar Is ,,.,·14-•·n
woordigend va n d it' df'ur..nee 
perp,one mm wit~ burgerl'>kap 
torgt>ken i 'l. 

Ook uit Palestina bet ons 'n 
aan tal nuwe burgers gckry wat 
volgen s die beskouings van die 
Smuts-rcgerlng 'n vrugbare 
aanwas is. Yehudn Iloni, voor
hecn Sebvartz, Abraham Hot
stein en Goldman is mnnr cn
kele van die aantal Jode uit Pa
lestina wat die bl'lllke bcvolldng 
kom vcrsterk. 

STAATLOSES 

Benewens hicrdie vreemde
linge wat die Afrikaner nic juis 
welkom beet nit•, is danr ook 
elf persone wat bulle nasionali
teit aangee as staatloos. DiP 
regering 'ind bulle egt<•r '<O ver
dienstelik dnt h y bulle nie al-

lt•t•n pr rmanente verblyfplt'l< 
bird nit:>, maar ook burger.,lmp 
to••l<en. Een van h · lie wat tans 
beltcnd staan as K ussm a n Is in 
nusland gebore en was o.a. ook 
al bekend as Kissman behalwe 
die kerc wnt by sy voornanm 
verandcr het. 

Hirsh Lcmkin en Lewis 
Plnshaw is van Russiese na
slonaliteit. So ook Benjamin 
Shefts wnt 'n handclaar is. H ul
le se egter n ie hoe bcvriend 
hulle met Stalin is nie. 

CIIRISTE11."E 
Die Unie het ook nuw<> bur

gers uit Swit::;erland, Lctland 
<waarondcr bale Joodsc ,·anne 
,·oorkom) Itali(i, Griekeland en 
Holland gckry. Dit blyk dat 
daar 'n aansienlike getal H ol
landers is wat hul ber oep aan
gt•e as timmermans, bouer s, 
wcrktuiglmndiges, ens. Van die 
groot totaal is bulle misltien 
die enigste gro<'p wat mens son
der voorbehoud kan attnvaar. 
Ook onder bulle is daar egter 
onassimileerbare vannc. 

Uit Argentinie het 'n aantal 
Argt'ntyn He Afrilm ners hull<' 
W<"cr in Suid-Afril;u. ltom tuis
m nak. On:ler bulle is daar bf'
lwntle Afrilm:>nsc ,·ann~ soos 
\'t>ntf'r. 

In die Jig van hie:dic ge6C· 
'·ens Is dit verstaanbaar We!ar-
0111 danr sedcrt die oorlogsjare 
so bale klein Jode-winkeltjlcs 
m diC buitewyke vz.n Kaa1 stnct 
en ander stedc socs r :'..dda:;toele 
opgt•spring bet. 

D it b duit!t•li:; dat llaar 'n 
drinr;entle noo:is:ukliltht'i J b!'
"tnan ,·ir in~r:;penJe , ·ernnllt•
r ing \"\0 on!> immigr.t'iic- S0\\1'1 

:t.'i nnturali ,a,.iewett<'. 

Olie In Plaas Van 
Steenkool 

Die na-oorlogst:> steenkoolte
l<ort in t ; ngpla nd h t't dif' Britse 
HJloorwt>e genood.,:mk om pla n
Ill' uit h• dink h oe om meer 
!ltt'enkool t l' ht'-.paar . Ba ie va n 
dit• &\\ .-ar Jokomotie n e word 
uou opg••hou in lokomotit'n e wat 
ol ie a ., brundstof gebruik . Daar
m ee hoop dif' rt'tterin g om ' n 
m iljot•n ton s t<•t'nltool pt'r j :lJlr 
tt• be.,punr. Die ht"rbou<le loko
m otien e gt'bruilt t't'n gelling olie 
, ·ir "~'' m'l in pla~s vun 75 
p ond "h' t•nkool vir die'!t'lfde af
stnncl. Di<' t oto t oon ' n Wt'rks
w:nkr l vun 'n muatskappy waa r 
die lokomoti l'wt" h erbou word. 

