
Gereclstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuutblad. BLANKES 
ONTRUIM 

Die laaste groepie Brltse troe
pe wat nog in Indil! oorgebly 
het nadat Indle sy vryheid af
gepera het, het die land verlede 
Saterdag ontrulm. Hulle is met 
'n Australlese boot verskeep. 
Nle aileen is dlt die finale ont
ruiming van Brittanje se mag 
in Asie nie, dog ook van die 
blanke Weste. Maar wat van 
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S.A. INDIERS UIT 
MoSKOU BESIEL 
SE KONGRESLID 
Een van die lndiers wat 'n aktlewe aandeel neem In die 

lydelike wetsoortreding deur Natalse liidlers, Manllal 
Gandhi, seun van wyle Mahatma Gandhi, het Sold-Afrika 
die afgelope week van 'n baie belangrike stukkle nuus bedien. 

Die Natalse Indler-kongres, bet 

1 
hy gese, ,word gebeel en al deur 
Kommunlste bebeer." Hy het 
daaraan toegevoeg: ,Ek bet min 
vertroue in die Kommunil!te. 
Daar is by bulle gebrek aan eer
likheid; 'n mens weet ook nie 
wanneer bulle sal omspring nie. 
Hulle sal ,Mahatma Gandhi' en 
,Pandlt Nehroe' uitroep solank 
as dit hul doe! dit>n. 

Rusland Wil 
Nou Finland 

In palm 
Rusland het Finland ,uitce

nool" om met hom 'n vriend
,.Indier-kommuniste word ge- skaps- en wedersydse hulpver-

VRYH El DSVLAM 
BRAND WEER 
OP AMAJUBA 

~spireer deur blanke Komm~- lenings,·erdrag aan te raan. Die 
mste wat op .hulle beurt wt'er wt I nota wat deur Stalin self on
R;us~nd bes•el word. On~ kan derteken is, is Donderdag aan 

J me n. vreemde ~oond~e~? as Finland oorhandig en het ten 
1 ons le1dsman aanvaar me, het • dot'! om Finland, wat reeds •n 

hy ~erklaar. . deel van sy grondgebled aan 

Soos rooi vingers in die nag het die Vryheidsvlam presies om 
nege-uur Vrydagaand ho-op Amajuha die lug ingeskiet as versinnebeelding 
van die Republikeinse gees wat daardie uur dwarsdeur ons vaderland 
a&J18evlam het. Na mate dit donkerder geword het, het die vlam helder
der en helderder gehrand. 

D1~ I~ opvallend dat d1e K?m- nusland moes afstaan, voUedir 
mumsbese blad, The Guardian, binne die Jtussiese invloedsfeer 
die afgelope tyd groot ophef ge- te betrek. Finland wat aan 
~aak het van hierdie Gandhi in Rul!land grens, kan ole bekostlr 
.n poging om sy guns te ~en. Sy om hierdie uitnodiring te ver
JOngste ~erklaring moet v1r hulle werp nie en kan nog mlnder 
ontmoed1gend wees. openlik toon dat by by die Weate 

Gandhi is self 'n lid mn die staan. Die .Skandinawiese lan
Kongres, sodat hy bt>hoort te dt', \'era! Swede, betlkou die nota 

Lede van die Ossewabrandwag sewabrandwag te versaak. Deur die Republiek en luidkeels weet waarvan by praat. as 'n aanduiding dat Rusland 
ult aile dele van die land was I die ridderlike houding van mnr.

1 

daaroor skree as alles verby Is nader na hul kant toe becln 
by blerdle volksfees teenwoor- Havenga Is hierdie toestand be- nie. Spr. twyfel vir geen enkele skuif. 
.... Reeds vanaf Donderdag bet reik en ook op hierdie vleuel oombllk dat daar na die ver- Die voorgestelde verdrag sou 
t.,....nrers per motor opge- is die Ossewabrandwag nou be- kiesing weer super-Republikeine Regenn• g Wil ongevet>r diesellde wees as wat 
.... en gou bet 'n aantal wit I veilig. I sal ontpop nie, maar die Osse- Rusland en Tsjeggo-Siowakye 
tente op die terreln gepryk wat wabrandwac loop die konse- R .. M ak in 1948 gesluit bet. Vandag 
._, dink bet aan die dae toe PARTYLOSE STAAT kwente reguit pad of dit nou een a staa~ l~asgenoemde onder Kom-
dle volk in croter getalle luis- . oorlog of vrede is, en of daar I mumshe'le plak. 
terryk in die ge~ van eensge- Waar~m d~n die hardnekki~e ?ou 'n Yerkie8ing aan die gang Die regering bet die afgelope 
•lndbeld fees rev1er bet. . ~tryd. ':1r? die b~houd van e1e IS of n~e. . . • paar weke in die geheim proef-

VJ7dag waa aile belangstelhng •d.en~1te1t. bet d1e K.G. gevra. In d1e afgelope Jaar het d1e nemings gedoen om reen kuns- ~"!::!~~~~~~~~~~ 
toecespita op die aankoms van Dat IS omdat die Ossewabrand- Ossewabrandwag uit sy !sole- matlg te maak. Vliegtuie van 
die Kommandant-generaal, dr. wag draer is ,·an toekoms-swan- ment gebreek en bet hy daar- die Suid-Afrikaanse lugmag het I IMMIGRANT£ 
Hans van Rensburg. Netjies op- ger gedactes, gedagtet1 wat geen d~ur die gevaarlike toestand be- daaraan deelgeneem. 'n Verkla-

party kan verwesenllk nie, nl. emdlg. Ons gaan die toekoms ring sal later uitgereik word. • IN 

I 
die Republiek en partylose staat. met vertroue tegemoet. Spr. is 

A de V h •d..:.a J Partytwiste dftir die Afrikaner- daarvan oortu!g dat die Ouewa-n r ry el Mlag- dom om ,·lr eDig te skeur. Die brand wag aan die einde van •••••••• 
berigte op Bladsy 2 Ossewabrandwag strewe na 'n 1948 nog sterker sal staan as ~ 

staatsvorm waar daar nle Nat aan die einde van verlede jaar. Die Vlam op 
of Sap !lal Weefl nle, maar slegs <Vervolg op bladsy 2) • 

... telde llnles .van feesgangers stem volgens sy beroep t'n ne
bet die K.G. mgewag en ~ie ring. I 

volksgenote en waar elkeen d1e Berg 
ere::c is deur die K.G. gem- Intussen beset ons dat ons in 
ape eer. 'n partystaat lewe en ons is 

K.G.-TOESPRAAK 
Die Kommandant-generaal 

bet die aanwesiges gedurende 
die middag toegespreek en be
klemtoon dat as die Ossewa
brandwag tlen jaar lank die 
teenatand van alma! kon weer
ataan, hoe! niemand aan sy in-

' herente lewenskrag meer tc 
twyfel nle. Die Beweging was 
In staat om al die moeilikhede 
wat ln sy pad geU! Is, te oorbrug. 

heeltemal bereid om ons plig 
te docn waar ons verwelkom 
word, en daarom staan ons na
der aan sommige en verder van 
ander partye. Ons staan nader 
aan die Afrikanerparty en sal 
hulle getrou na die beste van 
ons vermoe steun met die be
houd van ons identitelt, het die 
K.G. verklaar. 

REPUBLIKEINS 

lD die afgelope jaar het lede I Wat die Republiek betref is 
die kana gekry waarna hulle die O.B. nie 'n stemvangende 
sea jaar lank gesoek het, nl. om organisasie nie en skuld hy an
ook aan die parlementere front dersdenkendes geen verantwoor
hul Afrikanerplig te doen son- ding soos sommige politici wat 
der dat dlt nodig is om die Os- tydens verkiesings stil bly oor 

'n Berlg uit Londen lui dat Brittanje teen die einde 
vaa aanstaande maand die totale bedrag van £129,800,000 
sal bes~ bet aan neemde burgers wat nie kan of wil 
terugkeer na bul land nie. Dlt geld hoofsaakllk Pole en 
verplaa.sde persone, d.w.s. alrnal volke wat wei \ 'an 
Dalt&land ,bevry" is, maar nou nog voorvlugtig is vir 
die bondgenoot \'&D Brittanje, Sowjet-Ruslaod. 

