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Regering Samel 
Getuienis In Vir 

Politieke V erhoor 
Die regering het begin met die insameling van getuienis 

in Suid-Afrika met die oog op die aanstaande politieke 
verhore van Afrikanerleiers wat deel moet wees van sy 
poging om 'n oorwinning by die aanstaande verkiesing te 
behaal. m erdle inligting is op die beste gesag verneem. 

Die politiek e> speurdiens bet 
' n oud-geintern~>erde, mnJ'. J . J. 
Rokebrand, op Brnk pan, in beg
tenis geneem l<ragte ns ' n las
br ief wat die wnar nem endc 
:Minister van Justis ic, dr. C. 
Steyn , uitgcre ik het. Hy word 
kragtens die noodregulasies aan
gebou. 

Rok~>brand is d eur die Pro
k ereur-genernal versoek om 
getuie>ni'! in verband met die 
politieke verhoor af t e le. Die 
staat hct opdrag gegee dat 
daar vcrder g!'gaan word met 
die in!!am cling van getuien is. 
1\lnr. Rokebrand is 'n der t ig-

jarige Nede>rlander wa t tyde n!! 
die oorlog In Loure nco 1\larCJUC!! 
as ge\'olg ' an beweerde spioe
na!>ie>, geinterneer was. 

lndiers Moor 
Mekaar Uit 

Na aanleiding van die onlang
se onluste in Ind ie is sowat 4 
miljoen Indiers besig om te vlug 
- die Hindoes uit Pakistan na 
Hindostan en die M:ohammeda
ne. na Pakistan. 

Die treine waarin die vlugte
linge vlug, word deur die ver
volgers voorgekeer en alma! 
word voor die voet vermoor. 
Sowat 3,000 Mohammedane is 
op ecn dag vermoor toe die 
Hindocs 'n trein in die Pandjab 
voorgekcer hct. 

BRITT ANJE SOEK HULP f 

BY . RUSSE TEEN 
ONDER GANG 

Die Britse ekonomiese nood en die on~impaticke optrede 
van Amerika teenoor Brittanje wat ma.!lr altyd net wil neem 
sonder om te gee, laat hom op handelsgebied vinnig nader 
aan die Russie&e vuu r skuif. Rosland is tans die tweede 
grootste koper in E ngcland en die Britte is bes ig om alles 
in hoi vermoe te docn om die handelsnmespreldngs tussen 
Rusland en Engeland wat onlangs dood gcloop bet, weer 
te hen·at 

In Londen is gesaghebbend 
verklaar dat die kanse om die 
besprekings te hervat besonder 
gunstig is. 

Die departement van handel 
het verklaar dat Engeland tans 
byna drie maal sovecl landbou
trekkers as in 1938 produseer 
wat Rusland graag sal wil koop. 
Daarby is die vervaardiging van 
elektriese masjinerie ook ver
dubbel. D it is alles deel vap. die 
goedere wat Rusland graag wil 

he en in ruil daarvoor kan En
geland houl en graan k ry. 

I n die eerste agt maande van 
d ie jaar was Rusland die tweede 
grootste koper van B ritse ma
sjinerie, met Indie in die tweede 
en Suid-Afrika in die derde 
plek. 

Tydens Augustus was die tien 
vernaamstc Iande die volgende: 
I ndie, Suld-Afrika, Austra lie, 
Argentinlc, Ierla nd, R usland, 
Egipte, Brasilie en B elgie. 

OPPOSISIE SE DEUR IS 
A 

OOP DEUR A.P. SE 
DR • . VAN RENSBURG 

By geleen theid van sy verjaardagviering in die Afrikaanse Koffieh uis 
in Pretoria verlede Woensdagaand , het die Kommandant-generaal , dr. Hans 
van Rensburg, breedvoerig gean twoord op die H.N.P.-besluit van Trans
vaal ten opsigte van 0.8.-lidmaatskap. Aangesien die K .G. se antwoord die 
h ele kwessie van samewerking, en dus ook die kern van die hesluite van 
ander H.N.P.-kongresse raak, plaas ons dit volledig. 

Die enigste ver skil tu ssen die hesluite van Kaapland (en ook 
die Hoofraad van die H .N.P.) en Transvaal is dat eersgenoemde 
individuele versaking van 0.8.-ideale eis waar laasgenoemde dit van die 
Grootraad eis. 

Die K .G. het as volg gepraat: 
Kortliks kom die voorstel 

hierop neer dat lede van die 
O.B., wat kragte ns die een
parige besluite va n al vier die 

H.N.P. te word mits dat d ie 
Grootraad van bul Beweging 
sekere beleidsbeg insels prysgee 
en ook die O.B. aan die poli
t ieke t errein onttrek. O.a. 

DIE KOl\tMANDANT-GENERAAL 

provins iale kongre.,.,e va n die 
II.N.P . twee jaar g~>lt>dt' uit die 
geledere van die U .N.P. geba n 
Is, nou weer in een van die 
vier provinsies (nl. Transvaal) 
die reg sal he om lede van die 

moet die ideaal van 'n par ty
lose Volkstaat picks van die 
partystaat waarin ons vandag 
nog, sedert die ondergang van 
die R epublicke Vrystaat en 
Transvaal, leef, deur die Groot-

raad versaak word ... so word 
ver lang. 

Ek neem aan dat die Groot 
raad ter g elee tyd die voorstel 
sal oorweeg, as dlt amptelik 
gedoen word en nie net deur 
persber igte gedra word nie; 
verder neem ek aan dat d ie 
H.N.P . se ander provinsiale kon
gresse soortgelyke besluite sal 
neem, aangesicn niemand kan 
vcrwag da t die O.B.-man of 
-vrou in een provinsie vir 
H .N.P .-lidmaatskap gck walifi
seer mag wees nie, terwyl sy 
broer of suster in die ander 
provinsies uit daardie pa r ty 
geweer word. 

I n die eer ste plek wil ek my 

I Bond Van Oud
, Geint~rn~erde 
1 Die Bond van Oud-ge-
1 inte rneeri!E's e n politieke 

gevangenes bou 'n kon
fer en'lie in Celra-sa.al, 
Bureau-laan, Pretoria, op 

' Saterdag, 4 Oktober, 
onder voors itterskap van 
adv. J. F . 1\larais. Dr. 
J. F. J. va n Rens burg, 
le i!'r va n die Ossewabrand
wag, sal die aanwesiges 
toe!>preek~ Die aand Is 
daar 'n eetmaal in die 
Afrikaanse Koffiehuis. 

~;:;:;;;:;;;:=: :;= :;;:; ;;;;: ;; ; :;: ; 

dankbaar heid uitspreek d at 'n 
gees vaardig word wat toe
nade ring tot m e::le-Afrikaners 
soek in plaas van u itskop
bevel!'. Ons is almal Afrika
ne rs, blankes op 'n nie-blanke 
k ontinen t, en ons word almal 
deur dieselfde gevare bedreig. 
Dit w ord hoogtyd dat die klem 
gele word op die gem eenskap
like punte wat talryk is, eerder 
a s op die verskilpunte, wat 
weinig is. 

D it op sigself is al 'n groot 
stap vorentoe, n le net vi r die 
bctrokke par tye nle maar vir 
die hele volk. 

(V ervolg QP bl. 2, kol. 1.) 

: ===== : =: =:=:= : :=:=:=:=:=:=: ~-

Baie Welkom 
Eam on d e Valera (links 

voor) wa t voorhee>n ' n baie 
onwelkom e borger binne 
d ie Britse R ylc was, was 
onJa ngs 'n w elkome Jras 
in Brittanje. As premier 
van Eire (lerland) het by 
'n bandelsafvaardiging ge
Jei om met <lie B r itse re
gering te beraadslpag oor 
hulp wat I e rla ll(f Enge
la nd kan bied nou dat 
laasgenoemde van sy 
Voedselinvo!'re uit Ame
rika drastil's moet inkort. 
Reg agter De Valera staan 
sir Cra fford Cripps, voor
s tander van 'n tolunie m et 
die Dominiums, en in die 
middel s taan Ernest B e
vin, vadn \·an die tolunie
gedagte, r n langs hom eer
ste minis ter Attlee. 

, 
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Opposisie se Deur Is Oop Se K.G. 
OXS W OORD 

Laat my dadelik &c dat ck 
nic by magtc is om die begin· 
sets, die idealo van die Bcwc
glng, summier op:;y te atoot nie; 
ook dat ck nouliks die manne 
en d!c vroue in die gesig sal kan 
kyk wat sulkc swarc offers 'ir 
dnardic ldcalc gebring hct in 
kamp <-n tronk. En wa tu r 
wanrdt• 11al d ie H .X.P . of f'n ig 
andrr g rOf'Jl ann 0 11!1 woord 
k :ua lul,K a., on!> die trou brt'ek 
tt-rnoor mannc wat vanaand 
n og in d ie• Empire se ge,·ange
n is."c' U\ m a nne e n vroue wat 
dit": M-el Oil ons &trewe gcllruk 
bPl'! 1 

Maar dlt all<'s nccm nog niks 
daarvan wcg nle dat ons seer 
sckcrlik geen steen in die pad 
van ccrbl\rC en vcrstandige 
samewcrklng met mcdc-Afrika
ners gaan rol nic. 

In d l~ vcrband sal u my 
vcroorioof om u te herinner 
dat ons nog steeds J:lierdie doc! 
nagcstrccf hct. Hcrhaaldelik in 
die vcrlede hd die O.B. ingewil
lig om, het.'ly dirt'k of deur be· 
middcling van ccrbare manne 
soos die Ecnheldskomitcc, die 
Delmaskomilce en andere, die 
leiers vo.n die H .:-:.P . te ont
moet om snmcwerking te bevor· 
dcr. By clkc bclangrike tusscn
vcrkiesing <die jongste geval 
was \VolmnrnnAslad en net 
voor dit Hollentots-Holland) 
het ons anngt•blc•d skriftelik 
aangebird - om die Opposisie
l<andidaat tc slcun. In albei 
gen\Uf' wa'l on'l aanbod &um 
m it' r van d ie h unt! .:e\\ .)'>. I n 
die algcmcnc vcrkicsing van 
19~3 het ons 11k r iftdik aan die 
lt:'iers van die Afrikancrparty, 
die H.:-: .P. en die Nuwc Ordo 
die vollc steun van die O.B. 
aangcbied as hullc tot onder
lingo oorccnkoms kon kom. 

GEEX R E D E 
A.. di t kon..ekwf'nt on'l hou

d ing in d ie \ 'erlf'de \\ ll., dan ill 
daar ceen rede wuurom on., va n
d ar; n nder" moet ha ndr l n ie f'n 
c·nige t't' rba re poging tot llame
werking moet H•ronr t•luk nit', 
\\Uar d ie• t'en nie \ 'Ill\ die undt'r 
Vt'rlung wnt hy self nie IH> rt>id 
io; om tt' gun nie. So, by voor 
bt>el l, vt>rwelkom On!! nog 
~<tet•d o; Nai~e lid , ·an d i(' 
JI.N.P . In on'! gell'df' re, !!Ondn 
d t\t ono; wrlnng dnt KY party 
f'(' rl hulle bt'g in"iels m oet guun 
wy.,ig. 

Maar !nat ons hieroor hcldcr 
wccs , • . . die H.N.P.-bcsluit Is 
nie gt:'mlk op samewcrking met 
die O:l:;cwabrnndwag nie. Dit 
is gPm ik op die verkryring ,·an 
lt>de \i r d ll'! 11.:'\o·,p , •• • ledf' 
wat tun" h:n nc> dic> O.B. i" e n 
..,odoende k rugten ' n \'Or lgt" 
H .:\'.P.·kon r;rt• be Juit bclet i'> 
om IC"de \ a n d ie II.X .P . t e word. 
Xou beoog d ie besluit om die 
pad vir sulke !cdc oop te mnak 
mits dl<' 0 B. a<; Bewrging 
bercid is om sy bcglnscls tc 
versaak sodat die pad oop
gemaak kan \ ·ord .:.na die 
H.N.P. toe. 

\'ERSTA~DIG! 

Ek stcl bloot my persoonlikc 
standpunt as t•k vra: h dit ver
stnnd:g om die werwing van 
Jrde ge paa rd tt' laat guan m et 
t"i..e? En d un el'lt' ann d ie 
BewPging e n n il' nnn dif' lede 
dnarva n n ie? 1'1 dlt n if' veel 
verstan.1igf'r om In h lerdie dae 
van 'n ineen'ltortende blanke 
w~rc>ld te ha mt' r op die gt'meen
slmplikc> grtig<~punte In plaa'l 
, ·nn d :e idl'ologit't.e v(' r"kille 
n ie! 

Op t:'Cn kardlnalc punt kan 
<'k d ie H .N.P.-kongrt•s gcrus
slt'l, t'n ck mcen dis die rnlgste 
punt wat hulle billikcrwysc 
kan stcl. Hulle verlang dat die 
O.B. hom moct onttrck aan die 
politleke terrein ; ek ncem aan 
hulle bcdot'l die partypolitleke 
t<'rrein . , . die terrcin waarop 

bulle en die ander partyc 
bewecg, kandidate. stel, cnao
voorts. Ek kaa bulle meteeu 
verseke r dat on~t as Beweging 
nog nooit we tfons op daardie 
terrein was nie e n dat ons ook 
nie nou voorneme ns ill om 
daarop te tree nie. D ie mees 
oortuigende bewys daarvoor Is 
dat ons nog nooit, ~dert on111 
ontataan. een enkele kanclida&t 
in een enkele k iesafdeling in 
enige verkiesing of tus~nver

k iesing genomineer het n ie. 
D it beboort voldoeQde te wees. 

BO PARTYPOLITIEK 

Maar daar is sekcre d inge, 
sckere nasionale vraagstukkc 
soos die republikeinsc gcdagte 
en die beveilig ing van Blank 
Suid-Afrika wat ons beskou as 
verhewe bokant aile bloot par ty
politieke geskillc. Trouens, 
die H oofleier van die H .N.P. 
hct self in d ie Par lement 'n 
bert>cp op sy tcenstandcrs ge
doen om die naturelle- en 
Indiervraagstukke n le as par
typolitieke maar wei a.s volk
sake tc behandel. As Volks
bcweging gaan die Ossewa
brandwag met hierdie berocp 
hcclhartig akkoord. 

Maar as ons dan n le. a.s Bewe
ging op d ie partypolitleke lcr
rcin ons gewig wil ingool nle, so 
mag mense redeneer, dan 
bchoort ons a ktiew e e n vcrant· 
woordingsbcwus te Afrikanera 
wat O.B.'s is n ie t e verhlnder 
om hut plig dan buitekant di~ 
O.B. tc gaan verrig n ie. Aan 
die se ek: Sekulik; ek 11&em 
snam. En waar dit ons ~ 
lnat waa om dit te doen, bet 
ons sulks rt'dCHm • • • totda* dtft 
Op~islefNI.ri7 (d ie H.N.P.> 
on11 bc>let bet om in hul geleclere 
te l'om of te bl7. tenay ons die 
Volkabewectae wiJ versa&~~; Met 
antkor wool'de, dis nie; dat one 
rue WOU nie ; dit ,..... dat on. 
nie .~T ,..... a ieo: da$ 
ons a O.B.~ belet wu. 

A.''D~ \'LEVEL 
Maar nou is ook daardle 

mocilikheid uit d ie weg geruim, 
Naamlik sedert Maartmaand , 
toe die Oppoaisic van ka ra k ter 
verander hct en uit twee 
vleucls bestaan, twee party~ 
wat elke:en :met beboud van eie 
identiteit, die gemeentlkaplik e. 
Afrikanerdoel na.st.reef. 

