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ENGELSE PERS 

SWYG OOR 
VERKIESINGSBO M 

i 

Die regering se" politieke 
speurdiens is nog steeds 
besig om getuienis in te 
samel wat die sogenaamde 
verkiesingsbom van die 
regering op die aangewese 
oomblik sal laat ontplof! 

Verlecle week bet Die 
O.B. die speurbedrywighe-

Die O.B. verueem dat 
die regering die insame
ling van getuien is uit die 
bande van die gewone po
lisie geneem bet en toever
trou bet aan 'n klein keur
bende v a n ,politieke" 
speurders. 

de in Kaapstad en Stel- Hoewel d it lankal be-
lenbosch bekend gemaak. kend is dat die regering 
Berig is ontvang dat genl. v.oornemens is om sekere 
Heimer Anderson tegely- vooraanstaande Afrikaners 
kertyd in Pretoria onder- in hegtenis te n eem en van 
vra is. Verneem word dat hoogverraad aan te kla 
die speurders by hom 'n omdat bulle dan geduren-
bloutjie geloop bet. Sy de die oorlog met die vy-
standpunt is dat as by oor and sou geheul het; en .: 
bomself informasie kan alhoewel die bedrywighede 
gee, by dit in 'n hof sal van die politieke speur-
doen; en voorts dat hy )lie diens • in hierdie verband 
gewillig is om ten aansien ook reeds beke.;_d geword 
van 'n politieke verhoor het, swyg die Engelse »ers 
informasie teen mede- nog soos die graf oor die 
Afrikaners te verstrek nie. hele aangeleentheid. Bier-

Die Vaderland berig dat die pers verkies blykbaar 

I 
twee politiel{e speurders om sy Jesers in onkunde 
na Durban afgereis het om te hou totdat die sielkun-
daar getuienis te gaan in- dige oomblik vir bekend-
win. making aanbreek. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·Militante 
Liberalisrne 

In V.S.A. 
,Die regering van die Verenigde State moet aile finan

sii!le steun onttrek van enige Amerikaanse staat of privaat 
inrigting wat segregasie tussen negers en blankes prakties 
toepas. Segregasie is moreel verkeerd en een van die grootste 
fabels in die Amerikaanse geskiedenis", lui · die militante en 
liberalistiese aanbeveling van die kommissie van ondersoek 
na menslike regte in Amerika wat hul besluit so pas bekend 
gemaak het. 

Pres. Truman het hierdie kom-

Die Grootraad van die Osse
wabrandwag gaan op 11, 12 
en 13 Nov. in Johannesburg 
vergader onder voorsitterskap 
van ds. S. J. Stander. 

Ooreenkomstig staande bevele 
sal die Gebiedsleiers en Afde
lingshoofde soos gewoonlik vol
ledig verslag doen aan die op
pergesag van die beweging oor 
hul werksaamhede gedurende 
die afgelope jaar. 

Dit het gebruik geword dat 
die Grootraad sy sitting afsluit 
met die uitreiking van 'n verkla
ring wat gewoonlik die houding 
van die Beweging op 'n bepaal
de tydstip vaslc. 

· 1\feer bepaal<l in kringe buite 
die O.B. is die belangstelling vir 
vanjaar se verklaring gaamle 
omdat 'n algemene verkiesing 
op hande is en die uitspraak 
daaroor nuuskierig afgewag 
word. 

VERLEDE JAAR 
O.B.-lede herinner hulle daar

aan dat die Grootraad verlede 
jaar tydens sy sitting 'n uitno
diging van die A.P. ontvang het 
om bulle kongres by te woon 
en dat verlede jaar se verklaring 
onder meer gelui het dat ,(1) 

die O.B. homself bereid verklaar 
om tot enige volksverkiesings
front toe te tree wat die bevei
liging van blank Suid-Afrika na
streef. 

,(2) Voorwaardcs wat die O.B. 

missie verlede jaar benoem na 
aanleiding van die groot aantal 
,lynch"-gevalle en opstootjies 
wat daar die afgelope jare tus
sen blankes en negers plaasge
vind het. Hulle taak was om 
na ondersoek wetgewing aan te 
beveel vir die beskerming van 
menslike regte in die V.S.A. 

PARTYPOLITIEKE 
OMMESWAAI IN 

BRITTA NJE 
Hul bevinding lui dat die Ame

rikaanse vrees vir Kommunisme 
een van die redes is waarom 
sommige persone se menslike 
regte vertrap word. Voorts word 
aanbeveel dat die Amerikaanse 
kongres sy finansiele steun out
trek van alle state en inrigtings 
wat segregasie op grond van ras, 
kleur en nasionaliteit prakties 
toe pas. 

,Die oogm"erke van die volk 
moet wees om die vier essen
siele regte van elke mens -
persoonlike vryheid, burgerskap 
en die voorregte wat daarmee 
saamhang, .vryheid van spraak 
en gelyke kanse vir elkeen -
aan elkeen te verseker, afge
sien van wie hy is, waar hy bly 
of van watter ras of geloof en 
oorsprong hy is." 

Die gebruik van apartheid wat 
in die Suidelike State bestaan 
waar negers van die blankes 
geskei word terwyl daar voor
gegee word dat hulle gelyke reg-

'n Politieke ommeswaai in Brittanje wat moontlik op 'n 
neerlaag vir die Arbeidersparty in 'n algemene verkiesing 
mag uitloop, word weerspieel deur die uitslae van die muni
sipale verkiesings in Brittanje waarin Churchill se Konser
watiewe Party meer as 600 setels op die ander partye verower 
bet. Die regerende party het 683 setels verloor. 

te geniet, is oorsaak van ,een 
van die grootste mites in die 
Amerikaanse geskiedenis." 

Die Kommissie dring by die 
kongres aan om meer as 20 nu
we wette aan te neem om ,die 
V .S.A. nader te bring aan die 
bistoriese doelstellinge van 
menslike vryheid en gelykheid.'~ 

Of die Amerikaanse volk, en 
vera! die inwoners van die Sui
delike State, akkoord sal gaan 
met hierdie militante liberalis
me, val sterk te betwyfel. Die 
aanbeveling van hierdie kom
missie strook egter heeltemal 
met die opvatting van die V.V.O. 
waar die nie-blanke rasse selfs 
die magsewewig het. 

Na Sapa-Reuter berig het die 
Konserwatiewe Party 634 setels 
bygekry en 17 verloor; die Ar
beiders het 683 verloor en slegs 
42 bygekry; die Liberate Party 
het 49 bygckry en 49 verloor. Vir 
die Kommuniste was die uitslae 
ook ontmoedigend. Hulle het 
geen wins behaal nie en moes 
nege setels afstaan. 

Churchill het die uitslag van 
die verkiesing beskryf as die 
grootste gebeurtenis sedert die 
verkiesingsramp wa•. die land in 
1945 getref het. As oorsaak vir 
die politieke ommeswaai word 
die onvermoe van die Britse 
regering om die ekonomiese 
krisis te beeindig, genoem. 

aan ander saamwerkende orga
nisasies stel, en wat hy bulle 
ook gun, is (a) behoud van elk
een se identiteit en beginsels, 
en (b) dat geen blanke organi
sasie byvoorbaat van hierdie 
samewerking uitgesluit is nie. 

Vir hierdie samewerking eis 
die O.B. vir homself geen parle
mentere setels nie. 

,.(3) Die O.B. is bereid om 
voorstelle tot sulke samewerking 
te ontvang." 

Op bierdie grondslag bet die 
O.B. en die Afrikanerparty me
kaar sedertdien gevind en van
dag beers daar 'n hartlike ver
houding tussen die twee orga-
nisasies. 

.· · HOFMEYR-· 
KLEURBELEID 
Tydens 'n V.P.-vergadering op 

Oos-Londen wat deur mnr. J. 
H. Hofmeyr, Minister Yan Fi
nansies toegespreek is, is by 
g.-vra of hy met sy verklaring 
tydens clie Hottentotsholland 
tussenverkiesing bedoel het dat 
hy ten gunste daarvan is dat 
naturelle en Indicrs deur natu
relle en lndiers ih die parle-
ment verteenwoordig moet 
\\Ord. Hy bet geantwoord: 
,Ja sekerlik. Ek glo dat dit 
uiteindelik moet kom.'' 

Ds. S. J. Stander 

~ - -· ···----------····t 

Soos In 
Vorige E.eu 

Simbolies van die ver
ou derde en ondoeltreffen 
de Britse parlementere 
stelsel, is die kleredrag 
van hierdie afdeling afge
leefde soldate wat deelge
neem bet aan die onlangse 
opening van die Britse 
parlement. Hul k leredrag 
beboort t~t die vorige eeu; 
so ook die Britse parle
mentere stelsel met sy po
litieke partye waarvan 
ons 'n loot in Suid-Afrika 
bet. 

H.N.P. Kan Nie Met 
O.B. Saamwerk 

Se Malan 
Dit is vir die H.N.P. net • 

so onmoontlik om vandal!: 
saam te werk met die Osse
wabrandwag wat die ,begin
sel van 'n gesagstaat huldig 
- 'n beginsel wat die teenoor
gestelde van die Nasionale 
Party se beleid is" as wat dit 
vir die party in 1933 on
moontlik was om saam te 
smelt ,met Imperialiste wat 
ook Iynreg van ons verskil", 
het dr. D. F. l\lalan, volgens 
Die Burger verlede Saterdag 
op Calvinia verklaar. 

Dr. Malan het hierdie onver
soenlike houding teenoor die 
O.B. ingeneem toe hom gevra is 
waarom die H.N.P. nie, net soos 
die Afrikanerparty, O.B.-lede 
sonder voorbehoud as lede van 
die party toelaat nie. Dr. Malan 
het die O.B. 'n onverdiende steek 
gegee toe hy in 'n verdere ver
duideliking die beweging beskul
dig het van die Russiese stelsel 

na te aap. Hy het gese: ,Die 
O.B. se hoofleiding glo daaraan 
dat die volkshoofde nie gekies 
woet word nie, maar bulle self 
aanstel, met 'n diktator aan die 
hoof soos die geval in Duitsland 
was en nog in Rusland is." 

Dit is onverklaarbaar dat juis 
dr. Malan hierdie wanvoorstel
ling die wereld instuur. Sou by 
dan vergeet het dat die Republi
keinse grondwet, wat by in 1941 
,,aanvaar" bet en wat die O.B. 
vandag nog aanvaar uitdruklik 
soos volg bepaal: ,Die staats
president word deur al die stem
geregtigde burgers gekies.'' -
Art. 4, klousule 4. 

In die lig hiervan is die rede 
wat dr. Malan aangee waarom 
dit vir die H.N.P. onmoontlik is 
om op die vooraand van 'n ''er
kiesing wat hyself ,,as die Iaaste 
kans van blank Suid-Afrlka" be
skryf, met die O.B. saam te werk 
eenvoud.ig verrasllend. 
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AFRIKANERS WORD EEN : 
SMUTSKRAGTE VERBROKKEL 

Die wiel begin , ·inniger draai in Suid-Afrika. Vir die eertile k eer in 
'n hele aantal jare b egin die politieke situasie 'n aanekyn kry wat vir 
na!4ionaah·oelende Afrikaners n ie m eer so skreeulelik eoos vroecr lyk nie. 
Daar is enersyds aanduidings dat nasion ale Afrikaners in die rigtin g van 
samewerk ing beweeg, en andersyds is daar onm iskenhare tf'ken~ dat die 
eertydse soliede Smutshlok begin opbrokk el in vyandiggesinde groepe. 
Dit is ' n nuwe en beslissende wending wat die politick nf'em . 

Die ramp van vcrdccldhcid hct 
nasionaalvoclcndcs gctrc! in 1940 
toe wyle gcnl. Hertzog uit die 
politick gcdwlng is. Vcldm. 
Smuts het sy solicdc blok aan
mekaar gcdruk binnckant die· 
raamwcrk van 'n skouspclagtigc 
oorlogspoging. 

\'ERDEELDIIEID GESTUIT 

In 1946 is die dolle vuart ,·an 
Afrikanerverdecldbt>id ,·ir die> 
ecrste keer ge.,tuit toe mnr . N. 
C. Ha\·engu, die lcwl'n.,lange 
,·rienrl ,·an w~·le genl. Hertzog, 
u., lt>ier ,·an die Afrikanerparty, 
teruggekeer het tot die op«>nbare 
le\\e. In die \Olg«>ndt' jaar h~>t 
Afrikaner<,amewt>rking b «' g i n 
koers n\t toe mnr. llan•nga en 
die 0.8.-leit>r, dr. J. F. ,J, van 
Ren'!burg, 'n ko"telike vt>rstand
houding bereik bet, waaruit 
noue same\\erking tussen <lie 
Afrikanerparty en die Ossewa
brandwag - wat 'n politieke 
testament van w~·le genl. lle;.-t
zog geerf bet - nog ~o;teeds vloei. 

Hierdic samewerking Is scdcrt
dien aangcdik dcur 'n oorccn
koms wat mnr. Havcnga, met 
dr. D, F. Malan, die hooflcicr 
varf die H.N.P. anngcgaan hct. 
'n Afrikancrblok, waarby nasio
naalgcsindc ' organisasics van 
klcincr formant hullc ook gc
skaar hct, het eindclik gedaantc 
aa'lgcnccm. 

:Xu aanleidlng ,·an b("sluite tt>n 
aansien \Un die Qr,.,ewabrand
wag \\at onlangs deur <li(" 
H.:X.P. op die part~· se Tran'l
,·aal.,e t>n Kaaplundse kongresst> 
genet>m is, bt>t die \'ree.. ont
staan dat die tengere Afrika
nerlllok kan intuimel a., gevolg 
van die nuwe kt•tt•rj:Jg van die 
H.~.P. tf'en dif! "ll'· .,voor .. t,ln
ders van 'n part~ lost• stant," 
m a.w. tt>("n die O~;.,,•wabraml

wag. Hierilie drot>wige moont
likheid i& egter gPlukkig wrw;\'
der deur mnr. llan•nga se vroeg
tydige en besliste optrt>de vcor
verleJe week op 1\lem(') in die 
Vry!!tuut. 