Teen bierdle reuse-bedrae aan liefdadigheid gaan 
barde stemme op in Brittanje - wat te begrype is as ' 
Ia aaamerklng geneem word dat Engeland reeds honderd
dalaende lewens en nog meer miljoene ponde bestee het 
terwllle van sy waarborg aan Pole teen agressie. Aan 
die aader kant Is hlerdle bietjie llefdadigheid al wat 
die laadlose Pole van die Britse waarborg ontvang het 
- aoadat Engeland die oorlog gewen het. 

STAATSDIENS 
Die Spoorwee bet %6 lmmi

grnnte '\'an tydelike werk 
\'OOrKien en '78 van los werk 
niett'enstaande bulle nle aan 
die , ·ereistt's ten opsiJte van 
' 'erblyf in die Uoie of twee
taligheid \'Oidoen nie, volrens 
die Minister van Vervoer in 
die Volksraad aangekondlg 
bet. 

Kommuniste 
Likwideer 

T eenstanders 
Voormalige leiers van die 

Hongaarse Arbeidsparty (anti
kommuniste> is besig om ult 
hul vaderland te vlug vanw~ 
'n Kommunistiese ,.sulw~rinp

veldtog". 
Inmiddels word berig dat die 

Ieier van die Suid-Slawiese Boe
reparty tot tien jaar tronkstra! 
veroordeel is. Acder persone is 
ook skuldig bevind van ,same
swerings teen die staat". 

Belangrike 
Vergadering 

deur die 

Kommandant-Generaal 
in die 

Stadsaal, Stellenboscb, 
Donderdag, 18 Maart 1948 

om 8-uur n.m. 
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Vasberade Tot SKIEREILAND HERNU SY 

Oorwinning G!:~~~!~!.~!~~PP!~~~~i~u. 
, Wanneer ons hlerdie g~ofte afle, bevestig ons opnuut 

dat ou vasbarade Is om die Vryheidstryd nooit gewonne 
te gee nle, net soos 'n klein handjie vol vasberade Afrikaners 

van d ie Skiereilundse generaal skapp e verlede Vrydagaand h o og opgevlam 
tydens die vie ring van Vryheidsdag t e Good wood . Tegel yk met hie rdie 
vlam , het 'n groot vuur die hemel r u im bokant Tierberg verlig waar dit 
d eur Jede van die Wag aangesteek is. Die vuur was selfs vanaf Kaap stad 

op 27 Februarie 1881 deur. 'n gelofte aan mekaar, aan hul sigbaar. 
volk en aan hul God saamgeblnd was en die vyand die 
k.ranse van Amajuba laat afstorm het," het gebiedsgenl. dr. 
F . du Toit van Zyl, Gebiedsleier van Wes-Kaapland, by 
geleentheld van Vryheidsclagviering in die Skiereiland ver
klaar toe hy die betekenis van die feesdag behandel het. 

Genl. van Zyl bet gese dat by 
clle geleentbeid gehad bet om 
blerdle feesdag in die Ossewa
brandwag in te dra en te plant. 

Daar is gevoel dat daar 'n 
feesdag nodlg is waar die volk 
opnuut besiel kan word vir die 
stryd om d ie vryheidsideaal te 
berelk soda t ons kan veg om 
die koms van die vrybeid te ver
baas. Die dag moet ook dien 
as 'n feesdag waarop ons by
voorbaat die vrybeid kan vier. 

Op hierdie dag word ons ook 
aan mekaar gebind deur 'n ge
lofle wat in die openbaar atgele 
word en soortgelyk is aan die 
van 1880 by Paardekraal. Dit 
moet as 'n spoorslag dien, maar 
dlt beteken nlks as daar nie 
barde arbeid mee gepaard gaan 
ale. 

In die oomblik van stilte, as 
alma! in d ie vuur tuur en die 
gelofte hernu, dan dink ons ook 
aan bulle wat ons in die stryd 
voorafgegaan bet en ons betuig 

opnuut ons vasberadenheid om 
die stryd nooit op te gee n ie. 

Genl. dr. F . du Toit van Zyl 

Die vrolike musiek van die I genl. S. J: Kamffer, alma! op Boodskappe is o.a. van mev. 
O.B.-blaasorkes onder komdt. S. aandag geroep het, het daar 'n J. E. Conradie en mev. dr. J. S. 
J. Swanepoel het die feesgangers oomblik van pleglige stilte ge- du Toit voorgelees. 
wat van ver en naby saamge- volg waarop die aanwesiges die Die vrywillige stor ting het by-
drom het in 'n fcestelike stem- 1 gelofte om die stryd nooit t e na .£50 bedra. 
ming gebring. Opvallend was :stank n ie, weer hernu het. As Die verversings wat dcur die 
die groot aantal jeugdiges en teken daarvan hct clkeen 'n O.B.-vroue verkoop is, was baie 
buitestaanders wat die ver rig- stuk bout in die vuur gegooi. · gou gedaan. 
tinge bygewoon het, en selfs 
hout op die vuurstapel gegooi 
het. 

Die Amajuba-kantate van dr. 
W. J . B. Pienaar is vir die eer
ste keer nadat daar plaatop
names van gemuak is, opgevoer. 
Die opvoering het g root byval 
gevind. Die stem van Amajuba 
en die Volksleier het opnuut tot 
elke aanwesige gespreek. 

INDRUKWEKKE~'D 

Nadat genl. Van Zyl die bood
skap van die Kommandant-gc
neraal voorgelecs het , bet hy, 
begelei van twee lede van dtc 
Boerejeug, die vuur presies om 
nege-uur aangcstcek. Boerejeug
fakkeldraers is vooraf in gelid 
opgestel en het 'n indrukwelt
kende skouspel uitgemaak. 

Nadat die voorsittende offisier, 

Brandwagte wat tydens 
F ebrua rie 19tS die Vry
beidsdagviering deur dJe 
O.B. in Kaapstad byge
woon b et, is verlede Vry
<lagaand aangenaam ver
ras toe bulle d1eselfde ver
haal oor die slag van Ama· 
juba. wa t deur oom Pieter 
J oubert, een van die Ama
juba-w terane, op di6 
funksie vertel is, oor die 
radio geboor het. On~r 

die opskrif , 1\lajubadal" 
het <lie Uitsaaikorporasie 
'n plaatopname van oom 
Pieter se verteUinge uit· 
ge!>aai. Oom Piete r was 
tydens die slag as brand
wag opgestel op een \'an 
die h oe koppe en kon die 
slag goed volg. Hy is ~e

de rtdien oorlede. 

'VRYHEIDSDAG 

VRUGTEFEES 
OP 

CONSTANTIA 
GEEN VOORDELE IN 

BRITSE RYK 
STELLENBOSCH-HOTTENTOTSHOLLAND 

SATERDAG, 6 MAART 1948 

Die jaarlikse vrugtef~>e'l op die 
plaa s \ \'elgelee, Con.,tantia, , ·an 
mnr. en mcv. J. R. Lategan, 
word Sate rdug, 13 1\lnart, gebou. 
Die vrr r igtinge word <hlUr genl. 
J . de Vos geopen rn bt>gin om 
S nm. Die fond."e J.:'ll.UD \ ·ir 8 
Augustus. 

op Komdt. Roos se Plaas (, Rus-en-Vrede" ) 
MJDDAG : GESELLIGE VERKEER. 

AAND: TOESPRAAK DEUR GENL. ADV. J. DE \ 'OS. , Die Ossewabrandwag moet bereid wees om op die Yoor· 
punt van die vryhehlstryd te staan en die stryd om nyheid 
te wen. Ons moet brandwag staan oor hierdie ldeaal en 
nuwe geesdrif en \-"Uur aanblaas by diegene wat mismoedig 
word. Daar is \i r ons geen voordele om aan die Empire 
gekoppel te wees nie omdat ons vandag die doole Uggaam 
van die :l."'mpire moet aansleep." 

Bring Aandete en 'n milde Bydrae tot die Sentra le O.B.-kas, 
saam. Koffie is op die Terrein te koop. · Opbrf'ngste nit b ierd ie funl{sie 

hf't dit> kommando \'Un komdte. 
Latt"gan in die ver!Nle in staat 
gestel om elke jaa r 'n mooi 
bedrag vir Fondsda g tf' stort. 

