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Nog Ereskuld Uitstaande 
Die Kommandan t-gen eraal, dr. H a n s van Reus

burg, bring in onsterstaande oproep die Noodhulpfon ds 

opnuut onder die aandag \'an die B eweging. 

NOODJIULPFONDS EN KERSFEES 

lUee-;tc mense meen da t die 
O.B. Soodhulpfonds - hierdie 
er~kuld van die · r epublik einse 
Afrikanerdom - nou afg~luit 
is omdat die kampe nie m eer 
slagoffcrs b et nie. 

Maar dle Noodhulpfon dH 
wat om en by die £100,000 
in hierdie ses jaar bedra b et , 
m oes aangaan t erwyl manne in 
die gemngenis gc1'>it bet. On
geag of mense bydra of nie, 
die n ood van daardie s lagoffer
families m oes gelenig word. Die 
O.B.-Noodhulpfon ds RET dit 
gelenig. J<:n d ie fonds sk ul<l op die oomblik £600. 

In die vaste vertroue dat die manne en vroue van 
die Bewe~ing - veral ten tyde van K ersfees - ses 
jaar !;C NoodliulJlStrcwe n ie k wart-voor-twaalf in die 
steel{ sal laat nie, doen ek 'n beroep op O.B.-Kers
gangers om te help om hierdie tekort te dek en dit 
moontlik te maak om die bystand voort t e s it . 

Bydrae aan die Nooclhulpfonds, P osbus 475!, J o
hannesburg, of aan die Gebiedsh oofkwartier. 

Ons en:skuld moet son der blaam bly tot die einde 
toe! 

J . F. \'AN RENSBURG. 
13 So,·cmber 1947. 

WIL KERKDIENSTE 
NOU KUNSMATIG 
UITSAAI 

Die Sui<l-Afriknlmse Uitsuai
korporasie bet be11luit om vttnaf 
die begin van nan11hmnde jaar 
Sondagoggende kf'rk<lien&te uit 
die ateljees van die korporusie, 
in plans van uit die kerke, uit 
te saai. Die dien'lte sal om die 
beurt Afrikaans en Engels wees. 

In plaas van op kerkver
band te let soos dit nou ge
skied, sal daar op die geskikt; 
heid van die predlker se stem, 
doelmatigheid van voordrag en 

die intriP-sieke waarde van die 
boodskap gelet word. 

Die voorneme van die korpo
rasie om 'n soort blikkiesgods
diens aan luistc.·aars op tc dis, 
het baie sterk protes van die 
kant van die Kerk uitgclok. Die 
stuntlpunt van die Kerk is dat 
die boogheilige karakter \'an die 
ere-diens waarby die Iemar so
wei as die gemeente in aanbid
ding teenwoordig is, by die atel
jee-dienste, wat noodwendig 
kunsmatig is, \'er lore gaan. In 
plaas Yan 'n diens, sal nou 'n 
item op die program aangebied 
word, aldus kerk:manne. 

0. B. Beskou Vriendskap Met 
A. P.. As V()ldoende Grond 

Vir Samewerking 
, Sover dit die Ossewabrandwag aangaan. hoef ons nie verder te soek na 

' n partypolitieke tui~:;te nie-ons bet dit gevind in die Afrikanerparty wat ons 
eerbaarheid en goedertrou aanvaar; ons is daannee dankbaar tevred e 
en beskou hierdie saak as afgehandel. Die pad na sam ewerking is 
dus, sover dit oml betref, nou oop," het die Kommandant-generaal, d r . Hans 
van Hem~burg, verlede Saterdagaand in die Paarl by geleentbeid van sy ver
jaardugviering en die van Adjunk-K.G., gesc toe hy die huidige politieke 
toestand llehundel bet. 

!\l et \ ·erwysing n a die moontlike hoogverraadsaak t een 
h om, bet dr. Van R ensburg onder toe juiging gese da t indien 
ons tecns ta nders m een dat bulle ons daarmee gaan breek, b y 
h oop hulle in die geda gte sal , ·olha rd. , W at m y self betr ef, 
ek staan om ·ersk lllig daar teenoor. Ek bet die gr oot voorr eg 
geh a d om ~ jaar la nk Ieier t e wees van die trou s t e Afrika
n ers in die la nd. Vir so 'n g root geluk moet 'n mens, vroeer 
of lat er, 'n p rys betaal, en ek kan nie dink aan 'n prys wat 
t e hoog is , ·ir so 'n geluk nie." Voortgaande h et die K.G. as 
volg gepraat: 

1\.teestc van u sal onthou dat beklemtoon is dat die Ossewa-
in ons cerste na-oorlogse verra
dering in die Paarl - dit was 
op die 3dc November 1945 - dit 

brandwag hom nou aan die na
oorlogse stryd en probleme wil 
wy. 

D r . Hans van Rensburg -

Gedurcnde die oorlog het die 
O.B. aktlwistles opgetree en sy 
uitcrste gedoen om ons los te 
wikkel van die Empire en so
doende 'n vrye Suid-Afrika -
'n Republiek - nader te bring. 
Daanoor vra die Ossewabrand
wag gt't"n \'erskoning nie, en in 
dil'!ll'lfde omstandighede van Im
pl'riale uitta rtlng sal by weer so 
optree. !\laar die oorlog is ,·erby 
en nuwe gel'are en probleme (en 
ook nuwe oorloiO duik op en dit 
betaam mense wat dit wei meen 
met die Afrikanerdom om aan
dag aan d.aardic nuwe ge,·are te 
sk en.k . . . . ge,·are wat groten
deels spruit uit die s innelose oor
log wat ook sinneloos gevoer 
W U!I, 

Destyds bet ek daardie nuwe 
stelllngnamc bier bchandel en 
beklemtoon dat ons vriende soek, 
en nie vyande nie. Ook dat 
ons bcreid is om met enige ele
ment saam te wcrk om Blank 

TOESPRAAK VAN AD
JUNK-K.G. VE RSKYN OP 

BLADSY 2 

Suid-Afrika te beveilig. Met 
cnige clement .... en Yeral met 
mede-Afriknners. En, wat koers 
betrct, bet ek beklemtoon dat 
die Osscwabrandwag die na-oor
logae atryd wil stry onder die 
vaandel en in die gees van gcne
raal Hertzog .... die gees wat 
die Afrikaner na die staatkun
dige hoogtes geYoer het en te
wens die enig!!te gees wnt hom 
weer uit die woeD!Ityn Yan die 
afgelope !>ewe-agt jaar kan uit
lei. 

HEUGLIK.E DINGE 

Dit alles was twee jaar gelede. 
In hicrdie twee jaar het heelwat 
gebcur - ook heelwat heugliks 
vir die Osscwabrandwag. 

K.G. Met Ongekende Geesdrif Begroet 
Op Paari-Huldiging 

Die Afrikanerparty - die par
ty waarvan Generaal Hertzog 
die ereleier was - het soos 'n 
Fcnlks hcrrys uit die asse van 
sy vernietiging in die verkiesing 
van 1943 en sckere van sy lei
dende figure (en ek wil veral 
In hlerdle verband dankbare 
melding van wyle generaal Ed
win Conroy maak) bet die hand 
van vrlendskap na die Groot
raad van die O.B. uitgestrek. 
Ook was dit vanselfsprekend dat 
die pad van generaal Hertzog 
- wat in ons generasie die pad 
van Suid-Afrika is - ons steeds 
nader aan die trouste volgelinge 
van gcneraal Hertzog moes 
bring. En toe partypolitieke ont
wikkclings dit moontlik maak 
vir die O.B. om - met behoud 
van identitelt - ook op daardie 
tcrreln sy gewig in te gooi in 
die Afrikanerstryd, was dit on
vermydelik dat die pad van ge
neraal Hertzog ons met die 
Afrikanerparty in die vriend
skaplikste verhouding moes 
bring. 

:"oiagenoeg 2,000 gt'esdriftige 
Afrikaners bet verlt'de Saterdng
aand in die Paarlse !ltallsuul 
!laamgedrom en elke moontlike 
sitplek in beslag gem•em om 
h ulde te bring ann die Komman
dant-generaal en Adjunk-Kom
mandantgent'rnal. Etlikes moe!l 
In die voorportnal 'n staanplek 
vind. 'n Gt>esdrif, wat ~tt'lfs op 
O.B.-wrr igtinge ongekentl is, bet 
die gehoor wut dit' sprekers tel
kens Inngdurig torgejuig bet, ge
kenmerk. 

H.Peds meer as 'n uur voor die 
begin van die verrigtinge bet die 
skare voor die stadshuis saam~:.~ 

drom. 'n Indrukwekkende optog 
bestaande uit ledc van die O.B.
wag <manne sowel as vroue> en 
afdelings Boereseuns en -dogters 
het die verriitinge in die ake-

merure ingelui. Die aankoms 
van die optog, met die Kaap
stadse O.B.-blaasorkes vooraan, 
is Iuid deur die skare toegejuig. 
Die K.G., vergesel van die Ad
junk-KG. en die twee Gebieds
leiers, bet die saluut geneem. 

Die vergadering is geopcn deur 
ds. J. Pienaar wat 'n kragtige 
gebed gedoen bet. Komdt. An
dre du Toit van die Paarl het 
opgetree as voorsittende offisier. 

Na die flinke vlaghysing deur 
twee lede van die Berejeug, het 
genl. Willie Marsh die K.G., 
A.K.G., Brandwagte en belang
stellendes verwelkom. Die O.B. 
verwelkom elke Afrikaner op 
grond van die felt dat die Oaae-

wabrandwag die volk wil versa
mel en nie wil vcrbrokkel nie. 

Genl. Marsh het daarop gewys 
dat daar tydens vorigc verjaar
dagvicrings nog nooit soveel 
telegramme ontvang is, as by 
hierdic geleentheid nic. Onder 
die paar telegrammc wat voor
gelees is, is een van die Paarlse 
tak van die Afrikanerparty wat 
hul gclukwcnse aan die K.G. 
oorbring. Dit Is die eerste keer 
sedl'r t 19U <lnt <lie O.B. 'n tele
gram van gelukwelllle van 'n 
party ontvang. 'n Telegram van 
mcv. J. H. Conradie is ook ont
vang wat haar spyt betuig dat 
sy nic aanwesig kan wees nie .• 
,Wat die toekoms mag inhou, 
mag dit Jede nooit aan trou ont
breek nie", aldus mcv. Conradie. 

Mev. d1. Roux bet nameru die 

Paarlse vroue geskenke aan die 
twee leiers oorhandig. 

Lede van die Bocrejcug het 
ruikers aan mev. dr. Van Rena
burg sowel as aan die K.G. en 
Adjunk.-K.G. oorhandig. Bene
wens die geskenke wat die Ge
bied aan die K.G. en A.K.G. 
oorhandig bet, bet die K.p. ook 
'n geskenk van die Goodwoodse 
Vroue-kommando ontvang. 

Dr. Van Rensburg bet sy lot 
uitgespreek vir die flinke op
trede van die Blaasorkes onder 
Ieiding van komdt. S. J. Swane
poel en bet geondertekende 
foto's aan elke orkeslid oorhan
dig. 

'n veskenk van die Paarlsc 
Boerejeug aan die Kamerade in 
die Gevangenls, is deur komdt. 
Vale Ferreira, 'n oudgevangene, 
in ontvan(Cs (Cenecm. 

PARTYLOOS 

\Vant a l glo ons in die par
tylose stnat (so partyloos soos 
die Afr lkanerrepublieke van ons 
volksl'erlede) beset ons terdee 
dat ons in die partystnat leef en 
ons word ,·enolg deur 'n par
tyregering. Ons is in die ver
lede dikwels beskl!ldig dat ons 
self, as organisasie, geen party 
wll wees nie en darem ons men
se belet om by partye aan te 

(Vervolfe op bladsy 3) 
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Nie Van Rensburg, Dog Smuts 
Het Fouteer 

,,Van Renshurg het geen foute gemaak nie, en daardie taktiek om te 
maak of h} een ding ib en die Ossewahrandwag 'n ander, ib geklik. Ons 
is nie nu•nsaanhidder s nie, 1naar ons wil aan die Kommandant-generaal, wat 
deur ons ·u}willig gekies en daargestel is ab ons Ieier, opnuut trou sweer 
en se: J y is onb en om; is jy," het die Adjunk-K.G., genl. j. A. Smith, verlede 
Sate1·dagaand in die Paarl onder donderende toe juiging gesc toe hy saam 
met dr. Van Ueushurg deur die Paarlse kommando's gebuldig is. 

Gcnl. Smith het met verwysing 
na sy cie gcsondheid gese dat 
hy hoop om spoedig weer in 
staat te wees om sy volle gewlg 
in die Volksbewcglng te trek. 

G'enl. Smith het na die oorlog 
verwys en gesii dat hierdie god
dclosc stryd uitgeloop het op 
vcrnietlging en verwoesting van 
die mensheid op aile gebiede. 
En dit was teen hierdie oorlog 
dat die Ossewabrandwag hom 
verset het. ,As daar iet s is 
waarop ons trots kan wees en 
waanoor d ie nageslag ons sal 
dank, dan is d it , ·ir d ie verset 
t een hierdie dwase oorlog en 
die waal"okuwing \ 'an die O.B. 
dat d ie w rnietig-ing \ ·an Duits 
la nd die \ ·erwoestlng va n kom
munis me oor die wt'r eld gaa n 
brin&'. Va ndag moet Suid-Afri
ka op die volke-vergaderings be
ledig ings en inmenging verduur 
van nie-blanke rasse, a Ues a s .,. 
gevolg van die , ·erloop van die 
oorlog". 

'N HELD 

D ie Ossewabrandwag het sy 
besondere roeping langs ander 
organisasies in die land, en waar 
ons nog onder die huidige stelsel 
van verdceldheid staan, is dit 
die O.B. se taalf om in ooreen 
stemming met sy eenheidstrewe 
alle nasionale partyc bymekaar 
tc bring sodat 'n volksfront ge-

Genl. J. A. Smith 

Daarom Is die man wat 'n 
klip in die pad van hierdie 
oorlog probeer rol het, 'n held 
en sal hy nog deur die wereld 
as sodanig aanvaar word. 

Diegene wat vandag nog die 
O.B. vir sy optrede wil vervolg, 
behoort hul hoed in hul oe te 
trek vir die gevolge wat bulle 
oor die wcreld en Suid-Atrika 
gebring het. 

skep ltan word teen die vyande 
van ons volk binne die huidige 
stelsel. H iermee het die O.B. 
reeds vir sewentig persent ge-

slaag. Ons h eul nie m et party
ska p nie, muur waur purtye van
dug nog instrumente is, moet ons 
dit 11anmvoeg tot groter krng. 

SAAl\IVOEG 

D ie verkiesing sal waarskynlik 
die eerste volksaksle wees, en 
as 'n Malan, Havenga en Van 
Rensburg daardie verkiesing 
saam kan veg, dan sal bulle die 
bewys gelewer het dat 'n volk 
gesamentlik moet optree en nie 
in partyskappe nie. Dit is wat 
die Ossewabrandwag wil. 

,.<hsewa brandwag, orga niseer", 
bet gt>nl. Smith te n &lotte ge~. 
,U was rf'g in a ile d ingt>, sowt'l 
t en opsig'te , ·an die buite 
as binnela ndse politiek. Die 
vera ntwoordelikheid rus op 
t-lket>n van u e n nie net 
op ons Le it'r n ie om ons 
taak t>nduit te dra. Of u O.B. 
of H .N.P. il!, volkl!belang sal u 
roep tot optre de e n u ""' m oct 
optree na m env die Atrikanerdom. 
Dnarom , gaun nun m et die tank 
va n sam evot>glng en die stryd 
vir u blank Suid-Atrika en die 
vryb(•i<l va n die Afrika ner volk". 

Genl. Smit h is telkens en aan 
die elndc van sy toespraak lang
durig en onstulmig tocgejuig 
deur die groot gehoor wat die 
mees geesdriftige was wat nog 
in die Paar l g<'sien is. 