Die een vleueJ, die H.N.P., het 
<om redes wa t hullc bcter k a n 
verduidelik as e k) d ie. steun van 
die O.B.-ma nne en -vroue 
geweier tensy bulle wll ontrou 
word a a n d ie O.B., of- na aan
leiding van die jonpt.e besluit 
- tcnsy die Beweeina a fslen van 
d:e !deale waarvoor sulke aware 
offers gcbring is en vanaand 
nog in die gevangenll gcbring 
word . 

Die ander Opposislevleuels, 
darcnteen, die Afrikaner 
party, het die eerbaarhcld en 
die gocie trou van 0 B -ledc 
wat gcwillig is om by hulle aan 
tc sluit, aanvaar. O.B.-Iedc 
word, nes ander persone, ver
welkom t>n hul eerba rt> bt'doe
ling• w ord nie aa n twyfel 
getrf'k n ie. 

:"\lET IDE.NTITEIT 

Sodocnde . . . en h lerd le. Is 
fundamenteel . . . sodoende het 
die Ieiding van d ie Afrikaner· 
party aan tienduisende eoele 
en aktlcwe Afrikaners die 
geleentht'ld gcgee om me t 
bt'boud van hul 0.8.-ldeatitelt 
'n tuiste en ' n arbeidsveld te 
vind in d!e partys tryd wat voor 
le teen hierdie regerinc waar· 
onder ons so swaar gely hct . 

As Lelf'r van die OMe-
brandwag wil ek die vertroue 
ult&preek dat die OOJ'II'Ote 
meerderbeid van ons lede -t 
na 'n partypolitleke tuiste ver
lanc, maar nie bereid is om die 
kalaeraadilkap vaa die.lltaa&e 11M 

Jaar-dle kamenadMe&t van 
kamp en trollk en NoodlaaJP: 
fond&-te verloin nle, met bier -

d ie eerbare recline \'olkome 
te vrede ill. 

T roucns, niema nd mlndcr as 
d ie m ondstuk van die H.N.P. 
in hlerd le provinslc, Die Trans
valer, hct in 'n hoofartikel op 
22 Maart 1.1. (die dag toe mnr. 
H avcnga en dr. Malan 'n 
gesamcntlike vcrklllr inc oor 
samewerking met bcboud van 
ldentlteit uitgereik hcU ver
k laar: .,Die O.B. m.:>et ontbind 
en h ulle !cdc kan dan in andcr 
verband t('n voile aan die volk
stryd deolneem. Sonder om 
In besondcrhcid te se waarom, 
word aangt•nef'm dat bulle d a n 
makllk Jede va n d ie Afriltnner· 
party lean wonl, eerder as va n 
d ie II.N.I•. Daarmee sal dan 
aile kraet<' binne partyverband 
gcmobillsccr wees teen Smuts." 

Ons hct die heer se advies 
elkgeval ten dele gcvolg. 

OOP DEUR 

K or t en coed, 'n oop deur 
wat vir aile blankes oop is en 
nie net vir die O.B.'s of die 
anti-O.B.'1 nrc, het vir ons 'n 
tuistc gebied In oorccnstcmming 
met die. gees van &'t•nl. H ertzog, 
nl . in d ie Afrlkanerparty . Ons 
tree daardle oop de ur wr c oed er 
trou en met dankbaarhe id 
blnne. 

Ona aal bly wees as daar ook 
ander dcure t'we gaavry oop
raan. want hoe meer oop deure 
daar tussen volk1gcnotc Is hoe 
betcr vi r die volksbestaan. 
Maar lntussen Is ons tcvrede 
en die fcit dat duard le nuwe 
t ul11te op d ie tcrreln wat ons as 
Bewe&"ing n ic wll bctree n ie, ons 
ook 1kouer aan 'Bkouer met die 
ander Opposi1ieparty, die 
H .N.P ., bring .. • die Je it s kakc>l 
my.. insiea s alltt ooraake v ir 

•\'eroden wr)'Winc u' t by a lmal 
wa& dlt OPI'f!C bt'doel m t't 
Af~wt~rldnr. 

0 .8. GAAN VOORT. 

Intuaen gaan die Osscwa
brandwag as Bcweginc met sy 
ele taak buitekant van die 
part,nJQlltlcke tcrrein voort; 
met sy republikeinsc gees nlc 
net as koninp ver is nie, maar 
ook~n ve ral-aa b ulle. in die 
naaate nabyheid is; m~ sy 
noodhulp vir d ie slagoffers van 
dlo E mpire wat vanaand nog In 
die l ronke 1~. en met d ie bcatry
din&" va n K ommu nistiese gevare 
nic net met kongrcsbealuitc 
nie, dor met diasiplinering 
van sy wagafdcling om ver
gaderinp en byeenkomstes tc 
beskerm, of die kom m uniste 
daarvan hou of nle. 

Daar h1 bale take in die 
volk!itryd , t'n die \'ersta ndige 
man of vrou ~I die volks
ll'e noot wa t die tank "try op te r 
re ine waar JY !lf!Jf nie kom nie, 
et>rder da nk btotuiJ &'I om hom 
in "Y taak te bt'lemme.r. 

Barnie Basson 
Losge1aat 

Barnie Basson, een van die 
polltlcke gcvangenes wat nog in 
die Ba,·iaampoor tk nmp aange
hou Is, Is onvcrwags verlcde 
W o<'nsdae v rygestel. Hy Is op 
2 Apr il 1946 gcvonnl1 en moes 
<'Crl In 1951 Josgelaat gewees 
het. 

Daar lB tans nog elf poli
tleke gcvangenes in Bavlaans
poor t. D ie eerste gevangene 
wat nou loseelaat moet word, 
11 F rederick A. Fourle wat ty
ttena J u n le 1943 gevonni1 ill, 
Hy verwac om op 6 Desember 
aanataande losgelaat t e word. 

Ekonoom Se Mening 
Oor Britse Krisis : 
Kan Nie Herstel 

Die menlnJ{ dat En~nd nle weer In ..staat :.Sal wee~ om 
sy ekonomle op 'n ge~onde grond!;lag te plaas Die, en dat 
Sold-Afrika hom nie moet ophou met die \'Oorgestelde tol· 
verbond omdat dit besUs nadelig ul wees \ir ons eie oywer
hede wat Sold-Afrika selfversorgend moet maak, is ~eur 
prof. dr. D. G. Franzsen, ekonoom ,·an Stellenbosch, mtge
spreek voor 'n \'ergadering van sakemanne wat onder besker
ming van die Kaapstadse Afrlkaan~~e Sakekamer plaasgevlnd 
bet. 

P rof. F ranzscn wat &'~praat 
het oor d ie inskicd vun dlo dol
larkrisis op Suld-Atrlku h<'t aan
gctoon dat die dollarproblecm 
van B rittanje datccr ult die jare 
na d io cerate wcreldoorlog en 
hoowel die B ritse ckonomle toe 
rccdl wankelend waa, hct hy 
darem nog daarin iCSlaag om 
sy invoer en uitvoer te laat klop. 
Reeds in die twintiier jare en 
ook later, was daar 'n dolla r le
kort maar dcurdat Aml'rilca groot 
hoevcclhcdc dollar in \Vcs-Euro
pa lngepomp het dcur mlddel 
van IC'nings, is dit kunsmatig 
ondcrdruk. 

BREEKPtr.\"T 

Vandag is Amerika die cnlg
ste krcditeur-land in die worcld 
en Engeland is in die ongt'malc· 
like posislc dat hy hom nlc van 
Amerikn met sy dollarblok lmn 
isoleer nlc omdat hy 'n groot 
invocrland Is. Amerlka vocr 
•andag gocderc ter waardo van 
16 biljoen dollar ult en slegs 6 
biljocn dollar ln. Dit laat aan 
die res van die wcrcld 'n na
delige handolsbalan1 \'an 10 bll· 
joen dollar. 

Engcland se groot mocillkhcid 
is dat hy so bale van sy bulte
landse bates tydens die oorlog 
verloor het. St>r. rn<'('n da t E n
geland nie ~<al he~tel n ie e n nr t 
soos b y in d ie dt'rtir;C'r jare op 
'n bre;kpun& . a fgl'l!tuur bet, by 
dit taru. ook dol'n. 

Om te bcrstcl kan Engeland 
moontlik proLecr om dcflasie too 
te pas tot die uiterste van sy 
vermoe. H y sal dan lone en 
pryspeile omlaag moct dwing, 
maar d it is uitt:'rS moclllk. Op 
die huidige stadium Is dit egtcr 
moeilik om tc oordeel. 

Die vraag is hoc moet die 
wereldhandcl weer sy norma
le gang bercik. • Hocwel dit 
praktics ver in die lo<'koms 
is, is 'n waarskynlllcc ultl<oms 
dat Amerika met sy groot uit
voer 'n ekonomit' vnn vrrmor-

' . sing sal moct toepas en ba1c 
van sy ultvoor dump sodat 

sy In- un uitvoer weer klop. 

E IE ~l'WERHEID 

Dr. 1-'ranu.n het die oorwe
g ing dut Suid-.\frika aan die 
toh ·er bond moet bt'hoort &terk 
\ eroordeit.l omdat die Unie se 
jontr n~ werhede da n m et die 
geve&tigde n~·wt>rM-de , ·an Brit
tuoje !>al meo~:t ml'eding en geen 
bt'llkerminr 'ir "'Y eit> produkte 
.,a! geniet nit'. 

Die d ollark r i .. i'l raak Suid
.U rika n ie nou nie nange!>ien 
on!> geen gebre.k het nan betaal
midde!e n ie. H ie t:nie is egtt'r 
ren van die g root!.t e in \'oerlande 
rn hoewel ons 'n groot g uns tige 
bt•tuling!>balans t )'d en'l die ocr
torr grhud bet, is Suitl-t•f rika 
tn ns besig om groot nad c>lige ba
lunc;e op t e bou. 

On!! mort LC'g'in om noukPurig 
OJ> ons in\'ol'rhandl·l t e let I'll 

m of't m rf'r k lcm li' op OM t'ie 
kapitnu l>~t rulduur. On~o~ moc•t on'l 
t•it• n~ " t>rh<-de 'c·r,..ft•rk hodat 
Suld·Afrika !iellH•rsorgcnd knn 
woa·d r n minder h od in te voer. 

Prof. \V. J. Pretorius, hootbe
stuurdt•r van die K.\V.V., wal 
ook aanwcsig we.A, bet tiom 
hit'rby aangesluit en verklaar 
dnt die Unic rneer kapitanlgoo
dcrc moct invocr om sy eic ny
wcrhcld te versterk. Ons lcwen
standaard in die Unie is onnodig 
hoog. Ons voer te vee! vor
brulkersgocdcre In, het by gese. 

Die huidige vloei van kapi
taal na die Unie kan hcil
saam wees as dit binne pcr
kc gcskicoJ. Daar bcstaan cg
ter gcvaar dat dit nie in die 
nywcrhcdc bcle word nie manr 
hicrhcen gcbring is met' die 
vcrwagtine dat die Britse 
pond In waardc sal daal en 
dat dlt dan met wins na Brit
tnnje tcrug gcneem kan word. 
As dit cgter reg bcle word, sal 
dit hcllsanm vir Suid-Afrilca 
wces. 

Dinge Moet Reg 
Gaan Se A.P.-Leier 

.,Oo" is 'n &terk groep , ·nndng 
en a s dinr;P nie reg gnnn nle, 
i'i on-. in stant om te "~ dat 
om; uits ta p, maar goeit• \\ il en 
gocie trou io; nodig. E k .. ul 'n 
sul<'ll!''! maak va n h ierdie laJ'De
we rkinK I'll as dit m i'>luk, ~:uun 
ek t r rug na my plaas. F..k b l't 
net ern doel e n dit is om te k) k 
of f'k if'tfi ka n bydra om die 
.-U r ikane rs Wt't>r bynl('kaar te 
kry." 

So hct mnr. N. C. H a venga, 
Icier van die A.P., op 14 Se~ 
t embe r by gclccntheld van 'n 
samelcoms vnn A.P.-ondersteu
ners e:1 gocdgesindcs op Win· 
burg vcrklaar. 

Spr . hct vcrWYS na die nood 
van ons volk en dat ons n ic. kan 
bekostig om vcrdccld te staan 
nie. Daar is dit'p wonde ge
slaan tusscn Afrikaners maar 
elke Icier moot ~: Laat ons 
groot wees t>n laat ons 'n groot 
vrede maak. Tcnsy ona aile 
Afrikanerkragtc lnskakel is ons 
kanae gedoem. 

,.Die A.P."~ bet .. r. gef!f, "werlr 
saam met beboud \"an I)' Idea-

t ite it - die aanha ngers wa t sy 
beginst>l<; onderskl')f, tt>l tien
duh.ende mt'er a<> \\Ut \'t>r lede 
k f't'r gt' .. tt'm b f't, Ons i<; ' n sterk 
g roep Ya ndag en u<> dinge n ie 
reg gaan nie, i!> on" in c, taat om 
t f' <;~ dat onl> uit.,tup. )laa r goeie 
\\i l en Jtoeie trou ifJ nodi«. Die 
w:rtroue \\~at baie \'rit<nde tans 
ht>t In H ert:IIOCifJme !11 'n gewel
dill'e ba~ vir die~tene wa t met 
die. A.P . llaamw·flrk", het h y 
ltf'll~ -

ETE IN DIE 
VRO:NDSKAP 

-SEN.TRUM 
I) I~ 'ro~koounaJ'Ido ' a n 

Groot Se.huur ~clien op \'rydag, 
3 Oktober, ' n hee-rlike ete \ 'Bnaf 
1! ,.m. tot Z om. in ditt O.B.
\'rh!nckkapt;e~ttrum.. Aile B rand
\\'81'f,e en \ 'rif'.nde wo rd uit~nooi 
om die .IH:eriike. ~!el'f'lrte te 
aro.- nut«•· 
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BLADSY DRIE 

AoPo Stig Komitee 
Vir \V es~ laaplat1l«Jl 

Dra Nou Self 
By Tot 
Noodhulp 

Die Bond van oud-ge·inter
neenles en Politielcc Gcvnngc
nes het 'n begin gcmaal< om 
geld in te samel vir die Nood
huipfomls. D ie bed rag van £25 
is reeds deur httlle ann d ie 
Nootllmlp-hoofl<wartier inbe
taal. (l{orr.). 

Die poging om weer ecnhcid in die geledere van die 
:\frikanerdom te bewcl'l~:stcllig hct in Kaapla.nd nuwe l>eslag 
ge!uy tydens die li:onfm·ensic van \'Crtecnwoordigers Yan 
A.P.-tald~:e in Wcs-Kaap!and wn.t 01> 23 September in die 
stadsaal te Paarl gehou is. 

By hiet·dic gclecntheid, waar 
sowel mnr. Jan Viljoen, selue
taris van die Afrikanerparty, 
en sen. Naas Raubcnhcimcr 
aanwesig was, is 'n strecl<komi
tee bc:moem wat die organisasie 
,·an die A.P. \·erder sal voortdra 
sodat die hande van die ACri
kanerdom weer sterk gemaalt 
!<an word. Die l<onfercnsie het 
beklemtoon dat die Afrikaners 
in die uur van hul nood groot 
moet wees en aile lnvcsplekl<e 
wat in die verledc toegedien is, 
moet vergeet. 

