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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad., 

GROOTRAA.D BETUIG 
ONI\REUKB~-\RE TROU 

VAN O.B. IN K.G. 

Jrg. 7. Kaapstad, Woensdag, 19 November 1947. No.1. 

Grootraad Antwoo·rd 
Transvaalse H.N~P. 
Genl. G. Cronje, sekretaris van die Grootraad bet die 

volgende brief aan die sekretaris van die Hoofbestuur van 
die Transvaatse Herenigde Nasionale Party gerig in ant
woord op 'n brief waarin die Grootraad van die Transvaalse 
H.N.P. se kongresbesluit, met betrekking tot die Ossewa
brandwag, verwittig is. 

,In opdrag van die Grootraad 
van die Ossewabrandwag erken 
ek ontvangs van u skry.ve van 
17 Oktober 1947. In antwoord 
daarop wil die Grootraad u 
Hoofbestuur daarop wys dat die 
Kaapse Kongres van die H.N.P. 
of V. intussen 'n besluit geneem 
het wat wesenlik afwyk van u 
besluit. Die twee ander Provin
sics hct, sover bekcnd, nog geen 
besluit geneem nie. 

,Onder die omstandighede 
neem my Grootraad aan, dat u 
Hoofbestuur die nodige stappe 
sal doen om Uniale vertoi:i deur 
die Federate Raad te laat ge
skied wanneer daar meer een
stemmigheid in die geledere van 
die H.N.P. of V. verkry is oor 
die saak in u brief vervat." 

,N.S. - Aangesien die Trans
vaalse H.N.P. se besluit in die 
pers gcpubliseer is, Jaat die 
Grootraad dicselfde met sy ant
woord doen." 

Genl. G. Cronje 

Die Grootraad van die O.B. 
bet staande en in plegtige 
stemming die ondervolgende 
mosie van vertroue in die 
Kommandant-generaal aange
neem op die jongste vergade
ring van die Raad wat op 12 
en 13 November in Johannes
burg plaasgevind bet. Nadat 
die sekretaris die mosie voor
gelees bet, is die K.G. psalm 
134 toegesing. 

Die mosie is namens die 
Grootraad onderteken deur 
die voorsitter, . genl. S. J. 
Stander, en die sekretaris, 
genl. G. Cronje. Dit lui: 

,Die Grootraad spreek een
parig sy onwrikbare vertroue 
uit in dr. J. F. J. van Rens
burg as Kommandant-gene
raal van die Ossewabrandwag 
en nrklaar dat by as Leier 
te aile tye en in aile omstan
dighede op die onkreukbare 
trou van die Beweging kan 
reken. 

,Die Grootraad dank die 
Kommandant-generaal vir die 
wyse Ieiding wat by geduren
de die afgelope jaar nan die 
Beweging gegee bet. 

HOEDERSKAP 

,Terwyl aasvoels van die 
Britse Empire - wat kort 
gelede die geswore en gedien
stige bondgenote van die Rus
siese bolsjewisme was - be
sig is om oor die hoof van die 
Kommandant-generaal te 
draai, verbind die Grootraad 
homself en die Ossewabrand
wag as geheel om Hans van 
Rensburg nooit in die steek te 
Iaat of aan die neemdeling 
en vyand uit te lewer nie. Ook 

al sal die Empire se handlan
gerregering in Suid-Afrika 
dr. Van Rensburg van hoog
verraad beskuldig, weet die 
Grootraad en die Ossewa-

Dr. J. 1<'. J. van Rensburg 

brandwag as geheel dat sy 
Kommandant-generaal hom 
nie aan volksverraad skuldig 
gemaalc bet of sal D)aak nie. 

VRYHEID 

,Die Grootraad weet bale 
goed wat veldm. Smuts en 
sy regering teen dr. Van 
Rensburg in die skild voer 
en watter duistere magte 
daaragter skuil, maar ver
klaar dat hy (clie Grootraad) 
en die O.B. juis daarom \ir 
die huidige bewindhebbendes 
nog minder vrees of agting 
koester as in die verlede. As 
die regering graag die instru
ment wil wees om nog 'n 
geeerde Afrikaner 'n hoc of 
selfs die hoogste prys vir sy 
tron aan die Afrilcanervolk 
en sy verset teen die Empire 
te laat hetaal, moet hy gerus 
maar sy gan~ gaan. 

,Die Ossewabrandwag sal 
met des te meer ,·asberaden
heid en inspanning die stryd 
teen die :Critse Empire voort
sit totdat die Afrikanervolk 
gebeelenal van die Britse juk 
bevry is." 

,S.A. Moet nie eie 
\lloot aanskaf om 
Engeland te help" 

JODE KOM 
NA S.A. 

0.8. STANDPUNT OOR 
STRYDVRAE HELDER 

,,Dit is vir Suicl-Afrika sowel 
as vir enige ander dominium 
onnodig om sy eie bandelsvloot 
op te bou. Dit is vir Brittanje 
noodsaaklik om geld met sy ske
pe te verdien, en as Suid-Afrilm 
skeepsvragte met sy eie skepe 
vervoer en Brittanje aldus van 
die kans beroof, !;a) Brittanje nie 
die g~>ld he om Suid-Afrikaanse 
vrugte en ander produkte te 
koop nie'', bet mnr. F. \V. Saun
ders, besturende direkteur van 
'n Britse skeepsvaartmaatskap
py, die afgelope week in Kaap
stad verklaar. 

Honderde onassimileerbare 
immigrante uit Cyprus, die 
eiland waarheen die Britse rege
ring die Jode stuur wat by nie 
in Palestina wil toelaat nie, bet 
die afgelope maande na die Unie 
gekom. Volgens skatting tussen 
400 en 500. 

VERKLARING 
Die Grootraad van die J)ssewabrandwag stel in by

gaamle vetklaring by wyse van herbaling, sy standpunt ten 
opsigte v~ die party-politiek, die sogenaamde ,demokrasie" 
en die pPrtylose staat, en wei as volg: 

Sowat veerti.en dae gelede het 
weer 'n vrag per vliegtuig aan
gekom. Die regering wou 
hulle aanvanklik terugstuur, 
maar aangesien daar die afgelo
pe maande al so baie gekom 
het, het die regering besluit om 
hierdie twintig ook maar te laat 
bly: 

Die inwoners van C~'})rus is 
Britse onderdane en bet as so
danig nie nodig om deur die Im
migrasiekeurraad gekeur te 
word nie. 

Die regering het nou nadat hy 
klagte van die keurraad ontvang 
het besluit om die immigrasie 
van hierdie persone stop te sit. 

e 1. DU.rGrootraad beklemtoon 
dat die Ossewabrandwag nie op 
die party-politieke terrein is nie 
en ook geen voorneme koester 
om dit te betree nie; ook dat 
dit met die verkiesing geen kan
didate gaan stel nie. 

KRAGTIGE LANDSREGE
RING 

e 2. Wat die Regeringstelsel en 
wat die partylose staat betref 
(ideate waarvan die Ossewa
brandwag volgens sckere party
cis moet afsien) wil dit die 
Grootraad voorkom dat daar 'n 
mis'lerstand heers, aangesien die 
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V erjaardagviering I 
KOMDT.-GENERAAL EN 

ADJUNK KOMDT.-GENL. 

SATERDAG, 22 NOVEMBER 1947, om 8 n.m. 

STADSAAL, PAARL. 
ONTHOU HIERDIE DATUM ! 

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

Ossewabrandwag hierin slegs 
getrou bly aan 'n beleid wat in 
1941 deur aile volksorganisasics 
(insluitende die H.N.P. en Os
sewabrandwag) skriftelik en na 
rype beraad aanvaar is, naam
lik: 

,Die Staat moet waarlik re
publikeins, vry en Christelik
Nasionaal wees. Die staatstel
sel mag nic op vreemde lees 
geskoei wees nie. Dit moet 
wegbreek van alles wat vals 
of volkskadelik is in die de
mokrasie soos bier bekend, en 
moet 'n kragtige landsregering 
moontlik maak, gebou op die 
begrippe van volksregering 
van die Suid-Afrikaanse repu
blieke, met die nodige aanpas
sing in 'n ge-industrialiseerde 
staat ter bevordering van 

. volksbelange" <Aangehaal uit 
,Verklaring namens Volks Or
ganisasies", soos oorweeg en 
aanvaar deur die Afrikaner
Eenheidskomitcc van Julie 
1941; gedruk deur die Voor
trckkerpers, Johannesburg). 

Hierdie stuk is destyds aan-
vaar en onderteken namens die 
F.A.K., die Ossewabrandwag, die 
Ekonomiese Instituut van die 
F.A.K., en die R.D.B., sowel as 
deur verskeie kerkmanne wat 
gesaghebbende betrekkin~s be-

OMLYN 
klee bet. Ook (lie H.N.P. bet dit 
aanvaar, en wei deur sy Hoof
Icier, dr. D. F. llalan, wat ge
skryf het: ,Ek kan U die volle 
versekering gee dat my aan
vaarding van u Verklaring en 
u aanbod ook (lie hartlike en 
geesdriftige aanvaarding daar
van insluit van my hele party 
in die vier provinsies en Yan sy 
ander leiers." 

PARTYLOSE IDEAAL 

e 3. Wat die partylose ideaal 
van die Ossewabrandwag betref, 

(Vervolg op bladsy 2) 

Hy het verder vertel dat 
Suid-Afrika homself groot 
skade berokl,en cleur sy eie 
bandelsvloot op te bou. Suid
Afrilm bet al <lie slieepsruimte 
en kan dit baie goe(lkoop kry. 

Die uitlating van hierdie Brit 
wat uitgaan van die standpunt 
dat Suid-Afrika maar gcdurig 
moet offers bring vir Brittanje 
wanncer laasgenoemde in die 
noute is, strook met die vcrkla
ring van die skeepsvaat"tkom
missie dat Suid-Afrika nie nodig 
het om 'n eie vloot aan tc skaf 
nie. 

Politiek 'Motief 
Van Vervolging 

Die O.B. verneem uit Pre
toria. dat :idv. I.-. C. Barrett, 
wat mev. 1\lanie lUaritz 'n 
paar weke gelede op Bell\ille 
ondervra bet, nie die pos van 
prokureur-generaal van Suid
Wes-Afrika. beklee nie, maar 
dat hy spesiaal deur die rege
ring benoem is as Amptenaar 
Betas met Politieke Vervol
gings. 

In die verbygaan kan gemeld 
word dat mnr. Barrett besonder 
bedrywig is op die spoor van 

die K.G., dr. J. F. J. van Reus
burg. 

Die blote feit dat die regering 
'n amptenaar wat belas is met 
politieke vervolging aangestel 
bet en dat die snuffelary vir dle 
regering se sogenaamde ''erliie
singsbom gedoen word deur die 
politielte of spesiale afdeling van 
die speurdiens, onderstreep dui
delik <lie politieke aard van die 
vervolging wat die rege.-ing wil 
ins tel. 

<Vervolg op bladsy 6l 
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BLADSY TWEE ,DIE O.B.", WOENSDAG, 19 NOVEMBER 1947 

GEBREKE IN NASIONALE 
VERKIESINGSPROGRAM 

Gaan H.N.P. Leierskap lnboet 1 
Hoewel daar aanduidings is dat die onderlinge verdeeldheid in nasionaal

voelende krin ge tot bedaring kom en die blye vooruitsig vir samewerking 
gevolglik daar is, openbaar die nasionale verkies ingsprogram on nodige ge
brek e wat ' n stemlmsoorwinning beslis in gevaar stel. Dit ~I n ie help om 
doekics om hierdie gebreke te draai ten einde hulle te J>robeer wegsteek 
nie ; hulle moet Hewer openhartig ontbloot word soda t wat verkeerd is 
he tyds r eggemaak kan wor d. In hierdie gees gaan ek die kleur
kwessie bespreek. 

Die H erenigde N asionale Par
ty (senior opposisievennoot) bet 
' n jaar of wat gelede 'n uitda
&ing aan die regeringsparty ge- • 
rir dat bulle die kom ende ver
kiesing oor die kleurvraagstuk 
met hom gaan uitspook. D ie 
H.N.P . het sy aanval teen die 
regering geloods met behulp van 
min. J. H. H ofmeyr en twee 
slagkrete, nl. apartheid en ge
lykstelling. D ie opposisie staan 
vir apar theid en die regering 
(hoofsauklik m in. J . H . H of
meyr ) vir gelykstelling, is kort 
en saaklik verk laar . En daar
mee uit e n gedaan. 

Maar ongelukkig is die saak 
nie so eenvoudig nie. En ook 
nog lank nie ult en gedaan nie. 

V P. VE. DE.DIG 
Die regeringsparty het die uit

daging van die H.N.P. aange
neem. Die party ontken ten 
enemale dat hy vir gelykstel
ling staan: inteendeel, ,die Ver
enigde Party glo", so heet dit 
in die jongstc nuusbricf van die 
party ,dat dit tot die beswil 
van aile rasse en kleure sal 
strek as die blankes die regcer
ders van hierdie land bly"; min. 
J. H. Hofmeyr verklaar op die 
platteland met sy gewone w~l
sprekendheid dat hy die apostel 
van Christelike Voogdyskap is; 
en veldm. Smuts kondig aan dat 
hocwel by die naturelle gaan 
integreer in die ekonomicsc 
!ewe van die land, hy nogtans 
gaan sorg vir aparte woonbuur
tes. 