KOM- EN BLAAS HOOG DIE VRYHEIDSVLAM! 

Vryheidsvlam 
Brand Weer 
Op Amajuba 

(Vervolg van bl. 1) 

Gebiedsgenl. J. G. Oppe rman 
bet 'n beroep gedoen dat Vry
beldsdag as 'n nasionale dag ge
vler word soos in die verlede. 

GI!!LOFTE HERNU 

Die feesgangers het met oot
moed gelulster na die lees van 
die Vrybeldsverklaring en die 
gelofte plegtig bernu, terwyl 
twee reuse-vure op Amajuba 
gebrand bet. 

Fakkeldraers het die berg in 
'n lang llnie bestyg en die vlam 
is deur 'n Boereseun en -dogter 
aanges teek. 

Die ver rlgtinge is Saterdag 
voortgeslt met boeresport en 
skyfsklet. 

As hernuwlng van die groot 
fees te van d ie verlede, belowe 
hierdle g root sukses, om in die 
volgende jare nog meer uit te 
brei. Die K.G. sal voortaan elke 
jaar by Amajuba die bevel v·oer. 

Die feesgangers het groot 
waarderlng vir die opoffcrende 
dlenate van mev. C. A. Pienaa r 
van Na tal vir die be relding van 
die etes, en genl. P ienaar wat 
verantwdbrdelik waa vir die 1.411 
van verriJtlnJ e. - (Korr.> 1 

KAMPMOE.DE.R VE.RTE.L 
OP VRYHE.IDSDAG 

VAN AAKLIGHE.DE. 

So het die Gebiedsvrou van I ons klein geskilletjles sal ver
\Vcs-Kaapland, dr. Erika Theron, geet en alma! wat eenders voel, 
onder toejuiging verklaar ty- die gelofte om die stryd nooit op 
dens die Vryheidsviering op te gee nic, saam met ons sa l at!~. 

Die Ossewabrandwag van Ooudini bet Vrydagaand die 
vryheidsvlamme baie hoog Iaat opskiet toe onder Ieiding 
van komdt. A. du T. Botha Vryheidsdag gevier is. 

Die verrigtinge is met Skrif
lesing en gebed geopen deur 
veldkt. W. J . Viljoen, en die 
omgewing is skllderagtig verllg 
deur d ie fakkels van 'n veer tig
tal Boerejeug-lede wat in gelid 
rondom die brandbout plaasge
neem het onderwyl die komman
dant die gelofte voorgelees het. 

van skape wat van maerte 
omval as bulle skrik gemaak 
word. Dit bespaar die Tom
mies d ie mocite om gesonde 
s lta pe te vang. 

1\·i ev. Keet hct gese dat dit die 
aand presics 48 jaar gelede was 
dat bulle gcvange geneem was. 
Sy onthou die datum 27 Februa
rie omdat dit op die verjaardag 
van 'n familielid plaasgevind het. 

VYF 1\fiNUTE 

Good wood. 
Genic. Theron het gese dat 

die Gcbiedsleier van Wcs-Kaap
Iand, dr. Van Zyl, vcrantwoor
delik was vir die gcdagte dat 
die O.B. jaarliks 'n Vryheidsfees 
op 27 Februarie moet vier. Op 
hierdie dag betuig ons opnuut 
ons troue en dit is jammer dat 
so baie Afrikaners wat glo aan 
hierdie heerlike ldeaal nie teen
woordig is nie. Mag die dag 
nie meer ver wees wat ons al 

het aan mev. Keet gese: ,.Toe 
maar, jy met jou blou oe, die 
Engelsc het aan ons belowe 
dat ons al die vrouens met 
blou oil kan kry en hulle sal 
die bruin oe vat; jy hoo jou 
verniet so parmantig." Mev. 
Keet het hom onderstebo ge
klap. 

Na <lie aansteek van die vuur 
is die gehoor toegespreek <leur 
'n ou kampmocder, mev. Doric 
Keet, afkomstig uit die Zf't>rust
se Bos, ·t>ld. Sy bet v·an haa r on
dervindings en die ))·ding , ·an 
die noue tydens die Tweede Die Engelse bet bulle presies Na mev. Keet se toespraak 
Vryheidsoorlog verteJ. Sy was vyf minute tyd gegee om uit die het drie Boeredogters van jeug
in d ie Potchefstroomse kamp, en I bois op clit" waens te klim, waar - veldkte. mev. R. E. lc Roux, 
haar famllie was die heel cerstc na d ie buis nfgebrand is. Ann- Magrieta, Nonnie en Sannie le 
vroue wat gevange genecm was. gesien bulle die eerste ' 'roue was Roux, 'n treffcnde trio gesing 

wat gevungc geneem i!l, was van 'n konsentrasiekamplieCI. 
bulle totaa l onvoorbereid sodat Die ~edakteur van Die O.B. 
feitlik niles saamgeneem kon was d1e volgende s.preker en 

TWINTIG P E R DAG 

Van die ontber ings in die word nit>. Toe die vyf minute h.et hom bepaal by d ie vryheid
kamp vertcl sy dat daar tot om was bet die offisier gedreig I s,ryd. Hy het aangetoon h?e 
t wintig v roue en kinders op om bulle , ·an naturelle te laat 0?s Jan~ vandag h~ofsaakhk 
een dag omgekom het, hoof - vang en v·asbind. ste~kundtg en deur m1ddel van 
saaklik weens honger. Die I ~rtts~ stelsels aan Engeland &'e-
meel wat bulle &"ekry het, het Een nature! wat nader ge- ~ bmd 11

• 
gekrioel van duime-lange I kom bet om hand by te sit by Die aprekcra Ia deur hfkomdt. 
wurms, en die vleis was die die ontruiming vun die huis, W. de V. Rabie bedank. 

BAlE NODIG 

Die Republiek is vandag so 
nodig soos nooit tevore nie. Ty
dens d ie oor log is vir ons ges6 
dat ons aan die kant van Brit
tanje moet staan sodat die Britse 
vloot ons kan beskerm. U kan 
vir u self oordeel wat Chili en 
Argentinie van die krag van 
die B ritse vloot d ink, het genie. 
Theron onder gelag verklaar. 

Aan ons is ges6 dat ons aan 
die kant van Brlttanje moct 
staan sodat ons handel bevellig 
kan word; vandag moet ons d ie 
dooie Britse liggaam aansleep. 
Daar is vir ons geen voordele 
om aan die Empire geblnd te 
wecs n ie. 

,.Dink aan die geestelike betc
kenis van om 'n vrye volk te 
wees en die juk af te skud. As 
d ie Mrikanervolk opbou om na 
sy vryheid te street, dan is by 
geestelik bankrot." 

Lening Sal Net 
3 Maande Hou 
Die Suid-Afrikaanse goudle

ning van £80,000,000 aan Brlttan
je, wat verlede week aan Brit
tanje oorgedra is, sal teen die 
koers wat Brittanje vandag goud 
gebruik, net d rie maande hou. 

Gedurende J anuarie het Brit~ 
tanje meer as £26,000,000 •• 
goud aan Amerika verkoop. 
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DIE VERDELING VAN· 
SETELS 

Hoewel daar reeds 'n paar weke \'erloop bet sedert in 
die pers aangekondig Is dat dr. D. F. Malan en mnr. N. C. 
Havenga eenstemmigbeid bereik bet oor die setels wat die 
Afrlkanerparty, namens die opposisie, by die komende ver
kleslng sal betwis, bet geeneen van die twee leiers dusver 
nog 'n verklaring oor die saak gedoen ole. 