I AfrrflB\{@Illl@fl'i9J«llfl'frW ill"@fu 
@7@@1111 ~~w@~@ ~ue ~@ 
~~fF@k@6~~ ©~ f@(Q1~~ 

Die l<ongres wat sowat 20 
takke van die Afril<anerparty 
in \Ves-Kaapland verteenwoor
dig het, het 'n telegram van 
brocderlike groete aan die kon
grcs van die Herenigdc Nasio
nale Party wat op De Aar in 
sitting was, gestuur waarin hul 
medebondgenoot sterkte toe
gewens is· vir d ie stryd wal: 
hulle gesamentlil< sal aanpak 

Daar is aan die Jig gebring 
dat daar tans tussen 120 en 150 
A.P.-takke in Kaapland be
sl.aan. 

Die streckkomitce bestaan uit 
die volgende lede : ds. J. Pie
naar van Ceres (voon;itter), dr. 
P. J . Badcnhorst (onder-voor
sitter), mnr. Danie Easson. 
mnr. :Max Smuts, mcj. B. lc 
Roux. mr.r. "'· R. Laubscher 
en adv. J. de Vos. 

SEDISIE
VERIIOOR 

'n Spesiale hof, bestaande uit 
regters Van den Hecver en 
R oper, is saamgestel om die 
scdisie-saak waarin leiers van 
die Kommunisticse Party be
trokke is, t e verhoor. Die ver
hoor sal op 16 ,Oktober begin. 

Kamieskroon 
Hou OJ~L~dag 

Op Dinsdagaand, 21 Augus
tus, is 'n baie sukscsvollc en• 
aangename O.B.-funksie op die 
plaas Brakkies, naby Kamics
ltroon. gehou. 1'\Inr. en mcv. 
De Graaff Genis het as gasheer 
en gasvrou opgetree. Die lelc
kcr gcbak en wors is gretig 
gckoop en die mooi bedrag van 
£14 6s. 9d. is ingesamel. 

Toe die inwendige mens vcr
stcrk is, het mnr. M. van Stadcn 
die aanwesiges bedank vir hul 
oorlwms, en vervolgens vir 
g enl. V.f. R. Laubscher, die 
sprckcr, aan die woord gestcl. 
Met sy duidelike uiteensctting 
van die huidigc posisic op poli
tieke gebied het hy die aan
wesiges geboei en oorluig. 

Die res van dfe aand het ann
genaam verbygegaan met die 
spec! van Voli<spele. 

Op 26 Septembe1· is 'n 
ge:1eraalsraad te Kamieskroon 
gehou. wat toegcspreelt is deur 
g enl. W. R. Laubscher. By die 
gelecntheid het gcnl. J. de G. 
Genis sy a1-:1p as beveh·cerder 
\·an die generaalskap AlG 
neergele ingevolge die kon
stitusie. Hy is sondcr een 
tccnstcm opnuut aangewys deur 
die offisiere. Genl. Laubscher 
het die benocming bel<ragtig 
n amens d ie hoofkwartier. 

,Kom lae.t ons 'n gees van tocnadering onderling sltep en 
elke Afrilmner na vore tree om koutal< te maak met mede
Afril~:aners sodat die onderlinge Yertroue wat gesl\Olt is, weer 
opnuut gevocd kan word," bet m11r. J . H . Viljoen, selcretaris 
van clie Afrilianerparty, op 23 September in die Paarl ,·er
ldaar toe by 'n beroep op aile Afril~:aners ~edoen het om hulle 
gesldlle opsy te sit en die gelederc teen die Yyand te s luit yil· 
tlic aaustaande verkiesing. 

Die A.P.-vcrgadering in die 
Paarl sc stadsaal was dec! van 
'n rcel<s vcrgaderings wat mnr. 
Viljocn en sen. Naas Rauben
hcimcr in \Ves-Kaapland toc
gcspr<:ek hct. 

Spr. hct vcrklaar dat hy op 
'n wdwillendhcidsbesoek is en 
dat hy nie die !cdc van ander 
groepc of partyc wil afrokkel 
nie. 

Aan die hand van die gcvare 
w:lt die blankcdom bcdrcig, het 
spr. aangcloon dat die Afrika
nervolk gcen kans op oorwin
ning hct solank hulle verdceld 
staan nic. In die aangesig van 
hicrdic feite het mnr. N. C. 
Havcnga 'n oproep aan aile Afri
kaner.; gedocn om ·n grootse pa
ging nan tc wend om die een
hcid weer le herstcl. Ere aan 
diegcne wat be rcid was om tot 
hicrd:e eenheid toe tc tree. Dit 
is die t.lal;:. \':l n ell;:e Afrikaner 
om dit vir :.mler A.frilmncrs 
moontlil• tl' ma:.l;: om saam te 
w!'rk. Die tytl om rattc en ras
pcrs oor die t:mdc van antler 
tc vryw~~. is v('rby, hct spr. gcsc. 

GElOOTMUEDIG 
.,Ons moct groot wccs en ons 

wondc van die verlede vergcct 
e n die wondc nie troetel nie. 
Die tyd het aangcbreel' dat ons 
hecllcmal ·n nuwe blaadjie om
&laan en 'n begin van vooraf 
maak" Die kwesplekke mag nic 
swaardcr wecg as die bclange 
van die volk nic. .,Diegcne wat 
~al poog om hicrdic grootsc po
ging van die Afriltanerdom te 
torpedeer, sal 'n daad plceg wat 
die volk hom nooit sal vergewe 
nie. Laat ons in opregte groot
mocdigheid mobiliseer en die 
!Jtryd waardig tcgcmoct gaan", 
het mnr. Viljocn onder langdu
rige toejuiging vcrldaar. 

Die oor van die volk luister 
weer vandag na die politieke 
dreuning. Hicrdie dreuning is 
eic aan die l<aral<ter van die 
voll<: die bclange van Suid
Afrika eerste, soos wyle genl. 
Hertzog dit in die boescm van 
die volk ingedra hct. , 

DEURE VAl'\' A.P . OOP 
,Die g·clcd<'re van die Afrilm

nCI'J)Orty strum oop vir cUte man 

Elliot Vier 
OJ3o~dag 

Op 6 September het die 
Elliot-Kommando <B2C2) weer
cens getoon dat hulle saam
stcm met wat een van die 
,.soldate sander gewere" gese 
het: .,Basta praat, doen is die 
ding." Ten spyte van ongun
stige wcersomstandighcde wat 
die opkoms bnie gestrem het, is 
die mooi bedraggie van £21 
ingesamel.- (Ingestuur.) 

~n v1·ou wat luutlil< OJ) daardic 
grondslag wil saamwerlc". Sp1·. 
hoop dat ool;: die H .N .P. sal 
afsicn van sy voorwnardcs vir 
lidmaats!mp. As ou s <lit nic tloen 
nie, speel ons m et vuur. 

Sen. Raubcnhcimer wat hom 
by die \'Orige spr. aangesluit hct, 
het 'n beroep gecloen op !cdc van 
d ie Osscwabrandwag om hul 
luag in te werp in die stryd wat 
voorle wn die Smuts-regering 
uit die lwssings tc lig. 

,Ons moet 'n nuwc begin 
maak en dit doen op die be
proefde beginscls van wyle gcnl. 
Hertzog. Bere al die griewc en 
beldemtoon die 99 punte van 
ooreenkoms", het sen. Rauben
heimer onder byvalsbetuigings 
vcrklaar. ,Ons moct mel<aar sc 
sondes vergewe en as ons hier
die laaste paging van die Afri
kanerdom laat mislulc, sal die 
ldippe van ons veldc teen ons 
t:itroep". 

GEEN STREPE 

Spr. hct beklemtoon dat die 
A.P . geen str cpc trek nic en 
a ile nasionale Afr il,ancrs in sy 
geledcre vcrwcllwm. Die lcde 
van die O.B. lmn tlaaJ·by aan
s luit son del' om hulscl r tc lewes 
of seer te maak So oolc enigo 
antler Afrilcanf'r. Ons moct <lie 
hand van retlding tot I'Cd<ling 
neem, het spr. \'el·icla:u·. Ons 
m oet niles op dio a ltaar hi om 
die eenheid en oorwiuning 'n 
voldonge feit tc maal<. 

Aan die einde van die vcrga
dering het mnr. Viljoen op 'n 
vraag of dit nic moontlik is dat 
die A.P. en die H.N.P. sommcr 
dadclilt kan een word nie, ge
antwoord dat daar nog prak
tiese moeililchede is maar dat 
aile Afriltaners hoop dat na 'n 
tyd van samewcrking die twce 
partye moontlik sal verenig. 

Die lwmmandant van die O.B. 
in die Paarl, mnr. Andre du 
Toit, het 'n mosic van dank aan 
die twee sprckers voorgestcl wat 
deur mnr. S. Louw, voorsittcr 
van die H.N.P. en lid van die 
plaaslil<e afdclingsbestuur van 
d ie party, gesekondcer is. Hy het 
d ie verseltering gegee dat aile 
kragte ingcspan sal word om 
die vall;: weer een te mnak. 

Mnr. J. le Roux het opgetrec 
as voorsitter. 

1\-rE OOR GESAGS'l'AAT 

Na aan!eiding van 'n vraag 
op die St~·llenbosse \'et•gadcring 
,·:m die A.P., hot mnr. Viljoon 
\'erklaar uat by die aanstaande 
Yerlciesing 'n gesagstaat nic tcr 
sa!.;:e is nie. Die doc! is om nile 
Afrikaners tc mobilisecr in 'n 
poging om in die nanstnande 
algcmene verkiesing van die 
huidige regering ontslae te mak 
Die vcl'l<iesing g-aan oor die be
houd Yan die blanlcetlom in 
Suitl-Mrika. 

1
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§o ni~, Riturn n. ;, !JCVa4rr tlut toe11endin9 ntln '' 
tlflrl!R bi.nncl;ort !JCSituJI> word. 

Die stclsel van l •omrutnulo-intt>P:t>niii(J ltt>t 011 
.10 JTunie latul.etlc tJCrvtrl. 'IS'tuwf 1 Jnlit> tc>lam 
alnwl rcgstreeks teen 'D. 0 I - fPf'r jtiiH' 011 die bind 
irr. q]lru sel•er tc llrtud;_ dttt u fptwll vtit(;tut•f! l'tlla 

lHIM t1111pd.eli.l>e movu l9trtl• std mi11 nic, moet u 
011 lltit!tlclliJ> QlldCrRiiUUJd.e VOl' Ill VOltOui. tm fiiUUI~ 
met 111- i11tel•engeid pos. 

VUL ASSEBLIEF HIER. I~ 
DIE SEKRETARIS, 

VOORSLAG (EDMS.) BEPERK, 
POSBUS 1411. 

KAAPSTAD. 

Gcagte Heer, 
Elt het tot dusver ,DIE O.B." deur middel van die 

kommando ontvang en ncem daarvan kennis dat intelien
geld vanaf 1 Julie 1947 rcgstreeks aan Voorslag (Edms.) 
Bpk., vooruitbetaalbaat· is teen 10/ - per jaar. 

Gaan asseblicf voort om ,DIE O.B." aan my adrcs te 
stuur tot elt u in kcnnis stel om toescnding t e staak 

Hiermce vind u die bedrag van ............................... .. 

vir ............ .. .......... jaar/c se intekengcld. 

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

Posadrcs: ···· ········· ·············· ···· ··· ··························· ···· ···· ···· 

······ ·· ··············· ··································· ········· ···· ···· 

······················· ···· ·················· ········ ·· ···················· 
.............. ........ .... ..... ....... .. ........... 

Datum Handtckening 
~ ~ ~ " xr~',£i+~; - il!_..!~taw;:; ~ 

PLUil\IVEE 

~ 

A.V.B.O.B. 
I.,Jir.De:org:c"• Ortt.JI!IU:"e~C:at, 

~t'J"1'fnlaver&oker8r.!to..ta 

Ule Deato Flrnon om o PLUIJI1 Vl':l-. 
b..u;.H:,~ ea audcr l 'liOIJUKTl!: """ 

~ atuur Ia: 

Bloemfontein - PretortB. 
lSO Tskks 

C. IU. ELOFF EN K.H~ 
IE<lm•.) DpR 

MOBEU&BK (l'oabaa 7186> ~c~< ••·u 

V erseker lt T oekoms 
dour die Eienaar te word van Beskerm u 0~ 

VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 
"'WOONHUISE 
* PLASE 
"' BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 
Raadpleeg -

J. (Kotie) THERON 
CROXLEY-GEBOU, Ii.USW.EG, 

Posbus 78 F oon 0028 
STR A ND 

Bring u oogarta se voorskru 
na on.s. La.at gekwaliflseerde 
Voorskrlf-OoglmndJges u be
dien. 

Wahl, Lawrence 
EN KiE. 

BRILl\iAKERB 
Adderleystrant 120a, Kaap!'tl\d 

Foou 22408 

==== =========: .... 
~ - ·=- .. . ·= -- '!"-·-· ·- -=.:..- - -·-: 

'' 
H U IS E '' 0 0 

ALBEI IS ,HUISE"-'n dak oor die kop, en 
vier mure om die weer buite te hou. Albei be
llOtwoord aan die hoofdoel van bcskutting. Maar 
wat 'n versk.il in gerief en gemak I 

So ook met Lewcnsassuransie. 'n Klein polis 
is ook ,assuransie"-goeie, gesonde dekking. 
Maar, net so min as wat die man wat darem in 
rcdelike gerief wil woon, hom tcvredc kan stcl 
met die k.leinste en goedkoopste ou huisic, net so 
weinig kan hy geldelike versorgdhcid vir homself 
en sy gesin verskaf deur te wil klaarkom met 
sommer net ,'n polis"-en te dikwcls vir maar 'n 
deel~ie van die bedrag wat werklik nodig is I 

* Maak SEKER dat daar werklik genoeg assuran
sie vir u gesin se behocftcs of vir u cie oudag sal 
wees 

deur 

nog 'n SANLAM·Polis! 

- 'rAKt<.E 0\VARSOEUR DIE \JNIE

HOOFKANTOOR: YIAALSTRAAT 2$. 

. 

J. 
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Die Mcllan-Voorstel 
Dr. Malan bet verlede week op De Aar die deur van sy 

party op 'n nou skrefie oopgekras vir O.B.-lede. Indien bulle 
deur die verskillende stadlums van sy partymasJinerie -
wyksrade en distriksrade - gesuiwer word tot volbloed 
partypolitieke demokrate, sal bulle binnegelaat word as 
vierde-rangse partylede vir wie die terrein van ampsdraer, 
provinsiale raadslid en parlementslid nog geslote beiligdomme 
bly. Met ander woorde, in teenstelling met die Engetse anti
republikein, van wie me verwag word dat by eers sy anti
republikeinse oortuiging moet uitskud voordat by oor die 
H • .N.l!.-drumpel stap na kandidaats.kap vir die partement nie 
- soos in die geval van ene 1\'lacleod van Hottentotsholland -
word U.H.-lede ::.e.lts rui rembevmdmg deur 'n meracgtese p.t·oses 
van suiwering nog maar as vierdegraadse stemvee aanvaar. 

Die vraag wat by elkeen sal opkom is: Word die ver
nietiging van die R~publiek dan van minder belang beskou 
as die vernietiging van 'n party, soda.t 'n anti-1epublikein met 
voile behoud van sy anti-republikanisme opgeheem kan word, 
terwyl 'n anti-partypolitieke volksgenoot eers van sy oor
touiging gesuiwer moet word en dan nog maar 'n vierderangse 
lidmaatskap ontvang? 