GEE~ IDEOI,OGIF.:SE TWIS 

Die Icier van die Afrikancr
party hct uitdrukl!k ondcrstrccp 
dat hoewel hy nlc die ideologic 
van die O.B. ondcrskryf nic, hy 

bcslis nie met die O.B. daaroor 
gaan baklei nie. Inteendeel hy 
ag die O.B. se hulp by. die ver
Jdcsing noodsaaklik. In die 
pra.ktyk betcken dit dat mnr. 
Havenga bale duidelik aan sy 
bondgenoot, dr. D. F. Malan, 
hoofleier van die H.N.P., tc kcn
nc gcgee het dat hy nie genoee 
nccm met 'n ideologiese twis 
met die O.B. oor partylose of 
gcsagstate op die vooraand van 
'n verkiesing wat terwille van 
die behoud van die blanke be
skawing gewen moet word nic. 

Dit is bierdie standpunt van 
mnr. Havenga, en die stellige 
,·erwagting dat dr. l\lalan daar
mee sal moet saamstem wat na
.,ionaalvoelemles die reg gee om 
verlig te voel dat 'n nuwe twis 
in Afrikanergeledere om vyf mi
nute voor twaalf opgelos is. 

Polit iek in 
Oen skou deur 

Waarneme r 

Aan die Smuts-front heers 
daar bedruktheid. Die ,gloric
rykc oorlogspoging" is 'n stokou 
propagandaperd wat al genade
brood begin ect. Die raamwerk 
waarbinnc veldm. Smuts sy bon
del so lank vasgekncl het, hct 
vcrdwyn. En diegenc wat die 
secrste gcknel is begin nou eie 
koers vat - en boonop nog in 
'n verkeerde bus! 

SPLr.-.'TER:\uWE 
~10:\"DER~G 

Die Dominiumparty van kol. 
Stallard wat 'n ruk gelede gaan 
le het en wat alma! dood gewaan 
hct, het weer opgestaan, nic 
aileen in 'n, nuwe gedaantc nie 
maar met 'n splinternuwc mon
dering! 

wee tocncmcndc kommunisticsc 
insypeling in die party. Hy gaan 
nou sy cic party lei C'n hy gaan 
die Smutsparty ,hand en tand" 
bcvcg. I>uar i!l nou drie Arbci
derspartyt> in ons land : 1\levr. 
Jes&ic McPherson se party wat 
van kommu nisme verdink word; 
die Veren igdt' ArbeidehparQ. of 
die l.\lndeley-party; en eerw. 
Cadman se Onafhanklike Arbei
der&party. D it klink nu 'n bietjie 
te vet•l ,·an 'n goeie ding e n 
liewer a'l om oor die partye se 
toekoms te ,·oorspel moet ' n 
men!> maar wag en kyk. 

Tcrwyl partystigting in Natal 
aan die ordc was is die stigting 
van die Unic Party ook aangc
kondig deur die sckrctaris, mnr. 
H. F. Allardicc, onderburge
meester van Port Shepstone. 
Lcde van die party moct Suid
Afrikancrs wees - glo nic uit
landers nic wat na 31 Mel 1910 
gcborc is. Die Untc Party ver
wag om gcnoeg kandidate in 
1948 vcrkics tc kry om 'n krag
tigc ,mindcrhcid" in die parle
mcnt tc kan wccs. 

D ie r igting en dit' koers van 
die nuwe partye is nog nie in 
alle opsigte duidelik nil'. ~faar 
dit wil voorkom aso! die stig
ting"' simptomatil's is ,·an 'n 
nuwe gees wat onder ons Engels
spre"ende lnn<lgenotl' bt>;:-in 
vaardig word. In <lie mate wat 
hul Yoorlopl'r. die Unionistiese, 
ou Suid-A!r iknans«> en Domi
nium par tye ("n seJr., die b u idige 
Verenigde Party Empire- ge 
or ienteerd was ("n io;, in dit>selrde 
mate, so "il dit voor kom, het 
die nuwe pnrb e ' n Suid-Afri
kaan.,e in'>lag gl'kr y. I nso,·erre 
hierdit• stclling juis is Ral Afri
kaner,; dit• n~;w~ part~·stigting"s 
,·an ons aml<'rtuligt' landgenote 
,·erwelkom. 

Arab!ese 
Teen 

I MM I G RASI EBELEI D 
HOU GE.E.N RE.KE.NING 
MET VO.LK SE KARAKTER 

.. ~let een Yun die magtigste be1>alende faktore in die lewe 
\:an 'n Yolk, van sy kultuur en tockoms, nl. die godsdiens, 
word geen rekening gehou in die keuring ,·an immigrante nie. 
Die eintlike karakter no ons ,·otk word bier deur die 
regering sonder meer oor die hoof grsien", skryf Die 
Kerkbode, amptelike orgaan van die ~ed. Geref. Kerke in 
Suid-Afrika. Die blad besl•ou die immigrasiebeleid \'an die 
owerheid as 'n ernstige bedreiging vir Protestantisme in Suid
Afrika. 

,Die onomstootlike bcwys hicr
voor Je in die nuwe skema om 
immigrante vir plaasarbcid uit 
Noord-ItaiHi en dele van Oostcn
ryk na die Unie te bring." 

KATOLIE K E 

Die blad skryf dat dit vcilig 
aangeneem kan word dat 'n aan
sienlike persentasic van die gc
wone immigrante Rooms-Kato
Jieke is. .~faar nou "i1 die re
gering immigrante ,-an uit&lui
tend Roomse geloof hierheen 
bring. Op ongeboorde \\}oM> "'al 
die Room s-Katolieke aanhunger't 
in die land vermenig'\·uldig word. 

Hierdie immigrante is bedocl 
vir die platteland, die vesting 
van Protestantisme. Ook hier 
sal die Protestantse karaktcr 

van ons volk aangetas word 
dcur Roomsc kcrkc, skole en 
hospitalc. Dit bctekcn nog mccr 
subsidies van die staat. 

Die blad docn 'n dringendc 
bcrocp op die Kerk om daar
tccn tc prostcstccr en roep ook 
die hulp in van die Suid
Afrikaansc Landbou-unie, om
dat die immigrasie 'n bedrei
ging inhou vir die beginsels 
waarvoor Gcus en Hugenoot 
gcly en gcstry hct. 

Di(" Italianers, met bul gods
dien<, wat gt>en <,keidslyn tussen 
blank ("n gt·kleurd \'oorop stel 
nie, sal onget\\.oyfcld bloedver
menging bcvordcr en ons sedes 
soos gcgrond op Protestantse 
beginscls, vcrswak, skryf die 
blad. 

KRUGERDAG OP 
BURGERSDORP 

Op 10 Oktober 1947, is Kru
gerdag op Burgcrsdorp gevicr. 
Die opkoms was tclcurstcllcnd 
vir 'n Boeregcmeenskap soos die 
van Burgersdorp. 'n Mens vocl 
dat met betcr organisasic, daar 
'n groter sukscs van hicrdic 
groot Boeredag gemaak kan 
word. As bewys hicrvoor dicn 
die feit dat met die herdenking 
van die Simboliese Ossewatrek 
op 8 Augustus 1947, daar 'n bale 
beter opkoms was en dit ten 
spyte Yan die felt dat daar toe 
baie min tyd vir organisasic was. 

'n Referaat is die aand in die 
stadsaal gelcwcr dcur mnr. An
dries Bester 

0
oor: ,Die Fonda

ment waarop die Staatkundc 
van President Kruger gerus 

AankJag 
Jode 

hct." Die President het sy stel
ling: ,Ek bely ook op staatkun
digc gcbicd, die cwige beginsels 
van die \Voord van God, op clke 
tcrrcin van die !ewe tocgepas 
en praktics uitgelewc." Spreker 
vocl besorgd oor die fcit dat 
ons in 'n ty,J Jcwc waarin kan
ticn-cienaars, en s!wmerkelkie
lcicrs, soms mecr gewild is as 
lcicrs, as mannc wat die Calvi
nlsticsc Gods(Jicns, soos Paul 
Kruger op nile tcrrcinc van die 
lcwe sock tuis tc bring. 

Geesdrif Vir 
0.8.-Dag 

Dit beet nou die Suid-Afri
ka.anse party en as hoofbeginsel 
het dit die belei<l van segregasie 
annvaar. Die party, wat glo oor 
hel'lwat fondse beskik, gaan sy 
eie wet>kbla<l - ·wit Suicl-Afrika 
- uitgee. Die stootkrag ugter 
hierdit> hesluite is die ,Council 
nf Europl'ans," wallr\·an kol. 
Stallard ,·oorsitter is en mnr. H. 
R. Abt>rcrombie, die sekretari". 
Kol. Stallard is die Ieier 'an die 
nuwt> S.A.P. en mnr. Abercrom
biE' word redakteur van die 
party se b!ad. 

'n Drci,:;brief wat \'olledig deur die Jewish Herald gepu
blisecr word, bring interessante feite in ,·erband met die Joods
Arabiesc !-.tryd in Palestina aan die Jig. Interessant is veral 
die Arn.biere se opyatting oor die om\'attende ,·ermoe en 
,·erbrciding van die krag , ·an hul Joodse \'yande. 

Lcktor mnr. Strauss \·an die 
U.K.O.V.S. was die hoofspreker. 
Hy hct 'n hcsondcr deur
tastendc en bl'siclende rede ge
hou wnt uitstckcnd die rcferaat 
van mnr. Bester aangevul het. 
Hy hct vera! daarop klem gele, 
dat ware' hcldc geloof moct he 
soos wat die Volksheldc wat ons 
vanaand verccr, gchad het. 
Daardic gc1oof moet deurstraal 
in al ons docn en late op elke 
tcrrein van die lcwe. Sonder 
daardic gcloof weifel ons. Son
dcr daardic gcloof sal ons name 
nooit as hcldc in die geskiedenis 
van ons Volk aangctcken staan 
nic. As dit ons ontbreek aan 
daardlc gcloofsvertroue dan is 
ons nie Volkslcicrs nie maar 
Volksvcrlcicrs. ' 

Die program is verder opge
luister dcur musiek en sang
nommers. Vroe;•r in die dag is 
daar kransc gele. - tKorr.) 

KAXO~ EILA~D.-Die kom
mando bet 0.8.-dag op ge-

• denkwaardige wy.,e gevi«>r op 
Donderdag 28 Oktober. Die 
mooi bcdrag ,;an .£82 i'l inge
-amel. 

'n Eer het die komm'lndo t e 
beurt gcval om Hoofgenl. Max 
Smuts in ons middc tc he. 
Genl. Smuts hct die verrig
tinge van die dag afgC'sluit met 
'n bcsielendc tocsprnak In die 
aand. 'n Pragtigc gees het 
onder die Afrikaners gchecrs 
- die voorsitter van die H.N.P. 
hct die Gcncraal na afloop van 
die vergadering kom groet en 
instcmming met hom bctuig 
oor sy standpunt ten opsigtc 
van samewcrking. 

In die namiddag bet alma! 
gescllig verkcer en fees gevier. 
"''·yfskiet wa!l baie gcwild; 'n 
fraai blcmpot en twcc asbak
kies is uitgcskict - en dit met 
halfkroon lootjies! - <Korr.> 

Mnr. Abercrombie is die 
sltrywer van ,Afrika se Ge
vaar" 'n Afrikaanse boek oor 
die kleurproblecm wat reeds 
in 1938 in Pretoria gedruk is. 
In 'n bylaag bcvat die bock 
die program van bcginsels en 
konstitusie van die Raad van 
Europcanc van Afrika wat glo 
in die!lelfde jaar gestig ' is. 

Dit is bekend dat die Smuts
{)arty <lie stigting van die nuwe 
S.A.P. as 'n ernstige bedrei
ging hC'<ikou, vera! in Nata) waar 
lmlii!rastrantheid duisende En
gelsspreltendes op hul agterpote 
lnat beland bet. 

DIE AR8EIDERSPARTYE 

Eerw. C. F. Miles-Cadman L.V. 
van Durban-N'oord, het heelwat 
g issings laat ontstaan met sy 
aankondiging dat hy bcsig is 
om 'n nuwe party, die Onaf
hanklikc Arbeidersparty, te stig. 
Eerw. Cadman het onlangs uit 
die Arbeidersparty bedank van-

Die brief is afkomstig van die • 
oppcrbcvclhcbbcr van die Ara
biesc Jcugbond en is gcrig aan 
Bcn-Gurion, Ieier van die ,Joodse 
So s i a I i "tie"' e Arbeidsparty; 
Froumkin, lt'i<•r ,·am die inter
nusionul<' ,8nai Britb" (die 
h o o g s t e Yr)ml'sselaars-orde 
wuaraan slegs ,Jotle mag be
hoort); Baharav, l~ier van die 
intunasionale Joodse Bond om 
anti-s<•mitisme te bC'stry; Hofin, 
hoof vun die Joodso g<•ldmag in 
Palt'stina, <'n aan Shcnkar, Ieier 
\'an die Jood'lt' nywerhede in 
Pah•stina. 

In die brief, wat die datum 
van 12 September dra, word vcr
klaar dat die oppcrbcvel van 
die Arabicsc Jeugbond hierdie 
Joodsc lcicrs skuldig bcvind het 
en dat hullc binne dric maande 
doodgcskict sal word afgcsien 
van waar hullc mag wecs. 