Boonop verklaar deskundlges 
dat veldm. Smuts se jongste 
voorstelle in verba nd met die 
Verteenwoordigende Naturelle
raad 'n beleid van paralleli!>m t• 
verteenwoordig - wat ook 'n 
soort apa rtheid is. 

V.P. VAL AA...~ 

Nadat die regeringsparty hom
self vcrweer bet, oenskynlik na 
die bcste van sy vermoe, gaan 
die party en sy ondersteuners 
tot die aanval oor deur 'n paar 
pertinente vrae, wat ondubbcl
ainnige antwoorde verdien, aan 
die H.N.P. te stel: Beteken 
,.apartheid" algehele skeiding 
tussen wit en swart en die tot
standkoming van twee afsonder
like klcurstate? Waar sal die 
nie-blanke staat opgerig word en 
wat sal sy geografiesc grense 
wec!l'? Hoc gnan Suid-Afrikaan
sc nywerhcdc ontwikkel wor'l 
sonder nie-blanke arbeidskrag
te? 

Voorts bt>weer die regerings
party dat die H.X.J•. met sy 
hande in d ie hare !>it, omdat hy 
nie in !!taut is om sy beleid van 
apartheid te om~tkryf n it>. Op 'n 
onlangse kongre., van (lit> Junior 
Verenigde Par ty ht't dr . Louis 
Steenkump, L.V. met sy tong in 
sy k ies verklaar dnt daar op 
stuk van sal'e get>n vt>rskil is 
tussen die V.P. se k lr urbeleid en 
die H .N.P. s'n nie! 

H .N.P . 1\IOET ANTWOORD 

Die tyd hrt ongetw)·ft>ld 
aangebreek dat \·an nnc;ionale 
kant 'n ondubbel!>innige e n 
praktiese beleidsverklaring oor 
die kleurkwessie ultrerelk 

moet word. 'n Blote slagkreet 
- al itt ~;y naam ook a pa rt
heid - be\·redig niemand nie. 
D ie JI.~.P. in sy hoedanighe id 
as ~tenior opposisievennoot is 
aangewt>se om die inis iatief t e 
neem te n O()!liJ t e van hierdie 
belcid!I\'Crklaring. As die par
ty in gebreke gaan bly om dit 
te d oen, en haastig te doen, 
loop b y gp,·aar om sy parle
m en tt'r e leienkap in te boet. 

Politiek in 
Oenskoa dear 

Waarnemer 

Daar is 'n gevoel in die land 
dat die V.P.-beleid drelgende ge
vare inhou, maar . . . . skouer
ophalend . . .. wat is die alter
natief? 

LES UIT V.S.A. 

Om hierdie gevoel te illustreer 
wil ek aanhaal uit die Novem
ber uitgawe van die tydskrif vir 
sakelui - Selling. Dit was 'n 
stap van verreikende betekenis, 
se die blad, toe die Amer ikaners, 
'n volk van Noord-Europese af
koms, hul poorte oopgcgooi het 
vir massa-immigrasic uit Cos
Europa. H ulle bet gehoop om 

· die toenemende mag van die 
Amerikaanse vakbonde in te 
kort deur die invoering van 
goedkoop arbeidskragte. Die ge
volg is egter dat die afstamme
linge van die immigrante wat 
die Amerfkaanse loonskaal moes 
verhoog vandag die hardste raas 
vir hoi.ir lone vir minder werk. 
En omdat die Amerikaners maar 
destyds oe toegemaak het en 
cnige immigrant tocgelaat bet, 
sit Amerika vandag met 'n pro
lctariaat wat geneig is tot wette
loosheid en geweldpleging. 

.,\Vat ons moet besef", vervolg 
die bind, ,.is dat wa nneer 'n 
&wart p roletariaat in Suid-Afri
ka gl.'skep wor d, dit vir presies 
die•wlfdt' rt'dl's sal wees en die 
gevolge sal presies dieselfde 
wl.'e'l, misklen net e rger. Ons 
goedlwop artwid'!kragte sal van 
bin ne nf kom, n it> van buite n ie: 
maar b ulle sal dit>sclfde doel 
dien t'n (!>OOS b ulle , ·oorpunt 
reeds bew)!l) bulle sal dieselfde 
gevare m~Pbring." 

Die blad stcl 'n crnstige as
pek van veldm. Smuts se beleid 
om die nature! in ons ekono
miese !ewe tc integreer. 

WAT IS DIE ALTER NATIEF 

,.Dit mag wei wces", vervolg 
Selling ,.dat die intcgrasie van 
die nature! in die Suid-Afri
kaanse nywerhede en sy gcvolg
like verstedeliking, die bchoud 
van sowel die nywerheid as die 
nature! sal wces. Ons bctwis dit 
nie. In Ieder geval ons kan 
gecn verstandige alternaticf 
aanbied nie". 

Dit is die taak van die na
sionale opposisie om h ierdie 
vl.'rstandige alternatit"f nan tt' 
biell. En hoe goner hot> beter. 

Die H.N.P. bet reeds aange
kondig dat die party 'n komitee 
bcnoem het om die party ae 

klcurboloid uit te werk. Hoewel 
die V.P.-propngandiste dit baie 
snaaks vind dat die party 'n 
komitec aangestcl het om 'n be
leid uit tc wcrk wat by reeds 
aangckondig het, is dnar indcr
daad met 'n klcurbcleidskomitec, 
as sodanig, niks verkccrd nie. 

W AARO!\l SEKSIO~~LE. 
Ko:'IUTEE? 

Ek ' 'ind dit eerder "naaks dat 
dr. )falan n ie die Afrikan<'rt)arty 
in hierdie sauk geken h t>t nie t'n 
dat hy nie !>Y bondgt•noot, mnr. 
Havenga ui tgenooi ht•t om V<'r
teenwoordigt>rs op dir komitee 
te benoem n it>. Vera! is dit 
snaaks as onthou word dat dr. 
Ma la n verled e jaar in die par
Iem ent sy teenstander ~eldm. 

Smuts uitgenooi bet om 'n ge
samentlike komitee tt• twnoem 
wa t vir die \'.P . en dit> II~~.P. 

' n gemeensk uplike kleur l>t'lt>id 
sou uitwe rk - verhewe bo d ie 
pa rtypolit iek . 

Ek kan nie verstaan waarom 
die H .N.P. juis op hicrdie tydstip 
'n seksionele komitce wil aanstcl 
om op cie boutjie 'n kleurbcl<>id 
uit te werk nic - op hicrdie 
tydstip wanneer die nasionaal
voelendc groepe op die punt 
staan om met mekaar saam te 
werk juis oor die kleurvrnag
stuk. Nou is beslis <lie :mngewt'
file tyd om 'n gesamt>ntlike ko
mitt>e aan te 11tel wat 'n gemeen
Kknplike k leurbeleid sal u it werk, 
wa t deur a l die nasionaalvoe
it'nde gr ot>pe aanvaar sal wor <L 
Dit ~tal n ie alle<>n 'n gt>haar ' an 
welwillendheitt wees nit', maar 
t rouens nul{tere politiekP oor!f·g 
a11 die H.S.P. m in,tens die A.J•. 
e n dif' O.B. u itnooi om verfeen
woordiger!t op 'n gesarnentlilce 
kom itee te benoem. 

GESA:'\fE~TLIKE KOl\fiTEE 

:\laar duur is ook E ngelsspre
kende grot>p<', bv. d ie nuwe S.A. 
Party, wut !ilkf.liding tussen blank 
en n ie-blunk voor~otaan. Waar-

(Vervolg in volgendc kolom) 

O.B. STANDPUN·r OOR 
STRYDVRAE HELDER 

OMLYN 
<Vervolg ''an bladsy ll 

wat nou deur die H.XP.-kon
gressc gcwraak word, wil die 
Grootraad net beklcmtoon dat 
<sovcr hom be\vus> albei die 
Suid-Afrikaan"e r t>publieke par
tyloos was. Die stclscl van par
ty-regering is eers met die Brit
se parlcmcntere steisel ingcvoer. 
Die Grootraad handhaaf derhal
we 'n volksidcaal wat hy <tesame 
met die H.N.P.-leiding) sedert 
1941 gehu!Aig het <'n \\'aan·oor 
die Osscwabrandwag swaar, be
sonder swaar, offers gcbring het. 
e 4. In die bcscf, egter, dat die 
komende vcrkiesing nie oor Re
publieke en staatsvorms gaan 
nie, herhaal die Ossewabrand
wag sy opregte begeerte om 
saam tc werk <met vollc bchoud 
van identitcit wedersydsl. 

DIE AFRlliANEitPARTY 

Intussen is die saamsnoering 
van kragte (insluitendc ook die 
van lede van die Ossewabrand-

<Vervolg van vorigc koloml 

om sal bulle ook n ie uitgt>nooi 
wor<l om verteenwoordigers op 
'n gesame ntlike komitee te be-
noem nie? 

Die H.N.P. moct nic tjurang 
wees nie. Dis kindcragtig. Dit 
maak mos nie saak as die party 
nie stokalleen die kleurbcleid 
uitwerk nie - per slot van sake 
die party kan tog nie stokalleen 
die verkiesing wen nic! Die par
ty moet diegene wat hom moet 
help om die verkiesing tc wen 
'n scggenskappie gun in die op
stel van die verkiesingsprogram. 
Dis gesonde politick. 

Duur is nog 'n groep wat bo
wt>nnl ' 'erteenwoordiging op die 
k leurbc>lt>idskomitee verdicn: dit 
ill die Afr ikaanse deskundige!t 
wut jnrelank reeds onvermoeid 
aan die kleurvraagstuk arbei. 
Om 'n nasionale kleurbeleid uit 
te \\ erk '<onder die hulp van 
hierdie mann!' is ondenkbaar. 
Troueno, h ulle moet die beleid 
uitwerk ! 

Die H.N.P., wat in die begin 
so dapper uitgedaag het, is 
tans op die vcrdediging wat 
die klcurltwessic betref. En dit 
omdat die party nic met 'n be
hoorllk uitgcwerkte kleurbe
leid voor die dag kan kom nie. 
Dit is die plig vun hit'rdie par
ty, dit• st•nior oppo'<isie,·ennoot, 
om h ierdie gebrek onmiddeUik 
te herstel. 

wag> in die gemecnskaplike 
stryd teen die huidigc regering 
vcrwescnlik deur die optrede 
van die Afrikanerparty; laasge
noemde het die Afrikaner-eer
baarheid en betroubnarheid van 
die mannc en vroue van die Os
sewabrandwag annvaar en bulle, 
sonder enige diskriminasie, net 
soos under blankes, in die Afri
kanerparty verwclkom. Met die 
grootskaalse aanvaarding van 
hierdie uitnodiging deur lede 
van die Ossewabrandwag is ons 
steun alrceds tocg<>sc ann die 
gcorganiseerde party-politielte 
front van die Afrikant'r se na
sionaal-georiiintecrde partyc en 
groepc. 

Die verkicsingsrci:lings !nat 
die Ossewabrandwag oor aan die 
leiers van die Afril(ancrparty t'n 
die H.N.P., en die O.B.-lede wat 
partyverp!igtings aanvnar hct, 
sal sodanige verpligtings gctrou 
vcrvul solank dit vir bulle ecr
baar moontlik gcmaak word. 

.. 
Die werwingsveldtog van die 

Suid-Afrikaanse polisie het na 
geskat word ongeveer 2,000 re
krutc gelewer. Daar word ge
mcen dat wanneer hierdic manne 
in diens tree, die misdaadgolf 
onder die knie gckry kan word. 

K APITAAL TEN B E DRAE 
van £35,000,000 is gedurende die 
nfgclope jaar wat op 30 Junie 
ge-eindig hct van Brittanjc na 
Suid-Afrika oorgeplaas, volgcns 
'n verklaring van die Britse 
minister van Finansies, mnr. 
Dalton. 

-------·--··········· 
Kommuniste 

Staak 

.. 

As protNI tt'rn die opkoms 
vun Dt' Gaulle> e-n die veld
tog lt•t•n dit' Kommuniste 
in I<'runkr~ k, het nlt'er as 
100,000 l~ran<,~ wc-rkers on
der Ieiding 'an tlif' Kom
munh.te n•rledt' Wf'f'k be
gin 11tuak Die foto toon 
'n gedeelte \'an die .,tul,en
de stautsamptt'nare nat 
saamdrom ,·oor dit> lltnd
saal ~n Par~·"· Die rt'ge
ring ht>t twsluit om hartl
handig teen bulle op te 
tree. 
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Miljo.ene Duitsers 
Word Uit Hul 

Vaderland Verdryf 

FONDSDAG OP 
UTRECHT 

As wraakmaatreel word· sowat 3,000,000 Sudeten-Duit
sers tans deur die Kommuniste sonder meer oor die grens 
van hul vaderland gestoot om 'n nuwe heenkome te vind 
in die onherbergsame grensgebiede van Tjeggo-Slowakye. Dit 
is deel van die sogenaamde , ve rplasings-program" wat tans 
onder druk van die Kommuniste plaasvind. 