Maar daar is ander teenstrydighede in dr. Malan se ver
klaring wat helderheid verg, nie omdat dit anders vir O.B.
lede moeilik sal wees om die toe pad na die H.N.P. te vind 
langs die oop pad na die A.P. nie, maar weens die ernstige 
pog.ng wat dr. Malan aangewend het om 'n wig in te dryf 
tussen dr. Van Rensburg en sy volgelinge en die A.P. en O.B. 

Hy haal 'n antwoord aan van dr. Van Rensburg waarin 
laasgenoemde se dat die Ossewabrandwag alle A.P.-kandidate 
sal steun, maar dat sy ondersteuning van H.N.P.-kandidate 
sal afhang van die houding van die kandidaat, en dan vra 
dr. Malan ,watter O.B. dr. Van Rensburg bedoel- die binne 
of buite die Afrikanerparty of albei ?" 

NET EEN O.B. 

Aangesien da.ar net een Ossewabrandwag is - en 
selfs dr . .1\'talan bet die K.G se antwoord wat dit betref reg 
aangehaal - kan daar nie 'n O.B. binne die Afril{aner
party wees nie. Daar is net een Ossewabrandwag en die is 
BUtfE die A.P. omdat, so se dr. lUalan dit self, mnr. 
Havenga ook geen ooreenkoms met die O.B. as sodanig 
bet nie. 
Waar nog dr. Malan nog mnr. Havenga dan met die 

Ossewabrandwag as sodanig 'n verkiesingsooreenkoms bet, 
staan dit die Ossewabrandwag as sodanig vry om sy krag in 
te werp waar by wit, nl. agter die wat hom nie beveg me. 
En dan kom dit vreemd voor dat dr Malan die K.G. verwyt 
dat hy ,die O.B. en die Afrikanerparty vra om ontrou te 
wees aan die Afrikanerparty en mnr. Havenga" indien hy nie 
die kandidate ondersteun wat mnr. Havenga aan dr. Malan 
beloof bet om te ondersteun nie. 

Wat se logika is dit? 
Maar die kroon word gespan deur dr. Malan se tereg

wysing aan dr. Van Rensburg dat die A.P. en H.N.P. beloof 
bet om mekaar ,te ondersteun en getrou te ondersteun," 
wanneer dr. Malan in sy voorafgaande voorstel uitdruklik te 
kenne gee dat sy party ook eis dat ,kandidate wat deur die 
Party ondersteun word" - d.w.s. A.P.-kandidate - geen lid 
van die O.B mag wees nie, terwyl mnr. Havenga ewe uit
druklik in die openbaar te kenne gegee bet dat by nie teen 
O.B.-lede diskrimineer nie. 

Dr. Malan verwag dat die Ossewabrandwag as sodanig, 
wat buite staan, die ooreenkoms moet eerbiedig van die twee 
partye deur sy onvoorwaardelike steun te gee aan die bond
genoot van mnr. Havenga, maar hy self dreig om sy steun 
te onttrek waar mnr. Havenga sy waarborg aan O.B.-lede 
in ere hou - ten spyte van sy onderneming om sy bondgenoot 
,te steun en getrou te ondersteun" ! 

Soek dr. Malan dan eenheid, of probeer by om die een
held te vernietig wat ander besig is om op te bou? 

Stalin Sal Dit Nie Kan 
Begryp 

Die verontwaardiging van die Engelse, Franse en Ameri
kaners oor die ,geregtelike moord" op Nikola Petkov, die 
opposisieleier in Bulgarye, deur die Russiese handlanger
bewind klink baie vroom, maar dit sou vromer gewees bet 
indien hul eie rekords skoner was. 

Noudat die Russiese kommuniste - want vir aile prak
tiese doeleindes is dit Rusland se daad - dieselfde doen wat 
bulle by Neurenberg gedoen bet en nog steeds besig is om 
in Duitsland te doen, word die hande opgehou in verontwaar
diging oor die skending van 'n beskaafde reg. 

Volgens die Cape Argus is Petkov tereggestel omdat hy 
skuldig bevind is aan 'n sameswering wat eendag uitgevoer 
sou word indien Amerika teen Rusland oorlog maak. ,Dit 
beteken," se die blad, , dat 'n goeie pro-Geallieerde patriot 
doodgemaak is omdat by van voorneme was om lets te doen 
indien sekere onwaarskynlikheld sou plaasyind. 

Ons keur die moord in Bulgarye nie goed nie, maar ons 
kan nie help om die skynheiliges daaraan te herinner dat 

(Vervolg in volgende kolom) 

Robertson Se 
Mooi Bydrae 
Vir Duitsland 

, Verkiesing Gaan 
Nie oor ldeologiee' 

Die Robert;;on-Noodleniging
komitee is gedurende Oktober 
1946 in die !ewe geroep. Voor 
die totstandkoming van hierdie 
komitee is egter reeds die vol
gende na Duitsland weggestuur: 

Desember 1945 en Mei 1946-
klerasie met 'n gewig van ~nge
veer 450 pd. waaronder ongeveer 
140 pr. skoene, alma! heel. Ge
durende hierdie tydperk is ook 
ongeveer £250 deur verskeie per
sone bygedra en aangestuur. 

Sedert die stigting van die ko
mitee is die volgende gestuur: 

Desember 1946 - £514 en on
geveer 500 lb. klerasie. Apri11947 
- ongeveer 200 pd. klerasie. 
Junie 1947 - £708 en ongeveer 
400 pd. klerasie. 

In die bcsendings klerasie ver
send sedert Desember 1946 is 
ingesluit 260 paar skoene. 

Bydraes wat bestaan uit beide 
klerasie en geld kom nog steeds 
in. Die mense hier het baie 
vrygewig bygedra en bydraes is 
selfs ontvang van vorige vy
ande van die Duitsers, nl. van 
oudsoldate. :..._ (lngestuur). 

WORCESTER. - Op 'n 
goed bygewoonde vergade
ring onder beskerming van 
die A.P. te Worcester op 26 
September, bet mnr. Jan Vil
joen, oud-L.V., 'n grondige 
oorsig gegee van die ontset
tende gevaar waarin die 
blanke beskawing tans ver
keer. Terwille van selfbehoud 
moet nasionale Suid-Afrika 
sy geledere sluit en aile krag
te mobiliseer. 

Met die oog op hierdie mobi
lisasie van Afrikanerkragte 
bet spr. dit betreul' dat in die 
atgelope week deur 'n bond
genoot voorwaardes aan 'n 
nasionaalgesinde organisasie 
gestel is wat beslis nie bevor
derlik vir samewerking is nie. 
Spr. voel hartseer oor 'n in
leidingsartikel in Die Burger 
van 26 Sept-ember wat baie 
groot skade aan die buidige 
sa.amwerkpoging kan doen. 
Mnr. Viljoen het verklaar dat 

mnr. Havenga se standpunt is 
dat alma! wat die nasionale be
ginsels onderskryf, welkom is in 

VERJAARDAG VAN 
K.G. GEVIER 

Die Ossewabrandwag van die 
Noorde het weereens, vir die 
soveelste maal, op paslike wyse 
hulde gebring aan die Kom
mandant-generaal by geleent
heid van 'n dinee wat aan hom 
en mev. Van Rensburg aange
bied is deur Generaalskappe F4 
en F12, Pretoria, op sy verjaar
dag, Woensdag, 24 September 
jl. 

Onder die aanwesiges is opge
merk offisiere en brandwagte 
van die Vrystaat, Johannesburg, 
Rustenburg, Warmbad, Pieters
burg en elders. O.a. was ook 
teenwoordig mev. Rokebrand, 
wie se man 'n paar dae gelede 

Rusland nou maar net voort
borduur om die nuwe regsbe
ginsels wat te Neurenberg in 
naam van die beskawing en 
Christendom neergele is nie. 
Daar is mense. tereggestel om
dat hulle skuldig bevind is aan 
oortreding van 'n wet wat eers 
na bul gevangeneming gemaak 
is en dus op die tydstip van bul 
,oortreding" nog nie bestaan bet 
nie. 

En ingevolge bierdie wet word 
mense vandag nog geregtelik 
vervolg omdat bulle 'n politieke 
stelsel aangehang bet waarmee 
die regters van vandag toe nog 
diplomatieke betrekkinge ge
handhaat bet, en word vroue 
vandag Iewenslank in tronke ge
stop omdat bulle getroud was 
met ma nne wat indertyd deur 
die regters as eerbare diploma
t-e onthaal is. 

Wat gebeur bet is dat die 
Westerse Geallieerdes die ska
vot en die tronk teruggeskuif 
het om dade te dek wat by die 
,pleging" daarvan nog nie (Jeur 
die skavot en die tronk gedek 
was nie. In dieselfde gees skuif 
Stalin nou maar net die ska
vot vorentoe om dade te dek 
wat nog nie gepleeg is nie. In 
praktyk beteken albei dat die 
skavot verskuif word om poli
tieke teenstanders uit die weg te 
ruim wat buite bereik van die 
skavot staan. 

Met sy herinnering aan die 
,geregtelike moord" van Neu
renberg, waar hy ten spyte van 
'n massamoord op 15,000 Poolse 
offisiere in die bos van Katyn, 
'n sitplek op die regbank aan
gebied is, sal die slagtersbrein 
van Stalin dit moeilik vind om 
die besware te snap wat tans 
teen sy ,geregtelike moord" op 
'n individu gemaak word. 

in hegtenis geneem is kragtens 
die Noodregulasies, Barnie Bas
son, een van die politieke ge
vangenes ;vat in die Baviaans
poortkamp aangehou en skielik 
Iosgelaat is, was ook teenwoor
dig. 

Hoofgeneraal G. Cronje het 
die heildronk ingestel op mev. 
Van Rensburg. 'n Ruiker na
mens die Borejeughoofkwartier 
is aan haar oorhandig. 

Gebiedshoofgeneraal H. M. v. 
d. Westhuysen het die heildronk 
ingestel op die Kommandant-ge
neraal. 

Die geesdrif en belangstelling 
vir die funksie was geweldig 
groot. Duisende telegramme uit 
aile dele van die land het in
gestroom met goeie wense aan 
die K.G. Van heinde en verre 
het hoof!ynoproepe gekom met 
die versoek om - maar net 'n 
staanplekkie in die Koffiehuis 
te bekom. - (Korr.). 

Nu-Seeland· 
Beveg 

· Tolunie 
Die bele nywerheidstruktuur 

van Nu-Seeland sal in ge
vaar gestel word as die land 
Bevin se voorstel vir 'n tol
verbond ' 'ir die Britse Ryk 
aanvaar, het Peter Fraser, 
eerste minister van Nu-Seeland, 
verklaar. Die ontwikkeling vaJP 
Nu-Seeland vereis die besker
ming van sy primere en sekon
dere nywerhede, het hy daaraan 
toegevoeg. 

Maar in Suid-Afrika gaan 
da.ar reeds stemme van die kant 
van die Engelse handel op ,dat 
dit nie nou tyd is vir Suid-Afri
ka om a.an 'n nasionale ekono
mie· te dink nie". 

,Dit is die langste uur in my 
!ewe," het Arthur Adams, 'n 
37-jarige ter dood veroordeelde, 
in Amerika verklaar toe hy 
moes wag omdat die elektriese 
stoel gebreek het. 

Toe hy op die stoel gaan sit, 
het daar iewers 'n fout gekom, 
en hy moes weer afklim en 'n 
uur wag totdat dit herstel was. 
Hy is daarna tereg gestel weens 
moord op sy vrou. 

hierdie stryd. Hierdie stryd gaan 
nie oor 'n ideologic nie. Ons 
moet ideologiee vergeet en mo
biliseer. Laat pns nie onaan
neemlike voorwaardes stel nie. 
Ons is verdeeld en daarom moet 
ens toenadering soek. 

HOOFARTIKEL 

Spr. betreur die hoofartikel in 
Die Burger aangesien hy as ob-

Sen. Raubenheimer 

jektiewe toeskouer weet hoeveel 
kwaad dit aan samewerking kan 
coen. Dit is maklilter om mense 
uitmekaar te ja as om bulle 
weer te versamel. Laat ons geen 
fout maak nie, bet spr. vervolg. 
Een organisasie het nie alleen 
nasionalisme in pag nie. Selfs 
binne die V.P. is daar baie na
sionale Afrikaners. Dns moct 
bulle ook in staat stel om saam 
te werk. Die kleinlikhede van 
vandag kan more geen goed 
doen nie. 

Die vergadering is ook deur 
senator Naas Raubenheimer toe
gespreek wat as O.B.-lid by die 
Afrikanerparty aangesluit het. 
Spr. b et verklaar dat hy by die 
Afrikanerparty a.angesluit bet 
met behoud van sy identiteit 
sonder dat daar voorwaardes 
a.an hom gestel is. Samewerking 
tussen die verskillende Afrika
ner-groepe is moontlik op die
selfde grondslag van vriendskap 
waarop die drie Afrikaanse 
Kerke saamwerk. Hy het O.B.
lede versoek om by die A.P. aan 
te sluit. - (Korr.). 

Kerk .Rig 
Vertoe Oor 
Deportasie 

'n Versoek aan die Eerste 
Minister om, indien hy nie van 
die deportasie van die Unie- en 
Suidwes-Duitsers wil afsien nie, 
dan darem tot na die Europese 
winter te wag, is vervat in tele- . 
gramme wat deur die Modera
tuur van die Kaaplandse N.G.
Kerk en die Gefedereerde N.G.
Kerke se kommissie insake de
portasie aan veldm. J. C. Smuts 

, gestuur is. 
Die Kerk doen die beroep in 

naam van die menslikheid en 
Christelikheid. 

SKILVRY 
SKILFER-

MiooeL 
slaag in die 

hardnekkigste gevalle. 

U apteker of handelaar sal 
u voorsien. 

(2) 
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PARTYSTELSEL RAAK IN 
ONGUNS BY BRITTE 

In Brittanje waar die partystelsel sy oorsprong het en sedert 
baie jare welig op volksbelange gegroei bet, gaan daar tans in toe· 
nemende mate kragtige stemme op vir die afskaffing van die stelsel omdat 
dit Brittanje in die afgrond help stort en nie by magte it! om die volks
vraagstukke op te los nie. 

,Hoewel daar net 'n paar 
onafbanklikes in die Britse 
parlement is, is daar mil
joene men~>e in BrittanJe 
wat aan geen party behoort 
n ie. Hulle oortref die party
ondersteuners met meer as 
twaalf teen een," skryf 
Independent Nationalist, 'n 
Britse blad, en voeg daaraan 
toe dat dit 'n bemoedigende 
teken is om te merk met 
watter agterdog die volk die 
partypolitleke stelsel begin 
bejeen. 
Geen party word in bree 

kringe in 'n gunstige lig beskou 
nie en geen party word heelte
mal verdoem nie, ,maar daar is 
'n b!ttere wantroue in party
politic! en 'n algemene vcroor
dellng dat mense ,ingaan vir 
politick' met die doc! om dlt as 
loopbaan te kies en scksioncie 
belangc tc bevorder ten koste 
van die volk." Duisende intel
ligente patriotte bet ernstig 
tot die oortuiging gekom dat 
die onbuigbare partystelsel nie 
Ianger nodig is vir die werking 
van die parlement nie; dat dit 
'n ernstige struikelblok is in die 
weg van die volk se vooruit
gang en dat dit self'! gevaarlik 
kan wees vir die staat se veilig
heid, verklaar die blad. 

