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Die 0.8. se ideologi(' van 'n partylose, of anders u itgedruk, ' , g«•.•wgstaat is deur die H .N.P. u itgekies as die casus belli vir dit• party se mwtste
twis met die O.B. Die H.l\..P.-propaganda laat die klem l'Ul o p die beiW·
ming ,gesagstaat" en verduidelik da11 dat clit niks and(•rs as , diktatuur"
No. 7 betek cn nie.
Aangesien die H.N.P. tans besig is om die Afrikanen ·olk te t:f•rde£•1
oor die ku.·essie ran die O.B. se ideologic mag ,dit nuttig tt·ees om •,,, paar
gedagtes oor hierdie ideologie u it te spreek en dit m ag selfs l£•(•rsaam tcees
om 'n paar vergelykings te tref tussen die strukture, eners)·ds l'llll di f'
staat u:at die 0.8. beoog en all(lersyds van die staat u·aan•oor die 1/.S.P.
pleit.

PASIEWE .HOUDING
IN VERKI.ESING
'

Mnr. llavenga se raad aan sy mense is om 11assief te
Vooraf
moct
gckonstatccr die georganisccrde bcroepc gc- die wctgewcnd<' gcsag afl!onderstaan in die komende Yerkiesings.
lik danrgestel dcur d ie volk.
word dat alle state .,gesagst atc" kies word.
Hierdle aankondiging word gedoen <leur Die Vac:lerla nd is, want geen geordende staat is Misk ien ill die omskrywi ng
e In die H.N.P.-staat word
in 'n hoofa rtikel onder datum 21 Desember.
immers gesagloos nic.
Die , gesagstaat, nasionaa l en sosiaal die Partyleier automatics eerstc
.,Dr. Malan wil die Provinsiale like !;itting aan sekere r egte ,·an
arena toetssteen maak, n ie van die n ie-blanke" kan ,·at met 'n
hospitaal- of onderwysbeleid of m <>erderh eid van t\\ ee-de rde!l."
,lliervoor is 1\l n r . Havengn
enige ander saak wat spesifiek
n ie te , ·ind n ie," It(> die bla d,
blnne die terrein van die Pro,en weer~>en~ ber ot•p by h om
'linslale rade sortecr nie, maar
van natur(')lebeleid
·n saak
OJ> sy r eg van beb oud van
identiteit
va n voorbeh oud
wat die ho~ verantwoordelik' an sy samewerki ng. Sy road
held van die land se Volksraad
is dus a a n ~>Y m ense om pu!;is," skryf Die Vaderland in die
sit"f t e stuan in die komcmle
hoofartikel.
\t'rkiesi ngs. Dit is ' n r eg wut
elkeen beh oort te respekteer.
, Boonop" gaan dit" bla d ,·oort
Anders sou dit volg dut mnr.
, bet sak e 110 ontwikkel dat dr.
Ha venga m oet m .-ewerk, met
Ma la n u it .,praak in "Y gu ns by
oop oe, om magt iging t t' ve rdit' Provin!liale !ltembu!i wil
l<r y vir ' n stap wat h~' ni.stel in die plek van <lie plegt ige
goedkeur n ie. H y s ou 'n wip
oor eenkoms
Vt"rvat
in
d ie
voor sy ei.- voete 11tel," besluit
Grondwet dat alh•en die VolksDie Vad.-rla nd.
raad en <lit' Senaat In ge..a m ent -
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vraag is net: wie besit die gc- van aard" die noukeu l:'igst e benamlng vir die O.B.-staat . Som!!
sag?
word dit ook genoem ,,·olksgeVOLKSGES AG
sagstaa t ",
,.partylost'
staat",
eenheidstaat " of be roepst aut "
II
Die O.B. sc ideaal is 'n .,gc- ..a1 na gelanJt die Idem
wat op 'n
sagstaat, nasionaal en sosiaal bepaalde eie nskap ,·an die >;t aat
van aard." Dit beteken ' n staat geU! \\oil word.
waarin die g esag besit word
deur die \'olk en uit~teoefen word
PART YGESAG
~nen~yd..'l dt'ur die huisgesinne
Die H .N.P.-staat, daarenteen,
(nus ionaal ) en anden~yds deur
is 'n blote Partystaat, sonder
die Jteorga niseerde beroepe (someer. Die P a rty bt•!!it a bsotute
s inal). In die O.B. staat sal
diktatoriale gesag in al die vt"rdaar (1) 'n President wees gc- takk inge ,·an die stauts bestuur.
ki<>s deur die volk; (2) 'n Par- Die Icier van die Party word
tylose Volksraad wie se lede die eerste minister en die ondcrdeur die volk gckies wor d; en
leiers van die Party word sy
(3l 'n Gemeensakpsraad wic se
ministers; in die volksraad hcers
!cdc deur die kicskolleges van die Party en hy handhaaf sy
gesag deur mlddel van die Party
kouk us; die senaat is 'n onnodige duplikasie van die volksraad - ook daar hcers die Party
en handhaaf hy sy gesag deur
middel van die Party koukus.

Mnr. Henning Klo-p-per
Se Geleentheid!

Ons verneem dat die Nasionale Party \-'an Suid-Wes hom stewig aan
die H.N.P. van die Unie gekoppe1 h et. Die gevol~ is dat die H.N.P. van
Suid-Wes nou veq>lig is om te diskri minecr teen lede van die party wat
ook 0.8.-lede is.
Die Na!oiionalt>: Party van Suid-W e s h et i n die ve rlede nooit teen 0.8.lede gediskrimineer nif' en ge,·olglik het Afr ikane rs in daardie gehied ook
nooit die onsmaaklike twiste van d ie Unie gek en nie.
Die posisie is nou egter besig om tc verander. Diskriminasie teen
mede-Afrikaners word tans na ·die gehied uitgevoer.
'n Suid-Wes-nasionalis, wat
nie lid van die O.B. is nie, mag
saam met Unie-verteenwoordigers of die H.N.P. sc Federate
Raad dien; maar 'n S uid-\\'esnasionalis, wa t ook O.B.-Iid i!;,
mag nie in d ie r aa.d dien nie.
'n Suid-\Ves-nasionalis wat
tot die Unie-Volksraad verkiel'
word, en wat nie O.B.-lid is
nie, mag in die H.N.P. se koukus
sitting neem; m aar ' n S uid-W esnasionalis, wa t t~t die Un ieVolk sr aad verkies w ord, en wa t
ook O.B.·Did Is, mag nie in die
H .N.P .-ko'ukus sit nie.
BE TYDS OPTREE
Mnr. Henning Klopper, L.V.
vir Vredefort, het Icier geword
van die Nasionale Party van
Suid-Wes voordat die H.N.P.lelding van die Unie diskriminasie teen mede-Afrikaners na
die gebied uitgevoer het.
As S u id-Wes d ie rampe van
Afrik a ner-verdeeld heid wil vry-<
"Pring ill d it beslis nood "ltaklik
dat m nr . Klopper bt'ty ds m oet
optree, vM rdat d ie H .N.P.-Jeidl ng daarin slaag om bulle twis
met die O.B. wa t nou we.-r opnuut in d ie Unie opvla m, ook
in S u id -W es aan t.- bla a s.
OOREEXK0::\18
'n Mens het vrymoedigbeid om
te verwag dat mnr. K loppcr sal
optree, as in gcdagte gehou word
die saamwerk-ooreenkoms tusscn die H .N.P. en die O.B. wat
op 3 M:ei 1948 vir die kies-

afdeling Vredcfort aangegaan is.
Die ooreenkoms is onderteken
deur mnr. H. Klopper,
die
H.N.P.-kandidaat; namens die
H.N.P.-bcsture deur mnre. E. H.
Cronje. J. Wiegand. W. van
der Merwe en C. J. Steyl; en
namcns die O.B. deur mnre S.
Jourdaan, J. \'an Jaarsveld en
J. Slabbert.
Dit lui soos volg:
,Met die oog op die gevare wat
ons volk bedreig voel ons dat
dit gebiedend noodsaaklik is dat
elkc nasionaalgesindc stem teen
die huidige bewind uitgebring
sal word, d aarom vot'l ons verder
da t dit gt"biedend nood!illaklik
is d:lt aile m isver~-otand tu ..sen
Afrikaner<~ t"n Afrikaner or gu nisasies uit die weg bt'h oort geruim te wor d e n dat aUe ~vetse ndt" en !ltt"ur e ndl' besluitt' en
m aat reels t t•en m t'kna r gcwysig
of herroep behoort t e w ord .-n
ons sal on" v ir ~oulke her-1
r oeping beywer.
,Ons
onder nt-t'm
ge volglik
Wl'derkeri~elik om elke poging
aan t e Wl'ltd om mekaar te
~ttcu n en tc h elp op hierd i11 pad
t"n in dien s \'an die Afrikaner volk mt>kaar te ,.ind en hnrthk e
samewerking te lwwerksh·llig."
D RThGEND
Ons het tot op hierdie datum
nog geen rcde om die gocie trou
en eerlike bedoelings van die
manne wat hierdic oorcenkoms
onderteken het in twyfcl te
trek nic; ook h et ons tot op

hi erdic datum nog geen rede om
te t wy f.-1 dat mnr. Klopper en
d ie H .N.P.-be!ltuurslt'de
(wat
..aam met h om get.-ken bet)
hull.- baie be~tli!l gaa n ,,beywer
vir die berot'ping " va n , die
kwet '>f•nde e n 11te urende besluit
e n maa treel" wa t d ie H.N.P.Ieidi ng teen mede-Afrika ners in
die O.B. ~tetre f bet, t oo bulle gewein bet om O.B.-Iede as A.P.~
kandldate te aanvaa r nie.
Vir die ernstige oorwegin~t
va n mnr. Klopper wil ons
.-gter aanvoer da t soda nlre
,.bt'ywering" in sy geva l bale
dr ingend I!! omda t by nie a l, lt>t'n die !laamwerk-lid vir
l'red efort i" nie maa r ook die
Ieier va n die Naslonale Party
van S u id-\V.-s.

VERGELYKING
By 'n vlugtigc verg<>lyking
van die O.B.-staat en die H .N.P.staat val die volgende op:
e In die H .N.P.-staat is die
uitvoerende of regeringsgesag 'n
neweproduk
wat
outomaties
volg op die verkicsing van wetgewcrs.
In die O.B.-staat word die uitvoerende of rcgcrlngsgesag en

minister sodra sy Partyverteenwoordigcrs
die
mccrderheid
vorm in die volksraad. In tlie
Par~~·s~aat stE-m ~ie ,·olk d.u"
no01t \ IR Sl n"ger mgshoof m.-:
d 'tc 0 ppos•s•epar
• •
t y h ou I n kl aa rgemaak te n uwe een gereed in
gt", a l die out• wegval.
•
I n die O.B.-staat kies die
VOI, K 'n J>RESIDE~T wat nwt
regt" r ingsge«ag vir \·~·f jaar bcklt"e word. Die k.-use wonl uit
'n punr manne gedot•n en die
VOLK s tem dan Vllt die beste
man.
e In die H .N.P.-.;taat stel die
eerste minister sy minis ters aan
uit sy Party se parlcmentslcde
van . wie hy geheel<>nal afhanklik is vir die voortsetting van sy
rcgering.
In <lie O.B.-staat k it's die p re~>ident sy ministen> , ·ryl'lik uit
die bekwame man ne , ·an die
Volk - van wie hy afhanklik is
vir die voortsetting van sy rcgertng.
e I n die H .N .l'.-staat moet
t'lke purlt"mPntslid va n tlie Party
a ltyd s tt' m vi r elke maatrl'el ''an
di.- P arty, u nders k a n die l'urt~·
regering t ot 'n ,·nJ kom. Vandaar die strengc tug in die Party
koukus en die pnrlement~re benamings ,.jabroers " of .,yesmen."
In di.- O.B.-stnnt is lt'dc Yan

I

(vervolg op bls. 8, .kol. 4)

NOODHULPFONDS
NOU AFGESLU IT
Byna £ 130,000 lngesamel

log - die Osscwabrandwag sc
Noodhulpfond!l, Tl'nspyte va n
die vt'rt"nigde vernietig:ng~ll!lnvallt' \·an dil.' 1-;muts-rcgering en
d •'e 'I
· · <1warsd eu r
" a 1an -oppos•s•e
d ie 1\ukkelende jare been bet u
om en by die hondel'ld-t'n-dertigdui!;end pond ingesam t•l. Hicrdie gl'ld is bcstee ter leniging
van die nood van di e vrouens
mocdcrs en kinders van die poli~
tiek<> gevangcnes in die kampc
en in die tronke en die adm lnlstrasie sowcl as die insamcllng
daarvan is dcur die O.B. onder~
necm. onder behoorlike oudi-'
Ek skry! om namens die tering van ge-oktrooide rekenFonds u en alma! wat gchelp mcesters.
'n Briefskrywer in Die Vader- bet . . . scwe lange jare onverAI het ons nie alles bereik wnt
land ,,kan nie b egryp" waarom mocid gehclp bet . . . respck en
ons graag in d ie vcrsa:;ting van
di<> A.P.-Distriksbcstuur in Vcn - waardcring tc betuig.
die nood sou gcsien h et nie, hct
tersdorp sy lcde aanraai om in
on!! die crgstc spit afgebyt.
die Provinsiale verkiesi ng buite
l\IOEDERS E X KIS DEUS
As daar cnige m <> ns of orgnnistemming te bly nic. Die briefsasic is wat meer g cdocn h et, of
skrywer meen dat dit nic 'n
selfs by benadering dicselfdc gcstryd tussen partye <is) nic.
'
Soos die H clpmekaar van
doPn het, kan dnardlc mens of
Hie Vad erland , -.-rduidelik dat 1915 en die daaropvolgende jare
organisa.c<ic u pogings kritiseer
dlt ,,ongelukkig wl'l a s 'n 11tryd 'n monument van Afrikaneras hy wil.
t u s!oen partye beskou mot't word, brocderliefde was wat aile poliwaar ' n got'ie na sionaalgellinde ticke geskille in die skadu gestel
!\fnar diegene wat weet Wl\t <lit
Afrilmn<'r nie a11 ka ndidaat \' ir het en waarop elkc Afrikaner, u a lles nan toew~·di ng gl'kos bet,
die H .N .P. aanvaarbaa r Is, bloot ongeag sy party, met dankbare en onder dlt>gene i~-o ek ~;elf, w il
omd at b y ook lid van d ie O.B. trots kan terugsien, so ook in die u bedan k t•n u ,·an on!! hoog1.. nie."
jare van die Tweede Wereldoor- nrting verst.>ker.

H.N.P. Versus V.P.

Die K ommanda nt-Jtt'neraal, dr.
Han!! van. Rt"n!lburg, llkryf a ..
volg:.
.
::\1.-t dte. losla tlng ,·an. dr. ErtC'h
.
Holm, w•e ~el geen hd ,·a~ dte
O.B . was m e maar vir w •e !It'
f~ilie ~ns N oodhulpfonds .in die
mt~ femng ~·an s y christehkf' ""
nas10nale phg bygestaan b et in
die. nood, i" die _Iaastc politie~t'
g~\ angene u! t dte k a mp en Utt
dtf' tronk. F.. n d aarme.- ka n 0 11
o?k a annet'm da t d ie ta ak ,·an
d tt' O.B: se N oodhulpfond s logit"s
a f gf'..lutt be t.