Rcde hiervoor is dat een van In die Transvaal is dit die 
die H.N.P. se provinsiale hoofbe- A.P. vergun om 'n poglng aan 
sture nog nie die toekenning van te wend om ses V.P.-setels vir 
setels sover dit die betrokke die opposisie te verower. Hierdie 
provlnsie betref, goedgekeur het setels (met V.P. meerderhede 
nle. Dit is bekend dat dr. Malan tussen hakies) is die volgende: 
die Frankfortse setel ao.n die Roodepoort (2,163); Brakpan 
A.P. toegeken het en algemeen (1,679); Potehefstroom (890); 
Is verwag dat mnr. Havenga 1 Bethal-Middelburg (774); Preto
self daardie setel sou betwis. Dit rio.-Distrik (486); en Lyden burg 
Is trouens die enlgste setel in (316). ' In hierdie provinsie sal 
die Vrystao.t wat aan die A.P. die A.P. sy kwaaiste geveg moet 
toegeken is. En nou het mnr. vocr. Vir oorwinning sal die 
C. R. Swart in die pers aange- party tot die laastc stuiwer toe 
kondlg dat Frankfort nie aan moct betaal in geld, organisasic 
die A.P. toegeken is nie. en kragsinspanning sy bond-

Boonop het hy in elke kiesat- genoot lao.t hom weinig in die 
dellng in die Vrystaat, uitgeson- skoot val. 
derd die Sap-vesting Bloemfon
tein-Stad, H .N.P. kandidate laat 
nomineer, en ten spyte van die 
Kao.pstadse ooreenkoms tussen 
dr. Malan en mnr. Havenga het 
hy hierdie nominasies in die 
pers laat aankondig. Hierdeur 
het mnr. Swart sy ontkenning 
lnsake F rankfort uitge"Qrel tot 
al die Vrystaatse setels. 

NET BLOE:\IFO~'TEIN 

NATAL 

In Natal sal die A.P. die se
tcls Vryheid en Kliprivier be
twis. Albei setels word tans 
deur die V.P. gehou met die 
volgende meerderhede: 150 en 
1,101. Hierdie twee setels ver
teenwoordig die .,beste" kanse 
van die opposisie om 'n vastrap
plek in Natal te kry. Tot dusver 
het dit die H.N.P. nog nie geluk 
om voet in Natal te sit nie. Dr. 
E. G. Jansen, die Natalse H.N.P.
leier, wat die paal in Vryheid 
nie kon haal nie, verteenwoordig 
tans 'n Transvaafse setel. Nou 

Politiek in 
Oenskou dear 

Waarnemer 

het die H.N.P. dit aan die A.P. 
oorgelo.nt om die opposisie-vao.n
del in Natal te gaan plant. 

Dit blyk dat dr. Malan ten 
ao.nsien van Kaapland koppig 
vasgeskop het. Die A.P. sal Vry
burg (V.P. meerdcrhcid 1512) in 
die vcrre noorde betwis. Origens 
kry die A.P. Ultcnhage <V.P. 
meerdcrheid 527) met 'n groot 
vlottende en toevallige kiesers
bevolking om te betwls. In die 
Westelike Provinsie wao.r die 
A.P. bale sterk is en die balans 
van die politieke mag In 'n half
dosyn kiesafdelings hou, kry die 
party nie 'n enkelc setel om te 
betwis nie. Die toekenning van 
setels aan die A.P. in Kaapland 
Is of 'n grap of dit openbaar 
die H.N.P. se senuweeagtigheid 
oor die totstandkoming van 'n 
alternatiewe nasionale party 
vlak voor Keeromstrao.t se deur. 
In Ieder geval kan dr. Malan 
bale dankbaar wees dat mnr. 
Havenga grootmocdig gcnocg 
was om die samcwerking tussen 
die twee partyc te handhaaf ten 
spyte van dr. Malan se tergende 
.,gevoeligheid" oor Kaapland. 

Deur danrop te strum dat 
Kaapland so ~;kumelik afgesket>p 
word, ht>t dr. 1\lalan waarskyn
lik daarin l:'t''>luag om die gees
drif van sy bondgenote in die 
Pro\.;nsie vir die verkiesing tot 
'n minimum te beperk. 

Mnr. Swart se standpunt Is 
blykbaar dat die Vrystaatse 
H .N.P. nic 'n enkcle setel wat 
die party tans verteenwoordig 
ao.n die A.P. sal afstaan nlc -
dr. Malan se belofte ao.n mnr. 
Havenga ten spyt. As die 
A.P. 'n Vrystaatse setel wil 
betwis moct dit Bloemfontein
Stad wces -- 'n setel wat die 
H.N.P. nog nooit op die V.P. kon 
verower nle. Ek dink die Vry
stao.tse posisie sal wei opgeklaar 
word, maar die onvriendelike 
geaindheid wat die Nasionaliste 
in die moeder-prO\.'insie "'an die 
A.P. teenoor laasgenoemde open
bao.r, laat 'n bitter smaak in die 
mond van diegene wat geesdrif
tic ao.n die A.P.-H.N.P. ooreen
koms WOU byt. 

NATURELLE TOT 
DADE AANGEPOR 

I 
Die artikelreeks van prof. 

dr. G. Cronje oor arbeids

dien!l word in ons volgende 

uitga.we vervolg. 

•••••••••••••••••••••• 

Sjina Besig Om In 
Hande Te Val 

Van Kommuniste 
Dle Sjlnese K ommunistiese Sjina !ewer omdat die Verre 

leer in noue medewerking met Ooste per slot van sake belang
Rusland, bet die afgelope dae riker vir die toekomstige vrede 
aansienlike vordt-ring in Sjina. sal wees as Europa. , 
gernaak. Bulle bet daarin ge- . 
slaag om die lewensbelangrike 
spoorwegverbinding tussen d ie 
stad Antoeng In l'llantsjoerye en 
die Sowjet-sone in Korea te 
verower. Die Kommuniste ha
mer ook reeds aan die voor
poste van 1\loekden. 

Buitelandse wao.rnemers meen 
dat dit slep 'n kwessie "·an tyd 
is voordat die Kommuniste die 
hele Sjina. oorrompel sal ht' in
dien Amerlkaanse bulp nie da.
delik opdaag nie. Meer as die 
helfte van die land is reeds in 
Kommunistiese bande. 

Die beleid van Amerika om 
maar te sit en toesien dat die 
Kommuniste klaarspeel met Sji
na, is hard gekritiseer deur sen. 
Robert Taft, wat Republlkcinse 
aspirant-kandidao.t vir die Ame
rikao.nsc presidentsverkiesing is. 
Hy drlng dao.rop ao.n dat Amc
rika sonder versuim wapens ao.n 

Tsjiang Kaisjek, Cbristenleier 
van Nasionale Sjlna 

I 
Blanke It-de van die Kommu

nistiese l~urty is besig om aile 
nie-blankes in die lund op te 
sweep om die wetsoortrt>ding 
van lndiers in Suid-Afriko. te 
steun. Daar is ook 'n bt'rot>p op 
die naturelle gedoen om bande
lend op te tree in bul stryd teen 
die pas"''t>tte. 

Hierdie aanhitsing het verle
de w<'ek in Johannesburg plaas
gevind toe die Kommunistiese 
party 'n vergadering gehou het 
om hul ondersteuning aan die 
Indit·rwetsoortreders toe te se. 
Die vergadering is gehou na 
aanleiding van die skuldigbe
vinding van die twee Jeiers van 
die versetbeweging, dr. Y. Dadoo 
en dr. G. Naicker. Dr. Dadoo, 
voorsitter van die Transvaalse 
IndHir-versetrao.d, is ook voor
sitter van die Johannesburgse 
distriksbestuur van die Kommu
nistiese Party. 

ALl\lAL 

Die vergadering het bestao.n 
uit Indiers, naturelle en 'n paar 
blankes. Een van die blanke 
sprekers, L. F. Williams het 
'n beroep op aile nie-blankes 
gedoen om die Indiors te steun. 
Die Immigrasiewette wao.rteen 
die Indiers vt>g, kom bale met 
die paswette oort>en, bet hy ge!l~. 
Dit bet no'u tyd geword om die 
dttad te voeg by die kreet ,weg 
met die pas!le." Die stryd van 
die Imliers moet ' n stryd van 
die nie-blankes vir volle bur
gerregte word. 

Gronrl/s Te Duur 
Die pryse van die meeste 

landbougrond is te hoog, het die 
Minister van Naturellesake, 
maj. P. van der Byl, verklao.r. 
H:;r het gepleit dat waar mense 
geld in grond bel~ die waarde 
daarvan nie te hoog gewaardeer 
moet word nie. 

