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PROVINSIALE VERKIESINGS 
SUIWER U.N.P." VERKIESINGS 

Die verkiesing vir die provinsia.lc rade is nie 'n 
regeringsverkiesing wat oorgedra is op die provinsia.Ie 
terrein nie; dit is 'n H.N.P.-verkiesing, suiwer en 
gesuiwerd, verklaa.r die Kommandant-generaal, dr. 
J . F. J. van Rensburg, in 'n verklaring na aanleiding 
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van die H.N.P. se hernude stryd teen die O.B. op die vooraand van 
verkieslngs en van die Afrika.nerpa.rty se onttrekking aa.n die verkiesings. 
lui : 

die provinsiale 
Die verklaring 

OUD-L. W. V. SLUIT 
AAN BY A.P .. 
Oproep Na Konferensie 

Mnr. Isak A. Cronje, Posbus 
76, Otjiwarongo, Suid-\Ves, skryf 
dat hy bedank uit die Nasioanle 
Party van Suid-Wes en by die 
Afrikanerparty aansluit. ' Hy 
doen hierdie stap omdat die 
Nasionale Party se deure vir 
hom as O.B.-lid gesluit is. Mnr. 
Cronje is 'n baie gesiene in
woner van Suid-\Ves en 'n oud
lid van die \Vetgewende Ver
gadering. Hy skryf soos volg: 

,Aangesien die Nasionale 
Party van Suidwes nou ongc
lukkig een geword het met die 
H.N. Party van die Unie: 

(a ) Deur direkte verteenwoor
diging in die Federale Raad 
van die U~le se H.N.P. en, 

(b) deur die versekering dat 
die voorgcstelde ses verteen
woordigers van Suidwes In die 
Unie Volksraad (as dit Nasio
naliste mag wees) in die Kou
kus van die H.N.P. opgcneem 
moot word. As die seo; Suidwes 
verkose lede vir die Volk~raad 
egter O.B.-le<le mag wN•s, mag 
bul geen sitting in die JI.N.P. 
Kouku~ he nie. Hierdeur is hul 
deur 'ir my as O.B. gesluit en, 
bet ek geen ander keuse as om 
te be<lank as lid van die Xas. 
PnrtJ van Suidwes wat ek hier
mee doen en ek sluit by die 
Afrikaner Party aan omrede 
dit die mees gematigde middel
weg party is wat sy deure vir 
alle blanke inwoners van Suid
Afrika en ~uidwes oopsit. 

, Ek stig binnekort 'n tak van 
die Afrikaner Party In Otjiwa
rongo en nooi aile belangstellen
des in die Afrikaner Party en 
alle O.B.-lede, wat deur hut eed 
lid van bierdie kulturele bewe
ging geword bet, uit na 'n Kon-

ferensie wat vroeg i~ 1949 in 
Windhoek gebou sal word. By 
hierdie geleentheid sal 'n ver
antwoordelike persoon van die 
Afrikaner Party uit die Unie 
ook teenwoordig wees, wie deur 
my en verskeie vooraanstaande 
persone uitgenooi is." 

Boerejeug Hou 
Tiekie-Aand 

Die Boerejeug van Oudts
hoorn het hut sluitingsfunksie 
in die vorm van 'n Tiekie-aand 
op Vrydagaand, 10 Desember, in 
die Tempetier-saal gehou. 

Die saal was kunstig vcrsier, 
ook met 'n Kersboompie om die 
r~gte stemming te skep. 

'n Boerejeug-wapen kompleet 
met glas en raam, geteken deur 
J / korp. Bothma, bet veel aan
dag geniet. 

Daar was verskeie spcletjies 
tangs die mure soos bv. Baka
tel, Ringbord en 'n Olifant vir 
die kleinspan en die wenner;s is 
alma! met goeie pryse beloon, 
terwyl in die middel weer volk
spele en die beminlike derde
mannctjie, wewenaar, ens., 
g~speel is. Die opkoms was bo 
verwagtlng en die toppunt is 
berelk toe selfs oom Ample en 
oom Bothma - twee van ons 
oudste Brandwagte ewe Ius
tig saam volkspele doen. Die 
Boerejeug-orkes bet gesorg vir 
musiek. · 

Om half-elf is ons moeg maar 
tevrede huistoe en was gou in 
droomland. - (Ingestuur.) 

,In die komende maandc 
gaan die hele land onderstebo 
gegooi word oor lets wat nor
malerwyse nie bale ernstig 
geneem word nie . . . naamlik 
'n verkiesing vir die provinsiale 
rade, die liggame wat skole, 
hospitale en paale van die vier 
ptovinsies moet beheer. Die 
regerlng is van die rade nie 
juls afhanklik nle, behalwe dat 
bulle medesegglngskap het by 
die benoeming van senatore. 
Origens is bulle soos aangedui, 
beperk tot skole, hospitale en 
paaie. 

,1\laar in <lie maande wat 
voorle gann u boor, en by her
haling boor, <lat die beiligste 
belange van Blank Suid-Afrika 
gemoeid is met die provinsiale 
verkiesing en dat aileen die vt>r
kiesing van die H.N.P.-kandi
date (of soos bulle bulself grnng 
verkeerdelik not)m: die ,na"!io
nale' kandidate) daardie beilig
ste belange kan red. 

,Die regerlng van die. land 
kan nie deur di~ verkieslng 
tot val gebring word nie en 
die gebruiklike kreet: ,Wil 
julle dan Jan Smuts aan die 
regering sien ?' gaan glad nie 
ter sake wees nie; want as die 
regering in gevaar is, dan is 
dit eienaardig dat die een 
vleuel van die regering (die 
Afrikanerparty onder Ieiding 
van mnr. Havenga - dr. 
Malan se seniorkollega) glad 
nie (!ens In die veld is nie. 
En dit nogal nie weens onwil
ligheid nie, maar omdat die 
toegang tot die strydveld 
deur die hoofleier van die 
H.N.P. versper is deurdat by 
bul kandidate (benoem deur 
mnr. Havenga) geweier het. 
Waaruit mens kan aflei dat 
hy dill gevaar vir Blank Suid
Afrika nie bale hoog skat nie. 

H.N.P.-VERKIESING 
.._-

,Dus . • • en hierdie punt is 
van f undamentele belang! •.• 

SKENK MEKAA~ VERTROUE 
K. G. SE BOODSKAP 

In ondc•·staande Nuwcjaarshoodskap doen die Kommandan t-generaal, 
dr. Hans van Rensburg, 'n beroep op 0.8 .-lede om in d ie dae wat kom die 
nadruk te Ia at val op lief de, vertroue en samewerking: 

Dikwels gis mens oor die nuw.- jaar en wat in sy skoot verborge le. 
Vir die jaar 1949 is gissing tot 'n sekere m ate onnodig. H y bring ver
warring en stryd en, ·vir die Ossewabrandwag, gevare wat ons uitmckaa1· 
wil ruk. Maar as ons vasstaan by twee versekcrings gaan ons wen, en 
met ons gaau wen die trou en die verdraagsaamheid wat elke Afrikaner 
behoort na te streef. 

Eersten"' moet elkeen beset 
dat wat op die spel is, is die 
gedagte van Alril<anersamewer
king of Partydiktatuur; as ons 
onsself laat opsweep en bang
maak met die voorstefling dat 
een party ons kan salig maak 
en dat niemand 'n goeie Afri
kaner i"' tt>n'iy hy of sy in daar
die party is nie (of minst~n"' vir 
daar<lie party stem, al mag bulle 
nie daarin wees nie) <lan word 
aile poglngs om samewerking 
onder Afrikaners te verkry, in 
die kiem versmoor, want die 
diktatuur bet geen samewerking 

nodig nie. 
As ons alma! toon dat slegs 

deur samewcrking en nie deur 
onderdrukking van mede-Afri
kaners gaan die stryd gewen 
word, dan is die stryd alrccds 
gewen. Die stryd vir verdraag
saamheid en fatsoenlikheid in 
die boesem van ons volk. 

Tweedens moet elkeen van 
ons beset dat, hoe en waar jou 
broer en suster in die Bewe
ging ook stem in die dae wat 
kom, het hy of sy 'n besondere 
reg op jou verdraagsaamheid 
en jou erkentlikheid wat tien 

jaar se onafgebroke en toc
gewyde volksd!ens in ons kame
raadskap aan elkeen verleen. 

Ons vyande, wat die vernie
tiging van die Beweging plan, 
wil ons met haat vervul teen 
mekaar; laat ons antwoord 
wees steeds sterker en ver
standige llefde vir mekaar se 
opregtheid en cerlike bCdoe
lings. 
Dit sal ons red, en alleen op 

daardie pad kan bier<li~ nrme 
partysieke volk gere<l word. 

Mag 1949 die oorwinnlng vir 
hierdie gedagte bring! 

dit is nie 'n regeringsverkiesing 
wat oorgedra is op die provin
siale terrein nie; DIT IS ~ 
H.N.P.- VERKIESING, suiwer 
en gesuiwerd. En 'n bloot 
H.N.P.-verkiesing nie omdat die 
H.N.P. deur hul bondgenoot in 
die steek gelnnt is nie, dog wei 
omdat bulle dit so wil he (bulle 
bet die ,weierwerk' gedoen). 

,Hulle wit dit so he omdat 
bulle meen dat die resultant 
van die verkiesing sal wees 
dat hulle aan die wereld kan 
sll bulle het geblyk sterk 
genoeg te wees om alleen te 
kan regeer. 

,Maar, sal die O.B.-man en 
-vrou vra, wat dan van die 
helligste belange van Blank 
Suid-Afrika wat alreeds aange
dui is as een van die hoof slag
krete by die komende verkie
sing en wat by elke blanke 
weerklank kan vind? 

t PARTY:\IANEUWER 

,Die antwoor<l is eenvou
dig: Blank Suid-Alrika is met 
die bele partymaneuwer nie 
gemoeid nie. Ek \lil verder 
gaan en met nadruk sf dat as 
Blank Suid-Afrika werklik in 
gevaar sou wees, dan sou <lit 'n 
kriminele roekeloosheid beteken 
om enige blanke krag wat hulp 
aanbied te weier en in <lie gesig 
te klap. As Blank Suid-Afrika 
in gevaar is dan moet mens 
aanneem dat elke blanke (of 
selfs nie-blanke) krag nit> net 
nodig maar ook welkom is. Nie 
net in Piketberg nie maar ook 
in Brakpan. Nie net in Wor
cester of \Vaterberg nie maar 
ook in die Paarl en 1\losselbaai 
en Ventersdorp en al die ander 
setels wanr blnnke kragte -
goeie en aktiewe en waaragtig 
oprt>gte blanke kragte - deur 
die II.N.P.-lei<ling in die gesig 
geklap en geweit>r is bloot 
omdat bulle (hOf'\\el lede en 
'lt>lf.., hoofbestuurslede van die 
H.N.P. se bondgenoot, die Afri
kanerparty) tewens op buit~

partypolitieke terrein lede is 
van 'n Afrikaanse volksbewe
ging wat in die oorlogsjare die 
gevaarlikste ln"'te van die 
nasionale Afrikanerdom gedra 
het. Die laste gt><lra. bet nit> 
op <lie groen en v.-ilige kussing'l 
van <lie volksraa<l nir (waar <lie 
II.N.P.-leiding talryk verteen
woordig was) maar op die harde 
st>mentvloe.re van ilic gevangf'
nisse en in die konsentrasic
kampe (wnnr dit> H.XP.-leiding 
~tlad nie verteenwoordig was 
nie). 

,As Blank Suid-Afrika werk
lik in gevaar was dan sou elke 
blanke die reg bll om te help 
en geen blanke sou die reg hll 
om andere te weier nie. 

H.~.P. WEIER 

,Maar die helc situasie word 
opgesom in die groot opskrifte 
van die H.N.P.-mondstuk, die 
.Transvaler' van 10 Desemi;!Pr: 
SAS. PARTY WEIER O.B.
KA-"\"DIDATE.' Die opskrif is 
natuurlik foutief in di~ sin dat 
dit nie di<> ,N8$ionale' Party, 
dog slegs die H.N.P. is wat die 
kandidatc gcweier hct (geen 
werklik na~ionale party sou so 
kortsigtig R'ewees bet nic); en 
dis nie .O.B.-kandidate' nie dog
~\frikancrpartykandidate, gestel 
deur dr. Malan se kollega in die 
regering, mnr. Havenga. 

,Weliswaar is die manne 
op nonparty-politleke gebied 
O.B.'s, maar dan kon die 
opskrif net sowel gelui bet: 
,H.N.P. weier kerk-kandidate' 
want bulle is lidmate; of 
,H.N.P. weier boere-kandidate' 
want bulle is boere (mnr. 
Eloff van Ventersdorp is 
nogal vise-president van die 
Transvaalse LandbOu-unie); 
of ,H.N.P. weier republi
kcinse Afrikaners', want die 
kandidate is sonder uitson
dering goeie en waaragtige 
republikeinse Afrikaners. 

ALLEENBEIIEER 

,;Nee, ons weet ••. en elke 
mens wat nie siende blind of 
kinderlik liggelowig is nie, wt>et 
• •• dat die HS.P. (onder die 
kreet ,Red Blank Suid-Afrikn.'~ 
stry om iets geheel anders: 
nnamlik om <lie alleenbeheer 
oor die Regering en die aileen
reg om te se wie Afrikaner is 
en \~ie nie. 

nAS bulle die Provinslale 
Verkiesings alleen sou wen, 
soos hulle hoop (dog, natuur
lik, wen met behulp van alle 
blankes se stemme, ook die 
geweierdes se stemme) DAN 
GAAN BULLE OOK 
ALLEEN REGEER. 1\laar 
alleenregering beteken ook 
dat lastige en onnodige bond
genote oorboord geskop gaan 
word. Met ander woorde: 
ALLEENREGERING BE-
TEKEN' DIE EINDE -
WEENS OORBODIGHEID 
- VA..~ SAMEWERKING 
l\IET A...~DER AFRIKANERS 
WAT NIE IN DIE H.N.P. 
IS NIE (of wat <leur H.N.P.
kongresbesluit nie in daardie 
party KAN wees nie). 

FELLE OFFENSIEF 

,Om ,Blank Suid-Afrika te 
red' word in al bul blaale oor 
die hele Unie gelyktydlg 'n 
felle offensief van stapel gelaat 
op 'n Blanke Volksorganisasie 
wat buitekant die partypolitiek 
staan, naamlik die Ossewa
brandwag. En ' 'anselfsprekend 
gaan die O.B. bomself verdedig 
teen hlerdie vernietigingsaanval . 
SlegH hensoppers sou anders 
handel. 

,Of verwag die II.N.P.-lei
<ling dat die O.B. met man en 
muis na die stembusse moet 
marsjeer en vra: ,:\leneer, 
asseblief, waar Iron ek my 
kruisie vir jou trek?' Stem
vee; en nie net stemvee nie 
dog stemvee wnt ter slagting 
gaan om vir die eie slagters 
te stem!" 

Weer Oorlog 
In· I ndonesie 

Die Nederlandse regering bet 
verlede Sondag die jaar-oue 
wapenstilstand met die Indone- ,. 
siese republiek verbreek ten 
einde die land van terroristiese 
clemente te suiwer, berig Sapa. 
Nederlandse valskermtroepe het 
die boofstad Jogjakorta ver
ower en die President, Eerste 
Minister en ander republikein-
se leiers gcvange geneem en 
geinterneer. 