°
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BLADSY TWEE

JAARVERGAD:ERING VAN SANLAM
~uwe

Besigheid £21,129,000

Winste Oortref £800,000
Bonus Verhoog Na £2. 2. 0. persent
FONDSE STYG NA £14£-MILJOEN

•

Die 30ste Algemene Jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse
N asionale
Lewensassuransie-maatskappy, Beperk
(,SANLAM"), is op Woensdag,
22 Desember 1948, by die Hoofkantoor van die Maatskappy in
Waalstraat, Kaapstad, gehou.
Die Voorsitter, dr. die Edelagbare W. A. Hofmeyr, het die
vergadering soos volg toegespreek:Weereens is dit my besondere
voorreg om te kan aankondig
dat Sanlam in die afgelope jaar
nuwe hoogtepunte bereik het,
soos u sal sien uit die syfers
wat ek onder die verskillende
hoofde later sal aangee.
Ek kan die prestasies van die
afgelope jaar in 'n paar woorde
soos volg stel: Vir die cerste
keer het die nuwe besigheid £20miljoen oortref; die inkomste
het £3,682,000 bedra; ons fondse
het byna die £15-miljoen merk
oortref; en ons winste vir die
jaar het £800,000 oortref. Ons
bonus is verhoog na £2/2/- persent.
Ek behandel nou die syfers
kortliks onder die afsonderlike
hoof de:

NUWE BESI GHEID
AANGEGAAN
Gedurende die jaar is aansoeke om nuwe versekerings vir
'n totale versekerde bedrag van
£24,486,000 ontvang, en 25,436
nuwe polisse vir 'n versekerde
bedrag van £21,129,000 uitgereik. Die jaarlikse premies ten
opsigte van hierdie nuwe besigheid bedra £569,000, en die enkelpremies £239,000. Vir die vorige
jaar was die versekerde bedrag
onder
uitgereikte
polisse
£18,532,000.

1:1:\"KOMSTE
Ons netto inkomste uit gewone
premies het £2,913,000 beloop
uit enkclpremies £238,000, uit
koopsomme vir lyfrentes £8,000,
dus altesaam £3,159,000 uit premies. Aan rente, dividende en
huur is daar £523,000 ontvang.
Uit aile bronne was die inkomste dus £3,682,000, of £513,000
meer as verlede jaar.

UITBETALINGS

het. Gewone aandele en voorkeuraandele het met £618,000
vermeerder, en Regeringseffekte, Munisipale en ander effekte
en lenings aan Munisipaliteite
en ander publieke liggame
gesamentlik met £335,000. In
die loop van die jaar moes -u
Direksie egter nuwe beleggings
vind ook vir 'n verdere bedrag
van ongeveer £1,500,000, vir
fondse wat reeds bele was en
wat weer likied geraak het vir
herbelegging. Die vernaamste
item in hierdie groep is lenings
op verbande, waarvan nie minder as £775,000 gedurende die.
jaar terugbetaal is nie. Van die
totale bedrag van £3,764,000
waarvoor u Direksie nuwe.beleggings moes vind, is £1,767,000 op
eerste verband van vaste eiendomme bele. Die gemiddelde
rentekoers op nuwe beleggings
wat gemaak is, het £4/9/2%
beloop, teenoor H/1/2% verlede
jaar.
As gevolg daarvan dat die
nuwe beleggings teen 'n hoer
rentevoet kon geskied, het die
gemiddelde verdiende rentevoet
gestyg, en vir die afgelope jaar
het dit £4/0/3% bedra in vergelyking met £3/19/7% verlede
jaar. Ek moet u egter daarop
wYS dat die beleggings wat
gedurende die pas afgelope jaar
gemaak is, eers aanstaande jaar
hulle uitwerking op die gemiddelde verdiende rentevoet sal
he. Ek het dus rede om te glo
dat 'n verdere styging in die
gemiddelde verdiende rentevoet
aan die einde van aanstaande
jaar aangekondig sal kan word.

BEDRYFSWINS OORTREF
£800,000
Sonder inagneming van enige
kapitaalwins het die bedryfswins vir die jaar £801,841 beloop.
Dit staan gelyk aan die koste
van 'n saamgestelde reversionere bonus van £2/10/8%. Tesame met die bedrag van
£73,110 wat van die vorige jaar
oorgedra was en 'n kapitaalwins
van £8,455 wat uit die realisering van sekere bate ontstaan
het, was daar 'n beskikbare
surplus van £881,502, nadat
£1,904 gedurende die jaar aangewend is vir 'n tussentydse
bonus op aile polisse waaronder
doodseise ontstaan het.
Oor h.ierdie surplus het u
Direksie soos volg beskik:
'n Bedrag van £10,000 is
gebruik om die Pensioenfonds
van die binnepersoneel te versterk.
Verder is daar, soos
reeds vermeld, £100,000 oorgedra
na die Gebeurlikheidsfonds en
£50,000 na die beleggingsreserwe.
Die restant van ons surplus het
£721,502 beloop.

Aan doodseise is £283,000 uitbetaal (£50,000 meer as verlede
jaar);
aan
vervaltydseise
£166,000 en aan ongeskiktheidseise £14,000 - tcsame £463,000
aan gewone else. Met ins!Uiting
van die bedrae uitgekeer ten
opsigte van afgekoopte polisse
en bonusse, het die vorderings
£600,000 beloop teenoor £455,000
verlede jaar. Verder het polishouers £62,000 by wYSe van kontantbonusse ontvang.
BONUS VERHOOG NA
Totale onkoste het met £91,000
£2/2/-%
gestyg, maar het in verhouding
met die totale premies weer 'n
In my toespraak by geleentklein vermindering getoon.
heid van die vorige vergadering
het ek aangetoon dat Sanlam
FONDSE VAN £14,782,000
vanaf 1940 winste gemaak het
wat gelykstaan aan die koste
Die Lewensversekeringsfonds van 'n bonus van gemiddeld
het in die jaar met £2,159,000 meer as £2/5/-% en dat daar
aangegroei en staan nou op in 1947 'n bonus van £2/9/9%
£14,382,000. Die Gebeurlikheids- verdien is. Ek het toe gese dat
fonds is met £100,000 versterk en met die oog hierop en die felt
hierdie
fonds
beloop
nou dat daar duidelike tekens van
£400,000. Ook is daar £50,000 na 'n verhoging van die gemiddie beleggingsreserwe oorge- delde behaalde rentevoet op ons
plaas. Die bedrae wat tot laas- beleggings was, ons aile rede
genoemde
oorgeplaas
word, het om beter voordele in die
word aangewend om die boek- nabye toekoms vir polishouers
waardes van ons bate te ver- in die vooruitsig te stel.
minder. Hierdie reserwe word
Intussen het u Direksie op
gevolglik nie as 'n afsonderlike drieerlei \\ooyse bevestiging gefonds in ons state aangetoon nie. vind van sy standpunt. Eerstens
het 'n verhoging in die rente.BATE
koerse werklik ingetree. Tweedens het ons winste, bereken in
Die rentebedraende bate van terme van die koste van
die
Maatskappy
het
met bonusse,
verder gestyg na
£2,267,000 vermeerder na onge- £2/10/8%. Derdens het 'n gronveer £14,155,000. Die vernaam- dige
ondersoek
deur
ons
ste vermeerderings het plaas- Aktuaris na die winsmoontlikgevind onder die pos ,Ver- hede van ons Maatskappy duibande", wat met £994,000 gestyg delik getoon dat selfs as daar

geen verdere verhoging van die
gemiddelde rentevoet plaasvind
nie, die Maatskappy in staat
behoort te wees om ons £2%
saamgestelde bonus in normale
tye te handhaaf teen laer premics as wat hy vandag van sy
polishouers vorder. Andcrsom
gestel: Met sy bestaande skaal
van premies kan Sanlam 'n hoer
bonus verklaar en handhaaf.
U Direksie het heeleers die
moontlikheid van 'n vermindering van premies ondersoek. 'n
Vermindering van premies vir
nuwe polisse sou nie ons bestaande polishouers baat nie.
Om aan die anderkant die premies ten opsigte van bestaande
polisse te verminder sou nie
alleen aansienlike addisionele
administrasiekoste meebring nie,
maar ook 'n geweldige ekstra
las op ons kantoorpersoneel
plaas; en waar ons reeds met
'n nypende tekort aan kantoorruimte en personeel te doen het,
moes u Direksie noodgedwonge
van hicrdie plan afsien. Die
internasionale politieke toestand
het ons in hierdie besluit versterk. Die enigste oorblywende
weg waarlangs ons polishouers
dus bevoordeel kon word, was
deur 'n verhoging van die bonuskoers. U Direksie het dan ook
besluit om ten opsigte van die
jaar geeindig op 30 September
1948 'n reversionere bonus teen
die koers van £2/2/-% te verklaar. (Onder polisse met kontantbonusse ontvang die polishouers die volle 3% verdiskonteerde waardc van hierdie verhoogde bonus.) Hierdeur word
'n bedrag van £664,226 van die
surplus in beslag geneem. Dit
laat dan 'n saldo van £57,276
wat onverdeeld na die volgende
boekjaar oorgedra word.
Die verhoging van ons bonuskoers na £2/2/-% jaarliks saamgestcl (i.p.v. £2% soos voorhcen)
is 'n belangrike mylpaal in die
geskiedenis van ons Maatskappy. Dit is miskien 'n geskikte tyd om die bonus-geskiedenis van ons Maatskappy in
herinnering te bring. Sanlam
is in 1918 gestig. Aan die einde
van sy tweedc boekjaar, wat op
30 September 1920 afgesluit is,
het die Maatskappy reeds oorgegaan tot die verklaring van
sy eerste bonus, nl. 'n £1%
enkelvoudige bonus. Op 30 September 1922 verklaar u Maatskappy toe 'n bonus teen
£1/2/6% en verhoog dit elke
jaar daarna met 2/6%, totdat
dit op 30 September 1929 op
£2% te staan gekom het. In
daardie jaar is die bonus ook
verander van 'n enkelvoudige
bonus na 'n jaarliks saamgestelde bonus. Die bonuskoers
is gehandhaaf tot op 30 September 1939. Vanaf 30 September 1940 tot 30 September 1944
het u Maatskappy, net soos
ander versekeringsmaatskappye,
die bonuskoers verminder om
voorsiening te maak teen oorlogsgebeurlikhede;
maar die
oorlog was skaars beeindig toe
Sanlam op 30 September 1945
weer teruggegaan het na sy
vooroorlogse bonuskoers van
£2% jaarliks saamgestel. Hierdie bonuskoers is tot verlede
jaar gehandhaaf, en met die
verdere verhoging na £2/2/-%
word nou 'n nuwe tydperk ingelui.

VERWANTE MAATSKAPPYE
African Homes Trust:
Die African Homes Trust
maak nog steeds groot vooruitgang in al sy afdelings. Nuwe
versekerings is deur die Gewone
Tak vir 'n bedrag van meer as
£2~-miljoen
uitgereik, teenoor
£1~-miljoen van verlede
jaar.
Die gesamentlike versekeringsfonds van die maatskappy
beloop nou meer as £1~-miljoen
en die totale inkomste uit aile
bronne meer as H-miljoen.
Saambou (Permanente)
Bouvereniging:
Saambou se boekjaar sluit af
of 31 Maart van elke jaar. Vir
die jaar geeindig 31 Maart 1948
is genoegsame winste verdien
om die gebruiklike 4% dividend
te verklaar op die permanente
en subskripsie-aandele en die

reserwes tc versterk met heelwat meer as wat deur die Wet
vereis word.
Die ondersteuning wat Saambou van die publiek ontvang
het aansienlik toegcncem, soos
dan ook uit die styging van sy
fondse gesien kan word. Aan
die einde van Maart was sy
fondse ongeveer £590,000 en
tans beloop dit op 'n paar duisend pond na nie minder as
£1,000,000 nie.
Bonusk or:
Verlede jaar het ek aangekondig dat die verwagtings
bcstaan het dat Bonuskor vir
sy boekjaar geeindig 31 Desember 1947 reeds 'n dividend sou
verklaar.
Daardic
boekjaar
wat, soos ek gese het, sy eerste
volle boekjaar was, is dan ook
afgesluit met die verklaring van
'n 5% dividend. Dit was ongetwYfeld 'n uitstekende prestasie.
Die ingeskrewe kapitaal van
Bonuskor bedra reeds meer as
£500,000. Ons is meegedeel dat
die Direksie van Bonuskor
bcsluit hct om voortaan sy
dividendverklaring jaarliks in
Desember te , maak. Daardeur
sal hy die werk op sy Hoofkantoor vergemaklik en heelwat
besparings aangebring word.
Ook sal aandelesertifikate die
lede vroeer bereik. Vir die boekjaar eindigende op 31 Desember
van hierdie jaar is weer 'n dividend van 5% verklaar, en daar
is aanduidings dat daar genoeg
winste oor sal wees om' weer
die reserwes aansienlik te versterk.

BELEGGINGS EN VERSEKERINGSWETGEWING
Die algemene styging in
rentekoerse laat 'n mens onwillekeurig terugdink aan die tydperk wat die jaar 1934 voorafgegaan het, toe Lewensversekeringsmaatskappye 'n gemiddelde
rentevoet van £5% en meer op
hulle fondse behaal het! Dit
word vrywel algemeen crken
dat Suid-Afrika in die onmiddellike toekoms - in teenstelling met wat in die afgelope
paar jaar plaasgevind het - tot
'n baie groter mate op eie
spaargelde aangewYS sal wees
vir die ontwikkeling van sy
landbou, mynbou en nywerhede
as in die verlede. Soos ek reeds
tevore aangetoon het, vloei die
spaargelde van die volk vandag
hoofsaaklik na ons spaar- en
kommersiele banke, ons trustmaatskappye, ons bouverenigings en ons Lcwensversekeringsmaatskappyc. Om gcgronde
rcdes word a! die instellings wat
met gelecndc kapitaal werk kapitaal wat op kort kennisgewing opgeeis kan word sekere beperkings deur wetgewing opgele wat betref die
vorm van hullc bcleggings. 'n
Dec! van die geleende kapitaal
moet in likiede vorm gehou
word, d.w.s. in kontant of in
effekte van die Regering of van
publieke liggame.
Waar hierdie maatreels toegepas
word
op
dcpositoncmende instellings omdat gesonde finansiele beginsels 'n
sekere minimum likiditeit vereis, daar kan min fout daarmee
gevind word.
Maar hierdie
argument geld nie vir die
Lewensversekeringsbedryf nie.
Die
Lewensversekeringsmaatskappy bestaan in die eerste
plek n ie om beleggings te maak
nie, maar wei om die afhanklikes van sy polishouers te beskerm. Hy werk ook nie met
geleende kapitaal nie, en hoef
dus ook nie sy fondse baie
likied te hou nie. Hy verlang
slegs veilige, renderende en
goed vcrspreide beleggings. En
tog vind ons dat die wetgewing
aan hom voorskryf dat 40 persent van sy fondse bele moet
word in sekere .,goedgekeurde"
beleggingsvorme soos staatseffekte, ens. Die een finansiele
instelling wat dus wei 'n vrye
beleggingsbeleid behoort te kan
volg, word ook aan bande geledie een bedryf wat as veiligheidsklep kan dien om die ewewig tussen die verskillende
groepe kredietbehoeftiges te behou. Hierdeur is daar 'n onnodige en belemmerende onbuigsaamheid aan 'n belangrike dee!
van die finansiele struktuur van
ons land gegee. So 'n groot
konsentrasie van fondse op
beleggings met 'n lae rendabili-

teit, verlaag natuurlik ook die
gemiddelde rentevoet wat behaal word, en dit is gewis nie
daarop bereken om spaarsin
aan te moedig nie.
Ek wonder soms of die
publiek die volle uitwerking van
sulke wetgewing besef, vera! as
dit tot sy uiterste gcdryf sou
word. Dit beteken eenvoudig
dat die fondse van hierdie instellings - d.w.s. die gemobiliseerde spaargelde van die volksmassa hoofsaaklik in een
rigting gestuur word, nl. om
staatsondernemings en die van
publieke liggame te finansier.
Dit is 'n indirekte maar doeltreffende manier om die sosialisering van die· staat te bewerkstcllig. Ek ag dit nodig om
te wYS op hierdie kenmerk van
ons jongste wetgewing en die
ingrypende implikasies daarvan,
en volstaan met die opmerking
dat dit vir my nog geen uitgemaakte saak is dat dit 'n heilsame rigting vir 'n jong en
ontwikkelde land is om in te
slaan nie.