Die m eest<" vun hic•rdie Duit
sel'!l is s<"dert hulle g<'boorte in
wonel'!l van d ie Sudt•tt•n-g«>hh•d 
en word deur die PrtUII:'M' kor
respond«>nt van d it• Londt•nse 
Times beskryf as ,fatsoc>nlike, 
bardwerke1ule men~te" wat hoof
saaklik uit bot•re en \aklui be
staan. Groot <"llende en noo<ldrif 
gaan mc>t hierdie mas!o.a-verskui
wing van die be,·olking gepaard. 

Baie van hierdic Duitsc bocrc 
is verplig om in die steenkoolmy
ne te werk. Ander kry bclaglikc 
klein stukkics grond waarop 
bulle 'n ba:;taan moet maak. 

Die Sudeten-gebied word nou 
uitgedeel aan Tjegge wat die 
besittings van die Duitsers oor
neem, en volgens die korres
pondent is bulle besonder 
,gelukkig" in bulle nuwe 
tuiste. 

En tenvyl die Kommuniste in 
die Balkan maak en breek en 
bevolkings verplaas soos bulle 
wil, moes elf Duitse leiers 'n 
jaar gclcde met hul lewens boet 
vir ,die verplasing van burger
like bevolkings" wat deur die 
Neurenbergse ,bof" as 'n oor
logsmisdaad aangemerk is. 

V rugbare Sitting 
-Van Grootraad 
Die Grootraad van die Ossewabrandwag het verlede week 

in Johannesburg 'n uiters vrugbare sitting gehad waarin 
organisatoriese sake asook die politieke toestand deeglik in 
oorweging geneem is. Goedkeuring is onder andere geheg aan 
'n nuwe stels(') van organisasie in dele waar dit weens om· 
standighede noodsaaklik geag word. Hiervolgens word kleiner 
eenhede gestig '"'·at regstrceks in verbinding met die gebieds
hoofkwartier staan. 

In g<"bit>d E i'! b it•rdit• ste!st>J 
reeds 'n paar maunde lank uit
getoet,. t>n die resultutt> \\U,., vol
gt>n" ,·er.lag ,·an die Gehit>ds
leit>r, so ,.t>rrm • .,<"nll goecl dat dit 
vir die rt>., \1lll die land uanbe
, ·eel i ... 

Ds. S. J. Stander, wat ses jaar 
lank voorsittcr van die Groot
raad was, en weer ecnparig hcr
kics is, wou die amp nie weer 
aanvaar nie, omdnt hy gcvocl 
het dat iemand anders weer 'n 
kans moct kry. In sy pick is 
op voorstel van ds. Stander self 
prof. dr. D. J. van Rooy, wat 
ook die Jeuglcicr is, ecnparig 
gekies. Ds Stander is deur die 
K.G., dr. Hans van Rcnsburg, 
bcdank vir sy troue diens aan 
die Bcwcging, wat vir die O.B. 
gcdurcnde die jare van stryd van 
baie groot betckcnis was. Hy is 
daarop eenparig as lid van die 
Grootraad gcko(;pteer vir die 
volgende twee jaar. 

GE!\L. s:\IITII 

Die Adjunk-K.G., genl. J. A. 
Smith, wat weens sy gesond
hcidstocstand nle tcenwoordig 
kon wccs nic, hct 'n brief aan 
die Kommandant-gencraal ge
rig, wat voorgelccs is, waarin 

hy sekcre gedagtes in verband 
met die politick aan die hand 
gcdocn het. Hierdie wenke was 
in voile ooreenstcmming met die 
die algemene gevoel van die 
Grootraad, sodat dit ook bclig
gaming gevind hct in die be
sluite en verklarings wat uitgc
reik is. Onder andere het gcnl. 
Smith die K.G. geluk gcwcns 
met sy Koffiehuis-antwoord op 
die H.N.P.-kongres se lidmaat
skapvoorstelle. 

,Ek wcet van geen paslikcr 
en mooicr verklaring as die 
van u in die Koffiebuis oor 
die politicke toestand en ons 
verhouding tot ander grocpc 
nie. Elke woord en sin ondcr
skryf ck en d iegene met wic 
u gepraat hct. Dis jammer 
dat die H.N.P.'s dit nie tc 
lees kry nie! Die grootraad 
kan m.i. niks meer en niks 
andcrs se as wat u verklaar 
het nie", aldus die Adjunk
K.G. in sy brief. 
Hy het ook die noodsaaklik

hcid beklemtoon om van die 
Afrikanerparty 'n sterk alterna
tiewc Nasionale Party te maak 
wat in die huidige bedcling 'n 
parlementere tuiste bicd vir 
Afrikaners wat na 'n partylose 
staat strewe. 

<Vervolg in volgende kolom) 

Moskou Werp Sy 
Vyfde Kolonne 
In Stryd Teen W este 

Kommuniste is vc>rantwoor
delik vir uitgebr eide stakings 
wat di<" ufgelope paar <lac> in 
Italie en }'rankryl( uitgeroep 
is. llondudduisc>mle m en.,t' is 
bierby betrokke, na Sapa-Reu
ter berig. 

Die K ommuhi 'lte in Italiii 
b et bonderde dorpe aungeval 
en die kantore van anti
kornmunistiese koerante ver
nietig. ' Die party bet ' n v~r
klaring uitgereik wuarin by 
die volk , ·ersoek om dit> Itali
aanse regering omn•r t e werp 

omdat by Italiii ,'n vasalstaat 
van Amerika gemaak b et dt>ur 
die l\larsball-plan". 

Franse voedselvoorrade word 
bedreig <leur stakings va n 
duisende werkers wat boer 
lone eis. Die regering bet 
reeds militer e- e n polisie-ver
sterking aangebring om teen 
die Kommuniste op te tree. 

:.\loskou bet intusst>n die 
Kommuniste in die \\'este 
rumgemoedig om te sorg dat 
die Marshall-plan nie deurge
voer word nie. 

<VI.'rvolg van vorigc kolom) 

VEUTROUE IN LEIDING 

,Dit> t yd i!il nou daar vir elke 
O.R.-IId om duidt>lik sy trou aan 
die Ieiding van die O.B. te be
kl«>mtoon", het gcnl. Smith ge
skryf en sy brief in volgcnde 
bcwoording afgcsluit: 

,Met die bcste wensc en ver
trouc in u beraadslaglngs en 
trou nan u, ons Icier, en die 
Grootraad en u sci;n tocbidden
dc, bly cl<, J. A. Smith". 

\\:oensdagaand hct die Rand
sc vroue 'n puik ectmaal tcr ere 
van die K.G. en mcv. Van Rens
burg gt'gcc, waar dr. mcv. \Vas
scnaar as scrcmonievrou opge
trcc het. Met verwysing na die 
moontlikheid van 'n vcrhoor bet 
die K.G. o.a. gese dat dit nic 
die mocd en moraal van indivi
duc sal wces wat daar gctoets 
sal word nie, maar agter hom 
staan die mocd en moraal van 
die taaistc organisasic wat die 
Afrlkanerdom nog gcken hct. 

GENL. DR. V~~ ROOY 

Op 18 OktGber het die Ut
rechtse Kommando die jaar
likse funksie vir fond,in.,ame
ling gehou. Die gees om te 
gee en te werk was baie goed. 

Na die vlaghysing bet oudcr
ling J. Louw Joubert die funksic 
met skriflesing en gcbcd geopen. 

Genl. C. A. Pienaar 

Daarna is allerhande lckkcrnyc 
- pannekoek, tee, koffie, koek, 
konfyt, koeldranke en gemmer
bier - fluks verkoop. 

Die wors en vleis is dadclik 
uitverkoop. Hooflu>mmandant 
J. C. B. Dave! het 'n bees en 
die boofvrou, mev. A. Picnnnr, 

, 'n vark gegec. Hoofkdt. Dave! 
en sy gesin het die bees bewerk, 

G. A. FICHARDT, Bpk 
(Lid .urtkaaziM II&DdeliWUtnt 

MA.SJINERIE, YSTERW ARit 
PRODUKTEBANDELAARS 

l"ooa 700 Opgertg 1841! 

BLOEMFONTEIN 

A.V.B.O.B. 

Bloemfoatela - Pretoria 
UO TUM 

Verseker u Toekoms 
deur die Eienaar te w ord van 

MEUBELS VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PLASE 

PRYSE STYG VINNIG 

KOOP NOU 
Ons b ou alleen!~k goelfo 

kwalltelt Meubela la 
voorraad 

* BESIGHEDE Vffi DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 

Raadpleeg-

WERDA 
Meubelhandelaars 

(EIENDOMS) BEPERK 

Groote KerkKebou - Kaapsta•' 

J. (Kotie) THERON 
CROXLEY-GEBOU, KUSWEG, 

Posbus 78 Foon 0028 

STRAND 

fYi}/111~.,,11 
• • OMS JAARUKSE MIELJE.oPBRENGS 

Die mielie is Suid-Afrika se vernaam· 
see graangewas. Die opbrengs oorskry in 
waarde die van al die ander graangewasse 
tesame. Van minder as 40,000 ton in 
1904 hec die produksie gestyg cot byna 
3,000,000 ton in 1939. Die jaarlikse oes 
word tans op £14,000,000 beraam. 

Goed verteenwoordig in die vernaam· 
ste mielieproduserende gebiede, !ewer 
VOLKSKAS bankdiensce ook aan 'n 
groot gedeelte van ons land se mielie· 
boere. 

Hierdie bankdiens sluit o.m. in lo 
pende tjekrekenings en spaar· en beleg· 
gingsfasiliteite. Die Bank hanteer ook 
oorsese (devise) transaksies regstreeks 
deur sy eie agente en korrespondente in 
al die vemaamste Iande van die wereld. 

Navr<U uoord vcwtlkom. 
IIOOfKAIITOOR: PIIETORIA 

~OIIDEM AGDITE: Uoyds lank Umitocl 
MEW YOIIIC AG£NTt · O.omk~' !lank '"~ trust Co. 

die lckker wors gemaak en die 
vet uitgebraai en alles op die 
dorp afgelewer. Die opveiling 
van handwork, ens., het baie pret 
vcroorsaak en £40 is daarmee in
gebring. 

Die O.B.'s was bly om 'n paar 
lede van die H.N.P. en die pu
bllek daar te sicn. Die Gebieds
gNtt>raal, {', A. Pienaar, bet 'n 
in'opirt" rc>nde tot"spraak gelewer, 
\marin hy melding gemaak b et 
v•m die k ommunistiese gevaar 
en di«> dringende n oodsaaklik
h l'lid vnR samt>wt>rking. Die O.B. 
is die enig!ilte b~>weging wat die 
kommunisme openlik beveg, bet 
by gest'. Ons K.G. hou sy oe op 
ons gcrig; hy weet wat ons doim, 
hct gcnl. Picnaar gese. Sy trou 
en stnnc)vastigheid te midde van 
groot gevare en teleurstellings 
is vir ons 'n uitstaande voor
bccld en noop elke Brandwag om 
ook so getrou en standvastig tc 
wee:;. 

Ons het '''Yle komdt. Carel 
Meiring, baie gemis en die Hoof
vrou hct hiervan melding ge
maak toe sy vertel dat die kom
mandovlag dcur brandwagte op 
sy kis gele en met hom be
grawc is. Sy skoonmoeder, kdte. 
Joubert, het ons 'n nuwe vlag 
gcgcc. 

Die funksie het £95 opgelewer; 
hicrvan is 'n klein bedrag nog 
uitstaandc. (Korr.). 

Swaarder Britse 
Belasting Tref 

Ons Wynbedryf 
Die winsbelasting in Brittanje 

is as gevolg van die ekonomiese 
krisis met net mooi die helfte 
V(•rmeerder sodat dit nou op 
25~f tc staan kom. Hierdic aan
kondiging is gedoen deur die 
Britsc minist<"r van finansies, 
mnr. Dalton. Die inkomstebe
lasting bly onveranderd. 

Dit> belnsting op whisky, wyn, 
bier e n rum is \'erhoog. Daar
bl'new<"ns word perde wedrenne 
b<"las. 

Die aanvullende begroting 
van die Britse regering het ten 
doc! om inflasie teen te werk. 
Die bclasting op motors is on
vcranderd, so ook op tabak. 
Hoewcl die Britse volk nog te 
vccl rook sal dit nie verander 
word nie, aldus die minister. 

Die swaarder belasting op 
wyn !'lal volgens deskundiges 'n 
sing wees vir die Suid-Afrikaan
se wynbedryf en die bedryf 
groot skade berokken. Die ver
boging \'an die belasting op 
swaar e n ligte wyn is ls. 6cL en 
IOd. ondersk eidelik, per botteL 

• 
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KRUISIG HOM
WANT HY WAS REG 

Die regering se pogings om getuienis in te samel vir 
die vervolging van Afrikanerleiers wat verdink word daarvan 
dat bulle tydens die oorlog met die Duitsers geheul bet, gaan 
nog onverpoosd voort. Ons verncem selfs dat die regering 
'n senior amptenaar van die departement van justisic spesiaal 
belas bet met hierdie taak. 

Dis bekend dat die regering bewyse soek wat die Ieier 
van die Ossewabrandwag, dr. Hans van Rensburg, aan die 
Duitsers sal koppel. 