'n Spesiale sitting van die 
Veiligheidsraad van die V.V.O. 
is byeengeroep om die Indone
siesie kwessie te bespreek. Ne
derland se standpunt is dat die 
V.V.O. onbevoeg is om oor die 
saak te beslis. 
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Verg Meer 
Engelse As 

Gee Aan 

Vertroue Van 
Wat Hulle 
Afrikaners 

Gedurende 'n korts tondlge bewerkstellig. Die gedagte was 
periode van ses maande kon dat die O.B. deur middel van 
die na.sionale Afrikanerdom die A.P. tot praktiese samewer
sonder voorbeboud oor sy king met die H.N.P. kon kom. 
pa.rlementere oorwinning jnig Maar die jongste politleke ont
en kon by onbekommerd die wikkelinge het die harde Ies 
toekoms tegemoet s ien. Maar geleer dat vrede aileen gesluit 
nou is by weer teesinnig kan word as altwee kante daar
teruggedwing na. kommer en toe bereid is. En die H.N.P. is 
vertwyfeling as gevolg van beslis nie bereid om vrede met 
die berva.tting van vervloe die O.B. te sluit nie - lnteen
Afrikanertwiste. deel die H.N.P. forseer 'n twis 

Elke Afrikaner sal die jaar ten spyte van die O.B. se aanbod 
1948 onthou as die jaar wat met tot samewerking. Boonop is die 
die hoop op Afrikanersamewer- H.N.P. nle tevrede om sy twis 
king begin bet; die jaar waarln met die O.B. tot die O.B. te 
hierdie samewerklng met 'n beperk nle, maar hy dwing ook 
Afrikaneroorwinnlng bekroon Is; sy bondgenoot mnr. Havenga en 
maar ook as die jaar wat elndlg die Afrlkanerparty om kant te 
met die heroplewlng van Atri- kies In hierdie onnodige twis. 
kanertwis. 

In 1948 bet dulsende lede v.an 
die Ossewabrandwag by die 
Afrlkanerparty aangeslult in die 
vertroue dat hulle sodoende 'n 
groter Afrikanereenbeid help 
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f+obeer die nuwe 
SPRINGBOK· 

.. Medium" 

KAL~I ANTWOORD 

Mnr. Havenga het sy stand
punt kalm en gematigd gestel 
in sy gepubliseerde brief aan 
die H.N.P.-leier: 

.,Ek was altoos sterk oortuig 
dat in belang van die eenheid 
van ons na.sionaalgesinde Alri
ka.nerdom, die tyd n.angebreek 
bet dat ons nie bierdie Alrl-

POLITIEK IN O£~KOU I 
DEUR WAARNEMER I 

~····················\ 
kanera, wat eerlik en bona fide 
gereed is om al ons partybegin
sela en verpligtinge te aanvaar 
en tot ons partyverbande toe te 
tree, daa.nlit moet weer nie.'' 

Maar die H.N.P. was ongeluk
kig reeds verby die stadium 
waar gesonde verstand nog 
geld. Hulle het van mnr. 
Havenga geeis om ten aansicn 
van kandidaatskap in die open
baar te diskrimineer teen A.P.
lede wat ook O.B.-lede is. As 
eerbare en beginselvaste man 
moes mnr. Havenga hierdie 
H.N.P.-eis verwerp, eerstens 
omdat hy en die Afrikanerparty 
gcen Afrikaner en geen nasio
naalgesinde organisasic van 
Afrikanersamewerking wll en 
mag uitsluit nie en tweedens 
omdat by onmoontlik kan toe
laat dat sy H.N.P.-bondgenoot 
dcnkbeeldige skape van denk
becldige bokkc in die Afrikaner
party kom skei nie. 

TWEE DINGE 
M e t bewonderenswaardige 

nugterheid en bebeersdheid bet 
mnr. Havenga gevolglik same
werking by die provinslale ver
klesings en parlementere same
werking van mekaar geskel. 

,OK IN IO's E.N SO's MET OF SONDER KU· 

·------------------------ Gl- IOJJ 

Hoewel hy besluit het dat die 
A.P . nie sal deelneem aan die 
provinsiale \'erkiesings nie, en 
hoewel hy die toegekende A.P.
setels aan die H.N.P. terug
gegee het, het mnr. Havenga 
nogtans verklaar dat sy party 
die parlementere samewerking 
met die H.N.P. sal voorts it. 
Hierdie onself!lugtige houding 
van mnr. llavenga bet in 
H.N.P .-kringe glad nie die 
wnardering ontvang wat dit 
verdien nie. 

Dit dien beklemtoon te word 
dat hoewel die H.N.P.-leiding 
die standpunt van mnr. Havenga 
en die A.P. ten aansien van die 
O.B.-Jede van die A.P. geken 
het, was die party nle bereid 
om terwille van samewerking 
en onderlingc welwillendheid 
enige tocgewing aan die bond
genootparty te doen oor die 
kandidaat-kwessie nie. En tog 
sou dit vir die H.N.P.-leiding 
maklik gewees bet om 'n toe
gewing te doen, want daarvoor 
bestaan reeds 'n prcsedent. 

ENGELSE VERTROUE 

Die H.N.P. beweer naamlik 
dat die party republikeins is. 
Nogtans vra die party aan anti
epublikelnse Engelssprekendes 

om vir republikeinse H.N.P.
kandidate te stem omdat die 
verkiesing gaan oor die beboud 
van die blanke bf'!>kawing f'n 
nie oor 'n republif'k n ie. 

Wanrom is die H .N.P.-lei
ding dan nie bereld om ten 
opsigte van die O.B. self te 
doen wat hy vra dat Engels
sprekE>ndes ten opsigte van d ie 
H .N.P. moet doen nie? 
Die O.B. glo aan die ideaa1 

van 'n partylose staat. 1\faar as 
'n O.B.-lid as A.P.-kandidaat 
staan, dan veg by die \'f'rkle
s ing vir die bf'houd van dif' 
blnnlce beskawing I'll nie vir 'n 
partylose staat nie. En waarom 
kan H.N.P .-lede dan nie vir 
hom stem nie? Verwag die 
H.N.P. dat Engelssprekend Suid
Afrika grote r offers vir dif' 
blanke beskawing moet bring as 
wat die H .N.P.-Ieiding self 
bereid is om te bring? 

'N VRAAG 

In die Jig van voorgaande 
word die welering van die 
H.N.P. om enige toegcwlng aan 
die A.P. te doen oor die O.B.
kwcssie nog onbeilspellender. 
Waarom maak die H.N.P.-Iei
ding gebruik van die feit dat 
O.B.-lede in goeie trou ook 
A.P.-lede is om 'n onnodige s tryd 
met hul bondgenootpa rty aan 
te knoop? En waarom is die 
H.N.P.-koerante so opmerklik 
bitsig teenoor die Ossewabrand
wag - wie se lede byna, sonder 
uitsondering, aan die H.N.P. se 
bondgenootparty behoort? Soek 
die H.N.P.-If'iding dun moeilik
beid met dif' A.P.? 

'n Ander vraag doen homself 
in hierdie verband voor. 
Waarom volhard •die H.N.P.
leiding daarin om die provinsiale 
verkiesings te gaan vcg oor die 
kwessie van die verskanste klou
sules in die Unie-grondwet, ter
wyl hulle weet wat mnr. Haven
ga se standpunt oor die saak Is . 
Mnr . .Havenga het duldelik ver
klaar dat syns insiens die ver
skanste ldousules van ons 
grondwet aileen gcwysig kan 
word met behoorlike inagne
ming van die volkswil - en die 
volkswil oor 'n rundamentele 
unia le aangeleentbE>id kan tog 
nie by \'ier provinsiale ' 'erkie
sings getocts word nie. Gestf'l 
die provinsies gf'e botsende ult
sprakf', wat dan? 1\faar in le<ler 
geyaJ is die begin'!f'l om 'n pnr
Jementere mandaat by 'n pro-

REPUBLIEK TANS 
BUITE KWESSIE 

Volgens 'n b e rig nit Londen bet dr. 1\lalan in 'n onder
bond aan 'n Britse joernalis, J. A. Gray, redakteur van die 
Londense weekblad South Africa, gese dat die H.N.P. ole 
die republikeinse kwessie sal stoot selfs a l sou die party 'n 
groter meerderbeid kry. 'n Algemene ve rkiesing is oie die 
geleentbeid om oor die vraag of Suid-Afri.ka 'n repnbliek 
moet word, t e beslis nie. Op die oomblik is dit die kleur
vraagstuk wat aandag moet geoiet, en omdat baie Engels· 
sprekendes d ie H.N.P. hie rin steun, stem bulle vir die party, 
bet dr. lUalan gese. 

In verband met die Britse 
statebond bet dr. Malan gese 
dat by dit as 'n klein sirkel van 
susterstate binne 'n groot sirkel 
beskou en dat daar met bulle 
oor enige saak waarby Suid
Afrika belang het, vrywillig 
saamgewerk sal word. 

In 'n volgende oorlog sal 
Suld-Afrika nie onsydig bly nie, 
bet hy gese, en bygevoeg dat 

dit die ecrste keer is dat albei 
seksies van die bevolking dit 
eens is oor die Unle se buite
landse beleid. As oorlog mOre 
uitbreek sal dit die twee seksies 
verenig. 

Hierop het die joernalis tus
sengewerp: ,Mits u die wilde 
manne in toom kan bou." 

Dr. Malan het geglimlag en 
geantwoord: ,Ek dink ek kan." 

l.V.'s Behou Setels Is Die Ballingers 
Die twee hofsake i.v.m. die 

verkiesing in Jobannesburg-Wes 
en Brakpan is verlede week ten 
gunste van die sittende lede, 
mnr. S. J. Tighy en A. E. Trol
lip, uitgewys. In die geval van 
Brakpan Is vyf aangebode 
stemme aan mnr. J ohn Vorster 
toegestaan, maar die hof het 
ook vyf pos- en andcr stemme 
aan mnr. Trollip toegelaat, so
dat sy meerderheid nou vier 
l.p.v. twee Is. 

Republikeinse 
Wet Aangeneem 
Die wet wat die laaste kon

stitusionelc skakel tussen lcr
land en Brittanje verbreek, is 
verlede week deur die lcrse 
senaat aangeneem sonder enigc 
teenstand. Na verwag word sal 
die inwcrkingtreding daarvan 
bepaal word vir 24 April, wan
neer 'die Iere die opstand van 
1916 herdenk. 

vinsiale verkiesing te vra, ver
keerd. 

WAAROl\1? 

Die vraag is nou, waarom die 
H.N.P.-leiding, wei wetende wat 
mnr. Havenga se standpunt is 
oor die saak, volhard in hul ver
keerde bouding en daardeur op
setlik 'n geskllpunt tussen die 
partye na vore dwing? 

Is die H.N.P.-leiding gretig om 
die samewerking met die A.P. te 
behou en te konsolideer? Of 
moet mens in die stappe wat die 
H.N.P.-Ieiding dof'n die nanvoor
werk ~>ien vir die uiteindelike 
verbreking \'an die ooreenkoms? 
Die H.N.P.-leiding moet onthou 
dat die huidlge regering uit twee 
partye bestaan en die H.N.P. 
moet ewe-eens onthou dat die 
beleid van die regering reke
ning moet hou met die siens
wyse van albei die partye. 

Voorts moet die H.N.P. ont
hou dat duisende mense op 26 
Mei vir die regeringskombinasie 
gestem het omdat hulle vertroue 
het in die Hertzog-beleid wat 
deur mnr. Havenga en die A.P. 
in die regering verteenwoordig 
word. En mnr. Havenga sal die 
vertroue van bierdic mense 
skok, indien hy eenvoudig sy 
beginsels opoffer aan die on
redelike else van sy bondgenoot
party. Die H.N.P.-leiding moet 
verstaan dat as bulle die land 
w il regeer met behulp van die 
A.P. dan moet bulle rekening 
bou met die redeliko standpunt 
van die A.P. 

,,:\IOET TRAP" 

En as die H.N.P.-leiding dit 
nie wil doen nie? Moet 'n 
mens dan aanncem dat die 

Unie-Burgers? 
'n Aansoek is by die Hoogge

regsbof in Pretoria ingedien vir 
die nietigverklaring van die 
verkiesing van senator \V. G. 
Ballinger op 9 November van
jaar tot naturelleverteenwoordi
gcr in die Senaat vir die kies
streek Transvaal-Vrystaat. 

Die aansoeker is mnr. J. H. J. 
van Rensburg, een van die ver
slane kandidate in die verkie
sing en sy grond is die ver
moede dat mnr. Ballinger nog 
nie die vcreiste Unic-burger
skap verkry het nie. 

Moontlik kan die aansoek 
ook die posisie raak van mev. 
Ballinger wat die naturelle
kiesstreek Oos-Kaapland in die 
Volksraad verteenwoordig. 

As die hot sou bcvind dat 
mnr. Ballinger nie 'n Unie
burger is nic, dan volg dit dat 
sy eggenote ook nie 'n Unie
burgeres is nie. 

H.N.P. homself sterk genoeg ag 
om kop-in-die-lug te regeer asot 
daar geen A.P. ts om mee reke
ning te hou nie? En as die 
A.P. hom verplig voel teenoor 
sy ondersteuners om sy stand
punt te stel en erkenning daar
voor te vra, wat gaan die 
H.N.P.-leiding dan doen? Mnr. 
J. G. Strydom, die Transvaalsc 
H.N.P.-leier, het hicrdie vraag 
ondubbelsinnig bcantwoord: as 
die A.P. nie die H.N.P.-beleld 
wil sluk nie moet hut trap! Die 
gesindhcid van die H.N.P.
leiding teenoor die A.P. is 
jongslede treffend geopenbaar 
in die reaksle van H.N.P.
blaaie op die A.P.-Hoofbestuur 
se verklaring. Nie 'n enkele 
H.N.P.-blad het die juistheid 
van die verklaring aanvaar nie. 
Alma! het die waarheid daar
van betwyfel. Net een toege
wlng het die blaaie aan die nog
bestaande bondgenootskap ge
doen - bulle het in verbloem
de taal aan hul lesers vertel 
dat mn;-. Havenga en sy Hoof
bestuur leuenaars is. Die Burger 
nocm die verklaring ,'n boogs 
clenaardige dokument, een wat 
beswaarlik as danig oortuigend 
beskou kan word." 

EEN OORSPRONG 

Hierdie nuutste Afrikaner· 
twis bet, net soos a l die ander 
Afrikanertwlste van die ver
lede, ook sy oorsprong by die 
H.N .P.-leiding. Die Alrikaner
volk sal die 'Taag moet stel: 
wat is dan verkeerd met die 
H.N.P.-Ieiding - en die volk sal 
op 'n antwoord moet aandring, 
want die \ 'Olk kan nie toelaat 
dat die H.N.P. elke keer swaar
verkrygde volkseenbeid "emie
tir nie. 
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APE HET KAPITALISTIESE 
NEIGINGS SE GELEERDE 

DIE. SPINKAME.R 
SONDE.R ROMANTIE.K 
'n Kamer, waarin vrouens 

onder gesels en gelag sit en spin, 
klink bale romantics, en her
inner aan die Opera ,.Der 
Fliegende Hollander,'' of laat 
mens aan 'n sprokie dink. 