DIE AA:\"KLAG 
Hullc is van die volgendc oor

trcdings slmldlg bcvind: 

1. Dat hulle internasionalc 
propaganda vir Sionistiesc docl
stellinge maak en dat hullc uit 
hoofde van hul invloed die oor
saak is dat Palestina, die hciligc 
land van die Arabiere, vcrdccl 
moet word tcrwillc van die skcp
ping van 'n Joodsc staat. 

2. Dat Joodsc intcrnasionalc 
kontaktc en geldmag met behulp 
van die vrymesselary, onder allc 
volke en rasse, aanlciding gegcc 
hct tot die stuur van 'n kommis
sie van ondcrsoek deur die 
V.V.O. na Palestina. 

3. Dat die intcrnasionalc geld
mag van die Jodc die oorsaak is 
dat die Arabierc vandag moet 
veg om hulle tockoms te vcr
seker. 

Die brief sluit met die vcrkla
?ing dat die Arabiere met die 
hulp van ander aoti-Joodse or
ganisasies die !deale van die 
Jode om 'n Joodsc staat in Pa
lestina te stig, sal verydel. 

Duitse 
Teen 

Middel 
l·ering 

Duitse wctcnskaplikes maak 
dnarop annspraak dat hulle 
suksesvollc mctodcs uitgevind 
hct om mcnsc van tering tc gc
nccs. 

Dr. Rudolf Dcgkwitz, voorsit
tcr van die komitcc vir tering
navorsing, hct nuwe hoop in 
die harte van baie Jycrs geplaas. 
N'a bcwcring Is sy mctode van 
bchandcling so !luksesvol dat 98 
perscnt van die gevallc wat hy 
bcha ndcl ht•t, gcn<'es het. 

Dr. Otto Koch, ' n mediese 
rofcssor maak ook daarop 

nanspraak dat hy tcring p1et 
groot sul:scs behandel. 
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HoNePo SAL NIE TEE 
JODE DISKR~MI EER 
N!IE 

Die meningslwlonune Yan 
die Kaa.pstadse oggendbland, 
The Cape Times, clicn a.l Yir 
'n gcruime tyd as die forum 
waarin die llercnigdc Nasio
nale Party se Jodebeleid uit
gepluis word. 

Van Joodsc l<:tnt word bewccr, 
<leur mnre. J . ~ossel en I . li'ranl{ 
dat die H.~.P. nic anti-,Joods 
is nie en dat die pa•·ty die on
dcrstcuning ,·an die ,Joodsc be
\·oJ.lting vcnlien. Hullo proht•<•r 
hul bewering st:taf deur a:m
halings oit briewe wat hnlle \'an 
vooraan5taande H .X.P.-Iciers 
ontYang hot en waarin dit• ,·er
sel•ering gegcc wonl dat di<' 
H.X.P . nie anti-Joods is nic. 

\'an die lmnt van die H .X.P. 
word die teenoorgcstcldc bewccr 
deur mnr. Eric Louw nm Kaap
stad wat op sy beurt JH·obccr 
om sy stanclpunt to \'erdcdig 
deur kongres- en raadsbcsluito 
van die H.X.P . a:m tc haal 
waaruit volgens hom duidt•lil< 
bi;,·k dat sy party beslis anti
Joods is. 

DI!\fiGRASIE 

Na aartlciding van hicrdic on
selierhcid oor die H.XP. St' 

Jodebelcid het dr. Malan, die 
hoofleier van die party, 'n on
derhoud aan Die Burger tocgc
staan waarin hy verl<laar hct 
dat oorecnkomstig die ,ncct·gc
lcgde partybeleid" sy party nic 
anti-Joods is nie. Hy et·ken dat 
'n Joodse problcem ontstaan om
dat ,die Joodsc ,·olk gccn na-

99Doen Weg 
Met 

Provin§iale 
Stelser9 

'n JP!eidooi tint die stelscl v:m 
Pt·ovinsialo l{adc weggcv<'<'J.:' 
moet word omd:tt <lit nic in 
stuat is om die diensttl wat 
aan hom toet'ertrou is, waa1· 
te neem nie. is dem· dr. A. 1\£. 
l\Ioll, L.V. vir Rondeboscll, in 
Kaapstad golewer. 

Dr. :::O.Ioll het verklaar dat sy 
ondervinding op die NasionAlc 
Gcsondhcidskommissic hom oor
tuig het dat die Provinsialc 
Rade nie in staat is om dio 
gesondheidsdienste \'an die 
land tc behartig nie. Hy het 
dit ook aan die regcring gcse. 

Die Provinsiale stclscl diPn 
gcen werklike doc! nic. maar 
verhinder dikwels die p,laddn 
funksionering van die staats
masjinerie. Spr. het voorbC<'l
de aangehaal van hoe bclaglik 
die verdeling van die pligtc is 
en daarop gewys dat Provin
siale Rade nie wcrl<lik oor die 
provinsics regeer nic. Die taal< 
rus in die hande van die. nd
ministrateur en diP. TJitvoercn
Komitee. 

Dffi CHOLER.-\-EPIDE:\frE 
in Egiptc eis nog steeds mccr 
!owens en die sterftc~yfcr hct 
nog nie afgenecm nie. Daar 
sterf gemiddeld tussen 300 en 
400 mense per dag. ~uwe gc
vallc breck nog steeds uil. Die 
moontlili:heid om krygsw<!t af tc 
lwndig, word oorwccg. Dit sal 
die regering in staat stcl om 
die land sc kragte vir bestry
ding te mobiliscer. 

Die Unie tref reeds voorsorgs
maatre~ls indien die epidemic 
dalk na Suid-Afril;;a uitbrci. 

A 

SE MAlAN 
sionalc tuiste hct nic en dat 
soclra hul gctal::;tcrl<tc il} enige 

· land 'n sckcrc pcrscntasic van 
die bcvoli<ing oorskry, dit 'n ras
scproblcem daar skep. Anti
Scmitismc Is dan die onvermy
dclikc gcvolg." Gena of hy die 
Jodcprobleem wil op!os deur 
verdcre immigrasie stop te sit 
het dr. J\•Talan geantwoord: ,Ja, 
bcslis". Dr. :Malan bchou \·ir sy 
party cgtcr die reg \'OOr om na
familicbctrckltinge \'an reeds 
ge\·estigde Jode in die land toe 
tc laat sowel as \·an persone om 
te \·oorsicn in hul godsdicnstigc 
en kultuurbchoeftes. 

DI:::>KRL\IIX .-\SIE 

,Bcoog die 1'\asionale Party 
binnclandse d iskriminasie teen 
gevcstigdc Jodc?" is aan dr. 
J\Ialan gena, waarop hy geant
woord hct: ,\Yat sy neergelegde 
bclcid bctrcf staan die party 
cwcmin •·ir wctgcwcnde maat
rc(]ls wat tussen Jood en nie
Jood disluimineer.'' 

,.Maar wat omb·cnt die he~luit 
van die party so P:t:ll'l-lwng-res 
in 1939 wat die i nvocrin~ Yan die 
lJcrocpsl;;wotit gc-t'iS het as be
sl<t•rming te!'n tc gl·oot Joodse 
indringii1J,:'?'' \\'Us hic1·op gen·a. 
Dr. l\Jalan het gcantwoonl: ,By 
die Cr:ulocl<se l{ongres \'an die 

\·olg<'nde jaar is 'n poging aan
gewcnd om <li1 in die bf'leid~JH'O
gram \'an die party opgcnecm te 
lu;,·, maar dit is nwt ucsli~thcicl 
afge;,tem. Ry implil<a~ie i>- die 
be~luit van die \'Ot·i:,:-~ ja:u toe 
herro<·p". 

Adv. Eric Louw sc wctsont
wcrp in 1939 wat dcur die 
H.N.P. onderstcun is ,.b<'\'at 
geen bepaling wat binnclanrl
se di~luiminasie bcoog nic", 
het dr. 1\falan op 'n andcr 
vraag gcantwoot·d. 

UITBlJITIXG 
Gena of die Jod<• as gcmecn

skap nic gcncig is om sel<si<'s 
van die bevolking uit tc buit nic, 
en of daardie scl(s[cs nic buitcn
gcwonc bcskerming teen hullc 
nodig hcL nit•, hrt dr. ).falan 
geantwoord dat ,uithuiting nic 
'n monopolic van die .Tod<• is 
nie". Sy party wil parasitismc 
uitskakel, van wn.tter l<ant dit 
oolml mag kom, llct lly byge
vocg. 

D1·. J\lalan lu•t nou aangl'l<on
dig dat mnn•. Noss1• l C'n F 1·anlc 
reg is en da1 mnr. JC1·ic Louw 
dic helcicl \·an sy party \'t'I'IH•t•rd 
vertolli ltet. !\lnr. LOU\\' lwt oen
sl<ynlil;; Pffe tt·cd n•rloot· m<•t 
ontwil<liclinge in >-Y p:u·ty. H.r 
n~rlwndig in I!H7 uog altycl \\'at 
s~· part-:,· >-<' b!'ll•i<l in 1939 was! 

S)~JJ@IIDE ~l!HE §Ull!ID~ 
~EFJE.llR\\A\~JEHt§ WIDE9~ 
Die eer lwm 'n Engclssprel;ende Afril<ancr, mnr. S. K D. 

Brown, toe dat hy die D:!Sionale sbndpunt ten O!lSigte 'an 
die J<ale op baie bcl;.w:une w)·se in The Cape Time-> uitc('n
gcsit het. Uy betoog dat Jode nie Suid-Afril<ancrs is rtie, 
maar eenYoudig Jodc is. 

'n Jood km vanselfsprekend nie 'n Afrik:mcr-nasionalis 
wccs nic; net so min as \vat 'n Arabic!' dit lean wces. 

Tcrwyl die hooftema in The 
Cape Times druk bcspreek is, 
het 'n Kaapstadse Jood, 11111r. E. 
A. Abrahams, van die geleent
hcid gcbruik gemaak om 'n Ian
sic vir die Jodc tc brock. Hy 
het hoofsanklik beklcmtoon dat 
die Jodc goeie Suid-Afrikaners 
is. Hicrdie bewcring wou mnr. 
S. E. D. Brown, organiserende 
sckrctaris van die Sons of South 
Afril<a nic sonder mecr Jaat 
dcurgaan nic. In The Cape 
Times van 21 Oktobcr skryf 
mnr. Brown o.a. soos volg: 

P.\LISTL,.\ OF SUD-AFRIKA 

,.)Jnr. Abrahams.'ilsc ,·raag of 
hy, a>- Jooll, 'n wafc Suitl-Afri
lmner kan wees, is presif's di:?
scl!de as my wcdel'\·raag aan 
hom of eic. a'i Suid-Af•·il<aner. 
'n ware Jood kau W<'es as clc <'n 
m~· , ·oorgt•!'tlagtc vir 'n 100 (of 
!><'lfs 3,500 jaar) in Palcstina gc
woon lwt <'n g<'llurcnd!• :tl daa:-
dic jare on<; godsdienstige, lmJ
tun·lc en nasio11ale identiteit on
gcsl•omle bewtuu hct. 

,Indicn daar by mnr. Abra
hams cnigc twyfel bcstaan aan
gaande sy reg om hom 'n ware 
Suid-Afril<aner te noem moet hy 
sy gewclc raadplecg om uit te 
vind of hy in die ccrste instan
sic Sionis is dan wei Suid-Afri
lmner: en of Palcstina dan wei 
Suid-Afrika die land van sy 
hart, vcrstand en sicl is. en 
wattcr ccn sy crfenis is. .-ls 
mur. Abrahams n'rldaar llat hy 
'n g-oeie Suid-,\frilmn<'r is moet 
hy romluit sf of hr nie miskien 
maar nl't bedoel dat hy 'n gocic 
inwoncr \'al1 die land is nic. 

JOOD IS JOOD 

,.Patriotisme betoken nie net 
om te 'cg en te sterwe Yir die 
nasic nic. Dit betoken baic mccr 
- dit betoken om saam met die 
nasic te sterwe. Patriotisme be-

slmu die vadetland nic net · as 
'n blaashaltc nie maar as die 
finale tuisoord. 1\fccstc Jodc bc
skou hul aangcnomc vadcrlandc 
nie in hi<!t'die Jig nic. 

,Daarom is 'n ,Joocl 'n ,Jood 
en as 'n !ogiese g<,volg dmu·van 
is hy nie 'n Engdsrnan, 'n IE·•·, 
'n F1·ansman, 'n Duitscr, of ids 
amiers nic". Ool< nic 'n ~uid
.\fril<:tn(-1' nie, l;;on mm·. Brown 
ma:u· ll'<'l'US b) g'C\'I:<'A' lwt. 

::--Ja aanleiding van 'n vcrclcrc 
brief \'an mnr. Abrahams in The 
Cape Times antwoord mnr. 
Brown alwccr op 30 Ol<tob<'r in 
dicsclfde blad o.a. soos volg: 

.,Dwarsdeur sy gesltic>dcnis hct 
nicmand mindcr as di<' Jood self 
voortdu:-cnd dcur middcl \·an sy 
godsdiens, kultuur en nasionalis
me daarop aan~!'dring dat hy 
'n .iood is nic. Ho0 andc1·s lmn 
hy as nasic bly bcstaan hl't? 
Elke 1\'C'!-.l;;rcwt• en g<•sprol;;c 
woord praat \'an \\'<'n•hl ,Jotlc
dom, AmcJ•il<aan[',C ,Jodt•. Britse 
Jode, :Suid-AfrilmanM· .Jotlc, cns., 
maa1· <bar is ni·n·n~ 'n tel<en 
\·an 'n Jood,.,e E nJ,:'el;,man, 'n 
Joodse i\meriktn<'l' of Jooch<' Ic•t· 
of selfs ,Joocbe Suid-Afrilmrwr 
nic '? 