G. A. FICHARDT, Bpk 
(LIII ~ IIUd~ 

M.AS.JINEBIE, Y8TEBWABI:. 
PBODUKTEBANDELAAB8 

FooD '700 Opgertg 1Mb 

BLODIFONTEIN 

•••••••••••••••••••••• 
MEUBELS 

PRYSE STYG VINNIG 

KOOP NOU 
Ooa hou alleeollk coelt 

kwalltelt Meubela lD 
voorraad 

WERDA 
MJe ube lhandelaars 

(EIENDOMS) BEP.EBK 

Groote Kerkgeboo - .K.aapsta· 

•••••••••••••••••••••• 
V eraeker u Toekoma 

deur die Eienaar te word van 

VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PLASE * BESIGHEDE VIR DIE 

K.IESKEURIGE PERSOON 

Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
Posbus 78 Foon 0028 

OROXLEY-GEBOU, KUSWEG, 
STRAND 

Is Medisyne 
Noodsaakllk? 
Die NatuurwetemluJp 

.e nee! 

Die Bron van Siekte 
BEKAMP SIEKTE 11171' 
DIE JONGSTJC WE'I'JDN-

SKAPLIKE HETODII:S 
Met Verbaeellde Ult.lae 
GEEN IIEDISYN&I 
GUN OEFENINGIU 

Die Bardnekklpte Kwale .q 
Dll WltiDeUp llet 11011 llltpY!Dd dat 
IOdra 'n bumette IICJM11184Ml *
cem&&k word n.n ay ctt or _.,...,_ 
Decle, c111 elel<te nrc1"'711. Dear cUe 
toepualoc van oos weteo.k&pUke me
t0c111 bet dlt DOU 'D mUlllle taaa 

c-ord. 

Dlt maak Die ll&&lt - erut(C of -
bouc1eoc1 u kw&&l w nil - M1ta .. • 
c1lt &a cbroole• of oocenMallk belotem· 
pel. Oaar Ia hoop Y1.r v.. GHD mecll· 
1yne of oetentoge beo0c11C ole. U a1 
onder ceen verpllgtlnc 1tu.n Die. IJiu)'f 
&&D on. en ventre!< YolledfCe ~-

c1erbede ID nrb&Dc1 met a kwaal. 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
PoaboslS88 - KAAPSTAD 

NOODBULP VIR DUITSLAND 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE 
(D.A.H.A.) 

Ondersteun ons- Taak om die Ontsettende Nood 
in Duitsland te Lenig. 

ONS BENODIG DRINGEND: 
e Fondse vir die aankoop van voecbel, klerasle eD 

medisyne. 
e Klerasie en skoene, nuut of cebrulk. maar akooD 

en in goeie toestand. 
e VET. 
e Biltong of ander onbederfbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAASLIKE NOODLENIGINGSKOMITEE 

Vm DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRI.KAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
BIOC4istrao.t 164, Boopstraat 1001, 
PRETORIA. K.AAPSTAD. 

• VOEDSELWARE ALLEEN AAN D.A..B .A.., PBETOBLl, • 

DIE KOPERSBOND 
BPK. 

GROOTHANDELAARS 

KEEROlUSTRAAT 52 

FOON S-MZS 

DAMESROKSTOWWE: 

KAAPSTAD 

POSBUS 21%0 

Ons bied aan 'n groot verskeldenheld van 
damesrokstowwe <Morokyn, Satyn, Gesponne 
stowwe, Katoenstowwe), rokke, geblelkte en 
ongebleikte Iinne, gordynstowwe, onderklere, 
kouse, pantoffels, klndersokkles, kramerye, 

ens., ens. 

HEIUDE: 
Verder ook mans wit en gestreepte hemde, 
sporthemde, dasse, bao.djies, onderklere, 
werksbroel{e, kaklehemde, slao.ppakke, sokklea., 

ens., ens. 

• 
Dlt sal kleinhandelaan betaal om met ons in 
verblnding te tree, betsy deur kontak met one 
reislgers of anderslns. Persoonllke besoeke 

sal op prys gestel word 

• 
Verspreiders van TOOT AL 

fabrikate 
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SY DADE NOU 
,,BUITE . BEREER'' 

,Ons slen magte aan die beweeg in die wereld wat bolte 
mensllke beheer is. Ons bet gebou op die veronderstelling 
dat die mensdom, vrede, vrybeid en die daarst~lling van die 
ldeale waarvoor ons in die oorlog geveg bet, begeer. Maar 
ons sien 'n toedrag van sake wat bale versklllend is.", 

So het genl. Smuts verlede week bardop gedink toe by 
geantwoord bet op 'n debat in die parlement. Hy het ook 
nog bygevoeg dat die Paryse vredeskonferensie wat Triest 
as 'n onafhanklike stad geskep het, ,moontlik 'n fout be
gaan het." So erken genl. Smuts stap vir stap die dwaas
hede van die oorlog en die vrugteloosheid daarvan. Dit is 
nie nou net meer die veto-reg wat 'n fout was nie, dit is 
nou ook al die vredesooreenkomste wat totsover aangegaan 
is, en bowe-al die veronderstelling waarop die hele oorlog 
sou gevoer gewees het! Die W esterse volke wat oorlog 
gemaak bet, bet bulle misgis; die mensdom wil nie vrede 
he nie, so verduidelik genl. Smuts. 

DIE SKULDIGE 

Om die stomme ,mensdom" nou uit te skud as die 
rampokker wat al die mooi ideale van die oorlog in die 
wiele gery het, is seker baie onverdiend van die kant van 
iemand wat met propaganda die ,mensdom" en ook sy volk 
mislei bet tot deelname aan die sinlose oorlog en selfs die
gene wat bulle teen die dwaasheid verset bet met tronke en 
konsentrasiekampe tot ,beter" insigte probeer dwing het. 
Die fout le sekerlik nie aan die kant van die misleide ,mens
dom" nie, maar aan die kant van daardie leiers wat in bul 
blinde baat en jaloesie gemene saak met die apostels van 
wereldbrandstigting gemaak het. Wat bet die gewone ,mens
dom" geweet van Lenin en Stalin se geloofsbelydenisse om
trent wereldrewolusie waarmee genl. Smuts as staatsman en 
filosoof op hoogte moet wees? Wat moes bulle weet van die 
versoek van Roosevelt aan Stalin om 'n , vriendskapsgebaar" 
teenoor die kerk te maak sodat die Amerikaanse volk kan 
inwillig om met die god loses van die Kremlin saam te span! 
Hoe moes die ,mensdom" weet dat Churchill maar net uit 
hoe nood aan sy volk vertel bet dat ,Premier Stalin" nou 
'n gawe demokraat geword het, en hoe moes die Afrikaanse 
volk raai dat genl. Smuts maar net vriendskap geveins bet 
toe by ,die seen ' 'aD die Allerhoogst~" afgesmeek bet op die 
wapens van die Rooi Leer'! 

Nee, die mensdom - as daarmee bedoel word die mense
massas wat keer op keer opgeroep word om kanonvoer te 
wees vir die skynbeilige ideale van gewetenlose magbebbers 
- smag· na vrede en vryheid en die ideale waarvoor bulle 
gemeen bet bulle veg - daarom het bulle hul laat stukkend 
skiet en hoi huise opgeoffer om \'andag in krotte te woon. 

POORTE VAN DIE BEL 

Maar dit is leiers wat in hul haat teen ander volke bereid 
is om ,tot voor die poorte van die bel" te gaan - soos genl. 
Smuts sy oorlogsywer uitgedruk bet - wat keer op keer die 
vrede verstoor omdat bulle in en na elke oorlog die ewewig 
van geregtigheid versteur en hul bose oogmerke op die rug 
vu die leuen probeer bereik. 

As daar vandag magte aan die beweeg is wat bolte 
mensllke beheer is, dan beweeg bulle omdat hul pad vir bulle 
gelyk gemaak is deur diegene wat bereid was om ,tot voor 
die poorte" , ·an daardie magte te gaan. Want dit is bulle 
wat die enigste struikelblok in die pad van daardie magte 
oltgerol bet - en geweief bet om die hand van 'n Duitse 
militer te vat seHs nadat Hitler dood was. Soos 'n verwoede 
bol wat nog op die bl~dkol brul bet hierdie leiers voortge
gaan om, nadat Duitsland pap geslaan was, sy oorblyf~ls 
olt te deel aan die magte wat tans ,aan die beweeg" is. 