Hulle vra ook om weer te leer 
spin, en dit is interessant dat 
die splnkuns eers van die plat
leland na die stede en nou weer 
van die stede na dh! platteland 
gaan. 

In een van die onlangse uitgawes van Natural m story 
vertel prof. F rank Beach van die Yale Universiteit hoe ape 
kan leer om geld te verdien, die waarde daarvan te begryp 
en dit lief te he; sommige word eintlik naderhand half
menslike kapitaliste, vertel die professor. 

'n Aap in die- dieretuin van 
San Diego vertoon werklike 
beslgheldseienskappe deur stok
kles In ruil aan te bled vir die 
neute wat besoekers aan hom 
gee, en sy beslgheid was so suk
sesvol dat by hom byna dood 
geeet bet, vertel die geleerde. 
Later is die aap verwyder na 'n 
plek waar by onder toesig ge
plaas Is. Hier Is aan hom ge
kleurde bokkles bout gegee. As 
hy met 'n roo! blokkie betaal, 
bet hy 'n stukkle lemoen gekry. 
Met 'n bloue kon by 'n grond
boontjie koop; vir 'n witte bet 
hy 'n plesang gekry. 'n Groen 
blokkie was 'n stukkie brood 
werd (by bet nie van brood 
gehou nle) en 'n geel blokkie 
was nlks werd nie. 

ONDERSKEI 

Die aap hct gou geleer wat
ter soort blokkies vir hom 
waarde bet. Hy bet meer wit 
blokkles (waarmee hy pie
sangs kon koop) aangebied as 
enlge van die ander soort. Die 
blokkies wat by die tweede 
meeste gebrulk bet was die 
bloues (grondboontjies). 

Dit is so ver as wat die aap 
kon vorder. Maar sjimpansees 
(of mensape) het verder gevor
der in hlerdie geld-ekonomie. 
Dr. John Wolfe, ook van Yale, 
bet ses sjimpansees geneem en 
bulle in 'n hok geplaas waar 'n 
slotmasjien In was wat elke 
keer wanneer jy 'n wit blokkie 
in die gleufie druk, 'n driuwe
korrel opgelewer bet. D ie mens-

ape bet gou geleer hoe om <lie 
masjien te hanteer en dat die 
blokkies waarde bet. 

ARBEID ADEL 

Daarna het dr. Wolfe sy 
leerlinge die ander sy van geld 
geleer: nl. werk. Hy- bet 'n 
.,werkmasjien" in bulle bok ge
sit met 'n swaar slinger wat ge
draai moc-s word. As die slinger 
gedraai word, bet daar elko 
keer een blokkie bout (wat hy 
kon uitrull vir druiwe) uitge
kom. Sommige van die a pe bet 
fluks aan die werk gegaan en 
naar8tigllk blokkies (geld) be
gin uitdra.ai. Een van die ape 
bet binne tien minute soveel as 
185 van hierdie blokkies ver
dien! 

Toe die sjimpansees gewoond 
3cword hot om met geld te 
werk, bet bulle leermeester die 
sakie vir bulle bietjie meer ln
gewikkeld gemaak. As blou 
blokkies nou in die gle'Ufie ge
druk word, bet daar twee 
druiwekorrels in plaas van een 
uitgekom. 'n Rooi blokkie was 
'n paar slukkies water werd. Die 
ape het die geldstelsel ook bale 
gou aangelcer. 

Die proefncmings is nie vir 
die grap uitgevoer nie, maar 
bet ten doe! gehad om vas te 
stel of ape met simbole kan 
werk. Bale van die menslike 
bedrywighede word deur middel 
van simbole gedoen, bv. praat. 
Die proefnemings met die a pe 
en m ensape bet volgens hierdie 
wetenskaplikes bewys dat b ulle 
met simbole kan werk e n dlt 

MERINO-
EN 

KARAKOEL WOL 
VIR 

DUITSLAND 

Karakoclwol deur DAHA geskenk om die nood In 
Duitsland te \'Crlig. 

U wolgeskenk beteken klere vir die bitter koue winter .... 
Nog meer . . dit verskaf werk en werk bring !ewe vir 

SJel en liegaam. 

HE LP DIE NOODLYDENDES OM TE LEWE t:N 
HELP ONS Ol\1 TE HELP. 

Merlnowol ls noodsaakftk om Karakoelwol doeltreffend te 
verwerk Merk u wol DAHA. stuur dlt na u eie makelaar 

en stel u hoofkantoor in kennts van u skenking. 

DAHA 
tD u it s-Afrlkaanse Hulp· 

Akslel 
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PORT ELIZABETH 
POSBUS 211 W I NDHOEK 
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A LIWALSTRAAT 20 BLOEMFONTEI N 

Werk Vlytig 
Vir ,Geld" 

verstaan en daarom besk ik oor 
die ver moe om te kan dink. 
Algehele afwesigheid van die 
vermoe om met simbole te werk, 
maak dlt onmoontlik om werk 
lik te dink. 

Offisier Oorlede 
Dit is met diepe leedwese dat 

ons aan offisiere en Brandwagte 
wil bekend maak van die skie
like en onverwagte heengaan -
aan 'n hartaanval - van assis
tcnt-veldkornet Lodewyk van 
Veuren van Boetika, van kom
mando Alla6. Sy vrolike em 
opgeruimde geaardbeid het hom 
alombemind gemaak; en die 
lang stoet wat sy stoflike oor
skot grafwaarts gevolg het, bet 
getuig van die groot vriende
kring wat hy gehad bet. Sy 
vrou, seuntjie - wat nog te 
jonk is om sy verlies te beset 
- en sy ander familiebetrek
kinge kan versekerd wees van 
ons innige en opregte meege
voel. Komdt. S. J. Krynauw, 
Alla6, Beaufort-Wes. 

(vervolg van kolom 5) 

spin en wcef en nie aileen ons
selt nle, maar Qok honderde 
noodlydendes daadwerklik help. 
'n Besoeker skryf: .,Toe ons die 
werk sien wat hierdie spin
kamer gelewer bet, was ons 
vervul met 'n groot dankbaar
heid teenoor die D.A.H.A. in 
Suid-Afrika, teenoor die goele 
vrlende wat so veelvuldige hulp 
verlcen. Hulle help nie aileen 
diegcne wat deur die spin bulle 
!ewe verdien nie, maar ook die 
wat die klaargespinde artikels 
vir bulle kinders ontvang." 

Daar is egter in hierdie spin- UI T S.A. 
kamer geen romantiek nle - die Maar die wol raak op, en as 
vrouens wat daar so vlytig sit daar nie wol om te spin is nie, 
en lang woldrade spin, is vlug- kan die vrouens wat spin nie 
telinge uit die Ooste. Hicr is bulle karige loon verdien nic, en 
een wat uit Konigsberg <nou alma! was baie besorg. . 
deur die Russe Kaliningrad In die oom blik bet h ulp ge
genoem) kom, en moes vlug. kom - in die gestalte van 'n 
Daardie een kom van dieselfde wol-geskenk uit Suid-Alrika, 
landstreek, Oos-Pruise, maar sy deur die D.A.H.A. - etlike bon
is ' n boervrou en haar man bet derd kilogram ('n kilo is 2-1/5 
gesneuwel. Die meeste ander pond) p ragtige n·ol. Nou kan 
vrouens is ook oorlogsweduwees, ons weer werk, en rokke, mate
en ander wag nog op boodskap riaal, komberse, doeke, ens., 
van bulle mans wat deur die (vervolg in kolom 3) 
Russe weggesleep is, en dus 
reeds ses of sewe jaar van lllii rttzz=r - - ..,.,._, 

bulle geskei is. 
In dieselfde kamer word ook 

geweef - 'n vrou wat in 'n 
Amerikaanse krygsgevangene
kamp leer weef bet, gee vir die 
ander vrouens les. 

Die wol wat so gespin word, 
kom ten dele van die boerepla
sies in die naburig~ dorpies, wat 
alma! in die Russiese gebied is, 
maar die draad gebruik bulle 
self dringend vir klerasle, want 
die grootste gedeelte van hul 
skraal wol-oes moet aan die 
owerheid afgegee word. 

DAMESHOEDE, 
modieus en deftig, 

hy 

DIE KIESKEURIGE 31AN 
GAAN VIR SY KLERE NA 

~ 

omdat hy weet 
d~t hy waarde vir 

sy geld kry. 

• 
SO PAS 'N UIT-
STE KENDE SNYER 
VAN DIE VASTE
LAND IN DIENS 

GENEDI. 

ADDERLEYSTRAAT 134 • KAAPSTAD 

Dan moct nog gemeld word 
dat die produkte van hierdle 
spinkamer in Eisenach bale 
gewild is, en dat in ander dele 
van Duitsland ook sulke spin
kamers ingerig is, waar die 
wiele draa! en in bulle lied ook 
'n danklied teenoor Suid-Afrika I 
klink. ~1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
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DIE O.B., WOENSDAG, 22 DESEMBER 1948 Brief Aan My Partyvriend : 

1948 SPREEK 'N TAAtMoet Jou Vrou Buite 
VAN WAARSKUWING Slaap Solank Sy 'n 

Vir 'n godsdienstige volk, soos die Afrikaner wil deur
gaan, sal die jaar 1948 heelwat stof bied vir bepeinsing. Dit 
was tien jaar gelede dat ons volk tot 'n langsamc dog 
innerlike ontwaking gekom het. In 'n proses van vier 
maande - daar was geen skok nie - het hy na 'n lang 
sluimering weer bewus geword van sy eie bestaan en het 
hy twee dinge opnuut ontdek: sy God en sy broer. In 
daardie eeufees het ons ve>lk weel" gedank en aanbid en 
ons het - al was dit maar vir 'n wyle - 'n Afrikancrhart 
ontdek in die boesem van die man wat ons vir soveel jare 
gcglo het 'n verraaier was omdat hy aan 'n ander party 
behoort het as ons en ons hom 'n ,Sap" gcnoem het. 
Hierdie ontdekking wou ons opvang en bewaar in 'n organi
sasie en ons het dit genoem die Ossewabrandwag - en dit 
is goed om te weet dat hicrdie benaming afkomstig was van 
die huidige leier van die Ossewabrandwag. Op die vaandel 
van hierdie organisasie het ons geskryf die Naam van God 
en in sy beleidstukke die naam van ons brocr - twee dinge 
wat ons weer ontdek het en nou bewaar. 

Op 9 September 1939 het ons volk nog steeds in hierdie 
gees, groter vergestalting gegee aan daardie ontdekking toe 
hy in sy tienduisende spontaan gestroom hct na sy Jabbok 
en daar by Monumentkoppie onder Ieiding van ons volks
digter Totius 'n heiligc band gele het tussen broer en broer 
en God en volk. Ja, daar is baie wat sal glimlag oor hierdie 
dramatiese vroomheid, maar 110 jaar gclede het 'n handjie
vol Voortrekkers dieselfde gedoen en daarna 'n daad verrig 
waarvoor selfs die glimlaggendes die hoed sal lig. Dit is 
nou eenmaal so, of ons dit wil erkcn of nie, dat die Afri
kanervolk homself gehandhaaf en sy hoogste punte bereik 
het onder Ieiding van manne vir wie godsdiens die lewe was. 

EED VERBREEK 

Ons het teruggekeer van Monumcntkoppie sterker as 
wat die Afrikaner nog ooit op enige tydstip van sy geskiede
nis was - verenig en vervul met hoop. Maar voordat 
twee jaar om was het 'n deel die rug gedraai op daardie 
plegtige geloftes waar die een die ander se hand gevat het 
in teenwoordigheid van God. In die broer is weer 'n vyand 
gesien - die geykte benaming vir verraad ,Sap" het weer 
op die Iippe gekom en waar dit onmoontlik was om dit in 
sy historiese betekenis toe te pas, is daar gepraat van 
,Duitse Sappe". 

En hoe was ons volk nie geslaan nie! Daar het oordele 
oor ons gegaan wat baie laat wanhoop het aan ons voort
bestaan as volk. Dreigemente van die vyand om ons met 
getalle onder te ploeg is met verbysterende koelbloedigheid 
toegepas toe die regeringshoof skaamteloos ,die goeies en die 
slegtes" uit die buiteland by name geroep het om die 
~oeploegingswerk te kom doen. 

Maar in 1948 het daar weer nuwe hoop gekom. Die 
cenheid wat in die jare na Monumentkoppie so onbeteueld 
verbreek is, is gedeeltelik herstel toe twee politiekc partye 
mekaar die hand gegee het. Dit was maar 'n gedeeltelike 
nakoming van die eed van 1\lonumentkoppie, en watter 
verrassende vrugte het dit nie afgewerp nie! En hoeveel 
groter kon die sukses nie gewees het indien daardie eed 
volledig in ere gehou was nie! 

DIE ROOI LYN 

Dit is 'n saak wat ons diep kan bepeins, want deur die 
weiering van daardie leiers om ook die uitgestrekte hand 
van die Ossewabrandwag te vat, was die oorwinning nie 
net onvolledig nie -- die senaat bly o.a. nog 'n struikelblok 
- maar daardie weiering werk by die uitgang van die jaar 
reeds voort om te vernietig die bietjie wat verkry is. Dit 
was asof aan ons volk op 26 l\lei getoon is watter seen hy 
kan verwag indien hy sy geloftes van l\lonumentkoppie 
nakom; en nou, omdat daar halsstarrig geweier word om 
die eed t~ herstel, dui daardie weiering reeds soos 'n rooi 
inkstreep die breuk \ir die nnwe jaar aan. 

En wat 'n lankmoedigheid word nog in hierdie ont
bindingsproses geopenbaar! Die skenring is nie onmiddellik 
en finaal nie. Dit raak in die eerste plaas nie die verowerde 
po.sisie van die Afrikaner in die parlement nie. Dit is asof 
aan ons votk nog tyd gegee word vir berou. Die brenk 
gaan voorlopig oor 'n aangeleenthei<l wat nie die hoogste 
gesag van die land geld nie; dit is - danksy mnr. Havenga 
se beheersde optrede - beperk tot die minder belangrike 
terrein van provinsiale bestuur. 

By die uitgang van die jaar wat soveel verwagtings 
en hoop by die Afrikaner gewek het, is daar dus geleentheid 
om na te dink oor die. ernstige gevolge vir die mens wat 
met die Hoe God onderhandel - seen bo verwagting wan
neer hy sy geloftes nakom, soos Bloedrivier en Amajuba 
bewys het - maar vers~rikking en oordele wanneer by dit 
verbreek. En daardie leiers wat terwille van onverklaarde 
oogmerke met die volk se !ewe speel wanneer hulle gebelp 
het om die volk 'n eed te Jaat sweer om mekaar se bande 
te h ou, het nog tyd om na t~ dink voordat bulle hul broers 
wie se bande bulle beloof het om te hou, verder verjaag en 
hul volk skuldlg maak voor God. 

Nuwe Huis Begeer? 
Geagte Vriend, 

Dit sal my lnaste brief aan 
jou wees bierdie Jnar. Ek wil 
jou dus 'n baie voorspoedige 
:Nuwejaar toewens, b oewel d it 
my lyk of 'n nuwe jaar sonder 
die kop ~·an die Ossewabrand
wag op 'n skottel vir jou nie 
veel feesvreugde bied nie. Ek 
kan dus nie aan 'n beter ge
skenk vir jou dink as om jou 
gewete oor die voortbestaan van 
die Osscwabrandwag gerus te 
stel nie. Jy skryf naamlik aan 
my dat die O.B. se ideale ,.van 
geen praktiesc belang meer is 
nie" en dat hy terwille van 
volkseenheid liewer moet ont
bind, veral omdat dit nou dui
delik is dat dr. Malan in geen 
omstandighede bereid is om met 
hom saam te werk nie ,.reg of 
verkeerd," en dit dalk net op 'n 
nederlaag van die volk kan nit
loop. 