'N WARE ,JOOD 

,.Danr is g<'nocgsamc gctuicnis 
om aan tc toon dat Jodc van 
een land vandag nog hegtcr go
koppel is aan .Jode in 'n andcr 
land deur pc1·soonlike <'n blocds
bande bandc wal baic intic
mcr is as bv. die bande wat vir 
mnr. Abrahams, as 'n .Jood, as 
my, wat 'n · Suid-Aft'il<ancr is, 
sou bind. 

,.llo<' durf mnr. ,\braham.., 
hom 'n war<' Suid-.\frilc:lJWl' 
noem wamwt•r hy \\'CI't dat hy 
a I reed<; 'n w:1 re Jood is'? Hot' 
durf ek mnr. :\braham., 'n \\ are 
Suid-,Urikancr no<'m \\':tmwer 
el;; hom l't'!'tb a, 'n \\'aJ'(' .Jood 
aa:l\'aar·? Rot• Jwn 'n .Jood 'n 
nic-.Jootl wces ·?" 
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SUID-AFRIKAANSE NASfON.~LE 

TRUST EN ASSURANSIE MPV., BPK. 

Takke dwa~sdeur die-Uni~. j~ 
-::r-=-i"7t;I;""::~~~"atftNJ'Sif:"'iL':JlF!?~Rb~~L:~J"~ 

m3IB&l1JLfLJE 
Bring u oog:uts se voorsl;:rlf vir· brlllc na ons. 

GOEIE \\'ERK TEE~ BlLLm:E PRYSE. 

GEHOORAl.,PARAA T 

IDJft~ W CID®tr@:rrel~~err .. &p teelk 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

l\Iaitlandstraat, BLOEJ.\..iFONTEIN. 
Besoek ons of sltryf om Besonderhede. 

~ ....... 

MEUBELS \'EHLORE POLIS 

PRYSE STYG VINNIG 

KOOP NOU 
Ons bou allccn1·:k goeiP 

kwaliteit l\'Ieubels in 
voorraad 

Naam en Adrcs van Vcrsekcraar 
Suili-Aft ilmansc Xal:lionalc 

Lewc nsn '-SUra nsil'- :\I a a tl:ll<a ppy, 
JlrJH' I'li: 

Hoofkantoor: 
\\'a:tlsh·aat 28, K aap!>otacl. 

WERDA 
Meube1handelaars 

Polis No. 307736 vir £2000 gc
datccr 1 Scptc~mbcr 1945 op 
die lcwc \·an STEFA1~US 

PETRUS BEKI<SR, en die 
<'icndom van die vcrsel<crde. 

(EIENDO~IS) BEPERK 

Groote Kerlq;ebou - Kaapsta·· 

V erselcer u Toekoms 
<leur die Eiena.ar te word van 

Hiermcc word bcl;:cndgemaal\ 
dat bewys aan die Vcrsckeraar 
gelewcr is van die \'crlies of vcr
nietiging \·an bierdie polis, en 
cnigccn wat in bcsit \'an die 
polis is, of aanspraak maalc dat 
hy eniril' belang daarin het, moet 
onmit~dellil< pl'r gcregistreerde 
brid nw: c;ic Vcrsel<eraar in 
\'Crbin!llng tree. By g-cbrckc \'an 
so 'n mcdcdcling, sal 'n ge
\\'Uarm!'rktc :.fskrif aan die polis 
(\•:at di0 cnigsl•' bcwys \·an die 
kontral;; ~al wee,;) aan die eie
naar uit~crcik word. 

V ASTE EIENDO.l\1 
* BOUPERSELE 
* WOOI\riUISE 
* PLASE 
* BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 
Raaclplecg-

J. (Ko~ie) THERON 
CROXLEY -GEBOU, ~WSWEG, 

Posbus 78 Foon 0028 
STRA!'\D 

G. F. DE VJLLIERS, 
Hoofbc-stuurder en 

Sel( rcturis. 

··--· .. --··----·---···-···-····--····-·-··--·····---------··--··-·· .. ··--:---··---···· .. 

" 

~~r ~ ~ ~~Y~~tt~~~w 
(Q)~ [j)g~ ©o~o f}{l[ElR{~~? 

§o nie, ntac1n l& in gevaar 1lat iOf'Hendili(J ann u 
atlrf'B billn{>/;ort !Jl'.o:taal• rrord. 

Gi>i(' stelsel t ·an lu,nrntnJdo-int('l;eninu lu!t op 
:;o •Jifni(' laaslcde t·ert·al. l'anai I Jnlie te!u>n 
almal r4!g.'<treel;a te('n I 0/- fJl'r jtrar "1' die lJlllll 

ir5. @m sel;er te r.llltrl; dat 11 gl•f'n nitg1nce r·tut 
or~:i tlllll1teHke rnondstrrl; »nl r:lin nif', ruoet u 
ot~middtollil; ot:tlerrHtaarull' r·or11t t•fJltooi en n11am 
met u ir1teiamyeld po11. 

VUL ASSEBLIEF IllER IN 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG (EDM:S.) BEPERK, 

POSBUS 1411. 
KAAPSTAD. 

Ceagte Hccr, 
Ek het tot dusver ,DIE O.B." dcur middcl van die 

kommando ontvang en ncem daarvan !tennis dat inteken
gcld Yanaf 1 Julie 19-l7 rcgstreeks aan Voorslag (Edms.) 
Bpk, vooruitbetaalbaar is teen 10/- per ja::tr. 

Gaan asseblief voort om ,DIE O.B." aan my adrcs tc 
stuur tot ck u in kennis stel om tocscnding te staali. 

Hiermee vind u die bedrag Yan ............................... .. 

vir. ....................... jaar/c sc intckengeld. 

::\aam: ......... . .................................................................. .. 

Po:;adrcs: 

Datum Handtckcning 

-.; :Q' ~ lt ;;: ~ 
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HOE. ST AAN DIT ME.T 
NASIONALISME. . IN S.A. · 

Die republikcinse Afrikanervolk het die aankondiging 
dat die Birmese volk die Britse konneksie verbreek het ten 
einde op 6 Januarie 1948 die Republiek van Birma uit te 
roep met gemengde gevoelens aangehoor. 

Die feit dat 'n Asia.tiese volk die uittog uit die Britse 
Ryk lei, is tegelykertyd 'n onmiskenba.re aanduiding van 
die verrysenis van Asiatiese nasionalisme en 'n uitdaging aan 
blanke nasionalisme. 

Na aanleiding hiervan wil ons die vraag stel: Hoe staan 
dit met nasionalisme in Suid-Afrika? 

DIE EEU,FEESJAAR 

Tydens die Eeufeesjaar in 1938 het Afrikaner-nasionalisme 
opgewel tot 'n skitterende republikeinse hoogtepunt. Om bier
die vrygelate geesdrif te mobiliseer vir daadwerklike vry
wording en om die nasionale verset teen Britse Dominium
skap wakker te hou, is die omvattende volksbeweging, die 
Ossewabrandwag, destyds in die lewe geroep. 

Dit strek die O.B. en sy Ieier, Hans van Rensburg, t~t 
onverganklike eer dat die beweging gedurende die oorlogsjare 
aan sy roeping getrou was, deur die republikeinse vlam bran
dend te hou nie net, elke Amajuba-dag, op die bergtoppe 
van ons land nie, maar, elke bittere oorlogsdag, in die harte 
van die volk - selfs agter die Empire se doringdrade en 
in .die veroweraar se tronke. Vandag nog i13 elke O.B.-lid 'n 
soldaat van die Republiek wat pal staan by die Rcpubleikeinse 
Grondwet wat in die hoopjaar 1940 opgestel is. 

ALMAL IS REPUBLIKEINE 

Gedurende die vroee oorlogsjare het die Ossewabrandwag 
en die nasionale politieke party .- die H.N.P. - albei gepleit 
vir die Republiek. Die O.B. het ook gestry en gely .vir die 
Republiek. Vandag is die O.B. nie aileen die enigste Afrikaner 
organisasie wat volhardend stry en gewillig bly om te ly 
vir die Republiek nie, maar hy is trouens die enigste een wat 
nog pleit vir. die Republie~. 

Die O.B. se volgehoue r epublikeinse trou word onder
streep deur die voorneme van die huidige Empire-bewind om 
die Ieier van die O.B. van hoogverraad teen die Empire aan 
te kla en bes moontlik met behulp van die Empire se nood
regulasies te vervolg. 

PARTY WORD BANG 

Toe die O.B. se r epublikeinse stryd teen die Empire die 
aktiewe stadium bereik het, het die Ieier van die nasionale 
politieke party teen die ,gevaarlike" aard van die O.B. begin 
waarsku en het die party se hooforgaan 'n hoofartikel geskryf 
teen die O.B. met die skrikaanjaende opskrif: Bloed! Toe 
die O.B. se republikeinse stryd slagoffers begin eis het, het die 
pa rtyleier, dr. ~lalan, hierdie slagoffers vir ,rampokkers" 
uitgeskel en het hy hom en sy party totaal van die O.B. •en 
die Afrikaner se republikeinse stryd gedisassosieer. 

In die na-oorlogse jare, met 'n algemene verkiesing op 
hande, het die nasionale politieke party cers die Afrikaner 
se republiek in 'n koelkas weggebere en daarna die Grondwet 
verloen, wat die partyleier gedurende die oorlogsjare toe 
Hitler se leers baas in Europa was in ,bewaring" geneem het. 

In 1947 het die nasionale politieke party 'n verdere af
draende stap gedoen. Die party het naamlik op sy kongresse 
besluite laat aanneem waardeur hy openlik die stryd teen 
die Afrikaner se republikeinse beskouing aanknoop. 

DIE STRYD TEEN DIE REPUBLIEK 

Die party het hom verbind tot die bestryding van alles. 
en almal wat voorstanders is van die Afrikaner se republikein
se staatsideaal, nl. die partylose staat van die BoererepubUeke. 
Die nasionale politieke party het finaal gekies: Hy wil nie 
terugkeer tot die republikeinse tradisie van die Afrikanervolk 
nie; hy gaan hom beywer vir die bestendiging van die Britse 
tradisie en vir die verewiging van die Britse partystelsel in 
ons land. 

Die nasionale politieke party beklemtoon dat ,partyskap" 
vandag vir hom hoofsaak is. Nie die vorm van die staat- Repu
bliek of Dominium- nie, maar die inhoud van die staat ,party
skap" weeg by die party die swaarste. Terwille van hierdie 
uitheemse inhoud is die party bereid om 'n broedertwis met 
mede-Afrikaners in die O.B. te ontketen, omdat hulle die 
Britse partystelsel verwerp. 

PERTINENTE VRAAG 

Ons wil aan die nasionale politieke party pertinent hierdie 
vraag stel: 

As die H.N.P. die Republiek waarvoor hul vaders geveg 
het, kan kry ••.. die Republiek waarvoor De Wet, De Ia Rey, 
Beyers en ander geveg het en waarvoor die vrouens en die 
kinders by die tienduisende gesterf het ••••. as die H.N.P. 
daardie Republiek kan kry - sal bulle hom aanneem met 
dankbaarheid en met trane van vreugde • . . . • of sal hulle 
hom verwerp OMDAT HY PARTYWOS WAS? 

Amerikaanse Parl&ments
Lede .Besoek Europa 

Die noordelike halfrond staan op die vooraand van nog 
'n winter. Vir baie miljoene mense, veral in die sogenaamde 
bevryde Iande van Europa en Asie, sal die knagende pyne 
van koue en honger 'n groter verskrikking wees as die 
oorlog met sy brandbomme ~ ander vernietigingswapens. 
In die magtige en welvarende V.S.A. word owerheid en volk 
hoe Ianger hoe meer bewus van die naderende krisis wat 
dreig om groot dele van Europa en Asie te oorweldig. Van
daar die baie positiewe Amerikaanse reknnstruksieplanne 
in teenstelling met die negatiewe frustrasiewerk wat nie 
aileen van die vergadering en raad van die V.V.O. nie, maar 
ook van menige kanselary in Europa en Asie reeds ken
merkend geword bet. 

ondoelmatige Griekse leer van 
150,000 man op die been te hou. 
In Duitsland het die Kongres
manne gevind dat die Duitsers 
ten spyte van ondervoeding hard 
aan die werk is. Die denasifika
sie program hct die herstel van 
die land vertraag aangesien 
honderd-duisende va!{manne 
vandag hande-arbeid moet ver
rig eenvoudig omdat hulle een
maal partymanne was. 

SAL DIE V.S.A. REDDING 
BRING DIE HERTER-KOMITEE 

Een van die jongste stappe 
van die Amcrikaanse owerheid 
om eerstehandskennis omtrcnt 
die . nie-Russicsc Sentraal- en 
Wcs-Europa in te same], is die 
besoek van sowat agtien Kon
greslede, onder aanvoering van 
Christian Herter van Boston, 
aan Europa. Na 'n verblyf van 
ses weke in die kranklike Euro
pa het · hierdie Kongres-party 
onlangs met 'n massa gcgewcns 
na Amcrika teruggekeer. Eers
daags sal hy 'n verslag oor 
Europese toestande opstel en 
aanbevelings maak insake die 
bystand van die V.S.A. aan die 
geteisterde Europa. Uit person
derhoude met lede van hierdie 
gesaghebbende ,Select Commit
tee on Foreign Aid" het die 
wereld reeds met sommige van 
hul Europse indrukke kcnnis
gcmaak. 