HEF IN HANDE 

Die blad pleit vir die stel 
van onafhanklike kandidate. 
Die onafhanklike miljocne wat 
doof is vir die propaganda in 
die pers het die hef in handc 
by die verkiesing. Holle glo dat 
die bestaande politiekc partyc 
niks beteken vir die wclvaart 
en vciligbeid van die volk nie. 
Die openbare mening buite die 
parlement. is vcrantwoordclik 
vir meer hervormings as wat 
daar ooit deur middcl van 
party-programme, politieke de
batte of ondernemlngsgecs van 
die regering tot stand gekom 
bet. 

Denkende onafhanklikes het 
Janka! agtcr gekom dat die 
groot politieke partye slegs 
voorgee om administratiewe 
krag te besit, en dat die wcrk
like uitvoerende mag uitslult
lik in die hande van 'n grocple 
hoe staatsamptenare is. Die 
staatsdiens dra die beheer en 
bestuur van die regering e n die 
parlement Ie slegs die raamwerk 
neer. Hierdie stelsel bring om
slagtigheid, vertraging en hoe 
koste mee. Niemand is gewil
Jig om die verantwoordelikheid 
te dra onder bierdie uitgediende 
stelsel nie, gaan die blad voort. 

GEBREK AAN ERNS 

.,Almal betreur die treurige 
toestand waarin ons verkcer, 
maar weinige pogings tot her
stet word aangewend sonder 
oorwegings vir persoonlike, 
professionale en politieke be-

lmmigrante 
Kom Aan 

Daar bet verlede week 1034 
Britse immigrantc met die Car
narvon Castle in Kaapstad aan
gekom. Die meeste van bulle 
het verklaar dat bulle bly is om 
uit Engeland wcg te wees, en 
ecn bet gese dat die Britte nou 
aan so min kos gewoond is dat 
bale sick geword het op die 
skip toe bulle bale en ryk ge
eet het. 

lange. Daar is 'n ernstige 
gcbrek aan erns ten opsigte 
van die nood en die volks
vraagstukke van die dag. Daar 
is geen teken dat die pers as 
'n geheel en die lede van die 
parlement oor die algemeen 
gewillig en in staat is om die 
Ieiding te neem en sake te 
bestuur sodat die volksbelange 
eerste gestel kan word nle," 
skryf die blad. 

Daar is ' n beweging onder 
aile volkslae aan die gang teen 
hierdie stelsel, en daar Is 'n be
hoefte aan nuwe bloed. Die blad 
verklaar dat mense wat gcbind 
is aan die partye nie kan spog 
met bulle lojaliteit nie omdat 
bulle gebondenheid bulle vry
heid 'n klug maak. ,Die party
stelsel verseker dat die volkswil 
beperk en nousettend gereguleer 
word. Uitvoerende mag en baas
skap in die hande van 'n 
geheime paar, het die stembus 
bcroof van alle !trag wat dit 
voorheen gebad het. Die 
moderne party-koukus is ' n ge
vaarlike masjien, 'n onheil wat 
nie <lie parlementcre stelsel be
vorder uie." In die soek na die 
stemme van die <'mosionele, 
party-benewelde !i-lagoffers, het 
d ie persoonlike karakter sowel 
a.. die volksgevoel van die 
politic! versleg. 

l\IEER DEl\IOKRATIES 

Onafhanklike persone wat 
nie aan die partye gebonde is 
nie, kan beter die belange van 
die volk bebartig, en wanneer 

bulle hul misgaan, kan daar 
bale makliker van bulle ontslae 
geraak word as van die party
manne. 

Die party-politieke lidmaat
skap in Brittanje gaan nie 
tweemiljoen t<' bowe nie, maar 
tyden~ die algemene vcrkicsing 
in 1945 is daar 24 miljoen 
,party"-stcmme uitgebring. Dit 
is dus <luidelik dat baie min 
van die party-ondersteuners 
aktiewe belang in die partye 
stel. Die be!>lissing van die lot 
van Brittanje le dus in die 
hande van die vlottende 
stemme. 

LEDETAL 

Amptclik word . die Jedetal 
van die Konserwaticwe Party 
in Brittanje as 1,161,643 aange
gee; maar in die verkiesing het 
die party 11,9i2,000 onder
steuners gehad. Die lcdetal van 
die Arbcidersparty word aan
gcgee as 609,345. In die verkie
sing het 12,000,000 mcnse vir 
di~ party gestem. Ontleding 
van die syfers toon dat slegs 
een uit elke 12 Britte homself 
die moeite troos om lid van 'n 
party te word. -

Die sukses van 'n party by die 
verkiesing hang af van hoe hy 
die vlottende stcmme deur mid
del van propaganda, emosie, 
Jeuens en beloftes kan beln
vlocd wat deur die party uit
gedink word. Die blad sluit met 
'n oproep om 'n cinde te maak 
aan die party- en koukus
regering van Brittanje. 

ENGE POORT VIR 
0.8 . .-LEDE NA 

PARTYSKAP 
Volgende op die kwalifiserende bepalings van die H.N.P.· 

kongres in Transvaal oor H.N.P.-lidmaatskap \ir O.B.-Iede, 
I het die Kaaplandse kongres van die party verlede weel< op 

De Aar in wese byna. 'n soortgelyke besluit geneem. Hier· 
volgens bly die hooding van die party teenoor die O.B. as 
organisasie onveranderd soos dit die afgelope jare was. 

Die kongres bet die volgende 
besluit soos voorgestel deur dr. 
Malan, geneem: 

1. Die bestaande verhouding 
van die party tot die O.B.-or
ganisasie as sodanig bly onver
anderd. 

2. Die vorige kongresbesluit, 
naamlik dat geen O.B.-lid wat 
nie eers as sodanig bcdank het, 
lid van die Party mag wees nie, 
word gcwysig, en daar word nou 
bcpaal dat 'n O.B.-lid wat nie 
as sodanig bedank het nie, tot 
lidmaaskap van die party toe
gelaat mag word, aileen as die 
distriksraad op aanbcvellng van 
die betrokke wyksraad homself 
eers tevrede gestel het: (a) dat 
sodanige lid nie of nie Ianger 
die leer van die sogenaamde 
gesag- of partylose staat aan
hang nie; (b) dat by die grand
slag waarop die party berus, 
aanvaar en (c) dat hy bcreid is 
om in aile opregtheid getrouheid 
aan die party te beloof, ooreen
komstig die else wat daar aan 
partylede gestel word. 

OOK KANDIDATE 

Geen lid van die party wat 
ook nog lid van die O.B. is, mag 
as ampsdraer van die party ver
kies word nie. Onder amps
dracrs word ook ingesluit aile 
parlements- en provinsiale
raadslede, en kandidate wat 
deur die party ondersteun word, 
lui die kongresbesluit. 

Dr. Malan bet bierop 'n aan
val op dr. Van Rensburg ge
maak na aanleiding van sy ant
woord op 'n vergadering dat die 
Ossewabrandwag sy steun nan 
'n A.P.-kandidaat sal gee, maar 
dat dit van die bouding van die 
H.N.P.-kandidaat sal afhang of 
die Osscwabrandwag hom sal 
steun. 

,OPBREEK" 

Dr. Malan het dit so uitgeH\ 
dat dit beteken dat dr. Van 
Rensburg O.B.-ledc wat by die 
A.P. aansluit beweeg om on
trou te wees aan mnr. Havenga 
en die ooreenkoms tussen die 
twce partye. ,;Wect dr. Van 
Rensburg nie dat hy die Afri
kanerparty vra om ontrou te 
wees aan die Afril<anerparty en 
mnr. Havenga nie," sou dr. Ma
lan gese het volgens verslag in 
Die Burger. ,As hy dit weet, 
is dr. Van Rensburg dan besig 
om daardic oorccnl<oms tussen 
die twee partye op tc breek en 
as hy dit doen, in wie se bclang 
doen by dit?" 

Dr. Malan het gcvra of O.B.
lede daarmee gcdicnd is om op 
so 'n pad gclci te word. ,Ons 
wil ecnheid hO. Gaan bulle op 
die pad van dr. Van Rensburg, 
die pad na ecnwording dwars
boom of gaan bulle eenbeid help 
bewerkstellig?" 

AANKONDIGING 

Ons het genoec om bekend tc maak dut 

PRO ECCLESIA-BOEKH ANDEL en die op

voedkundige afdeling van die C.S.V.-BOEK

HANOEL vanaf 1 Oktober t9-t7 as een saak 

gedryf sal word onder die naam 

UNIVERSITEITS-UITGEWERS EN 
-BOEKHANDELAARS (EDMS.) BEPERK 
op dieselfde persclc. 

Met hierdie voorwaartse slop word beoog 

om beter diensle as ooit tevorc nan die Studenlc 

en Publiek van Stellenbosch in die besondcr, en 

von Suid-Afriko in die algcmeen te Iewcr. 

Pro Ecclesia en C.S.V. bcdank u vir u 

ondcrsteuning van die verlede en die nuwe 

maatskappy rcken op u ondersteuning \.ir die 

tockoms. 

Wanneer u enige bock of skryfbchoefles 

benodig, skryf aan ,. 

UNIVERSITEITS-UITGEWERS EN 
BOEKHANDELAARS (EDMS.) BPK. 

Posbus 29 - T elefone 18 en 507 

PLEINSTRAAT STELLENBOSCH 

BRUIN SWITSERSE DEESTE 
TEN VOLLE GEREGISTREERD. 

Die WINTERBERG-STOET van Geregistreerdc Bruin Switscrs 
bled jong Bulle, 'n paar Verse en ou Koeie - alma! geregistrcer -

tc koop aan. Aile beeste is teen Galsiekte ingeent. 
Pryse op aan\·raag. - Besigtiging verwelkom. Doen aansOt'k: 

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

20 vir lid. 
ooktekoop 

teen 
50 vir2/2d. 
lOviriHd. 

Oaar Is ' n groot vraag ne Ronde Kom· 

mendo In die ned rond 

Hulle Is koel. rook lekker met 'n • •• 
geur wet hulle elke deg meer vrlende 
besorg. 

' j 
I 

8H 288~ 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES Rusland, Nie 
Duitsland Die 

Gevaar 

TARILt' \"IR OEKL.\!o>Sli'ISt;t:BOE AO\'EBT&..,.SIES: 

JIUi~houclellke Kennlaae .. ln's: 
(Verlow•ng, huwolik, geboorle, alerCgeval, In memori~>m, gelukwenslng, 
ens.) lei. per 'll·oorcl; minimum 3/- per pl&slng. Vooruitbetaalbaa.r. VIr 
berballnga 25 pol. atalac. 

Handtl&Sd\ erU!n~les: 
Eerate plastnc, 2d. per woord. Vir herhallngs 25 pst. atslag. 

lnt~keng<'lcl op , Die O.B." (..ersk)'D ,.~ldik.a): 10/· per jaar or 5/- per 6 maande. 
Vooruilbetaalbaar. Stuur t.<lvtrtenaleceld en be~lelllnga na Posbu 28, StellenboKh, 
en tnlekengeld na P(J<Iboa Hll, Kaapeu.d. 

Die onmiddeUike ge\'aar vir 
I<' rankryk i'> nie Dui,sland oil', 
maar Rtlslantl, bet Paul Anx
iounnu;c:, st>k rt-taris-generual 'an 
die Frunse Radikale Party , ·er
klaar. Hy het verW;)'S na die ge
brek ann 'n verdedigingsplan en 
gesil: 

GOUE BRUILOF 

MNR. EN MEV. PAUL ROUX, van 
,.DI Rialto," Sulder-Panrl, kyk mel 
daokbaarbeld terug na •n geeeende 
huwellkslewe van vyrt!g ja.ar. Gelroud 
:<.'9 September 1897 deur de. Albertyn 
In die N.G. Kerk, Wellington. ,.Aile 
eer aan Hom." 1/10/1 

VRYSTAATSE GOUDVELD 
EIENDOHMJ!l 

VIr Elendomme Henneman, O<lenda&ll· 
rust omgewlog, raaclplee~ WELKOM 
EIENDOMS· EN TRUST AOENT· 
SKAP, Henoema.o (Eieoaara Alberta eo 
Greett). Foon U, Telecramme ,Wet&.' 

18/ t /TK 

BOllE, PLANTE EN SAAD 

AARTAI'I't~LS: PragUge, c~soode ~n 
vara, gr&&d I, teen 18/- per 150 lb. 
Eler-grootte Saadaartappela, tw~e 
na lngevoerde, 20/- per 150 lb. Skotae 
Up-to-date, 25/- per 150 lb. Alma! 
v.o.s. Bethlehem, In nuwe aakklea wat 
terug geatuur moet word. Ek waar
borg tevredenhei<I.-S. W. RABIE, 
Kommanda.nt, Bus 328, Betblehem. 

10/$/TK 

AARTAPI'U.~IOERE. ,lrlab Up-
to-date" aartappelmoere, eerste na in
gevoerde. Pragtlg ultgeloop. Regerlnga
gesertlrlaeel'de aa.&d van die K&lkton
leln Moerkwekeraverenl~lnJ, Rlelrlvler. 
A-gra&d, 1~ lot 5 onae 30/-: B-graad, 
5 tot 8 onse 27/- per aak, ook gedlp. 
K.M.B. my haHe. -G. D. VAN DER 
MERWE, Waveren, Poa Emmana-ay
lyn. 17/9/3B 

RESTE OESERTIFISEEBDE GROEN
Tt:SAAD .-Pryalya verkrycbanr. Beste! 
al u benodlgdhede K.B.A. van: PRE
MIERS, SCIIOEMANSHOEK. 20/8/TK 

DAIILIAS: Reuse Dekorallewe, be
koorllke Ka-klUI, ekltteren<le Pompona, 
W~reldberoemde pryawennera 1001 Queen 
Elizabeth 25/-, Hl1tory 22/6, Andlron
daek Sunset 10/6; Dr. Plumcoeq 7/6; 
Volkaerts Champion IS/-: Bergen Mel
sterstuek 7/6 elk. Be1tel nou - voor
kom teleuretellln.::. Sonalraal l.!ltdaal!o' 
versam•Unr: 50/- per doayn. Sonskyn 
\'ers~llns: 40/- per doayn. Toln 
Yersam~llns: 30/- per doayn. Pompons: 
35/-. Dwerc Dahlla.a vir any en ver
slering 18/6 en 2:5/· per doayn. s .. ·aard
lellef!: Refnboog Men~:ael 616 per doayn. 
Pryslyste grallll. - HI!:RHOLDT'S, 
Posbus 660, JOHANNESBURG. 

3/9/TK 

GROJ • .'•L'·' \ 0.- DetrOit tn Eglp· 
Ueoe plat b~t 7/8; Chanteney-wortela 
10/-; Beauty· en M.arglobe-l&mlltlea 
35/-: Tom Walson-waatlemoen 10/-; 
Kropalael 17/8 per lb. Alma! &d. duur
der per ~lb. llandelenavrae verwel
kom. - KARROO-SAADVERSPREI
DERS, Poabus 107, OUDTSHOORN. 