En dit is hierdie mense wat nou nog die brutaliteit het 
om van hul volke 'n verdere regeringsmandaat te vra met 
die oog op die derde wereldoorlog op grond van hul ,ervaring 
en bekwaambeid." 

Wat die Ossewabrandwag betref, hy bet die skrale troos 
dat wat by voorspel het, besig is om bewaarheid te word, 
en diegene wat deur kampe en tronke gesleep het weens bul 
verset teen die dwase oorlog, kan die klein bietjie genoeg
doening smaak dat hul vervolger vandag sy dwaasbeid moet 
erken waarmee hy ook stilswygend hul wysheid onder
streep - wat meer is as wat die soldaat wat in aile opregt
beid bomself en sy huis vir genl. Smuts se vergesigte 
geoffer het, homself vandag mee kan troos. 

'N STEM UIT DUITSLAND 
Onder die redmlddels om die na-oorlogse Europa aan 

die lewe te boo, word bolpvedening aan Brittanje in die 
eel'8te plek beklemtoon. Deur Brittanje te help, word EurQpa 
gered, so word daar geredeneer. Diegene wat so argumenteer 
dink nog aan die Brlttanje en die Europa van 'n eeu geiede. 
Vandag behoort dlt te wees: deur Europa te help, word 
Brlttanje gered. En as daar van Europa gepraat word 
moet daar veral aan Sentraal-Europa gedink word. In 
Sentraai-Eoropa is Doltsland nog altyd die sleutelland. 
Aangesien die Doltse stem vandag maar weinig gehoor 
word, sal onderstaande grepies uit 'n brief van 'n Doltser 
in die Amerlkaanse besettlngsgebied nie sonder belang 
wees ole. 

Afgesien van fisies-sielkundige 
faktore soos die winter en sy 
droewige klimaat, bet die Duit

die moontlikheid van twee of 
sells drie verskillende Duitslan
de. Hiermee sal die laaste kans 

sers, met die oog op hul toe- van 'n weersydse ekonomiese en 
komsvooruitsigte, meer as ge-
noeg rede om erg pcssimisties 
te wees. Selfs die moontlikheid 
dat Wes-Duitsland 'n sekere 
mate van ekonomiese steun uit 
Amerika sal ontvang ten einde 
die uitvoer van Duitse fabrikate 
te bewerkstellig, is maar 'n swak 
troos, aangesien dit waarskyn
lik gepaard sal gaan met die 
uiteindelike verbrokkeling van 
die vaderland. Hierdie verbrok
keling sal nie aileen om senti
mentcle nasionale redes nle, 
maar ook in die bclang van die 
hele Europa 'n swaar terugslag 
wees. Die ergste Is dat die Duit
se state In hierdle uur van hoog
ste nood geen woordvocrders het 
wat toegelaat word om die be
lange van die Dultse volk uiteen 
te sit en te verduidelik nie. Wat 
Wes-Duitsland betref, word daar 
ook geen poging aangewend om 
die stuur van 'n Duitse atvaar
diging selfs voor te stel nle, ter
WYI daar in die Russies-besette 
Duitsland reeds 'n ,spontane" 
beweging ontstaan het, waar die 
woordvoerders van die ,eenheids 
party" hulle as die mondstukke 
van die hele Duitsland voor-
doen en eienaardig genocg as 
voorvegters van uitsluitlik nasio
nale Duitse belange optree. 

DIE LONDENSE 
KONFERENSIE 

V eur 
Dr. ]. A. W;;d 

politlcke aanvulling van Oos- en 
Wes-Duitsland verlore gaan, 
met die gevolg dat , ons sUnken
de volksliggaam" eendag die 
lug van Europa sal verpcs. Hier
oor behoort die wereld hom geen 
illusies te maak nie. 

WEN DIE KOMMUNISl\IE 
VELD IN DUITSLAND? 

Op die vraag of die Kommu
nisme veld wen, kan daar ge
antwoord word dat die Kommu
nlstlese Party in Wes-Duitsland 
op die oombllk slegs oor 'n on
beduidende minderheid beskik. 
In Oos-Duitsland egter is die 
Kommunistiese miderheid, in so
verre die Russe dit toelaat, aan 
die bewind en volgens die jong
ste ondervinding van verskillen
de Oos-Europese state moct dit 
sterk betwyfel word of die me
todes van so 'n bewind ooit deur 
parlementere maatreels doeltref
fend beveg kan word, te meer 
daar bulle deur die besettings
moondheid gerugsteun word. 
Met die ekonomiese chaos en die 
absolute wanhoop wat op aile 
gebiede beers, kan die dag egter 

Met die mislukking van die aanbreek dat die Duitse volk 
onlangse Londense Konferensie enige orde, al is dit ook 'n kom
van buitelandse ministers skyn munistiese orde, sal verwelkom 
daar geen waarskynlikheid te as daar maar net 'n end aan al 
bestaan vir die samesmelting die troostelose onsekerheid en 
van die vier besettingsgebiede doelloosheid van die toekoms 
van Duitsland onder een sen- gemaak word. Buitendien 
trale organisasie nie en moet I raak 'n mens met die groeiende 
daar rekenlng gehou word met ellende en nood in 'n geestestoc-

VERDERE VORDERING 
IN VRYSTAAT 

Verdere vooruitgang in die Vrystaat word deur hfkomdt. 
Vale Ferreira, wat tans besig is met 'n reorganisasietoer 
deor daardie gebied, in 'n brief gerapporteer. .. 

Op Parys is totsover meer as sestig nuwe O.B.-lede 
ingeskakel en op Heilbron bet die getalle ook aangeswel, 
berlg by. 

stand waar jy aile veratand~e 
argumente oorboord werp en die 
hongersnood enlge anarclstlese 
ontwikkeling bcvorder. 

Die verskll tussen die bealt
tendes en die nle-besittendea aal 
al hoe skerper op die voorcrond 
tree en 'n sterk gelykmakende 
tendens in die !ewe roep. Ori· 
gens ontbreek dit die enkelinc 
aan enige materHile en morele 
aanmoediging wat sy lnlalatief 
kan prikkel met die gevolg dat 
'n korrupte maar nogtau doel
bewuste party soos die Kornmu
nistiese Party algehele beheer 
oor die ekonomiese en polltieke 
lewe kan kry. Belastinga U. ao 
hoog en die koopkrq van die 
geld so gering en daarby die 
produksie van lewenanoodaaak· 
like gocdere so ontocreikend dat 
die Duitsers die gesonde grand
slag van aanbod en aanvraac 
reeds lank al verlaat het en 
langs bane beweeg wat onver
mydelik tot 'n ongeewenaarde 
ekonomiese ramp sal moet lei. 
Die diepgaande apatie wat hom 
op aile gebiede van die volk 
meester gemaak het en waar
voor die oorlog en veral die 
troostelose na-oorlogse toeataDde 
verantwoordelik is, Is nie bere
kend om die Kommunlsme met 
sukses te beveg nie. 

ANDER 
ONVERKWIKLIKHEDE 

Die troostelose ekonomieae toe
stan de en die ondervoeding bet 
tot gevolg dat die gemiddelde 
Duitser wat in die verlede vir 
sy vlyt en uithouvermoe bekend 
was, vandag lui en moeg Ia. 
Vandaar die gevleuelde woord: 
Die arbeider moet die bele clac 
werk en bet dus geen tyd om 
geld te verdien nie waarln die 
werklike toestande in Duitslalld 
weersplccl word. 

Die ongesonde ekonomleae 
tocstande word ook verercer 
deurdat 'n groot aantal Dultaera 
vandag berocpe beocfen wat een
voudig skyngeroepe Is en wat 
sonder die swar t mark nle kan 
bestaan nie. Bale menae werk 
glad nie sodat die enlgste poet. 
tiewe waarde waaroor die Dultse 
volk vandag beskik nl. sy ar
beidskrag, lamgele is. 