DIE KOl\ll\IUNISTIESE 
GEVAAR 

Die Komiteelede is dit roerend 
ccns en ook uitgcsproke oor die 
kommunisticse gevaar in Euro
pa. Hulle het met eie oe kom
munisticse terrorisme in Trieste 
gesien en ·met kommunistiese 
leiers in Italii:!, Frankryk en En
geland kcnnisgemaak. Hierdie 
kommunistiese leiers is volgens 
die Amerikancrs ,tough, hard 
fanatical, well-financed and 
clever" en hulle het die hele 
Europese ellende vir die propa
geer van hul kommunistiese 
wereldbeskouing tot hul beskik
king. Wat vir die Amerika
ners vera! onrusbarend is, is 
die traaknie-agtigheid van Euro
pese volke. Die regerings sou 
meesal in die hande wees van 
manne wat oud en moeg is en 
wat nie oor die daadluagtigheid 
en beslistheid van die kommu
niste beskik nie. Die sluste en 
gevaarlikste onder die Rooies 
sou, volgens die kongresmanne, 
die Italiaan Togliatti wees. 

DIE AlUERIKAANSE STEM 
NIE GENOEG GEHOOR 

Volgens die kongresmanne 
kom die Amerikaanse standpunt 
nie tot sy reg in Europa nie. 
In Frankryk sou die Kommu
niste bv. oor a! die bestc koc
rantc beskik. As die V.S.A. 
graan na Frankryk stuur dan 
swyg die koerante dit dood. As 
Rusland egter een bootlading 
graan na F !'ankryk stuur, a! 
moet die Franse vir die trans
port daarvan sorg en daarvoor 
in Amerikaanse dollars betaal, 
dan maak die Franse so 'n op
hcf van die gebeurtenis dat dit 
lyk of die_ millennium aange
breek het. Die volke neig wel
iswaar tot die V.S.A., maar hulle 
word onophoudelik met lwmmu
nistiese propaganda vergiftig. 
En Amerika sou feitlik niks 
doen om hierdie vergiftiging te 
bestry nie. Baic mense in Euro
pa sou ook onder die waan ver
keer dat die Marshall-plan reeds 
'n voldonge feit is en dat hicrdie 
plan, met sy program van uit
voer na Europa, uitgedink is om 
die V.S.A. van ekonomiese in
eenstorting tc red. 

TOESTAJ.\'DE IN VERSKIL
LE~DE EUROPESE LANDE 

Oor elke afsonderlike Euro
pcse land gaan die Kongresman
nc vcrslag doen. Maar reeds 
nou al is dit duidelik dat die 
rekonstruksieplanne van die 

twee vernaamste Europese state, 
Brittanje en Frankryk, hulle nie 
erg imponeer nie. Volgens een 
se oordeel ,Britain is disinte
grating in the greatest order 
ever displayed and France is re
covering in the greatest chaos 
imaginable." Die sleutel van 

Buitelandse 
Oorsig 
Veur 

Dr. ]. A. Wiid 
Brittanje se gcnesing. is die pro
duksie van steenkool en in hier
die opsig sou Brittanje hopeloos 
gefaal het. Die mynwerkers, in 
vrces vir meganisering, sou 
hardnekkig aan ouderwetse me
todes vashou en in die kort ar
beidsweek volhard omdat meer 
as die helfte van hul ekstra 
dagloon irr die vorm van belas
tings die staat ten goede sou 
kom. Die Franse sou nog nie 
van die morele skande van die 
Duitse besetting herstel het nie 
en sou Iusteloos en vol agter
dog teen mekaar wees. Die 
Franse boere is onwillig om hul 
produkte vir waardelose franke 
te verkoop en die ge.volg is dat 
die "stede deur hongersnood be
dreig word. 

Italie sou desperaat wees en 
waarskynlik die land wat die 
grootste gevaar loop om in die 
Kommunistiese kamp te beland. 
Noord-Europa is brandarm en 
die Finne vind dit moeilik om 
hul vee te voed. Griekeland het 
stuiptrekkings en die Griekse 
leer word grotendeels gebruik 
om belangrike mense en hul be
sittings te beskerm. Dit sou 
goedkoper wees om 15,000 kom
munistiese guerillas om te koop 
om hul goed te gedra as om 'n 

Die verslag van hierdie ko
mitee, hoewel dit waarskynlik 
niks oor Europa sal bevat wat 
nie reeds bekend is nie, sal 
sonder twyfel help om die so
genaamde Truman-leer en 
Marshall-plan deur die Ameri
kaanse Kongres te loods. Die 
teenstelling tussen die kapita
listiese V.S.A. en die kommu
nistiese Rusland sal daarmee 'n 
nuwe stadium bereik. Saam 
met die jongste kentering in 
Europa wat in die Franse en 
Britse munisipale verkiesings 
tot uiting gekom het, lyk dit 
tog of nie die Pyrenee nie 
maar wei die Elberivier die ty
delik grens tussen die Weste 
en die Ooste gaan word. Maar 
ook hierdie grens sal 'n blywen
de genesing van Europa nie be
werkstellig nie. Sonder die hcr
stel van Duitsland sal die her
stel van Europa immers nie 
moontlik wees nie en met die 
Anglo-Saksiese vernietiging 
van Duitse nywerheidswerke en 
met die Pole aan die Oderrivier 
en die Russe in Oos-Pruise sal 
die rekonstruksie-pogings van 
Amerikaanse biljoene die stern
pel van 'n onbegonne taak dra. 
En dan het Amerika ook nog 
sy eie binnelandse sorgc soos 
inflasie van sy geldwese, die ge
vaar van nuwc nywerheidsont
wrigtings, ens. 

Die noordelike halfrond staan 
op die vooraand van die winter. 
Baie miljoene mense in Europa 
en Asi() stel nie belang in die 
politick nie maar wei in voedsel, 
kleding, behuising en stecnkool. 
Sal die V.S.A. aan hierdie mense 
verligting bring of sal die nood
lydendes hulle in hul wanhoop 
en ellende tot die K()mmunisme 
wend? 'n Oorwcldigende krisis 
staan voor die deur van die hcle 
mcnsheid. 

V erjaardagviering 
KOMDT.-GENERAAL EN 

ADJUNK KOMDT.-GENL. 
SATERDAG, 22 NOVEMBER, 1947 om 8 n.m. 

STADSAAL, PAARL. 
ONTHOU J!IERDIE DATUJ!! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
REISPROGRAM A 14 

Genl. W. R. Laubscher, 
O.B.-VOORLIGTINGSOFFISIER 

sal die volgende vergaderings toespreek. 
Bevelvoerende genl. J. W. C. Steenkamp sal hom 

vergesel 
NIEUWOUDTVILLE, ~IAANDAG, 17 NOV., 10 v.m. 
CALVINIA (Ou Kerksaal), MAANDAG, 17 NOV., 

8 n.m. 
l\IIDDELPOS, DINSDAG, 18 NOVEMBER, 10 v.m. 
SUTHERLAND, DINSDAG, 18 NOVE~IBER, 8 n.m. 
WILLISTON, WOENSDAG, 19 NOVEl\IBER, 10 v.m. 
KLIPWERF (Dist. Calvinia), DOND., 20 NOV., 

10 v.m. 
- A L M A L H A R T L I K W EL K 0 1\1 ! -
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
TARIEF \"lit (JJ;KLASSIFISI;t: JUU: ,o\UVt:R'J't'l\Sit:s : 

Hu18boud~llkr Kennlsge" lnrcs: 
(Verlowm.:, buwehk, geboorte, stHfgeval, In memoriam, ~;elukwensmg, 
ens.) 1d. per woord; mlmmum 3/- per pl&alng. Vooruitbetaalbaar. V1r 
herhallngs 25 pst. arslag. 

Hllndeload vertensles; 
Eerate plasing, 2d. per woord. Vir herhallngs 25 pst. ar.lag. 

Duitse Lugaanvalle 
Bring Dalk Verligting 

lDtekengeld op ,.Die O.B." (H,..k)·n weekllkJI): 10/· per jaar of 5/· per 6 maande. 
Vooruitbetaall.taar. Surur &dvertensiegeld en be•tellings na Posbu• 211, stellenbosch, 
en lntekengeld na Posbua H 11, Kaapstnd. Vir Hoe BIOeddruk-Lyers 

IIUWELIK 

Yb' l'art)'tJiea, resepslea, <llnees, pro
oeer die Kaapatad.t;e Afrlkaner·Kortie
bUia UC.T.K.). Uit WandelgatO&. Groote 
Kerk·&~bou. Lug beerlll< verwarm en 
geaelllg op ll.oudate dag. Oerletllke, 
bofllke en doeltrertende dlena. 

BE...'IlODIG 

GETROUDE VOOR~IAN vir win· 
gerdplaaa In Robertson dlstrlk. Nie 
te groot ge,in nie. Vor111e onder
vtndtng nle nodig nle. Meld salaris 
verlang. Naby skool. 

Rig MllliOeke aan: p/a WARRE:-:, 
SMITH EN WHJTE, Posbus 41, 
Robertson. 

T\\ t: t; l •'LUJ<SE, eerllk en sober 
onrceCroude voormann•• om te help 
gedurende tydperk 1 Februarle tot In 
April. Sluywe omtrent sala..-is en 
ander beaonderhede aan .. \\IL WEt;•r, " 
Avond•on, Breerivler :>/1113 

DOME, PLA!Io'TE EN SAAD 

RESTE GESERTIFISEERDE GROEN· 
TESAAD.-Pryslys vcrkrygbaar. Beste! 
al u bef.odlgdhede K.B.A. van: PRE· 
.MIERS, SCHOEMANSUOEK. 20/8/'fK 

<.iUOh.' AL·> '\ \0. - Detroit en Eglp· 
tlese plat beet 7/6; Chanteney-wortels 
10/·; Beauty- en Marglobe-tamauea 
30/·; Tom Watson·waatlemoen 10/·; 
Kropslae.l 1'1'/6 per lb. Alma! 6d. duur· 
<ler per %lb. Uan<lelsnavrae verwel· 
kom. - KARROO·SAADVERSPREI· 
DERS, Posbus 107, OUDTSHOORN. 

20/8/TK 

J.l"'<ER:'OIEt:L van die be~te 
a;ehalte, ill· per 100 lb. tot 4 ton, 
claarna. £8/10.' • per ton; gebaalde 
lusern, £6/10/- per ton. Gelewer KoC· 
!lefontelnstasie. Sakke moet besttl· 
lin~ts vir Jusernmccl vergesei.- \IOl.'T · 
.t' i\HRIEK KN ,\IEULE, Ko!flefonteln. 

5/11/2B 

PAT,o\Tll.o\~'"KE. - Op hul belle, 
bestel dadelik. Drlemaande wit 10/. 
per SO pd.; 7/6 per 60 pd. oak. Sea
of drlemaande wit en borrie ategglea 
6/6 per 1,000. Gelewer serpentine. 
K.M.B. - P. J. GERBER, Hoekwll, 
GEORGE. 111/10/TK 

PAT.\TR.\:\Kt:.-In voorraad, 6 
maande, 10/· per 1,000; wtt, drle 
maande. 8/· l>"r 1,000; Borrle, 10/· 
per 1,000. P.\.T,\TS.-11 /- per aak. 
K.M.B. Gelewer Serpentine. - H. 
ROELOFSt:, 1'/1 Serpentine, Geor~:e. 

r 29/10/TK 

PATATRA NKE.-Topranke In, voor
raad, moo I ultgeloop, 6 maande. 9/
per 1,000; wit, drie-maoflnde, 8/· per 
1.000; Borrie, 101- per 1,000. 
PATATS.-121· per aak. K.M.B. 
Gelewer Serpentlne.-H. ROJ-:LOl'"'E• 
11:'/s Serp~ntlne, George. 

G/lliTK --- --
VKUGTEBOME. - Rose vir Julie· 

Augustus-planttyd 1947. Ons puik 
voorrade verseker tevredenheld, maar 
.•• . die aanvraag Is groat, bcatel nou 
en voorkom teleurstelllna;. - HER
BOLDT SE BOOYKWEKERY, Posbus 
660, JOHANNESBURG. AA '2613/TK 

DANKBETUIGING 

LOl.IRK'iS.-Graag wll ek my 
lnnlge dank betulg aan ramil!e-
betrekklnge en vrlende vir hulp, 
kr,se, telegramme en brlewe tydens 
die slekte en neengllan van my 
dterbare eggenoot. - Ole bedroefde 
eggenote en kinders. 5111/1 

GEMENG 

WIL GRAAG lfl"lJR. 

K\\IER EX ~IOTORIIl' JS: Is 
daar nle iemand In l'tru,;,oo•~h 
wat • n ka.mer en •n motorbuis vir •n 
perooon be•kikbaar bet nle. Het 
orlnRend, nodlg. Rig besonderhede aan 
x \ "Z, Bus 28, Stellenbo•ch. 

5/11/18 

t<KHI!:l\KEI'Aitt., HIJI:'\, Ondersteun u 
met!e-Atrlkaner en "tea ver~~Pker van 
die t-este dlenate by VOORTP.EKKJ':"R 
BKO!tNHOSPITAAL Lanllotraat 291 
KAAPST'O l"o<>n 301~ 48711/28 

VAN'S OON(JRETE PKODl.~. -
Terano Kombule· en Handwaabaklte, 
Balldeno, SeptJ •ae Tenka, Pllare. Vloer· 
tl'l'ls, Voertroe. Enlgleta In beton. -
Dlrekteure: P. w. en P. o. VAN 
HEERDEN. Potgteterltraat 258. PRE· 
TORI A. 