20/8/TK 

P.o\T.\.TR.o\NKt:.-In volle ~:roel, reg 
vir plant. Wit drlemaandc 8/- per 70 
lb., Borrle 10/- ~r 70 lb. Seamaande, 
wit- en Borrlestern;lca 6/- per 1,000. 
P&lals teen 12/- per aak. K.M.B. -
H. ROELOFSE, P/s Serpentine, Dlat. 
GEORGE. 1/10/TK 

I'ATATltANT<E. - Ullalekcnde rool· 
grond-patatranke. Seamaande 7/- vir 
80 lb., drlemaande wit 7/· vir 60 lb., 
Borrle-, wit· en eesmaande-alegglcs 
(met hO!nd gesny) 6/- per 1,000. I<.M.B. 
Meld atasle. B. It. GERBER, D/sn., 
Klaa.sboek, P.K. Hoekwll, GEORGE. 

21/9/:1 

PATATRAJ\'K t:. - Moot en•reg vir 
plant. Sesmaande 6/G per 80 lb. <lrle
maande wit 10/- per 80 lb.; 7/6 per 
60 lb. Seamaande, drlemaan<le wit en 
borrlestegglea 6/- per 1,000. V.O.S. 
Serpentine. - P. J. GERBER, Hoekwll. 
GEORGE. 17/9/TK 

PATATRAJilKE. - Pragtlge, geeon
de korlllt roolgrond·leamunde Patat
ranke teen 6!- per 80 lb. kontant. oe
lewer op Klelnbrakatalle. - THINUS 
TERBL.ANCHE, Dacbreek, Poa OON· 
NA.KRAAL. 3/8/TK 

PAT.\ TR \N"KE: Seamaan<le, tl/8 per 
80 lb.; drlemaande wit. 8/6 per 60 
lb.; stegglea, 8/- per 1.000. K.lll.B.
A. F. DE VILLIERS, Brandwaebt. 
MOZo:!ELBAAI. 10/9/6B 

P A T A T R A N K E - Seamaande 
:;;6 per 60 lb.; drlemaande 10/- per 
80 lb. SesmaAnde·, drlemaande- en 
borrlesteggles, 6/- per 1,000. K.M.B. 
getewcr Serpentine. Tevredenheld ge
waaorborg. - B. H. GERBER, 0/an .. 
P.K. Hoekwll, GEORGE. 17/9/TK 

I'ATATRA:SKF..- Moo! ultgeeprulte 
ranke. Drle maande wit, 10/- per 
80 lb.; stegglcM teen 6/· per 1,000. 
Gelewer Serpenllne·sylyn, K.M.B.
J. GERBF;R, P/Sn., P.K. Hoekwll, 
Dlst. George. 1/lO!TK 

FOTOORAFIE 

!<tour u ROUtfT,,IS na. BERNABD 
ATET~TEE, Uu.o 1GG, Kaap~tad, vir onl
wlkltellng en afdrukke. Ontwlkkellng 
van films 6d. elk. . Atdrukke 620 of 
120 kltklcM. 3d. elk; 616 9f 116 kte
ktea, 4d. elk; Potkaart 9d. elk. Kon· 
tant met BHU!II!Ag. 1719/tB 

OEMENO 

J.,()()IERV, - Velie word btwet'll na 
lleuse, d.w.a. In leer , coed 'tlr tule, 
1001, oorl~r. eos. Om beeon<lerbe<Se 
allryt un: L. B. BI'EBRITB EN BEUN. 
FR.ANSCHHOEK, K.P. 10/8/TK 

~JI.O.Elll .Kt:l' AMASIEI!I. Onderateun u 
mede-Afrillaner eJI weea veraeker van 
die beete d.JeDete b)' VOORTREKKE.K 
BKOENBOSPITAA.L, L&ngetraat 291, 
KAAPSTAD. Jroon 301M. t8711/2~ 
' 

VAN'S OONC.KETE I'KODUV'.l'lol. -
Teruso Kombulll- en Handwaab&kke, 
&Gdena, Septleee Tenka, Pllare, Vloer
teele, Voertroe. Enlgleta In beton. -
Dlrekteure: P. W. en P . G. VAN 
HEERDEN, Potcteteratraat 2:18, PRE· 
TO RIA. 

HORLOSIEMAKER 

DESKUNDIGE BERSTEL\VERK aan 
Borloeiea. Aile werll word cewaarborc 
en IPOediso atlewerlog. - P. PRETO
RIU8, Keerom.atraat 18, Kaapatad. 
(Voorbeen Kerkatraat 811). Foon ,_MM 

KENNISGE\'HNG 

WILLOWllORE AA.."'IDAG ! Die O.B. 
bou •n Funksle op die plaa... ROOI
BLOM, Saterdag, 18 Oklober 19t7. 
Kom verlusllg u lD alles wat lekker Is. 
Spreker word later bekend gemaak. 

1/1012 

&ADIO 

WUW S1'l WVW, dle Bcroemat 
fta41o...IDcenJeura, st.aa~ewes. P .o.J«>w 
• er&oop eo oeretei RadJO'a eo .l:lektr1•• 
roeetelle. oerectatreerde .l:leatrW!talll· 

• n"HnH'e JPtwan e-84o&O 

SOUT TE KOOP 

BOEKE·PA.KKET. - Ne~;e ea.kke wit 
vee- en 100 lb. fyn bottersout £2-10·0. 
Nege aakke sneeuwlt en 100 lb. tyn 
botteraout £2-13·6. Vry gelaal eout
werke. Beste!: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER, P/1. No. ~. Arbeldsloon, 
BLOEMFONTEIN. 21/IS/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

.JUKSKEIE. - Boltelvormlge skele, 
3/9; kopskeie 4/6; agtkantlge skele 
5/- en Nalalske!e 5/6 per paar. -
KOOS BOTHA, P/s Serpentine, Dlst. 
<1EOROE. 17/9/TK 

HOND.Jl.ES. - Dachshund-rcuntjles, 
o6 weke oud, pragtlge <llertjies. - J. E. 
DE VILLIERS, Olytboom, NOORPER· 
PAARL. Foon 30. 1/10/2B 

SNl'M.IL<t.JIEN. - Een sewe-voet 
Ruston en Hornsby-selfbinder, byna 
nuut. Een jaar gesny. Nog goele 
platrormsell, kom twee bo-selle kort. 
aaook vlerke. Rede van verk<><>p: eie
oaar bel sny-Oorama.sjien. Prys £40 
gelewer Zakrlvlerstasie. Skryf a&n: 
VAN DER MER'i\."E, P.K. Blokzynkolk. 
oor BRA..'fDVLEI, K.P. 2419/2B 

t;TROPER. - Een model F Case 
Stroper, feltlik nuut. Verkoop weens 
aanhoudende droogtes. Doen navraag 
by: W. S. J. LOMBARD, Fonlein."' 
ADELAIDE. 24/913B 

SAAL. - Amerikaanse ,eowboy"
aaal. Gewaarborg pertek. Prys £12/10/
gelewer op stasle. COLLIE-HONOJIF.S. 
9, 6 en 2 maande oud, gereglatreerde 
Skotse Collieteties. £6 en £4 stuk. 
Navrae: W. N. HAARHOFF, Daglu
mler, GRAAFF-REINET. 1/10/2 

G. A. FICHARDT, Bph 
(LIII .uraaa- JliaMelltutltmn 

MAS.JINEKIE, YSTEBW ARI!'. 
PBODUKTEIIANDELA.ARS 

.ll'ooa ,00 Opgerlg ISU 

BLOEMFONTEIN 

,Die wukliko redo is dat <lie 
rPgering goen id1•o het wnar die 
grootsto gt-vnar It\ nie. Vir baie 
l<~ranse is die gt>vuur Duitslund. 
El< be\H'I'r dut dit op die oom
blik \'t>rkeerd is. Dit mag oor 
tien ot vyftie n jaar so \vees, 
munr op die oomblik 111 Rusland 
die gevllllr". 

Britte Sal 
Palestina 

Besmoontlik 
Ontvuim 

Brittanje sal inwillig tot die 
bei{indiging van die Palestynse 
mandant en is bereid om enige 
plan uf te dwing wat vir sowel 
die Jode as Arabiere aanneem
lik is, na die Britse minister 
van koloniale sake, Creech
Janes voor die V.V.O. se komitee 
insake Palestynse aangeleenthe
de verklaar het . 

Creeeh-Jones het verklaar dat 
die Britse regering nie bereid 
is om wapengeweld op Palestina 
nf te dwing nie. Indien daar nie 
'n ooreenkom8 gt>tref word n ie, 
sal Brittanje al ~oy troepe en 
admini10tratiewe pe rsoneel uit 
Pal~tina terugtrek. 

WYS WAAR 
DIE FQUT .[~ 

'n Groep Ameriklllln!le des
kundige!! het 'n vliegtuig
nppnraat uitgevind wnt in 
staat is om die kleinste 
foutjie wat daar in die masjien 
van die vliegtuig ont!~tlllin, 

aan te toon. Sells al sou ' n 
vonkprop net nie goed werk 
nie, dan snl d ie loods dlt weet. 

Die apparant werk volgens 
elektroniese beginsels en weeg 
47 pond. Op 'n paneel wat 
voor die loo<ls aangebring 
word, toon die m nsjien dade
lik 'n bel'ld van die deel van 
die masjien wnt defek is. 

BRILLE 
Bring n oogarts se voor11krll vir brllle na ons. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

1\faitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Belloek oas of skryf om Besonderbede. 

KENNISGEWING 
KRUGERDAG, I 0 OKTOBER 1947 

Die aandag van die publlek word daarop gevestig 
dat aile takke van VOLKSKAS op bogemelde dag om 
10 uur v.m. bulle deure vir beslgbeid sluit. (Ons sou 
graag op die dag 'n a lgehele sluiting van beslgbeid 
han.dhaaf, maar wetlike implikasles by die saak be
trokke, maak dit ongelukklg vir ons onmoontlik). 

VOLKSKAS BEPERK, 

Pretoria, 
25 September 1947. 

J. J. BOSMAN, 
Hoofbestuurder. 

fyd II t esinning 
Net Aaftgebr.eek 

O.B.-dagviering bet op Cedar
ville plaasgevind op Saterdag, 
20 September. Kommando D3cl, 
onder bevel van hoo!kommnn
dant A. de Kock, saam met die 
vroue-kommando, onder bevel 

Genl. C. A. Pienaar 

van kommandante Sam. de 
Koek, bet 'n aangename funksie 
gerei:H in die Stadsaal. Die annd 
is 'n openbare vergadering deur 
kommandant De Kock geopcn, 
waar by die Gebiedsleier, gene
rani C. A. Pienaar, aan dio 
woord gestel het. 

Die Gebiedsleier bet in 'n 
boeiende toespraak 'n aandag
tige gehoor, waaronder enige 
lede van die H.N.P., 'n oorsig 
gegee van die politieke situasi<! 
buite en binne ons grensc. 
, \Vanueer", aldus generaal Pie
naar, ,'n politieke &tel!>t>l sovt'r 
gekom bet dat dit alle opbou
ende samewerking onmoontlilc 
maak, omdat dit lojaliteit t<•n 
opsigte ~·an 'n party stel bo 
volkstrou, wanneer dn.ardie stt>l
!!-el lede ,·an een en dit>selfde 
Kerlc teen mekaar in die har
nas jaug en b uilt> luat ,·erget>t 
om as broeders s:l!lm te woon, 

Vra Duitsers 
Om Jode 'fe 

Help 
Die A.merikaanse owerheld in 

Duitsland bet 'n beroep op die 
verhongerde Duitsers gedoen om 
2 5,000 Ryksmark in te same! om 
die Joodse vlugtelinge wat twee 
weke gelede in Hamburg nan
gekom het, te onderhou en te 
help. Die versoek bet teen 'n 
muur van weerstand gestuit. 

Die oproep is in die pers en 
oor die radio gedoen. Een van 
die Amerikaanse koerante het 
selfs aangebied om die fondse 
te beheer. 

'n Stroom briewe van protes 
bet losgebars. O.A. word die 
Jode daarvan beskuldig dat bul
le verantwoordelik is vir die 
huidige hongersnood in Duits
land omdat bulle die regerings 
van Amerika en Engeland be
beer. 

wannt-er daardie stelsel die ge
he!e samestel 'an die \Vesterse 
bes,kawing inmekaar laat tui
mel, dan i!+ dit tyd dat ons ons
self besin". 

Die Ossewabrandwag was in 
die laaste ses jaar van sy be
f>tnan 'n versetbeweging. So was 
die Groot Trek verset teen 
vrcemdc oorbccrsing. Ook Slag
tersnek - die Anglo-Boereoor
log en die Rebcllie van 1914 is 
gebore uit die gees van verset 
van 'n vryheidliewende volk, en 
on!l voel vandng trots oor daar
die episodes uit ons volksge
skiedenis. So ool< sal ons 
oor tien juar trots voel oor 
d ie gN•s vun verset wat die 
O.B. tytl~.>n!> die afgelope oor
logsjarc brandende gehou bet. 
Die hamer van die kommunisme 
is klaar om ons te verpletter 
en l<Y sckcl is gcskerp om die 
blankedom af te sny. Dis die 
vcrdicnstc van die Osscwabrand
wag dat hy al>tie! opgetree het 
en nog optree uit die besef van 
die gevaar wat die Westerse be
skawing beureig. Die geskiede
nis sal die waarde van daardie 
optrede bepaal. 

NUWE ORI£NTASIE 

,Wat die politieke samestel
ling aan die tuisfront betref, 
is dit my persoonlike mening 
dat daar net een persoon is wat 
In die pad staan van die ver
wcsenliking \'an ons volksideale, 
naamlil< J. 'C. Smuts. As by 
sterf sal die S.A.P. uitmekaar 
spat. Onder die buidige onder
steuners van daardie party is 
dnar duisende wat nooit bulle 
steen nan Hofmeyr sal gee nie, 
wnt ewemin iets van die H.N.P. 
wil weet en nog minder van die 
O.B. Daardie mcnse sal aansluit 
by die groep wat bulle belange 
hehnrtig - dit> boere sal 'n be
langegro('p 'orm, die nyweraars 
'n ander een t>ns. Dit is Yolgens 
my insit>ns die rigting waarin 
di<.> ont.wikkt>ling ,·an ons nasio
nu!e t.owel as die internasionale 
lt>we hom beweeg. Ons is dank
baur dat die Ossewnbrnndwag 
dit tydig ingesien en voorsorg 
danr\'OOr gemaak het. 

Mt"t verwysing na die verkie
sing het genl. Pienaar gese dat 
op die vrang of ons vir die een 
of ander politieke party moet 
gaan stem, hy antwoord dat ons 
nie vir 'n politieke party gaan 
stem nie, maar vir die voortbe
~tnnn van die Afrikanervolk.
<Spes. Korr.). 

HO:NDERD NL"WE nywer
heidstede en 'n atoomfabriek 
word tans in Rusland gebou, 
maar danr word so min publisi
teit lllin gegee dat ~~ells die 
Ru.,.,c n ie dnnrvan weet nie, 
volgen!+ die tyd.,krif, ,United 
Nation!+ \Vorld". 

Boerejeug Hou 
Laertr.ek 

Die Boerejeug van Bellville hou 'n laertrek op 
die Boerejeugterrein op die piaas Uitlmmp by Durban
ville tydens die lang naweelc mnaf Y rydag, 3 Olitober 
tot ~laandag, 6 Oktober. 

Saterdagaand tydens die Jaertrek word 'n groot 
kampvuur gehou en aile O.B.-uiende en brandwagte 
word ultgenooi om 'n heerlike koppie Boerekoffie saam 
met die laergangers te geniet. \'ir , ·crdere besonder
hede skakel u Boerejeugoffi!';iere. 
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Lot van 30 Milj. Slawe 
In Rusland 

streke te woon, gewoonlik af
geleii dele van Siberie, die 
Verre-Ooste en die Verre
Noorde. Daar is inderdaad 
groot gemeenskappe wat heel
lema! net bestaan uit voor
malige gevangenes." 