PERSONEEL
Aan die einde van ons boekjaar het ons Hoofbestuurder en
Sekretaris, mnr. G. F. S. de
Villiers, met bereiking van die
ouderdomsgrens
as
Hoofbestuurder afgetree, hoewel hy
op vcrsoek van die Direksie vir
nog een jaar as Sekretaris sal ,
dicn. Hy behou ook nog die
pos van Besturende Direkteur
van Santam. Ek wil graag nou
reeds hierdie geleentheid gebruik om namens die Direksie
van Sanlam uiting te gee aan
ons waardering van die waardevolle en toegewYde dienste
wat mnr. De Villiers byna dertig jaar lank aan ons saak
gegee het. Hy het voorwaar 'n'
groot bydrae tot die groei en
die gesonde bestuur van Sanlam gelewer. Gelukkig sal ons
vir nog minstens een jaar uit
sy rype ervaring en gesonde
oordeel kan put.
Mnr. A. D. Wassenaar, ons
Assistent - Hoofbestuurdcr, is
deur die Direksie eenparig aangewYS om mnr. de Villiers as
Hoofbestuurder op te vo!g. Mnr.
Wassenaar is 'n Aktuaris wat
reeds veertien jaar diens aan
Sanlam gelcwer het. In hom
het die Maatskappy 'n amptenaar van hoogstaande tegniese
bekwaamheid en organisasievcrmoe.
Verder is mnr. W. J. Bezuidenhout, tot onlangs Takbestuurder
vir
Wes-Kaapland,
aangestel as Agentebestuurder
op Hoofkantoor.
Dames en here, dit is ons dertigste jaarvergadering en dit is
ook die dertigste keer dat ek
hier voorsit. Ek wil eindig met
'n woord van dank aan my kollegas in die Hoofdireksie en in
besonder aan die Besturende
Direkteur, dr. M. S. Louw, en
aan ons plaaslike Raadslede vir ,
hulle hulp en aangename samewerking; aan ons Hoofbestuur
en ons kantoorpersoneel vir
bulle ywerige dienste en toegewydheid onder moeilike omstandighede; aan ons buitepersoneel vir die nuwe rekords wat
hulle geskep het en die harde
werk waarvan dit getuig; aan
ons plaaslike vertcenwoordigers
vir hulle belangstellende medewerking.
Aan alma! se ek
,dankie" namens San lam!

£40 Milj. Jaarliks

Vir Dans
Dans het een van ·Brittanje se
grootste en mees winsgewende
tydverdrywe geword. Nie minder as 10,000,000 mense het hierdie gewoonte aangeleer en daar
word weekliks £750,000 of jaarliks £40,000,000 aan dans gespandeer. Duiscnde mense het hulle
verdienste aan hierdie tydverdryf te dankc, volgens 'n berig
uit Londen.
Dansfirmas bereken dat hulle
maklik £150 op een aand maak.
Dit het ook 'n • gewoonte geword dat vrouens nie meer deur
'n man na dfe dans vergesel
word nie, maar dat hulle in
groepies gaan en dan daar mans
raakloop.
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Stemme Uit Die B.N.P.
Vir Samewerking
.,Df'ur die keurlng van
A.P.-ka ndida te
dt-ur
die
JI.:S.P. het ons nou tot die
s tadium gekom waa r ons
st.emme wat ons a an bewind
kan bring wegjaag en daardeur die V.P. kroon om S.A.
'n swa rtmansland te maak",
-.kry f mnr. H. A. Cronje \ ·an
Coolbrook aan Die Volk~blad.

,.O.B.-kandidate is die A.P. se
saak en nie die H.N.P. s'n nie,
en daarby is dlt ondcrgesklk.
,.Ek is ' n ou bltter einder otrisler van 11!99- ID02 en ni e
mt-u jonk nit-. Ek i!o n ie ber eid
om .,u lk e taktl oo,e "peler y met
'uur ' ir die h\ I'NI~ maul te
~otl'un n ie. (Die een.t t> maul was
toe &"t-nl. H uuag m et s) program van uksie \t'rjuug is). Soos
t•k Yandag YOt'l is t>k klau r met
di~ II.~.P. en Die Volk;,blad wat
11ulkt• flater !o goed pr ua t ," besluit mnr. Cro nje.
0~1

DIE PARTY TE
BESKER:\1

Du! Volksblad antwoord in 'n
hoofartikcl, soos volg op m nr .
Cronjc se berisping:
,.lloe knn ' n lid \ 'U n die O.B.
Yt'r\\ag dat men'tfl wat in die
demok rnsie glo t•n lid i!o van
politil'k e part)·e "00'> Gie A.P.
l'n d ie li.'S.P •••.. m OI't stem
\ir k a ndidut e Wl~t Juis daardie
pnrtyt- w il Vl'rnic•tlg?"
Mnr. J. P. Jacobs van Upington skryf in Die Burg,,r: , E k
reken die Nasionalc Party was
tc nousiende omtrent die oorecnkoms en kon maar die A.P.
tocgclaat hct om 'n pnar O.B.gencraals as A.P.-kandldate tc
stet, want een of twce sou
darem geen verskil gemaak het
nlc. Die O.B .-INlt' snl t og nooit
d lt• V.P . .,te un n if'.'' In 'n voet-

I

noot ondcraan hi<>rdie brief se hulp' van die A.P. en die O.B.
die rcdaktcur van Die Burger: nie?
.,Dit ltJ n le 'n saak ,·an M'n of
,,Aan die JI.N.P.-kandidate
h\ f'e O.B.-cen eraal" m e. Aan- nat voor 26 l\lt>l oort>enkom~tte
geHit>n die A.P. nou vir dlt> oor- 1 met dlf' O.B . aangegaan het
grott' mer e ndeel ult O.B .-If'de be- waarln huU e bt'loof he t om n le
s taa.n, 11111 bulle f eitlik a l die teen die O.B. t e di~tkrimlnet> r
kamddate aanwys."
nie h ierdie \raar: h die ~te
van u nle lt> de , ·an dif' H.S.P .R E 'PEKTEER MEKA.\.R
b oofbt''ltuur nle? " 'a a rom Hi~ u
rue aa n dr. i\[alan dat U U \\OOrd
.,Wagtcr" van K imberley skryf l gegee het om nooit weer tt-en
In Die Volksblad: ,.Die f(•it dat mede-AfrikanerH te dikkrimlnt•er
Jr. Malan nle 'n O.B.-lld In die nie ':.'"
H.N.P. as 'n Parlementslld of
Provlnslale Raadslid wll he n ic,
!s verkeerd. Tot watter nadeel
kan so 'n lid wees?''
Mnr . H . J. Duminy van H eidelberg skryf aan Die Burger:
.,Ons vra die leiers van albei
pnrtyc, sowel as d ie O.B.-lcier,
>m mckaar te respektecr In hul
bcginselverskille. H ulle moct mckaar as mede-Afrikaners ontGent. Georrf' )far.. hall, Am erimoet, nlc om oor beginscls en
kaanse minl .. ter \ 'U n buitlnnd!ot>
ideologice te stry nlc. Hulle
sake e n \ 'tld C'r ,·nn die ~tnr.. ballmoet hullc daartoe bring om
bulpplnn aan Europu, b et '-Y bt'~aam te werk ondanks ele
dn nking u .. mini!ot4•r bekl'nd gebPiange . . . . Die redding \ 'Bn
on.'! , ·olk 1~ in die oomblik Wl\n- mnuk. H y word Otlgevolg dt>ur
ncer dr. 1\lula n, min. U a ve nga Dean Ache!oon. 'n voormalige
t'n dr. Van R e nsburg as brot'r k ondt>rminis tt•r \'an buitt•landw
in die ~ttryd meka.ar ontmOf't .'' !>llk l'.
Uit \Vashlngton word berig
dat die bt·danking van Marshall
HULLE WOORD GEGEE
om suiw<'r~ gesondheidsr<'des geMnr. B. R. Roothman van skied. Hy is tans besig om tt•
Coligny s k ryf aan Die Vader- herstel van 'n onlangsc nicrland: ,.Nog altyd was ck 'n vol- operasie. In sy beken dmaking
geling van dr. Malan .... maar van die b1·dnnking van Marshall
nou hl.'t sy houdin g ten opsigte het president Truman vcrklaar
van A.P.-kandldate wat ook dat dit g c<'n vernndering in die
lede van die O.B. is my gewel- buitelandsc belcid van Amer ika
dig gcskok. Derbalwe bet ek sal veroorsaak nle.
Saam met Marshall bet ook
nou ult die H .N.P . bedank en
ek gaan by die A.P. aanslult.
Robert Lovett, onderministl.'r
, \ Vii dr. Malan dan n ie erken van buitclandsc sak e bcdank.
dat die oorwlnning van 26 Mei Marshall en Lov<'tt is persoongrotendeels te danke Is aa n die likc vrlendc.

BLADSY DRIE

Uitenhage Hou
Kersboom
Die
O.B .-kommando's
van
Uitcn hage en Despatch het die
ou jaar afgesluit met 'n kersboom vir die klnders aan d ie
huis van adj. A. P. van der \Vat.
Die vcrrlgtinge Ia met gebed
geopen de ur B ran dwag J . J .
Hartmann.
Adj. Va n der Wat, wat die
tce nwoo rdlges verwelkom b et,
het sy blydskap ultgespreek
te<'noor die baie klndera en oues
van dae wat opgedaag hct. H y
het die !cdc gelukgewens met
wat reeds bereik Is en ges4 dat
ons In die n uwc jaar s kouer
aan die wlel gnan sit om nog
meer te bereik.
H fkomdt. D . F. de Swardt en
komdte. Van der Spuy het ook
die aanwcslges toegespre<'k, terwyl komdt. P . M. van Rooyen
almal bedank h ct. K e rslieder e
Ia deur die klnders geslng .

Marshall Tuig
Af: Geen
Verandering

Is Medisyne
Noodsaaklik 1
Die NatuurvetemluJp
nee!

•e

Die Bron van Siekte • ..
BEKAMP

SIEKTl!l

MET

DO: IONGSTE WI:TEN-

SKA.PLIKE HETODES
Me& VerbueDde Ultalae
GIZN
MEDISYNEI
GEEN

OEF.ENINGl!ll

Die llard.Delddpte Kwale ewla

Tweede Fabriek
Vir Petrol?

I * wet..aap bet OOU Ul t Cft'Uid dat
804I'a ' O "-ett. llCCMJD,edMI akooO·
c-aU w or<l nn .., .U of oa.wwer·
IMda, dla alaltt. Yerdwya.
Deur 4 tt

tMp...toc vao oo.s weteoaltapltke metod• bet 4Jt DOU ' O makltk- I&&&
pword.

' n Tweede petroltnbriek sal Dtt maalt ole eaall taoe eroatt1 of ...,.
dalk later in d io W itbank- bou4eod u kwaal Ia o le - aetla Ill t1
4lt u etarootu of ooceoeullll. beetem·
gebied opgerlg word, het die pel.
Dt.ar Ia hoop -nr u. a- mecll·
Minister van Blnnelandse Sake trTD• o f oeteal.Dce baDo4tc ott. u ea1
oo4ar
11e0 •erpUgttnc ataao ott. Bl<r71
die Noord-Transvaalsc Kamer
11&11 0011 Ul Yeratrelt YOtlecltCa bHOD·
van Nywerhede mcegedeel. Die
deriMda ID • YW1I&od met u ltwa.al.
eerste fabrick wat petrol uit
ateenkool vervaardl&", sal by
THE SCIENTIFIC
Vereeniging opgerig word.
D ie Min ister het gese dat
Suid -Afrika ryk Is nan grond -J HEALTH INSTITUTE
stowwe en 'n gedeclte daarvan Poebaa 1118 KAAPSTAD
moet hier verwerk word voor- ,
dat daa rvan uitgevoer word.
-------------

I

SUID-AFRIKA SE JEUG Wat Rooi L.V.
PRAAT AFRIKAANS
Verafsku
Die getal bla nkes in die

Unie wie se hui~taal Afrikaa ns i ~, belOOJl 1,360,000 (57
au·r~ent \"aD die blanke bevolking) en die geta l bla nkes met
t:ngf'l'- as huistaal beloop
930,000. Slegs 30,000 blankes
In die Unie se hulstaal is sowet Afrikaans as Jt;ngels en
49,000 se hulstaal Is nie een
' an die twee a mpt.elike tale
nie.
Dit is interes.,ante taal. besonderhede wat blyk uit die
19!6 -.ensu~ n a t nou beskikbaar gest el is.
I n die ouderdomsgroep 65 tot
74 jaar oortrcf die I<~ngelssprc
kendcs die Afrlkaanssprekendes
met 52,000 tecnoor 46,000.
In die ouderdomscroep onder
21 jaar is dit egtcr net andersom. In hicrdic groep is 628,000
blankes, of 64.5 pcrsent van die
blankes onder 21 jaar, Afrikaanssprekend tecnOOP 322,000
ot 33 persent wat Engelssprekend is.
R OOSKLEtiRIG
Dit bewys h oe.,f't>r Afrikaans
a" ~;preektaal po.,gt-\'llt b et in
on!l lund e n voor..pel t en e ns ' n
roo!okleurige t ock oms vir Afrik ann!l in ons h n•t>tali ge land.
Volgens die sensussyfers was
dnar in 1946 512,000 A!rlkaans sprckendes en 337,000 Engelsaprckendes in Kanpland; 51,000
Afrikaanssprekendcs en 175,000
Engels.sprekendea
in
Natal;
621,000 Afrikaanssprekendcs en
397,000
Engelssprekendcs
in
Transvaal; en 175,000 Afrlkaansspn•kendes en 23,000 Engelsaprekendcs in die Vrystaat.

1946 het die ve rhouding gestyg
na 61 perscnt. In die t ydperk
1936-1946 h et die h' M>tu lige
blll nke!l m t-t 60,000 gest:u·. wa t

, VIr my 111 daar' ni.ks afskuwt-llker a !l da t die !\lala ns
die Plrow!l t'n die Van Ren!lburg~t t oecf'laat word om va n
plek t ot plf'k in die land te

bt'wl·!l dat tweeta ligheid onder
;)je opkomf'nde ft'!ilagt e toenet> m.
'n On tl<'dl ng van di<' syfers
toon aan dat daar in die Unic
gaan e n hul fasciHtiese vullls l
732,000 Afrikaanssprekcndes bo
te ven.pre l nie. Hul plekke
n janr oud is teenoor 608,000
is ann die galg waar bulle
Engelssprekendes; 19,000 wat
:libel tale as huistaal hct en
so ba le va n ons • werken. ge36,000
wat geeneen van die
plaas be t."
'\mptelikc tale as huistaal het
So b et Kommunis Sam Kahn
nie.
Dit bt'tek en ' n oorwig vnn r ot- gednrende F ebruarie IMS volweg 120,000 Afrikaanssprt>kendt>s gens 'n pe r11verslag gese toe
bo E ngf'IM!Iprek endes. In die Jig
van hit-rdie oorwig is dit lnte l'f'!l· by . 'n Kommunl!ttiese vuga- I
;:mt dut ty dens die \'olk!lraad~t d enng in die Duncan-saal, K aapn• rkiesinr wa t op 26 l\lel plaall- stad, toegeHpreek be t. H y b et
~e\ ind h l't rofweg 120,000 mt>e r ook gee is da t 500,000 natureUe
'ci~~l'll vir die V.P. en tlie Ar"lt'iden.pa rty ges tem het a.s vir bewa pen word.
Hierdie K ommunls is tanH 'n
lie H .N.P . en die Afrlka nt-rparty.
I wetgewer in die Unie-parlrment.