HORLOSIElfAKER 

DE!!KUNDIOE IIERSTELWJI:RK aan 
Borlolles. Alle werk word gewllarborg 
en opoedlge atlewerlng. - P. PRETO· 
RIUS, Keerom1tr~at 18. K~ta.ratlld. 
(Voorbeen Kerketraat ell). F oon 2·11•114 

1\IEllBELS 

'lll!:U8F.J,'4, - Koop u meubela van 
UNIKA MFUBELS (EIENS.) BPK., 
en weea vereeker van u waarde en be
sparing. G•en klltalogusse tot beaklk· 
ll.lng nle. SkryC om beaond~rhede eo 
mel<! wilt u verlan~t. - Boorkautoor: 
Vlctorl&wPg 171. Woodstock. Tall.be•lg· 
beld: Jan Pblllpa-gebou, Lady Orey
•traat.. Paarl. Foon 11211. 

&ADIO 

LOliW E:-1 LOl-"W , die Beroemde 
Radlo-ln~:enleura, Staslewc;:, PAROW, 
verkoop en heratel Radio's en F.lektriese 
Toestelle. Gereglstreerde Jo:tektrl•ltelts
aannemen. Foon 9-8435. 

• 

SOL'T TE KOOP 

BOEUE·I'AKKt;·r. - Nege sakke wit 
vee- en 100 lb. fyn botteraout !2·10·0. 
Nege eakke sneeuwlt eo 100 lb. fyn 
bouersout £2-13-6. Vry I gelaal sout· 
werke. Beste!: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER, Pta. No. 4, Arbeldaloon, 
BLOEMFONTEIN. 21/:S/TK 

Die Duitse lugaanvalle op Louden wa~; ve rantwoordelik dat weten
ekaplikes mt haie jare se ·nugtelol"e gesoek na die om·~aak van h oe bloed
druk, heeltcmal toevallig op· die om·saak ,·an hier die siekte wat al so haic 
lewens ge~is het, aft~ckom h ct. 

\'RI.J>:SDE: Ek !ewer aout In goele 
graaooakke--Al, 59/-; No. 1, :>4.1-; en 
No. 2, 49/- per ton. Tevredenheld 
gewa&'l"borg ~n onmlddelliko veraen
ding.-s. d. ut; Ht:t:K, Soutwerk~. 
P. K. Florisbad. 5/11/'l'K 

TE KOOP AANGEBIED 

7 GRAAD f)ll1..,.t; l lERIM).. 
RA~I~IE van 5 en 6 maande oud: 4 
teen !15 stuk en 3 teen £10 atuk. 
Skryf aan J. D. KKJEL, S ilver Oako, 
Robertson. 5/11/2B 

,.P L\:llOt iTII ltO("K"-HA~E.- VIer 
maande oud. V.O.S. £1 ls. stuk. Hler· 
die bane Ia goed uitgegroel en groot 
VIr bul oudtrdom. - J. G. KEMP, 
Bus 16, KIRKWOOD. 2211014 

TWEE BUITt;IIANDE, 225 x 19. 
alegs 40 myl llfgel~. Prys £3 per 
stuk.-KO'l'Zt:, Duffstraat 8, Tlervlel. 

6/11/lB 

'\'Rt"GTt;PLAAS, DISTRIK-O•:KES. 

- J;;ersteklaa Cerea-vrugteplllu ult die 
hnnd te koop met bestaande oea Jn.:e
slult Groot ongeveer 67 mort:e en 
beplant met ongeveer 7,000 vru;:tehome, 
perskcs en prulmedante, In voJie drag. 
Twee myl vnn P.A. Hamlet. Bruto 
lnkomste ongcvrer £5,000. Oerlefllke 
woonhulo mel buite.;eboue. Prya blllik. 
Twee-derdea op eerste verb'lnd teen 4% 
persent. Verband nle oprocphacl.r vir 'n 
aantal jare. Besit dadellk. Verdere 
besonderht<le van S. J. HAUPT· 
FLEISCH, Bus 6, Telefoon 11, CERES. 

A.V.B.O.B. 
~--····· Ol'ah~~ 1lletrrafDIII .. _ .. _ 

Bloemfontein - Pretorta 
110 Takke 

G. A. FICHARHT, Bpk 
(Lid ~ llaDd~ 

.MA.SJINERIE, YSTEBW ARE. 
PBODUKTEHANDELAARS 

Foon '700 Opgerlg 1848 

BLOEMFONTEIN 

Jaarboek 1948 
OSSEWABRANDWAG, 

GEBIED F 
NOORD-TRANS\' AX(, 
e 'n Prag-uitgawe 
e Gelllustrt>t>r met 21 

bladsye totos van: 
* Laertrekke 
* Optogte en baie an

der belangwekkende. 
fotos. 

e Voorligtingstukke \ir: 
* Die Boerejeug 
* Die Kommandowag 
* Die O.B.-vrou 
* Die O.B.-man 

e Boeiende ,·erhale o.n. 
een \·an S. J. de Jongh. 

e Hierdie uitgawe is baie 
grotE'r ns die van 1917, 
dit bt•slaan 96 bladsye 
en bevat bnie waardt•
,·ollt- inligting. 

e Die opluag sal gt-rl'ed 
wees ,·anat 1 Dt>sl'mber. 

e Plaafol u bestelling vrot•g
tydig en maak !Wkl'r 
dat u hierdie gcskiNl
kundige uitgawe ont
,·ang. 

PRYS 2/6 
Bestt-1 ,·an : 
Die Administratiewe 

Stafhoof, 
Posbus 1280, PRETORIA. 

\ olgen!l bcsldkbare gcg•'Wens 
blyk dit dat hierdie siekte in 
Amerika vir sowat ccn-derde 
van die sterfgevalle vc:rant
woordelik is. Ook in andcr 
Iande hC't dit baie Rlngoff<>rs 
gliiis. Die jongste ontd<'ltldngs 
sal baie medici verplig om 
hulle opratting, oor wnt die 
oors~.ak van die siekt.c is. t<> 
laat wysig. 

Hoi• bloeddruk word, vol
gcns die jongste bevinclings 
vcroorsaa~ deur 'n ,.kort
sluitlng" van die bloed in die 
niere wat veroorsaak word 
deur te veel opwinding. 

'rOEVALLIG 

Net ~;oos die ontd<'icking van 
die wondJrmiddel, peniccillin, 
~<.ur Alexander Fleming, 'n 
cng-eluk was. so was dit ook 
wee~· hierdie kcer ciic geval. 
Tydt>ns die lugaam·alle op-Lon
den het die geneesherc verbaas 
gl'~tnnn oor die VC'rsl<ynsel dnt 
s... baie persone wil· se bene 
va~<geval is en n!c verder be
seer is nie, sommcr skielik be· 
swylt omdat die niere nic 
h·nger hul werlc wil docn nie. 
Om uit te vind wat die vasg<'· 
valde bene met die niere t<> 
aol"n het, hct die Spaans-ge"borP 
medikus, dr. Josep Trueta he
gin met ekspcrimcnte op ko
nyrw aan die Britse Nnvor
f<ingsinstituut. 

Hy het diP bene van konyn<' 
nan dru!cking onderwerp pn 
lt'<•iese ink in hulle are ge
:..puit om die vloci van die blocd 
rnel X-stralc vas te stel. Hy 
h5!l gevind rlnt die aanhoudPn· 
<ito drukking op die are van die 
bene trelckings in die omliggcn
de blocdvatc vNoorsnal< wat 
die normalc vloci van die bloed 
in die niere verhinder. D!t het 
vr • klaar wan rom personc sterf 
as hullc bene vasgeval word. 

\lf1:T Ol\fPAD 

In die loop van sy dtBpcrl
r.1cnte hct hy egter op bale in
tetessante '-'erskync:c1s afgc
kom. Medici het reeds lnn!tal 
v<~.sgcstel dat die bloed 'n vas
gedelde baan hct wnnrdPur 
hulle in rlie nicrc v!oei nl. d<'ur 
die buitenstc gcdeelte (corte':) 
Dr. Truct,1 het nou vasgestel 
dat die niere egter ool< voor-

Rusland en 
Hollywood 

Rusland is deur die komitce 
vir on-Ameri.kaanse sake, wat 
ondcrsocl< instel na die bedry
wighede van Kommuniste in 
Hollywood, daarvan bcskuldig 
dat hy in 1942 gepoog het om 
atoomgchcime in die hande te 
kry dcur 'n Amerilcnnnse wcr
kcr om te koop. Cctuies hct 
verklaar dat die omkoopsgeld 
deur Ivanov, voormalige Sow
jet-konsul in San Francisco 
anngebied is. Die Amcrikaanse 
amptenaar hct cgter gcwcicr 
om die inligting tc vcrstrek. 

Behoort JY aan die V erjaardagketting? Nie? 
Stuur dan jou naam, adres, geboorted:::.tum (jaar en 
dag) en 3d. vir administrasiekoste, aan Boerejeug
hoofkwartier, Meyergebou 9, Potchefstroom. • Lede 
van die Ketting ontvang 'n pragtigc kaartjie van 
gclukwense met hul verjaardag en ons publiseer ook 
hul name in ,Die Boerejcug". Die kctting is oop vir 
alm:tl (ook Boerebaba's) tot 18 jaar. 

-

sicning maak vir 'n ompad 
\\UI\rlnngs die bloed kan vloei 
it, noodgcvalle. Die bloed vloei 
dan nnamlik deur grotcr bloed· 
'"ate wat ni die binncste van 
di,.. nicr gelee is. Dit veroor
saal< dan dat die cortl•x gebrek 
het ann suurstof en bloed. Dit 
gee aanlelding dat die produk
si~ vun urine ge dccltelik of 
heC'ltemal ophou en dat die cor
tex <bultcnste bloed\·ate van 
die nicr> hormone afskei wat 
die blocddruk dwarsdeur die 
ltgj,';!lnm verhoo~. 

• \"A 'IE DHUii TOE 

\'erdere .-.!tspcrimPnte het g~
toon dat tlie ,.ltortsluiting" van 
blocd in die nicre ook vcroor
nnnl< word deur Cllektriese skok 
op scltere scnuwccs van ·die lig
gnam. Di" inspuiting van se· 
kcre stowwe het soortgelyke 
rc ... ultate gelcwer. Hierdie prlk
keling het tot gevolg dat die 
s•·nuwees die bloedvate van die 
nicre toedrult sodat die bloNI 
ni<. deur die klein blocdvat<' 
ltan vloci nie maar deur die 
grotere vntc moet gaan. Ge
hrdt aan blocd in die ('ortcx 
vcroorsaal< dan die hoi'r druk 

Kommunistc 
Oorsaak van 
Lugramp? 

Kommuni!';tiese sabotu~;ic is 
'\l'ranh\oonldik '\"ir dir. onlang
se vlit>gtuigongeluk in • V.S.A. 
waardt•ur G2 mensl' gNlood is, 
volgl'n., dit> mening '\'an die 
,·oorsitkr van dil' omlt•rkomitee 
,·ir lug,·nart van die Amcri
kn:mse hoerhub. Die groot 
berghrundt- wat tans in Xu 
Engelantl ht>ers, mol't oolt aan 
Kommunistiese sabota•,ie ge
\1 yt word, het hy gt•si>. 

Vlug Vir 
Russe 

As gevolg van rlic optrcdP 
van die Kommuniste in Pole is 
Mikolajczyk, voormalige Pool
sc cerstc minister en stcrk 
teenstander van die Kommunis
tc, verplig om vir sy !ewe tl' 
vlug. Hy vcrkccr tans vcr 
mocdelik in Swede. Hy I~ 

Icier van die !{Jeinboereparty 
en sal na verwag word pro 
beer om Brittanjt' te bcrl'il< 
waar asiel aan hom v<'rl<>en 
sal word. 

vnn die blo<>d wat 'n normale · 
poging van die liggaam is om 
hlocd in die cortex te forsecr. 

~redici was bcwus dat sckere 
soorte hoe blocddruk deur t>mo
t.•onele vcrstorings veroorsank 
word. \Vat dr. Trueta e:edc
Illl•nstreer het is die fisiologicst' 
ltt:lting-gcbcurc wat aanlciding 
~;<'<' tot die vcrhoogde drukking 
van die bloed. Die oorsaak 
\'t\n hoe ltlocddruk setel dus 
l.oofsaakli!-t in die senuwee
stelsel, volgens die bevindings 
,·an die navorsen:: 

Nou dat die oorsaak van die 
udtte ontc1<'k is, bestann daar 

· c.ol< 'n mwontlikheid vir die ge
u :>ing daarvan. 

L. V. V erban: 
Se Britse L.V's 
Is Dronk 

'n Lid van die Britsc Arbci
dt>rspnrty, Garry Allighan is die 
afgelope week as lid van die 
parlement \"Crban omdat hy 'n 
artlkel in die \\'orld's Press 
Xews gcskryf het waarin by be
weer hct dat sekcrc van die !c
dc van die parlemcnt in die om
gewin~ van die laerhuis onder 
d!c lnvloed van drank was. Hy 
is slmldi~ bevind van minag
ting van die huis. 

Allighan is verdcr daarvan 
beslwldig dat hy geheime in
lirrting aan die pcrs verskaf 
het insal{e sekcrc bcsprekings 
ir. die Britsc pnrlcment. Die 
voorstel c1at hy geskors word 
as lid van die huis, is met 187 
st~·mme teenoor 75 aangencem. 

'n Ander Arbciderlid, \Valk
dPll, is skuldig bcvind dat hy 
bi:tnling ontvang het vir ge
helme inligling oor parlemen
tcrc aangelecnthede wat hy aan 
die buitewereld verstrck lret. 

Rosse Wil 
Atoom
Deskundige 

Ontvoer 
Die Russe het die afgelope 

week gcpoog om 'n Duitsc 
atoomdeskundige, Werner Hei· 
senberg, ult sy huis in Got
tingcn te ontvoer en na Rus
land te ncem. Hulle poging 
het egtcr misluk. Heisenberg 
is 'n winner van die Nobel
prys en woonagtig in die Brit· 
se besettingsgebied. 

WAARVOOR HET 
S.A. GEVEG? 