.,Ons is bcreid", bet genl. 
Smith voortgegaan, ,om aile 
Afrikaners te vergewe vir wat 
hulle gedocn ot gedink bet, maar 
bulle wat vandag nog aanhou 
om die O.B. te onderdruk, doen 
dit as 'n poging om hul eie 
skande en wandade te verberg. 
Vir bulle ko<'ster ons niks as 
veragtlng nie". 

KERSWE.NSE 

DR. VAN R ENSBURG 

!\<let verwyslng n a die moont
like ver volging van dr. Van 
Rensburg bet genl. Smith gese 
dat d ie Afr iknnervolk soiets met 
al die ellende wnurin die wereld 
vandug verkeer, drie junr n a die 
oorlog nie sui d uld n ie. Die Afri
knnervolk sal sy naam nie waar
dig wecs as hy dit toelaat nie. 
Genl. Smuts behoort dr. Van 
R<'nsburg 'n medalje te gee vir 
sy wyse waarskuwings teen die 
verwoC'sting. Persoonlik sal spr. 
nic sti lsit as soiets gebeur nie. 
•. Ek waarsku die regering dat 
as hy 'n twcede hel in Suid
Afrika wil loslaat, hy hierdie 
ong<'oorloo!de daad van 'n na
gcaapte Neurenberg moet pleeg". 

GEEN F OUTE 

Voortgaande het genl. Smith 
gese dat dr. Van Rensburg ll'een 
foute gemauk het nie, en die
gene wat sc die O.B. is een 
ding en 'n goeie ding, maar 
Van Rcnsburg is lets anders, Is 
gek. D ie O.B . iH n ie 'n koplose 
ding n ie - by en sy k op iH een 
geheel, t\n wuur tlr. Va n R ens
burg <)(•ur d ie 0Hsewnbrundwag 
S!•lf as sy h oof gekies t'n daar
gestel is, is b y ook d ie Ossewa
bra n<lwag . , Vat Jy nan Va n 
Rt'nsburg, , ·at Jy aan die Osse
wa bramlwag", het die Adjunk.
K.G. onder la ngd urlge toejuJglng 
beldemtoon . 

Die Osscwabrandwag huldlg 
dr. Van Rensburg nle omdat hy 
teen sy mede-A!rikaner geveg 
het nie, maar omdat hy vir sy 
mede-Atrikaner ver. 

I .esers , ·an Die O.B. word daaraan berinner dat 

die ad, ·ertensiekolomme van ons blad Oil .I 7 Desember 

weer soos voorheen beskikbaar sa l wees vir Kerswense. 

Advertensies moet die drukkery voor 13 Desember 

bereik. 

Jode As Ras Voelvry 
In Britse Pers 

Die Britse redakteur, J ames Caunt, wa t deur die Jode in 
Brittanje daarvan aangckla is dat hy 'n opruicnde artikel 
t een bulle geskrywe bet, is deur die hof onskuldig bevind 
en ontstaan. Daar is gese dat die pers sc uyheid nie ingekor t 
rna~ word nie. Caunt bet in sy gctuienis erken dat die a rtikel 
bcdoel was om die J ode aan te \'al. 

In die artikel wat geskryf is 
na aanleiding van die moord op 
Britse troepe in Palestina ver
klaar Caunt dat die Jode die 
grootste swartmarkbedrywers in 
Brittanje is. Hy het bulle daar
van beskuldig dat bulle hul 
Joodse broers in Amerika ann
spoor om geld t e gee sodat ,.die 
Joo:ise sku im van Europa" na 
Palestina geneem kan word om 
daar die geledere van die ter
roriste te versterk, en die Brit
se troepe te vermoor. 

, PLAAG" 

Daar is 'n groeiende me ning 
dat Brittanje in die greep van 
die J ode is, skry f b y voorts.' 
, Daar is pou meer J ode in die 
Britse pa rlement as enige ander 

tyd In die BritAe geskieclenis, en 
M daar 'n ontle ding gernaa k 
word va n d ie pe rsone wat gevon 
ni!l word vir r,;war tma rktra nsak 
l!ie, dan sui tlit nan die Jig 
bring dnt <lit m eesal .l ode is". 
H:Y bcskryf die Jode as 'n ,plaag 
in Bri ttanje". 

I ndi<'n so 'n artikel in Suid
Afrika gepubliseer word, sou dit 
onder die Smuts-wette strafbaar 
wees. Opruiing van rassegevoel 
is 'n strafbare misdaad kragtens 
'n oorlogswet van die regering. 
Dlt het egter skynbaar nie be
trekking op kommunistiese ras
sehaat-stokery nle, want toe die 
polisie 'n • paar jaar gelede 'n 
Kommunls in hegtenis geneem 
het, hct die l'ofiinster van Justi
sle, dr. Colin Steyn, beveel om 
hom te loa. 

REGERING GAAN 
" LEERS VAN OUD-

GEINrfERNEERDES 
.NOU VERNIETIG 

Aile leers va n Unle-burgen 
wa t tydens die oorlog geinter
neer was, sal \ ·ernietig word 
volgens 'n opdrag wat die re
gering nan beheer beampte!il 
dwa rsdeur die Un ie g egee bet, 
volgens 'n be rig in Die Va der
land. 

Dit word vertolk dat die r ege
ring uit vrees dat h y nie weer 
na die algt>mene verkit>Ming In 
die kussings m a g s it ni('l, sy oor
logspore e n laakbare optrc-de 
teen Afrika ners wil uitwis. H y 
vrees naa mlik da t uit hierdie 
leggef\ sal blyk da t baie va n 
d ie verkla ringr,; \\1\t t een ge
interneerdes afgele Is, twy fela g
tig sal blyk t t> wees en dat daa r 
eise om skadevergot>ding inge
s tel m ag word. 

Indien die inhoud va n dit'l 
leers la ter beke nd word, m ag die 
lewe , ·an baie pt>rsone wat twy
fela gtige \ erkla ring!f a fgele ht>t, 

Oud-Gesant 
Sluit By 
A.P. Aan . 

Dr. H. D. van Brockhuizen, 
voormalige Unie-gesant in Ne
derland, het in die P<'rs bekend 
gemaak dat hy by die Afrikaner
party aangesluit het en di<' krag
tc wat hy nog het, beskikbaar 
gaan stel vir hierdie party, 
waarbinne hy hom gnan bcywer 
vir grot<'r samewcrking nle net 
tussen aile Afrikaners nie, maar 
ook met die gematigde Engelse 
ter behoud van die blanke be
skawing. 

Dr. Van Broekhuizcn sc naam 
is voorhe<'n in die p<'rs gcnocm 
as 'n moontlike kandidaat van 
die H.N.P. by die volgende vcr
kiesing. Nou dat hy by die 
Afrikanerparty aangesluit het, 
is dit moontlik dat hy in cen 
of ander kic.safdeling wat nan 
die A.P. tocge\I.'YS word, sal 
gaan staan. 

moontlik ondraaglik \ir bulle 
gemaak word. 

In elk ge,·al is dit 'n duidelike 
bewys dat die Regering nie kan 
toelaat da t sy oorlogsven ·olging 
van Afrikaners sonder geregte
llke verhoor, die daglig sien n ie. 
Anders as dle Duitse regering, 
wat &"een r ekords vernietig bet 
nie, kan hierdie rPgering nle 
sy oorlo&'soptrede aan die skoot 
va n die geskiedenis toevertrou 
nit'. 

MONTG0MERY 
IN S.A. 

Die opporbevelhebber van d ie 
Britse leilrmagtl', veldnt. :Mont
gomery het verlede. Vrydag in 
Suid-Afrika aangekont en sal 
volgcns die lywige program 'n 
besige tyd he. H y sal o.a. Pre
tor ia, Kaapstad, Oos-Londen en 
Port Elizabeth besoek. 

H oewel by op ., vakansie" is 
het by militere samesprekings 
met offisiere van die Suid-Afri
kaanse Verdedigingsmag gehad. 
Alma! weet dat hierdie besoek 
net 'n verdere inskakeling van 
die Unie se verdediging by Brit
tanje is. 

Kommuniste 
Likwideer 

Nog 'n Leier 
D ie Ieier van d ie Roem eense 

Boereparty en teenstander , ·an 
die K ommuniste in sy \'aderland, 
dr. )fanui, is op aa nklag \'an 
.,h oogver raad" deur die Kommu
ni~ote tot lewensla nge ge\·ange
nis8trat ,·eroordeel. Sy tweede 
luitenant en onder-president va n 
"Y pa rty, is ook tot lewenslange 
gevangenisstraf ge\'onnis. 

\\'aar die Kommuniste regeer, 
is 110 ' n \ ·onnis gelykstaande ::uan 
die doodvonn is. ' 

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

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

So nl,., ataan a In g~r•aar at toeaendfng aan a 
tulrf'a ,,,..,.,,ort g~ataalc word. 
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K .G. TOE.SPRAAK (vervolg) 
sluit. Ons bet nog nooit lemand 
belet om by 'n pa rty aan te slult 
nie; oM het nooi t eens ge,·ra of 
iemand lid \'an 'n party Is nie. 
En ons wil seer ~~ekerllk geen 
waardevolle kra(te neutrali!;eer 
en eenkant hou, wanneer daar 
'n Afrika nentryd teen die band
la nge r!t van die Empire in die 
Uniegebou gestry wGII'd nie. Ons 
wil help; ons wou altyd help. 
Maar ons bulp is nog steeds deur 
die a mptelike Oppo11isie geweier; 
Dit was die geval in 1943, met 
die algemene verkiesing en dit 
was d ie geval met elke t ussen
verkiesing sedertdien. Die ge
val van H ot tentots-Helland, wat 
aan u almal bekend is, is 'n 
voorbeeld wat vanself spreek. 

VERANDERJNG 

Nou, egter, b et die Oppos lsle 
van samestelling vera nder ; dit 
bestaan uit twee saamwerkende 
vleuels en elke Afrikaner is 
dankbaar dat daar die mate van 
samewerking verkry is. Ook die 
Ossewabrandwag is dankbaar, 
veral omdat die nuwe sam ewer
king ons die kans gee ' om op 
partypolitieke gt>bied ons plig 
teenoor die volk te doen sonder 
om ons trou teenoor die Ossewa
brandwag te \ ·erraa i. Hierdic 
moontlikheid het gekom deur 
die verwelkoming van Brand
wagte in die geledere van die 
Afrikanerparty (die cen vleuel 
van die Opposisie) m et volle 
behoud van hul O.B.-skap op 
non-na rtypolitieke gebied. 

Ons goeie trou word nie in 
twyfel getrek deur bulle nie en 
daarin s ien ons 'n bewy!l ook 
van bul t>ie goeie trou . llulle is 
nie mense wa t agte r deure s taan 
nie; daarom neem bulle aan dat 
ook ons nie a(ter deure staan 
nle. As bierdie ge11indbeid deur
gaans by Afrika ne r-lt>ie n ge
vind was, sou ons volk \'eel , ·er
de r op die pa d na eenbe id ge
wees b E>t . 

SELFRESPE K 

Daardie ridderlike houding 
het die har te van die O.B. ge
steel en ek wil aanneem dat die 
O.B.-lede wat na 'n party-poli
tieke tuiste ver lang sonder dat 
bulle die O.B. wil vcrlocn, soos 
manne en vroue met selfrespek 
eerder sal aansluit by 'n party 
wat hul eerlikheid sonder voor
waardes aanvaar in tccnstclling 
met 'n party wat hul ccrbaar
beid en betroubaarhcid as Afri
kaners in twyfel t rek . E n gcen 
ander mens met selfrcspck sal 
bulle kwalik ncem nic. 

Dus, om verklao.rbare redcs, 
hct die mans en vrouens van 
die Ossewabrandwag dwarsdeur 
die Unie met opregte dankbaar
beid en vertroue by die vinnig 
opskietcnde takke van die Afri
kanerparty aangesluit en tog bul 
O.B.-eed nie geweld aangedoen 
nie. Hulle bet die cen gcdoen 
en die ander nie nagclaat nie. 

B lykbaar bet die goeie voor 
beeld van mnr. Havenga aan
steeklik op ander mense gewerk 
.... hocwcl nie aanstccklik ge-
noeg nie. 

H.N.P . 

B y die jongste kongrcs van 
d ie ander Opposisieparty (die 
H.N.P.) in Transvaal bet bulle 
besluit dat indien die Grootraad 
van die O.B. van die partylosc 
staatsideaal afsicn en die dcmo
k rasic aanvaar as stclsel vir 
Suid-Afrika (verbccl u dat 'n 
blan ke minderheid op 'n swart 
kontincnt die staatkundigc be
ginsel demokrasic . . . die bccr
skappy van die mecrdcrheid ... 
moet aanvaar !) nou ja, as ons 
ook die demokratiese stelsel as 
ideaal aanvaar dan kan lede 
van die O.B. ook by daardie 
party aansluit. 

Voor die Grootraad nog kon 
antwoord, bet 'n ander kongres 
van daardie party (di~ van 
Kaapland) 'n andersluidende 
voorstel aanvaar wat die O.B.'s 
glo wil toelaat as !cdc, maar nie 
as ampsdraers nie, indien bulle 

persoonlik bul O.B.-ideale vcr
loen! So 'n status vir die O.B.
lid wat eintlik tusscn die van 'n 
Kaapse kleurling is (wat glad 
n ie lid mag word nie) en die 
van die eentalige mnr. McLeod, 
wat nic net lid maar ook kandi
daat vi r Hottentots-Hoiland en 
ampsdraer mag wees. 

ANTWOORD 

Die antwoord van die Grootraad 
is gepubliseer en ek neem aan 
dat u almal daarmee akkoord 
gaan. Kortliks kom dit hierop 
neer dat ons cen c is (dat ons 
moet padgee van die partypoli
licke tcrrein) by voorba a t ge
wonne gee dcur te verseker dat 
ons nooit daarop was nie, en 
die ander eisc oor demokrasie en 
party lose staatsideaal slegs . aan 
'n misverstand kan toeskryf 
aangesien die H.X.P., saam m et 
die O.B ., in 19U die staatsideaal 
a a nvaar bet . ... skriftelik aan
,·aar bet . •.• wa t ons nog steeds 
konsekwe nt preek . ~aamlik dat 
ons moet wegbreek van allcs 
wat vals of volkskadelik in die 
demokrasie is en dat ons die 
republikcinse staat wil grondves 
op d ie republieke van Vrystaat 
en Transvaal, met die nodige 
aanpassing aan die beboeftes 
van 'n moderne en gelndustriali
seerde staat. Albei d ie republie
ke, Vry,.taat sowel a s Transvaal 
was pa r tyloos e n elke skoolkind 
wa t geskiedeins leer beboort dit 
te \Wet. 

GEEN DIKTATUUR 

In 'n onlangse tocspraak is d ie 
O.B. bcskuldig daarvan dat by 
na 'n diktatuur streef en daar is 
bygcvoeg dat die strcwe na 'n 
diktatuur in Suid-Afrika poli
tiekc kranksinnigheid sou wecs. 

Ek ka n die spreker , ·erseker 
dat die O.B . nie na 'n dik
tatuur streef nie, dat b y nooit 

Spontane toejuiging va n 
die groot gehoor is afge
dwing toe bierdie netjiese 
afdeling Boeredogter10 Sa
terdag \'OOr die K.G. , ·er 
bymarsjeer het a s deel ' 'an ~~ 
d ie J eug-optog. I 

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

na 'n diktatuur gest reef het 
nie e n dat b y nooit na 'n dik
ta tuur sa l streef nie. I ema nd 
wa t oor B oere diktator wil 
speel, die sal ' 'iml dat sy 
vre ugde kort van duur gaa n 
wees. 

Ook wil ek met die spreker 
saamstcm dat so 'n st rcwe poli
tieke k ranksinnigheid sou wees; 
ck wil egter verder byvoeg dat 
dit nie die cnigste vorm van poli
ticke kranksinnigbcid is waar
mee ons volk rekenskap moet 
hou nie. Die bele uitruikery on
d er m ede-Afrika ners - va naf 
die dae van die infame , Vrymes
selaarsbriewe" wat teen generaal 
H ertzog versin is tot op baie 
\ 'Grsky nsels in ons pa rtypolitiek 
va n vandag - is in m y m e ning 
va n polit ieke kranksinnigbeid 
nie oortuigend te onderskei nie. 