Ek wil net terloops na aan
leiding van die laaste opmer
king aan jou vra wat jy sal 
dink van 'n oudste brocr wat 
dreig om die hele familiebocdel 
met dinamiet op te blaas tensy 
'n jonger broer sy aandcel van 
die erfporsie afsweer. Is dit 
nie wat dr. Malan doen nie? Hy 
weet die volk wil nic weer sy 
oorwinning prysgee nic, en nou 
stel hy die volk voor die keuse 
om Of die O.B. te verwerp op 
sy cis, Of in die woestyn te 
gaan .. l\laar nou wil ek aan jou 
toon dat die volk sonder die 
O.B.-ideale in elk geval na die 
woestyn gaan. As daar dus 'n 
keuse is, is dit net dr. 1\lalan se 
keuse en wei om of met die 
O.B. saam te werk of plek te 
maak vir iemand wat met die 
O.B. kan saamwerk, soos mnr. 
Havenga, wat geen O.B. ooit 
was nie, getoon bet dat by kan 
doen. 

WAT ONS GLO 

Kyk, die O.B. glo dat ons 
binne die huidige parlementere 
stelsel bale kan doen om, vir die 
oomblik te verhoed dat ons 
vyande ons onderploeg, maar 
dat on'! niks bestendigs in ver
band met volksredding kan uit
rig solank ons d ie .Britse ver
deel- en beersstelsel handhaaf 
nie. Ook dr. Malan bet kort 
gelede nog so gedink. Lees 
maar wat sy Federale Raad op 
10 April 1941 van die Britse 
parlementere stelsel gese het: 

,Wat ook al ten gunste van 
die Britse parlementere stelsel 
in ander dele van die wereld 
gese mag word, is dit, uit die 
volksoogpunt beskou, in Sold
Afrika in Ieder geval 'n mis
lukking gewees. 

,.Dit het die magsmlddel 
geword in die hande van die 
georganiseerde gcldmag, wat 
deur sy cie pers die publieke 
opinie manipuleer vir sy eie 
voordeel sowel as ten behoewe 
van Brits-imperialistiese be
lange. Ware Suid-Afrikaanse 
volksbelange word veronag
saam en beveg; lewf'nsbelang
rike vraagstukke bly onopge
los en word bykans onoplos
baar; te midde van ons by
kans ongeewenaarde natuur
like rykdom vergaan ons bly
wende bevolking in armoede, 
terwyl vreemde uitbuiters flo
reer; en denr die mees onbe
skaamde korrupsie word ons 
openbare en algemene volks
lewe aanhoudend vergiftig en 
verpes." (Die Republikeinse 
Orde, bls. 4.) 

,ONOPGELOS" 

Dit is die H.N.P.-leiding se 

oordeel oor die parlementere ' moet by rekening hou met hier
stel~l en dit is ook die O.B. se die poHtieke gt>loof van die 
oordeel, maar nou eis dr. Malan O.B. net soo'! hy rekening hou 
dat die O.B. eers hierdie geloof met die Engelse '!e nnti-republi
moet afsweer voordat 'n O.B.-lid keinse geloof wannt>er by die 
dee! mag neem aan die stryd republiek in die koelkas s it. 
om ,.behoud van die blanke
dom," terwyl hy self erken het 
dat ,.lewensbelangrike vraag
stukke" onopgelos bly binne die 
huidige stelsel. Juis omdat die 
O.B. glo dat hierdie vraagstukke 
nie binne die huidige stelsel op
gelos kan word nie deurdat 
mense met diesclfde oortuiging 
mekaar moet beveg, hou hy aan 
die volk 'n andcr stelscl voor. 
As die O.B. dus moet afsien van 
sy ideale net omdnt dr. l\lalan 
dit eis, sal, in die woor<le van 
dr. l\lalan self, ,die lewens
belangrike vraagstukke onop
gelos (bly)," en ons volk uitein
del ik vernietig. 

In hierdie verband kan ek jou 
net daaraan herinner hoe dr. 
Malan self In die parlcment 'n 
paar jaar gelcde gcpleit bet dat 
die kleurvraagstuk ,buite die 
partypolitieke arena" aangepak 
moet word omdat dit andersins 
net vertroebel word. As dr. 
Malan reg is en ons se hy 
is - dan kan jy mos nie se 
die O.B. se ideale is nie ,.van 
praktiese betekenis" nie. Dan 
is hulle mos nie net van prak
tiese nif', mtutr inderdaad van 
lewensbelnng! 

NOG STERKER 

Ek sien min. Ben Schoeman 
het vcrlede week, volgens Die 
Burger, in Johannesburg gcse 
dat die ministers .,liewer bul 
setcls In die kabinet <sou) prys
gee as om toe ~e gee aan die 
ideaal van 'n partylose staat". 
As bulle nou, ten spyte van hul 
Fcdcrale Raad se besluit van 
194.1 - wat, sover ek weet, 
nooit herroep is nie - so sterk 
voel vir die Britse parlemcntere 
stclsel wat 'n vreemde stelscl is, 
hoe sterk moet die O.B. nie ' 'oel 
vir 'n partylose stelsel wat ons 
EIE Boere-stelsel is nie! Dit 
is vir ons nog mot'iliker om 
d!Ulrvnn nf te sien a.<; vir min. 
Schoeman om van die Britse 
stclsel af te sien, en dan beboort 
by en sy Ieier te weet dat bulle 
'n onmoontlike eis aan die O.B. 
'ltt>l. Mense bet in die vcrlede 
al op die brandstapel gegaan 
vir hul geloof, eenvoudig omdat 

JOU VROU 

Kyk, as jou vrou glo dat dit 
tyd geword het om 'n nuwe huis 
te bou, sal jy nou van haar eis 
om Of danrdie oortuiginl\ af te 
sweer en te se die ou huis is 
goed, of die buis te verlaat en 
buite op die ashoop te gaan sit? 
Sal jy nit> haar oortuiging 
respekteer en maar dankbaar 
wees <lat sy nog berei<l is om 
binne die ou huis vir jou te 
'lorg 'lolank sy <lie vooruitsig 
bet op 'n nuwe buis in die toe
l<oms nit>? 

Dit is prcsics dieselfde met dr. 
Malan en die O.B. Ons is bereid 
om ons hulp aan te bled binne 
die ou huis van Britse parle
mcntarisme, maar terselfdertyd 
~lo ons dat 'n nuwe huis beter 
sal wees. \Vaa~:om moet ons 
dun uit die buis gejaag word na 
1ie politieke ashoop? Wnarom 
mot>t ons O.B.'s \'an hut poli
tit'ke regte ontneem word solank 
ons glo wnt dr. :ualan en sy 
l)art)leiding self 'n pnar jaar 
ge-lede geglo bet? 

Was In 
Staat 

Party lose 
Gebore 

Se Barlow 
In 'n brief ann die Cape 

Times skryf mnr. Arthur Bar
low, L.V., as volg na aanleiding 
van die berigte en korrespon
densie in die pers oor sy uit
lating dat hy kans sien om met 
die Ossewabrandwng oor die 
weg te kom: 

,,Ek bet nif' die tyd om elke 
bog te antwoord wat my nan
val nie. In verband met die 
,Partylose Staat' waarop die 
O.B. gegrond i'l, ek was in 
een gebore, en was 'n burger 
van 'n ,Partylose Staat' (soos 
deur die O.B. begeer). Sowel 
Froude as Bryce bet dit die 
,:\fodel Republiek' genoem -
die Oranje \'rystaat." 

<lit iets is wat jy nie soos 'n Hierdie brief laat 'n mens vra: 
baalljie kan uittrek en weggooi As Engelssprekendes al die O.B. 
n ie. Ons glo dat ons volk aileen se idcaal begryp, hoe is dit dan 
gered kan word as ons die vcr- nog moontlik vir Afrikaners 
dcel en heers-stelsel van Brit- wat daardle idealc saam met die 
tanje afskaf en vervang deur 'n O.B. formeel onderteken het, om 
volkseenheidstaat soos in die 

1 

dit vandag as 'n .,diktatuur" 
Republieke van Kruger en voor te hou? Die antwoord kan 
Steyn. En as dr. 1\Jnlan same- slegs wees dat niemand so blind 
werking op sy hart dra, dan 1 is as hy wat nie wil sien nic. 

HULP GEVRA VIR 
OUD-GEINTERNEERDE 

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

£500 nodig vir UNIEKE besigheid. 

O.B.-lede, kan u help met £1 of £5 elk? M:instens 

15% rente. Twee (2) patente reeds geregistreer. 
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Afrikaners Besig Om 
Afrika Te Onc;lerwerp 

Die skokkende feit dat Oos-Afrika waarskyulik eerlang geheel en al 
in die hande van lndiers sal oorgaan en dat die witman voor hierdie geel 
vloed sal uitwyk na Suidelike Afrika, is aan Die O.B. geopenbaar deur mnr. 
Fanie Botha, van die personeel van Remhrandt-tabakkorporasie, wat 
onlangs van 'n uitgebreide reis in die noorde teruggekeer het. Aan die 
ander kant het mnr. Botha die bemoedigende mededeling gedoen dat die 
Afrikaner besig is om vinnig wortel te skiet in die twee Rhodesies en 
vandag die welgesteldste deel van die bevolking uitmaak. Hy meen dan 
ook dat daar groot geleenthede vir jong Afrikaners in daardie geweste is. 

Sedert die einde van die ' met niks van onder af begin. 
Anglo-Boere oorlog het Afri- Die grootste en wetenskaplikste 
kaners vanuit die Unie na boere is Afrikaners. In Suid
Noord- en Suid-RhodesHi ge- Rhodesie is die grootste tabak
emigreer en selfs tot in Kenia boer 'n Afrikaner, terwyl in 
getrek, het m'nr. Botha gese. Noord-Rbodesie die grootste 
Vandag word ons mense in ge- tabnk- en mielieboere ook Afri
noemde kolonies, die Kongo, kaners is. 
Tanganjika en selfs in Uganda Vir mense wat wil vooruit-
aangetref. gal}n is daar ongetwyfeld baie 

In Suid-Rhodesie word Afri- goeie kanse in die twee Rho
kaans orals gehoor en selfs in desies, hoofsaaklik omdat grond
staatsdepartemente en besig- pryse in verhouding tot die in 
hede kan besoekers in baie die Unie baie laag is. Nuwe dele 
gevalle in Afrikaans bedien word in genoemde kolonies 
word. oopgestel en grond kan teen 

In kleiner dorpies word in baie billike pryse verkry word. 
baie gevalle uitsluitlik Afri-
kaans geboor in Noord- en ALGEMENE POSISIE 
Suid-Rhodesie. 

Die Afrikaners is ook besig 
om invloed in die landsbestuur 

EKONOMIESE POSISIE VAN I uit te oefen. Vir die eerste keer 
AFRIKANERS 

Die Afrikan!)rs is in Noord
en Suid-Rhodesie ekonomies 
van die welgesteldste dee! van 
die bevolking. O.a. woon een 
van die rykste, indien nie die 
rykste boer nie, in Suidelike 
Afrika in S. Rhodesie - 'n per
soon wat wel sy bates in sewe 
syfers kan bereken. 

Die Afrikaners is 44 persent 
van die bevolking in Svid-Rho
desie en groot <listrikte word 
uitsluitlik deur hulle bewoon.' 
Ginjazura, die rykste tabakdis
trik, se Engelse kan op die tien 
vingers getel word terwyl ons 
mense sekcr 90 persent van die 
boere uitmaak. So is daar in 
die afdeling Darwindale wat 
uitsluitlik aan Engelse behoort 
het, vandag heelwat minder 
Engelse boere as Afrikaners. 
Hierdie ommeswaai het gedu
rende die afgelope tien jaar 
plaasgevind. Hoofsaaklik is dit 
die winsgewende tabakboerdery 
wat verantwoordelik is vir bier
die toeloop van Afrikaners. 

BOERE 

,,1\-lyns insiens," bet mnr. 
Botba gese, , is die landbou as 
bedryf besig om in die bande 
van die Afrikaner oor te gaan, 
wat die boerdery binne afsien
bare tyd sal beheer net soos dit 
in die Unie die geval is." 

In Noord-Rhodesie waar bier
die proses net so vinnig vorder, 
is die sekretaris van die Noord
Rhodesiese landbou-unie, 'n be
taalde voltydse staatspos, in die 
bande van 'n oortuigde Afrika
ner, mnr. G. van Eeden, wat 
ook dit:l' stigter van die unie is. 

is so pas 'n Afrikaner in N. 
Rbodesie tot die wetgewende 
raad vir die distrik van Lusalm, 
Jie boofstad, verkies met 176 
teenoor 56 stemme. Dit is ook 
'n weerspieeling van die verde
ling van stemkrag tussen die 
twee seksies. 

In Suid-Rhodesie het die Afri
kaners ongclukkig nie 'n sterk 
teier nie. Indien hulle eenparig 
sou wees sou hu~le enige rege
ring kon laat val. lndien in 
aanmerking geneem word dat 
die bevolking van S. Rhodesie 
kwalik oor die 100,000 is, sal dit 
nie vee! immigrante van S.A. 
neem om die skaal in die Afri
kaner se guns te laat trek nie. 
Hulle het hulp nodig en ons 
behoort hulle nie te vergeet of 
as verlore te beskou vir die 
Afrikaanse saak nie. 

Dit is misltien nie algemeen 
bekend nie dat daar reeds 'n 
eie Afrikaanse koerant in Salis
bury weekliks verskyn - Die 
Volksgenoot. Hierdie poging 
van die Afrikaners is prysens
waardig. Ook het hulle reeds 
n groot meubel- en hout
fabriek wat deur hul eie kapi
taal en arbeid opgerig is. Ver
blydend is dit dat die Afrikaanse 
gesinne ook betreklik groot is 
en dit ly geen twyfel nie dat die 
volksvermeerdering aan die 
Afrikaner se kant is. 

IND:UR-VRAAGSTUK 

Die Indier-vraagstuk in Suid
RhodesHi is net so gevaarlik vir 
daardie gebi~d as vir die Unie 
en die openbare mening stem in 
bree trekke met die van ons 
ooreen. In Noord-Rhodesie is 
dit ook 'n probleem, maar die 
getalsverhouding tussen blan
kes en Indiers is gunstiger as 
die van ons hier. 

Tanganjika behoort vir aile 
praktiese doeleindes aan die 

Indiers, bet mnr. Botba gese. 
Die Asiate oortref die blankes 
in die getalsverbouding van 
5.5 tot 1. Bulle bet daar ook 
politieke regte. ,Myns insiens 
bet die Britte 'n onreg aan die 
Westerse beskawing gedoen 
deur die Duitsers uit te jaag en 
die lndiers te laat inkom. 
Persoonlik bet ek sterk anti
Britse en pro-Indiese nasiona
listiese betogings teengekom." 
Die verbouding word verder 
beklemtoon deur die feit dat 80 
persent van die staatsamptenare 
in Oos-Afrika Indiers is terwyl 
97 persent van bandelslisensies 
aan bulle behoort. 