Die optrede , -an die regering is verbasend klelnsielig as 
dit gesien word in die llg van na-oorlogse gebeurtenisse. 

Gedurende die oorlog bet die regering net een doel gehad: 
Duitsland moet verpletter word. Dr. Van Rensburg het ge
waarsku teen hierdie geyaarlike beleid om die enigste Euro
pese bolwerk teen die aanstormende kommunistiese hordes uit 
Asie te vernictig. Veldm. Smuts wou cgter van niks weet nie. 
In sy oormocd het hy uitgeroep dat hy sal veg . . . . veg 
tot in die poorte van die bel! 

WAARSKUWING GEGROND 

Maar by is lelik ontnugter. Sy erkennings dat die Rus
sicse kolos wydsbeen oor Europa staan en aat die kommunis
me 'n duiwelse evangelic is, is oortuigende bewys van sy 
ontnugtering. 

Vandag blyk dit dat die waarskuwing van Hans van 
Rensburg gegrond was. Vandag berei 'o teleurgestehle en 
g('\·olglik bUDl('Urige wereld hom teensin~ig .voor \ir 'n Derde 
Wereldoorlog wat noodsaaklik word om mt>t die Russiese kom
munbte en hul satelliete af te reken en die Kremlin se droom 
van wereldheerskappy te verydel. 

1\laar die regering van veldm. Smuts in Suid-Afrika 
maak hom klaar om af te reken met Hans van Rensburg 
- wat betyds gewaarsku het. 

LEWENSKOSTE 
Wnt gaan die rcgering doen om trent die hoc lewenskoste? 

W eet die regering dat die toestand onhoudbaar word? 
'n Pond in 1947 is gelykstaande aan 10/- in 1937. 'n Gc

sinshoof wat in 1947 'n salaris van £50 per maand ontvang is 
in terme van koopkrag ·slegter daaraan toe as wat hy in 
1937 was toe hy maar £25 per maand ontvang het. En die 
lewenskoste styg nog steeds. 

Die regering is besig om die lewenstandaard stelselmatig 
te verlaag. En die groot blanke middestand word die swaarste 
daardcur getref. Die regering durf nie van die naagstuk weg
hardloop <leur te skuil agter toestan<le in ander Iande, wat 
dan kamtie slegter sal wees as in ons land nie. Dit soy nie 
bout nie. 

\l'AARIIEEN LEI DIT? 

· W eet die regering waarheen sy getalm lei? Verlede week 
het die opskrifte oor drie a parte berigte in 'n J ohanncsburgse 
koerant 'n realistiese antwoord op hierdie vraag gegee. Die 
opskrifte lui: ( i) £75 per maand vandag te min vir stadslewe; 
(ii) Dagvaarding-,boom" in Johannesburg, Balju's en howe 
raak te min; (iii) Klere Skaarser en duurder. 

Is dit erg genoeg of verlang die regering dat dit nog doller 
moet gaan? Dit iy geen twyfel nie dat of die lewenskoste 
moet daal Of die inkomste van die ge~in.,hoof moet styg. In 
ieder geYal moet die wam·erhoudiog tussen inkomste en Ie
wenskoste, wat die gewone gesin vaudag slapelose nagte gee, 
herstel word. 

SEDISIE-SAAK 
WORD WEER 

Hl·.ROPEN 
Die Sekrctaris van Justisie het 

ncgc personc, van wie agt be
stuurslede van die Kommunis
ticsc party is, teen wie onlangs 
'n klag van scdisic teruggctrek 
is, in kennis gestcl dat die de
pnrtcment ·van voornemens is 
om die sedisie-verhoor te hero
pen. 

Intussen is daar ook 'n bewe
ging van die kant van die bc
skuldigdes aan die gang om 'n 
interdik van die Hooggcregshof 
te kry wat die Prolwrcur-gcne
raal en Minister van Justisie sal 
verhoed om die saak weer te 
open. 

'n Eis van £5,000 is teen. die 
Prokureur-Gcneraal in Trans
vaal ingcstcl op grond van be
wecrde wcdcrregtclike lnhegte
nisname van die Hooggcregshof 
op 16 Oktober nadat die saak 
teruggetrek is. 

Spanje Weer 
In Gedrang 

Die kommunisties-gedomincer
de Poolse afvaardiging op die 
V.V.O. hct nogmaals voorgc·stcl 
dat stappc gcdocn moct word 
om die bewind van Franco om
ver te werp. Daar is vcrklaar 
dat genl. Franco die Handvcs 
trotseer en sy houvas op Spanje 
verstcrk. 

Die politieke komitee van die 
V.V.O. het daarop besluit om sy 
verantwoordelikheid volgens die 
Handves in Spanje uit te voer 
sodra dit nodig mag wees. Die 
S.-Afrikaanse afvaardiging het 
buite stemming gebly toe daar 
oor hierdie sank gestem is. 

Die agitasie tt>en Spanje bet 
tot dusver slegs tot gevolg ge
bad dat die Spaanse volk m eer 
gebeg geraak bet nan Franco, 

In China Vandag 

RUSLAND KRY HOUVAS 
OP CHINESE SLEUTEL

PROVINSIE. 
Rusland is in die Ooste stadig maar seker be sig om alle gchiede wat 

vir hom strategiese en ekonomicee waarde b et met helmlp van sy 8atelliet
regerings binne die Kommunistiese invloedsfeer te plaas. Baie min van 
hierdie politieke spel het tot •dusver in die pers Yerskyn. Klein heriggies oor 
sporadiese grcnsgevegte tussen Chinese en Ru~'~siese eenhede bereik af en toe 
die Weste en is maar net simi>lomc van wat werklik aan die gang is. 

Die Rossiese aandag is op die 
oomblik toegespits op die Chi
nese hinte rland, en m eer bepaalll 
op die noordelike provinsie Sin
kiang, wat die slf'utel is tot die 
oorrompeling 'an China. \'ir 
Rusland is dit 'n natuurlike uit
breiding van sy politieke en eko
nomic!le agressie en h y is daar
om gretig om sy invloed so uit
gebreid moontlik in bierdie deel 
van China te laat geld. 

RYK 

Sinkiang self is 600,000 vicr
kantc myle groot en dus aan
sicnlilt groter as Engeland, 
Frankryk en Duitsland saam. 
Dit het 'n bevolking van H mil
joen siele wat uit veertien ver
skillende rasse bcstaan. Sowat 
ncgcntig persent van die lnwo
ners is Mohammedane. Die pro
vinsie i!l bt'sonder ryk aun olie, 
minerale en volgens aantluidings 
is daar ook uranium. Die meeste 
van die onderaard..,e mint'ralc is 
nog nie ontgin nie bt>hulwe die 
olie by \\'u Su en die goud by 
Altai. Gt>Nl wonder du!l dat 
Rusland HO begerig is om bierdie 
gebied in te palm nit>. 

Nog Pakistan, nog Indiil nog 
Afghanistan met hulle miljoene 
Mohammedane kan bckostig dat 
hierdic gebied onder beheer van 
die Kommuniste kom. Dit sou 
~n dircltte bedreiging vir hulle 
veiligheid word. 

Vanar 193t tot 1942 \\as om
trent die b f'IE' Sinkiang ondf'r be
b eer van K ommunistiese Uu!l
land maar us gevolg van die 
druk wat die Duitse regering op 
tlie Chinese !tentrale regering 
uitgeoefen bet, b et die Chinese 
die stryd tt't'n die Kommuniste 
in hierdie provinsie aanA"ebind. 
Die Sowjetgesinde goewerncur 
van die gebied, Sheng-Shi-Tsai, 
is onder hande geneem en daar 
is met hom afgereken. Die af
deling van die Rooi leer wat by 
Kami in Noord-Oostclike Sin
kiang gestasioneer was, het die 
gebied verlaat en Rusland hct 
al sy handelsagentskappe ont
bind. Ook die Russiesc politieke 
en militere adviseurs het na hut 
land teruggekecr. 

Om die invlocd van die Russe 
vir goed onder die water te druk, 
bet die Chinese aile pro-Kommu
nistc vervol~ en baie in die 
tronk gestop sodat die Kommu
nistiesc invloed stadig weggc
kwyn het, skryf 'n waarncmer 
van Review of World Affairs. 

KEERTERUG 

In 1944 het die ondcrsteuners 
van die linksgesinde Shcng-Shi
Tsai hom weer na vore gestoot 
en hulle posisie vcrsterk. Rus
land bet !IY deel bygedra deur 
'n rewolu!lie te stook ondt'r een 
van die grcnsstamme, di t' kazak, 
en bulle \1\n wapens tt'en die 
Chinese sentrale regering ' 'oor
sien. Hierdie stam woon a! 
langs die Russiese grens en is 
bekend vir hulle oorlogsugtig
heid. Sedf'rt 1944 bet een na die 
ander opstootjie gevolg t otdat 
die Kommuniste en rebelle teen 
die einde ,-an 19t4 tien "·an die 
noordelike di!>trikte van Sinkiang 
onder hul bE-beer gebad bet. 

Die meestc van die Chinese 
wat daar gewoon bet, is ver-

moor en die rebelle het hulle 
eie sta~t., gcstig met IIi as hul 
hoofstad. Hulle het Ali Khan 
Tura as die staatshoof uitgc
roep en hulle eie kocrante uit
gegee. Hierdie groep het in
tusscn die volslac satellictc van 
Rusland gcword en genict 
ondersteuning uit die Sowjet. 

\'ERDEUE POGIXGS 

In die hcrfs van 1945 het die 
Russe 'n nuwc poging aange
wend om Sinkiang in te palm. 
Om sy plan te laat slaag bet 
Jtusland weer 'n rebellie in Azer
baijan asook in Kardistan gc-

en Mobammedaanse Turke. 
Dokters, offisiere en vakman
ne i<; uit Rusland •anngebring 
om die rebelle by te ~;taan. 

In die winter van 1945/46 het 
die Chinese sentrale regering 
wat nog steeds in oorlog gewik-
kel was met die Chinese Kom
muniste in Scntraal- en Noord
China probeer om• 'n skikking 
met die opstandelinge en die 
Russe te bereik. Na sewe maan
de is daar geslaag om 'n kom
promis te bereik en 'n ooreen
koms is in Junie verlede jaar 
ondertcken, verklaar die blad. 

--···································----···, 
I 

KRUITVA1' VIR DERDE 
A 

WERELDOORLOG 

Bostaande kasrt toon die toneel van die belangrlke belange-bouing 
tussen die V.S.A. en S<>wJ•t Rusland. Amerlkllanse velllgheld vereis 
'n sterk J:Oe<]g<'111Dde en onaf'hankllke China. Die Kommunlate daar· 
enteeo verlaog die onuitputllke meosereserwea van China vir nul etryd 
om w~reldhe~rakappy. 

Toe die veral&lle JapanMrl Mantsjoerye verla.at het, het die Russe 
.,Chlneg~" Kommunlste lngevorr en hulle met die Japannera ae oorlogs· 
tuig tot die ta.nde gewapen. Hulle Is vandag die .,patrlotte" wat veg 
vir die ., Werkersrepubllek van Mantsjoerye•• ten elnde te verhoed dat 
die provins le by China !ngelyf word. Mongolii! Is reeds •o aodanlge 
republiek. Meegaande artlkel vertel dat die Rusae se jongate 1toot 
die verowertn~: v- Sinklang beoog. 

Die vr...-.; is : !"a&n tile Amerlkaners die Chinese Sentrale regerlng 
van Chlanr; Kai·Shek betydl ondersteun teen die Kommunlsle met 
de•kundiJ;eo, wapens en geld; or gaan bulle die Russe toelaat om die 
h• le China In te palm? 

6..--·--·· .. -----·----------------""' 
stook. Die relwll~> bet daarin gc
lllaag om bul magte vooruit te 
skuif en die enig.,te grootpad 
wat Sinkiang mct China verbind, 
afgesny. Ter!>t'lfdertyd b et 
grot>pe rebellc vnnuit Rusland 
oor die grens gcstN•k en 'n ann
val OJ) die Chitw.,e uit die suide 
gcloods sodat dit> (gebied ook 
, ·an Indie gcisolcer is. In 1946 
bet bulle bul doel bereik en all(' 
,·erbindings met Indie vernietig. 

Bit>r<lie Kommunisticse re
bcllc is deur dit' Russe geor
guni.,t't'r e n ,-an \\apens voor
sit•n. Bulle bet oor ullerlei mo
dcrn(' wapens bE-skik en is soms 
d eur 'n lugmng ondersteun, e n 
h t>t van 'n basis in Sinkiang 
of direk uit Ruslnnd gcopereer 
en is geklee in Russiese uni· 
forms. Bulle · bt>staan boof
saaklik uit Russiese burgers 

' 

RUSLA .. ~D BEBOU 

Die Chinese sentrale regering 
het hulle bclofte gchou en vrye 
verkiesings het plaasgevind. Die 
J{ommuniste bet egter nill bul 
woord gebou nie en dit nit' ge
doen nie mct die gevolg dat drie 
van die noordelike di, t r ikte van 
Sinkia ng nog onder volle bebeer 
van Ruslaml is. 