DAI'o."K ~1:\'"R. HA \'ENGA 

Ons wil die hoop uitspreek 
dat dit voortaan mccr realisties 
sal vcrloop en ons bly mnr. Ha
vcnga dankbaar as Afr ikaner vir 
die nugtcrc gees wat hy weer 
in die verwarde toestande ge
bring het. 

Daarom dat die !cdc van ons 
Bewcging so grootskeeps by sy 
gelederc aansluit . . . gclcdcrc 
wat rcalisties en lnklusicf te 
werk gaan, in plaas van agtcr
dogtig en eksklusief. Geledere 
wa t elke bla nke krag verwel
kom in die stryd om die voort
bestaan va n die Blankedom, en 
nie diskrimint'er teen die manne 
wa t in die konsentraslekampe 
gesit ht>t terwiUe va n bulle ide
a ni, en ook nie teen die vrouens 
e n die kindt•rs \'an daardie ma n
ne nie. 

AI~GEHA.NDEL 

Wat ons betref is die saak van 
die O.B. se verbouding tot d ie 
Opposisie afgehandel en o ns sien 
geen noodsaaklikbeid om steeds 
weer tot die kwessie terug te 
keer nie . . . . die kwessie van 
'n partypolitiekc tuistc van die 
mans t·n vroucns in die Ossewa
brandwag, wat self gcen politie
ke party is nic. Die saak is af
gehandel omdat daardie mans en 
, ·roue ns 'n t uist f' gevind bet en 
met daard ie tui!lte dankbaar te
vrt>de is. 

E n dit> voldonge fe it dat daar 
die tuiste ret>d" ' n Hamewe rkende 
bondgenoots kap mt't die ander 
Ot)PO~<isievleuel (die H.N.P.) aan
gega.un b l't , 11knkel by elke wel
ment>nde m ('ns nile verdere wry
wing uit. On!l is bondgenote en 
mc no; baklei mos nie met jou 
bondgenott' nie ; mt'n!l ba klf'i m et 
die ' 'Yand ...• en die s it In die 
U niegebou, nie in die O.B. of In 
d ie H.~.P. nie. In vade r10naa m, 
derbalwe, laat ons nou elkeen 

na , ·ore k.)·k en nie na die fianke 
nit': Die nanke ill deur die same
werking gedek . Die \'yand staan 
\'OOr . 

PARTYPOLITIEK 
.. 1 

Laat my ten slotte die O.B. se 
opvatting van die partypolitieke 
posisie kortliks saamvat: 

Op partypolitiekc gcbicd ie 
verreweg die grootste gcdeelte 
van die Ossewabrandwag (ten
spyte van andersluidende beskul
digings) heeltemal bcreid om h ul 
plig tc doen, en wei In daardle 
party wat teen diE' rt>gerlniJ. op
trce en nie teen die O.B. nie. 
Dit is tog vcrstandig genoeg. 
Om hicrdie rede sal u van nou 
af aan die Brandwagte met 
selfrcspek in di~ Opposisleparty 
vind wat ons eerbaarheid aan
vaar soos ons bul s'n aanvaar, 
en nie net s~ dat ons by bulle 
kan aansluit ,.as ons manne en 
vroue van eer is" nie. Nie ,.AS 
die O.B.'s manne en vrouc van 
ccr is nie" maar veelmecr . . . 
om die rldderlike woorde van 
a mr. Havcnga op Memel enlge 
wekc gelede te gebruik ... ,.Ek 
bet nog !lteedll die Afrikaners 

<Vervolg in volgende kolom ) 

, V ervolging van 
K.G. sal Verset 

Van O.B. V ersterk' 

, 

, Enige , ·ervolging wa.t die regering van \ oorneme is om 
teen die K.G. in te stel, sa l aileen daartoe bydra om die 
vertroue in die Ieiding \ ·an die K.G. te \ Crsterk en die spiere 
van tienduisende nog harder t e laat word vir die stryd teen 
die Britse Empire", b et die Gebiedslcier van Wes-Kaapland, 
genl. dr. F . du 1.'oit van Zyl, verledc Satcrdagaand verklaar 
toe hy die gelukwense van <he Gebied aan die K.G. oorgebring 
het. Genie. dr. Erika Theron, lloofvrou van die Gebied, bet 
die gelukwense aan die Adjunk.-1\..G. oorgebring. 

Dr. Va n Zyl het verklaar dat 
die verjaardagvicring van die 
K.G. vanjaar onder buitengcwo
ne omstandilll.cdc plaasvind. Na 
'n jaar van ~kille waarin die 
persoon van die K.G. gemocid 
was, het bicrdic viering groter 
betekcnis. ,.Sy helderc blik en 
leierseienskappe, en nog 'n gro
ter blik in die hart van sy volk, 

Dr. Erika Ther on 

maak dat by_ groter toegang bet 
tot die har te ~an die volk as in 
die vcrlede. D ie konsckwcnsics 
van die Ieiding van die K.G. sal 
wei in die toekoms blyk". <Toej.> 

AASVO~LS 

Daar bang vandag 'n s waard 
oor die hoof van die K.G. ,.Die 
aasvoiHs va n die Britse E m pire 
is besig om ons lug met bl'!!pie
dende oe t e deurklief en gt<tuic
nis bym ekaar te maak vir ' n 
boogverraad-saak teen die K.G.'' 

<Vervolg van vor igc kolom) 

in die Ossewabra ndwag beskou 
as goeie e n ordentlike Afrika
ner!> - net so orde ntlik a s dr. 
~lalan en ek self''. 

GEHOLPE 
I 

Met sulke optredc sleep mens 
weer die Afrikanerwa uit die 
modder van twis en beswadde
r ing waarin dit agt jaar lank 
spar tcl, en omdat om sulke taal 
\'er!ttaan, bet die lede van (lie 
O.B •... mans en \'rouens .•. 
dit nie nodig ge,·ind om , ·erder 
te soek na 'n par typolitieke tuis
te •.•• nie ' 'erde r as die party 
waar\'a n die Ieier so praat , die 
Afrikanerparty, nie. 

Op partypolitiek e gebied, dus, 
is ons gebolpe e n bly ons dank
baar. 

Op volkspolitieke g ebied, waar 
die stryd nie m et verkiesings en 
setels gaan nie, is ons bart!ltog
telik gebeg (en ook deu r 'n eed 
gebonde) ann die enig<~te Bewe
ging wat dwarsdeur d ie oorlog 
die spit afgebyt bet en wa t die 
Afrikanermoeders en kinde rs 
\'an die regering se slagoffer; 
m et die daad e n m et die belp t>n
de ha nd bygesta a n bet waar a ile 
a ndere bulle ver10aak bet . • . . 
naamlik aan die Ossewabraml
wa g. 

Op daardie twee bene is ons 
bereid om die na-oorlogse toe
koms tegemoet t e manjeer. 

,.So crnstig is die situasic dat 
die Crootraad tydcns sy onlang
se sitting 'n mosie van vertroue 
in die KG. aangcnccm bet, iets 
wat die Grootraad nog nooit 
voorhcen gcdoen het nie. Met 
hierdie m o;,ie won O.B. aan die 
regt•rin~; toon wat die houding 
\ an d ie o .... ewabrundwag i8 
teenoor "Y hoo~:,te en mees ge
licfde offi>. ier. lleel Suid-.U rika 
moet wE>ct dat die Volksbewe
gine- , ·olle \ t'rtroue in sy Leier 
het", bet dr. \ 'an Zyl onder lang 
du~t· tot>juiging ,·erklaar. ,Die 
m~rt>ld t•n die hcle Suid-Afrika 
moet \\I'd dat on .. K.G. niks ge
dot>n het wat tot .,kade e n ska n
dt• \·an die Afrikanerv·olk is nie. 

TRADI~lONELE STltYD 

Gcdurcndc die oorlog het die 
K.G. die tradisioncle stryd van 
die Afrikaner teen die Empire 
aangebind, ten spytc van die 
boon van mede-Airilmncrs. Ons 
wcct dat hy die slryd in die toe
koms sal voortsit wat daar ook 
al mag gebcur. ,En as bulle 
hom m oon tlik , ·ernietig, dan wil 
ons die r t•gt'ring d it• versekering 
gee da t bulle niks mcer doen as 
om by te ()ra tot die geledere 
\"1111 ' n Bt>zuitlE>nbout , Scbeeper10 
e n .Jopic Fourit• n ie e n om die 
\ ·er;,et h•t•n d ie E mpire nog har
der te maak". 

.:.\IE\'. VAX REXSB{JRG 

Dr. Van Zyl bet ook bulde ge
gcbring aan die eggenotc van 
die K.G., mev. Van Rensburg, 
wat dwnrsdcur al die moeilike 
jarc getrou aan sy sy gcstaan 
het. As vrou van die twintigste 
ccu stnnn sy nic agtcr by die 
vrou van hondcrd jaar gelcde 
wat saam met haar man vir die 
vrywording van die Afrikaner 
gcstry bet nic. 

Mev. dr. S. J. du Toit bet h ier
op 'n gcskcnk aan die K .G. 
oorhandig t'n vcrklaar dat die 
K.G. sal wcrk tot die helc volk 
bymckaar is. 

A. K. G. 

Genic dr. Erika Theron het 
die gelukwensc van die O.B. in 
Wes-Kaapland aan die Adjunk
K.G. oorgebring en haar dank
baarhcid uitgcsprcck dat die 
A.K.G. wat so lank ernstig siek 
was, tans weer so herstel bet 

1\le\', dr. S. J . du Toit 

dat hy weer op die been is. Sy 
het nnmcns die Gcbied 'n tjek 
aan die Adjunk-K.G. oorbandig 
wat gcbruik sal word om vrugte
bomc aan tc koop vir sy plaas. 
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W aar Die W eerlig Slaan 
,Iienmerl;:cnd ,·an die Ossewabrandwag is dat waar die 

gevaar dreig, waar die weerlig tref, daar spat dit nie uitcen 
nie, maar drom dit saam om 'n front te sl;:ep." So bet die 
K.G., dr. Hans van Rensburg, vcrlcde Saterdag op die Paarl 
gese na aanleiding van die spontane demonstrasie van trou 
aan die Leier oor wie se hoof ,die aasvoels van die Empire" 
draai. 

ht hierdie woot·de en in hierilie bewys van trou I.:om die 
weso van die Or-;sewabrandwa~ as voll{Sbewcging uit. Binne 
die Ossewabrandwag word daar nie gevra wattcr pcrsoonlikc 
voordele dit bring nic - vandaar die ryk oes aan offers vir 
'n volksideaal. Binne die Ossewabrandwag word daar nic 
gevra wattcr programme die publiek gu·nstig sal ontvang nie 
- vandaar die konsekwentc handhawing van 'n eenmaal aan
vaardc idcaal. En in hierdie konsckwcnte navolgiug van be
ginsels en ideale le ook opgesluit die konsckwentc trou aan 
kamerade en leiers wat daardic idealc volg. 

HR OORWTh"!\'ING 

lfierdic ondcrlinge trou wat spreek uit die O.B.-noodhnlp
fonds Yan oor die £100,000, wat sprccl< uit die talle hofsake 
teen Afrikaners wat tcruggctrcl< moes word ·weens gebrcl;: aan 
onderlinge Yerraad, wat sprcck uit die jarelange Yerstclting 
\'an ,·oort\'lugtende kamcrade tc midde Yan 'n horde gehuurdc 
en n:rwillige lmlucridders, natnrellespioene en nydige :\fri
kaners in vyandi~~csinde organisasies, is die een groot 
element wat nodi~ is vir die oorwinning van 'n Yolk. 

Hierdie onderlinge trou binne die Ossewabrandwag is 
gehandhaaf selfs daar waar die openbare mening gedwing 
hct tot vcrlocning, want toe sommigc Afril>aners in real•sic 
gelwm het teen die uittartin~ van 'n onvera.ntwoordelil\e rege
l'ing en dinge gedoen het wn.t sclfs in Afrilma.nse luinge ver
oo•·deel is, en Afl'ilmncrleiers hubelf van daardie jong Afrilm
ners gedisassosiecr en g-esc het ,dis nie ons mense nie", het 
die Ossewabrandwag na vore ~elwm en gese : ,Dit is ons 
lmmeradc" - on~cap; wat die gevolge ook al mag wees. 

ONS EED 

Trou aan ideale en trou aan kamerade in ooreenstcmming 
met sy ced : ,Ek sal my mede-Afrikaner help en beskerm. 
en hom nooit aan die ,·yand uitlewer nie, is die geheim ,.a.1 
die Ossewabrandwag se krag - daardie krag wat hom in 
staat gcstel het om die magtigste en mees gekonscntrccrde 
vervolging ,·an sowel regering as nasionale opposisie te oor
le"·e. En dit is die gchcim wat nodig is \ir ons volli voordat 
by op s:r verlossing moet wag. 

En omdat Hans van Rcnsburg die groot predil;:er was 
van hierdie Afrilmnertrou, die man wat steeds lojaliteit binnc 
en buite eie Ju·ing gesaai bet - ool{ toe hy jare gelede teen 
die Afrilmanse openbare mening in die Yinger op die rooilus
soldaat gew:rs het met die woorde : ,Dit is ons mens daarllie", 
sal Hans van Rensburg in die um· van sy vervolging 'u r:rl<e 
oes \'an trou insamel nie net binne die Ossewabraudwag vir 
wie 11y geleer het om te vertrou en getrou te wces nie, maa,r 
ook in steeds wyenvordcnde l\ringe van sy Yolk buite die eic 
organisasie. 

Vrug Van Die Oorlog 
Die nederlaag van ludiC op die algemene vergadering \'an 

die V.V.O. - hoewel dit nie 'n Yolslae nederlaag is nic, 
aangesien die mecrderhcid tog nog vir Indie geslem hct -
kan tot 'n groot mate in verband gebring word met die 
oorlogsgevolge. 

Die oorlog, wat so 'n geweldige pr:rs ,·an die blanke 
bcslmwing gecis het, het hoofsaaldil;: uitgeloop op die oplwms 
Yan die nic-blanl{e wereld. Daar is geyeg teen <lie herrenvolli
idec, en die Atlantiese Handves waan·oor oolr Suid-Afrilmansc 
troepc gevcg het, was eintlik die sertifil•aat ,·an gel~·kstelling 
aan die nie-blanlw clemente dwarsdeur cHe wereld. Daarom 
dat die eerste sitting van die V.V.O. dan hoofsaaklik toegespits 
was op die kleurvraagstuk in Suid-Afrika, en omdat die samc
sprekings nog plaasgcvind het in die atmosfccr van die oor
logse ideale het die nie-blanke wereld ' n oorweldigendc oar
winning op daat·die sitting teen Suid-Afrika en die blanke 
Wcste behaal. 

Nou egter dn.t die gevolge van die aigelope om·log as on
houdbaar ingesien en daar voorbereidsels gctref word om dit 
met 'n derde wcreldoorlog uit te skakel, begin die Wcsterse 
volke ook stelling inncem teen hierdie een groot oorlogsgevolg 
van nie-blanke heerskappy oor die wereld. 