KENIA 

Die verbouding in Kenia is 
2.5 tot 1 in die guns van die 
Indiers se bevolkings getalle. 
Daar is in Kenia 4,000 Afrika
ners wat hierdie toestand met 
onrus beskou. Talle is ook van 
plan om terug te trek na die 
Unie waar hulle liewers arm 
onder hulle eie mense wil wees 
as ryk onder die Indiers. 

Dit is berbaaldelik van alle 
kante aan my gestel dat die 
Afrikaners wat van die Suide 
noordwaarts beweeg en die 
lndiers vanaf die Noorde erens 
gaan bots. Dit skyn asof die 
grens van ons blanke beskawing 
die Noordgrens van N. Rho
desie sal wees. Dit in aanmer
king genome, moet ons aanmoe
dig om ons mense daarheen te 
laat gaan om stelling daar in te 
neem. 

ALGEI\IENE 

ONTWIKKELING 

Daar word miljoene ponde in 
Noord en Suid-Rhodesii:i en Cos
Afrika bele. Noord-Rhodesie is 
baie ryk aan metale en onedele 
minerale. Die wereld se rykste 
yster en koperneerslae is om 
Lusaka, die hoofstad, te vind. 
Met groot skemas voorhande sal 
Lusaka waarskynlik die strate
giese punt benoorde die Lim
popo wees. 

Nywerheidspersele is opge
neem deur talle wereldmaat
skappye. Alle lug- e~ land
roetes word daar gekonsentreer 
en dit sal ook, volgens plan, 
die opslagplek van distribusie
organisasies wees. Vir die doe! 
word 'n regstreekse spoorver
binding tussen Salisbury en 
Lusaka beoog - 'n verkorting 
dus van 600 my! van die roete 
oor Bulawayo en Livingstone. 
Ook groot hidro-elektriese 
skemas in die Sambcsi by die 
Karibakloof word beoog. 

Mnr. Botha meen dat die rede 
vir hierdie vooruitgang voor die 
hand liggend is: Die natuur 
stoot die Afrikaner wat die 
platteland met sy probleme en 
harde natuur ken, na vore. Ons 
mense kan met die nature! 
werk, respek inboesem, arbeid 
uit hom kry en sy baas bly. 
Vandaar die sukses. In hierdie 
verband het ons segsman gese 
dat die Afrikaner by voorbeeld 
tot tien maal soveel tabak uit 
'n stuk grond haal as hul 
Engelse mede-burgers. 

DE~'TIOE SKRVFPAPIER - vlr u persoonUke korrespondensle, or vlr 

BOER UIT 

Van talle gevalle waar ver
moeende Engelse onder goeie 
omstandighede uitboer word 
verneem, terwyl die plase in ons 
ele seuns se hande oorgaan wat 

klein present.J'Ies aan u vrlende. Dit kos so min - dJt 
beteken so veel. Netjles verpak In aa.ntrekllke dose. 

* ,Egerton \Yove," l!g blou papler - vir alledaagse 
gebrulk (met bypassende koeverte) . . . . . . . . . . . . 3/- per doos. 

,l'etersburg 1850," llg blou of grys papler. Die regte 
ill papier vir Ultnodiglngs en bedanklngs (met bypassende 

koeverte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/- per doos. 
,Foreign Mail," utters smaakvolle papler In Wit, Grya, 

Blou or Bruin - vlt< persoonllke presentjies (met 
bypoosende koeverte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/- per doos. 

BESTEL VAN: 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Telefoon 2-7071 - Groote Kerkgebou - KAAPSTAD 

* ALLE SKRYFBEHOEFTES VOORRADIG * 

Afrikaans Vorder 
In N.-Rhodesie 

Tot watter mate Afrikaans
sprekendes besig is om na 
Noord-Rhodesie te verhuis en 
die land van Rhodes te ver· 
afrikaans, blyk nit statistieke 
wat onlangs deur 'n onder· 
soekkommissie in skole in 
Noord-Rhodesie ingesamel is 
en waarvolgens ~0.3 persent 
van die 3,039 skoolkinders 
Afrikaans as hul huistaal 
aangegee bet. In 1945 was 
die persentasie Afrikaans
sprekendes 28.3 persent. 

Die Onderwyskommissie bet 

I{ uilsrivier 
Woeker 

Die vrouekommando van 
Kuilsrivier het getoon dat hulle 
nie stilgesit het nie al was dit 
weens omstandighede nie moont
lik om vanjaar hul gereelde 
funksie te hou nie. Die bedrag 
van £38 wat met woeker-arbeid 
ingesamel is, is verlede week 
deur komdte. mev. J. Pereira 
by die hoofkwartier inbetaal 
tesame met 'n bedrag van £6 
wat deur die Boeredogters ver
dien is. 

Die kommando hoop om vroeg 
aanstaande jaar 'n funksie te 
hou. 

DAAR IS TANS 20,000 MENSE 
in Kaapstad wat wag op huise 
in Kaapstad wat wag op huise, 
het die sekretaris van Volks
welsyn aangekondig. In Pre
toria wag 11,000 mense op huise 
en in Johannesburg 22,000. 

daarom aanbeveel dat Afrikaans 
of Frans in die toekoms vanaf 
standerd vier geleer moet word. 
Ouers kan weier om hul kin
ders il) standerd vier en vyf 
Afrikaans te laat leer, maar 
vanaf die se&de standerd moet 
die leer van Afrikaans verplig
tend wees. 

In die verslag verklaar die 
kommissie dat Engelsspreken
de groepe soos die Sons of 
England Society sterk daarop 
aandring dat Afrikaans geleer 
moet word. 
Daar word aangevoer dat 

die bande tussen Rhodesie en 
die Unie baie nou is en dat kin
ders wat nie Afrikaans ken nie 
en werk in die Unie wil soek, 
aan bande gele word deur hul 
eentaligheid. 

Die blanke bevolking van 
Noord-Rbqpesie bet die afgelope 
tien jaar met 14,000 toegeneem, 
die meerderheid waarvan uit 
die Unie afkomstig ill. 

SARIE MARAIS 
MODEWINKEL 

Wesleystraat 56 • l3TRAND 
(REGOOR BIBLIOTEEK) 

DAl\IES- * 
Wanneer u STRAND-toe 
kom besoek ons. U sal dit 
die moeite werd vind. 

e STRANDDRAG 
e DAGTABBERDS 
ELKE ROK SPESIAAL 

UITGESOEK 

BR ILLE 
Bring u oogarts se voorskrlf vir brUle na ons. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

~F.HOORAPP.\RAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Besoek ou of skryf om Besonderhede.. 

"'~,\,~/ 
~ / -.::::: 1\ ::::-

Die stryd word gewen met klein daag/ikse 
dade van praktiese be/ang en nie met groot 

woorde nie. 

Aan al ons ondersteuners en 

vriende, 'n Geseende Kersfees 

en 'n Voors poedige Nuwejaar. 

~ 
Kersfees 1948 

Nuwejaar 1949 

" 



BLADSY SES 

GEBOORTE 

DUVENAGt~. - Met dankbare harte 
wens ons aan at ons O.B.-vrlende die 
groot geskenk wat ons van ons 
Hemelse Vader ontvMJg het, bekend te 
m&ak, nl.: Op 22 November •n frfs 
en geaonde 0. B. ·kle!nseun aan ons 
oudste seun en akoondogter, J. P. 
Duvenage (Baale eo Martie) van 
Kroonstad. Die eesde klelnklnd maar 
die eerste Johannes Jakob Duvenage 
vir sy oupa·. Bn op die 23ste Novem
ber die aewende kleinkind - 'n lief 
klelndogter aan ons Jongste "eun, H. 
S. Duvenage, en gade (Drikkle en 
Hetta). nog •n O.B. Ons vorder. -
Gent. J . J. Duveoage en komdte J. A. 
Duvenage. Swawelkrans, Steynaburg. 

22/12 '1B 

IN l\'IEl\IORIAl\f 

DIE O.B., WOENSDAG, 22 DESEMBER 1948 

TE KOOP 
.,ATLAS" - vrac-motorbakke, aleep

"·aenll, drufwebakke, eoa., gebou oa u 
bestellfng; asook die verpakklng van 
meubela, oprfgtlng van kantoorr&kke en 
-atskortlnga; die bou van houthulse 
(.,bun~alows"). In kort, enlge soort 
houtwerk word onderoeem en uftgevoer 
deur 'n de•kun41ge vakman. - Raad
pleeg :'\lCK :O."EETHLINO, La47 Grey
•traat, Paar1. Foon 1!113. . 

nt:•:sTE: Opreggeteetde Jereeybeeate 
utt die bcste bloed en melk-rekords. 
Koefe en verse. - Zeeman, Robertson. 

1/12/TK 

OEDROOGDE YRt:GTE. - Barry
merle gedroogde vrugte poagefd bet&&ld 
tn Unle. In lj en 10 pond-kfaslea. Appel
ringe 3-Diamant, 2/1; Perskes, 3-
Diamant, 2/1; Pere, 3-Diamant, 2/1; 
Vye, 4-Diama'llt, 2/3; Pruimedante, 
ljQ/60. 118'h; Roayne, 3-Dfamant, 
IO'hd.; Tros-Rosyne, 4-Diamant, 1/3; 
Okkerneute, 213; Amandela, 1/9; per 

HellwenAe vir die feeadae en 
oprecte O.B.-groete aan dr. J. F. J. I ~ 
en mev. Van runabur& en tamflle, 
gent. en mev. J. A. Smith. dr. en 
mev. F. du Toft v&n Zyl m aeun. 
Aile ander mede-orrtafere eo Brand
wagte, tnsonderheld die v&Cl die 
Brandvlef-kommando. Van: Hoofgeol. 
~n mcv. W . f' . Bu ra-tr, Skaoskllp. 

Die CHRISTIAAN DE WET
kommando van Ysterplaat 
<Broold)'n) wenJI lanp hlerdle 
"~~' hoi d&nk te betulg aan 
cUe onderateun~., ,.an hut 
cereelde funkslf's op l lelkbos
atrand en huJie te Hrseker ..-an 
hul be8te .... Me v1r KerateH t-n 

Uootkomdt. en komdte. R. van die NuweJaar. Ons volgende 
Rooy~n van die Chrlatfaan de Wet- funksfe la op G Februar1C'. 
kommando (Brooklyn, K.P.) wens u

1
enr j 1 _ ~..:11!1 

die K.G., die A.K.O .. en Gebtedale ~:.e:~~~~~~~~~-~~~~~~~ 
en bulle gesinne, en aile oUislere en 
Brandwagte •n ceaetnde Kersteea en 
voorapoedJge Nuwejae.r. Lank !ewe 
die Ossewabrandwa&. 

Hlermee wens komdt. en mev. n. 
Lotz van die Chrlatlaan de Wet-
komm&ndo (Brooklyn) die K.O 

Namens dlr komntando' a '\'An "lla.l· 
mesbury wena ek ons K.G. en cealn, 
A.K.G. eo ceato, eo aJie o.B. 'a aowel 
aa die hele naafon .. e Afrlkanerdom, 'o 
gesel!nde Kerafeea en 'n gelukkf&e en 
voorspoedtge Nuwejaar. - Komdt. E. 
L. Steyn. 

r
Soos Ons LeJersl 

Dit Sien 

Mag Yolk Nie 
Self Besluit? 
.,Staatsamptenaar ," 

berg, Transvaal, skryf: 
Heidel-

A.K.G., en die Gebledaleler, affe orri: 
at ere en Br&ndwacte • n bale geael!nde 
KeraCees en 'n utters voorspoed lge 
NuweJaar toe. 

Volkseenheid word nou weer 
opgeoffcr terwille van drie pro
vinsialc setels wat dcur O.B.
gesindc A.P.-kandidatc bcveg 
moes word! Dit blyk dus dat 
'n Smutsregering mcer aan
neemlik is vir die H .P.-owerhede 
as drie O.B.-gesindes in die 

Mev. o. G. lrruneJman ((>uml\) en Provinsiale Raad. Vir ons 
mnr. eo me~v. Eddie Lombard van Mal-
mesbury, weoa aile getroue Brand- .,kinders in die politick" Iyk so. 
wagte &sOOk vrtende(lnoe) 'n ceael!nde • h d 1 k d 
Kerarees en celuklllge NuweJur toe. n an e wyse meer as omen e 

van kranksinniges as van ,,'n 
geagte en beproefde Ieier." 

CHRISTIAAN 
MOCKEt 

Ter Liefdevolle 
Nagedagtenis aan 

CHRISTI4AN 
MOCKE (KIEP). 

! pond. Volledlge Pryafya verkrygbur 

I 
~ van Robertaon-H&odet.verenlglng, Poe

l>ua 7, Robertson. 24/tl/TK 
-

J\lnr. en mew. M. van der Spuy, ~~~It 
en ~lanse, van Ultenhage, wens one 
K.O. en sy geatn, eo aile o.B.-kame
rade, oud en jook, •o bale gese~nde 
Kersfees en voorspoedtge Nuwejaar 
toe. Hou moed, ons slen Lfgl 

J / Komdt. HltKe en ce.ln wens ons 
K.G., A.K.O., Jeugleier, &lie ortfalere, 
Brandwagte, 8oerejeuglede en bul 
ouers •n geae~nde Kersfees loe en hoop 
dat ona almal In die Nuwejaar met 
nuwe moed vir ons Volkabewegtng 

Gcstel die bewerlng sou waar 
wces dat ,.Die O.B." A.P .-plat
forms gcbruik om sy ,ondemo

Heengegaatt op 
4 J anu.arie 1945. 

Die leed van sy merle
mens het hom ter harte 
gegaan en sy hand en 
sy hart en sy beurs 
was nooit toe vir sy 

behoeftige medemens 
nie. 

Beaufort-Wes. 
22/l211B 

GESUJKERDE VRUOTE. - Barry
merle gesulkerde vrugte, 8/6 per na 
1 pond-pakkles or 6/3 per 5 pond
klaafe, posgeld betaald In Unle. Kon
tant met bestelflng. Ons stuur ook 
geauikerde en gedroogde vrugte ten 
btho•we VII'D kll~nte a&n vrleode ooraee. 
Verdere besonderhede verkrygb&&r by 
Die Robertson-Handelaverenlg;ng, Poe
bus 7, Robertson. 24/11/TK 

:\lOTORKISTE, vereklllende groottea. 
Plnnke met voe~ en :y. dm. dlk. 
Oeaklk vir piM"lkvtoere In buttegeboue 
eo boudoelelndea. VIr mate en pryse 
doen navraag by Nick Neetbllnc, Lady 
Greyatraat, Paarl. Foon 12:>3. 

8/12/TK 

Gelukkige Knareea eo Nuwejaar aan 
ons gellefde K.O eo A.K.G., ortlafere 
en O.B.'a Staan by die man wat ons 
gelef het In donker oorlogsjare. V"": 
J. J. En\l!mus, Stmoosvlef, 8oahor, 
o.v.s. 