Met die ondersteuning en 
goedkeuring van Rusland 
loods die kommuniste tans in 
die gebied 'n anti-Chinese pro
paganda-veldtog. Die stof 
daarvoor word deur die Rus
siese konsul In die gebied 
voorsien. Hoewel die Chinese 
sentrale regering troepe in die 
gebied vermeerder het, is hul 

(Vervolg op bladsy 5, kolom 4) 
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BLADSY VYF 

Wat Is 'N 
Gesagstaat ? 

• 
Mnr. Ben Pienaar, Kaapstad 

skryf: Ek het 'n brief aan Die 
Burger gerig in 'n eerlike po
ging om klaarheid te probeer 
bring in 'n saak wat Afri!&:aner
en nasionale samewerking ver
troebel. Die Burger het dit nie 
geplans nie, maar wei die vol
gende daarop gekommenteer: 

slagspreuk voortaan aanvaar: 
Eerlikheid, openhartigheid en 
regverdigheid! 

In die stryd wat voorle, meen 
ek, dat soos dit die blankes te 
doen is om buite hul verskille 
saam te werk tot 'n gesonde 

r s~~~~~;~~~~;~]' 
~·-----------------------
kleurbeleid, ooreenkomstig dr. 
Malan se oproep, so ook is dit 
ons nasionaalgesindes te doen, 
om afgesien van ons onderlinge 
geskille, heelhartiglik saam te 
werk teen ons gemeenskaplike 
vyand. 

,Die twee Republieke was net 
so min gesagstate as wat Sow
jet-Rusland 'n demokrasie is". 

My brief het as volg gelui: 
Nie Misleiding 

Ek merk op dat dr. Malan 
herhaaldelik op vergaderings as 
rede waarom die Nasionale Par
ty nie met die O.B. kan saam
werk nie, aanvoer dat die O.B. 
glo 'n soort van Nazi-diktatuur 
voorstaan. Nou, ek kan en wil 
nie glo dat so 'n waardige heer 
as dr. Malan hom aan opsetlike 
misleiding sal skuldig maak nie, 
daarom moet ek aanneem dat 
hy en alma! wat hierdie bewe
ring huldig, nie op hoogte van 
sake is met die O.B.-beleid en 
standpunt nie. 

In belang van die eenheid 
waarna ons alma! uitsien en so 
vurig verlang, wil ek dan graag 
deur middel van u blad die 
saak probeer verduidelik soos ek 
as O.B. en 'n getroue Ieser van 
Die Burger dit sien. 

Wei staan die O.B. 'n gesag
staat voor, maar 'n gesagstaat 
hoef net so min 'n diktatuur te 
wees as wat demokrasie nood
wendig beliggaam moet word 
in 'n Brits-georienteerde parle
mentere partystelsel. ,Gesag
staat" d.i. staatsleiding deur 
vakkundiges, beteken 'n staat 
wat op gesag van die hele volk, 
in wie se diens dit staan, berus. 
Enersyds moet dit verteenwoor
digend wecs van die hele getal 
van die volk (d.i. alma! wat 
burgerreg het, en in ons geval 
sluit dit Engelssprekendes ook 
in) en nie net dcel daarvan 
nie. Andersyds moct aile be
lange van die volk daarin ver
teenwoordig wees en nie net 
politieke belange nie. 

Die wcrklike vorm waarin die 
gesagstaat beliggaam word, kan 
dan Of demokraties of diktato
riaal van aard wees. Sover my 
kennis strek, het die moderne 
geskiedenis nog net drie voor
beelde van gesagstate opgelewer 
t.w. die Transvaalse en Vry
staatse Republieke (demokratie
se vorm) wat egter nog nie 
pcrfek was wat belange-verteen
woordiging bctref nie, en die 
huidige Portugese Staat (dikta
toriale vorm). Die Duitse en 
Russiese stelsels in hierdie tyd, 
is nie voorbeelde van gesagstate 
nie, dit is partydiktature met 
party-lciers in die rol van dik
tators. 

Wat die O.B. voorstaan, is 'n 
uitbouing van die ou Republi
keinse stelsel. Die volksaard wat 
weerspieiH moet word in die 
staat, word aanvaar as die 
Christelike, Nasionale, Sosialis
tiese volkskarakter wat aan ons 
eie is, nieteenstaande enige 
woordsmousery. Dit is dan ook 
wat genl. Hertzog kort voor sy 
dood gesien en bepleit het. 

Daar is wei beginselverskille 
tussen die O.B. en die H.N.P., 
maar 'n opcnhartige bespreking 
in goeie trou sal tog eerder toe
nadcring as verdere verwydering 
mcebring. Vera! plcit ek hier, 
geagte Redakteur, teen die be
leid van u blad hieroor. Trouens, 
baie lede van die H.N.P. het hul 
onomwonde uitgespreek teen 
sommige van die inherente 
swakhede van ons huidige rege
ringstelsel. Net so sal daar in 
die stelsel wat die O.B. voor
staan ook nog tekortkominge 
ontdek word. Ons is egter tog 
van een bloed, een volk en trou 
slegs aan een Vaderland ver
skuldig, met gelyke burgerregte 
en belas met gelyke burgerpligte 
in die gesonde uitbou van ons 
Vaderland. Laat ons dan as ons 

Mnr. Wallie Melville, River
ton, oor Kimberley, skryf: Na 
aanleiding van die opskrif en 
voetnoot waarvan u my brief 
voorsien het in u geeerde blad 
van die 5e deser, word ek ver
plig om weer van my tc laat 
hoor. 

As 'n getroue leser van u blad 
en geesdriftige vir die O.B.
beleid, hct u my seerder gemaak 
as wat u seker bedoel hct. 

Die onderhawige opskrif is nie 
'n baic goeic keuse nie. Maar 
gestel daar is misleiding (~k 

bedoel dit egtcr nie) dan is dit 
nog geregverdig met die oog 
op die verkicsing van 'n Na
sionale Regering, vertecnwoordi
gend van aile Boere. Laat my 
ook toe om u daaraan te berin
ner dat die K.G. self gese het dat 
dit nie saak maak hoe ons 'n 
Republiek kry nie: Omnibus, 
Blunderbus, Stembus; solank ons 
dit net· kry. 

In elk geval, ek begeer same
werking tusscn aile Afrikaners; 
(selfs met hulle wat nog nie 
daarvoor te vinde is nie) ek be
ywer my daarvoor en dit en 
niks anders nie was dan ook die 
enigste motief van my vorige 
skrywe, die doe! waarvan ek tog 
seer sckcrlik nie self gaan ver
ydel deur met u te redel{awel 
oor u voetnoot nie. (Byna het 
ck gese oorbodige voetnoot). U 
word verwys na 'n soortgelyke 
brief van my in ,Die Volksblad" 
van die 3e deser, die inhoud 
waarvan u behoort te oortuig 
dat my bedoelings opreg is. 

Baie duisende regsinnige Afri
kaners waardeer die O.B. se po
gings tot samewerking. Gaan 
voort daarmec want daar is 
mense in sekcrc kringc wat sal 
m6et insien dat die tans bc
staande kunsmatigc onenigheid 
noodlottige gcvolge vir ons volk 
sal meebring, en nie Ianger kan 
voortduur nie. 

Mag die onophoudclike kwink
slae en logiese bcredeneringe tog 
spocdig bei:iindig word en ons 
volk saamgesnoer word in 'n 
magtige rotsvaste Bocre-cenheid 
waarvoor veldmaarskalk Jan 
Smuts en die syne teen wil en 
dank sal m6et swig. 

(Ons waardecr die gees van 
bostaande brief, en indien ons 
geagte korrespondent vocl dat 
die opskrif sy standpunt nie reg 
laat wedervaar het nic, wil ons 
ons spyt betuig. Verswyging van 
beleidsbeginscls is opsigself-en 
vera! wanneer die gelcentheid 
nie daarna vra nie - nie nood
wendig misleiding nie, en dit is 
blykbaar wat ons korrespondent 
in gedagte gebad bet: Die O.B. 
moet met die oog op die nade
rende verkiesing sy ideologic 
bietjie op die agtergrond druk, 
omdat die verkiesing nie oor 
daardie ideologic gaan nic. Dit 
is in elk geval die Ossewabrand
wag se standpunt. Die ongeluk 
is net dat dr. Malan as cis vir 
samewerking die O.B.-ideologie 
inslcep - die O.B. moet cers 
formecl en openbaar sy stelscl 
vir die Republick afsweer. Dit 
is hecltemal iets anders as vcr
swyging; dit is openbare ver
loening, en daarmee maak nie 
die O.B. nie, maar dr. Malan die 
O.B.-ideologie tot strydvraag in 
'n verkiesing wat nie oor die 
Republiek, en dus ook nie oor 
die staatstelsel van die repu
bliek, gaan nie . ...- Red.) 

PE.NMAATS 
Die volgende twee maats is 

albei 17 jaar oud en wil graag 
met Boere-seuns en -dogters 
korrespondeer. Skryf aan hulle 
en vertel bulle hoe julie die 
Elandskraal-laertrek geniet het, 
of hoe julie al uitsien na die 
Franschboek-laer wat voorle. 
Vertel ook alles omtrent julie
self, julie skool, dorp, Bocrejcug, 
ens. Hullc kan natuurlik ook 
aan mekaar skryf: 

Mcj. Martel Johanna Koege
lenberg, Swartvlci, Kamieskroon. 

Mej. Bets Kellerman, Tuin
drift, Koringberg. 

(Vervolg van blads;- ') 

Ek het cnigc sjokolade mee
gcbring, die vier meisies bet my 
uit pure vreugde omhels en ek 
kon vir die oomblik gladnie ag
terkom wat die oorsaak van 
hulle skielike blydskap was nie. 

B ulle bet niks anders om te 
dra as ou gelapte mansklere nie. 
Bulle besit geen k lere, skoene 
en geen kouse en dergelike 
d inge n ie. Ek stuur hicrmce 'n 
maat vir skoene en al kry julie 
ookal net ou skoenc in die han
de sal bulle oneindig verheug 
wees. Praat tog asseblief met 
julie vriende oor hierdic dinge 
en miskien sal daar darem nog 
iets van kom. 

Voedselstowwe soos koffie, 
tee ens is ook gladnie meer hier 
te kry nie. 

VIR PfRSOOnLIKf tRIS~fiD 

J.<WV· 
f+lUdeCOLOGnf 

£nieste Suid-A[rikoonse Distribueerden 
H . J, NIEHAUS (EDMS.) BEPERK, 

Posbus 2108, Kaapstod. 
Posbus 1183, Johonnesbur,, 
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AFRIKAANSE PRODUK 
DIT IS 'N SUID-

By die Bioskoop 

· n koel sagte 

aret-Ronde 

Kommand 

me« vriende 

.. oral in die 

land rond." 

20 vir 1 td. 
Ook te koop teen Z/Z vir GO, ll¥.t<J, vir 10. 

(Vervolg van bladsy 4) 

besig om 'n politieke neerlaag 
tegemoet te gaan. 

Die Kommuniste, met die 
hulp van Russiese offisiere, 
eis tans volle selfbestuur en 
voer aan dat Sinkiang nader 
aan Rusland en Turkye staan 
as aan China. 

Dit is duidelik dat Rusland 
begerig is om 'n pan-Slawiese 
ryk in die Ooste met hoofkwar
tier in Moskou te stig. Hy het 
reeds sy greep verstewig en so
wat 7 miljoen siele in hierdie 
gebied onder sy beheer geplaas. 

Hierdie Russiese ,anneksasie" 
van die noordelike deel van 
Ch ina terwyl Ch ina op sy beurt 
besig bly om 'n u itputtende oor 
log te voer teen die Chinese 
Kommuniste ('n oorlog wat jare 
a l duur) bet tot dusver in 'n 
stilte plaasgevind. In ingeligte 
Amerikaanse kringe beers die 
oortuiging dat Russiese agressie 
in China die casus belli vir 
die derde wereldoorlog gaan 
wees. 

KORRESPONDENSIE 

,,Non P olitical": U naam en 

adres moet u brief vergesel, al 

word u brief onder skuilnaam 
gepu bliseer. 

fs .J/1edisy ne 

.Jf oodsaaltZik ? 
..!}! 

Die Natuurwetenskap 

se nee! 

BEKAMP SIEKTE MET 

DIE JONGSTE WETEN

SKAP~E METODES 

Met Verbasende Ultslae 

GEEN MEDISYNE! 

GEEN OEFENINGE! 

Die H ardnekklgste Kwale swl« 

Die wetenskap bet nou uttgevlnd dat 
sodra 'n besmette Jlggaoamsdeel sltoon
gemaalt word van sy glf of onautwer
hede, die sleltte verdwyo. Deur die 
toepaslang van ons wetenskaplllte me
todes bet dlt nou •n maltlllte taalt 

geword. 

Dlt maak ole eaak boe ernstlg of aoan
houdeod u ltwaal 1a ole - selfa 801 1• 
dlt as cbronles of ongeneeslllt bestem
pel. oaar is boop vir u. Geen medl
syne of oefenlnge benodlg nle. U sal 
onder geen verpligtlng ata.an ole. Skryf 
aan ons en verstrelt volledlge beson-

derbede In verband met u kwaal. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 

P osbus 1886 - KAAPSTAD 

STEENMAAK~ 
MASJIEN 

.. Die Kleine Wonder" 

(Vir die maak van Sementstene) 

Maak standaard-grootte Sement

stene (9 dm. x 4~/16 dm. x 3 dm.) 