Dr. Holm Vrygelaat
Sidney Erich Holm, 'wat \'erlede jaar in .Junle tot tlen
is weeoo; hoog\·erraad, lo; op
uit Ba vlaanspoort. lly bet
die Kerstyd deurgebring In 'n afgelee ronda wel by llartebeespoortdam, omring deur sy gesin, famllle en vriendf'.
~aar ge,·angeniss traf gevonni~
~ersaand op vrye voet gestel

Dr. Holm se toekomsplannc Is
nog nie bckend nie. Tot tyd en
wyl dr. H olm hom aangepas het
by die vrye !ewe en in staat Is
om self in die behoeftes van sy
groot gesin te voor sicn sal die
O.B. se Noodhulpfonds voortgaan om die bcproefde famlllc
te ondcrsteun.

wei n ig rcdc <hctJ om die gcwese
Zeescn omroepcr as 'n politieke
vriend te bcskou." Die blad bckla dit dat Holm gcdurende die
oorlogsjarc .. kant gekics (hetJ
in d ie ondtrlinge mcnigsverskille
va n die tyd." Die bla d 11preek
voorts die h oop ult .,dat sy lol!lating n og m et t-rre rnis nor m et
TWE ETALIG
politieke (f'efi6drlf onn·anr 1181
In 'n hoofartikel oor Holm se word e n dat by Hell enige dwa~~e
In 1936 was 57 pcrsent van die Joslatlng skryf Die Burger dat pogings om \'tln hom 'n 1100rt
blanke bevolkin&" tweetalig: in .,die Nasionalc Afrlkan erdom held te maak sal weerataan."

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk"
Rembrandt-sigarette lyk goed, voel
goed, smaak goed en rook goed.
Vir jare reeds is die uitsoek-tabak
wat nou in Rembrandt-sigarette
gebruik word sorgvuldig weggele
om te verouder want net soos
wyn bet tabak ouderdom nodig
om tot volle ryphcid te kom.

Daarom bet so baie rokers oorgeslaan na

ROOf VU\ I'.UU

GROEN VIR ONGEKURK

, Die sigaret wat u altoos graag wou rook "
M9
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DIE JAAR

DIE O.B., WOENSDAG, 12 JANUARIE 1949

IS VERBY
I

Die jaar 1948 is so pas verby en ,·ir die mense van landers in Indonesill en die
vandag is dit nog onmoontlik om die wercldgcbeurtenisse Franse in Indo-China ondervind.
van ~ierdle jaar In hul voile omvang en betekeni't te begryp. ?ie k.ommuni~tlcse oorwinnings
Die Ja&r 1948, net HOOs die jaar 1818, sal egter sonder m Chma ~n diC algc~en~ terugtwyfel in die geskledt•nls bekend staan as 'n nwrkwaardige tog van die \Vcstc Ult die Oos~e
W
J word met welgcvalle deur d1e
,
.
.
.
E lders in hierdie uitgawe publiseer ons 'n aantal briewe .
wnt in die dagbladpers verskyn het sedert die H.N.P.-leiding J&ar.
~r 1848
.
n rnylpaal was 10 dle geskiedems van Kremlin gadcgcslaan, want vir
sy nuwe twis teen die O.B. begin het.
Wester.;e \OOrUJtga~g, daar sal l948 waar... k~· nlik eendag die Russe Is di(• Rooi vlag en
Die briewe is op sigRelf verblydend as 'n openbaring van ~kend staan as 'n Jaar van ongekende matt>rii'lc en gee... te- die wekrocp van Asiil vir die
die volk se opregte eenheidsdrang. ~laar die feit dat die h ke elle~de vir 'n ~ale Agroot gedeelte v~n die men..heid. Die Asiate geen teenstrydighede nle.
briewe ge..kryf is deur H.X.P.-Iede en dat sommige in H.N.P.- , beter werel~ en dte wereldnede wat ~e ?orlog"p.ropaganda
JODE E:\" ARABIERE
blaaie verskyn bet is 'n \ e rdere verblydende felt. Dit · \an enkele Jare ~elede so. welsprekend 10 dt_e voorUltstg gestel
Die na-oorlogsc wereld hct a1
getuig dat daar selfs binne in die H.N.P. Afrikaners Is wat h~t, he~ nog me "~rkhkbed~ geword me: 1? l)laas van sukkelende In 1948 ook ander
nie gediend is met hul l)a rtyleiding se optrede teenoor die \\.erelduede staan die be.le wereld ' '?dag ,10 'he te~en van nare dinge bclccf. In Palestina
• O.B. nie.
dte SPANNING tu~sen dte demokrabese \\ ('ltte en d•e kom- het 'n nuwe Joodse staat ontmunlstiese Ooste; in plaas \'an die aanwending van aile staan wat bewys gelewcr het
materiiHe en geestcllke mlddt>le vir die weerOJ)bou van wat dat hy die Arabicre en die Britdeur die oorlog verwoes is, word mense en materiaal vanclag te sowcl as die V.V.O. kan trotop kolossale skaal aan die onJ)roduktiewe ,·oorb('reiding van seer. Die tockoms sal nog moet
'n derde wereldoorlog binne 'n halwe eeu be... tec; in plaas openbaar of die nuwe staat 'n
.
stabilisercnde faktor in die beOns is dankbaar dat hierdie H.N.P.-lede bulle stem van versoenmg
en die skepping ,·an 'n bt>tcr gesindheid lang van wl!reldvrede gaan
verbef bet. Weliswaar het bulle nie 'n baie harde geluid kon tussen die vyande \ ·an gister, -.tel die oon,innaars nog alt)·d wees en of Joodse oormoed en
uitbring oie, want bulle is doodge...kree in hul ele blaaie lelers van die oorwonnenes tereg, word die grondgebied van die olierykdomme van die Aradeor voetnote en redak-.ionele kommentaar onder en op gewese vyande beset, fabrieke en dokwerke sinloos ve rnietig bierse wereld 'n nuwe krisisbul briewe. 1\laar die feit bly dat bulle 'n geluid gemaak bet. en die saad , ·an baat en \crtwyfeling ge...aai. Wat sal die gebied gaan skep. Op die oomAs daar in gedagtc gehou word dat die volk aile rede jaar 1949 lewer!
blik is die Mldde Ooste bcslis 'n
bet om te venvag dat da.ardie II.N.P.-volksraadslede en
".
ontplofbare gcbied.
sen die \Vcstc t•n die Oostc is
DIE SPANNING TUSSE.•,
daardie amps draers , ·an die party wa.t tydens die volksraadsHOOP EN' TWYFEL
WESTE EN
• OOSTE
son der t wyfel die gcbeurtcnisse
verkie.,ing plaaslike ooreenkomste met die O.B. aangegaan
in Duitsland en China gcdurendc . Die. jear 194~ het egt.cr ook
bet, en J)legtige ondernemings ten gunste van samewerking
Die jaar 1948 het hoofsankllk die afgelope jnar.
VIr d•c \Vcstc n paar hgstrale
gegee bet, ook nog bul stem teen dje nuwe offensief van In die teken gestaan van die
Oor die Russiesc bPIPg van gehad.. Die selfs~andlge .~ptrede
hut tmrtyleiding sal verhef, dan bestaan dje hoop tog dat koue oorlog die spanning tusscn Berlyn en die Amerikaans-Britse van Tito van SUld-Siaww teeneenheid.,liewende Afrikaners in tlie H.N.P. moontlik halt kan die ko~mu~istiese Oostc ond~r ~ugbrug na die Duitsc hoofs tad oor sy m~csters in. die Kremli.n
rof'J) aan bul part)leiding se beleid van nie-samewer king aanvoermg van Moskou Pn d1e IS gedurcndc die a!gelope jaar het bcW?'s. gelewcr dat die
dcmokraticsc \Veste onder ld- heelwat geskry!. Bcrlyn hct 'n Kommumst•ese front ook sy
m et dit> O.B.
ding van Washington. HIPrdie kragmcting tusscn die \\'t-.stc en ~wakplckke het.. In die W~te
koue oorlog word in verskillt>nde die Oostc gcword. Die nnsionale IS )dan :ok dadehk van .,nasloDIE PARTY IN ~J<;VAAR
lande op vcr.skillcn,Je manlt>rc aansien van die Angel-Saksers ~a e t om~~nismdc'' gepradat.
gevoer. In Iande soos Amt•rlka sowel as van die Russt> is van- koor 5 \~ats 1~ ndcl erFae wat ie
·tt · ·
h d
t d
.
.
.
ommums e mk' <' ranse en
Die rede wat die H.N.P.-lciding aangee vir hul weiering t>n B n anJe IS a 11 er an t' man - ag m d•e DUitsc hoofst&d op !tar
1 1
re(i)s teen kommunistiesc bcdry-1 die spcl. Intussen is dit die ook•abanse
het
emoedv_er
1gendcs vnlgsdlgeWJy
r e este.
om O.B.-lede as A.P.-kandidatc tc aanvaar is dat die O.B.
D't is egter vcrnl die ryk en
parlyc wil vernietig en gcvolglik ook die H.N.P. wil vernictig. Veronderstel dat mens vir 'n oomblik hierdie ver- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 magtigc v.S.A. op wic die Weste
:lie oil gcve,;tig hou. Amerika
gcsoglc redenasic aanvaar. (Om dit te doen moet 'n mens
s dan ook die enlgste moondgerieflikerwys vergeet dat die O.B. gewillig is en selfs
heid wat vir die Russe en hul
grctig is om H.N.P.-kandidate te ondersteun ten einde hier~atclllcte in bcdwang kan hou.
die nasionaalgesinde party om nie eens te praat van
Dit wil soms lyk of Amerika
die A.P. nie - sterk te maak vir nasionale parlementere
aksie teen die nie-nasionale rigtings.) In watter Jig plaas lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l ~sic~~~e r;:~~i~~i:e~:t. in=cr~~
dit dan die H.N.P.-leiding?
wighede in die staatsdlcns en in Berlyncrs in die nlc-Russiese '{aanse vasbm-adt>nhcid in Ber'n Verkiesing is op hande cn die H.N.P.-leiding verklaar die nywerhcidslewe getref. In scktor van die Dultst• hoofstad lyn, die bekrngUglng van die
plrg tig dat die vcrkiesing p;aan oor die beh oud en die Frankryk en Itali!l sped die wnt die swaantc ly. Hoewel Marshall-plan van hulpverlcning
be~kerming mn blank Suid-Afrika.
kommuniste 'n bclangrlkc rol met die lugbrug sondcr twyfcl deur die Ameril<aanse kongres
Die O.B. bied sy samewerking en \'OIIe verkiesingsteun in die party-politleke stryd. In vccl presteer word, lets wat die 'n president, niles in 1948, is
Iande waar die kommunlste die nuusberigtc van dil' Westersr 10veel ligstralc In die sombre en
ann in belang van blank Suid-Afrika.
Maar die H.N.P. Ieiding wcier die aanbod omdat bulle hoogste woord vocr, Is daar moondhcde ook grnng beklcm- Jroewige becld wat die wercld
vandag bied. Dit wil werklik
bang is dat samewerking m et die O.B. bul party sal vernietlg. geen pick vir nie-kommunlsticsc toon, vertel bC:troubnrc Duitsc
clemente nie.
berigte van hnrtrocrcnde lyding <kyn of Amcrika In 1948 tot die
Die spanning tusscn die Oostf weens die baie ernstige tekort bewuss:yn gekom het dat hy die
DIE VOLK IS GROTER
en die Weste het gcdurcnde die aan elektricse krag en Jig en kommunisme in Europa moet
afgelope jaar veral ook In die llan steenkool en dit in die kouc !{eer, sel!s al sou 'n derde
.vereldoorlog daarvoor nodig
Waaroor gaan die vcrkiesing dan eintlik? Oor die V.V.O. en die Veilighcidsraad winter met sy lang nngtc en kort
wees. Die verrassende presitot
uiting
gekom.
Hicrdie
inter·
dac.
Dit
sprN•k
bockdcle
vir
behoud van blank Suid-Afrika of oor die behoud van die
nasionale organisasies wat in die die onmcnslike wrccdheid van dcnts-verkicsing van 1948 sal
H.N.P.?
waarskynlik in die buitelandse
Dit> \ 'olk is immers groter as die Party, en Helfs al lewc geroep is om vrt>dc en orde dit> kommunisticst• besetting dat politick van Washington geen
In die wereld tc hnndhaaf, is die Berlyners in diP nle-Russicsc
moet die H.N.P.-leiding kies (wat bulle gladnie boef te doen vcral dcur die tecnstcllings tus- sektor nog nic nlmal kommu· verandering bring nic.
nie) dan moet bulle tog nog hul Volk kies en nie hul sen die \Veste en dit• Oostc tot niste is nie.
Daar is wei nog dieg<'nc wat
Party nie.
magteloosheid gcdocm. In plan!!
Die twccdc brandpunt in die in Amerikannsc wercldlcicrskap
In die Jig van di.- II.N.P.-Ieiding se keuse blyk dit dat dnnrvan dat die vergadering en wercldwyc spnnning tusscn die twyfel. Daar word tocgegee dat
dr. J. F. J. \an Rensburg volkome gelyk bet wanneer hy
die raad van die V.V.O. hullc Weste en die Oostc is die ge· die V.S.A. op matericle gcbied
dat die komende pro,·in..,lale verkiesing ,.'n H.N.P.-verklesing bcsig hou met die docl wanrvoor beurtenissc gedurcndc die afge- en in tcgniese mcerdcrwaardighullc geskep is, het hulle dcur lope jaar in China. Die groot heid wat sy nywerhcidslcwe be(is), •miner en ge...uiwerd."
hul inmenging in die huishoudc- en skynbaar bcslissendc oor· tref, ryp gcnocg is om hierdie
like sake van ander state 'n winning wat die Chinese kom- leierskap te aanvaar. Dit is
die geestclikc
onryppositiewe gevaar vir werf'ldvrcdc muniste oor die Amcrlkaanse oor
gcword.
bcskermlingc bchaal, mag nog heid van die Amerikaners,
wei die bclangrikstc gebcurtcnls oor hul gcbrck aan ondcrvinding
van 1948 word. Dit is in China in die wercldpolitiek, oor hul
TWEE BRANDPUNTE
waar Stalin die grootstc oor- neiging om hulle tc issolcer van
Die twee vernaamste brand- winnings bchaal het en nog be- die res van die wercld soos bv.
en dis ook hier wanr die in 1919, dit is oor hicrdie dinge
,Maar as sy selfbehoud en sy roeping die groot meer- punte van die tecnstellings tus- haal
\Veste in aansien en mag die wat bale mense bcsorg is.
derheid van blank Suid-Afrika erns is, durf hy dan toelaat
grootste ncderlae gely hct en
Dit staan egtcr vas dat die
dat verskille oor andcr punte van beleid gesamentlike optrede
<Vervolg van vorige kol.l
nog ly. Die kommuni!lticsc oar- Amerikancrs in staat is om
in hicrdie grootstc van aile sake in die weg staan ?"
e As dit Die Burger crns winnings in China kan in die dinge op groot skaal te doerr.
,Dit gaan om die toekoms van 'n blanke nasie in is sal die blad voortaan onl· Verre Oostc die vcrreikendste As hullc daarin mag slaag om
Suid-Afrika."
hou dat dit gaan om die toe· gevolge he. In Asii: immers die gevaar van kommunistiese
,Is Suid-Afrika met die nuwe jaar dan iets groters toe koms van 'n blanke nasie in word die ~tryd teen die Wcste wereldoorheersing ult te skakel,
te wens as dat 1949 die besef tot alma! mag laat deurdring Suid-Afrika en nie om die ook onder die wekrot>p gcvocr dan sal hullc 'n werclddiens
wat in die toekoms van ons blanke nasie glo, dat Suid-Afrika H.N. Party wat die partylose van AsiP vir die Aslate. Van- van groot formant vcrrig en
se klcurvraagstuk hul verenigde optrede vereis ?"
O.B. dan kamtie sou wil ver - daar dat in Brits Indlil en Cey- tersclfdc tyd cnlgsins vergoed
lon gcdurende die a!gclopc jaar vir die versuim wanraan hulle
Hicrdie prysenswaardigc standpunt huldig Die Burger, nietig nie.
belangrikc konstitusionf'le ont- hul in die verlt-df' skuldig gehooforgaan van die H.N.P., in sy nuwejaarsoordenking w at
• Is Die Burger (en sy verwante blaaie) met die nuwe wikkelings plaasgcvlnd hct wat maak het. Maar dnn sal die
op die c~r~te dag v~n 1949 verskyn bet, en wat geskryf is jaar dan iets groters toe te die wcg na volledigc stnatkun- Amcrikaners self mindcr dollar~
na aanlc1ding _van die h~ersend: kleurv_raagstuk.
, wens as dat 1949 die bescf tot dige onafhanklikhcld bnan. Die materialisme en mf'er idealisOngelukkig rym dte moot nuweJaarswoor de van Die I die blad mag laat deurdring Jewensarbcid van die groot In- ticse rcalismc. ns 'n mens hullc
Borger gladnie met die blad ~e lelike aanvalle op die O.B. dat S.A. se kleurvraagstuk diesc pntriot Ghandi wat gedu- dit ~o mag norm, ann die
gedurende die laaste weke van die ou jaar nle.
die verenigde optrede van die rcndc die afgelopc jaar dcur 'n dag moet le. Ook J<al hulle hul
•
As die selfbehoud en roeping van blank Suid- H.N.P. en ook van die O.B. sluipmoordenaar om die !ewe Franse en Br!tsc bondgenote
gebring is, het groot sul<scs ge- moct leer om bcll•r Europcane
Afrika Die Burger erns is, durf die blad dan Ianger sy vereis?.
.
• had.
kolomme gebruik om te sorg dat die beleidsverskille tussen
A~ di~ D1e Burger e~ns •s Die wekroep van Aslii vir die te word en hullc nic blind te
die H.N.P. en die O.B. gcsamentlike optreae in hierdie dan 18 cJ!e bla~ se nuweJ~rs- Asiatc word ook In nndcr dele staar teen 'n moontlike Duitse
.
.
.
oordenkmg die aankondtger
militere bedreiglng en 'n Duitse
groot~te van aile sake - d1e kleurvraagstuk - m d1e w eg van •n welkome nuwe koers van die Verrc Oostc gchoor. handelskonkurcnsie nle.
staan .
wat die blad in die toekoms Vandaar die mocilikhedc wat die
(vervolg op bls. 6, kol. 5)
(vervolg in volgende kolom)
, gaan inslaan.
Britte in Malela, die Neder-
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OOREENKOMSTE
.
MOET
NAGEKOM WORD
Mnr. M. J. Volscbenk, Kromstraat, Montagu, skryf:
Aangcsicn die aanstaandc provinsialc verkiesing nie meer ver
is nie en die slag om twecdrag
nou so hewig woed onder Afri·
kanerleicrs en in die pers, wil
ek net vra dat almal diegene
wat met die laa!!te verkif'!ling
gevoel het om met ander Afrikanergroepe saam te werk, en
ook ooreenkom!lte ondertf'ken
bet, bulle nou moet beywer om
dit stiptelik na te kom, nl. om
a ile di!lkriminasie teen mt>deAfrikaners te be&try soos die
ooreenkoms dit van u ver eis.
Ons moet die geskilsoekers
met die vingcr uitwys of met
die da.ad. U het dit swart op
wit ondertekcn en bclowe.
Moenie na hicrdie of daardie
argument sock nie, doen wat u
ondcrncem hct om te doen.
Daar is geen verlies vir u bierby nie.
Wys u vingcr vir hom wat u
volk wil verdecl hou m et klein
geskilletjies, so nie sal die volk
met die verkiesing wat weer
kom na u wys met bulle vinger.
Daar sal vernict na mctodes gcsock word om die volk mee te
verlei of te bedrieg.
Afrikaners, laat u ecr dit
wcrd wees en beveg die man
wat diskrimineer teen u mede·
Afrikaner, soos u belowc het om
te doen. Kyk na u volk en nie
na leiers of pers nie.