Voorts word 'n groot aantal 
waardevolle deskundiges verbled 
om hul beroepe te beocfen om· 
dat hulle lede van die Party 
was. Elke Duitser wat op bier
die wyse belas is - en dlt ia 'n 
bale hoe persentasle - moet 
afwag totdat sy saak deur die 
Suiweringshof behandel Ia. V&D· 
daar dat dit geen seldaaamheld 
is nie dat deskundiges soos unl· 
versiteitsdosente, medici, ens., 
vandag as gewone handarbeldera 
hul brood moct verdlen. 

Die na-oorlogse vernleticfnc 
van baie honderde waardevolle 
fabrieke wat nie almal wapen
fabrieke was nie deur die beaet
ingsmoondhede het verder byce· 
dra om die toestand te vererger. 
Ook die noodsaaklike hervor· 
ming van die geldstelsel aowel 
as ander rekonstrukaiewerk aal 

(Vervolg in voct van kolom 3) 

Hy verklaar dat hy geen _,,...-------------------------,,. 
moeilikheid het om die nodige 
offisiere vir die werk te vind 
nie. Nadat mens bulle tocge
spreek en verseker het dat die 
Ossewabrandwag nog op sy ou 
kocrs is, is bulle dadelik gewil
lig om weer aan die werk te 
spring. Die mense het 'n intense 
afkeer van die partypolitiek, en 
die versekering dat die O.B. nog 
'n partylose volkstaat nastrewe, 
is genoeg om die geesdrif weer 
hoog te laat vlam, aldus komdt. 
Ferreira. 

arbeidloosheid op groot skaal in 
die hand werk. 

Aldus die paar grepies uit die 
brief van hlerdie Duitser. Hulle 
ia egter genocg om aan te toon 
dat die nare werklikheld en die 
na-oorlogse paradys wat die 
Angel-Sakslese oorwinnaars In 
die vooruitslg gestel het, hemels
breed verskll. 

REISPROGRAM GE.BIE.D 
Wes-K aapland 

• 
Die Kommandant-Generaal, 

DR. l . F. l. VAN RENSBURG 

A
, ,, 

spreek vergaderings tof" op die volgende datums: 

PETRUSVILLE, 8 Maart, van Vuurensaal, 2.30 n.m. 
DE AAR, 8 1\laart, Stadsaal, 8 n.m. 
RICIDIOl'"D, 10 1\laart, Stadsaal, 8 n.m. 
LOXTON, 11 Maart, Kerksaal, 8 n.m. 
CARNARVON, 12 Maart, Afr. Gedenksaal, 8 n.m. 
FRASERBURG, 18 Maart, Stadsaal, 4 n.m. 
SUTHERLAND, 15 Maart, Kerksaal, 8 n.m. 
CALVTh"'A, 16 1\laart, Ou Kerksaal, 8 n.m. 
CLANWILLIAM, 17 Maart, Stadsaal, 8 n.m. 
STELLENBOSCH, 18 Maart, Stadsaal, 8 n.m. 

Aile vrlende en belangstellendes word vrlendeUk 
uitgenool. 

·------------------------------------~ 
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GENERAALSKAP VVAT 
SY PLIG DOEN 

Generaalskap C. 6, wat Fou
riesborg, Bethlehem, Ficksburg, 
Senekal en aangrensende gebie
de insluit, is nog steeds aan die 
beweeg en op die voorpunt van 
O.B.-bedrywighede, na ons kor
respondent berig. 

Nuwe Steenkool 
Vir Olie 

Nuwe boorgate ten suide van 
Vereeniging bet nuwe groot 
steenkoollae aan die lig gebring. 
Dit is selfs meer as wat verwag 
is. Die steenkool is van lae ge
balte maar is besonder geskik 
vir die maak van olie. Dit is 
betreklik vlak - van 200 tot 
500 voet - en die ontginning 
daarvan sal dus goedkoop wees. 
respondent berig. 

Onder die bekwame Ieiding 
van genl. H. A. J. du Toit het 
die afdeling nog altyd vinnig 
en fl~ks gereageer op die wcnse 
van die Grootraad. Toe die K.G. 
einde November verlede jaar 'n 
oproep gedoen bet vir fondse 
vir die afhanklikes van die 
politieke gevangenes en gein
terneerdes, bet C. 6 dadelik be
gin woel en £90 is vir hierdie 
doel afgesonder. Die tjek is op 
14 Januarie aan die K.G. op 
Vredefort oorhandig. 

Hierdie generaalskap kom die 
onderskeiding toe dat by in die 
dac van die vervolging meer 
manne agter die tralies gehad 
bet as die res van die Vrystaat 
saam. Dit spreek van die ak
tiewe rol wat die Brandwagte 
jn die stryd gespeel bet. 

Genl. Du Toit het in 'n on-

Genl. Du Toit 

• 
derhoud verklaar dat die O.B.
gedagte van ,ek is my broer se 
hoeder" diep ingeslaan bet e·n 
dat dit daadwerklik uitgeleef 
word. 

Amajuba sal weer gevier word 
en die Vryheidsvuur sal boog 
oplaai. 

~~·································································· 
Artikel Oordrewe 

Mnr. G. J. Swart, Westdene, verdien. En mceste van bulle het 
Johannesburg, skryf: oud geword en besit nog nie 'n 

Nou wil ek sommer so oral oor dak oor bul koppe nie. Dis na
en in die bondel invoeter, want tuurlik ook die blankes se skuld. 
ek bet my a! lanka! vererg vir Nee, as u sou se: ,Laat ons 
'n klomp dinge. hulle ten eerste opvoed om bulle-

Ten eerste wil ek sommer by self te red met behulp van die 
die beer Van der Walt begin blanke tot 'n eie selfstandig
en hom se dat ek met sy siens'- held wat sal ontwikkel en ryp 
wyse simpatiseer, indien dit sy word met die jare, net soos ons, 
oortuiging is, en gee toe dat ons dan se ek my steun ook toe, 
nog vee! kan doen om die natu- maar nou vererg ek my net." 
rei en kleurlinge op hul eie ter- Want dit skyn my asof verwag 
relne te ontwikkel en op te word dat ons die sogenoemde 
voed, maar sy tirade in die uit- onderdrukte wesens alles in een 
gawe van 4 deser is die grootste jaar moet gee, wat ons vanaf 
gedeelte !outer twak! Ek bet net Jan van Riebeeck se tyd tot nou 
begin wonder of dit nie die s.g. toe bereik bet. Ja-nee, ons moet 
(Rev.) Scott aan die woord is opskud anders pleeg die arme 
nie, toe ek myself oortuig dat goedjies misdaad! 
dit sy naam is. 

Na die Boere-oorlog was ons 
dapper helde niks beter af, oor 
die algemeen gesproke, as die 
lot-beklaagde swart skepseltjies 
nie en wie het bulle 14~ miljoen 
pond gegee vir onderwys soos 
vir die nature! vandag? Wie het 
vir bulle behuisingskemas van 
miljoene ponde aangegaan of 
moderne woonstelle en hospitale 
gebou, vry mediese dienste, kli
nleke en welsynswerk gelewer 
soos vandag reeds gedoen word? 

Ek wil nie in die minste die 
indruk wek dat dit die maksi
mum is wat gedoen kan woro in
dien ons 'n regering of liewers 
'n landsbestuur het en nie 'n 
seekatgedoente wat maar saam 
met elke stroom beweeg nie. Ons 
ouers en ons, en ek praat van 
ondervinding, moes byna dag en 
nag swoeg en sweet om 'n be• 
staan te voer en vooruit te beur 
met aile mag om nie deur die 
strome van Jingo-gemeenheid 
we&'gesleur te word na totale on
dergang nie. En tog het daarin 
bale omgekom. 