Dit is die groot betekenis van die Indiese nederlaag op 
die V.V.O. l\7ogtans moet in aanmerking geneem wor<l da.t 
dit maar 'n betrel;:lil;:c nederlaag was - dit het slegs Iwrtge
!-kiet aan die ' 'creiste tweederde-m~rderheid. Xie-bl&nk oor
heers dus Yolg-cns hierdie uitslag nog clie blanl\e werclcl - as 
geYolg Yan die Tweede \\'ereldoorlog waarteen die Ossewa
brandwag hom verset bet. 

rE~~~£ffi1~ WJ~ A~~t€ . 
~~~w~~~lrl~[t} an~1r ~LE@ 

Die t-itting van die Grootraad van die Ossewabrantlwuj?; 
en die verl\larings wat t:rdens die sitting uitgereil{ is, is met 
gruot belan~~tcllinp; deur buitestaanders gade gcslaan. Sowel 
onafhanldiiH• blaaic as regeringsblaaie wat lwmmcntaar op 
hiet·die verldarinp;s p;elewer het, het tot die slotsom ~craak dat 
die pad na Afgrilmnereenheid nou baie maldilwr l3al wee~, 
aangcsien daar ~~een onduidelikheid oor enige strydvraa~ mcc•· 
is nie. i'.:i legs die H.N.1~.-pers het die swye bewaar en sell's 
ool• nie ecns dir vcrldarin~ gcpubliseer nie - net die brief 
van die !>l'l\relal'is van die Grootraad. Die enigste lofwaarcli~c 
uitsondcring- is Die Voll;:sblad in Bloemfontein wat saam 
met die Yrrldarinp; ool• weer die besluit ,·an die H .N.P .
Iiong-•·r:-. geplaas het. 

,Daar was die afgclopc week 
minstens 'n paar vingerwysings 
\'an die rigtings wnarin ons hn!f
stcriclc, half-rondtastcndc party
politicl< bcsig is om tc bcwceg", 
sl<ryf dagbrcclc 

,Die O.U. het 'n vcrklaring uit
gerciJ< wnt baic, indit•n nic alles 
nie, van die mi ... \C:r!.tand met dr. 
Jlalan uit <lit• '' t•g hehoort tc 
ruim - a"< hullt• vt•rwydcrin~ ' n 
l>we~<,ic van mi!.' erst:1nd is." 

Die \'t'rl.:Jaring- bcve,fig dat 
hulle (tlic o.n.) met 'n gesag
staat nic 'n dil<tatuur hcoog, soos 
dt·. Malan ~~(~'n t o \ ' t'l' lllOOd nic. 
,Trout•ns, hullc \'Crse!(eJ'ing dat 
hulk met ,party!osc'' staat niks 
amle rs bctlocl as 'n l't)Jlu hlicl\ na 
die model van die vro<'ero nocrc
,tato nic, !com my voor 'n bc
vrct!igcndc :mt woonl tc wccs op 
die g-crw, .. tclling wat die Tmns
vaah.e li.N .P .-lcont.:"rcs wou he.'' 

Die blacl \'Crldam· ten slotte 
d!lt daar gecn spral<c mccr kan 
wcrs van 'n bcginsclbotsing wat 
die H.Xl'. bclct om op grond 
\'an die \'ersekerings die stryd 
af lc las nie. 

EXGELSE IiO.)DlE:'\TAAR 

,,Aansicnlil<c belangstclling is 
\'erledc \\'Cci< gckonscntrccr op 
die sitting van die Grootraad in 
Johannesburg", skryf The Fo
rum. ,·n Vcrsocning tnsscn die 
O.B. en die Nasionalc Party skyn 
nou mcer moontlik tc wccs as 
'n week gelcdc .... scdert die 
O.B. die \'erldaring uitgercik 
hct". 

,.Sommigc politiel<c waarnc-

V erhoor van. 
Eric Holm 

Die Appclhof in Bloemfontein 
hct \'Crlcdc week begin met die 
aauhoor \'an b('sondcrhedc oor 
die appclsal<c van dr. Eric Holm, 
dt'. J. A. Strauss en ?\L J. Pic
naar. Die J\ppclhof moct besiis 
oor. sckt'rt' r<'gspunte wat die 
Spcsiale Hof ,·oorbchou het. 

Holm, Strauss en Picnaar is 
almal deur 'n Spcslale Hof 
skuldig bevind. H olm is tot ticn 
jaar tronkslmf vcroordccl tcr
wyl laasg-enocmdcs albci 3 jaar 
gcl<ry hcl. • 

mers". gaan die blad \'Oort, ,\'cr
!daar dat hulle glo dat dit nou 
nr dr. :Malan en sy Party 
moontlik is om tc vcrklaar dat 
in so 'n stclscl daar gccn kwaad 
l<an wees nie''. 

Die Suidcrstcm sicn cgter 
hccltemal icls andcrs voo•·tspruit 
uit die ,·crldaring. Hy vcrldaar 
dat die ,·erldaring ' n terugslag 
vir die H .XP. is omdat die O.B. 
nil<s met die H.N.P. te docn \\'il 
he nie en hy sicn 'n nuwc fas<' 

1\I.J.V., oor Touwsri\'icr, 
skryf : ,Ek wil ook 'n paar dingc
tjies sc wat my laat vocl wat 
sclwr baic Afrikaners behoort t<' 
\·oel. Dit spyt my om ook tc 
praat en decl tc ncem aan die 
dwarstrckkcry, maar jy ,·ocl 
soms om jou mening uit tc 
praat .. al is dit kwaad. 

\'\.at ek eintlik wil se is: cl< 
was regtig bly toe cl' 'n tydjic 
gelede so in die kocrante die lig 
van samewerking begin sicn hct. 
1\Iaar wat was ck nic tclcur
gcstel toe el< dr. ?\Ialan sc toc
spraal< van Calvinia in Die Bur
ger lees nie. Dit wil my so voor
kom of dr. 1\Ialan sy hand sal 
was as hy moct hoor hy het 'n 
O.B.-lid met die hand gegroct. 

Ons staan voo t· 'n bclangrikc 
vcrldcsing en sull<c plalform
praatjics soos d ie van Calvinia, 
vcroorsaak die versuim van die 
plig van baic gocie en eerbarc 
Afrikaners. 

Dit laat my so baie dink aan 
wat icmand my eenclag gt>sc 
hct, dat Gandhi ccnmaal gese 
het die Christns is gocd, maar 
die Christen is nic goed nic. 

Ja, die samewerl<ing is mcer 
as goecl. maar die uitmel<aar
jaer is nie gocd nic. 

:-Jce. dr. l\Ia!an. die Christc
like en eerbare Afriltaners wat 
Suid-Afrika eerste stel al bc
hoort hulle ook aan enige party 
of organisasie, wil in die toc
lwms 'n Icier he van wie hulle 
'n goeie gesig en 'n woordjic van 
waarderi ng kan \'crwag. 

in die stryd tussen die O.B. en 
ILN.P. 

,In politieke kringe word die 
O.B. sc verwerping ''an dr. Ma
lan sc aanbod bcsltou as nog ' n 
g root ncdcrlaag vir hiCJ·die leicr 
\'an 'n party, wat tot onlangs 
no::: die rcpublikeinse doclstcl
ling bcly hct, maar vir verkic
singsdoclcindcs dit eers opsy 
slwif." 

Die blad mccn dat die ont
wildtclings mnr. Ha\·cnga se po
sisic \'ersterl<. 

Verontwaardig 
Oor 

Versvvyging 
,.Ecnheid," Bellville, skryf: 
,.Dit spyt my innig. om my 

eic blad, Die Burger, wat ek 
jarc en dcr jarc reeds getrou 
kcs tc moct verbygaan (dit help 
mos nic om mcnings aan Die 
Burger tc stuur nic!) en u tc 
mocl vra om my telcurstelling 
lc bockstaaf in vcrband met die 
so gcwcnsdc solidaritcit wat so 
dringcnd noodsaaltl il< is onder 
nasionaai\'Oelcndc Afrikancr
grocpc. Soos gcwoonlil< koop ck 
my Burger as ek op die s tasie 
kom en op die trcin Ices el< toe 
w\nmorc totdat ck hicr agter 
wcggestcel< by ,Bewegings van 
Sl<cpc", 'n uitstaandc volksbc
langrilte brief vind wat ,·erre
gaandc politieke vcrwikkelinge 
11:aan he. Ontevrede en heilig 
oorluig daarvan dat die Cape 
'rimes bcslis soos gewoonlik baie 
mecr oor die saak te se sal he, 
onderbrcck ek my treinreis om 
by 'n \'Oorstedelikc stasie die 
Engclse l<cerant tc koop. Ja, en 
op bladsy twee in groot, swart 
letters oor twee li:olommc, vertel 
my vyantl-kocrant ann my, wat 
t•l< \':tn m~· Afr ika en ons cic 
Afril<ancr,.,al<e wil wect - sali:c 
w:tt nie die En,:;-el!'man r :Htf{ nic, 
maa1· die Afrilmner<lom aileen! 
Verskoon my sterl' taal, maar 
is <.lit nic 'n skandaal dat Die 
Eu rgcr volksbclangrike en op
spraal(\vcl<kcndc politickc nuus 
so behandel, en vcrswyg nic? 
El< moet nou as nasionaal-rc
publil<einse Afrikaner wat d ie 
volk graag len aile koste ccn 
wil sicn en nie 'n O.B. is nie, 
na d ie kocrante en taal van die 
\'erowcraar van my ccrtydsc re: 
publiek gaan om te weet wat 
in bcsonderhede gaande is? 

).1yns insic ns is die H.KP. en 
Die Burger besig om die Afri
kanerdom ,·erdeeld te hou. dr 
sy eie enge partypolitieke aspi
rasics. Is dit ,·ir dr. ).!alan en 
D1c Burger dan nou eenmaal te 
vccl om vir om·oorwaardclikc 
\'Oil<sccnhcid teen Jan Smuts en 
Kic. t c slaan? (Effens verl<ort. 
- Red.) 

«DIE~lL~&~w!E !K\@W'lFJEli{JEN~JlJE W &~ 
@\U[})~tJ.,"f JEii~lrJE~NIElli:IIDJDEE§ IE~ 

~@kLITFNKE~IE @}LEW AW~!E~JE~ 
Dr . . J. ]~ . J . van Ren;;hurg is 

cenparir, hcrlcics as erc-presi
tlcnt van die Bond van Oml
gc'intct•nt'l'l'tics t•n l 'olitit'l<e Ge
,·:m&:"t'Ht·~ Iyden;. 'n (jnialc l<on
fercnsie wat \'Crlcdc maand in 
Pretoria gehou is. 

Die konfercnsie hct besluit om 
nel een wapentjic van die Bond 
aan <'Ike lid toe tc l<en. As 'n 
lid sy wapen vcrloor sal dit nooit 
weer aan hom toegeken word 
nic omdat dit 'n crc-tcken is 
wat net aan 'n ldein grocpie 

Afrikaners uitgereik is. 

Die vertikalc balkics op die 
wapcn vcrtccnwoordig die tra
lies van die lronke en op die 
horisontalc balk is daar 'n do
ringdraad wat sinncbceldig ,·an 
die konscntras iek a mp is. 

Die aand van 1 Oktober hct 
daar 'n geseliige aandete in die 
Afrikaanse Koffiehuis plansgc
vind \\'at deur 161 persone bygc
woon is. Die crcgaste by die 
geleentheid was dr. en me\·. Van 
Rensburg en dr. en mcv. G. 
Cronje. By hicrdic gclccnthcid 
is ook 'n Bondskcnteken aan dr. 

Van Rcnsburg oorhandig waarop 
laasgcnocmdc gcantwoord hct 
met 'n hcildronk ,Ons Kamera
dc agter die Tralics". 

Die lwnstitusic ,·an d ie Bond 
is gewysig en die vo!gende per
sane is b.onocm as lede \·an die 
Uniale Raad : DI". H. Graf, voor
sittcr; mnr. 0. L. Xel, )tiddel
ton. Greytown, Xatal as sekre
tal'i~; mnr. :\I. J. Tocrien, tesou
ricr ; ad''· J . Marais en nmr. 
Frans "an dcr W?lt as addisio
nclc lede. 
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BLADSY VYF 

Brief Oor Same
werking Aan 

Dr. Malan 
:\lnr. Johan Schoem a n, P.K. 

Broeder!>troom, slrryf: Sal u as
seblief onderstaandc brief en 
telegram wat ek aan dr. Malan 
gcstuur bet, in u bind publiseer? 

Gcagtc dr. Malan, vcrmocdclik 
hct u my antwoord-bctaaldc te
legram wat soos volg lui, nic 
ontvang nie: .,Ons jaag Duits
land, die hart en brcin van 
Europa in die arms van Stalin. 
Is ons dan met sclfsug, kortsig
tighcid en sinncloosbeid ge
slaan? \Vaarom' gee die leiers 
nic die volkc die gelecnthcid om 
docltrcffend by tc dra nic? Nie 
slegs omdat dit hul heilige plig 
is nic, maar ook tcrwillc van 
sclfbehoud. Wil u nic asb. die 
hele nasionalc pcrs vcrsoek om 
met lyste te begin, die Kcrke om 
fondse by wysc van kollektes te 
skenk en die regering om vyf 
miljocn pond by tc dra nie? 
Ons sien uit na 'n volledige ant
woord." 

Die telegram !!prcek vir sig
self en ck kan daar niks aan 
byvoeg of vcrduidclik nie. 

Graag kom ck weer op die 
eerste probleem van die Afri
kaner terug: die kwessic van 
hereniging of ten minste 'n ty
delike vcrstandhouding waaruit 
hereniging moet en sal gebore 
word, want siclkundig kan dit 
nie and('rs nic. 

As ons in 1924 ons mees kar
dinale b<>ginscl, nl. afskeiding 
van die Britse Ryk en republi
ltanlsme kon vcrswyg hct (dcs
tyds h<>t ck dit vcrloen genocm) 
terwillc van die Pakt met blocd
rooi jingo's soos kol Cresswell 
dan voorwaar, gcagte mcde
Afrikaner en Ieier, kan ons van-

Geen E.ise 
Aan )ode 
In H.N.P. 

1\lnr. S. ~el, Bmndvlei, skryf: 
Vergun my asseblicf so'n pa.a.r 

rci:Jtjles vir opnamc in u ge
cerdc blad in verband met die 
Joodsc lidmaatskap van die 
II.N.P. 

Volgens vcrklarings deur ver
skillende vooraanstaande H.N.P.
lciers, kan Jodc lede word van 
gcnoemde party; sclfs dr. Malan 
verklaar so. 

Dit wil dan se dat Jode as 
nie-Christene lid kan word van 
'n party waarvan die !cdc alma) 
lede van die N.C. Kcrk is; selfs 
die predikant<> van gcnoemde 
Kerk is die oorgrote meerder
heid !cdc van gcnoemde party. 

Aan die andcr ltant mag lede 
van die O.B. - oolt lede van die 
N.G. Kcrk - nie lid van die 
H.N.P. word nic. 

Moet ek nou hierdcur verstaan 
dat die Jood as nic-Christen be
ter matcriaal is om die H.N.P. 
mee tc bou as 'n mede-Christen 
en mcde-Rcpublikein? Sal die 
Jodc wat l<.'dc van die H.N.P. 
gaan word, nou hul organisa
sies en bcginsels as Jode af
swecr, of sal hulle bul identiteit 
as Jood kan behou? 

Voorwaar! Dr. Malan het nou 
in die Jood seker die""egte par
ty-mntcrinal gevind. 

Dit mank nie saak of die Jood 
vrym<>sselna.r, Kommunis of wat 
ook al Is nic, by mag lid word 
van die H.N.P., want een ding 
staan soos 'n paal bo water, en 
dit is, 'n O.B. is by nie, en dus 
bet hy niks prys te gee nic. 

Die hoogste kwalifiltasie vir 
lidmantskap van die H.N.P. is 
dus die aanbidding van die par
tystclsel en nie die huldiging van 
die Rcpublikeinse ideaal nie. 

dag en met die he! wat ons en 
die helc bcskawing in die gesig 
staar, tog 'n modus operandi be
dink en probeer toepas met die 
O.B., die Nuwe Orde en dergeli
ke grocpc wat per slot in iedere 
opsig alles van belang met ons 
Nasionalc Party gemeen het. 

:Maar ck gaan vee! verder: as 
dit ons waaragtlg crns is, wat 
belet dat ons die O.B. herstel 
in sy posisic wat by beklee bet, 