STAAN BY
HAVENGA
1\lnr. Jurgens
Bezuidenhout,
Oudstryder, Obrig11tad, skryf:
Met innige spyt in my hart
moet ek sien in Die O.B. en in
al die ander tydskrifte van ons
dlerbare vaderland dat dr.
Malan alweer besig is om onsc
volkie tc verdeel. Hy het naamlik ons Afrikaners in die O.B
uitgekies vir vyandskap bo sy
Joodse vriende.
Dr. Malan lees vanmore saam
met ons Bittereinders Open. 20
en antwoord dan vir ons
'n
volkie duur gekoop met bloed
en tranc.
Het ck u nie in April 1948,
voor die verkiesing van 26 Mel,
en weer in Julie 1948 gevra om
tog nie meer ons volk tc ver·
deel nie? En om ons volk, nadat ons u Eerstc Minister ge·
maak het, te vercnig?
Landgenote, staan by Min.
H'avenga wat die wil en die
wette navolg van ons nooit-tevergctc generaals Beyers,
De Wet, De Ia Rey, Hertzog,
Kemp en Muller; en bowcal van
ons presidentc Kruger en Steyn.
Minister Havenga, u en die
andf'r minister!! en volksraadslede moenie toelaat dat ons
volkie weer Vf'rdeel word nie dit is die wt>ns van ons bele
blankedom. Ek bid u God se
Ieiding toe.
,

I

Soos Ons Lesersj
Dit Sien

volgende sinsnede voor:
,Na die herhaalde verkla·
rings van die Grootraad en sy
Icier behoort Die Burger teen
hierdie tyd te weet dat om Qie
O.B. nog van 'n diktatuur te
Kruger en die Vrouemonument,
beskuldig aileen 'n kwaadom nic eens te rep van die Voorwillige voorstelling kan wees."
trekkcrmonumcnt wat aan die
Wannecr het die O.B. afgcverrys is nie. \Vaarvoor bet die
mense gely, gf'!ltry en cesterf sien van sy gesagstaat of dikta•
anders as vir die ideaal wat die tuur?
O.B. vandag nastreef?
'n Paar weke gelcde was ek
Kan Sir Stan Jameson dit
op 'n O.B. funksie te Robertson
beter gedoen het vir Engeland
wat deur die A.K.G. tocgesprcck
as wat die H.N.P.-leiers dit vanwas. Daar het hy 'n baie be·
dag doen? Ons sou graag van
langrike verandering aangekon·
bulle 'n verduideliking wou kry
dig in die gesagstaat-beleid. Hy
of in die Burger Of in die Kruithet ges~ die O.B. staan vir 'n
horing.
partylose volksgcsagstaat.

WAAROM WEER
DISKRIMINEER?
l\lm·. B. J. Stander, Geelhoutkloof, P.K. Pandbult, skryf:
Die gebcurtenisse van die atgclope tyd tussen dr. Malan en
mnr. Havenga laat bale te wensc
oor vir die toekoms. \Vaarom
moes dr. Malan dan nou vir dit>
soveelste ket>r tevelde trek t een
die O.B.? Wat sou twee O.B.
kandidate teen die r e!t van die
regering kan d oen ? \\'aar om
die diskriminasie . t.-en mede·
Afrikaners? Wanneer sal die
leiers van ons volk hulle onderlinge twis, wat 'n vloek vir land
en volk is, staak?
As die
bakleicry net tot bulle bcperk
word ... maar dit vloei deur
tot die volk.
Sal dr. Van Rensburg aan die
O.B.'s 'n duidelikc uiteensctting
van sy standpunt gee?
Die Malan-regcrlng het tog so
mooi begin, o.a. deur die voorbidding van die kerke tc vra.
Ons hct so gehoop op algchele
volkseenheid.
Ons het ons
Skepper gedank vir die mate van
eenheid. Ons hoop die Here
gee dat hulle weer die cenheid
sal herstel.

NET BELOFTES

As die A.K.G. die verklaring
gesaghcbbcnd gedocn het dan
het die O.B. 'n belangrike frontverandering ondcrgaan, dan het
die O.B. nou bulle gesagstaat
(diktatuur) omgcskep in 'n
volksgesagstaat. As dit so is, en
as dit 'n einde kan maak aan
die dwarstrekkery en volksverbrokkcling, waarom kan die
Grootraad dan nie 'n open·
hartige verklaring op die punt l'~
uitreik nie.
I
En nou 'n woordjie oor die
partyloosheid.
Dit word ons
gewyt dat ons parlementcrcstelsel uitheems is met sy regering
en opposisie asof dit so 'n
kanker is. In Engeland hct dit
nooit 'n kankcr geblyk tc wees
nie. Keer op k eer in die nfgeIope SO jaar bet die Engelse
volk bulle partygevoel opsy geskuif om in 'n tyd van krisis
'n nasionale regering te vorm
waarin aile partye opg.-neem
was. Maar die Engelse is 'n
homogene volk. Ons partystelsel berus hoofsaaklik daarop
dat ons 'n hetrogene volk is.
Die een grocp speel altyd die
waghond teen die andere groep.
Hulle wantrou mekaar. Dis dit
wat • die partystelsel bier so 'n
vloek maak dat ons sclfs in 'n
tyd van nasionale krisis nie ons
gcskille tydclik kan opskort nic
om 'n gevaar gesamelik die hoof
te bicd nie . Die partystelsel is
daarvoor nie verantwoordclik
nie. Dis gcsond. Maar wat wei
vir ons land 'n vloek is, is di<'
skerpe lyn van verdeling tusscn
die twee groepe wat maak dat
niemand dit wil waag om sclfs
maar sy voet oor die lyn te
plaas nie. En om jou te be·
ywer vir 'n tocstand waarin die
hele
volk,
Engels
sowel
as Afrikaanssprekcnd hartlik
saamwerk om die probleme van
ons land op te los is mooi
en aanbcvelingswaardig maar
daartoe hocf ons nie die partystelsel te vernietlg nle. Wat besweer moct word is die onder·
linge wantroue tusscn die volks·
dele wat in ons land die agtergrond vorm van ons partystel·
sel en as die O.B. hom dit ten
doel stet, sal, glo ek, die hele
volk hom in sy kruistog hartlik
steun.

Boerseun, Kenbardt, skryf:
Vir sewe jaar het ck geswyg
maar nou loop my gevoclens oor
en ek voel dat ek moet uiting
gee of ek loop oor van smart,
woede en hclaas van onmag.
Waarom moet ons volk so ver·
brokkel word deur onverant·
woordelikheid?
Nooit het ck getwyfel in die
O.B. en in ons K.G. nie. In
19t8 bet ek volhard tot 26 Mei,
en toe maar gaan stem, omdat
my die versekering plaa!ll ik gt>gee is dat dit wei na die verkiesing bett>r sal gaan; maar
tot my lef'dwese skyn dit my
of ek daardie beloftes weer in
:\laart 19t9 kan verwag en die
dade skynbaa r nooit !
Laat ek ons leiers die versekering gee dat die waarheid
(Die A.K.G. bet nie nuwc bedie leucns agtergchaal het. leid aangekondig nie! U het
Dank God dat Etienne Malan oenskynlik vir die eerste keer
Hewer in Die Suidcrstem pro- O.B.-beleid uit O.B.-bron verpaganda maak as in die ... neem.
O.B.-lede wat nog altyd vir die
beweging was, maar verwar was
Treffend merk u op dat die
deur sy propaganda en ons Engclse In tye van krisis partyieiers gewantrou hct, se oe Is regerlng tydelik opskort ten
nou oop.
eindc volksregcring daar tc stel.
Mnr. P. W. Klopp!lrs, Paul
Lank !ewe ons K.G. en die As die partystelsel tog ondoelKrugerstraat, Robertson, Ossewabrandwag!
treftend is om die toets van 'n
skryf:
krisis te deurstaan waarom dan
Om te dink dat dit onkunde is
in normale tyc weer terugval op
van die H.N.P., waarvan dr.
hierdie ondoeltreffende stclsel?
Malan die Ieier is, sou 'n bclcdiging vir bulle intelligensie
Bcstendig die partystelsel nie
wees: met opset en moedswilligjuis die ,skerpe lyn van verbeid word uitgemaak dat die
deling" tusscn Afrikaans- en
O.B. 'n onafrikaansc ideologic
Engelssprekendes
nie?
En
Mnr. F. J. Kloppers, Robfortson, skep dit nie boonop nog 'n
nastreef met 'n diktator.
skryf:
Ek beskou dit in politicke sin,
,skerpe lyn van vcrdeling"
as gemenc spel, bcledigend en
In die hoofartikel van die tusscn Afrikaners en Afrikaner
lasterlik tcenoor president Paul O.B. van 8 Desember kom die nie? Effe verkort.-Red. O.B.)
1

...

BLADSY VYF

DIE KIESKEURIGE )JAN
GAAN ·VIR SY KLERE NA
omdat hy u·eet
llat hy waarde vir
sy geltl kry.

• 'N

UIT·
STEKENDE SNYER
SO

PAS

YAN DIE VASTELA..~D
IX DIENS
GENEEM.

ADDERLEYSTRAAT 134
~

KAAPSTAD
..........

BRILLE
Brlpg o oogarts ae voonkrlf vir brWe na ooa.
GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE.

GEHOORAPPARAAT
OOK IN VOORRAAD

Die Voortrekker,Apteek
Kerklaan, KAAPSTAD.
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN.
Beeoek ona of skryf om Beaonderbede.
DEF'riGt: i'lKR\' J<'f'APJt:n vir u l"·rsoonlll<c- korre<o!Mlnden,.le. of \ 1r
lde.ln prt8eutJif'" a ni\ u ·vrtt•ntl«•.
Ult Jw~ NO min dlt
bf'tf'km so \rf'l. Netjle~ \ ·t•rttak In tu\n1rt•kttke doilf't.

*

,Egerton \\oH," 1!1; •·· •u papler vtr alledaagae
gebrulk (met bypasaende k oe\·erte) . . • . • • • • • . • • 3/ · J)C'r doo..
, l'etenburl( 11100," Jig blou o r grys papter .
Die r egte
papltr vir Ultnod lt; lnKs en b eda nkl ngs ( m et bypass• n•le
koeverte) . . . . • • • . . . . . • . . . . • . • . . . . . . 0/ · per de)(.,,
,t·o~h;n :'\tall," u iters smaakvolla pa pler In W tt . Grya.
Blo u of Bruin
vir penooollk e preseotjlu ( met
bypa..•onde k<><'verte) . . . . . . . . . • • • • . . . • . 7/ - J)t'J' doo•.

BESTEL VAN:

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK.
Groote Kerkgcbou

J{AAPSTAD

!o.KRYFUF.IIOt:FI'E!'> ,:OORRADJG

*

/

Die Vriendelike Sigaret
Hoe aangenaam is dit tog om tydens die mid·
daguur te ontspan en sommer lekker rustig aan
tafel te gesels en daarna die aangename, koel
smaak van 'n Kommando-sigaret to geniet.