' 
Volgens gegewens ver strek in sy hoek , Ek Kies Vryheid" deur .{lie 

voormalige hooggeplaaste Sowjet-amptenaar Vic tor Kravchenko, is daar 
in Rusland meer as dubbel soveel slawe as in die res van die wereld tesame. 
Hy skat ·dat daar in 1938 soveel as 15 miljoen slawe in die staat se 
arbeidskam1>e was, en dat hierdie syfer in die daaropvolgende paar jaar tot 
20 m iljoen moes gestyg het. 

Aangesien die lnternasionale Konferensie lnsake die Regte van die 
Mens die getal slawe in die wereld kort gele de geskat het op 9 
miljoen, oortref Rusland dus die res van. die wereld tweevoudig in sy slawe
rykdom. 

,EK OOK" 

In die loop van sy werk het' 
Kravehenko baie van hierdie 
ongelukkiges teengekom. .,Die 
aanskoue van hierdie verwesc, 
sltaars menslike wesens, in bul 
vuil vodde, bet enige ver
dwaalde vonk van gecsdrif in 
my hart versmoor. Die gedagte 
aan bierdie miljoene slawe wat 
werk en ly en soos vliee sterf 
oor die hele Rusland, was so 
pynlik dat ek dit gcdurig op 
die agtergrond gedruk bet. 
Daarom was elke ontmoet!ng 
van bierdie wredc feit 'n n uwe 
skok. E n wa t d ie pyn daarvan 
vererger bet, was d ie besef dat 
'n blote ongeluk m y ook in d ie 
geledere van daardie verdoem 
des kon be~org ; dat vir al wa t 
ek weet ek binnek or t tussen 
b ulle kon wees." 

Uierdie 20 miljoen s lawe is "ir die g root st e deel Russo 
en bulle onhang geen besoldiging nie, maar werk \i r bul 
daaglil•se brood wa.t nie eers voldoende is om bulle aan die 
lowe tc hou nie. 

Nlemand beha.lwe Stalin het die waarborg dat by nie t e 
enigcrtyd tot slaaf verklaar sal word nie, en inderdaad is 
daar vir clie gewone werker net twintig minute tussen sy 
,vryht-id" en ~;lawerny. 'n Werl<er wat twintig minute laat 
by die wt•rk aankom, word 'n ~;lawe-arbeider. Dit is die 
aald ige toe. .. tand wat beers in 'n land wat deur die demo
kratiese Iande te Neurenberg op die re1~bank geplaas is om 
te oordeel oor die ,oorlogsmisdnad" van gebruik van vreemde 
nt-rl<crs! 

In werklikheid is die hele 
Russicse volk in slawerny 
gcdompcl met verskillende 
grade van voorregte. Lcde 
van die Kommunistiese Party 
het die grootste voorregte, daar 
hullc oral in begunstigdc posi
sies geplaas word. Hul rooi 
pnrty-kaart is die slcutel tot 
die !ewe. 1\laar selfs bu:Je b t>t 
nie die vrybeid om te gaan 
waar bullE' wil nie. Hulle knn 
h u1 werk nie verlnat of veran· 
der sonder toestemming van 
d ie party nit>. 

,.\' ASGEBL"iD" 

In Januarie 1939 het dit ook 
onwettig geword vir die gewone 
burger om sy werk tc verander. 
Aan hom is toe 'n gee! kaart 
gegee wat 'n blywende rekord 
is van sy arbcidsprcstasies, 
tekortkominge en strawwe wnt 
by weens foute ondcrgnan het. 
Deur b:erd :e Ienart is by uun sy 
masjien vnsgebind en kon by 
aileen ver~kuif nn 'n ancler 
werk indit>n op dnurdie knart 
toestemming daartoe verlE't>n is. 

Dit was d!e cerste stap tot 
algehele verslawing. Kort 
daarna het die regering 'n 
veldtog op tou gesit teen lyf
wegstekery. .,Daarna bet die 
Drakoniese edik gekom ,ter 
versterking' van die sosialistiese 
arbeidsdissiplinc. Laat daard!e 
buitelandsc onnoseles wat voor
gec dat hullc 'n ,sosialistiese 
demokrasi<'' en 'n ,werkers
maatskappy' in Rusland sien, 
hierdie <'dil< bestudeer: Laat 
b ulle bul"elf ufvra of die onder
clrulctf wcrkt>rs in bul verdon
l<er<l(' Jundt> so 'n bebandeling 
sal duld," skryf Kravcbenko. 

20 )UXl;TE 

,.D:e nuwe wet het bepaal 
clat t>llceen wnt vir meer as 
twintig minute !ant by sy werk 
l<om, outomaties voor die plans
likE' vervolger gedaag mot>t 
word. Hy moet dan verboor 
word, en indien skuldig bevind, 
tot tronkst.raf of gedwongt> 
nrb!'id gl'vonnis word ." D ie 
WE't bE'pnal verd er dat ampte
nare wat genade betoon of 
,.h ierdit" misdad igcrs" bl'skerm, 
in bt"gtenis genel'm en gestraf 
moet word. 

,.Ailt>en ernstigt" sil'kto wat 
formeel deur die fabrit>ks
dokter bevestig is, of dit> dood 
,·an 'n familit>lid wns nanvnnr
bare bewy, van on.,Jmld. 
Verslaping of vervot>rmoei
likheid kon n ie a'! vt>r .. koning 
aangebied word nit>. 

NOG NOOIT 

,.In my lccpbaan as n)'\ver
hdd bcstuurdf'r bet ek baic 
houc op die. ongelukkige koppe 
van d!e werkcrs sien val. Maar 
n·c een daarvan was so onge
lrofl:k, ~0 verstemmend as bier
d'c een nie. Aanvankl!k het 
bn'e m('nsc gcmeen d<>t dit te 
dra!t'es is em tcegepas te word. 
1\Iuar on~ het spoedig ve rs tnan 
dat d!t Stalin erns i!!. 
Twintig m inu te was d ie grens 
tussen d it" beperkte stawer ny 
van ,vrye' werkers en die tota le 
~o;lawerny van die gedwonge 
arbe' ·J· afdt>lings." 

B!nne die eerste drie maande 
is ongeveer 'n m!ljoen mensc 
onder hierdie wet veroordeel. 
.. Vaders en moeders is uit hul 
huise gesleep en hul kinders 
agter gelaat om van honger te 
sterf of in weeshuis.e geplaas te 
word omdat hulle verslaap het 
of omdat hul krankheid nie deur 
die fabrieksdokter ernstig ge
noeg opgeneem is nie. In my 
eie fabriek is dosyne mense 
elke dag veroordeel." 

Hierby moet in aanmcrking 
geneem word dat meeste Rus
siese werkers nie horlosies l<an 
bekostig nie, en dat op betrokke 
dae hulle gcen aanduiding van 
die tyd gehad hct nie. 

DIE OOG;\fERK 

.,Dit was vir my duidelik," 
skryf Kravchcnko, ,.dat dle 
genesing van laatkomery slegs 
maar een oogmerk van die 
Draltonicse dckreet was. Die 
under , en misl<ien belangrik
str oogmerk was om die bevel
king van d 'e dwangarbeiders 
u it te brei Die howe bet 
-.pesifiel<l' opdragte geba d. Die 
maf.jinrrie van d ie ,gerc g' bet 
naarstig gt>wt>rk: vrye werkers 
is ann dle f'en er" ingedruk by 
d ie tien-' en bonderddu isei,de, en 
nuut~munte dwangarbeiders 
h"t by d :e ander end u it
gek om. 

.,Hierdie wrede dissiplinere 
maatreNs teen die gewone man, 
wat sy laaste stukkie menslike 
waardigheid vernietig bet, het 
saamgcva{ met 'n buitengewoon 
ltoue winter. Die slawe in die 
Urals van die N.K.\V.D.-kolonies 
moes ten spyte :van die mee
docnlosc koue buite werlt, 
bcvrore, deur kouevuur aangc
tas, vermink." 

BEGRA~~S VOLT YDS 

Vir die !ewe van die slawe 
word. weinig omgegee-iets wat 
maklik verkry word, het 

Duitse 
Slawe In 

Uraanmyne 
In Duitsland 

Uit die R U!'11lie5-besette 
deeJ van Dult11lund word 
berig tla t nog 5,000 Duitse 
a r bri<le l"4 dt'UJ" die Russe 
verplig is om in die uruan
myne by En:enberg en 
Schwurbenberg te gaan 
werk. 18,000 Duitsers werk 
reed bier onder die dwang 
,·an die Uu1111e. Die erts 
wnarvan utoom bomme ge
maak word, word na R us
la nd \ervoer. 

KAX ENIGE GETAL LEWE R 

Op een pick waar hy aan die 
hoof van 'n reuse onderneming 
gestaan hct,. het Kravchenko 
veel gcbruik moes maak van die 
slawe. .,Daar was heelwat koel
bloedig" ondcrhandelings (met 
die N.K.W.D.l oor die kwalifika
sics van die slawe wat verskaf 
moes word en die prysc. 'n 
Buitestaander wat daarop afge-' 
kom l}et, sou onder die indruk 

.._ _________ ___ .....~. • verkeer het dat dit perde en 

gewoonlik nie vee! waarde nie. 1 

Kravchcnko verklaar dat die 1 
meer berugte kampe in die 1 
noorde en ooste van Rusland ' 
soveel as veert!gduisend slawe 
ell< bevat. .,Aan gt>sit> n d ie 
sterftl'syfer t aamlik boog is, het 
sommige van bierdie k ampe 
spe~;iale br igades va n pri!'lonier s 
wie se u it sluitlike tank d it is om 
\'ir twaalf tot veer tit>n uur op 
'n dag d ie d ooies t e begrawe.'' 

Hoewel .,oortreders" tot 'n 
sekere termyn gevonnis word, 
bet dit geen betckenis nie. 
, Hulle word nie outomatie .. 
vrygestel aan die end ,·an bu1 
vonnisse nie, maar sleg!! op 
spesiale bevel van d il' hoof
kwartier va n d it' N.K.\\'.D . in 
l\loskou, wa t d!e vonn is grwoon
lik willeke urig Vl'rlt>ng tt"n eindc 
bul leer va n d wangnrll<'iders 
op volle sterkte tt> hou . Die
gene wat wel l o~gelnat word, 
word selde indlen ooit toE'gelaat 
om terug te keer na b ul h u ise. 
In plaas daarvan word hulle 
verplig om in voorgeskrewe 

muile en nie mense was wat 
daarby betrokke was nie. . . . 
Die N.K.\V.D.-ver teenwoordiger 
bl't verklaar dat daa r geen 
skaar~;te ann gevangenes was 
nie, met in begr ip van d ie 
nodige pc rsenta sie geskoolde 
werkers en v<>orma nne. H y 
kon vyfduisend, t ienduisend , 
enige boeveelheid wat begeer 
word, voorsien. Daar was 'n 
toon va n professionele trots in 
sy stem-'n perdeteler se trots 
op '-Y stalle.'' 

Die enigste voedsel wilt hlcr
die slawe kry is brood, en die, 
strawwe vir oortredings is, vol
gens 'n aangeplakte kennis
gewing in die kamp, as volg: 
,.Eerste oortreding, twee dae 
sonder kos; tweede oortrcding, 
eensame opsluiting vir min
stens 'n week; derde oortredini, 
verlenging van die vonnls na 
goeddunke van die owerheid," of 
.,die hoogste mate van sosiale 
verdediging wat die Sowjet-for
mule vir die doodstraf is." 

(Verovlg in volg. kol.) 

Rusland Roep 
1,200,000 Kinders 

Op Vir Arbeid 
Die Ru'l~iese regering het aangekondig dat 500,000 seuns 

en dogters na oefensko!e op~eroep sal word om bulle as 
ar~dsreserwes voor te berei, berig Sapa-United Press uit 
1\fo-J<on wrlcde week. Dit is die derde oproep van jeu~di~es 
in hierdie jaar en brio:?; diP totaal vir die jaar op 1,200,000 te 
staan. In 1\la'lrt is 300,000 opgeroet> en tydens J ulie en 
Augu~-ttus nog 400,000. 

Die jon~'lte groep sal boof
!lan'dik na die Jtleinste dorpies 
gaan. Seu m1 van agtien en ne
gcntien ja:tr sal na die yster- en 
!lt("rnkoolmy ue en na die olie- e n 
mt>taalnywerhede gestuu r wortl ; 
agtienjarige seuns sal na d ie 
spoorwerbedryf gestuur word en 

seun'l \'Un sestien jaar na die 
bou))("dryf. 

&-un'l en meisies van sestien 
11al na nywerh eid!!lkole gestuur 
word. Daar is nie vermeld boe
Vt't>l van die jongste iroep va n 
500,000 seuns of dogters sal wees 
n ie. 

BLADSY SEWE 

Duitsers Wag 
Op Hitler 

Nea-entig persent van d ie 
m ense in D uitsla nd bid dat 
H itler te rug moet k om, bet die 
Au'ltralie!te m in ister van ver 
dr d iging, John Dednam, ver
klaar nadat b y van die inter
nasionale handelskonferensie in 
Gencve teruggekeer bet . 

,.Dit is omdat bulle in die 
uiterste wanhoop en ellendc 
leef. Dit is betreurenswaardig 
dat so lank na die einde van 
die oorlog nog geen besluit 
geneem is oor die nywerhcids
peil wat aan Duitsland toegelaat 
moet word om sy ekonomiese 
lewe weer op te bou nie." 

Hy het die skuld aan Rusland 
se optrede gewyt. 

'N KLEIN E ILANDJIE wat 
veertig jaar gelede onder die 
see verdwyn bet, bet onlangs 
weer sY verskyning bo die 
water gemaak in die omgewing 
van Noord-Borneo. Die eiland 
is omtrent 230 tree lank en 80 
voet boog, en het in die vorm 
van 'n beuwel verskyn. 

KINDE RSLA WE 

Behalwe hierdie slawe is daar 
ook nog 'n steJgeJ van kinder
slawerny in swang in Rusland. 
,)liljoene kinder.. word teen b u1 
eie en die sin van bul ouers 
weggeneem uit b ul bui!>C en in 
nywerhede gestop op 'n mobili
sasie-grond , lag sonder inng
neming ,-an hul begl'l'rtes . . . 
Selfs voor die oorlog, toe ek nog 
in die Glavtrubostal-!abriek in 
Moskou gcwcrk het, het ek in 
verskeie fabricke groot groepe 
van hierdle kinders gesien wat 
met gcweld van hul huise weg
geskeur is. Ek het die hele stel
sel van naby leer ken. Die 
jong dienspligtiges is soggens 
om halfses met 'n drom of 
beuel gewek vir militerc dril. 
Dan het hulle ontbyt geneem 
en om sewe-uur was hulle by hul 
wcrkbanke, seuns sowe! as 
me1s1es. . . . Vyf maal gedu
rende die oorlog bet die rege
ring nmve m obilisasies deur
gl'voer waardeur die totaal van 
h ierdie geuniforrneerde seuns t'n 
me isles op nege miljoen te 
s taan gekom het . Daarby is 
honderde duisende seuns, van 
wie sommige so jonk as twaalf 
en dertien jaar was, in pas op
gerigte militere skole gedryf om 
opgelei te word as offisierc vir 
die leer , op dieselfde wysc as 
wat die ander voorberei word 
vir proletariese beroepe. . . . 