toe u vir die Beweging wou 
tronk-toc gaan? Laat ons dlt 
ten minste pro beer doen! 

\Vat bly oor van die s.g. ver
skillc as u daarnaas plaas die 
dondcrstorms van nasionale ln
tcrnasionalc aard, omvang en 
oorsprong wat net die dwaas nlc 
op die gesigseinder kan of wil 
sien nic. 

Mag God u help om oor bier
die klcinlike dinge heen tc stap, 
die aanhitsers en haarklowers tc 
verag en onmiddellik 'n vriend
skaplike ontmocting tc h.:! met 
mnr. Havenga, adv. Pirow, dr. 
Van Rensburg en ander leiers. 
Uit so 'n gees van samewerklng 
sal en moet verstandbouding en 
uiteindelik hereniging vloci. Dit 
kan nie anders nie. 

Die volk is sat vir die tocstand 
waarvan die redes van ontstaan 
en voortbestaan lanka! verby of 
dood is. Het u dlt teen die O.B. 
dat hulle sg. verraad gepleeg bet, 
sou ek antwoord: Vcrraad, teen
oor wie? Kan jy jou verkragter, 
belasteraar en vryhcidsmoorde
naa.r vcrraai? Verraad! En wat 
van die bloedhondc tcrwillc van 
goud wie sc hande Smuts so gou 
en so geredelik na. die Anglo
Boereoorlog gevat bet? 

Adv. Swart, en sy ~riende moet 
nou nie more oormore weer kom 
lol met vrymessclaars-bricwe en 
al daardie goed nie, want 'n 
mens moet tog met jou vriende 
korrespondccr. 

Tenslotte wil ek ook net aan 
dr. Malan as diktator binne die 
H.N.P. vra: .,I n wie sc belang 
weier u lidma.atskap van u par
ty vir medc-Republikeine en laat 
vreemde clemente toe as lede? 
Is dit in belang van u party, of 
van u volk? 

Wil 
Dr. Malan 
Verl<iesing 
Wen ? 

Kapt. Henri Slegtkamp D.T.D., 
1\litldelburg Tvl., skryf: 

In verband met die vcrdccld
hcid tussen die H.N.P. en die 
O.B. kom dit my voor asof dr. 
Malan meer belangstel in die 
stcmmc van Jode as in Afrika
ncrstemmc. Dog dit is allcs net 
uit jalocrsheid teenoor die K.G. 
Maar dr. Malan, ons sal nie in 
u pad staan om u tc dwars
boom in die verlangc om tog op 
die sagtc kussings tc gaan sit, 
want op 'n harde bank sal dit 
tc swaar gaan. 

Dr. Malan, die huidigc parle
menterc stelsel mag goed wees 
In Engeland en andcr Iande waar 
een nasie en een taal is, maar 
dit pas nie by ons met ons ver
skillende rassc nic. 

Dr. Malan, u was in die ver
lede 'n leraar in die Huis van 
God met die Bybel in u hand 
om die ewige waarheld van God 
aan sondaars te verkondig en 
om hulle te red; maar nou is 
u op die politieke platform en u 

f Soos Ons Lesers1 i Dit Sien 
.. d I I dee 

verkondlg nou tweedrag en haat 
en dan se u nogal u wil die volk 
red van die gevare en cllcndc 
waarin ons gedompel is. 

Dr. Malan, is dit u erns om die 
vcrkicsing te wen of is u tevrcde 
om Ieier van die opposisic te 
wccs met £2,000 per jaar as ver
goeding? Sal u in staat wees, 
as u a.an bewind kom, om die 
land uit die ellende tc red of 
vcrlang u om maar net Icier 
van die opposisie te bly en son
der moeilikhede en bckommcrnis 
te wees? 

Waardering 
Vir 8/aCI 

!\lnr. J. G. Stopforth, George 
skryf: 

Ek wil van hierdie geleent
hcid gebruik maak om u te ver
seker dat Die O.B. gewild is 
onder sy lcsers. Die wereldtoe
stande word altyd op 'n treffen
de manier daarin uitgebceld en 
inligting van allcrlei aard ver
skaf. 

Ek dank u dat u Die O.B. nog 
aan my gestuur het. 

Aanl<lag teen 
Die Burger 

:\lnr. \V. J. Bester, Parow, 
sk~·f: 

As 'n Ieser van Die Burger, 
die cnigstc nasionale dagblad in 
Kaapstad, voel ek besonder vcr
ontwaardig oor die beleid van 
hierdie kocra.nt om belangrikc 
volksnuus te verswyg. Vcrlede 
Dinsdag het die Engelse Cape 
Times 'n berig van Sapo. gc
had van 'n verklaring van die 
Osscwabrandwag se Grootraad 
insakc samcwerking. Ek het ge
hoop dat. Die Burger, wat dit 
daardic oggend nie in gchad bet 
nic, dit dan die volgende dag sou 
publiseer, maar tot my veront
waardlging verskyn daa.r gccn 
woord van nie, net 'n beriggie 
wat meld dat die Grootraad 'n 
brief aan die H.N.P. gcskryf 
hct. 

Aangesien die verkla.ring van 
die Grootraad myns lnsiens in 
verband staan met samcwcrking 
en dit 'n saak is waarin vera.! 
Afrikaners vandag bclangstel, 
kan ek nie verstaan waarom sul
ke nuus vir die Engelse in hul 
koerante opgcdis moct word 
tcrwyl ons Afrikaners in onkun
de gehou word van wat aangaan 
nie. 

Ek het die redaktcur van Die 

A.V.B.O.B. 
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C. M. ELOFF EN K.IE. 
(J:4mlt,) Bplll 

IIO&I:MA.KK (Poebu 1181) ~--

BRILLE 
Bring u oogarta se voorskrlf vir briDe na ons. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Beaoek ona of skryf om Besonderbede. 

BESKERM! 

Takke dwarsdeur die Unle. 

VERKOPING VAN 1\IERINOSKAPE 
Behoorlik daartoe gelas deur mnr. P. H. Kritzinger, as 
gevolg van ontbinding van vennootskap, word die vol
gende skape met 11 maande wol verkoop tc Caroli·na, 

die llde DESEMBER 1917, om 11 uur v.m. 
Dis 'n geleentheid wat hom selde voordocn, om die beste 
Hoeveld-kudde te koop. Kudde is vir die laaste 40 jaar 
vir wol geteel. Minnaar en Jordaan ramme vir baie 
jare gebruik. Groot gladde-lywe met gocie konstitusie 
en bouvorm. Wol van 55 tot 64% skoonopbrings. Vol
gende wolprysc bchaal: 30;! pennies (1947); 2H (1946); 

23-1 (1945). 
500 Teelooie, 4-tand tot volbek, gcklas deur K.W.B. se 
deskundige. Gccn uitsit by nie. Gcdck dcur gocic rammc 

om te lam vanaf April 1948. 
300 Viertand tot volbek hamels; 400 scsmaande oud 
Iammers; 500 uitsit ooie, goeie kwaliteit; 30 ooie om 
ramme van te tcel; 40 goeie gcbruik ramme; cen 

stoetram. 
Vir verdere besonderhede aan II. J. Grobler, Bus 28, 

CAROLINA. 

Burger gebel en gevra. of ek 
moet aannccm da.t dergelike 
nuus in die toekoms ook nooit 
in my koerant sal vcrskyn nie, 
en of ek dan maar op ander koc
rante aangcwys moet wees vir 
my daaglikse nuus. 

Nou wll ck net graag vra 
waarom Die Burger nie aan sy 
lesers wil vcrtcl wat Afrikaner
leiers van ander groepe besluit 
of verkondig nie? Is dit haat 
of vrccs vir die waarbeid? En 
het Die Burger dan die reg om 
van ccnheld tc praat solank die 
volk op hlerdie wyse van me
ka.ar weg gebou word? 
ANDER BRIEWE OP BLS. 4 

MEUBELS 
PRYSE STYG VINNIG 

KOOP NOU 
Ons hou allee nllk go&U 

kwalltelt Meubels In 
voorraad 

WERDA 
M eube Jhandelaars 

(EIENDOMS) BEPERK 

Groote Kerkgeboo - K-psta·· 

.•• DIE HUIDIGE PEIL VAN ONS TABAKOES 
Tabakkwekery is reeds 'n ou Suid· 

Afrikanns• nywerheid. Vroel!r jare het 
die kw~ker sy tabak gewoonlik self tot 
roltabalc verwerk, maar vera! gedurende 
die afgelope dekade is hy met goeie ae· 
volg tot spesiali!lering gedwing. 

Die produksle het van 14,961,199 
pond in 1910·11 gestyg tot 32,594,000 
pond in 1945-46-'n tabakoes ter waarde 
van nngenoea £2,400,000. 

Got"d •ertee.nwoordig io die dele ••n 001 land 
waar rabak ltl>roduteer word, bet VOLKSKAS 
Ia die Jonr&te !are reedt ' a aaatiealike bydrae 
tot d~ •ooruhtaftl fta bierdie aywerbeld le> 
lewer. Die Beak .... trek aile a•bruikllke dleo. 
ate 10011o~ode tjeknkeDlDI•• opaar• ea belt~• 
,U.&>£aoi1ite lte eo oorsese (de.-lee~ tta au kolet 

:-:.':U!k:=.:.:i~!::"dle '!.&!ft.odeate 

NavrtU word t.~lkom. 

HOOFKAIITOOII : I'IIETOIIIA 

LON DEN AGEHTE: Uoyds lank Umlted 
NEW YORK AGEHTE : Chemical Bank and Truot C.. 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
TABU:P \'IB OEKL~ssn·n;t:EBDE AD\'EBTESISIES: 

Ualaboudellke ~anbge•1A&I: 
(Verlowtng, hu" ellk, cebOorte, attrfceval, In memoriam, gelukwenalng, 
ena.) 1d. ~r woord; mlntmum 3/· per piUinc. Vooruitbeta.atbaar. VIr 
heriiAitnp 2::. pat, arataa:. 

Bandelaldn.Uilalel: 

Eerate plaslng, 2d. per woord. VIr llerbaliJlp 2:1 pst. alalag. 

lntekengeld op ,.Die 0.8.'' (vtnk;rn ,..,..kJiko): 101· per jaar of 5/· per 6 maande. 
Vooruitbetaalbaar. Stuur advertenole;eld en b._lelllngo na l'osbWI %8, SteUeaboKb, 
en lntekengeld na Poobuo J4ll, Kaa"tad, 

VERLOWI~G 
BOTHA-ROOS. - Die vtrlowlnJ 

word bekend gemaak van Martino., 
dogter van mnr. en wyle mev. H. U. 
Roos, Wellington mtl Fanle, •eun van 
mnr. en mev. D. P. Bothn, PrJno· 

• AlberL 

HUWELIK 
NIEUWOUDT-JACOUS. liter· 

mee maak ons, Detent, enlgate dogter 
van mnr. en mev. T. J. Jacoba, 
Estotre, Bloemfontein, en Guor11e. 
Stafhoor, Gebled C, tweede·uudat~ oeun 
van mnr. en mev. 0. S. Nleuwoudt, 
Vreugde, P. K. Stella. bekend dat ona 
die 29ste November te Bloemfontein 
in die huwel!k beveatlg word. 

26/11/1. 

"lr t'&rtJ'IJlett, ruepolu, dlneu, pru· 
Deer die Kaapatad•e Afrlkaner-Ko!fte· 
bula (K.T.K.). Ult Wandelg~mg. Groote 
Kerk-gebou. Lua heerl!k verwarm eo 
geselllg op lr.oudate dal(. oerletllke, 
ootllke eo doeltretfeode dlene. 

BENODIG 
AKTit:WE \ ;OOJOIAS mel onder· 

VIDd!og van alsemene bocrdery op •n 
Karooplaae. Kennl• van akape eerate 
veretate. Meld oudtrd(om. ondervln· 
dins en aalarll verlang.- A. \ JL,I()LJS, 
Bloemhof, Richmond. 19·11/3. 

Gekwalltlaeerde twtetallge snelakrlC· 
llkoter benodlg vir prokureuuCirma., 
Kaapstad. Goelc betallng voiJ;ena kwa
l!tak~>~leo. Skr),.e ann PO.,.Ul:-o 3317, 
K.~\I'.,T,\D. 26/11/1. 

Gt:.,K()OI.Ilt: 111. \ :-.Kt: \\ ERJU:.K" 
om behulponam te wees In lngeoleurs· 
beslr;held. Coele voorultll&te. GEL
DF.l\lll'Hi 11\Gt ::-> n ;t:&S\\ £Rtu;, 
Wynneetrnat 13, Parow. 26/11/4. 

Ilardwerkende, oober, vader en eeun 
or twee broera. Ecn met kennls van 
bcsproellng en bcstuurdcraltoensle. 
Een met t<cnnls van Oleseltrekker. 
VIr •alurl• or deelboerdcry. Vrye 
hula met gang en vier vertrekke. 
Melk en croente vir verbrulk. Twee 
getutgakrtcte. Om voorwaardea met 
grootte van hulsgcsln skryC ann:-
1 . ZI:E".\.NN, Goudmyn, Robt•rtoon. 

26/11/2. 

KO-OPERATIEVE WI.TNBOUWEIUI 
VERE:-IIGING VAN ZUID·Al"IUKA, 

BEPERKT 
(Oereglstreer kragtena die Wet op 

KOfperatlewe Verenlglnp, 1839) 

BEXODIG: 
TIKSTER 

Aansoeke word lnge-. a; tot ::. De· 
aeml>er 1947 om die betrekklng van 
•n ten volle r;ekwallflaeerdo twee· 
tallge tlkster. Yel<l opleldang, ondtt· 
vlnding, ouderdom en datum -..·aarop 
dlenste aanvaar kan word. Salarla· 
sknal £140 x £20-£200 x £1!:>-£3:0 
(ultsluitende duurtetoeola-s:J. met aan· 
vangsalarls volgena kwalltlkulea. 
Daar is •n pensloenakema vir die per
•onee!. 'n Ccsondheld•erlltlknat Ia •n 
verelste. Aansoeke gcmerk .. Tl KS'l'f:R" 
moet gestuur word nan 

DIE SI~KIU:TARIS 
K.w.v .• 

Posbus 528, 
SUIDER·PAARJ •. 

T\\t: t; PAS:-of~Rs met kt•nnlo van 
!nsla<Jdhoudtng en oprl~ttlngawerk van 
!abrleksmasjlnerle; T\\ t:t; \Jt:s~>~t;
L-\.AR.'i vir atoomketel mt·•selwcrk. 
GELDENHt:\ S·INC .... ;Sit;t R-;\\ t. llKE, 

Wynnestraat 13, I'arow. 26/11/2. 

801\IE. PLANTE EN SAAD 
RESTE OEloiERTIFISt:t:ROF. OIWES· 

TESAAD.-Pryalya verkrnbaar. Sestet 
al u benodlgdhede K.B.A. van: PRE· 
MIERS, SCHOEMAN8ll0EK. 20/8/TK 

GUO£!\ u.n \ .\ al. - Detroit en Eglp· 
Uese plat beet 7/6; Chanteney-wortela 
10/·: Beauty- eo Marclobe·tamaueo 
36/·: Tom Watoon•waallemoen 11>/·: 
Kropalaal 17/6 per lb. Atmal 6d. duur· 
der per >,Sib. llandtlanavrae verwel· 
kom. - KAHH00-8AADVERSPREl· 
DERS, Poobua 107, OUDTSHOORN. 

20/8/TK 

P.\T.\TR,\1\Kt:.-Topranke In voor
raad, moot ult~;eloop, 6 maande, 91· 
per 1.000: wtt, drle·maande, 8/- per 
1 000: Borrle, 101· per 1.000. 
1'.\T,\TS,-121- per lllk. K.M.B. 
Gelewer SerpenUoe.-H . ROELOt'sE, 
r' /I Serpentine, oecorge. 

!:>/11/TK 

GEMENG 
.~IT.UBJ:I.~.-ona aal u hula oC 

kantoor volledlg !oleublleer teen bJUike 
maa.ndellk•e paalemente. Spealale 
kortlnga vir kontant beatelllnga. SuyC 
om onft volledlge katalogua met pryo· 
lye. Ook In voorraad: DraadiOie, 
wlndlnnl~ra, llnoleum-v!erkante van 6 
vt. bree<lte vir kombuls. aluminium· 
knftlrollc In otelle van 3, ena. 
UNIKA Ml~UlU:LS (EDMS.) BI'K., 
Vlctorlawcg 171, Woodstock. 

12111/TK 

~lEUnt:L.~. Bespaar honllerde 
ponde deur u mcubels dlrek van die 
!abrlek, k.m.b., te koop. 

Baadpll't'lr: l'\"'EK NEETII J.J N(l, 
Hoofstraat 347, Foon 12~3. Paarl. 

19/11/TK. 

"IUIY~'KP:PoUl'\..,JP:'<. OndPrsteun u 
mede-Afrlkaner eo Wt>H vertfktr va, 
dto beote dl~note bJ VOORTRI!:KK!l:R 