Om elke genot af tc rond, rook

MOEDSWILLIG

WEER DIE
PARTYLOSE STAAT

, In die Stad Rond '

DIE O.B., WOENSDAG, 12 JANUARl~ 1M{}

BLADSY SE S
S'AIWD' VIa QBKI A!UliPJSli:JI:&DIC

ADYICilTICNIIIICII:

BURGERGRAF BY
HARTZRIVIER

BWIIM-'el'"e &.....,_.p:

(Verlowlnc, huwellk, ceboorte, llterfp'nll, In memoriam, p lukweD81Dc,
eoa.) 1d. per woord; minimum 2/8 per plulng. Voorultbetaalbaar. VIr
herllallDp 2l! Pill. &faJaa:.
Ba""eiM".-ae.:
Mnr. L. J. Rootman, SckreICerllta pl&lllnc, 2d. per woord. Vtr llerh&llnp 311 Pllt. &blq.
taris
Burgcrgraftc
K omitee,
ep .,Die O.B." cnn~~:ra weeld!b): 12/8 per l&&r or 8/ 8 per
Uits~ot,
San nicsbof,
1 IDUDde. vooruttbetMlbU.r. Stuur &dverteoalegeld, beatelllDp, • IDtellenpld Klein
M Y00&81AO (EDQ.) BPK., Poellu 1Ul, . _....
skryf:
Graag wil ck weer 'n bcroep
GESUIKEBDE
\"Bl:OTE.
Barry·
VERLOW~G
merk geeull<erde vrugte, 8/8 per oea docn op familielede, krygsmak
C HIOLF~<; WA."EPOEL.
Hlermee 1 pond-pakkies ot 8/3 per ~ pond·
offisiere van
die
wena ona tweetJies,
Jeugkomdte. ktasle, poageld betaald In Unle. Kon· kers en
Ona atuur ook Krugcrsdorpsc
Beeale Swanepoel, Mootrlvler, Natal en tanl met bestelling.
en
Potcilefgeeulkerde
en
gedroogde
vru(le
ten
Andries Chlole, Su.ahar•. Tayside. Natal,
beboewe vao k.U~nte aa.n vrlende ooraee. $'oomse Kommandos.
&&n f&mllle en vrlende(lnne) bekend te
maak dat ona op 25 Deaember verloot Verdere beaonderbede verkrygb&ar by
Sover ons kan vasstcl is dit
cer&ak bet.
12/1/1B. Die Robertaon·Bandelaverenlgtng, Poe· posetief ecn van hierdie kombu.a 7, Robertson.
24/11/TK
mnndos sc burgers 'Kilt gesneuVAN DEB \'I'ESTHUZEN-"I'I'EL. MOTOBKISTE, verek.Ulende groottee.
Graag tlel one tweetjles, Kittle, dogter Planke
met voel! en ~ dm. dlk. wcl het op 7 Maar£ 1902 aan
van mnr. en wyle mev. A. J. Nel en Geoklk vir
plankvloere In bultegeboue
Hartzrivler,
waar Lord
Jan. eeun van mnr. en mev. s. A. van
boudoelelndeo. Vtr mate en pryoe die
der Westhulzen hlermee aan kamerade, en
doen navraag by Nlek Neethll~, Lady Mathciin gewond en gevan g was.
vrlende en ramlllebetrekklnge beken<l Oreystraat,
Paarl. Foon 1253.
dat one verloof geraak bet op die 12de
8/12/TK Twec burgers is bcgrawe in cen
Oesember.
12/1/1B.
graf.
SOUT :
Brandwagte daar my mam
Is daar lcmnnd w at die name
blind Is en om •n eerllke bestaan te
maak vra ek u vrlendellke onder- van hlerdle twcc burgers kan
IN MEMORIAl\1
eteunlnJ:' deur van my soul te beetel.
Sl\DTH.-Noolt eal ona 24 Deaember Ek laal bestelllngs dadellk ae weers- verstrck? Sal familiclcde, be1943 vergeet nle, toe llet Hennle van omstandlghede dit toelaat. Kom aM'l k cndcs, of burgers van die kombier na die Hemeletad verhuls bet. Brandwagte sit skouer aan die wlel
Tot weerolene. One verlanc en mla en help u mede-Afrlkaner. A I 80/ · m andos asb. laat wcet wat die
Jou nog bale dae. - Oom en ,Antle" sneeuwll, no. I 70/· wit, no. 2 60/. plan met die graf is. Wil hulle
Junclulma.
12/ 1/1B. per ton. Sneeuwlt botter eout 6/ • per dit kom opgrawc of 'n steen met
100 pond. Vry gelaal. S.utwerke adres:
Komdte. Mevr. Martie Venter, Poeaak d ie name daarop aanbring, of
ALGDIEEN
No. X4, Arbeidsloon, Bloemtonteln.
17/11/xS.T.K. moet die Monument Komitee
KNOPE OORGETBEK teen 2/3 per
doeyn vir 1/·, 6d. en 3d.-grootte.
STEEN'~. ,Kleine van Brakspruit gcvra word om
Stuur u materiUol, bestelllnc• en celd Wonder" vir die maao1t van ot&ndaard
hullc by die Monument te laat
&&n !\l ev. Potgletu, Bertramewec llA,
aementate~~e van 9 dm. x 4 5/18
crootte
TroyevWe, Johannesburg.
22!12/ 6B dm. x 3 dm. teen !30, ot !20 aonder herbegrawe?
Ag my broers en landgcnote
roetatuk.
Luukae modelle teen !5
elultra.
V.O.I. Bopefleldataale. Ban·
BENODIG
delan&vrae word verwell<om. Om be· laat dit tog nie doods en koud
'N DA..VE om •n beginner (aeuntjle •onderhe<le en Ulu.atraalea olcryf &&n: wecs tussen julie en julie medcvan 7 jaar) te leer volgena goewer· ~ W P4er S te.mN Jieae (8.&.)
mentatelael, op piau 10 myl van Bar· &&•labppe, Poebu.a 1S, Hopetleld, stryers nlc, - wat julie en ons
bertonataale. Te bectn na ekoolvakan· L~
volkie se !deale verUN~ ~ dicrbare
ale. Salarla .£15 per kwartaal, met
se{>! bet met bulle !ewe en bulle
vry tnwoolng.
Oenoeg bedlendes.
TE KOOP GEVRA
Appllkant moet aan Chrlatellke Kerk
bloed.
beboort. - N. G. B. Ktll&n, Poebus
OU motorbatterye en verkoelen. Ona
Dit is nou die derdc keer wat
129, Barberton.
8/12/4B betaal 3/- elk K.B.A. Stuur &an Nld<
NeethltnJ', Lady Greystr...t, Huguenot. ek vra. Sal daar dan tog nie
VIr meer dan 50, bel 12:>3, en one
kom haal.
8/12/TK cen wccs wat na voren toe sal
kom sodat ons die saak kan
afhandel nie.
U alger wat bclangstcl e n n a
vorentoc kom met die verlan gde
Vloerruimte van ongeveer
gegcwens wll ons by voorbaat
4,000 of meer vierkante voet
hartlik bcdank.
benodig vir groothandelsaak.

..__,el4

BESIGHEIDSPERSEEL
BENODIG

G. A. nCBARDT
Bpk.

Besonderhede asb. aan: Posbus 2120, Kaaps tad.
BOERJ.\IEEL
Boermeel op one bekende ateen-meule
gemaal 23/t plu.a bankkomml~ale per
100 pond aak k. m. b. )llsslon Store,
Ellm, K.P.
12/1/TK.

BOME, PLANTE EN SAAD
oww--~
.... :
ChaateD&7
Worteta,ru-~&
10/-

Detrolt Beet, 11/8. Sbn~M: Klein Gem,
I /·; L&DC Wit Boa, 8/8; Hubbard
Groen, 8/8: P&lltelpapoentJie, 8/·: Tom
wat.oo eD Wondar wuuemoen, 12/·:
Bl&arel&&l, 17/8: ll&rblobe Tamatle·
Mad, all/·: Bulderkrula en ReiiM>ee
Blnml<ool, 18/·: Spltakopkoot. 8/- per
poo4. P oevr)'. K.K'.B. - P REMIEB8,
P .J(, lleMen>•aallloek.

MEUBELS

HANDELAARS
BLOE MFONTE IN
RADIOTRONI CS

(A. Perold en P . Brink)
V ir b ers tel en koop van
ELEKTRIESE APPARAAT
(Ondem eem ook yskaabe r s telwe r k, ankerontwikkeling en U!
van k abels in bulae en
fa brieke}
Hoofs traat
BELLVILLE
Foon 8'7-91U.

fLUDIVEE
Die Bette Finn& om a

PLUIMVEE,

EIEBS m ancler PBODUKTE aaa
te otuur Ia:

MEUBELS. - Deter meubela teen C. M. ELOFF EN KIE.
blllll<er pryae. BabawaentJies, atoot·
(Edma. ) Bpk.
karretjlea, drlewlele, llnoleums, tapyte, MOREM&BK (Poellu 11811) Newt.wD
ene., ook altyd In voorraad. aeen
Kataologue. Meld waarln u belangatel.
- VlS!!ER-1\IE UBELS, Langatraat 291,
Kaoapetad.
3/12/11

A.V.B.O.B.

MEDISYNE

ANTIGBYS kunsmatlge haar, kopvet Lykbesorcen, Grafsteenmaken,
voedlng. Heratel gryahare blnne een
Bepafnlsvenekeraan
maa.nd tot natuuwllke kleur, of geld
terug. oeen kleuretot. 11/6 per bottel
poevry. Kontant met beetelllng. Ole Boervrou, Poebua 711119. JohannesBloemfontein
Pretoria
burg.
27/10/Nr. (2)
1M Takke

RADIO

LOUW EN LOU\V, die Beroemde
Radlo-lngenleurs, Sta11eweg, PAROW,
verkoop en berate! R&dlo'a en Elektrleae
Toeetelle. oeregl1treerde Elektrlalteltaunnemero. Foon 9-8435.

WAPENS EN AMMUNISIE
\•an alle soorte
Groot voorraad .22-Gew ere

*

VIr die be1te eo duldellklte luld·
Manie de VUllers,
eprekerdlenate op enlge plek, uook vir
veraterken, luldaprekere, mlkrofone en
Plaza-Toiletsalon,
parte - groot en klelnhandel - akryf
PABO\\
aan: P . D . SMUT!! RADIO <EIES'S.) Voortrekkttweg l OZA
TelefOOD 98-1181
BPK ., HooCatr&at 287, Paarl. Fo;:~~~t:s

28/8/TK

VERVOERDIENS

SKOENE

VIr die allerbe1te mana· en kinder·
akoene en beter reparaalea raadpleeg Vir algemene karweiwerk en
V oorlnkker-tkoeahotlplt&al, Lan~tetl'a&&
ook vervoer van mense tree in
193, Kaap1tad.
TeleCoon 3-~~~i

0112

TE KOOP

verbin.ding met

J. A. STRAUSS

.,-'TLAS" - wa,motorbakke, sleep- PosbUJI 64 - - T elefoon 9-83156
waena, drulwebakke, ena., gebou na u
p A R 0 W
beatelllng: aaook die verpakklng van
meubela, oprlgtlnl van kantoorra.kke en
-atakorllnga: die bou van h•uthulae
(.,bungalowe"). In kort, enlge aoort
houtwerk word onderneem en ultgevoer
deur •n deskundlae vakman. - Raad· :
pleeg NICK NEETHLING, Lady Grey- '
ttr&al, Paarl. Foon 12113.
BEESTE: Opreggeteelde Jereeybeeete
ult die beale bloed en melk-rekorda.
Koele en verae. - Zeeman, Robertson.
1/12/TK
GEDROOODE VBUGTE. - Barry·
merk gedroogde vrugte poageld betaald
In UnJe, In II en 10 pond·klaalea. Appel·
rlnge 3-Diamant, 2/ 1: Perakea, 3·
Diamant, 2/1: Pere, 3·Diamant, :1/1:
Vye, 4·DI&mM>t, 2/3; Prulmedante,
110/110, 1/8'>i; Roeyne, 3-Diamant.
10'oid.: Troa-Roeyne, •·Diamant, 1/3;
Okllerneute, ll/3; Amandela, 1/9: per
pon4. Volle<ltge Pryalya verlcrycbaar
ftD Robertaoo·B&ndelaverenlgtng, Poe·
24/U/TX
llua 7, Robertaon.

TITO EN RUSSIESE TUG
Alles dui daarop dat .Joego-Siawii.> se ekonomiese k risis
wat ontstaan bet na aanleiding nn die ,·erwerping van Tit~
deur die Kremlin, noeg blerdie jaar !4Y boogtepunt sal bereik
wanneer die bandelsooreenkomste ,·an .Joego-Siaft;e met die
Iande van die Kominform \'enal. Dit is ta ns Tit~ se grootste bekommemis of Rusland sal t oelaat dat bierdie Iande
bul bandelsooreenkomste met hom sal bernu aangesien ekonomiese blokkade een van die Russiese met~des is om Tit~
op sy plek te sit.
Op die oombllk ontvang Tito
nog kragtens handelsoorecnkomste steenkool van Pole, vragmotors en t rokke vanuit TjeggoSiow a k ye, olie uit Roemenie en
a lumin ium uit Hongaryc. AI
h ierdic k on traktc loop aanst aande jaar dood en T ito d ocn sy
uiterste om hierdie oorccnkomste nog voor die end van d ie
jaar te hernu. As hy nie daarin slaag n ie, sal hy ekonomies
onder gaan. Sedert die mocilikhede wat hy met die Kremlin gekry bet, bet Tito ook nog
nie daarin geslaag om goedere
direk vanuit Rusland tc kry
nie.

XA DIE WESTE

Tito bet onlan gs in 'n toe·
s p raak 'n beroep op die Rommunistiese Iande gedoen dat
bulle moet saamstaan en gepleit
vir 'n nuwe verhouding. Met
verwysings na die blokkadc
teen J oego-Siawie bet Tito verklaar dat die toepassing daarvan ,erger is as wat teen die
kapitalistiese Iande" beplan Is
W aarn emers lei van Tito se
tocspraak af dat dit 'n bcdekt<
dreigement vir Moskou inhou
dat b y dit kan oorweeg om na
d ie W este te draai. Intussen
neem d ie Westc 'n wagtendt
houding in om te sicn wat geDie hcle land is nog in die beur.
grccp van droogte. Die bietjie
reen wat scdcr t die einde van
Desember uitgesak bet, was net
Kol-kol en die droogte is nog
gcensins gebreck nic.
Daar word gevr ccs dat die
droogte o ns land se kosvoorraad-posisic nadellg kan trcf.
Pogings om die Kommuni!>·
t
iese
Party in S uid-Afrika te
1
Die B ucbenwald-konsentrasie- l likw:.i eer sal mi~;luk omdat dit
d ie steun va n die n ie-bla nke'
kamp waaroor by die oorgawe be t , b e t mnr. S. K a h n, Kommu·
van Dultsland soveel beroerin g
nis t iese volks r aad slid, b y die
was, is d r le ' n half jaar na die
oorlog nog steeds In volle ge- opening van d ie Unia le k on g r et
van die Kommunis tiese P a rty in
b ruik b y h ulsves tussen
10,000 en 12,000 D u ltsers - on- Kaaps tad ve rklaar.
dCT wie 174 vroue _ wat weens
Die kongres is bygewoon deur
bul polltleke oortulglngs daar sowat 60 persone en daar i~
aangchou word. D ie kamp va l spyt u itgespreek dat die getal
blnne die R usslcsc beset tl ngs- nie bale mccr was nie. Sowat
gebled .
vyftien per sone was blank es ter wyl die res uit 'n paar n aturclle
en 'n aansienlike aantal K leurlinge en I ndiers bestaan bet. Op
die verhoog bet blankes 'n nature! en 'n I ndier gesit.
T elegramme van gelukwense
is ontvang van d ie KommunisDie orgaan van die K ommu- tiese partye in Italie, Pole, Britn lstlcse Party berig dat die tanje, H ongarye, Australie en
pollsle beslg Is om o ndersoek Kanada.
Ook die Suid-AfriIn t e s t e l na die bedrywlgbeld kaanse Indiers en die ,Springvan K omrounlstiese agitators In bok Legion" bet telegrammc gedie natur ellegebiede. D aar so u stuur. Laasgenocmdc bet waarnavraag gedoen word omtrent nemers op die kongres gehad.
d ie polltleke bedrywlghede van
Die kongres bet Saterdag besekere naturelle, vera! dl~ wat gin en is gister en eergister
led e is van die , T ranskeian voortgesit.
O rganised Bodies.'
Die blad spog dat dit juts
hlerdle llggaam Is w at ve r antw oordellk was vir d i4! verplett erende neerlaag van die nasion ale kandldaat, m nr. Kruger,
w at s legs 53 stemme g e kry bet.