}~ngeland bet op 3 September 1939 die oorlog 
ontketcn om Poolsc baasskap oor 'n stukkie Duitse 
grondgebied wat l3ns~enoemde tcru~ wou he, te nr
sekl'r. Yandag is Rusland baas in' Pole en weier 
duiscnde Pole in l~ngeland om na. hul kommunisties
behecrde vaderland tcrug te kcer. Poolse ,·olksleiers 
word verplig om as gevolg \"an kommunistiese ven·oJ
~in~, uit IIUI vaderland te vlug om hul lewe te bchou. 

Tot watter nut was die oorlog 'ir Pole en watter 
re~ultate het dit vir Suid-Afrika gebring? 
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Sul{sesvolle Laertrel{: In 
Noordc Gehou 

getree het, tocgeken moes word 
- ek het natuurlik nic ccn gc
kry nie, want ek is mos soos die 
K.G. se ,;n rowwe Jack". 

,Aai, man dit is nou net ,·yf wel<e gelede dat ons daar
die aand om die kampvuur so heerlik aan daardie 
groot pannckoeke gesmul het. Onthou jy nog'? .t~lke dag 
van die weel< dink,en terug aan wat ons daar in die laer 
gedoen bet. More is dit mos 

Vrydag het ons met 'n pno.r 
vragmotors Pretoria-toe gcgaan 
om by die Krugerfees teenwoor
dig te wecs. Die oggend hct ons 
eers 'n besock gebring ann oom 
Paul sc huis en die middag nan 
die optog na sy standbecld dccl
geneem. Maar dit was vir jou 
'n mooi gcsig, daardie rye en rye 
Boercjeug en O.B.-lcdc wat so 
nctjics in gelid en ngter mekaar 
stap. Die dromme het gedreun 
en die mense hf't handc gcklap. 
Die optog sal seker klein gewees 
het as ons nie dnar was nie, 
want ons was somnr baie. 

So klink dit vandag seker nog 
in mcnige huis en klaskamer as 
twcc Boerejcuglcde wat die !ncr
trek gedurcndc die Oktober
vakansic op Elandskraal, naby 
Rustenburg, bygcwoon het, byme
kaarkom. Vir ons kamerade wat 
nie so gelukkig was om daar 
tecnwoordig te kon wecs nie, 
wil ons graag so ictsie van die 
Jaer vcrtel. 

Satcrdagmiddag, 2 Oktober 
was daar al by die twee hon
derd van ons in die laer 

twee dae by ons gcbly. Dit was 
lekker om hom daar tc h€:. Hullc 
st\ mos hy is die pa van ons 
alma!. Dit is maar gocd dat 
ons nic alma! so stout soos ek 
is nic, andcrs sal hy maar 'n 
mocilike tydjic he. Die volgcnde 
dag hct die K.G. ons ook kom 
besoek en vir ons vertei hoe
kom ons nou eintlik ann die 
Boerejeug b<·hoort en wat ons 
plig is. Hy h~:t ook twee boeke 
gcgce wat ann die brandwagte 
wat die bcstc in die laer o::;>-

Laerinspeksie op Elandskraal 

Daar is nog baie om te ver
tel, maar man, my tyd is min. 
Hierdie was my ccrste laertrek 
wat ck en oolt bale ander oud
jlcs bygcwoor. ht>t, maar glo my, 
van so 'n samctrckking biy ek 
en hullc ook glo nooit weer weg 
nie. Volgl•nde keer is jy ook 
selter daar! 

En dit het net woelig Pn jolig 
gegaan. Eers was dit tcntc op
slaan, bout aandra, afdeling in
dee!, en so baie ander dingc do.t 
ek amper allcs vergeet het. Maar 
dit was lekker, en gou-gou was 
alles in ordc. Jong, maar so 'n 
laer lyk rcgtig mooi as so 'n 
klomp flukse Boerejeuglede daar 
gewerk het - die rye tente, 
skoon paradcgrond en mooi kom-
buis. 

LESI NGS 
Die maandag bet ons somar 

gou in die tuig gcspring. Dit 
was nie lank nic of ons alma! 
het geweet hoc mens moet salu
eer, netjics stnp, kombersc op
vou en vlaghys. En die dogters 
wat nie kon koskook nie, weet 
seker nou hoc om dit te doen, 
of hoc se ck? Gedurende die 
eerstc paar dae in die lacr het 
ons na baic interessante lcsings 
gcluister wat 'n paar leiers kom 
gee hct. Die praatjics was oor 
blomrangskikking, bibliotcekwe
se, lccrwcrk, en Yir die ander 
oudjies wnt slimmer as ek was, 
oor staatstelsels en arbeidsdiens. 
Vir die offisiere is daar spesiale 
voorligting gcgcc. 

Maar dit was nie net alles 
lcsings nie. \Vat die lekkerstc 
was is sckcr die kampvuur en 
volkspclc. Daar bet ons clke 
nand bymckaar gekom om vro
lik saam te sing en onsself te 
geniet. En daardie grappe -
ek wens ek kon dit vir julie 
oorvertel. Jy vra of ons g(Wwem 
het? Natuurlik, maar nie ~k ni<', 
ck kan mos nie swem nie. Maar 
die water was darem lekker na 
so 'n dag sc j:;;ewoel op die pnra
degrond. Volgende janr sal ek 
ook kan swcm. 

DIE JEUGLEIER EX K.G. 
Woensdag-aand bet ons Jeug

leier die lacr kom besoek en vir 

V erjaardagketting 
No\·t"mbcr 

6 f;mmie Steyn. Stcllcnhosrh. 
};Iizabeth Ags:<'nbach, Aughrabits . 

6 Thcunis Gcldenhuy•. W<>llins;tun . 
Hennie De:npt"rs, HeJdelht>rg, J{,P. 
.ltaryna \Volmarans. Karrt•ed(IUY..'. 
Louisa PretorJus, Fr1t nk rort. 

7 Ann Pickard. Paar!. 
Annalles Reitz, Stellenbooch. 
Jacobus Schutte, Potchef•troom. 

8 Lorrie van der .Merw•. SI:Klherta. 
Danie Siebrlts, Franschhot>k . 

9 Johannes Muller, Au,;hrables. 
Elizabeth Knoeaen. BuurmansdriCL 

10 Jan Nieuwoudt, Stella. 
Willie van 7.>·1, OutJo, S. W . A. 
Stefanfe Si tbrits, Franachhoclt. 

. 11 Roelof Joubert, B~abokmnd. 

1Z l\1agrita Birkholtz, Frankfort. 

l 3 Andr~ le Roux, WcllinRton. 
Lenle Pretorlus. Ru•tenburg. 
Chrl•ttann Jan~k~. ~·rttnkfort. 
Santle llu,;o, l·'ran•chhoek. 

H Ann& Havrnga. J11nfoklnl(. 
B~rtle I.ouw, I'aarl. 
Dawn Rlebrtta, Pnnrl. 

15 Frlkkle Dreyer, Frankfort. • 
llonlcA de Hruyn, FrRnkfort. 

16 J . S . Cractord, Stclltnhosch. 
Allen Breytenb.'lch, KlrkwOO<I. 
Chrlsttaan van der Wealhulzcn, 

We !lln~:ton. 
Petra Olivier, Beaurort·Wes. 
J!endrlk Taljard. BCil!bokrand. 
Daniel Grobbei:Klr, Fauresmlth. 

11 Ann:> Degennnr J."rnnkfort. 
HI Adriana le How:, Buurmanodrltt. 

Oom At 
Liewe Mnntjies, 

PosiJUs 570, 
BENONI. 

On~ Jeuglcil'r was so vriende
lilt om my t" vrn of ck nie vir 
Julie 'n bri<'fie sui skryf nie, en 
ek docn <lit bait• gral\g, want cit 
wil graag 'n goeic vrienj van 
julie word. Mislt:en sal ons een
dag die g(•lecntheid kry om die 
mecstc van jUlie op 'n groot 
Boerejeugiaertrek te ontmoet 
wanr ons dan pcrsoonlik kenn;s 
kan maak. As daar van julie is 
wnt miskicn Ius hct om vir my 
'n briefie tc skryf, sal ck dit 
nogal baie waardeer. Vra mnar 
cnigc vraag wat julie wil en ek 
sal probccr of ek dit nie kan bc
antwoord nie. 

Graag wil ek met julie gesels 
oor die voorbereiding wnt 'n 
O.B.-seun of -dogter nodig Jwt 
om eendag sy of haar plek in 
ons Bocre-samelewing te ltan 
volstaan. Hierdie voorbl'reiding 
is van drieerlei aard, t.w. dit 
moet Jiggaamlik, YE'r~tnndE'Iilt en 
gee'itelik van nard wccs. Van
dag gaan ons oor die liggaam
like voorbereiding gPscls en dan 
op 'n later keer oor die ander 
twee. 

Ons liggaamlike oplE'iding kry 
ons boofsaaklik op die sport
veld, waar ons besig is om ons 
liggame sodanig tf' ocfcn dnt dit 
eendag stcrk t·n gcsond kan 
weesl om daarin 'n ge:Jonde gees 
te huisves. Hoe gcwillig 'n seun 
of dogtcr oolt al mf\g wccs om 
sy of haar volk t(• dien, is daar
die diens gewoonlik maar baic 
bcpcrk tcnsy hullc liggaamlik 
gcsond is. Dlt is clan ook een 
van die redcs wnnrom ons ver
wag dat lede van ons organisa-

........................................... ~ 

GEBIED A ! 
Boerejcuglede in Gebi~d A word hiermce ){ennis 

gcgec <!at daar vanaf 13 tot 20 Dcscrnber weer 
'n groot laertrek '\ir hulle op Franschhoclt 1~ebou 
word. 

llou ons volgende hlantljic dop 'ir besonder
hcde. Intusscn k:ln julie m~r \ir julie maats daar- ~ 
\'nO se en die kombersc en ectgerce<!skap solank 
bet;in inpak. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BOEREJEUG-NUUS 
STELLENBOSCH 

StellPnbosch sc Boerejeug kon 
onln.ngs tlic uitstappie na die 
Kasteel suam met die afdeling 
van Knapstad-sentraal mee
mn.nk. Alma! het baie daarby 
geleer en die tydjie ook geweldig 
gcniet. Die jolyt het natuurlik 
reeds op die trein stad-toe begin. 

Danrna het hul 'n laertrek ge
organiseer van 3- 6 Oktober op 
,Rus-cn-Vrede," die plaas van 
Kommandant Tielman Roos. Al
ma! hct asem opgehou vir die 
weer, maar die was uiteindelik 
gunstig en dit was 'n vragwa 
jolige Boerejcug wat die Sater
dagoggend uit die dorp kon ver
trck. 

,Gou is die kampterrein inge
rig," skryf die korrespondent, 
,en nog dieselfde mid:lag is ons 
weer op 'n vragwa Strand-toe, 
danksy die goeie Oom Roos." 
Die naweek het vlot en volgens 
program verloop, en o.a. is ar
beidsdiens deur beide die scum; 
en dogters verrig, in die vorm 
van damskoor.maak en ruitc.
was. 

,Aangenaam-moeg is ons 
kampverrigtinge Maand'lgmid
dag afgesluit." 

,JONG SUID
AFRIKA,, 

Vanaf April hicrdie jaar, gee 
die Boerejeugnfdclings van Pre
toria gcsamentlik 'n bind ,Jong 
Suid-Afrika," uit wat mnande-

se Brief 
sic nie aileen sal sorg dat bulle 
deelncem nan gcsonde sport nie, 

<Vcrvolg in volgende koloml 

liks vcrskyn. Met hicrdie pres
tasie, en die ondernemingsgees 
wat ann die dag gcle is, wil ons 
hulle van harte gelukwens. 

In ,Jong Suid-Afrika" word 
spesiaal ruirntc afgcsonder vir 
bydracs van die jeug, daar word 
amptelike medcdclings en adver
tensies in geplaas, veldkornet
skapnuus gcpubliseer, en aan 
skcrts <'n gckskeer ontbreek dit 
natuurlik ook nie! Boerejeug
ledc van Pretoria sien maan
dcliks gretlg uit na hierdie blad 

,OPSAAL" 
Ook die Bocrejeugblad van 

Kaapstad-Sentraal, nl. ,Opsaal" 
maak pragtig<' vordcring. Hulle 
hct spcsialc rubrieke vir sport, 
kuns, nuus, vervolgverhale, 
grappies, speletjies, en vir dog
tcrs. Alma! sien gretig uit na 
die Kcrsnommer wat belowe om 
sommer propvol Kersverbalc te 
wecs wat die jeug self skryf vir 
die wedstryd. Aile sukses met 
julie pogings! 

maar dat hulle ook rein sal wMs 
in hulle persoonlikc gewoontes. 

Gclukkig kry ons vandag byna 
op aile skole die gelcenthcid om 
aan een of ander vorm van sport 
dec! te neem, en leer ons die 
beginsels van persoonlike higi
iine. Ook wil ek hoop dat ons 
Boerejeug aan jukskci 'n ere
pick in hul aktiwitcitc sal gee, 
want dit is baic nou vcrbonde 
aan ons volksverlcdc. 

Tot sover dan vir vandag. Aan
staande keer gesels ons vcrder. 

Met bcste groctc, 
OOM AT Gl•:ERINGH. 

•••••••••••••••••••••• 
WERF JY INTI~KENAI\RS 

OP VUURSLAG '! 

•••••••••••••••••••••• 

KERSFEESKAARTE 

4 Verskillende Prago'ntwerl>e met O.B.-wapen 

4f6 Per • Dosyn 

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

4 van elke ontwerp per stel 

2j6 PER T DOSYN 

As u aic -~ t'an cll~c ontwerp in 'n dosyn wil he nie, 

sal o11s u bcstelling saamstel soos t'Crsoek, dan teen . 