40 :\DLJOEX VER)JTh'KTES 

, Indien d ie stelsel van kin
dt"rdiensplig voor tgaan, en daar 
is aile aanduidings dat di t !!al, 
sal d ie Sowjetstaat tt't>n 1960 
t ussen dertig e n veertig miljol'n 
w erkers op bierdie geregimt>n
teerde grondslag tot l'>Y besl<ik
king be. Dit sal ' n nuwe soort 
proletariaat wee!'l. H uislike 
invloede wat aan 'n vryt>r \'er
led e herin ncr en intellt>ktuele 
invloede a nders a'! die wat deur 
d:e owerbe:d voorgt><;kryf word, 
sal tot 'n m inimum bcpcrk wet><~. 
T en volle opgelt>l in l<ommunis
tiese beginsel'l e n d ie Stalin
teorie \'an wllreldrevolu<,ie, sal 
b ulle me n<;e wee'! \'Un die staat, 
gewillig of onwill ig, sonder d ie 
berinnering van 'n persoonlike 
vrybei<l. H it>rdie &edelik- en 
politlek -vermlnkte R usse sal 'n 
gt>dugte mag vertE't>nwoordig in 
d iE' ha nde van d ie bcwind vir 
gebr uik in die bin neland of vir 
buitela n"fse avonture.'' 

Aldus die getuienis van 'n vol
bloed kommunls wat as hoof 
van 'n departement in die binne
kant van die Kremlin gesit bet. 

(Kyk ook berig oor R usland se 
opkommanderings van kin
de rs in hierdie u itgawe.) 
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,GEALLIEERDE W ANBESTUUR 
OORSAAK VAN ELLENDE 
·1N DUITSLAND' ' 

Die Duitsland \ a n \ andag is 'n \"Crlore we reld en die 
lewe \'an die Duitse \'Olk is deurdrenk met neerdrukkende 
omstandighede wat op die lange dour onuithoubaar word. 
Die heersende toestancle is soos 'n kanker wat s tadig sy 
wortcls oor die hele liggaam vers prei, het mnr. John F . 
Garde, 'n voormalige Suid-Afrikaanse joernalis wat twee 
jaar lank werlcsaam was by die beheerraad in die Britse 
bescttingsgebied, in 'n persgesprek in Pretoria verklaar. Hy 
bet ook in die Britsc Vloot gedien. 

egter in 'n vrecslike nood. Daar 
is geen we rk n ie, en as bulle 
nog iets te doen kry, word bulle 
in waardelose marke betaal. D ie 
gevolg is 'n geweldige swart
mark waaraan die amptenarc 
van die besctters ook deelneem. 

AFVALKOS 

Duitsc vrouc uit die bestc fa
milies is vcrplig om in kafecs en 
ander C(:tplekkc tc wcrk omdat 
hullc die afvalkos van die beset
tcrs nodig het om aan die lewe 
te bly. Ba.ie word oolt verplig 
om 'n onsedclike lewe te ly om 
daardeur liggaam en siel aan
mckaar te bou. 

Mnr. Garde bet tydens die 
oorlog in die Britse vlo6t ge· 
dien. ,Ek ka n nie uitgeskcl 
wotd as p ro-Duits nie", bet b y 
verldaur, ,maar ek voel dat 
nuitslund soos 'n swecr is wat 
verSIJrei waarvan d i;} simptom e 
in die internasionale politit'k ge
sif'n kan word. Dpitslaml is 'n 
n•rlore wereld.'' 

Soos dit vandag voortgaan is 
dit 'n ramp vir die wercld en 
kwcek dit · haat en nyd, hct hy 
sese. 

Britte Plunder Duitse 
Fabrieke Ten Spyte 

Van Marshall-plan 
Jn afwagting op die ~larshall-plan om Duitsland en die 

r es van Europa ekonomies ·weer op die been te bring, is 
Engeland net soos Rusland besig met grootska.alse afbreek 
van Duitse fabrieke. N egehonderd fabrieke kom hiervoor in 
aanmerking en dit sal duisende arbciders en hul gesinne \'an 
'n leeftog beroof. 

Nadat hierdie lnligting tot die 
Duitsers deurgcdr ing bet , be
staan da.ar ' n staat va n algt'me
ne onrus in die Rbur en da.ar 
word verwag da t g root stakings 
in hierdie gebied kan uitbreek. 

\Verken weier om die fabr ie
k e a f te breek. Self~o tUe sterk
ste politieke party in Duitslan d, 
die Sosiale Demokrate onder dr. 
Kurt Schwnacher, bet geweier 
om 'n be roep op die Duitse ar
beiden te doen om die fabrieke 
af t e breck. lly bet verklaar 
dat hy die a rbeiders nie kan 

ver 'lol'k om mee te werk om die 
brood uit hul mond te neem nle. 

Sjinees Wen 
Sapa-R euter en United Press 

hct oor die na week ber ig dat 
in Sjina 'n agtling gebore is 
wuarvan sewe nog Iewe, ter
wyl in Rusland 'n \')"fling e n 
in E ngeland 'n vierling gebore 
is. 

Hocwcl die bchcerraad hom 
oorspronklik ten doc! gcstcl hct 
om weer orde in die vcrwoeste 
Duitsland te hcrstcl, hct die 
gcbrck aan bchoorlikc samcwer
king en beheer vcroorsaak dat 
daar 'n toestand van chaos ont 
staan bet wat die nood van die 
volk verboog bet. Hy bet die 
mening uitgesprcck dat die Ge
allicerdes die Duitsers in die 
arms van die kommunismc jaag, 
nie omdat hullc van die Russe 
bou nie, maar omdat 'n honger 
maag geen politick ken nie. 

Hoewel die Duitse rantsoe
ne op papicr sowat 1,500 kalo
rie Is, ontvang die meestc 
maar skaars 1,000 per dag en 
dit bcstaan hoofsaaklik uit 
kool en brood. Die rantsocnc 
van die amptenare van die 
bcheerraad is 2,500 kalorie per 
dag, plus sjokolade en lekkers. 

I I MEGAN I ESE BREINI I LOODS 
VLIEGTUIG 
OOR 

Die middclltlassc is in staat 
om darem nog bietjic bctcr oor 
die w'cg te kom as die m inder 
gcgoedcs, aangesicn hulle oor 
juwele, huisraad en andcr dinge 
bcskik waarvoor hullc darem 
icts te etc kan kry. 

Die Duitse urbeiders verk eer 

<Inmiddels is ook aangekon
dig dat die Duitse rantsocnc 
weer drastics ingekort sal word 
- met ongeveer 100 kalorW per 
dag - aangesien droogte die oes 
bcnadccl hct.> 

S.A. GAAN AANK OPE IN V.S.A 
INK ORT 

Daar is a lle rede om aan te necm dat Suid-Afrika sy 
a.ankope in Amerika drasties gaan inkort . Volgens die Britsc 
tydskrif, The Economist, sal Sold-Afrika. sy aankope in Ame
rika , ·erminder ten elnde Engeland te help, en sal hy terselfder
tyd so, ·eel krediet as moontllk aan Engeland verskaf. 

Die bind vcrklaar dat die 
samespr<•kings tussen die ver
skillcndc R:~- kslandc t ot dusvcr 
gcgaan het oor hoe bierdie Ian
de bul dollar-aankope in Ameri· 
ka sal inkort. 

Te dcin cinde bet aile Iande 
ondernccm om hul dollar-aan
kopc in 'hersiening te neem en 
die invocr van sekere artikels 
uit te skakcl. 

1\IEER GOUD 

Die samesprekings met Suid
Afrika hct gegaan oor die vcr
koop van goud aan Engcland. 
Die boeveelheid wat tydcns 19!6 
- 19t7 verkoop m oes word is 
op .£80,000,000 gestel, en pogings 
word aangcwend om dit nou te 
vcrmcerder. 

,Dit sal daarop nccrkom dat 
die Unie bewceg word om 
krcdiet aan Brittanjc tc vcr
lcen, veral indicn die Suid
Afrikaansc invoer uit die dol
largebied aansicnlik vcrmin
dcr word". 

D ie gevolg b it"n a n is hoof
suuklik dat Su id-Afrika groter 
goU<lvcrkop ings nan Brittanje 
tocstuan en ' n k lt'incre invoer 
u it die Verenigde State sal toe-

Prys Van _ 
Koring Is 

41s. Per Sak 
Die reger ing het besluit om 

die koringprys vanjaar op 41s. 
per salt vir graad Bl koring vas 
t e st el. 

Daar is ook aangekondig dat 
w itbrood aanstaande jaar nog 
nie vrygestel sal word n ie. 
Suid-Afrika sal in alle opsigtc 
moet besuinig, het mnr. P. J. 
Minnaar , voorsittcr van die 
Koringraad, verklaar . 

DIE GE VOE L T E E N die 
J ode is besig om oor d ie hele 
wereld toe tc ncem, volgens 'n 
waarskuwing van d ie sekretaris 
van die Britse J oodse Sionlste. 
Slegs in Rusland is d it n ie die 
geval n ie. In Suid·Afrika, 
Kanada en In Latyns-Amerika 
neem dit vera! toe. H y het 
ges~ dat anti-semitisme In 
Rusland met die dood strafbaar 

~p_a_s_,_v_e_r_v_o_lg---d-ie_._b_l_a_d_. ___________ is_. ____ ~-------------------' 

WAARVOOR HET 
S.A. GEVEG? 

Op 8 September 1939 bet Brittanje oorlog , ·er
klaar aa n Duitsland. Die voorwendsel was dat Pole, 
wat geweier bet om Duitse gebied aan Duitsland 
te rug t e gee, teen Duitsland beskerm moes word. 

Die uitslag van die oorlog was dat nie net Pole 
in groter ellende verval bet nie, maar dat Brittanje 
va ndag op die punt staan om ekonomies te vergaa n, 
en dat Suid-Afrika Brittanje met g ra tis skenkln~s aa n 
die lewe moet probeer hou. 

\Vatte r nut was die oorlog 'ir Sold-Afrika '! 

Feitlik Geen 
Duitsers As 
lmmigrante 

All<'en 'n baie beperkte aan· 
tnl Duitse immigrantc sal toe
gelaat word om na Suid-Afrika 
te kom. Dit sal beperk word 
tot hoog gespesialisecrde teg
nici, aldus die Minister van 
Binnclandse Sake, mnr. C. F . 
Clarkson. 

Hy bet verklaar dat dit allc 
Duitsers vry staan om aansoek 
tc docn om as immigrante toe
gelaat te word, maar aan wcinig 
sal verlof toegestaan word. 
Voormalige lede van die Nazi
party sal glad nie toegelaat 
word nie. 

Die Minister het daaraan toe
gevoeg dat selfs waar toestem
ming verleen word, dit nog 
moeilik vir 'n Duitser sal wees 
om uit te kom, aangcsien d ie 
Duitse mark feitlik waardeloos 
in die buiteland is, en hulle dus 
alleen sal kan kom wanneer 
iemand andC'rs buite Duitsland 
die geld voorskiet. 

DIE TUSSENVE RKIESIXGS 
in Benoni en Langlaagte sai 
gelyktydig op 26 November 
plaasvind. Die V.P. en die 
linkse groep van die Arbeiders 
hct 'n verkiesingsoorecnkoms 
waarvolgens 'n Arbeiderskandi
daat in Benoni staan en 'n V.P.
kandidaat in Langlaagte. 

'n .. ~feganiN4t' hl'f'in," 
in beginsel soortgelyk nan 
di~ waarmt>e d ie Amt>ri
kaa nst> vliegtuig oor die 
Atlantiese 0 '1E'Ilnn gelood'! 
is, word b it"r d!'ur twee 
deskundige'l nanml'kaar 
gesit. HIE'rdie """ weeg 
slegs 40 pond en kos net 
.£450. Dit ka n in enigc 
soort vliegtulg nangebring 
word. 

Die ,megnnicse loods" 
op die toto 1!1 e intlik 
bedOf'l om lood'l(' af t e los 
op la ngaf'lta ndvlultfe. As 
b y 'n knoppie op d ie ska
kelbord dmai, bet diP 
instrumt"nt aile beheer 
oor diP vliegtuig. 

Brandwag 
Heengegaan 
MOOffii\' IER: Die O.B.-kom

mando van Mooirivier is swaar 
getrcf dcur die beengaan van 
brandwag P . H. va n R ooyen wat 
die kommando op Sondagaand, 7 
September, onverwags ontvnl 
hct, en Wocnsdag 10 Septemb!'r 
onder blyke van groot belang· 
stclling ter aarde bestel is. 

Die kommando wens om heel 
innige meegevoel te bctuig met 
mev. Van Rooyen en gcsin.
<Korr.>. 

,Die O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclcela·Drukkcry Beperk, Stellenbo•ch, 
vir die elenaars en ultgewere: VOOR· 
SLAG (Edm.s.) Beperk, Groote Kerk· 
&ebou 703, Poebuo 1411, Kcrkpleln, 
K &&Pil&d. 

OSEAAN 
'n Skymaste r-vliegtulg van 

die Amcrikaan!';e lugmag het 
verlede week sonder 'n Ioods 
die Atlantie'ie Ose aan oorge
steek en die afsta nd van 2,400 
myl na Londe n suksesvol afge
le sonder dat ' n me nsehand 
ooit ann die kontrole geraak 

' bet. Selfs by d ie la nding was 
geen loods 'nodig nie. 

Die vliegtuig het ' n beman
n ing van negc lede gedra, 
maar hulle het geen rol in die 
toetsvlug gespccl nie, aangeslen 
d ie vliegtulg volgens d ie Amer l
kaansc lugmag, deur 'n ,self
bchcerdc, vooruitgcstelde m ega
nisme" beh!'er is. Daar was ook 
geen moedcrvlicgtuig vanwaar 
af die loodslose vliegtuig beheer 
is nie. Die ,loods" word 
beskryf as 'n ,megan iese 
brein". 

K NOPPIESOORLOG 

H ierdle sukses van die men· 
severnuf word deur gesagbcb· 
bendes beskou as 'n belangrlke 
voorwaartse stap in die rigting 
van meganiese oorlogvoering. 
D iE' &ukses wat behaal Is rnaak 
dit moontlik dat 'n swaar bom
werper m e t 'n vrag bomme oor 
'n vyundelike gebied gestuur 
k nn word sonder dat daar 
me nseverlies boef te wees. Die 
vlit"gtuig sal ook In 11taat wees 
om so boog te vlieg dat vlleg
tuie me t loodse bulle beswaarlik 
10al kan bykom. 

Die doeltreffendheid van die 
meganisme berus op die juist

.heid van sy wcerstoestand
berckcn ing. Vliegtuic kan daar
mee ook in die lug gehou word 
totdat daar genocg rulmte op 'n 
vlicgveld is om te land. 

Vl EN V2 

Vir vredestydse doclcindes 
het die uitvinding ook beson
dere groot waarde. Vragvlieg
tuie kan nou heen en weer 
gestuur word sondcr 'n bema n
ning. 

D it was Dultsland wat die 
eerste keer in die m enslike 
geskiedenis van loodslose pro
jektiele gebruik gemaak bet . 
Vlieende bomme, die bekende 
Vl en V2 wat soveel skade In 
Londen aangcrlg het , is van 'n 
baan gesklct en per rad io 
bebeer . H ulle kon ook weer ' n 
ter ugrels on,d erneem . 
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