Brandwll>g Georce D. van der Sm!t, 
Outjo, S.W.A .. en vroel!r van Nylatroo\n 
en Waschbank, wens hfermee al ay 
O.B.·kamerade In Noord·Tranava&l eo 
Noord-Nata-1 'o gesel!nde Kerereea eo 
n bale voorapoedlge 1949 toe. Laat 

ons sterk weea In die atryd; ~k a&! 
koers hou In die verre noorde. 

bestef eal weea. --- kratiese" ideologie te propa
Genl. en rmov. D. J. Dannh&user 

wens ona K.G. eo mev. van Renaburg, 
kamerade In die Osaewabr&ndwag, 
ramllfe en vrlende •n geaetnde Kers
fees en •n Nuwejaar van vreugdevolle 
dlena. 

geer: Is die H .P. dan bang dat 
hulle ,volksegte" partystelsel 
homself nie sal kan handhaaf 
teen 'n ,volksvreemde ondemo
kratlesc" ideologic soos deur Die 

Geseende Kera- en Nuwejaaragroete O.B. verkondig nle? Sou dit 
aan ons &effeCde K.O. en A.K.G. en 
mede-offfalere en Brandwagte. wees nle mcer demokraties wees om 
aterk en volh&rd. - ~lev. s. c. de die volk •n kans te gee om t e 
Jongh. 
-- oordcel en self tc kies nie? Of 

Aan ons gel!erde K.O.. A.K.G Die lliiJrDaut-gesfn ult verre Wind· moct hy Hewers (soos 'n krui-
Lede van die Groot Raad, aile oCfl- hoek, S.W.A., wens die K.G., alle 

SOUT: Brandwagte daar my miWl alere en Braodwagte, my beate geluk· otttstere, Brandwagte en vrlende 'n pende baba by 'n visdammetjie) 
blind 'Is en om •n eerllke bestun te weose met Kersrees eo 'n pleafertge gese~nde Kerstees en voorspoedtge weggehou word van die verderf-
maak vra ek u vrlendellke onder- en voorapoed.Jge Nuwejur. Weea Nuwejaar toe. 
steuntng deur van my soot te beatel. gebooraaam aan God die Vader. wees __ ;______________ llkheid van sulke .,ondemokra-
~:k · laai bestellln~s dadeffk as weere- standvastlg. wees getrou aan ons Mnr. en ~lev . .J . .J. Hartman, Mae- tiese" Ieerstellings? 
>mstandl;:hede dlt toelaat. Kom a&<l b I el en bl o dl ad van Suld- Donaldatraat 5, Ulteoh&ge, wens aile 
Brandwagte aft akouer aan die wlef A~~~~!. a u ~ci.me~aad~ ~. s. Baden- o.B.·oftfafere, lede en vrtende vrede en Is die kern van die moeilik-
n help u mede-Afrfkaner. A I 80/· horst, Albertlnla, K.P. vreugde, geluk en gesondheld met Ker• heid nie miskicn daarin gelee 

~~~~~~~~--~~~~~~~ ,.neeuwit, no. I 701- wit, no. 2 &0/- feea en Nuwejaar. per ton. Sneeuwlt botter soul 8/· p~r Gods beate ae~n en wense vtr Kers - dat die gesagstaat, soos deur Die 
100 pond. Vry gelaaf. Soutwerke adres: reea en NuweJur aan ona K.G., ottl· Hoofkorndt. en Mev. OUiomee wene O.B. beoog, nic sal ruimte laat 
Komdte. Mevr. Martie Venter, Pouak slere en manakappe. Ona pad word a-Ile O.B.-ortlsfere en Brandwagte •n Al .. G El\fEEN 

KNOPE OORGf:TREK teen 2/3 per 
doeyn vir 11-. 6d. en 3d.-grootte. 
Stuur u materla..t. be>tellings en geld 
aan " ""· Potgf•ter, Bertramsweg llA. 
Troyeville, Johann....,burg. 22112/6B 

BENODIG 
'N DAllfE om •n beginner (seuntJie 

van 7 jaar) te Jeer volgens gocwer· 
meotstelsel, op plaas 10 myl van Bar
btrtonst&sle. Te begin na skoofvakan· 
ale. Saiaria l15 )>er kwart&&l, met 
vry lnwonlng. Geooeg bedlendea. 
Applikant moet uo Chrlstelike Kerk 
behoort. - N. G. B. Kl.U&n, Poabus 
129, Barberton. 8/ 121(8 

BESIGHEIDSPERSEEL 
BENODIG 

Vloerruimte van ongeveer 
4,000 of mccr vierkante voet 
benodig vir groothandelsaak. 
Besonderhede as b. aan: Pos
bus 2120, Kaapstad. 

BOl\lE, PI.Allo"'TE EN SAAD 
OoewennC'Dtageae:rttllaeel'de Oroent&

aaad: Cbantenay Wortela, 10/
Detrolt Beet, li/6. Skorslrs: Klein Gem, 
81-; Lang Wit Boa, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/8; Pastetpapoentjle, 8/-; Tom 
Watson en Wonder Waatfemoeo, 12/·; 
Blaaralaal, 17/8; Marblobe Tamatle
eJl&d, 35/·; Sulderkrute eo Rell&lllee 
Blomkoof, 111/-; Spltzkopkool, 8/- per 
pond. Poavry. K.M.B. - PRE)JIERS. 
P.K. SehCM'manshoek. 

MEUBELS 
'n~t' BEJ.S. - Beter meubels teen 

bllhker pryae. Babawaentjfea, stoot
karretjlta, drtev.•tele, linoleum•. tapyte, 
ens., ook allyd In voorraad. Geen 
Katl\oiOI(US. Meld waarao u bdangsttl. 
- Vl"SER-MEUBELS, Laogatraat 291. 
Koo.pstad. 3/12/11 

1\IEDISYNE 
ANTIGRYS herstel gryahare tot 

natuurUke kleur. Oe~o kleurstor. 
Verwyder akllters, laat hare groei, ens. 
GewMrborg or geld terug - 5/6 per 
bottel poavry. Kontant mel bestefffng. 
- Die noere,,.,, Poabua 7:159, Johan
nesburg. 20/10/Nr. (1) 

RADIO 
J..OUW EN LOUW, die Beroemdt 

Radln-logeoleurs, Staaleweg, PAROW, 
verkoop eo heratel Radlo'a en Elektrfe•e 
•roestelle. Gereglatreerde Elektrlsitetta
aanoemers. Foon 11·843:1. 

Vir die beste en duldellkste luld · 
aprel<erdlenste op enfp:e plek, asook vir 
veralerkers, lufdsprekers, mil<.rofone en 
parte - groot en kltlnhandel - akryf 
aan: P. D. S\ll'TS ltADIO (EJEN"l.) 
BPK., Hoofstrut 287, Pa.arl. Foon 7~j!\. 

1:1/9/(8 

SKOENE 
VIr die allerbeate mans- en klnder

akoene en beter reparasles raadpleeg 
Voortrekker-skoenllospfta.al, Lrul~stnmt 
2113, Kaapstad. Telefoon 3-0164. 

13/10/12 

l\IOTOR TE KOOP 

D.K.W. : Staalbak, 1938 Mocltl. toe
atand redellk goecl, £130. - Skryf aao 
D.K.w., Posbua 141, Koopatad. 

15/12/2B 

No. X4, Arbeldalooo, Bloemfontein. donker, ataan by ons K.G. en 008 geael'nde Kersfeea en voorspoedlge vir beroepe soos vandag 
17/ll/x8.T.K. Bewegtng. Die oorwtontng a&l die NuweJur toe. 

1 
beoefen word dcur sekcre 

S ------ O.B. ten dee! wees. van: 1 · c. Coet- Komdt. Theunllo :'llulder - Veldt. beroepspolitici nie? Want 
TEEN~IAAKJ\IASJIENE. - .,Kleine zee, P.K. Tbabazimbl. " " 

Wonder" vir die maaok van ataodaard Mulder wens ons K.O., die A.K.G. onder 'n Smutsregering sal Sy 

~t;e ;e';!~u:::; ~. 901~2o" !,~~!~ ste~:n ~;:• ~~~~d:ag~.K.~;; a~~e~~~; ~~e a~~B.0ff!~ter~eaee~nd~ra~;;::re:. v~ Majesteit se Opposisie" im~~rs 
oetstuk. Luukae moclelle teen £5 Kerareea, •o gelukktge NuwejMr van voorapoedfge NuweJaar toe. altyd gewaarborg wees van 

•kstra. V.o.e. Hopeffeldstule. H&n- voorspoed en oorwlnnfng vir ons h 11 b 
~elsnavrae word verwelkom. Om be- Republfek. - Komdte. E. c. Fnmk.,n, be~~~~d~~:::~.J. d?~ ~:;:'~~~:r <:;:~ u e eroepe. 
onderhede eo Uluatraslea akryf aan: Vroue-0. B.·komm&ndo, Ganab&&l. orrtalere en brandwa•te vir die t&lle 
KJ~tne Wonder St<!enmaaJJene (S.A. ) • 
" t:entekappe, Poabua 18, Hopeffeld, ;Mnr. ('. J . Steenkamp ( D/Sn..), P.K goele wenae wat hom berelk bet. Ons 
.t.P. 18/8/T.K. Koekenaap. Oor Klaveratasfe: Llewe gaao 19(9 tegemoet met vasberadenheld 

ou broer, dis vir my •n besondere en volle vertroue In die Ieiding van 
voorreg om langs hlerelfe weg deur one 8ewegtng. 'n Geael'ode Kersfeea 

TE KOOP GEVRA mlddef van ons ge~erde blad aan u en voorapoedlge NuweJaar word u al-
OU motorbatterye en v"rkoelerw. Oos one Kersfeea-groete oor te dra•. Mag mal van harte toegewens. 

SKULDIGES 
betaal 31- elk K.B.A. Stuur aan Nlek Kereteea vir u eo ceafo 'n bate -------
Nf"ethllnK. Lady Greystrae.t. Huguenot. gesefnde tyd wees en die nuwe 'ur Wag/Hoofkomdt. en lllev. H. T. Mnr. Barry Grobler, Sweet-
Vir meer dan 50, bel 1253, eo ons vir u bale geluk "n vooupoel bring Rlekman, H/v. Agatelaan en Broad· h V b yf 
kom haaf. 8/12/TK Lank !ewe Onll Beweglng. Met O.B.- wayweg, Vredelua, Bellville wens hfer· Orne, ry Urg, skr : 

BETREKHING VAKANT 

AAXSOEK : 

HOOFKLERK ll.L...,SAFDELL'\0 
Aansoeke vir bogenoemde betrekklng 

word fngewag deur ondergetekende tot 
21 D•sember. 

Applikant moet ten volle tweetallg 
weea en moet meld kwalfflkasles, 
ouderdom, huwellkstaat en vroegste 
datum waarop dlenate aanva&'l' kan 
word. Vorfge ondtrvlndtog In •n 
Mansafdellng noodsukllk. 

Sl\larfa £312 x £2( x £600 plus 
lewen•:Coate volgena vaagestelde skaal 
plus £3 a-an getroude persone. 

Van die suksesvolle appllkaot word 
verwn~: om dee! te necm aan die Ver
enfl{lng ae pensioenskema. Ten mtnste 
hne gewaarmerkle atakrtfte van 
onlang•e getulgskrtrte moet die aan
soek vergesel. 
01~ \'oortiltter , 

~oete u broer D • G STEEN- mee, die K..G .. A.K.G., aile oCflatere, Dr. Malan het op Klaver gese 
~· • • · •· · • Brandwagte en bekeodea, ' n gelukkfge 
~A~Il' (JNR.>, Van Wykavlet. Kererees en geaetnde NuweJaar toe. dat die Sap-regering twee kom-

~lnr. o. w. Steenk~<ml>, Rheooster· Observatory-Kommando wens die missies na Duitsland gcstuur 
~~.,';ic ~~ K~a~:id L~:~t br~1";· 8"{::~ K.G .. A.K.O. , aile oltfafere en Brand- het om uit te vind wat die rol 
wat 001 vadere bestn het sal woed wagte •n gese~nde Kersfees en 'n voor· was wat Afrikaners gedurende 

M apoedfge Nuwejaar toe. 
~!ra~.: ~\~rt u oren g~w'':.ul~et-,n b~~ die oorlog gespeel het, en die 
ceaefnde tyd weea eo die nuwe jaar Veldt. 1 · P. VIIJCM"n en C""ln van r egering het daardic dokumente 
VIr One b ld Vfljoenadrlf, Wolaeley wens al hul 

beslellng en v&sberadeo e vrlende en vrfendlone •o geael'nde in sy besit. Die skuldlge per-
bring op die pad van etryd vir jon(! K 
Suld-Afrlka. M~t 0.8.-groete, u to~~sree:..:~ ·~nav~~=~d~!esNu1~ej':~ sone is nie in hegtenis geneem 
broer, D. J. G. STF.ENKA~IP (JNR.), stryd vir 1949. nie ten voordele van die V.P., 
Va·n Wykevtet. maar wei die onskuldiges. Die 

G I k t K t d' N _ S. c. Smith, Weltevrede, P.K. Mal- O B 1 'd k 
e u me ere eea en e uwe eeuwskop, Tranavao.l, stuur Heflweose . .- Cl ing het Jan al in die 

~~~:od~!~e. al~a:~~:~:~e~~· P~i:"::.~~:,n eo Kersgroete aan opregte 0.8.'1 In pers verklaar dat die H.N.P.
Tweedelaan 77, Parow. 22/1211 ons land. Ieiding onskuldig is - manlike 

Ole manne- en vroue-kommando's Aan die K.O., A.K.G., ane ofCialere ta.a.l van iemand wat groot is. 
en brandwacte ona beste wenae vir 

Vt\n Barrydale wens die K.O., A.K.O. Kerstees en die Nuwejaar. L&&t die Laat dr. ~!alan nou ook groot 
affe oUislere en Brandwagte •n bale t d ~>eael!nde Kerafeea eo voorspoedfge 9 ry wat ona Va-der begin het woed wees en op sy eerste politieke 
Nuwejaar toe. tot ons sterc or geweo bet. Van \Vag/ ergadert'ng VI·r ons vertel wat-Oeol. en Asslstenti Hoofkomdtt". A. 0 . V W.K.H.V., 

Bua 112. Komdt. en mC"v. S. \V. Joubert C"n eo ~I . .J. Krick, Vrugbaar, Roaendal. tcr soort verraad dit was dat 

' 
Nylatroom. resin van B&rrydale wens aile O.B.

vrfende en -vrfendfnoe 'n bale cea~nde 
Kerefees en voorspoedlge Nuwejaar toe 

Ons wena al ons vrlende(fnne) In Harry Lawrence hom in die 
Vrystaat eo Transvaal •n geael!nde volksraad voor bedank het in 
Kersfees en voorspoedlge Nuwej&&r toe. b d 
~lnr. en Mev. w. de Bruin en AUda. ver an met die dienste wat hy 

RADIOTRONICS 
Hfermee wena ona die hele Oaaewa.

brandwag van die K.G., A.K.O. 
Groot Raad, al die oftlsfere en elke 
Brandwag, Gods rykste sel!n toe vir 
n rusttge Kerafeea eo voorspoed vir 

die komende Jaar. 'o Jaar nader aao 
die O.B.-ldeMI, laat ons getrou weea 
aan ons mede-broer en auater, lui 
ons vasstaan vir ons Ide&&!. Laat one 
bowe al op God vertrou. Van: 

Lydeoburc. aan die regering bewys het om 

(A. Perold e n P. Brink) 

Vir h e r stel en koop van 

E LEKTRIESE APPARAAT 
Onderneem ook yskasherstel
verk, ankerontwlkkellng en 1~ 

van kabels in buise en 
fabrleke) 

Oenl. J .• J. DuvC"nare, komdte • .J. A 
Duvenage, Sw&rWelkrans, Steynsburg. 