BK0lt.'"R08PITAAL. LaQJ'otraat 291 
lt~APRTAO P'o>nn 301M "17812~ 

\AN'!~ ('()NCKF.T!: I'KIIIIllrl"4, -
Tena.z.., Kombulo· en Hand,.....bAkko. 
~ddens . llfopUeee Tenkl, POan. Vloer
ttl'ts. Voertroe. Enlr;ltll In beton. -
Otrelrteure: P. W. -eo P. 0. VAN 
HEERDEN, Potg!etenttraat 2M, PRJ:· 

TORIA. '·* 

BORLOSJEMAKEB 

OEI!KVNDIG.E B.EBSTELWEBK aao 
Borlool•. Alle werk word gewaarborg 
•n epoedtge aflewertng. - P. PR.ETO
.RIUS, Keeromatraat 18, Kaaopatad. 
(Voorbeen Kerketraat G9). J'oon 2·MM 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo·lngenleurs, Stasleweg, PAROW. 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Gereglstreerde .l!:lektrlsltelt.a· 
aaonemera. Foon 9·84.3::.. 

SOUT TE KOOP 

.UOEKE-l'AJUU:T. - Nege MkJlo wtt 
vee- en 100 lb. lyn botteraout !2·10-0. 
.Nege aakke aneeuwtt en 100 lb. !yo 
DOtltriiOUl L2·13·11. Vry sela&l .OUl· 
werke. BeeteJ: KOMDTE. MEV. J4A.R. 
TIE VENTER, P / o. No. t , Arbtldlloon, 
SLOEMI''ONTBIN. 21/6/TK 

\ 'RIENDJ:; : Ek lewer lOUt In goe!e 
graansaKke--A1, 119/·: No. 1, ::.4/·: en 
No. 2, 49/· per ton. Tevredenheld 
gewaaorborg en onmtddelllka versen· 
<ling.-:>. 1. Dt; Bt:t; K, Soutwerke, 
P.K. Io'lorlabad. 5fllfTK 

TE KOOP AANGEBIED 

BU.Git;..,E TAI'\TE : G. K. G. 
bled aan pragllge Belgtese tapyte van 
uatstaande kwallteit en vaste kleure. 
6 vt. 7 dm. x II vt. 10~. dm. LS/17/6. 
6 vt. 6% dm. x 9 vl. 10 dm. £11/12/ 6. 
7 vt. 10 < dm. x 11 vt. 2 dm. £15/ 15/· 

Kan bealgllg word te W\"~XE· 
i'ITRAAT 13, I'ABOW. 26/ 11/6. 

DRANDIIOUT.-Wattle, 9 dulm 
gceaag, HI·, gelewer Molllsslma-
aylyn, oor Greyton. Pryse vir pale, 
droppers, ena., op aansoek_ Bestelllngs 
word atlptellk ultgevoer.-HEX~'JE 
l\lt;NTZ, Prlvaatsak, Greyton, Natal. 

12/11/&B 

Jl erseker u Toekoms 
deur die Eienaar te word van 

V ASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PLASE 
* BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 

Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
Posbus 78 Foon 0028 

OROXLEY·GEBOU, KUSWEG, 

STRAND 

WIE WIL DIE 
RAAD VOLG? 

... 

'n Sewcntigjarigc vrou wat 
dcur 'n man in Nu Suid-\Vallis 
met 'n stok oor die kop gcslaan 
is, het geweicr om in die hof 
getuicnis teen hom af te le om· 
dat sy sommer baie jongcr voel 
nadat sy die hou oor die kop 
gckry het. 

Sy hct vcrklaar dat sy jare 
lank aan hoi' blocddruk gely het 
en dat sy nic meer as twee uur 
in 'n nag kon slaap of vinnig 
stap nic . .,Tans kan ck die hele 
nag slaap, my blocddruk het 
verd\1--yn en my ectlus het ver
bctcr." Sy kan ook nou sonder 'n 
bril klaarkom. Sy meen dat sy 
pondc gcspaar hct wat sy andcr
sins aan gcnceshere sou moes 
betaal het. 

Duitse Plan 
Vir Duits/and 

'n Groep Duitsc leiers uit a! 
vier die besettingsgebiede van 
Duitsland het in die geheim vcr
gader en planne opgestel vir die 
Dultse toekoms. Die plannc 
maak voorsiening vir die eko
nomiese eenheid van Duitsland 
en die instelling van 'n sentrale 
Duitse regering. 

l111migrant Druk 
A 

Japan V erbied 
Open bare 

Gesoen 
Bedleende Uit 
Woonstel 

'n Brit!,e immigrant wat maar net vier maande in die laud 
is, woon al die afgelope tyd beerlik saam met sy bui!.gesin 
in 'n groot en ruim woonstel in een van die Kaapse voorstede 
Hy bet dit reggekry nadat by die bewoners van die woonstel, 
wat 'n rukkie weg was, met 'n oulike set uit bul tuiste gesit het. 

Vnnaf die begin van die week 
is dlt 'n mlsdnad in Japan om 
'n meisie in die openbaar te soen. 
Die strnf hlcrvoor is ses maande 
tronkstrnf. 

Ondt•r dil• nuwe Japanese regs
kode word opcnbare ,.amoreuse 
aktlwlteitc" onwettig verklaar. 
Hicrdic nuwe wet hou o.a. in dat 
Jnpnncst• sensors aile dele in 
Bribw en Amerikaanse films 
wnnr dnnr gcsocn of aan mckaar 
gt•klou word, sal moet uitsny. 

Die woonstel behoort elntlik 
ann 'n 65-jarige bedh)ende moe
dcr en haar seun en dogtcr wat 
a! sowat agt jaar in beslt van 
die woonstcl was. Om tc help, 
het hullc in Junic vanjaar 'n 
kamer aan 'n Brltse Immigrant 
en sy vrou vcrhuur. Hy kon 
geen ander huisvestlng kry nle. 

Op advies van 'n gcnccshcer 
hct die eienaars van die woonstcl 
bcsluit om 'n tydjie weg te gaan 
en intussen die woonstel aan die 
immigrant en sy vrou te ver
huur. 

OORGEDRA 

Dadellk nadat die oorspronk
like huurders weg is, het die 
immigrant na die huurkontro
leur gegann en versoek dat die 
woonstel op sy nanm geplaas 
word. Hulle hct, na vcrnccm 
word vcrklaar dat die oor
spronklikc huurdcrs wcg is en 
nie weer terug kom nlc. 

Verlof Is toe ann die cicnaa.r 
van die woonstcl gcgcc om die 
woonstel nan die Immigrant te 
vcrhuur. 

Toe die oor!IJlronklike hour
den; ve.•rtlen dae later wou 
ttorugk••tor moe11 bulle uitvind dat 
dito immigrnnt hut woonstel in
t u,.l'lton vir hom!lt'lf totogeeien bet. 
Dulle hf't probe-er om met die 
immigrant tf' onderhandel, en 
desnood11 'n kame r te huur, maar 
cll6 h ilt hulle tot'gnng tot die huis 
gewt'ier en ge11e bulle verhuur 
ni~ knmen; nle. 

Die snak Is onder die aandag 
van die kontroleur gcbring. 

Klere en Kos 
Gerantsoeneer 

In V.S.A. ? 
Ten cinde die ,.ontsettende ln

flasie in die V.S.A. tc bci>indlg" 
het pres. Harry Truman voor
gestel dat prysbchcer oor sckcrc 
produktc weer ingcstcl word. Hy 
het vcrkla.ar dat prysbehccr 
uitcrs noodsaakllk Is vir die her
stet van die Amerikaanse ekono
mie. Die prysbehccr bcoog die 
beheer oor huurkoop, spckulatlc
we handel in graan, bcpcrkings 
op bankkredict, groter behcer 
oor uitvoer, ens. Hy hct ook 
laat blyk dat skaarste aan vcr
bruikersgoedcre bale ontberings 
veroorsaak en dat dit moontlik 
gerantsoeneer sal word. Hy dink 
vera! aan klerc en vocdsel. 

VERDELING 
VAN 

PALESTINA 
Dil' tt'rugtrekldng van Britse 

ti'OE'pc ult Pale11tinn iK nou 'n 
voldongl' ff'lt. Krugttons ' n oor· 
('Cnkom!l wut RuKland en Ame
rikn bt'reik h .. t, m otot aile Brit
se troepe op l Augu~ttull 1948 Pa
lelltinu , ·.-rlaat het. D tllll' is ook 
t'('nstemmigheid berf'ik oor die 
v~>rdt'ling , ·an PuleKtina. 

Brlt!le voorrade en troepe word 
rt'l'd"' ult Palt'stinu \'l'rwyder. Die 
tC'rutttrC'kklng!l word vertraag 
dcur gPbrt'k aan &kepe aangl'
"lt'n bale !lkepe In beslag geneem 
word deur die vervoer van 
Brit!oe voorrade uit Indie. 

, 

BE.ROE.RING 
IN FRANKRYK 
Terwyl Frankryk bedreig word 

deur die Kommunisties-annge
dryfde staking van meer as 7:1,-
000,000 werkers en dil' htuklng 
~tteeds meer en meer uitbrci, ht•t 
robert Schumann, Ieier van tlit~ 

Republikeinse VolkH!K>wl'ging, 
eerste minister van Frankr~·k 

geword nadat Leon Blum n i11 
daarin kon slaag om die vl'rt•istc 
aantal stemme in die Kamt•r ,·nn 
Afge,·aardigdes te kry nie. 

Schumann bet 412 !olt'mme op 
hom ,·erenig terwyl Blum nit• 
daarin kon slaag om die n•rei.,h• 
309 te kry nie. Die Republik<·in
se \ 'olksbeweging is , ·ynndig J:l'· 
sind teenoor De Gaulle \\Ut dit• 
Kommuniste onlnng,.. ' n gl'dugte 
neerlaag toegedien bet. 

Britse en Amcrikaanse onder
nemings sal hicrdeur honderde 
pondc skudc ly. Die wetgewing 
is dcur genl. McArthur ·gocdgc
keur. 

SEDISIESAAK 
HER OPEN 

' 

Agt !cdc van die Kommunis
tlese party het verlede Saterdag 
in die Kaapstadse magistrants
hof \'erskyn vir 'n voorlopige on
dersoek In verband met bewcer
de scdisie. Die beskuldigdes is 
alma! op 'n borgtog van £200 
losgclaat en die sank Is uitgc
stel tot 17 Desembcr. 

Kommunistiesgerigte 
bon de Se Steun Toe 

Arbeidersparty 

Vak
Aan 

Die link!lgesinde Arbe-iden.par
ty onder Ieiding , ·.an me\', Jessie 
~lePheMiOn, wat in die onlang .. e 
stud.,,·erkie~oing pootuit ge .. taun 
iM, bet met groot akklama!lie 
aangekondig dat bulle die .. teun 
van sommige , -akbondJeiers aan 
die Rand in dit' nanstaande ver
kiesing !tal geniet en dat 'n veld
tog van &tape! gestuur word om 
,-akbondJede, lede van die party 
tt> lnat word. 

Die volgcnde persone wat gocd 
bckend is in Kommunisticl!e 
kringe het bulle steun aan hier-

die beweging tocgcse: Solly 
Sachs, algemcnc sckretaris van 
die Klcrewcrl<crsvakbond, Anna. 
Schecpcrs, voorsitster van die
sclfdc vnkbond en J. Venter van 
die Johnnncsburgsc Vervoerwer
ltersvakbond. 

Onder diegene wat lede vir die 
party onder die fnbriekswerk
sters wcrf, is Anna Seheepers, 
wat die nmptclike kandidaat van 
die Arbcldcrsparty in die pro
vinsh\lt• tussenvcrkiesing in 
Turffontein gnan wees. 

Man Vlieg Met Sy Motor 
Om inkopies T e Doen 
'n Splinternuwe soort motor hct sy verskyning in Amerilm 

gemaak. Die ontwerJlCr nocm dit 'n krui!,ing tussen 'n motor 

en 'n vliegtuig. 

II 

REG ULASIES SE 
BY l\IAG NIE 
OLIE 0:\TGIN 
William Tallman van Culifor

nia, in wie se agtcrplaas 'n ollc
bron na boontoc gebars hct en 
gellings en gellings olie clkc uur 
van die dag uit die bron stroom, 
is in 'n groot moellikhcid om
dat die plaaslike regulasics hom 
verbicd om die olie te ontgin, te 
bere of tc gcbrulk AI wat hom 
te doen staan is om tc sorg dat 
die olie nie sy huis oorwcldig 
nie. 

Volgcns gcsaghebbcndes lwm 
daar elke dag 350 vate ru-olic, 

wat minstens £105 werd is, uit 
die gat in sy agterplaal!. Orr.dat 
planslike regulasies hom verbicd, 
mag hy nou nie ryk word nie, 
hy mag nie die olic in die straat 
laat afloop nie, en hy is ook nic 
in Staat om sHe gat toe te stop 
omdat hy nle die geld daarvoor 
hct nie. 

'n Paar dae gelede het een 
van hicrdie motors soos 'n vlieg
tuig uit die lug op die La Guar
dia-vliegveld in Connecticut van
af Danbury necrgestryk en dric 
en 'n halwe minuut nadat dit 
gcland bet, hct dit soos 'n gc
wonc motor die pad gcvat en 
vcrder gery. 

Die Ioods-eienaar-ontwerper
fabriseerder, Robert Fulton, is 
hoog in sy skik met sy produk 
en hoef net die vlerkc en skroef 
af te haal voordat hy sy daag
likse inkopies in die stad gaan 
doen nadat hy gcland hct. 

Hy noem sy motor die ,.Air
philbian" en dit lyk nn 'n krui
sing tussen 'n motor en 'n vlieg
tuig. In die lug bchnal dit 105 
m.p.u. en op die grond maklik 
'n snelhcld van 45 myl per uur. 
Sy pctrolvcrbru!k is 30 myl per 
gelling op die grond en 15 in die 
lug. Volgcns die cicnaar bestuur 
dit bcsonder maldik en dieselfde 
stuurwicl wat vir die pad ge
brulk word, word ook in die lug 
gebrulk. 

Die motor het die vorm van 
'n renmotor en soortgelyke mo
dclle snl cersdnags in Amerika 
te l<oop nnngeblcd word. 
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Partytrou Eerste 
V ereiste Vir 

Gewing 
Be rio-

~~ 

Onderstaand e uiteensetting en briefllisseling tussen hom 
en Die B u rger het ons \ a n mnr. G. F . Marais van Calvinia 
on tva ng met d ie ver~ooek om d it te (m bliseer . Dit gee ons lesers 
'n ins ig hoc daar b inne die H .N.P.-pers doelbewus a fgestuur 
w ord 011 1>ar ty-kleu r ige beriggewing en die ve rswyging van 
wat nic in d ie guns of smaak van d ie betrokke politieke g roep 
va l nie. Dit moet d uidelik wees dat wanneer 'n koer ant S() 

'n be leid volg, by sy waardc as objek t iewe nuusbla d kwyt is, 
en daar toe oorgegaan het om 'n blote propaganda ·OI'gaan 
van d ie cen of a nder groe1> te word. 

Ek is 'n ondcrwyscr en mag 
dus nic aan die O.B. bohoort nic. 
Genl. Smuts so noodrcgulasic sc 
rooi strocp hct natuurlik darem 
net dour my naam en nic dcur 
my hart gcgaan nic. 

Vanaf 8 Augustus 1947 tot on
gevecr 'n maand gelcdc was ek 
Die Burgor so korrcspondcnt op 
Calvinia.· Dit hot cgter nic van 
my 'n H.N.P.-man gcmaak nic. 
Ek hct my transaksic met Die 
Burger uit 'n jocrnalistickc oog
punt bcskou en nooit gcdroom 
dat dit my vryc spraak en han
doling hoogcnaamd kon raak 
nic. 

In Die Burger van 2 Oktobcr 
het sckcn• ,Fanic" van Kaap
stad gcskryf dat hy nio kan vcr
staan hockom party licwo mcnso 
die H.N.P. vir die H.N.P.-O.B.
gcskil blamccr nic. Hy m!'cn dis 
bloot 'n bcginsclsaak en dis die 
O.B.'s wat nie hulle gcsagstaat· 
geloof wil Jaat vaar nie. 

.,Fanic" sc bewcrings was so 
klaarblyklik onjuis dat ck die 
pen opgcnccm hct en as private 
Ieser 'n brief nan Die Burger 