,Imn1.igran te 
Maak Britse 
Ryk Sterk" 

, EmiJ;rante is Brittanje se beste uitvoerartikel omdat dit 
B rittanje m die B ritse Ryk versterlc. Dit is 'n gocie beleid om 
emigrasie na die domininms aan te moedi~ en Brittanje rnoet 
humself opofferin;;s troos om immi~rante aan die dominiums 
tc lewer." 

So lui dit• betek eniHolle ve r
\'Crk laring., van lede van die 
B r itse hoerhuis na aanlr iding 
nm die klagte dat emig-rusie 
Brittanjl' h<' r oof \ a n sy werks
kr;tgte. D it is ook ' n ruit!'rlike 
t>rkenn ing van dit' politieke s tre
\H' wat agt er <lie stuur , ·an im
m igrant!' na die dominium<; bit. 

Lord Tweedsmoor het vcrklaar 
dat daar 'n groot vraag na 
Britse immigrante is en dat bu l
le gestuur moet word omdat 
hulle Brittanje se best c uitvoer
nrtikel is. Hy het dit bctrcur 
dat daar soveel publisitcit gPgee 
is aan die immigrante wat na 
Brittanjc t erugkeer . Hy beskou 
bulle blykbaar as dislojaal om
dat bulle nie bcreid is om die 
taak om die B ritse Empire sterk 
tc maak, aan te help nie. 

BOU BRITSE RYK 

Lor d B arney b et ' n lang
term~·n emigrasiebeleitl , ·ir 
Bri ttanje bepleit e n ge 'ra da t 
die Britse emigrante oor dit' 

b ele R~ k ver<;prei mot>t word. 
E mmigrnsie h t't d ie Brit -.e R~k 
gt>bou, ht>t b~ Itt' il. \Vn., dit 
nit' vir dit> INlt> n m die Britse 
Rl·k nh•, s ou }~ ng-elantl nou 
.. wuar gt"kry h t t om 'il" kos in 
tlie bnndt" t e kr) . In die geval 
va n oorlog mot•t daa r nie ' n 
t E' digtt' bevolking in Brittunje 
wee., n it'. 

Die lt>ler van die hoi'rhuis, 
lord Addington bet gcse dat 
Britte opoffer ings moet docn om 
cm igr nn tc n a dil' dominiums te 
stuur. ,Ek t11nlc <lit iH ' n goeie 
beleid tlut Brlttanje comigra'lie 
ua nmot>dig omtlat dit nie net 
Brittanjt" sal vrr!<ote rk nie maa r 
ook dit• hele Britsr Ryk op prak
tie"e \\ ~· "e \ er .. t t> rk". HoP lof is 
Suid-Afrika t()(!gcswaa1 vir sy 
aandt'<'l in die n••em van Britse 
immigrantc. 

K a n die l nie-rt'ft"ring na 
h ierdit> r uiterlik r ••rlcenn ing
van diP Brit"tl h oerhuis ontl<f'n 
dat h) p oliti f'k e oogmr rke m t>t 
dit" Brit .. e immigrunte bet ? 

Rosse W erf Duitse 
Krygsgevangenes 

Vir Griekse Leers 
Die Rosse bet 'n nuwe trocfkaart ontdek waarmee bulle 

hoop om die g-oedgesindheid van die Duitse volk t e wen. 
Afdelin~s Duit!'e solda t(', \\at be,.taan uit Dnihe krygsge,·an
g<'nes wat na Rusland wegge, ·ocr is, ('n daa r onder bevel 
, ·an genl. Von Paulus O)lgelei is as 'n Russiese eenheid, het 
onlangs, blinlc en Yet ~e,·oer, bulle wrskyning in l>uit sland 
gemaal< om krag by die Russiese propaganda te s it. 

D it is alles dec! van di<' nuwe 
propagandaveldtog van die Rus
se in Duitsland. Die propagan
daveldtog staan onder Ieiding 
van 'n bekwame Rus, Kol Tul
panov, berig Review of ' Vorld 
Affa irs. Hy h et nou die hulp 
van genl. Von Paulus se een
heid ingeroep om tasbarc bewys 
te !ewer vir sy stor ies. Gent. 
Von Paulus vcrgesel die Duitse 
eenheid en bulle bet hulle ver
skyning in Koningsberg, Tilsit, 
en Labia gemaak. Von Paulus 
was onlangs self in Bcrlyn. Dit 
word alles gedoen onder die neus 
van die Britte en die Amcrika
ners en is bedocl om 'n grond
slag te le vir die goeie vcrhou
ding tussen die Duitsers en R us
land. 