Ka-merade, die atgelope lien jaar 
het die Oasewabrandwag ~estry eo 
.,gely" vir ona tdeaal - Volkswaar
dlghefd - Vandag Ia ona •o mag 
waarmee rekenlng gehou moet word. 
Die dag breek aan wM!neer ons nle 
aileen moet volg - maar .,lei" In 
Volkawaarcllgheld en eenheld. Een vir 
afmal. alma! vir elkeen. Komdt. F. 
W. Uumtlt, Port Ell%abeth. 

floofstra.nt BELLVILLE Aan K.G. en A.K.G .. orrtalere en Mnr, ~n mew. 1 . J. l~k. Onge-
Foon 9'7-9llt. I Brandwagte, •o gelukklge Kerarees eo Jegen, Uniondale, wens hulle vrfende 

PLUIMVEE 

'n nuwe jaar van voorspoed en oor- , ~ d K 
winning vir 008 Republiek. Laat ons ~u;!ja.; ~oe. ersfees en 'n gelukklge 

I 
vrfende ona aansPOOr tot die atryd wat __ 
ons vadera begin bet, sal woed tot Mag die Keratees bale (!eaetnd wees 
ons sterf or oorwlo het. Van : Oenl en die Nuwejaar bale geluk, voorspoed 

I 
J. L. Swart en geslu, Heidelberg en 'n vereofgde front bring vir die 

Die Beete Firma om n PLUDJVEE, K.P. K.G., vooraltter en fede van die 
EJERS en ander PRODUKTE aan Groot Raad, die Redakteur eo per

soneel, aile oftlslere en mede-Brand
wagte. Lank !ewe die O.B. Van: 

te atuur 13: 

C. 1\1. ELOFF EN KIE. 
(JO:dms.) Bpk. 

~JOKE~lARK (Posbus 718Gl Newtown 

A.V.B.O.B. 
Lykbesor&'en, Grafsteenmakel'!l, 

Begra.fnlsversekeraars 

Bloemfontein Pretoria 

1M Takke 

Ons wena ona gelferde K.O. en 
<'.K.G., offfafere en Brandwagte, •n 
gesel!nde Kersfeea en voorapoedlge 
NuweJaar toe. Van: Komdt. en 
komdte. J. H. V. du Toll, Kffpfontefn, 
Langebaanweg. 

Aan K.O. en A.K.G., aile offlslere 
en Braodwagte. mede·Afrlktlners, 
vrlende en ramllle, aile attn en voor
apoed word u a-lmal toegewens vir 
Kersfees eo met Nuwejur 1949. Van: 
W/ HI Komdt. C. J. Blom ell Jtllln, 
Sutherland. 

Die V...,o~>okommando, Kullsrlvl~r. 
wens die K.G., A.K.O., aile oftlslere 
en Brandwagte 'n celukklge en 
vreedaame Kersfees en •n gesoode, 

1 J<efukktce en voorapoedtce Nuwejaar 
toe. 

Pf~t Four1e, Boompfe Aileen, Cornelia.. 