gcrig hct. Ek haal die vcrnaam
ste paragrawe van my brief aan: 

SO:<;DJo~BOKKE 

,. ,Fanic' gcc voor dat die O.B. 
sc bcpleiting van 'n partylose ge
sagstaat die cnigste struikclblok 
in die wcg van volksccnheid is. 
Dis onwaar. 'n Broedertwis is 
selde 'n bcginseltwis. Ek het 
vanaf die corstc skoot in die 
brocdertwls in 1941 lot op datum 
bcide Die Burg!'r en Dil• O.B. 
gerecld gelees. Ek is con van 
die baie Bolandse boorlingc wic 
se dag nie volmanl< is as ck nic 
Die Burger in die handc gekry 
hct nlc. Dog, ten spyte daar
van, moet ek konstatccr, dat wat 
die geskil bctrcf, Die Burger en 
die H.N.P. die grootstc sonde
bol<ke is. Ek vocl nou nog 'n 
glocd van vcrontwaardiging in 
my opstyg as ck dink hoc dr. 
D. F. Malan voorspcl hot hoc die 
O.B.'s uitcindclik met die Hans
kakics sou skakcl. En wic sc 
wcrk is dit miskicn dat bale ge
trouc en harde Nasionalistc van
dag nog vas glo dat die O.B. 
met vcldm. Smuts skakcl? En 
as hicrdic dingc dan so is, waar
om mocs dr. Malan hom dan 
dadclik van die O.B.-lolding dis
assosiccr toe daar sprakc van 'n 
vcrkiesingsbom was? Kan die 
O.B. dan bt>urtt>ling., met die 
Regerin.:t .,lmkt•l t'n vt'rmeende 
hoog-vf'rrnafl JliN•g'? F.:k is 'n 
Afrikaner, mnr. ~i~ Rcdaktcur, 
en bc.r:enocmde <lingc het nic in 
my !rlcrc gnan s:t nie. 

.,Maar wat Fanie sc bcginsel
vcrskil bctrcf: Di!' gcsl<icdenis 
hct bcwys dat sowcl die dcmo
krasie as die partylosc staat sc 
val groot !<an wecs. Daar is 
baic argumente vir sowel as 
teen albci. 

KUNS~lATIG VERDEEL 

Nicmand kan cgtcr ontkcn dat 
die Britsc partystclscl in Suid
Afrika ons volk kunsmatig vcr
dccl bet nic. Daarby is die ,bc
ginscl-kwcssic' danlg rekbaar. 
Ter wllle van die vlottcndc 
Engelsc stem gaan die H.N.P. 
nie in 1948 bale klcm Je op die 
republiek nie. Goeie diplomasic 

dus. Maar as die O.B. nou ten 
spytc van 'n minder vurigc gc
Joof in die kruisie, tog mcen dat 
die eersvolgendc verkiesing 'n 
mylpaal in ons geskiedenis mag 
blyk tc wees, en dus gcwillig 
is om die Opposisie en ma.'!sa 
te steun, dan dink ek rus die 
onrus op die H.N.P.-Ieiding as 
hullc halsstarrig volhard dat die 
O.B. sy gesagstaat moct afsweer. 

Vertroue wek vertroue en ek 
is seker dat as die H.N.P. die 
O.B. vcrtrou, by nie beskaam sal 
word nic~ 

,Ons land se toekoms te in die 
ecrste plek in die handc van die 
H.N.P. en die sg. afwykendc 
groepe. Tesame maak hul die 
Boerevolk uit. Ons houdlng moct 
wees: ccrs eendragtig saamstaan 
en dan die oplos van belcids
kwessies, nie andersom nie." 

Ek mag byvocg dat ek my 
naam, in teenstelling met ,Fa
nie" onder aan my brief getckcn 
het. 

In 'n sub-artikel van 6 Ok
tobcr het Die Burger toe ver
duidclik dat hulle briewe van 
mync se kaliber ontvang hct 
p1aar dat bulle nie ou wondc, 
wil oopkrap nie en dit derhalwc 
nic plaas nie. U sal miskien ook 
at gemcrk het dat Die Burger 
baie graag ander se wondc oop
krap maar bulle eie Jetscls so 
tochou soos dr. Steenkamp self! 
<En .. Fanie" staan blykbaar 
heelwat nader aan Die Burgcr
redaksie as u, vandaar sy be
vodtrcgte posisie om maar aan 
ou wondc te krap! - Red.). 

UEDAKTEUR ANTWOOUD 

\Vel, geen bonderd jaar later 
nie het ek persoonlik van Die 
Burger se Redakteur gehoor. Hy 
het my eers as korrespondcnt 
geprys en toe Jaat volg: 

.,Maar soos u wei sal tocgcc, 
is Die Burger se plattelandsc 
korrespondente meer as net 
mcnse wat nuus bymekaar maak 
en aanstuur. Hulle is ons ver
teenwoordigers op die plattcland, 
die skakel tussen ons Jesers en 
ons kantoor. Hulle is Burgcr
manne, en in die lig word hullc 
ook deur die losers beskou. 

Soos u weet, is ons 'n Nasio
nale kocrant, en tussen ons en 
die Nasionale Party bestaan 
'n inticme verhouding wat 
vanself meebring dat ons kor
respondcnte, soos trouens at 
die lede van die redaksie, Na
sionalistc moet wees. I n u ge-

val is aan my meegedcel dat 
u nic ons politieke belcid on
derskryf nie, maar ek hct ge
vocl en gehoop dat as dit wei 
so is, u medewerking aan ons 
kocrant daartoe sal lei dat die 
ander band ook tot stand sal 
kom. Ek het gemeen dat u 
vrugbarc arbeid op die gcbicd 
van nuusberiggewing u spocdlg 
daartoc sal bring om u kragtc 
ook as Nasionalis in ons volk
stryd te werp. 

, IS DIT RE G?" 

.,U kan dus begryp dat u brief 
vir my persoonlik 'n groot te
Jcurstelling was. Tegelykertyd 
.,tel dit u en ons voor die vraag 
of dit reg is dat Die Burger op 
Cnhinia n•rteenwoordig word 
denr iemand wnt Die Burcer 1e 

beleld In 'n u iters belangrike 
saak nie net nle onderskeyof nie, 
Rlllar ook meen dat Die Burger 
die groot11te skuld daaraan bet . 
U hct natuurlik reg tot u stand
punt, en ek hct agting vir u 
omdat u so ruiterlik voor die 
dag daarmcc kom, maar is dit 
reg tccnoor ons losers en die 
Nasionalistc van Calvinia, is dit 
bchoorlik dat Die Burger so 
iemand as sy vcrteenwoordiger 
in 'n bclangrikc gcbied hct? Die 
antwoord is ontkcnncnd. 

Op die grond van ons bartlikc 
mcdcwcrking voel ck dat ek die 
v rymocdighcid hct om hierdic 
saak opcnharig met u te be
sprcck. 

Met ngtlng, 
Die Uwe, 

P. A. WEBER, 
Redakteur" 

VERSOEK PUBLIKASIE 

Soos u good kan bcgryp, bet 
ck bierdic brief as 'n bedekte 
afdanking beskou en in die 
trant aan mnr. Weber geskryf. 
Ek hct hom as laastc guns gc
vra om my oorspronklikc brief 
van 3 Oktobcr onveranderd in 
Die Burger te plaas. Ek het 
o.m. as volg gcskryf: 

.,Solank ck Calvinia se kor
rcspondcnt was, ·hct ek my vir u 
blad bcywcr en wat daar op po
liticke gcbied te me.ld was, het 
ck getrou bcrig. Maar al werk 
ck vyftig jaar by Die Burger, sal 
ck nog glo dat u blad die broe
dcrstryd aangewakker hct en 
dat u broer en broer kunsma
tig vcrdcel hct. Baic goeie Afri
kaners glo dit saam met my. Dit 
grief my dat bk my vertroue in 
die H.N.P. en in u .,blad se po
litlekc belcld verloor het.'' 

H icrop het mnr. Weber as volg 
gcantwoord: 

,.U bcdanklng as ons korres
pondcnt op Calvinia necm ons 
met lecdwcsc aan. Ek bcscf dat 
ons vrugbare samcwcrking na u 
jongstc brief nic anders kon cin
dig nic. 

.,Ek wil u bedank vir die 
wcrklik skittcrcndc dicnstc wat 
u ons as ons korrcspondcnt bc
wys hct. U hot as plattelandse 
korrespondcnt van Die Burger 
op Calvinia 'n kerf gestcl wat 
baic min korrcspondcntc in my 
twintlg jaar by Die Burger be
rl'ik hl't. 

Wt:IE RING 

.,Ons antwoord op u versoek 
om publikasie van u brief Is ver
vat in ons art ikt•l van 6 dcscr. 
Ek dink nic daar is 'n gocie 
rcdc waarom ons in u geval 'n 
uitsondcring moet maak nie. 

.,Wannecr u weer Kaap-toc 
kom, dan vcrtrou cl< dat u my 
op kantoor sal opsock. Ek sal 
dil hoog op prys stet". 

Hicrmcc was die saak wat 
my bctrcf, afgchandcl. 'n Paar 
invlocdrykc pcrsonc op Calvinia, 
waarondcr mnr. Piet Luttig, L.V. 
hct Die Burger cgter versoek 
om my weer as korrespondent 
aan tc stcl. Mnr. P. A. Weber 
hct cgtcr o.m. as eis gestel dat 
ck onderncem om in my pri
vate hocdanigheid nooit icts teen 
die H.N.P. te se of tc doen nie. 
Aan hicrdic eis kon ek natuur
lik nic voldoen nic, want ek het 
nic kans gcsien om my vrye 
spraak en hnndcling prys te gee 
en dlt nogal te wille van 'n 
korrcspondcntskap van Die Bur-
gcr nie. 

-~ 

GEDOOG GEEN VERSKIL \ 

Ek wit ten slottc beklemtoon 
dat mnr. Weber in hierdie eks
klusiewe houding van hom vol
hard het ten spytc van die baie 
tcgcmoetkomcndc houding wat 
Calvinla sc parlementere vcr
tccnwoordigcr, mnr. Piet Luttig, 
tccnoor my ingcnccm hct. Kort
om, Die Burger gcdoog dus gccn 
Afrikaner wat cnlgsins van 
Kecromstraat · se beelid van 
skcurlng en verdagmaking ver
skil nie. Vir 'n O.B.-gcsinde laat 
Die Burger net een ding toe: 
jy mag vir ons stem maar ver
dcr basta! 

Ek vcrsock u om hierdie kor
<Vervolg In volgende kolom> 

Calvinia Weer 
Besiel Met 

O.B. ldeale 
CALVI~U\.- Dat die Ossewa bran dwag op Cahinia w eer 

gaan ops taan in sy krag, is 1\laandagaand (17 N o\'ember) 
bewys toe gcnl. W . R. La ubsch e r, V oorligtingsoffisie r van die 
O.B. 'n goedbygewoonde \'ergade ring in die ou K erksaal toe
gespreek b e t . Die g eh oor, w aaronder vriend en vyand, het 
met aandag n a 'n klinkkla r e uiteensetting \'an die O.B. se 
w ese en strewe geluls t e r . 

Genl. J. W. C. Steenkamp het 
die nuwe vertleling van die Cal
viniase afdeling verdnidelik en 
a lmal wat 'n Cbrilitelik-nasio
nale r epubliek voor11taan, uitge
nooi om bulle gewig by d ie O.B. 
in te werp. 

Kommandant Tromp Nel bet 
v ir die eerste keer sy Komman
do toegespreek en a lmal wat 
deur ses jaar ,·an 'ergui!ling en 
verdagmaking ann die o.lf. ge
trou gebly bet , gesaJu('er . 

Hoofkommandant Francois 
van der Merwe het voorgcsit. 

Genl. Laubscher hct vcrklaar 
dat die O.B. die volkskapsidec 
pertinent onder die Afrikancr
dom se aandag gcbring hct. 
Daarby vcrtolk dit die beginscl
koers van 'n nasic dcur dlk 
en dun getrou te bly aan 
die republikeinsc ideaal. Die Os
scwabrandwag wil 'n vcrenigdc 
Afrikancrdom saamsnoer en 'n 
stork volksregcring uitstoot. 

AFRIKAANS 

Spr. bet die feit bctreur dat 
as gevolg van die tragicse skeu
ring in die Afrikancrgelcdcrc die 
O.B. sc ledetal van 300,000 na 
80,000 verminder is. Dnt die O.B. 
egter wei deeglik Afrikaans ('n 
nas ionaal georientt'erd ill, i!l in 
19U deur dr. Hans van Renli
burg bt'wys toe by ten !iip~·tt> , ·an 
die Duitse sege in E uropa, g('
~ bet dat die O.B. n ie kyk na 
die rooi lussie op 'n Suid-Afri
kaanse 'ioldaat se skouer nie 
maar nn die Afrikanerbloetl wat 
in sy a re vloei. 

Genl. Laubscher het die O.B. 
vergclyk met 'n dam op Afrika
nerbodem wat clke akkcr van 
die volkslcwc bcnat en bcvrug. 
Daarom het die O.B. in 1943 en 
nou weer sy hulp nan die nn
sionalc parlcmcntcrc front aan
gebied. Daarom het die O.B. in 
die oorlogsjare die rcpublikcinse 
vaandel hoog gchou en sy of
fers agter doringdraad-vcrspcr
rings gebring. Daarom sal die 
O.B. ook rotsvas by Hans van 
Rensburg in die uur van nood 
staan. 

GEVARE 

Spr. het voorts op die klcur
bedreiging en die Kommunis
tiese gevaar gcwys en dit bc
treur dat die val van die Britlle 
Ryk moet saamval met die op
korns van Sowjet-Rusland. Spr. 
bet die Atlanti('S(' Ha ntlves as 
die Asiaat se ste rkstt> wnpen 
teen blanke bf'erskappy genoem. 

Spr. het die O.B. sc gcsag
staat-idce vcrduidelik <'n vcr
klaar dat dit gcskoci is op die 
lees van die Transvaalsc en Vry
staatse republicke, en voorts die 
voordele verbondc aan bcrocps
verteenwoordiging en 'n party
lose staat bcklcmtoon. 

(Vervolg van vorige koloJTl) 
respondensie te publisecr sodat 
u Jesers kan sien dat die H.N.P. 
se monstuk in Kaapland die O.B. 
definitief vyandig gcsind is. Dit 
h elp tog n ie om t t> gt>st>IH , ·an 
N~nbeid waar daar vynnd!lka p 
bestaan nie. Die Burger wou 
my oorspronklikc brief ter willc 
van volkseenheid nic plans nle, 
maar bulle het nie kans gesicn 
om ter wille van volksccnhcld 
die skrywcr van die brief as kor
respondent aan te hou nle. 

VRAE 
Twcc voorbokke van die plaas

like H.N.P. het met vraetyd op 
die been gckom. Genl. Laub
scher se vriendelikbeid, tege
moctlwmcndhcid en glasbeldere 
logika het hicrdic aspirant-poli
tici egtcr op die verkeerde voet 
gevang. 

Mnr. F. J. van der Merwe, 
Ticrhock, sekretaris en organi
sccrdcr van die plaaslike H.N.P.
tak, mocs crken dat dr. Malan 
die republiek in die komende 
vcrkicsing, soos 'n geslagte hoen
dcr in 'n koelkas gaan bewaar. 
M:nr. Attic Louw, onder-voor
sitter van die H.N.P.-tak, het 
die hoop uitgcspreek dat plaas
likc O.B.'s na bulle hoofleiding 
sal luistcr en vir die H.N.P. sal 
stem, andcrs as wat bulle in 
1943 gcdoen het. Hierop het 
mnr. G. F. Marais, 'n nie-stem
mcr van 1943, h~m herinner aan 
die destydse Kccromstraat-kreet 
dat die O.B. met veldm. Smuts 
skakel en vcrwys na 'n tussen
wcrpscl van mnr. Louw tydcns 
gcnl. Laubscher se toespraak 
wat daarop sinspecl dat hy 
die wolhaarstorie nog altyd 
glo. Hicrop was mnr. Louw se 