Droogte

Kommunis

Spog

Met Steun
Van N ie-8/ankes

Nog In Gebruik

Ondersoek Na
Bedrywigheid
Van Rooies

Hulle Wou
Net Sy Broek
Gehad Het .. .
Terwyl Suid-Afrikaanse amptcnare onlangs glasics geklink
het met vertccnwoordigcrs van
die K remlin ter hcrdenking van
die Rooi Revolusie in die. Sowjet Paradys, hct studente in
Edinburgh, Skotland
volgcns
'n berig In die Britse weekblad
,Union," klappers geskiet en
patriotiese liedere gcsing op 'n
vcrgadcring wat deur 'n amptennar van die Sowjet ambassade
toegcsprcek sou word. 'n Kollekte onder die 150 studente
bet d;c som van 5/ - en twee
broeksknopc, opgclewer.
Die blad gaan voort deur die
versckering aan die hcer Vishinsky te gee dat die lewens
van .sy gesante nie in gevaar is
nie. Die Skotsc studentc in
Edinburgh wou net die gcsant
se brock gehad bet.

Vyfde--Kolonner
Die komitcc wat dcur die
Amcrikaansc Huis van Vertccnwoordigcrs aangestel is om
ondcrsock in tc stel na die OnAmerlkaansc bedrywighede bet
ontdck dat die eertydse K ommunlstiesc
vyfde - kolonner,
Whittaker Chambers, tans een
van die senlor-redakt eurs van
die wereldbekcnde blad ,Time",
Amcrlkaanse staats-, oorlogs-,
en vlootgeheime op die plaas
gerced gehad bet vir oorsending
na die Russc.
AI die inligting is vasgcle op
mikrofilms,
maar
Chambers
bou vol dat hy geen brokkie
van die inllgting oorgestuur of
aan 'n Russiese agent oorbandig
bet nic.
(vcrvolg van bls. 4, kol. 5)
Dit Is 'n bale moeilike taak
waarmcc Amerikaanse wereldleierskap belas is.
Die groot
vraag is of die Amcrikaanse
regcring en volk geestelik opgewassc sal wccs vir hicrdie taak.
Sal die V.S.A. voortgaan op die
wcg van vasberadcnheid wat
deur die Marshall-plan van 1948
gebaan Is? D ie bedanking van
die bckwame en vasberade
George Marshall as minister
van buitelandsc sake en die
aanstclling van Dean Acheson
in sy plek deur president Truman sal waarskynllk nuwe twyfcl In die fermheid van die
Amerikaanse buitclandse beleid
laat ontstaan. Die jaar 1949 sal
bewys moet !ewer of Truman
en Acheson sal voortgaan op die
weg wat dcur Marshall gebaan
Is. Dit is 'n saak van die allergrootste belang vir die hele wereid.

HULP GEVRA '\CIR

OUD-GEINTERNEERDE

SARIE MARAIS
MODEWINKEL
~TRAND
(REOOOB BIBLIOTEEK)

WesleY8traat 56 •
DAMES-

Wanneer

*

£500 nodig vir UNIEKE besigheid.
O.B.-lede, kan u help met £1 of £5 elk? Minstens
15% r ent e. Twee (2) patente reeds geregistreer.

u

STRAND-toe
k om besoek ons. U sal dit
die m oelte w e rd vind.

e
e

Het £500 al gespaar na loslating in 1944. Het nog

STRANDDRAG
DAGTABBERDS

E LKE ROK SPESIAAL

.UITGESOEK

LET OP VIR VERDE RE ADVE RTENSI ES
SKRYF AAN
Kwitans ies van

}

I. GUEST

Posbus 88

LANGLAAGTE

DIE O.B., WOENSDAG, 12 JANUARIE 1949

BLADSY SEWE

verantwoordelik e persoon met
uitvoer ende gesag was. Oom
Paul h et gewoonlik die mense
op die Uitvoerende Raad gekry wat by daar wou gehad
het. ~loontlik kan on ., in ' n
moderne republikf'in~ grondwet beter voorsie ning maak
vir die seggem1kap va n die
preside nt in hierdle &aak .

UITVOERENDE RAAD MOET
KABINET VERVANG
Voordele Van Partylose Stelsel

PARTYLOSE STAAT

Gedurende die afgelope 8 jaar het ons haie k eer gehoor: ,weg mel
die vreemde stelsels en ideologic. Dit is verblydend. Groen van
Prinsle rer b et gesc dat anneksasie nie die grootste ram p is wat 'n volk kan
ll·f>f nie. Dit kan le i lot ' n nasionale herontwaking en so indirek veel gof'ds
lot stand bring. (So was dit m el Tra nsvaal na die anneksasie van 1877!)
Die grootste ge vaar vir 'n vol k le egter daarill\ .d at h y so vervreemd kan
raak van sy volkseie, dat hy naderha nd sy volkseie tifr iets vreemds aansien., dit uitroei, en op hierdie manier 'n nasionale selfmoord pleeg.
Om dus le sc : , W eg m et alles wat volksvreemd is", is goed, maar
dan moet eers duidelik onderskei word tussen die volkseie en volksvreemde.
Ons moet onlhou dat ons in 'n gevaarlike tyd lewc - krete is genocg om
gause volke re op die loop te jaag.
Dit is gOf'd dat die skietveren igings van welE"t'r nou kommando's en vE"Idkornet sk a ppe
word dat dnnr ' n plan is om
magistrate t(} vervang deur
landroste - m aar hierdie beleid
m oet k onsek wNJt deurgevoer
word tot ons h oogs,te r egeringsliggam e.

Die is duidelik dat onder bierdie ste lsel politiek e partye vanself in onbruik !ial verval.
Kabinet sposte sal n ie meer vir
volksraa dslelle ger ese rYeer wees
nie, en d aarmee snl die kroon
e n hoogs te ambl!lit' va n ' n partypolitiek e loopbnnn verva l. D ie
staat sal van~lf partyloos word
en die h oogste uitvoerende ampte sal opgedra w ord ann persone wat hulleflt'lf d eur bulle
bekwanmht>id ondersk ei. Indien
dit 'n Volksraadslid is wat lid
van die Uilvoerende Raad word
sal hy sy setel moet bedank net soos wanneer 'n Volksraadslid hom vandag onderskei in
Spoorwcgaangelcenthede en lid
· van Spoorwegraad word.

Ikon met die volgende presidentsver kiesing sy uit spraak gee direk op die pcrsoon a f !
·
R EPUBLIKEINSE
GRONDWET
Om nou op te som wat 'n
goeie en volkscic stelsel sal wecs,
kan aangehaal word uit· die
grondb('ginscls van ons staatsbeleid, wat goedgekeur is deur
die Ossewabrandwag, H er en igde
Nasionale Party, d ie R eddingsdaadbond, die F.A.K., asook
enige vooraanstaande K erk man nc nl.
,.Ter uitvoering van die Christelike nasionale beleid sal die
volk as hoof van die staat ' n
pr<'sident kies, met oppergesag,
wat die uitoefening van die
pligte aan 'n Staatssekretarls
(Hoofminister) bygestaan deur
'n Uitvoerende Raad (Ministerraad) toevertrou, wat deur hom
aangestel word en aan hom verantwoordelik is.
,.Die Volksraad word elke vyf
jaar gekies deur die stemgeregtigde burgers.
,.Die volk kies die Staats- '
president wat kragten s die
algemen e volkswll die lan d
bestuur, bygestaan deur sy
Uitvoerende Raad <Ministerraad) en die Volksraad
wat op sy beurt bedien word
met deskundige raad deur
die Tweede Volksraad <Gemeenskapsraad).''

die beperking geld nie altyd nie. ment. 'n K a binetslid moet d us
In 1910 bet die. Goewer neur- ook lid wees van een van die
generaal bv. vi r Genl. Louis twee H uise van die Parlcment.
Botha aangestel - daarna eers
I n die R epublick was hierdie
het hy die amptelike Ieier van twee amp\e heeltemal geskei.
die stekste party geword. In Die bekwaamstt> persoon kon
I n dien d ie President en die
1939 Is Genl. Smuts as Eerste dus tot lid va n d ie Uitvoere nde
Minister aangest el son der dat Rand benoem word - 'n voor- Stant litt'!lourier later ver skil oor
n a turt>lle-wet gewing sal dit geen
hy die amptelike Ieier van die a tgaande
openbar e
pdli tieke
sterkste par ty was Genl. loopbaan was geen vereiste nie. krisi!l e n volks\'erdeeldheid vuHertzog was, tot sy skorsing ' n Persoon het du!l nie n odig oor saak nie. In die eer ste plt>k
KABINETSKRISISSE
met die volgende kongrcs van gehad om etors , tot die politiek sal die Staats tesourier n ie 'n lid
va n tlie Volksraad wees n ie, en
die Verenigde Party, In werklikKom, ons gooi die soeklig op heid nog Ieier van daardie party! toe te tree" voorda t hy 'n Uit- sal dus nie ger oepe wees om
voer ende Raadslid kon word nie. hom in te me ng met wet gewlng
die uitvocrendegcsag nl. die
goewerneur-generaal
en
die
Hier le dan m .l. ook die sleute l buite !IY te rrein nie - b y b et
NIE 'N KRISI S NIE
VOLK KIES
t{)t die geh eim va n die pa rtylose geen verantwoordelikhe id danrkabinet en ondersoek of die
samestelling volgens die suiwer
Indien danr teruggek ee r word stant. Die ou Transvaalse r epu- voor nie. En indien d ie P resiOns bet nou 'n Afri kaanse
Suid-Afrikaanse tradisie is. I n- tot die suiwer Suid-Afrikaanse bliek wn'! pa rtyloos omdat die d ent e n die Staatstesourit>r elk
regering en bulle sal bierdie
dien dit nie so is nie, dan is t ra d isie, moet die Staa ts hoof Uitvoer endt> R nad en die Volks- bulle nanha nger s i.v.m. dit>
verandering seker graag wil
dit volksvreemd en verwerplik. d irek deur d ie kie'ler s gekies rnad b ehoorlik gE"kies was. D r. !itrydpun~ in die Volksraad b et,
aanbr ing, want ontbou u nog?
Leyds en Staatsprokur eur Smuts sa l bulle annhang gegr ond Wt'e!>
<Gcheelenal afgesien van die word !
Met bulle insweri ng moes die
persone wat toevallig betrok ke
was nie Volksraadslede voordat op hul sta ndpunt i.v.m . die benuwe ministers drie ede afle.
mag wees).
hulle
lede
van
die
Uit
voerende
Die Transvaalse republiek het
paalde strydpu nt en nie volgens H ulle het geweltor om die eed
geen E erste Minister en Mini- Raad geword het n ie. D it was kun!lmat i'ge partygrt>nse nie. Die
af te le as ministers van die
' n Me ns kan moeilik aan die sters gehad nie. Van Oordt ook nie nodig dat bulle vir Volk!irnad sal gevolglik die !lank
kroon. Hulle was wei bereid om
bullesel!
binne
die
geledere
van
lmbi net, as sodanig dink, son- verhaal dat d aar !!Oms ste rk by
volgens sy m eriete k a n beh a ndel die eed af te IE! as lede van die
dE" r om ook te dink ann kablnet s- Paul Kruger anngedring Is dat 'n politieke party aansien sou en bulle wetgewing d aarvolgens
uitvoerende raad!"
verwerf met die doe! om later d eursit.
k r i.,st' wat 'n ba ie verre lkende
W at die gesindheiod van ons
;nYIOf'd op on s polit lek e gelid van die Uitvoerende R aad te
!'ok ieden is gehad het. Dink maar
word nie. Dit was alles onnodig
In die ou Suid-Afrlkaanse re- edele minh;tel'!l is, is duidelik.
aan die kabinetskrisis van 1912,
- bulle moes eenvoudig net die publiek was daar wei konstitu- Ons kan dus m et r eg v erwag
toe genl. H ertzog uitgesluit is uit
Presldent en die Volksr aad oor- sionele g eskille soos bv. tussen dat on s v olk hie rdie jaar in
die kabinet. Dit het onmiddelik
tuig van bulle bekwaamheid as President Kruger en Hoofregter plaas van 'n kabine tskrisis m et
W('erklank gevind in die volksuitvoerende amptenar e.
Kotze, wat gevoelens hoog Iaat sy droewige na wee, ' n Uitvoerenraad
daarvandaan in die geDie P resident het baic be- loop bet. Geen regerln g het de Rand sal kry volgen s Suldl(•dere van die volk. Dlt was die hy Minis ter s m oes aanstel wat
lang gestel in die aanstclllng daardeur geval nie, geen bly- Afrika anse model ! !
begin van Sap en Nat en volks- direk ann die Volksraa d verantvan die Uitvocrende Raads- wende volksverdeeldheid is daar·
QJlnrvoor is, terloops, net 'n
woordelik 110u wees.
Paul
vcrdeeldbeid.
lede, aangesien by eintlik die I deur veroorsaak nle, en die volk gewone m eerderheid nodig ! !
Kruger b et hom egter ten
Die kabinetskrisis van 1939 is sterkste daarteen verset omdat
nog vars in ons geheue. En dit in stryd m et sy staatsl!H9? Gaan on s w eer 'n kabi- opvatting was!
net skrisis b e? En wa t gaan die
BEROEMD en WELBEKEND
gtwolg wees '! ' n Lang, la ng geUITVOEREm>E RAAD
!.kiede rris van volksvt>rdeeldhe id
oor die 66 jaar vir
t>n van ' n Afrikanervolk wat
In plaas van 'n kabinet was
d aa rond er Iy.
daar 'n Uitvoerende Raad. .,D ie
BESTE WAARDE
grondwet van 1858 bet bepaal
'n Kabinet is dus iets, waar aan dat dit uit vyf led e sou bestaan,
in
'n Afrikaner nie kan dink son- nl. die Presiden t, die Komman der om te ril nie. Dit sal dus dant-generaal, die Staatssekre-·
seker die moeite werd wees om taris en twee ander lede wat
dit nader te betrag in die Jig deur die Volksraad gekies is
van ons geskiedenls.
vir drie jaar. Die P resident soVLEUELKLAVIERE
wei as d!e Kommandant-generaal
Is
deur
die
stemgeregtigde
HUISEN KERKORRELS
DIE PRESIDENT
burgers gekies - eersgenoemde
In die ou Transvaalse r epu- vir vyf jaar, l&asgenoemde vi r
bliek was daar geen Eerste 'n onbepaalde t yd (ar t. 89 van
sowel as aile
Minister nie, en geen 1\iinisters die Grondwet ) . D ie Staat snie. Daar was dus geen kabinet sekretaris is gekies deur die
soos ons dit vandag ken nie, Volksraad vir 'n tydperk van
en gevolglik ook geen kabinets- vier jaar. Later is die ledetal
ande r soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toehehore.
krisisse soos hierbo verbaal nie. van die Uitvoerende Raad vermeerder om tred te hou met die
GRAMMOFONE, Plate, ens.
DRAADLOOSTOESTELLE
In die ec>rste plek was daar 'n veranderde omstandighede. So
BLADen
BOEKMUSIEK
in
grootste
verskeidenheid
P resident wa t direk deur die hct Staatsprokureur Smuts bygekom
en
ook
Notule
houer
volk vir vyf Jnar gekies is, e n
Spesiale A/deling:
oppergesag beklee bet. Vandag Kock." (Prof . D . W. K ruger).