Doen navraag by u naaste Han

delaar o/ skryf direk aan: 
Fabrieksvcrteenw.oordiger: 

JOHANN 
Posbus 18, 

H. BUHR. 
Hopefield. 

Handelsnavrae word verwelkom. 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
TABIEF \"lR OF.KL~Ssii•JSEJ:RI)t; AD\"EBTEXSIES: 

U ul!iboud•lll<l' Jitnnl~llt" lnCt: 
(Verlowing, huwellk, geboorte, aterfgev&l, In memoriam, gelukwenstng, 
ena.) 1d. per woord; minimum 3 1· per plaslng. Voorultbetaalbaar. VIr 
herballnga 2:1 pat. afelag. 

Uandtlo&d\ nu-nol«-e: 

Eerete plaslng, 2d. per woord. VIr herballoga 2:) pst. af•lag. 

lntektngtld op .. Dlt O.R." <• t ,..kyn " etkllks): 10/- per Jaar of 5;. per 6 maande. 
Vooruitbeta.o.Ibaar, stuur a<lvertenllegeld en beetellings na Posbus %8, SteUtnbo~d•, 
en lntekengeld na I'Otobua Hll, Kaapsta d. 

BENODIG 

AKT IE\\ E \ "()()(0 11\N met onder
vindiog van algemene hot rdery up 'n 
Karooplaa... Kennl~ van okape eerate 
verelate. Meld ouderdom, onrtcrvln· 
ding en aalaris verlang.--1\. \ JL.I()t;x, 
Bloemhor, Richmond. 19/11/3. 

TWt.:t: J' LU<SJ·:, eerllk en sober 
on~e.-trondo \'()OnnannP om to help 
gcdurende tydperk 1 ~·ebruarle tot In 
April. Skrywe omtrcnt eala'I'Ia en 
ander besonderhede aan .,\\-1L Wt:t:-t'," 
Avondson, BreUrlvler. 11/11/3 

BO])IE, PLAllo'TE EN SAAD 

R ESTl'l OESt:R'rJFISt:ERDF. OROE~
TEsAAD.-Pryslya verkrygbaar. Be8tel 
al u benodlgdhede K.B.A. van: PRE
MIERS, SCHOEMANSHOEK. 20/8/TK 

Olio~;.-. ... '·"'-~ ». - Detroit en Eglp
lleae plat beet 7 / 6; Cbanteney-wort~l• 
10/-; Beauty- en Warglobe·tamaUe• 
3:>1 ·; Tom Wata<>n-... -aatltmotn 10/ ·; 
Kropslaat 1716 per lb. Alma! 6d. duur
der per l,ilb. Handelanavrae verwel
kom. - KARROO-SAADVERSPREl· 
DERS, Poobua 107, OUDTSIIOORN. 

20/8/TK 

PAT.~Tftil:\'KJi.-Topranke In voor• 
raad, mool uatgeloop, 6 mnande, 9/· 
per 1.000; wit, drle-moon<1e, 81- per 
1,000; Borrle, 101· per 1.000. 
l'A't ,\TS.-121- per eak. K.M.B. 
Celewer Serpentlne.- 11. KOt :Lot·st:, 
t'/s Serp•nllne, George. 

G!ll/TK 

In:Rti OI.O'r ae meestorllke Dnhlia· 
•orterlngs In keurlge g•sorteerde kleuro 
ve.rseker prng en tevredenhehl ! Son· 
atraaHJitdaag-Veranmrllng: onoortrer
bare reuse van pra•g. 00/· per doayn, 
27/6 vtr 6. Son~kyn-Versnmellng: vir 
any en vertonlng 40/· per dosyn, 22/6 
V<r 6. Tulnversnmellng: 30/· per do
syn, 17/6 vir 6. Otlern: Keurlg•te -
nuutste pryawennera. 6 tern 3~/ ·. Be· 
stel nou vir Oktober planttyd. - IU:R· 
BOLDT'S, Poabus 660, JOHANNI-.:S · 
BURG. A/917 flXll 

GDIENG 
~ft:l' BF.I.s.-Ons sal u hula or 

kantoor volledig Meublleer teen bllllke 
ma:M~delik&e paalemente. Spealale 
kortlnr;s vir kontant beatelllnt:;s. Skryf 
om o~ volle<llt;e katnlogua met prya
lys. Ook In voorraa<l ~ Vraadloae, 
wlndlaalen , llnoleum· vlerkante van 6 
vt. breedte vir k ombuls, alumlnlum
kaatrolle In atelle van 3. ena.
r :>. JK\ \ II;{ Ut ,l." n; J)\1,...) B t'K., 
Victorlawcg 171, Woodstock . 

12 111/ TK 

:ll t:t Ht: r~"· - B..,paar h<lOderrte 
ponde deur u meubels dlrtk vno die 
fabrlek. k.m.b., te k oop . 

Raa<lplf'tJt: :o.n:r, .:\t:t:TJU,I!'ic;, 
Hooratraat 347, Foon 1253. Paarl. 

19/ 11 / TI<. 

t>KOJ!:~&EPAI&II.SIE8. Onderat eUD u 
mede-Atrlllaner en weu veraeller VIUJ 
die beate dlenate b y VOORTREK.KEH 
8KOJ:NH08PlTAAL, Langetra&t 2111, 
KAAPSTA.O. Foon 301M. 48711/28 

\1 All< ' !> CONCRETE l'KODUV'U~. -
'rerauo Kombula- en Handwaaba lllle, 
Haddena, SepUeae T en.ICa, Pilare, Vloer
tl!ela, Voer troe. E olgleta lo b et on. -
IJirekteur e : P. W. en P. G. VAN 
til!)l!:R VB:N, P ot gleteretraat 258, PftE· 
TO RIA. 

HOBLOSIE])IAKER 

DESKVNDIOE BERSTELWERK aan 
B or10111ea. Aile werll. word cewaarbor l 
en apoedtge a riewertng. - P . P RETO
RIUS, K eerometraat 18, Kaapatad. 
(Voorheen K erkatraat 69). F oon 2-M:Ii 

RADIO 

LOL'\\' E~ LOt;W, die Beroemde 
Radlo-lngenieurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en berstel Radio's en Elektr1e~e 
Toeetene. CeregiStreerde ElektriSite~ta· 
aannemera. Foon 9-8435. 

SOUT TE KOOP 

BOIE.KE-l'AK.KET. - Nege aakke wit 
vee- en 100 lb. fyn botteraout £2-10-0. 
Nege aakke eneeuwlt en 100 lb. fyn 
botteraout £2·13·6. Vry gelaal aout
werke. Beste!: KOM DTE. MEV. MAR· 
TIE Vl!;NTER, P /a. No. i, Arbeidsloon, 
BLOEMF ONTEIN. 21/r>/TK 

VIUENDE: Ek Iewer sout in goe!e 
graansakke-Al, 59/-; No. 1, 54/-: en 
No. 2, 49/- per ton. Tevredcnheld 
gewaa·rborg en onmiddelllko versen
dlng.- s. J. DE BEt;K, Soutwerke, 
P.K. Florlsbad. 5/11/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

BR.\NDHOt;T.- Wattle, 9 dulm 
gesaag, H/-, gelewer Mollissima-
aylyn, oor Creyton. Pryse vir pale, 
droppers, ens .. op aansoek. Bestelllnga 
word stlptellk ultgevoer.-Ht;N~"JE 
.\lt;:\TZ, Privaatsak, Greyton, Natal. 

12/ll/6B 

Hl\\ELIKE 

Hlermee wil ons, CHRIST J N_, van 
Ole Paone, Moorreesburg en llELA
) lU;:\E van Velddrlft, aan familie en 
vr,ende bekendmaak. dat ons trou cp 
29 November o.v. om 2.30 n.m. In 
die Groote Kerk, Kaap~tad. 

Ontbaal: Clet:;hOrn en Harris. G•en 
kaartJiu Ill :Moorreesburg en Velddrlft. 
Tele~tramm<' : Die Paone. ~loorrees· 

burg. 19 / 11 / l. 

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

HET U U INTEKENING 
OP DIE 0.8. HERNU? 

So nlf', 11tnnn u In flf't 'aar flnt toellellfllllfl aaa • 
nlfrf'll blnn~>lu,rt fl#' lltnnk word. 

Dlf' 11t~tllf~>l , .,., lcomlllando-lntehe•i•g •et op 
30 Junlf' lnn11lf'flf' c·er~·trl. Vanal I Jalle tehen 
alma I r~t(1tdr#'#'llll tef'n I 0/- pf'r Jaar op file ,,., 
in. Om ll#'lu•r if' mnak flat • fJf'f'll altgal£e van 
on11 nmptf'llll f' mondlltuli 11111 ml• 11le, •oet • 

•onmlfldl'lllll ondf'rlltannfle t.•or,. voltool ea •••• 
mt.>t a lntf'kf'llgf'ltl poll. 

\' l.J I, ASS EBLIEF BIER IN 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG (EDMS.> BEPERK, 

POSBUS 1411. 
KAAPSTAD. 

Geagtc Heer. 
Ek het tot dusver ,DIE O.B." deur m iddel van d ie 

kommando ontvang en neem daarvan kennis dat inteken
geld vanaf 1 Julie 1947 rcgstrccks aan Voorsla g <Edms.) 
Bpk., vooruitbctaalbna r is teen 10/- per jaar. 

Gaan asscblief voort om , DIE O.B." aan my adres t e 
stuur tot ek u in ken nis stcl om tocsending te staak. 

Hiermce vind u die bed rag va n .... .. .......................... . 

vir ........................ jaar/e sc intekengeld . 

Na11m: ............... .............................................. . ..... ........ .. . 

Posadres: 

Datum Handtekening 

,O.B. Bly Stryd- en 
Eenheidsbeweging 
Van Afrikaner'' 

, Die O~>sewabrandwag bet konsekwent getrou gebly aan 
sy roc)ling as die eenbcidsbeweging van die Afrikaner. Hy 
was getrou nie aileen in die jare toe die republikeinse gees
drif a ile Afril<aners besiel bet nie, maar ook tydens die moei
like twisjare toe Afrikaners deur sekere leiers aangemoedig 
was om onderling te baklei. As beweging wat die Afrikaner
volk moes benug met die nuwe eenbeidsgedagte, bet die Osse
wabrandwag konselm·ent geweier om 'u vyand in 'n mede
Afrikan('r . t e sien en kant te kies teen sy eie bloed. 

So hct gcnl. W. R. Laubscher, 
voorligtingsoffisier van Wes
Kaapland, vcrledc Donderdag
aand in die Collingwoodsaal, Ob
servatory vcrldaar. Komdt. A. 
Bredenkamp het voorgcsit. 

Spr. het die stryd en bcteke
nis van die Ossewabrandwag be
handel en aangetoon dat die Os
sewabrandwag die enigste orga
nisasle is wat konsekwcnt die 
republikcinsc gcdagte vcrkondig, 
en dat hy nic ccn cnkelc van 
sy beginsels vir tydclikc voor
dcel afgl•watcr het nie. 

EE~IIEID 

In die moealikc jare toe die 
impl'rialisties<• golf gedreig het 
om die rcpublikl'inse golf tc ver
swl'lg, <'n dit soms mol'ilik was 
om helder tc dink, het die Os
sewabrandwng, en by name sy 
Leier, dr. Hans van Rensburg, 
gewcler om diP slryd teen mede
Afrikant•rs nan te bind soos an
der le!crs wei gedoen hct. Die 
O.B. het selfs nie teen die rooi 
lussic van die soldate vasgekyk 
nic, maar vPcll'<'r hul Afrikaner
blocd rnakgt•sien. 

Dil' politit•ltl' ontwikkt'ling- van 
~·:mdag ondt•n.trc•t•l) dat d it> t'l'n
lwid ... l<•iding \an <lit• K.G. gt'rl'g
'\t'rd ig nas. 

STR\' J) 

D ie O.B. e n A.P. kan saam
werk omdat albei die noodsaak
likhcid van die eenhcid van ons 
volk besef en omdat die A.P . 
die voortsetting verteenwoordig 
van die H ertzog-bcleid wat 'n 
lewensbelangrike begins«>l voor
op stel en dan almal wat wil 
saamwerk uitnooi om mcc te 
doen in die stryd. H ierdie een
heid is nodig omdat ons volk 
bedreig word deur 'n kleurge
vaar wat in wesc 'n kommu
nistiese gevaar is. 

Die O.B. sal sy deel bydra en 
sal d iegenc wat sy hulp w il he 
bystaan om ontslae te raak van 
die Smuts-bewind, het gcnl. 
Laubscher besluit. 

KERSWENSE 

Ons lesers word daa raun 
herinner dat Die O.B. sc nd\'t'r
te nsiekolomme op 17 Desembt• r 
weer soos voorheen beskikbuar 
sal wees vir K en.wense. Ad~·er
ten~;ies moet die drukkt'ry egtt>r 
~·oor IS Desembe r i>E'r<'ik. 

i'LlJ.l.MVEE 
Ole llee&e ~-a PLUDIY'£& 
.1UEM8 • -Iller P.KQD(J](ft -.. ·- ... 