Persie en 
Rusland 

Persie hct besluit otn sy olie
ooreenkoms met Rusland t e vcr
breck en sal voorl'\an sy cic olie 
ontgin. 'n 1\Iaatskappy is reeds 
in die !ewe gerocp. 

Die stap volg op die toenemen
de Russiese drulc op Per:~W om 
olie-regte in die gebied. Inmid
dels is aangekondlg dat 350 ton 
militer e uitrusting uit Amerika 
saam met wapens ter waarde 
van £6 miljoen wat deur die 
Am~rikancrs agtl·rgelaat is nan 
Turkye en Persii' oorgemaak is. 

Waarncmers vcrwag 'n onver
mydelike botsing tussen Rusland 
e n Persie oor oliebelangc. 

.. Die 0.8.•' Wurd ~edruk dt!Ur Pru 
Ecelesla·Drukltery Bcperk, Stellrnboach, 
v1r die tltoaars en uttgewrra : VOOR 
SLAG CEtlms.) Beperk , Groute Kerk · 
Gebou 703, Poahus Hll, Kerkpltlo, 
Kll"-O"tfltl 

WERF SOLDATE 

Die blad berig voort!> , dat 
Duitsr krygsgevangenes in 
Jot'go-Siu\lie offisiere '-OWel as 
man.,kuppe, gewerf word om 
<liens t e doen in die 1\lacedo
nie!le Volksleer en in die 
Gril'k.,l' Gut>rilla-magte van 
genl. :\larkos (d.i. die Griekse 
Kommuniste.- Red.). 

Dif' wen'\ing ~e~kied direk on
de r Ru.,.,iese ll'iding en die ini
s iatiet guan u it van die Russiese 
opperbt'\·el in \ \'eenen. Die vry
\\illigf'r<, word by Ljubliana hy
m ekuar gebring en die opleiding 
ge~>kiNI naby Skoplje. Duitsers 
wa t weier om nan te sluit word 
in sla wediens gesteek wat gelyk 
stuan na n die doodvonnis, ver
klaur die waarnemer. 

O.B. se 
Groot.
raad 

Lede van die Groot
raad , ·an die Ossewa
brandwag bet reeds 
sedert ~laandag in Jo
hannesburg begin ·aan
kom Yir die jaarlikse 
byeenkoms , ·an die raad, 
berig ons korr('.,I>ondent. 

Die \ Crklaring van die 
raad en desbetreffende 
bcrig te sal in ons vol
~ende uitgawe verskyn. 

Britse 
Rantsoene 
lngekort 

Die B r itse mini<,ter va n voed
.,el be t diP afgelope nawtek ver
d t" re inkorting \lln die rnntsoene 
vun dir Britse volk aangekondig. 
Dit gt'ltl Yir aartappelo;, lekkers 
t'n s j okoludc, n a Snpa-Reuter be
rig. 

Die inkorting van die anrtappel
rnntsot>n is ' n rt>gstreekse ge
\·olg van die S\\:lk oeste in Brit
ta nje. Intussen vestig die Brit
t e hull!.\ h oop op Suid-Afrikaanse 
unrtaPJwlo; wa t nie voor aan
p,t:lJlndt• lla art beskikbaar sal 
wee-. nie. 

WAARVOOR HET 
S.A. GEVEG? 

Eng('land bet op 3 September 1939 oorlog aan 
Duitsland verklaar onder voon\'endsel dat hy die 
Westerse beskawing mot>t beveilig. Die uitslag van die 
oorlog is dat dit> hele Oos-Europa as s lawe in die 
hand gcval het mn die As iaat J osef S talin, t ern-yl 
die enigs te s lawedrywer in Afrika, Haille Selassie, 
in beh('er \'an 'n groot deel ,·an Oos-Afrika geplaas is. 

Waan ·oor het Suid-Afrika oorlog gevoer? 
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