Die 0.8.-kommando, 8~llv1Jie, wens 
die K.O .. die A.K.G., eo aile O.B.'a 
dwarldeur die land 'n ce•el!nde Kere
feea en krag toe om bulle pllgte 
gedurende die Nuwejaar getrou na te 
kom. 

~~~~~~~~~~~ 
Oraa.r wens ona ona kl!~nte 

'n ~~nde R~rsfees en ba.le 
,.no,...poeclke Nuw~Jaar toe. 

D.K.B.-Git()()THANDE.LAABS 
BPK. 

(Voorheeo: 
Die Kopera bond 8pk.) 

Kr~romstraat ft%, 
j KAAPSTAD. 15/H'/2 

·~~~~~~~~~ 

die O.B. in toom te hou. So nie 
sal ek vir Lawrence skryf e n 
vra. Dr. Malan wect nou wie 
die ,skuldige" pcrsone is. Laat 
bulle arresteer voor die vol
gendc verkiesing - u verwag 
tog seker va.n hulle geen man
daat n ie. In hlerdie land het 
nog nooit ' n Afrikaner onder 'n 
partyregering hoogverraad ge
plceg nie, maar wei die regering 
self. 

i
-;::!~~~~~~~~~~ 

VOORSLAO. - Die D\rekale VI f 
personcel van Voorslar (Edms.) 
Bpk., wens aile otflafere, 
nmndwagte en ander getroue 
ondersteonera fon lesers van 
u Dle O.B.," f'n ook dJe ad,-.ttr · 

~ 
t.-en!ers tn OM blad 'n aan
ilf'lllUDe Kerst- en ,·oorspoedtce 

'' Nu .. ~Ja&r toe. 

•n Gese~nde Kerafees en 'n bale 
voorspoed!ge Nuwejaar word on• K.O., 
A. K. G.. aile oftfslere en Brandwagte 
van Oeneraafskap A15 toegewena. -
Oenl. F. )f • .Joobert, K&kam&s. 

15/12/2B 

:llnr. A. en P. le Roux, Zuurbraak, 
stuur Kers- en Nuwejaaragroete a&Cl 
aile vriende. 
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HOE RUSSE ·DIE DUITSE 
KRYGSGEV AN GENES AS 

SLA WE GEBRUIK 

ENGELSE OORDEEL 
AFRIKANERS 

VAN 

Twee Engelse persoonlikhede het hulle die afgelope 
week uitgespreek oor die Afrikaner na 'n besoek aan die 
land. Albei kom tot die gevolgtrekking dat die Afrikaner 
die gewone Engelsman in vernuf oortref. 

Edward Hulton, 'n groot 
Engelse koeranteienaar, wat 
spesiaal na die Unie gekom bet 
om self te sien wat die ware 
toedrag van sake is na die ver
kiesing, skryf onder meer as 
volg: 

moes !ewer, het hy ges~: 
,Hulle bet dinge gedoen wat 
totsover nog net in die 
drome van 'n baie pligsgetroue 
filmdirekteur bestaan bet." 

Nieteenstaande die oorlog meer as twee jaar gelede beeindig is, is daar 
volgens amptelike gegewens nog meer as 'n miljoen Duitse krygsgevangenes 
agter die ystergordyn waar bulle as goedkoop slawe-arbeiders gebr~ik 
word. Hoe hierdie ongelukkige Duitsers - en daar is gegronde getuienis 
dat hierdie getalle grootliks aangevul is en word deur burgelike persone -
in Rusland leef, word vertel deur 'n Duitse krygsgevangene, Adolf 
Woderich, wat in die begin van 1945 in die hande van die Russe geval h et. 
Hy was gelukkig genoeg om teen Augustus 1946 na Duitsland te kon 
terugkeer. 

,Bulle (die Afrikaners) is 'n 
liggaamlik pragtige en ·hard
werkende ras van boere en 
plattelanders. In moed, prak
tiese bekwaamheid en inder
daa,d in intellektuele hoogheid, 
veral in die geval van die hui
dige nasionale bewind, oortref 
bulle dikwels hul Engelsspre
kende m ededingers.'' 

HULP AAN 
DUITSLAND 

Gedurende die afgelope twec 
maande- bet DAHA (Kaapstad) 
kontantbydrae van nie minder 
as £2,717 ontvang vir noodleni
ging in Duitsland, blykcns 'n 
omsendbrief wat deur die voor
sitter, mnr. W. H. Andrag, uit
gestuur is. Die meeste van die 
geld is van die platteland af
komstig. 

Onmlddellik na die aankoms die voorgeskrewe arbeid verrig 
van die groep Duitse krygsge- I nie, kom op die swartlys en 
vangenes in die Russiese krygs- word van ,,faseisme" verdink en 
gevangekamp No. 84 op die daarvolgens bebandeL Diegene 
grens van Siberie, is bulle na wat bierdie werk van voltooi 
die gesondheidskwartiere ge- word beskou as persone wat die 
neem waar bulle bul nakend Rus~~e goedgesind is. 
moes uittrek en deur vier Rus-
siese vroue-dokters, in swierige 
rokke, ondersoek Is. 

Tydens hierdie ondersoek moes 
bulle ook afskeid neem van al 
hul waardevolle besittings soos 
horlosies, silwer sigaretkokers, 
ens. Dit is van bulle weggeneem 
en bulle bet dit nooit weer ge
sien nie. Ook bul klere is van 
hulle weggeneem. Elkeen is slegs 
toegelaat om een broek, een 
hemp 'n paar skoene en kotJse 
en 'n paar kiekies te behou. Die 
proses is afgerond met die af
skeer van aile liggaamshare. 

VERPOSING 

Die eerste tien dae in die 
kamp hoef die krygsgevanges 
nie te werk nie. Hulle word 
atgesonder en onder kwarantyn 
geplaas. Dlt is egter ook die 
laaste geleentheid wat bulle kry 
om te rus. Daarna begin die 
ellende, dood en bonger. 

Aile krygsgevangenes word in
geskakel by die Russiese arbeld
stelsel en ingedeel in werksaf
delings bekend as brigades, 
bataljonne, ens. Elke afdeling 
staan onder 'n bevelvoerder wat 
weer verantwoordelik is aan 'n 
bevelvoerder bo hom totdat die 
gesag uiteindelik setel In die 
hande van 'n Russiese slawe
drywer. 

DRIE KLASSE 

D ie gevangenes in Rusland 
word nie net in werksafdelings 
lngedeel n ie maar ook in drie 
kategoriee geplaas volgens hul 
werkspotensialiteit. Die eerste 
groep kom vir swaar arbei-d in 
aanmerking, die tweede groep 
vir minder swaar werk en die 
derde groep bestaan uit ge
broke en sieklike manne wat 
nie meer in staat is om meer 
as 'n paar uur per dag aan die 
gang te bly nie. Die werksure 
vir hierdie groepe wissel van 
tien tot agtien uur per dag in 
Russie~~e tabrieke. Behalwe 
lilerdie drie groepe is daar nog 
'n vierde, bekend as die O.K.· 
ma.nne, wat gladnie m eer kan 
werk nle en slegs kos kry as 
claar lets oit die karige rant
aoene oorskiet. • 

Hierdle indeling word elke 
veertien dae bersien sodat die 
kragteloses uitgeskakel word om 
te slen kom klaar. 

STUKWERK 

Gedurende die vasgestelde ar
beldstyd m oet elke arbeider 'n 
aekere hoeveelheid werk verrig 
wat gereken word as 100 persent 
en sov~el werk as wat die arbei
der doen, soveet kos k,ry by. 
As by sy honderd persent vol
tooi bet, bet by aanspraak op 'n 
paar gram brood meer en 'n 
balwe liter sop of pap per dag. 
Die Russe is egter nie tevrede 
met bierdie honderd persent nie, 
h oewel dit as maatstaf vir beta
ling geld. 'n Werksafdeling wie 
1e manne net 100 persent en nie 
minstens ISO tot 160 persent van 

AANDRYWING 

Dit is bier waar die kamp
owerbede - die kampbourgeoisie 
- wat meesal uit Duitsers be
staan en wat verantwoording 
moet doen aan Russiese base, 
die lewe van die werkers ver
ge.!. Die opsigters word verplig 
om die sekere aantal arbeid 
te lewer en indien bulle af
delings dit nie doen nie, word 
bulle daarvoor gestraf. Vir die 
,voorreg" om bulle mede-Duit
sers te laat swoeg en sweet kan 
hierdie base wat in baie geval
le Kommuniste geword bet, lang 
hare dra, warm klere aantrek, 
in verhitte vertrekke woon en 
soveel eet as wat bulle wil. Geen 
wonder dus dat bulle terwille 
van selfbehoud meedoenloos op
tree nie. 

STEEDS MEER 

Sodra een afdeling arbeiders 
daarin geslaag het om hul vas
gestelde hoeveelheid arbeid te 
verrig, word die hoeveelbeid 
werk wat bulle per dag moet 
doen, vermeerder. By voorbeeld 
as die werkhoeveelheid vandag 
10 is, is dit more 12, en oor 'n 
paar weke maklik twintig. So 
word die werkstempo altyd boer 
en boer opgejaag totdat die 
arbeiders blote masjiene word. 
Tydens Mei 1944 was die produk
sie van die fabrieke by die kamp 
250 ton per maand. Twee jaar 
later in 1946 was dit meer as 
1,000 ton per maand sonder 
a.ddisionele masjinerie of a rbel
ders. 

In hierdie fabrieke geld die 
leuse: altyd meer werk meer 
spoed sender ekstra voedsel. 

VOEDSEL 

Die voedsel in die kamp be
staan uit swart brood - as 
daar is - 'n bletjie pap of 
waterige sop van vis gekook 
sonder dat die binnegoed of 
koppe afgesny of uitgebaal word. 
Die maaltye is nooit afgewissel 
nie en bet selde uit kragopbou
ende voedsel soos groente be
staan. Soggens is dit sop; mid
dae weer sop: 'n bietjie pap en 
brood en saans net sop en kof
fie. 

Elke stukkie kos word afge
weeg. Elke gevangene kry 500 
gram sop en 250 gram pap per 
maaltyd. So word daar ook 
met die brood te werk gegaan. 
Diegene wat nie meer kan werk 
nie weens koue en verbongering 
ontvang daagliks 500 gram 
brood, ('n balwe bakkensbrood
jie) , as die voorrade so is. Arbei
ders wat nie hul werk kan klaar
kry nie, ontvang net 600 gram 
per dag terwyl die gelukkiges 
wat dit regkry om die taak wat 
bulle opgel~ is, te voltooi, 800 
gram brood per dag ontvang. 

GEEN VOEDINGSWAARDE 

Die brood is egte~ nie 'n pro
duk wat in die Weste bekend 

is nie. Dit is van so 'n swak 
gebalte dat as dit twee dae oud 
is, dit oneetbaar is en diegene 
wat waag om daarvan te eet, 
word dodelik siek, vertel 
Woderich. 

Amptelik moet die gevangenes 
alma! 1,800 kalorle per dag 
ontvang. Of die kos soveel 
krag beslt bet, val te betwy
f el. Dit bestaan boofsaaklik uit 
koolbidrate sodat die sterfte
syfer in die boogte gespring bet 
weens ondervoeding, en swere en 
siektes onder die gevangenes uit
gebreek bet. 

Woderich beskryf die kampe 
as ,grusame eenbede waar dood 
koue en ellende beers ... " 

Die ander getuienis is van ~n 
ander aard en kom van sir 
David McDonald, direkteur van 
die maatskappy wat so pas 
filmopnames naby Kimberley 
gemaak het vir 'n rolprent met 
die naam van Diamond City. 
Hy bet ges~: 

,.Die delwers het aan my 
ges~ wat om te doen nog 
voordat ek aan bulle kon se 
wat ek van bulle verwag. In
dien ek Engelse moes gebruik 
bet sou dit my weke genecm 
het om bulle te leer." 

Van die polisierekrute wat 
die tonele van die stormloop 

Sedert September is 56 kiste 
klere ter waarde van meer as 
.£4,000, 12 klste skoene ter 
waarde van £440, 380 voedselpak
kies ter waarde van £1,830 en 49 
bale rou wol na Duitsland ge
stuur. AI is daar bflrigte dat 
toestande in Duitsland verbeter, 
is die nood onder die Duitse 
volk nog ontsettend groot, aldus 
die omsendbrief. 

DAHA (Kaapstad) kondig 
Intussen word die a rbeiders 

gedurig bearbei met Kommu
nistiese propaganda en diegene 
wat uit swakheid die prooi van 
hierdie propoganda. word, kry 
da.delik beter behandeling, meer 
kos en hoef nie so swaar te 
werk nie. 

--------------- 1 verder aan dat bulle nou ook 'n 
pakkettediens ingestel bet. Van
af 15 Desember is daar ook 'n 
nuwe pakket ,.Kapstadt" be
skikbaar wat deur DAHA voor
sien word. Dit bevat onder 
meer vet, koffie, suiker ens. die 
prys hiervan is £1 2s. 6d. 

'n V erwoestende tornado het 
die dorpie Louis Tricbardt Son
dagmiddag binne enkele minute 
in puin gel~, berig Sapa. Skade 
van naasteby £100,000 is aange
rig. 

. Aancle\e v\t 
l\noo.ooo asseb\ie\\ 

...... 1111\\\1\\\ll~\~ 

Terwyl die tafelbediende besig is om 
sy gedekte tafels na te sien, hoor hy hoe 
die Sjef en die Hooftafelbcdiende die getal 
passasiers, wat vir ete gaan aansit, bereken. 

Dan, asof op die maat van die wiele, 
hoor hy hoe die getal vermenigvuldig . . . 
200, 400, 4,000, 400,000, 4,000,000 ! 

Dit is die taak waarvoor die verver
singspersoneel van die Suid-Afrikaanse 
Spoorwee iedere jaar te staan kom ... vier-

miljoen maaltye wat op treine en in eet
salonne die hele land deur bedien word. 

Dit is 'n reusetaak, want al die voor
afgaande berekenings, bestellings, verkryging 
en aflewering van voedingsmiddcls, moet 
met die ingewikkelde bewegings van 
honderde treine ingeskakel word. 

Dit geskied alles ongemerk agter 
die !:kerms, lank voordat u daardie welbe
kende ghong hoor wat aankondig dat u tafel 
gedek en u ete gereed is. 

'-

SUID·AFRIKAANSE SPOORWEE 
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DRINGENDE VEREISTE 
VIR NUWE STELSEL 
VAN STADSBESTUUR 

'n Verklaring wat vir die grootste deel onopgemerk in die pc:-rs 
vcrhygegaan hct, maar van ingrypende hetekenis is indien d ie 
voorneme bestaan om dit uit te voer, is die van dr. T. E. Donges, 1\tlinistc:-r 
van Binnelandse Sake, 'n week of wat gelede dat h urgemeesters deur die 
sentrale regering aangestel behoort te wor4 en dat daar spesiale opleiding 
vir rmmisipale amptenare aan univc:-rsiteite ingerig moet word. Die stand
punt van die Minister kan deur die 0.8. heelhar tiglik onderskryf word -
dit is een van die Beweging se heleidspunte. 

• Die munisipale stelsel in Suid
Afrika is vera! in die groot 
stede wat in terme van miljoene 
ponde werk, een van die duurste 
en ondoeltreffendste in ons land. 
Maar dit is nie net 'n kwessie 
van ondoeltreffendheid nie, die 
&telsel teen hom tot 'n klaaglike 
weerspreking van volksbeleid en 
laat t.oe dat mense wat 
dikwels totaal vreemd staan 
teenoor die Suid-Afrikaanse 
tradisie en opvattings, 'n 
beleid volg wat regstreeks 
indruis met die van die 
sentrale regtring sonder dat iets 
daaraan gtdoen kan word. 'n 

' Treffende bewys hiervoor is die 
gelykstcllingsbeleid van die 
Kaapstadse stadsraad, met sy 
stcrk kommunistiese verteen
woordiging. Die enigste ant
woord wat 'n regering wat vir 
apartheid staan totsover hierop 
kon gee, was 'n dreigement in 
'n koerant wat die regering 
ondersteun, dat mettertyd 'n 
ander boofstad gesoek sal moet 
word \ir die wetgewende rand 
omdat parlementslede gegrief 
word deur die praktyke in 
Kaapstad! Met ander woorde 
onrcgstreekse dwang soos di~ 

wat 'n klient teenoor 'n bcsig
heid kan gebruik, is die enigstc 
wapen waarmee die sentralc 
rcgerlng 'n weerbarstige stads· 
raad kan of wit antwoord -
maar alle stede in die land il 
nle wetgewcnde boofstede nie! 

DEELTYDSE BESTUUR 

Soos die posisie tans is, worr· 
stede bestuur deur 'n sta~sraa• 
wat gckies word deur stemgc 
rcgtigde inwoners, en die kwali 
fikasies vir stemreg en kies· 
proscdure in die stede ver
skil aansienlik in die ver· 
skillende provinsies en selff 
tussen dorpe en '8tedc var 
dicselfde provinsic. Burgemees 
ters word gewoonlik net vir eer 
jaar gekies en lede vir drie jaar 
Hierdie mense wat die septe• 
swaai oor die stad is deur di• 
bank deelty<ls bela!'! met die be· 
stuur, en ontvang gt>en of weinir 
vergoeding vir hul dien!>te. Uif 
die aard van die sank wy die 
prokureur of dokter wat burg~
meester of stad'>raad!>lid is, meer 
tyd aan sy private professie, van 
£2,000 of £8,000 as aan die van 
die stad met sy £15,000,000 of 
£20,000,000. Bale van bulle 
beskou dit maar as 'n ere
poslsie wat teen aansienlike 
koste verower moet word en 
meer dikwels sonder veel reken
skap behou kan word weens die 
opvallendc gebrck aan belang
stelling by die publiek. Behal
we vir komitees oor verskillende 
aspekte van stadsaangelecnt
hede wat die een of ander tyd 
moet lnruim vir 'n vergadering, 
worll die beslissings geneem op 
'n manndelikse vergadering wat 
hoogstens drie of vier uur duur. 

1\fiLJOEII.'E 

En wat is die omvang van 
hierdit> beslissings? In terme 
van geld raak dit miljoena ponde 
en van mense honderdduisende 

inwoncrs. Die stadsraad van van die stadsraad. Watter ann
Johannesburg se j ongste be- moediging hierdie hoe belastings 
groting het £23 miljoen pond I verskaf aan j ong gt>troudcs om 
bedra teenoor slegs £19 miljoen hul eie huise te bewoon wanneer 
van die 'J:ransvanlse Pro\in- meeste nog driekwart van die 
!liale Raad, terwyl di~P Kaap- koopsom moet teen t>n in 
stadse stadsraad h ierd ie jaar maamdelikse paaiemente \'an ll5 
begroot vir meer as £13 miljoen tot £20 moet terugbetanl, be
teenoor £15 miljoen van die hoef geen verdere beredenering 
bele Kanpland. nJe. 

Met ander woorde 'n klein 
groepic mcnse in min ot mcer 
ereposte - waarin bulle gc
plaas is onder 'n stelsel wat 
geen groter else stet ten op 
sigte van bevoegdheid, kennis 
en crvaring nie as die vermoe 
om deur middel van persoonlikc 
propagande en met behulp van 
'n vloot motors 'n meerdcrheld 
kiescrs uit 'n belanglose publick 
na die stembusse aan te karwei 
nie-beslis oor groter of gelyk
&taande bedrae as wat 'n hele 
provinsie oplewer-vir doeleindes 
van onderwys, gesondheid, open
bnre paaie en ander dien!>te in 
belang vim 'n bevolking wat v ir 
die grootste deel nog die stede
like bevolkings ook insluit . 

~USBRUIK 

Hoe hierdie geld misbruik 
word, bet voor die oorlog geblyk 
uit die beslissings van die 
Johannesburgse stadsraad ten 
opsigte van aankopc in die 
buiteland. Buitclandse tenders 
ten bedrae van honderdduisende 
ponde is afgehandcl bloot op 
grond van sentiment sonder die 
minste inagneming van bcsig
heidsbeginsels. Dit bet dikwels 
1'ebeur dat tenders van Britsc 
firmas aangeneem is wat dubbel 
>a hoog is as di~ van vastelandse 
fabrikante. 

Dit is dan ook 'n algemene 
'lerskynsel dat die uitgawes van 
·tadsrade dwarsdeur die Unie 
)pwaarts bcur en steeds on
iraagliker taste op die stede
'ike belastingsbetaters laai. Tot 
vatter verhouding hier die sty-
1'ing tot die vermeerdering in 
''levolking stann, blyk u it die 
;yfers vir die vyftien jaar tu<;
en 1021 en 1936. Terwyl Kaap
tad se bevolkingsaanwas 62 

-.ersent was, het sy uitgawes met 
140 persent toegeneem! 

HO£R BELASTINGS 

In Kaapstad was die belasting 
1p eiendom in 1945 vasgestel op 
'Hd. in die £, terwyl die oor-
1pronklike wctlike beperking 4d. 
In die £ was. Vandag is die be
tu.,ting 6&d., dit wil se reeds meer 
a'! die helfte boer as wat die 
Provinsiale Administrasie M die 
hoog-.te tarief bepaal het. En 
die gevaar bestaan dat dit nog 
steeds a! styg. 

Soos dit tans is, bcteken dit 
dat iemand wat 'n huis wat vir 
£3,000 gewaardeer word - en dit 
is maar 'n beskeie huisie teen 
die huidige pryspeil - £80 per 
jaar aan belasting moet betaal 
of byna £7 per maand, wat am
per gelyk staan aan die huur 
van 'n middelmatige huis. Die 
eienaar word dus feitlik in die 
posisie gestel \'Un 'n huurder 

SENTRALE BEHEER 

Wat nodig is, is dat die scn
trale regering groter verant
woordelikheid neem . vir die be-
stuur van stede sowcl wat gelde
like toesegging as toesig betref. 
Dit bring va.nself mee dat die 
bestuur van die stad tocvertrou 
moet word aan opgeleide per
sone in voltydsc diens. Die ge
brek aan bclangstclling vir mu
nisipale sake is gcnoegsame be
wys dat so 'n stap nie deur 
stadsbewoners gewraak sal word 
nie. Hul belange word in elk 
geval nog verteenwoordig deur 
plaaslike verteenwoordigers wat 
die voltydse burgemeester by
staan. Daar kan dus gehoop 
word dat dr. Donges se uit
lating nie net by 'n menings
uiting sal bly nic. 

Masjien Wat 
Kan Dink 

'n Britse dokter het 'n t>lek
trie'ie toestel gebou wat by be
weer in staat is om te dink soos 
'n men.,. Indien die bt'gin'>t>l 
tocgepas word in 'n ,brein" Yan 
,·eel groter omvang 'erklaar 
by, sal dit geleer kan word om 
'ikaak te speel. Die dokter, \\'. 
R. Ashby, is 'n spesiallteit in 
gt>t>stelike versteurings en ht>t 
die masjien gebou om hom te 
ht>lp in sy studie van gcestt>lilte 
krankheid by mense. 

Hy verklaar dat die belang
rikste verskil tussen sy uitvind
sel en ander soortgclyke 
masjiene is dat sync vir hom
self kan dink en hom by hon
dcrdduiscnde verskillcndc toe
stande kan aanpas. Die begin
sci waarop dit werk is dat vier 
magncte gckoppel is aan ver· 
skillende elektricsc strome. As 
die ,brein" in sy normale toe
stand is, kleef die magnete aan
mekaar. As cnigiets die ewe-
wig versteur, kan dit 27 elek
triese strome gebruik om sy 
ewewig te herstel, wat beteken 
dat dit 390,625 metodes kan ge
bruik om cnigiets wat sy ewe
wig bedreig, te weerstaan. Teen 
die snelheid van clcktrisiteit be
wceg dit deur die 390,625 ver
bindings totdat hy ~ie ·regte een 
kry. 

f ,DIE O.B." word gedruk deur Pro 

Ecclesla-Drukkery Beperk, Stellen

bosch, vir die elcnaara en uitgewers: 

VOORSLAG (Edma.) Beperk, Groote 

Kerk·g~bou 703, PoabWI 1411, 

Kerkplela, Kaapatad. 

I 

ROBERTSON SAMEL 
£225 IN 

Die Robertson-l<ommando bet Fondsdag in die Stadsaal 
gehou op 27 Noyember, en op hierdie geleentheid £225 
ingesamel, danksy die ywer van Kommandante Hester 
f{loppers en haar ywerige Brandwagte. 

Die Adjunk-K.G., gcnl. J. A. 
Smith, het die aand 'n goedby
gewoonde vergadering toege
spreek, en 'n beslclendc toc
spraak, soos net hy kan doen, 
gclcwer. By hicrdie gelcentheid 
was daar ctlikc of!isiere en 
Brandwagte van Montagu, Bon
nievale en Rawsonvllle teen
woordig. 

Die vroue-kommando wat die 
reusetaak van die basaar aan
gepak het, is vas beslote om 
volgende jaar die K.G. by 
Fondsdag tcenwoordig te he, en 
om dan minstens die opbrengs 
tc verdubbcl. Hulle begin 
reeds nou ul met voorbereiding!> 
vir die volgcn<te Fondsdag. -
(Korr.) 

Natu relle Verenig 
'n Verenigde naturelle-organi

sasie is 011 16 Desembcr in 
Bloemfont..-in gcstig toe die 
African National Congress E'n 
die All-African Convention 
beslui' het om saam op te tree 
in hul \t>rset teen blanke oor
het>n.ing en die kleurslagboom. 
Danr i'l besluit om aile instel
lings te boikot wat die natu
rt>lle nie regstreekse ,·crteen
woordiging in die regering gee 
n ie. Kwuai taal is by die 
gelcentbeid gebesig. 

SAN LAM 
verhoog sy 

BO NUS 
·na 

£1/l/0% 
(Jaarliks Saamgesteld) 
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3()STE 

BOEKJAAR 

~t\NLL\~ ) _SJ_( 

A 
Suid-Afrikaansc Naslonale 

Lewensassuransic-maat
skappy Beperk 

Hoofkantoor: 
WAALSTRAAT 28 

KAAPSTAD 

Hlerdle aterlt vervaardlgde, draagbare R~MINOTO:S is 'n tdeale geakenk vtr 
die atuderende aeun of dogter. Hy sl\1 ~lftcr volmaak aan a!le hulaverelat.a 
voldoen. HJ ll maltllk om te sebrulk, kompakt om weg te bere tor !ewer by 

goel tlkwerk. 
Sy at~rlt raamwerlt en stewlie konstruksle maak hom bestand teen jare en 
Jare un relae In aile toestande. ONTHOU REMINOTONI IDEAAL VU!i :6IB 

HUlS EN VIR DIE REISIOER. 
Ole v1nnlg~ DRAAOBARE TIK~tASJIE.'I. luultse-model 5, Is ISle voUedlgste 
dra~bare tltmasj!en v1r alsydlge tlkwerk en het meer elulltluslewe tenmerlte 

as enige ander draagbare tlkmasjlen. 

SLEGS £24 I I 0 I- KO:O.'T.-\."T 

Deposito £3/5/- - Twaatf maandelikse paaiemente ' 'an £ 1/17/6 

6 TAKKE 
POSBESTF.LLINGSAFDELING: 
POSBUS 2721 KAAPSTAD 
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