Deur
A. J. van Rooy

KLAVIERE

het ons 'n Goewerneur-generaal
wat aangcstel word deur 'n
vrecmdc koning, volgens die
raad wat ons Eerste Minister
hom g('e. Die Eerste Minister
word op sy beurt weer aangestel
deur die Goeweneur-generaal!
Hier is reeds 'n groot skroef
los!
Ons volk kry geen geleentheld
om u it!>praak te gee direk op
die per.,one af, vir die twet>
h oog.,te a mpte n ie. Gewoonlik
std die Goewerneur-generaal die
Icier van die sterkste party as
Eerste Minister aan, maar hier-

Om by die omstandighed e yun
vanda g aan t e pas kun die voor·J
gesteld e Uitvoere nde Raad nog
verder uitgebrei word.
DIE BESTE 1\IA...'"
I n die Boerestelsel is die gewone lede van die Ultvoerende
Raad deur die Volksraadslede
gesamen tlik verkies. Die Ministers van vandag word aangestel
deur die Goewerneur-generaal op
advies van die Eerste M in ister ,
uit Volksraadslede en Senatore
van 'n bepaalde party - dus net
uit 'n sekere dee! van die P arle-

.....,_...)

\1

WAPENS
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, W eerglase
Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens.
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Elektriese Artikels
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Duitse Fabrieke Vir
Britte
Die

noukeurig- bc)tlande
en aftakcliug \an
Duitse fabrieke om 'n vooroorlog:.e medcdingcr OJ) die
w~reldmark uit te skakel, tote!
Urittanje tans in staaj om sy
horlosienywerheid wat tot niet
geiOO() het, omdat die Britte
nie met die Duitsers kon meedin,:.: nie, weer te laat herleef.
vernieti~ing

Uit Lond~>n is berig ontvang
dat ,.die horlosienywerhcid wat
voor die oorlog hoofsaaltlil< ir
die hande van Duitsland, Swit·
scrland Pn Frankryk was. nou
weer in Brittnnje herleef". Die
berig vervolg: ,.Daar was aansienlike vordcring op hierdie ge.
bied en sedcrt die einde van die
oorlog hct Brlttanjc reeds driemiljoen horlosit•s jaarliks vervaardig." :Mcegnandc foto, wat
in Brittanj<• gencem is, om die
vordering van die nywerheid te
illustrccr is deur die Britsc in- soo~ by <lit ann Paul Hoffman,
ligting$buro vrygcstel.
udm'nistrnteur ,·an die :uar'oball·
t>lun, uitgl'druk bet toe lna~oge
ELDERS 8ETER
not•mdt• met 'n voor!>tCl g!'kOm
bt>t dat di!' aftakeling vun faDie aftakt•llng \'an Duitse brit•kt• Vt•rminder moet word.
ny wt>rbede g-c!illit>d met goedkt>,uring van Bevin, omdat ,die
In verbnnd met die aftakeling
nywerhedc eldt•n bt•ter aange- van fabricke skryf die AmcriWPnd lmn word lis in Duit'iland," kaanse jol'rnalis Ralph Keeling

·
werk Gruesome Harvest:
.n sy
,.Brittanje wil ontslae rank van
Duitslahd as 'n handell'mede"
•linger terwyl sy hom wil behou
as 'n afsetgebied vir 8ritse produkte.'' Hy bcskuldlg Frankryk en Rusland ook daarvan dat
hulle meeding om tc kyk wie
die mceste Duitse tocrusting kan
roof.

NATURELLE NIE INGELIG OOR APARTHEID
Die !:;ekrt>tal'il'l van naturelle~;ak(•, dr. W. J. G. Mears, het op 4 Januarie
in 'n toespraal.. voor die Ye rteenwoordigende Naturelleraad aangekondig dat ·die reg•·•·ing voornemcn~ i~ om die raad af tt" skaf omdat dit
gt•en nuttige d oel dicn nie. Die Ve•·teenwoordigcndt" Naturelleraad was 'n
procfneming wat nit• g(·~laag het nie ( n dit is die regt"ring se voorneme o m
' n doeltreffender ~kakcl tussen die reg<••·ing en ·d ie naturelle te vind, het h y
g(•:-~. Bc~onderhcdc oot· llierdie docltrdfender skakel sal later aangekondig word.
lly bet gehoop dat die mini!,ler '\an naturellesakc self die raad sou
Lot'SIH'cek, bet dr·. JUcar·s gese, maar dr. Jansen het geoordeel dat sy perl'loonlike optrede. ten gcYolge van die raad !»C bonding in die verlede, geen
nuttige doel kan dit•u nie.
slaag hct, het prof. Z. K.
.Matthews die volgende voorstel
ingcdien:
Nadat die N.V.n. dit'l verkinring \·an die Sekretaris ,·nn Natur!'llesake oorweeg bet betreur
die• raad die ::\finio,ter ,·an ~a
turt•ll!''oake se plig-.,·er.uim omdat hy in gebreke gebly bet om
die nuwe regering ~oe apartbt•id'>beleid voor die nuutgekose
rand t!' le.
In die omstandighede is die
raad nie instaat om met die
agenda van hierdie sitting voor
te gaan voo rdat di<' r(•ge-ring
deur 'n minister van die staat
,·olle l>!'sondl'rbede ,·an ,_~. naturell!'h!'l!'id t'n die wetgt>wing
in verband daarme-e, ,·entl sy
voorstelle om die sogenaamde
doeltrdfender skukel tussen di!'
regering en die naturelle,·olke te

(vervolg van bladsy 1, kolom :5)
die volksraad en die gemeenskapsraad vry om ooreenkomstig
bulle oortuiging!il te stem vir
mantreiHs wat voorgedra word:
want die uitslag van elke stemming is nie terselfdcrtyd 'n
mosie van vertrouc of wantroue
in die regering nie.
e I n die H.N.P.-~>taat is die
bf'staan van Partye gevolglik
noodsnaklik.
In die O.B.-stant is Partye
oorbodig en bulle sal vun'!elf
vervul.
BOEREREP'CBLIEKE

Iogie. Maar as volksregering
demokrasie bcteken dan is die
O.B. beslis mecr demokraties as
die party, wat onder die plak
van die l<ouku~diktatuur staan.
::\faar net !>O min as wat Paul
Kruger !It' kundidatuur 'n sank
van pruldi!'se b!'lang by die
provin~oiale wrkie'!ing boef te
wees, net so min. boef die
kandidatuur "ran e-nige 0.8.lid sodanigt> praktie!>e kwessie
te wees. Xt>t !'tO min as wat
die provinsiale- verkiesings geveg gaan word oor die repulikeinse kweMii!' nt'lt 1\0 min boef
In die Boererepublieke hct ' n
dit vertroebel tt'- word oor !die
stclsel gegcld soortgelyk aan die
o.B. s'n maar beslis nic soortkwessie van <lie republikeinse
g clyk aan die H.N.P. sc stclscl
ideologic.
nie.
PRAKTIESE VOORDELE
In die Bo~rcrepubliek~ is die
Onder die H .N.P.-stclsel moet
president dtrek deur dtc volk d'
b k
d'
t
tb
't tc
e warne
tens c on eer
.
· . t ,.
g~ k tes en sy ,.mmts ers 1s u.t word van bv. 'n minister van
dte bckwamc manne van dtc .
.
. .
.
volk aangestel. Die republikt>in"" fmanstcs w~t mtsk!Cn n~c saamse volk'!raad bet nooit 'n ,Ieier stem met. dte Party oor n kwes-.
d'
.. ,
k
'.
sic soos d1e vcrskansdc klousules
\'a.n 1 ~' oppo~tst6 ge en nte en nic. (Eikeen moet mos vir elke
sOtet'l ~?Oil dte H.N.P. se ,party Party maatreel stem anders
koukus wa11 totaal onbekend. n'l t h
t
")
d'16
d
Die volksraadslcdc was ongeoe
Y
rap • 0 n er
bondc dcur partytug en hullc O.B.~telsel boef elke mt"ningsver!tkil nie tot 'n nasionale
was vry om te beslis volgens
h 11
t I .
I d'
krisis te lei nie, en 'n \'olku e oor u gmgs.
n te repu- skNtring te veroorsaak nie!
blieke was daar gevolglik gcen
Daar is gevolglik nogal hf't"lnoodsanklikhcid vir partyc n ie:
wat voordele en baie repulien ten cinde volksverdecldbeid
kein-.e sentiment ann die o.B.te voorkom hct die Transvaalse
st!'l-.el of ideologic verbonde en
' rcpubliek party vorming deur
dit is verstaanbaar dllt duiwetgewing belet.
sende manne en vroue in SuidONNODIG VERTROEBEL
Afrika ,:Jaaraan glo !'n nie
As gcvolg van hierdic republivan plan is om dit sonder
keinse ideologic van die O.B.
m!'!'r te laat \'aar nie. Hierdie
weier die H.N.P. tans om O.B.duiM>nd!' manne en ,·roue bled
lede as A.P.-kandidate te aanbulle samt>werking aan (ook
vaar. As bierdie 0.8.-stelsel 'n
an n dit'- H.N.P.) sonder dat
diktatuur is dan was Paul
bulle- hul oortuigings ann
Kruger ook 'n diktator en as die
t-nig it>mand (ook nie ann
H.N.P. dan konsekwent wil wees
die H.N.P. nie) wil op drin g.
sat bulle 'n berrysde Paul Kruger
Wanrom wil die H.N.P. bier•
ook moet veto u!l A.P.-kandidaat
.die Mamewcrking nie aanvaar
vanwee sy republlkelnse ideonie'l

I

I

,Piigsversuim' Van Minister

Die raad het sedert 19.16 nic
fungecr nic ten ge,·olgc van die
Xaturcllcledc se eie bcsluit om
die werksaamhcde te stank.
SELFBESTUUR
Dr. Mt•ars hl't gese dat die
regering m !'ttertyd sy planne in
verbantl nu•t dil' verteenwoordiging van '>h•dt>like naturelle sal
bekend maal<. Vir die buidigc
sal die stclsel van adviesradc
bly voortbestaan. Die regcring
is voornemc om die toestroming
van naturcllc nil die stcdc te beheer.
Die regering b(•oog die ontwikkeling van die Boengastelsel en
die stelsel van plaaslike rade
oor die helc Unie.
Van tyd tot tyd Mtl m eer
magte nan naturt•lleliggnme gegee word, wut u itcindt>lih:: op 'n
groot mate \an selfhe'>tuur vir
die naturelle ~oal uitloop.
OXTEVREDE
Dr. D. L. Smit, L.V. en gewese sekretaris van naturcllesal<c, bet verklaar dat hy as lid
van die Naturellc Sakckommissic dit bctrcur dnt die kommissie nie dcur die regC'ring oor die
afsknffing van die rnad geraadplccg is nic, en dat by tC'en die
nfskaffing gekant is. Hy praat
ook namcns sy m<•dt•-lid sen. E.
H. Brookes. Mnr. A. T. Spies
hct gcse dat hy ten gunste van
die nfskaffing vnn die raad is
en so ook is mnr. De Wl't Net
I...V. Die vyfde lid mnr. J. J.
Scrfontcin L.V. wns afwesig.
DIE \'OORSTEI,
Nadat die naturelle-leiers oor
die regcring se voorstel bcraad-

H.N.P. TwisMetO.B. Onnodig

viml, vir oorweging ann die
raad voorgt'lfl b et nie .
lETS A.."'DERS
Die voorsteller het gese dat
die naturellcvolkc voel dat die
nuwe regerlng sy beleid so spoedig moontlik voor hul gekose
leiers moes gele het. Al wat die
naturelle uit die nuwe beleid
gekry het was bcpcrkings. Rus
en vrede in die land kan alleen
op die goeie vcrhouding tussen
blank en nie-blank berus. In
die plek van die rand moet iets
anders kom. Daar kan nie 'n
lugleegte in die politle-ke posisie
van die naturelle In die land
wees nie.
Die voorstel is sonder teenstem aangenecm en dr. Mears
het daarna in sy hocdanigheid
as voorsitter die sitting verdaag.

CHINA WORD ROOI
Die hele t\mf."rikaanse l\lilitere Sending in China is tans
oorge11laa., na Japan en Chiang Kai Shek het geen Ameriliaanse huiJ) meer in sy stryd tet'n die kommuniste nil.".
AI die Amcrikaanse lug- en tM, il'> onverbiddelik. Hullt> bet
letlrdivisks i!i reeds uit China hlerdie vredesgebaar \·erwerp
verwydl'f: 'n klein sC'emaggie is 8'1 ' n ,nater".
al wat oorgebly bet van die cerIntu!'tsen bet genl. !\lac
tyds magtig<' Militere Sending.
Arthur, Amerikaanse bevel,·oerdt>r in Japan 'n verslag
VREDE 'N ,.FLATER"
rum dlt> Amerik8anse rt'gering
ge11tuur waarin by uitdrukllk
Chinng-Kai-Chek bet reeds sy
verklaur dat die Amerikaner11
hereidwilligb<'id t e kenne gegee
nie Japan kan bebou as die
om te bedunk in<lien sy opkommuniste die Chinese \'88volger vrede kan sluit met die
teland besit nie.
kommuniste. Laasgenoemde, eg-

TWEEEN DRIEBRANDER
STOWE

Met genoee bied ons die volgende modelle van die ,SUN
FLAME" stoof ann ons pl8ttelandse kliente:SUN FLAME ~l odt'l 22! met 2 branMra (op pole)
£4 / 14 / 6 kontant.
t617 /3 kontant.
SUN t'LAME :\lodel %%3 met 3 brandtra (op pote)
(SOOS GEXLLUSTREER)
Hlerdle Modelle !MUlder pOif': 2 branders
U / 2 /6 kont.ant.
f~ / 1( /9 kontant.
3 branders
l\10<14'1 (1(14: Stool mel 4 bra-ndera en fngeboude oond
f36/9/9 knntant.
lllod~l KliRI: Stoof met 5 branders en oond
f29/ HI/- kontant.
ANDER ,SliN FLAUE"-TOt:i»Tt:LI.E :
OONOE vir ~en en twee brander atowe vana! fl/16 1-.
,.Sun J-'lame" LANTERNS - 300·500 kerskrag. vanar f3 /4/8.
.,Sun Flame" STRYKYSTERS (Jolodel 2:10K). f3 .( 1%.

SKRYF 0:\f ILLUSTRASIES

llAKLIKE TER!\lE

6 Takke te Kaapstad, Bellville en Paarl
POSBESTELLINGSAFDEL~G:

POS.BUS 2721

KAAPSTAD

..........................................................................................................................................................
Aan: PHIL MORKEL - Posbus 2721 - KAAPSTAD

*

*

,SUN FLA:\fE" STOWE
STUUR ASB. BESONDERHEDE OMTRENT................... ..
NAAM ... ........................................................ .
ADRES ........................................................ ..
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