C. M. ELOFF EN KIE. 
,._,) lip. 

IIOIUCMA&K (P..... 11U) l'f--

Verjaardagketting 
:SO\ 't"fltbfir : 
19 Hilda Morland, Franschhoek. 

Hereulea Lotter, Fran•chhoek. 
Rlnska van Achterbergh, Johan· 

nesburg. 
Catherina Ctrlcke. Frankfort. 

%l Dulcie Hopkins, Stellenboseh. 
U Anna de Beer, Kakamas. 

Ell.abetb Venter. Johannesburg. 
drift. 

Catharlna Nleuwoudt, Buurm...,s-
23 Oe Ia Rey Nel, Port, Elizabeth. 

AnnemaTie Hugo, Fransehboek. 
%4 Cornelia Fouche. Stella. 

Hendrlna Wataon, Johannesburg. 
211 Johannes Aggenbacb, Kakamas. 

Ma.rtha Pretorlus, Frankfort. 
27 Enlta Roux, Paarl. 

Johannes Wagener. Oudtshoorn. 
Catharlna Venter, Derby. 

211 Aletta Nel, Aughrables. 
Catrlna Boles. Parys. 

%9 Set•le du Toll, Wellington. 
Helena Gunter, Pa.arl. 
Aletta Engelbrecht , Groot Ma·rlco, 
Hermina Kilian. Ml<luelburg, T vl. 
Hermann~ Sleyn, Frank fort. 

J)('ll~mb~r : 
1 Dan du Toll, Wellington. 
2 Jacoba Coetzee, Beaurort-Wes. 

Johanna van der Merwe. Welling· 
ton. 

Heater Loubser, Kllpheuwel. 
Charel Kruger, LuckhoCC. 

Franse Verset 
Teen die 

Kommuniste 
Daar is 'n kragtige verset aan 

die gang teen die Kommuniste 
binne die Franse vakbondbewe
ging en die jongste besluit van 
'n aantal vakbondleiers om te 
protesteer teen die omskepping 
van die vakbondbeweging tot 'n 
wcrktuig van partybeleid, word 
beskou as 'n nuwc beklcmtoning 
van die ongcwildhcid van die 
K ommunistc in Fra_nk ryk se 
vakbonde. 

Die afstigting van aparte 
grocpe en die daling in die ledc
tallc van d ie vakbonde, word ook 
beskou as 'n verset teen d ie 
lcicrskap van die Kommuniste 
in die vakbondwese. 

<Vervolg van bladsy 1) 

POLITIE K E l\IOTIEF 
Luidcns 'n berig in Die Ya

dt>rland is minstens een getuie 
van oorscc reeds op pad na die 
Unie om deur die regering ge
bruik te word in sy veldtog van 
inhcgtenisnamings van vooraan
staande Afrikaners op aanklag 
dat hulle in die oorlog met die 
vyand geknoci hct. 

Scdert 193R was die Ossewa
brandwag die enigstc bcwt·ging 
van die Afriknnervolk wat die 
stryd van die Afrikaner vir 'n 
Republick l<onsekwcnt volgehou 
het. Hy hct nie dit! papbroek
houding van protcsteer inge
necm nit•, maar hy het daad
werklik gcvcg. As 'n volk nie 
offers bring vir sy ideate nie, 
dan gaan daardic idealc verlore. 
Die rt•publikeinse idcaal !ewe 
vanclag nog in die sl•oot van die 
volk omdat die Os::;ewabrandwag 
daardie stryd wakkcr gchou het 
- en die O.B. is die enigste wat 
dit gctlocn het. 

VERSUGTING OM HULP 
UIT DUITSLAND 

BEGI~SELS 

Sonder om C<'n oomblik te wei
fcl het die O.B. konsckwent by 
sy bt•ginsels geslaan. Dit is be
laglik, het spr. gesc, dat partye 
hul bcginscls kan weggooi, maar 
as partyc tog bly voortbcstaan ; 
en dat mcnse wat twintig jaar 
gelcd<' by 'n party aangcsluit 
het vnndag nog lcde van die 
party bly wnt nou hccltcmal 
ander beginsels huldig. 

D i<' O.B . Jwt geltom om ~;tund
houd«>ndl' lwginst>ls in die ·s koot 
~·an <li <' ~-olk in t e dru. Hit>rdie 
b«>gins<'l'o is nit• \·an verbyga un
dt' uard nil', maa r <'Wige bt'la ng. 

Die vollt is vandag lamgeslaan 
omdat daar al so baie beloftes 
ann hom gemaak is en nie een 
het in vervulling getree nie! hy 
sit vandag met die hande gevou 
em hct nie mccr mocd om op 
le staan nie, hct gcnl. Laubscher 
verklaar. 

AF UIKANERPARTY 

Met vcrwysing na die same
werking tussen die O.B. en A.P . 
het spr. vcrklaar dat die Osse
wabrandwag nie meer Ismael is 
teen wic nlmnl gekant is n ic, 
maar hy hct 'n vricnd en bond
gcnoot in die pcrsoon van mnr. 
N". C. Havcnga en die Afrikancr
party gckry. 

Hoe boog die nood werklik in Duitsland is, spreek uit 'n 
brief van een van die gedeporteerde Dultsers wat onlangs met 
die Winchester Castle vertrek bet en nou in die Britse be
settingsgebied van Duits land saam met familiebetrekk.inge 
verkeer. 

l'lnr. Brian Norgarb, wat bierdie brief ontYang bet, deel 
mee dat die skrywer 'n nugtere sakeman nn middeljarige 
leeftyd is. Die gedeporteerde skryf: 

Ek het nou in Duitsland aan
gekom. Ons het van E ngeland 
na Holland gevaar en vandaar 
met die trein na Duitsland. Dit 
s ien so treurig bin uit dut ' n 
mens dit gladnie duidelik ka n 
beskryf nie. Mense het my af
gcraai om na die Russiese sonc 
te gaan en nou woon ek by my 
jongste b roer wat ook met sy 
familie van d ie Russe van Ost
selbad-Ahlbeck na hierdie ,ei
land" gevlug het. 

KLERE 

Ek moet soms ween. My broer 
het vier mooi en goed opge
voede dogters. D ie ouderdomme 
van h ierdie arme meisies is 23, 
21, 18, 17, e n geeneen van hulle 
het iets om aan te trek nic. 
Hulle kan geen skoene, ta nde
borsels, kamme of de rgelike ar
tikels koop nie omdat hierdit' 
dinge onverkrygbaar is. So kan 
julie 'n begrip vorm hoe vcr
skriklik d it h iereuitsicn. 

Dit is smartlik dat ek hierdie 
arme mensc nie kan help nie 
want ek sit self ook in hierdie 
ellende. Mens kan dit gladnie 
beskryf nie. As julie dit maar 
net kon sien! 

Liewc vriende! As julie 
maar net kleinigheidjies kan 
stuur sal die meistes vreeslik 
bly wees. Kyk tog of julie 
asscblief n ie iets kan doen vir 
hicrdie arme kinders nie. 

Dit is vir my v reeslik swaar 
om soiets aan julle te skryf, 
maar dis juis omdat ek julle 
leer ken hct en weet hoc goed 
julle gesind is dat ek dit waag 
om aan jullc te skryf. Ek ver
t rou ook beslis dat julie sal 
help. 

EEN KA..)lER 

Ons woon almaJ h ier in een 
kame... Ste l julle maar net voor 
hoe dit moet wees. HiE>roor kon 
ek m y trune nie bedwing nie. 
Ek ka n bulle met niks help nie. 

<Ve rvolg op bladsy 5) 
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BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN W.OENSDAG, 19 NOVEMBER 1947. 

BOEREJEUGLAERTREKKE 
>>Die wa - >n sterke man is hy; 

die tent - >n taaie vrou is sy. 
Jul het die nasie uitgelei) 

Sy boei ontbonde.n 
- Totius. 

So was die wa en die tent die bakermat van die Boerevolk. 
Dit was nie slegs die trekwoning van die eerste pioniers nie, 
maar ook die wat na hulle gekom het, het hulle maar gereeld 
op die wa of die tent verlaat as daar moet getrek of gejag 
word, by nagmaalstye, of wanneer oorlogswolke saampak 
en die kommandolewe roep. En watter droewige rol moes 
die wa nie speel toe dit duisende vroue en kinders van 
brandende plaaswonings moes wegvoer na konsentrasiekampe, 
waar die tent weer as woning, hospitaal, en sterfhuis sou 
dien nie? , 

Geen wonder dus dat die Afrikaner sy nasionale feesdae 
by voorkeur in tente in die vrye veld gaan vier nie. So 
was daar in Desember 1938 'n reuse volkslaer· buitekant 
Pretoria opgeslaan, en in daardie Eeufeesverrigtinge was 
dit die ossewaens wat die hoofrol gespeel het. 

Ook met vakansietye is ,uitkamp" vir ons 'n ideale 
manier om die dae deur te bring. As die Boerejeug gaan 
,laertrek", is dit dus 'n ingebore begeerte wat tot uiting 
kom. Ons hoef slegs vir hulle die geleentheid daartoe te 
skep, en hulle sal nie op hul laat wag nie! 

Om so 'n skaar geesdriftige jong Afrikanertjies byme
kaar te he vir 'n week of meer, skep dan ook 'n unieke 
geleentheid om hulle voor te Jig op allerlei terreine wat sal 
hydra om van hul wakker, gedissiplineerde, en gesonde 
Boereseuns en -dogters te maak. Vaste laerreels word ge-

jKEUR/GE OP1 REDE I 
... . ---------------- ~ 

hoorsaam, en elke dag is daar 'n vasgestelde program waar
volgens alles verloop, en wat voorsiening maak vir godsdiens
ondcrrig, vlagparades en praktiese dissipline, tentinspeksie, 
liggaamsoefening of sport, arbeidsdiens, demonstrasies en 
voorlesings of praatjies, volkspele, ontspanning, sang, kamp
vure, en na~urlik kan nicmand daardie heerlike kampetes 
vergeet nie! 

En geniet die kinders dit? Hicr volg 'n' paar se opinies: 
Daar bet ons die voorsmaak gebad van die Repnbliek 

wat on!4 na str eef, wat ons gaan kry, want geen vyand 
gaan ons keer nie". - , As ek moet font vind, is a l font wat ek kan kry die 
feit dat die kamp nie Ianger aangebou bet nie". 

Na 'n laer skryf 'n Boerejeugoffisier : , E ike seun en 
dogter wat die laertrek bygewoon bet, is so vol geesdrif 
dat bulle cl ie ander oolc aangesteek bet . Die gees wat non 
bier beers is so aangenaam dat Ji.t werklik 'n plesier is 
om saam met die kinders t e werk" . 

,Maar wanneer word daar weer so 'n laertrek gehou, 
sodat ek self kan gaan kyk hoe dit is?" vra u seker. As 
u in die Boland of omstreke woon, is u gelukkig, want dan 
het u die geleentbeid om r eeds vanaf 12 tot 20 Desember 
saam met ons te kom laertrek naby F ranscbhoek, 
Aanstaande keer plaas ons volle besonderhede i.v.m. laer
benodigdhede, onkoste, ens. 

INSPEKSIE 

Boerejeug
Nuus 

R OBERTSON. - Tesame met 
die Groot O.B.-Kommando, het 
:He Boerejeug van Robertson sy 
leeltjie gedoen deur handwerl{ 
•an die seuns en dogters te ver
koop. Die funksie is op 31 Ok
tober gchou, en elkc lid het 
hard gewcrk om die £10 byme
kaar te bring. Sonder die hulp 
van die ouers hct hulle dan ook 
vee! presteer. So het die groot 
dogters fluks gehelp met die be
~iening by die tafcls, en gesorg 
dat niemand sander poeding, 
koffie en pannekoek is nic. 

Die aand, nA. die toespraak 
van Generale Erica Theron, het 
Sarie Kuhn namcns die Boere
jeug 'n blomstaander wat eie
handig deur Asst.-Jeugvcldkor
net Eyssen vervaardig is, aan 
haar oorhandig. Daardie aand 
het 'n dogter en seun van nie
O.B. ouers ook aansoek gedoen 
om op_.geneem te word as !cdc 
van die Boerejeug. 

Die veldkornet skryf: ,Die 
stringe span styf maar ons dink 
nic aan uitspan voordat ons taak 
volbring is nie!" 

ARBEIDSDIENS 
OP MAJUBA 

lLI~GAAMS- ff 

t OEFENING 
·--------- ----··--. -·•1 

HARRISl\llTH. - Harrismith 
sc Bocrejeug het 'n Tiekie-aand 
gehou om fondse vir 8 Aug. in 
te samcl, en het £7-10-0 daarmce 
bymekaargebring. Koue pocdings 
en koeldranke is bedien, wnt 
vera! by die kindcrs groot aftrek 
gekry het, en die Boeredogters 
het heerlike pannclwek gebak 

Die seuns het allerlci sy
kraampies gehad, bv. om met 'n 
tennisbal sovecl opgestapelde 
poeierblikke as moontlik af te 
gooi, en bakkatel wat 15/- in
gebring het. 