rcaksic cgtcr die vermoorde on
skuld self. 

Vcrvolgens bet mnr. C. K. 
Estcrhuysc wat homself 'n ,Em
pire-man" gcnocm het, gevra of 
hy ook stcmrcg in die O.B.-ge
sagstaat sal he. Genl. Laubscher 
sc antwoord was bevestigend. 
Vcrvolgens hct gcnl. Laubscher 
aan dicselfde vraesteller die 
O.B. se kleurbcleid met groot
skaalsc scgregasie as grondslag, 
vcrduidclik. 

GUNSTIGE INDUUK 

A!gesicn van die optrede van 
'n paar Nasionaliste wat oen
skynlik daarin behac skep om 
dcnkbceldigc verskille tusscn 
die O.B. en H.N.P. tc onder
strecp, is die vergadcring dcur 
'n besondcre goeie gees geken
mcrk. Vera! die felt dat genl. 
Laubscher allermins gepoog 
hct om die vraestellers bclaglik 
voor tc stcl, bet 'n baie guns
tigc indruk geskcp. 

Gcnl. Laubscher het sy ver
gadcringsreeks in die Calviniase 
gencraalskap voortgesit deur 
\'Crgaderings toe te spreek op 
Nicuwoudtvillc, M i d d e I p o s, 
Sutherland en Klipwerf. Hy 
was ,·crgesel van genl. Steen
kamp, lioofkommandant F. van 
dcr Mcrwc en kommandant 
Tromp Net. - <Korr.> 

Kleurbeleid 
van die 

iS A. Party 
Die Suid-Afrikaanse Party 

<voorhecn Dominiumparty> het 
die afgclopc week 'n aanduiding 

_vtm hul klcurbclcid uitgereik. 
Die party verklaar dat indien 
aan die cise van die nie-blankes 
om gclykstelling geboor gcgee 
word, die blankes in die land 
hullc in 'n sec van kleure sal 
bcvind en dat dit selfmoord sal 
wces as daaraan uitvocring ge
gec word. 

Die Indiiirkwessie is 'n huis
houdclikc aangclecntheid en die 
Unic sal dit self oplos. aldus 
die vcrklaring. 
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Irnrnigrante Kry Huise Onder- S.A. Word Deur Britse 
~yl Oudsoldate In Tente En Delange Uitgebuit 

Stalle W oon Meen Engelssprekend 
-------------, Skerp kritiek op die verklaring , ·an die besturende direk-

Huisvesting 
Volop Vir 
lmmigrante 

Die hellte van die 1000 
immigrante wat op 115 Ok
tober in Suid-Afrika aan
gekom het het binne drie 
weke vir bulle huisgesinne 
huisvesting gekry, volgens 
'n verklaring van die 1\li
nister van Binnelandse 
Sake, mnr. C. F. Clarkson. 

lly bet daaraan toege
voeg dat immigrante blyk
baar gou huisvesting kry. 
Daar .,al met die immi
grasie voortgegaan word 
totdat 'n \·ersadigings
punt bereik i'!. Die rege
ring wil die blanke bevol
king verdubbel, bet by ge
se. 

Hoe akuut die woningnood werklik i!ot blyk uit die feit 
dat persone wat in Desember 19t5 aansoek by die kontroleur 
gedoeit bet om 'n huis of woonstel, een; ,·erlede week daarin 
geslaag bet om 'n vierkamer-woonstel in een \'an die Kaap
stadse voorstede te bekom. Die buisgesin van \ 'Yf het a l die 
tyd in twee kamers gewoon. Die vader is. 'n oudsoldaat. 
Twintig persone bet vir hierdie betrokke woonstel aansoek 
gedoen. Die persoon wie se aansoek tweede was, het reeds 
in Februa.rie 1946 aansoek gedoen om 'n bois; ook hy is 'n oud
soldaat. 

Altesaam bet 121S perf!one aan
soek gedoen vir die ses huise en 
vier woonstelle wat vakant was. 
Slegs tien kon gehelp word. 

Die meeste van die aansocke 
wat verlede week deur die kon
troleur in Kaapstad behandel is, 
datccr vanaf die begin van 1946. 

Onder die aansoeke wat be
handel is, is daar 'n geval 
waar altesaam agt mense in 
een van die vier vertrekke van 
'n huis wat aan 20 mense her
berg verleen, gewoon bet. 

begin vnn 1946, d.w.s. byna twee 
j!Ulr. In sulke omstandighcde 
spog min. Clarkson daarmee dat 
immigrante binne drie weke aan 
huisvesting gebelp word, en 
prant by van 'n ,·ersadigingspunt 
wat nog eendag berelk sa.J. word 
en \'an verdubbeling van die be
,·olking. 

Blykbaar i., die versadigings
punt wat die regering voor oe 
bet die !'itadium wanneer al die 
ou inwoners sonder buisvesting 
sal sit en die immigrante imm.i
grnnte begin uitboer uit bul wo
nings. 

teur van 'n Brit<+e skeepsbaas dat Suid-Afrika nie sy eie 
handelsvloot moct aanskaf nie sodat hy Engeland kan help, 
is afkomstig van sir Arthur Harris, besturende direkteur van 
'n Suid-Afrikaanse redery. 

In sy brief wat in die Cape 
Argus verskyn het, verklaar sir 
Harris dat hy hom nle wil uit
laat oor die gepastheid van 'n 
mening oor Suid-Afrika nadat 'n 
mens skaars voet aan wal gesit 
het nie. 

Hy verklaar voorts: ,Suld
Afrika kan en sal nie 'n onbe
paalde tydperk voortgnan mt>t 'n 
toestand waarln hy fc-iijlk clke 
pennie wat by vir goE"dere en 
skeepsvrag bet.aal, ult die la nd 
laat gaan vir onkoste elders nie.'' 

,.Gecn enkele faktor bet 
mccr bygedra tot die vertra.
ging en agteruitgang , ·an on11 
ekonomiese ontwikkl'ling nie, 
as hierdie gedurige en onh;ag
llke geldelike ultputtinr tt>n 
gevolge waar\'an Suid-Afrikn 
reeds uitgemergel word". 
Met verwysing na die uitvoer 

• 

van vrugtc en koop daarvan 
deur Brittanje, verklaar sir 
Arthur dat Suid-Afrika nie gaan 
lewe van die smous van vrugte 
nic. .,Hy betaal egter baie meer 
om sy eie vrugte te eet - en 
minder daarvan - ten einde die 
ultvocr daarvan teen die Jaags 
moontlikc prys aan Brittanje 
moontlik te maak''. 

Dingaansfees 
Belfast 

op 

Die program vir Dingaansfees, 
16 Dcsembcr, op Belfast is van
jaar as volg: 

Maandagaand: Vleisbraai en 
Volksang. 

Dinsdag: Toesprake deur ds. G. 

I.\ DIE VERLOOR 
TEEN S.A. 

Indie en sy omlersteuners kon 
nie die twee-derde meerderheid 
in die Algemcne Vcrgadering van 
die V.V.O. kry om sy voorstel 
d:lt Suid-Atrika 'n tafelronde 
met Indie moet hou om die in
terne sake van die Unie te be
~>preck, te laat deurgaan nie, so
dat die voorf!tel, wat met Sl 
stem.me tecnoor 19 aangeneem is, 
ven·al. 

Hierdie gesin is gelukkig aan 'n 
huis gehelp. In ander ge
valle waar mense nie die hoe 
huur kon betaal nie, moes bulle 
maar weer omdraai. 

BY KL-EURLINGE 

'n Ander gelukkige gesin 
wat gebelp kon word, is 'n 
huisgesin wat 'n kamer by 
kleurlinge bewoon. Die kln
ders het reeds kennis gekry 
dat bulle die skool waar bulle 
is, moet verlaat omdat bulle 
by kleurlinge inwoon. 

f

------- . ·---·-·······---····----·· 1 I & a ' 
.... 

Hiervoor Het S.A. Geveg !j 
S. van Heerden, mnr. A. P. 
van der Mcrwe en ds. P. Z . 
Coetzee. 

RUSLAND[ 
DREIG PE.RSIE 

Die Russiese a!gevaardigde, 
wat waargencem het as voorsit
ter, het Indic probeer oorreed 
om dadclik 'n nuwe voorstel in 
tc dien. Dit het die Indiese af
vaardiging dan ook aanvanklik 
gedoen, maar dit later weer 
teruggetrek. 

Suid-Afrika het vanjaar die 
steun van die Suid-Amerikaanse 
Iande gehad in teenstclling met 
verlede jaar toe hy !eitlik alleen 
mocs staan. 

Die geweld en moord in Indie 
het veel daartoe bygedra dat die 
Amerikaanse wl!reld nie meer 
soveel waarde heg aan die bo
haai van Indie nie. 

Een van die gevalle wat onder 
die aandag van die kontroleur 
gekom het, is die van 'n man 
en vrou met twee kinders wat 
'n tyd lank in 'n tent gewoon 
het. Later bet bulle ingetrek by 
'n gesin van vier wat 'n enkele 
kamer bewoon. 

SEDERT 11»6 

Een geval het onder die aan
dag gekom van 'n gesin wat 
in 'n stal die afgelope tyd 
gewoon bet. 

In Kaapstad wag byna 9,000 
gesinne op hulsvesting, terwyl 
die waglys in Johannesburg oor 
die 12,000 tel. 1.\leeste van die 
mense wie se aansoeke verlede 
week bebandel is, wag sedert die 

BRITSE SKEPE 
WIL NIE 
ONS STEENKOOL 
KARWEI 

Engeland verplig Ierland tans om die laagste graad 
Britse stcenkool te . koop omdat by weier om Britse skepe 
beskikbaar te stel om Suid-Afrikaanse steenkool na Ierland 
te \'en.kee)l. 

Ierland is tans besig om met 
Amerika te onderhandel om ske
pe in die hande te kry. Opdrag 
is ook aan Suid-Afrikaanse 
agente gegee om Suld-Afrlkaan
se skepe te probeer kry om die 
steenkool te vervoer omdat Ier
land in die nood verkeer en 'n 
groot tekort aan steenkool on
dervind. 

Groot hoeveelhede Suid-Afri
kaanse steenkool (15,000 ton) le 
tans en wag in Lourenco Mar
ques om verskecp te word. 

Suid-Afrika is dus in 'n posi
sie clat !IY bultelandsc handel 
afbnnklik 1'1 van Britse skepe. 
Weier BrittanJe om Britse skepe 
te gee, dan sit Suid-Afrlka se 
turf. 

,.Ott 0.8.'' word ge<lruk deur Pro 
Eeeleela·Drukkery Beperk, Stellenboeeh, 
vtr die elenaa111 en ultgewera : VOOR· 
SLAG (Edma. ) Beperk.- Groote Kerk
cebou 703, Poebua 1411, EerkpleiD, 
ltaapat.ad. 

,N VRAG ELKE 
30 MINUTE 

Duitse krygsgevangenes wat 
uit Rusland teruggekeer het, 
vertel dat terwyl hulle in Rus
land was, daar een tyd dag 
en nag elke 30 minute goede
retreine met Duitse masjlne
rie, ens. uit Duitsland na Rus
Iand geloop het. Dit was nie 
'n kwessie van dae of weke 
nie, maar maande aaneen. Na
dat bulle in Duitsland terug
gekccr het, het hulle beset 
watter verwoesting die Russe 
in hul besettingsgebicd aan
gerig het . . . daar het haas 
niks van belang oorgebly wat 
die Russe nie weggevoer bet 
nle. 

Die man en ,·rou op bier
die toto i!l ' n ~>prekenck be
wys \·an hoe te,·ergeefs 
die tte!l-jarige oorlog met 
al sy verwoesting was, 
waanoor ook Suid-Afrika 
ttwaar moes bydra. By is 
die l'lekreturis ,·an die 
Kleinboereparty in Pole, 
Korbon.,ki, wat saam met 
f!Y eggcnote uit bul vader
land vir tty Iewe moes vlug 
twee jaar nadat sy land 
deur B rittunje ingevolge 
lna11genoemde 11e belofte 
vun 1939 .,bevry" is. Sy 
Ieier, 1\likolajczyk, bet 
re<'d'l voor hom in Londen 
aangekom nudat ook by 
urnout'rnood ontvlug bet. 
Net Jlalle Selassie, wat 
<leur Suid-Afrikaanse 
bloedoffers \lp sy slawe
troon henstel is, pluk nog 
11oete ,·rugte van die oor
log - hoewel die Ru.'!se 
ook reed'! baie- bedr)'\\ig 
in sy koninkr)'k 11. 

..__ __ j 

Opsaal-Kersnommer 
Die Kersnommer van .,Opsaal," 

Kaaplandse Bocrejeug-blad, sal 
op die volgende datums en dor
pe, in die aand, op straat te 
koop wecs: 
19 Desember: Franschhoek en 

Paarl. 
20 Desember: Kaapstad en Stcl

lenbosch. 
22 Desember: Goodwood en Pa

row. 
23 Desember: Bloubergstrand en 

Melkbosch. 
24 Desember: Wynberg en 

Plumstead. 
24 Desembcr: Somerset Strand 

en ander. 

Hierdie spesia le uitgawe .,a) 
'n pragtige buiteblad, 'n rekord 
a.antal toto's, KenverhaJe, 
nuus en bale interessante lees
stof bevat. 
Vriende wat die spcsiale ult

gawe deur die pos wll ontvang, 
kan bul naam en adres tesame 
met 3d. intckengeld stuur aan: 
.,Opsaal," Posbus 224, Stellen
bolcb. 

Rusland het 'n dreigement aan 
Persic gestuur waarin vcrklaar 
word dat die stap van die Per
siese rcgering, wat onlangs die 
olie-oorccnkoms met Rusland 
opgcsc het, 'n vyandige daad is 
en dat Pcrsie die verantwoorde
likheid sal moet aanvaar. 

<Die Persiese pa.rlement het 
•onlangs besluit om geen buite
landse belangc in sy olie-ont
ginning toe te Iaat nie.) 

Soektog In 
O.V.S Na ... 
Getuienis 

Di" politieke speurders \'an 
die regl'ring bet die afgelope 
puar dne hul veldtog om ge
tuienis teen die O.B.-leier in te 
win, onverpoosd voortgesit. 

Die Vollcsblad berig dat adv. 
L. C. Barret die afgelope week 
ia die Vrystaatse hoofstad en 
om'itrekc gesnuffel bet om ge
tuieni'! in te \,·in. In die omge
wing van Bloemfontein bet bulle 
kol. J. C. Laa'i, wat aanvanklik _ 
'n leidende rol in die O.B. ge
~opeel bet, onden·nl. \'olgens die 
blad i'l geen waarde,·olle iniig
ting daar ingewin nie. 

Na verwagting sal die regering 
sodra die :'\linister van Justisie, 
mnr. llarry Lawrence, van Ame
rika af terugkom, voor die dag 
kom met sy politieke born". 

TOE.GE. WINGS 
AAN S.A. 

Die tocgewings wat Suid
Afrika op die internasionale 
handelskonferensie te Geneve 
ontvang het, sal hoofsaaklik die 
mynbedryf en landbou ten goede 
kom. Dit tref die skocnnywer
heid egter baie swaar. 

Die mynbedr)'f sal voordeel 
trek uit ,·erlaging van Britse 
\'OOrkeur op ingevoerde masjine
rie ,·an ,·yf persent tot drie per
o,ent. Ook die sekundere nywer
hede sal baat by die opheffing 
van die Britse voorkeur op 
grondstowv;e. 

Die lnvoer op Britse ligte mo
tors na S.A. sal ongevccr drie
maal boer wecs kragtens die 
ooreenkom1, 
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