3/ - per dosyn, i.p.v. 2/6. 

BESTEL DADELIK BY 

BOEREJEUGIIOOFKWARTIER, 
l\feyergcbou 9, Potchefstroom. 
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Munisipale 'lerkiesing 

U itklophou Vir 
McPherson ~Party 

Die uitslae van die stadsraadverkiesings wat op 29 Oktober in Johan
netoiburg gehou is, bet verlede jaar se uitspraak van die kiE-sers lterbaal. 
Die Vereuigde Party bet weereens 'n hlinkende oorwinning hE-Itaal en die 
sogenaamde ,Arbeiders"-party van mev. Jessie McPherson is 'n verdere 
verpletterende nederlaag toegedien. Die kiesers bet hul afkeer aan die kom· 
munisme onderstreep deurdat die enigste ,amptelike" kommunistiese kan· 
didaat met 'n oorwE-ldigende meerderheid van stemme V<'rslaan is. Die 
H.N .P. bet sy posisie gehandhaaf-niks gewen nie, dog ook niks 
verloor nie. 

Dit is bckcnd dat die Mc-Pher
son Arbcidcrspnrty bale stcrk 
onder die pink van die kommu
nismc staan. Sovcclso do.t 
mannc soos mnrc. Madclcy, Hen
derson, Sullivan, Milcs·Cadman, 
en andere van die party w~ggc
brcck hct, waardeur mcvr. Mc
Pherson allccnbchcer vcrkry 
h¥ van die rooi brokstuk van 
die ou Arbcidcrsparty. Die Ver
enigdc Arbcidersparty <die par
ty van die 1\ladeley-groep> hct 
tydcns die munisipale vcrkie
sings 'n berocp op hul onder
stcuners gedocn om nic die kan
didate van die McPhcrson-groep 
te ondcrsteun nie. Hoc volkome 
die nederlaag van die McPher
son Arbeidcrs is blyk uit die 
felt dat vooraanstnande Jeiers 
soos mnrc. Colin Legum en M. 
J. Green, L.P.H.., die stof gcbyt 
hct. Dit hct hullc nooit vcrwag 
nie! 

In !<0\'l'rrl' die uit!o.lng van di~> 
munisitlall• ,.,•rkit>sings 'n duidt•
like verw1·riling \'an di~> kommu
niste I'll l•ommuni~ticsc .,rl•isi
gen." is, t.al dit ~llll'r\li'C n•r
welkom word. 

SAMF.STt~LLI~G 

Die samestelling van Johan
nesburg sc stndsrnact is tans 
soos volg: V.P. 30; McPherson-

grocp 6; H.N.P. 5; en.Onafhank
like 1 - totaal 42. 

Die Vcrcnigdc Party het vier 
kandidate onbestrcde ingekry; 
daarby het scwe uit die agt kan
didate wat verkicsings gcvcg 
hct die paal gehaal. Elf V.P.
kandidate is gevolglik verkies. 

Die McPherson-groep bet sewe 
kandidate gestel - nie 'n enkele 
een is verkies nie. Onder bulle 
was ses vorige raadslcdc, vyf 
van wie al vir meer as 10 jaar 
in die raad dien. 

Die kiesers bet bulle geduren
de die jare van :\ladeley-leier
skap in die raad gebou; nou is 
bulle 'n kort rukkie nadnt mevr. 
1\lcPherson hul Ieier geword bet 
ondubbelsinnig ,·erwerp. 

VERANDERING? 

Die H.N.P. het vier ltandidatc 
gcstel - waarvan twcc verities 
is. Dr. Ross, 'n aftredcnde lid 
en Icier van die party in die 
rand, is weer hcrlcic::;. Mcvr. 
Mc11tz hct in wyk 5 die paal 
gehaal. Hierdie wyk bet vcrlcdc 
kcer ook 'n H.N.P.-lid na die 
stadsraad ge~tuur. 

As mens na die samestelling 
van die Raad k~ k dan tref dit 
d·ulelik dat die Afrikaners se 
'ertl'enwoordiging beslis on toe-

O.B. Sal Havenga 
Steun, Se Genl. 
Jurgens Schoeman 

WILLOWIUOR.K - Hfgnl. Jurgens Schoeman bet op 
18 Oktober as SJlreker om~etrce by geleenhei<l van 'n O.U .... 
funksie wat 01• R{)oiblom, WiJJowmore gehou is. 

Die O.B. hct in die vcrlcdc at 
agt keer die hand van vricnd
skap en samcwcrking ann die 
H.N.P. aangebicd, veral waar 
dit verkiesings bctrcf, maar dit 
is nog altyd deur die party van 
die band gewys, hct gcnl. Schoe
man verklaar. Boonop sock die 
H .N.P. van Engelssprckcndes en 
selfs nie-blankes stemmc; maar 
hullc medc-Afrikanerbroers in 
die Ossewabrandwag is nie gocd 
genoeg nie tensy die O.B.-ledc 
alles prysgcc, sclfs ook hullc Rc
publikcinse strewe en idcale. 

ltEPUBLIEK 
Gcnl. Schocman het vcrl<laar 

dat die O.B. en die Afrikaner-

GE~L. JURGEXS SCIIOE!\IA .. " 

party leiers 'n verstandhou
ding bereik het vir samcwcr
king tusscn die O.B. en A.P. 
vir verkiesingsdoeleindes. As 
gevolg hiervan sal die O.B. 
oud.-min. Havenga hartlik 
stcun by die volgende verkie
sing. 

Almal beboort mnr. Havcnga 
se vcrlede te ken, het spr. \'oorts 
verklaar. Soos ander Afrikaners 
is· hy ool< een tyd 'n held ge
noem om dan later weer as 'n 
verraaier bcstempel te word. 
Mnr. Havenga moes a! die soort 
kclkies drink. 

Op die Blocmfontein-kongrcs 
waar wyle genl. Hertzog en mnr. 
Havcnga die Engelssprekendes 
sc taal en kultuurregte wou 
handhaaf is hulle destyds as ver
raaiers uitgemaak. Mnr. Haven
ga is egter vroeer deur dieselfdc 
mense as held geroem omdat hy 
tydens die Engelse oorlog Engel
se koels gestuit het in sy Afri
kanerliggaam. 

Die O.B. is nog die enigstl' 
draer van die Republiek omdat 
die H.X.P ., en \'eral dr. 1\lalan, 
dit weggebere en in 'n koelkas 
toegesluit bet. Die O.B. daaren
teen, bet genL Schoeman ge~. 
staan rots\·as by die Republi
keinse Grondwet wat selfs deur 
dr. 1\lalan goedgekeur en in 1941 
gepubliseer is. (Korr.) . 

reikend is. Die \ertl'cnwoordi
ging i" gladnie ' n aamluiding 
vun dil' krag in die getulsterkte 
van tlil' Afrikaher in die goud
~otad nil'. Dil' toestalld is vatbaar 
vir hl'elwnt vl'rbetl'ring en mis
kit•n ook 'ir , ·erandering. 

Die 'rang kom by on<~ op of 
die Afrikaner!> , ·an ,Johannes
burg nit• <lit" ,·oorbeeld van hul 
brol'r. op die plattcland moet 
volg nic. Duar bl'stnan in m eeste 
tlorpl' 'n wakker belastingbeta
ler.,,·er eni!ll'ing- I'll <lit is h ierdie 
,·cr1•niging - I'll nie die politieke 
Jlartye nii'-Wat tlie plaaslike 
gl'mN•n<,kap OJ) brl'e grondslag 
suumsnol'r I'll hom beywer vir 
gesonde pluaslike bestuur - wat 
p l'r .,lot van saki' mPt die party
politil'k tog nik11 te make bet 
nit>. 

Ontevrede 
Britte 

T~>rw~l Brittanje in die 
groot<;te l'l<onomiese noo<l 
van !o.Y bl'!;taan \'l'rkeer, i<; 
die Brit!oofl ,·olk nie ber~d 
om ""If" (Iii" gl'ringste op
offt>ring van hul kant te 
dot>n om hul vad~>rland te 
probeer rNl nie. Groot 
protl'-.vergaderings word 
!ol'lfs gl'organi!ool'er teen 
die inl,orting van petrol
voorradt' vir pll'sit>rritjies. 
Die foto loon die afgevaar
digdl'!i wnt by dil' r('gering 
gaan kla het oor die be
s noeiing vun die volk se 
petrolvoorradl'. 'n Groot 
protesvcrgaderlng bet die 
llt'mling ,·oorafgegaan. 

So lank 1lie Dominiums 
en veral 8uid-Afrika op-~ 
offerings dol'n, i'l dit oen-
skynlik nic ,·ir die Britte 
nodig om hut deel by te l dra nil'! 

~ --····--------
.. Die 0.8.'' word cedruk deur Pro 

J:cct~sln·Drukkuy Beperk, Stellenbosch, 
vir dlo elenaars en ultgewera: VOOR
SLA<J 1Edm8. ) Beptrk. Groote Kerk
~:ebou 703, Poabus Hll, Kerkpleln. 
Kaapstad. 

BIRMA MAAK 
HOM LOS VAN 

BRITSE KROON 
Kog 'n decl van die Britse Ryk is be!.ig om ~rittanje 

te onh·al. Yanaf aanstaande Januarie ..,aJ Birma 'n vrye 

republiek, los , ·an Britse hecr.-kaJIJ•Y wecs. Wetgewing dien 
reeds in die Britse parlement om die ~tap 'n voldonge feit 

te maak. Hierdie gebeure staan in die Jig ,·an die ontbinding 
van die Britse Ryk en die verskuiwing van die mag;sewe\\ig. 
na die Ooste. 

Birma is die cerate dec! van 
die Britse Ryk wat hom gchccl 
en al van die Ryk onttrck. Die 
wetgewing sal op 6 Januaric 
1948 van krag word. Politieke 
waarnemers beskou die stap van 
Birma selfs belangriker as die 
van Indie en Pakistan wat on
langs selfregerende dominiums 
geword bet. 

Sedert die afgclopc oorlog het 
die lys van Iande wat poog om 

BEDANK 
'n Berig uit Johannesburg 

meld dat mevr. Linda Merry 
na die nederlaag van die ,.Ar
beiders"-party in die Johan
nesburgse munisipale verkie
sings uit die party bedank hct 
op grond daarvan dat die 
party nic Ianger sosialisties is 
nie, maar gcdomineer word 
deur kommunisticsc clemente. 

hulle los tc woe! van Britsc 
hcerskappy, steeds Ianger en 
I anger geword: Indie, Egipte, 
Palestina maak reeds dee! uit 
van hicrdie refrcin. Birma is 'n 
nuwc noot in hicrdie elegie. 

In sy k• mmentaar oor hierdic 
stap, skryf die Cape Times dat 
Birma wat ,,'n swak lid van die 
Britse familie sou gewees het, 
nou 'n sterk bondgcnoot en 
vricnd word." Die blad gee· toe 
dat die vrywording van Birma 
die gevolg is van oplewing van 
die sterk nasionale bewussyn in 
Birma. Dit j.., Brittanje se plig 
om die dele van die ryk wat 
rn> geworll hl't hul onafh:mklik
h~>id te gl'e. .,Dit is sekerlik nie 
'n !oo\mkh~>id om <lit <onafhank
likhl' i<l> te gee aan \'Olke wan
nel'r die na!ooionale sl'ntiment dit 
\'l'rlang I'll <Iii' sl'ntiment ver
bin<l is met bekwaamheid en 
vernntwoordelikheidssin nie," 
v1•rklaar die blu<l. 

• 

HOE KOMMUNISTE 
FONDSE INSAME.L 

Die \'Oigende ,·erbaul hot" die 
Kommuniste in :Frankr;)·k we· 
derregtelik hul fomlse ~>tyf dl'ur 
middel ,·an swurtmarktran!oiuk
sie'l wat ge"ki~>d met behulp 
van Kommunistit>~oe stmtt!lamp
t<'nare, word vertel lil'ur He
view Of \Vorld Affairs. 

,,'n Nyweraar het 'n tckort 
aan staal gehad. Hy mocs dit 
he maar ,kon dit ncrens kry 
nie. Uit wanhoop hct hy aan 
die rcgcring geskryf. 'n Amp
tenaar het hom egtcr mecge
decl: ,vVaarom probecr jy nie 
die swartmark nie.' 

Die nyweraar hct gcantwoord 
dat hy dit sal docn as hy m:~.ar 
r.et weet waar om tc begin. 
Die amptenaar hct hom mec
gcdeel: ,Begin bier - gee my 
2,000,000 franke en 1,000,000 
daarvan gaan na die Kommu
nistiese Party, en 1,000,000 vir 
die staal.' 

Die transaksie is a!gehandel 
en onder die J~·s van bydracs 
tot die fondse van die Kommu-

niste wat in Humanite gepubli
scer Is, het die volgende item 
voorgekom: ,Van 'n Nyweraar, 
1,000,000 frankc'." 

Die blad vcrklaar dat soort
g<'lylcc praktylcc dikwcls plaas
vind. 

Verdeling 
Van Palestina 

Die Vflrenigde State bet 
'oorgt•st1•l dut Palestin:t op 1 
,Julie 1918 in twee state Vl'r
dl'~>l word - l'l'n \'ir die Jode 
I'll N'n ~ir <lit• Arabierl'. Duar 
is 6ok annbevl'el llat 'n tyde
like kommis.,ie deur die 
\ ' .V.O. bl'nol'm word om toe
"ig te hou in die oorgangs
tydp••rl' tu<o~en nou en 1 Julie 
uunstaande jaar. 

Ann die Jode en Arabiere 
mol't intussl'n kans ge~ee 
word om tussent)·dse rege
rinp saam te stel. 
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