Toe die groot O.B.-Kommando 
hulle funksie gehou hct, hct die 
dogters 'n tafcl met brei- en 
naaldwerk gehad wat baie goed 
verkoop het. Hulle is alweer 
hard besig om planne agterme-
kaar te sit vir aanstaandc jaar. ONTSPANN/N G 
Wie werk saam? 

KERSFEESKAARTE 

4 Verskillende Pragontwerpe met O.B.-wapen 

4f6 Per Dosyn 

O.B.-wapen, en Wag- en Boerejeugkentekens in kleure 

4 van elke ontwerp per stel 

2j6 PER DOSYN 
1/.wllil~ li.~,.,~,.,...,,. 

'" ~~•ooiJte """" 

As u nie 4 van elke ontwerp in >n dosyn wil he 
sal ons t~ bestelling saamstel soos versoelc> dan 

s;, per dosyn) i.p.v. 2/6. 

BESTEL DADELIK BY 

BOEREJEUGHOOFKWARTIER, 

nie> 
teen 
• 

l\feyergebou 9, Potcbefstroom. 



BLA.DSY AGT 

Dwangmaatreels 
Om Lui Britte 

In Werk te Stop 
Aile persone in Brittnnje 

wat van dobbelary, wedden
"kappc, ,·oetbalpoele, n•r
maaklikheid!tJllt>kke, na~klubs 
en straatsmoust>ry lewe t•n ge
, ·otglik geen drel bydra tot 
die her..tel , ·an Brittanje nlr, 
moet bulle \Oigens 'n he\t>l 
van die Brit .. e regerinv; Iuat 
rcgistrecr sodat die rcgeriug 
bulle in J»roduktiewc wc•rk 
kan st(lp. 

lli<'rdic bcvt>l rank mans so
wei as vroucns, wat nie 'n nut
tige bl'staan VOt'r nic>. Kragt1•ns 
'n noodrt>gulnah• mo<•l hullc hul 
by werkversknfflngsburo's ann· 
meld vir dlens. Ilullc sal in 
noodsaaklike nywcz;_hede gcplaa.s 
word. 

.,In hierdie dac moct alma! 
wat wil !ewe t>n cct, min.~tens 

ecn of ander dicns verrig", hct 
arbeidsminister Isaacs in die 
Britse lnerhuis vcrklnar. 

WIL ~IE \\'t:HK 

lli.-rdie stnppe i!l nodig om
dat die gewonr t:ng"el'>man 
ge.-n of weinig- twlung'>t~>lling 

toon In sy land "" krisi'> en 
bulle \ oortgaan met dobhrl a<i
of daur nik'l in Britt:anje skort 
nie. Intlf'rdaad bl't dobiH•Iur;n• 

en w 1•ddcn'!kappe 110 'n groot 
omnmg in Brittunje aange
nrem dat dit 'andng beskou 
word us cen van die ~ot11te 
bedr)·w e in die land. So het die 
Londensc korrespondl'nt van 
die Cape Argus onlangs ondcr
strcl'p: 
Volgen~o buekening is dnar so

wat 1,000,000 mense in Rrittan
Je wut vun dobbel en beuselary 
leweo. T~den'l die afgelope ,·oet
balseio;oen in Brittanje bet die 
onhangste van voetbalpo<•le .£50,-
000,000 b<•loop. 

£885,000,000 
Die korrespondent vcrklaar 

voorts: .,Die Tories bet onlang"!i 
'n pamflet uitgegee waarin ge
wn word op die- g-eweldige groei 
\"Ua die weddt'nskap-gewoonte
perdere~>ics, hondt'resies, voetbal
pocleo, eru.". llul beYinding .. was 
!!at daar 'n jaarlik!lie om.~et van 
tussPn £710,000.000 eon £885,000,000 
u' Jo;'E'\Oig 'an dobbel en wedden-
kuppe in Engf'land is. 

En omdat die Britse volk 
gct'n poging wil aanwend om 
hulself te red nie en mecr be
lang stel in dobbel as in hul 
landskri~ls, mo•·t Suid-Afrika 
otters bring om Brittanje wat 
nic weer kan herstel nie, aan 
die !ewe te hpu. 

WAARVOOR HET 
S.A. GEVEG? 

Brittanje brt op 3 September 1939 oorlog teen 
Duitsland verklaar om <lie Dolt~ volk te , ·erlos , ·an 
die ,.jnk" , ·an Xasionaal-Sosialisme en Pole te be;kerm 
teen Dultsland wat "Y grondgebled terug gevra bet. 

• \'andag saan 'n groot deel nn Duitsltand onder 
Kommnnl"tlese plak rn bet Rusland met ,sy duiwelse 
evangelic" sy grense , ·ooruitgeskuif tot in die hart 
\'aD die Weste om 'n groter bedreiging 'rir die wereld 
te word as Duitsland oolt was. 

Is dlt daarvoor wat Suid-Afr lka geveg bet? 

-----------------
· Gelykstelling 
Uierdlo ruto i, J.:CilC"m in 
die KAAPSTADSJ; sta:J ~nl 
tldens 'n KOllZ\ICNIS iU E 
vcrgadcrln ... om di dcrti .stt• 
\crj~nrdng \Uil die RUo.3SIF.
::;t: R!; w\'OI.USII~ te herd nit. 
As Sl'• lwrs bet Ollge• ree 
~AM IL\IIN, HARRY f.l\'IT
CIIEit en II. A. NAlDO. 

Die foto is 'n treffcndc lllm.
trasic \ ':lll die lwmmuuistic e 
0 1<;1~ YKS1'J•:LI.IN GSlli~U.ID. 

,.Dollar nictctorship" nnt 
die nle-blanl'c so sclf\'oldaan 
b~tudeer is 'n J•AJ\U'LJ<~1' nut 
deur die 1\mmnunistiesc party 1 

\t'TSJITei word. l 
-------------------------~ 

Kommunistiese 
Oproer in ltalit~ 

1 .......... m c Kommunistc hct die 
af <'lope p r dno gC\\Cld en op· 
rocr in Itnll · g stig en die knn
torc van die nntl-l{ommunlsticsc 
nuusblanlc ,·crnlctig in 'n vlnag 
van woedo teen bulle tccnstnn· 
ders. ' 

Hulle hct gc Is dat allc ,.fas
cistiesc koerantc (d.l. nie kom
munistlesc ontlcrdruk moet word 
1•n dn.t fusciRllesc organlsnsics 
onwettig vcrltlnnr moct word. 
Dit• J{ommunlstc het verskclc 
atnkinga uitgorocp. 

UITVOER NA , H 0 ME" 
TEN KOSTE VAN S.A. 

-'' gevolg \an die groter 
uih oer 'an 'rugte na Brit
tanje tydrn~ dit• op hande 
synde nugtesei ... oen sal die 
plaa.,like \l'rbruiker nietcen
.. taande die groter oes met 
minder vrugte h~' rede moet 
"ees. Die tmbliPk moet 
cgtrr nie daaroor murmurt>cr 
nie want die offt•r wat on!'f 
bring, Is bale gt•rlnger as die 
offpr wat die Urit .. e volk 
brin~. So het die )tinister nn 
I..andbou, mnr. J. -G. N. 
Strau .. s 'n paar dae gclede OJl 
Blt>n Donne verkltULr too lay 
nuwt~ offrrs ter wllle van 
Brittl\nje gena het. 

Suid-.\friku bet wrlPtll' jaur 
17,000 ton \rug-te uitgl·\ou, rnnur 
,·unjaar .. at ongl'\1'4'r 31,000 ton 
Uttgf',OI'r word. :Sa skntling sal 
die totnlt' Ot'!'t ,·nnjnnr sowat 

Tikmasjien 
Vir Blindes 

Wat ,Praat' 
'n Amerlkannse wcrktulikun· 

dige, Gt>orge Coftey hct 'n tik
masjien ultgcvind wnt kan 
,.praat" en wat ontwcrp Is met 
die docl om' blindc persone tc 
leer tik. 

Coffey hct gcsO dat die tik
masjien aan die tlkker tc ken· 
ne gee wanneer 'n verkccrdc 
t'lleutt'l aangerank word. Vir 
pcrsone wat leer om tc tik san
der om op dlo slt>utcls te kyk, 
sal die tikmasjlen bale handig 
Inkom. Coffey het ook gcsO dat 
hy bcslg is om 'n outomatlcsc 
tlkmasjien tc ont\I.'Crp. Die ma
nuskrip kan aan die een kant 
van die tikmasjlen ingesit word 
en sal klaar ullgrtik aan die 
ander kant ultkom • . • . &'IO 
dlt as u wll! 

76,000 ton , ·rugte wt'e .. , nil•ll•l'n
"tuande dit word 'n teokort op die 
plaa'>like murk ,·erwug-. Ule pry
"" ,·an die uih·oen rugte na 
Engeland "al ook annslenllk 
laer w ees a!> tydens die 'urige 
eisoen. 

Minister Strauss het \'cr
ldaar dnt hy onlangs in Brit
tanjc was en hy het tocstnndc 
daar gcsien en mecn dnt dlt 
die regtc ding is om tc docn. 
\Vat die Minister in mooi 

woorde probeer toedraai hct Is 
kortliks dit: Suid-Afriku. 11111 
gNiurende die volgcndeo \'rugtl•
sci.,orn so,·erl got>dkoop ,·ruglt• 
na Brittanjeo uih'ot>r dat h l!'r 'n 
plaa'olike tekort sal w.-e., .. odat 
di<' gewone \Ubntikcr m.-t 'n 
minimum - U'l by iets kry -
sal moet klanrkom. Dit is oolc 
duidl'lik tlat danr voorkeur gt·· 

gt•t• toul word ann t11P. buiteland
I>C mark ho die lll:lnsllke mark. 

Hlcrdic ultvocr gcskicd vol· 
gens die ,goudlcnlng" wat s.
AfriiUl nan Brlttanjc gemnak 
hct en Is nle net vir ccn sci
soon gclclig nlc, m:1ar mln.stens 
vir die volgcnde drlc jnar. 

;:o..· ogm:allls " ord daur tcr n ille 
, nn Brltse sentiment oflns ge
ci., \"fin dit· Afriknnllr\·ollc om 
'Y P.i tl kos uit S;\" mond to m•em 
I'll <lit uit ltl voer na 'n \ rt•t•mde 
moomllu•hl \\1tt ulc In stunt is 
om 'ir ~>Y ••le hl\"oer tt• betaal 
nie. 

Dil' annkomllging \nn tlie 
:\lini-.t1•r Joeno;traf ool' 1li11 her
haaldl• vl•rldnrings vun vcldrn. 
Smut'! dnt die lt>ning n 111 Brit
t:mjt' gl'l'll oHt•rs \'lin die \ 'Oik 
\Prg nh•. 

Miljoene Duitsers 
Nog In Kampe 

Bynn 21 jaar na tlil' beeindi
ging ,·an die oorlo~~: io; d uar nog 
sowat 2,500,000 kr~ gsgt>\ nngene .. 
in die- Geallieerdt> knmp<'. Dill 
meeste van bierdie kr~·gsgevan
mccste van hierdic krygsgcvan
gencs is Duitsers en ,Jnparmcrs 
wat nog dt'ur die Ru'>'>t' nnn~r
bou word. 

Ruo;land bet die met'ste krxg-!1>
ge,·angene.,, nl. 1,656,58·! Duit'>l'rs 
l'n Jupanneors. Dit is m.-l'r ns 70 
pen.ent ,·nn die totah1 nnntal. 

Toe bicrdie syfeor.. onlUnK!o in 
Duit,Jand bekend ftl'nord btt, 
be-t dit groot op<;prauk , ·enw·k 
omdat dit ~tladnic oorN!n!.tcm 
mct <lie Duit-.e gegcwrns nif'. 
Dit i'> baie duideolik tlat lmil' 
van die Duitse kr;yg'>gt'\1\ngl'· 
nes lewen'!lange slawe in nus
land w WE't'S en ,·ir SO\ t•r dit 
die \\'t'!!tt' betref heeltemal \an 
die tooeel \ 'erdwyn bet. 

Amerika hct nog 1,0'!5 Dultscrs 
en ,Jnpanncn; In kampe wat van 
oorlor,,.miMiade Ullltgekht snl 
w ortl. 

N uwe Vita mine 
Ontdek 

'n \\'I'I'D!>t' gf"ll•t•rtlt', prof. 
Got•tsdt, beWI'I'r dut by 'n nuwe 
Yitnmhtl' onttll'k lwt nadat by 
'n tdutllt• nan hulniere 11;ern.::mk 
het. lliertlle \ ltnDllnr. bet clie 
le\l e uskrag van ulle in!i(>ktl' en 
clir.r•• \\1tnnutn <l it t o~>gedien is, 
'•~ll'rk. In ~>ornrnlg11 geovalle 
hl't dit bulle- h\t•e ••n drie kl'er 
bulle l'le groottt• lnat \\ord. 

.. v .• 0 n .. wora t:et:~ruk deur Pro 
Ecc:lniA·I>rukkery lk~l"k Str enboscb, 
vtr die rtmaars en uttg..,. ttl!' \'OOR· 
SLAG (E4Jm ) ~rk. Groote Kerk· 
~bou 703, .PosbWJ 1411. R;er~IWI. 
Kaapetacl. 