Wat doen die nature! en 
kleurling, met 'n klein uitson
dering, om homself te red en op 
te werk in die lewe? Alles word 
van die witmense verwag en as 
bulle dit nie kry nie of te ver
vlaks lui is om te werk, dan 
word hul lot bekla met goedkoop 
agitators aan die spits! Dat daar 
vir geeneen van bulle, wat uni
versitere opleiding gehad bet, 
ander werk is as ongeskoolde 
arbeiders nie Is 'n onsmaaklike 
grap! Die arme jong kleurling 
had bale ander wee oop as om 
selfmoord te pleeg toe hy hom
self nie tussen die blankes kon 
indring nie. Hy sou aile steun 
gekry bet as by 'n eie Operaver
enlging vir sy geledere wou stig. 
Ek het duisende van die beklaag
de arbeiders self betaaal teen 
flO tot £25 per maand, -en die 
eerste halte is die kroeg en as jy 
hom die volgende dag op sy kop 
staan maak val daar nie 'n pen
nle ult sy sak nie. 

In ons land is duisende ge
kleurde vakmanne en bale uit
stekendes, wat tot £15 per week 

Die Republiek 
Mnr. S. Nel, Brandvlei, skryf: 
Volgens dr. Malan se antwoord 

op kol. Stallard se oproep om 
samewerking oor die kleurkwes
sie, kom dit voor asof die Chris
telike Nasionale Republiek waar
voor ons voorgeslagte die hoog
ste offers gebring het en waar
voor hul ontelbare smarte moes 
ly, vandag deur die Herenigde 
Nasionale Party sommer as 'n 
goedkoop handelsartikel beskou 
word. 

Soos Engeland vandag in sy 
bankrotskap sy goudvoorraad 
aan Amerika moet verkwansel 
om dollarkrediet in die nuwe 
wereld te he, so is dr. Malan 
vandag volgens sy eie woorde 
gewillig om die Republiek uit die 
yskas te haal en te verkwansel 
vir 'n paar tipies Britse stemme 
om op die manier moontlik 'n 
verhoogde status onder sy Ma
jesteit se vlag te kry: naamlik 
van sy Majesteit se Opposisie, 
na sy Majesteit se regering. 

We!, in die geval van Enge
land is dit 'n bewys van 'n ge
brek aan die nodige betaalmid
dele, en in die geval van die 
H.N.P. as politieke party, is dit 
seker nie 'n bewys van politieke 
rykdom nie. 

Ek was altyd van mening dat 
as ons net eers ons eie repu
bliek los van die ,Home" het, 
dan sal 'n tipiese Brit soos kol. 
Stallard, hoewel nog onder in
vloed van die ,Home"-kompleks 
begin insien dat hy by nasionale 
Suid-Afrika moet staan om te 
help om my en sy probleme in 
ons land op te los. Maar nee, 
nou maak dr. Malan die kleur
kwessie No. 1. 

Dit kom daarop neer dat as 
Stallard gewillig sal wees om die 
H.N.P. in die volgende verkie
sing te help, dan belowe dr. 
Malan hom ook die ondersteu
ning van sy party, en die Repu
bliek waarvoor dr. Malan nog 

( 
.................. ' 
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
skaars vyf jaar gelede plegtig 
belowe het om propaganda voor 
te maak, die sal ons nou maar 
uit die koelkas haal om op die 
ashoop te gooi. 

Dit skyn vir my of dr. Malan 
nou sommer direk skakel, en 
moet mens dan vir die H.N.P. 
stem met slegs die vooruitsig 
dat die regering van ons land, 
kom wat wil, sy Majesteit se 
eiendom gaan wees? 

Veronderstel dat daar 'n Na
sionale regering in die kussings 
kom en ons bly onder die huidige 
stelsel, wat is dan die waarde 
van so 'n verandering? 

Wat meer is, daardie tipiese 
Brit wat vir dr. Malan mcer wel
kom is as duisende Republikeine 
sal toesien dat daardie No. 1 
vraagstuk volgens 'n , Home"
resep opgelos word. 

•••••••••••••••••••••• 
Vroue Wat 
S/ae Kry 

Kwel V.V.O. 
Die vraag of 'n man geregtig 

is om sy vrou 'n pak slae te 
gee, is die afgelope week deur 
die soslale en ekonomiese komi
tee van die V.V.O. bespreek. 
Die vraagstuk bet te berde ge
kom nadat die Russiese afge
vaardigde Amerika daarvan be
skuldig bet dat in sekere Ame
rikaanse State 'n man die wet
iike reg bet om sy vrou te slaan. 

Die Rus bet verklaar dat in 
Alabama 'n man die reg het 
om sy vrou te slaan mlts hy 
nie 'n stok dikker as twee duim 
gebruik nie. 

Die Amerikaanse afgevaar
digde het die Rus meegedeel 
dat sy verklaring ,kaf" is en 
,dat sulke aanvalle gedurig in
breuk maak op die werk van 
die raad". 

Daarop het die Franse af
gevaardigde opgespring en ver
klaar dat in Frankryk 'n man 
nie toegelaat word om 'n vrou 
te slaan nie, ,nle eers met blom
blare nie." 

Die hele bespreking het ge
gaan oor menslike regte en 
vryhede. 

Middel Teen 
Kinkhoes 

Britse skeikundiges het 'n 
nuwe middel teen kinkhoes ult
gevind. Proefnemings met die 
stof - aerosporin - was tot 
dusver geslaagd. 

Skadelike Uit-
E.n lnvoer Van 

Se/fde Goed 
Terwyl die Unie se produksie van ingema.a.kte vru.gte 

baie groter is as die plaaslike verbruik en daarom in staat 
was om gedurende 1946 meer as 18 miljoen pond uit te 
voer, bet die regering nietemin toegelaat dat Suid-Afrikaanse 
invoerders 2! miljoen pond dour en onsmaakliker inge
maakte vrugte, hoofsaaklik uit Kanada en Verenigde State, 
gedurende dieselfde tydperk invoer. 

Aan Die O.B. is van ampswee gemaakte vleis. Terwyl ons 
erken dat hierdie oor en weer meer as 133,000 pond ingemaakte 
invoerdery van goedere beslis vleis uitgevoer het, het ons In 
nie rekening hou met die begin- dieselfde tydperk byna 'n half
sels van 'n gesonde en beplande miljoen pond blikkiesvleis lnge· 
ekonomiese stelsel nie, maar voer. Dieselfde geld in die geval 
daar is verduidelik dat dit nie van groente en vis-. 
die beleid van die regering is 
om sulke transaksies te beeindig 
nie omdat dit na ,diktatoriale 
maatreels" sal lyk. , Ons bet nog 
nie so ver gevorder nie," is ver
klaar. 

Dit geld egter nie net inge
maakte vrugte nie, maar ook in-

Twee Setels 
Vir A.P. In 
Kaapland 

Die Afrikanerparty sal net 
twee setels in Kaapland met die 
·aanstaande algemene verkiesing 
betwis. Dit is Vryburg en 
Uitenhage wat albei tans deur 
die V.P. in die Volksraad ver
teenwoordig word. 

Vryburg word deur mnr. P. 
Kock verteenwoordig wat in 
1943 'n meerderheid van 512 
stemme behaal het. Uitenhage 
is toe deur mnr. G. Dolly met 
1527 !ltemme vir die Verenigde 
Party behou. 

Die Kaaplandse hoofbestuur 
van die H.N.P. het verlede 
week hierdie setelverdeling tus
sen die A.P. en H .N.P. goed
gekeur. Daar is ook aange
kondig dat die name van aile 
aspirantkandidate vir die H.N.P. 
op 10 Maart by die hoofkantoor 
in Kaapstad in moet wees. 

Volgens mededelings van die 
A.P.-kantoor is in Kaapland 
reeds meer as 70 takke van die 
party geregistreer. 

IN NATAL 

Die Afrikanerparty sal ook 
twee setels in Natal betwis, n1. 
Vryheid en Kliprivier. Altwee 
word tans deur die V.P. in die 
volksraad verteenwoordig. In 
1943 het die Nasionale kandi
daat, dr. E. G. Jansen, met 150 
stemme in Vryheid uitgeval, ter~ 
wyl Kliprivier deur die V.P. met 
1,101 stemme behou is. 

B:ETER STELSEL 

Staatsekonome bet aan Die 
O.B. erken dat dit 'n stap voor
uit sal wees as hierdie oor en 
weer in- en uitvoer van produk
te uitgeskakel kan word deur 
die .daarstelling van 'n beplande 
ekonomie. Dit val egter vandag 
buite dfe terrein van die depar
tement om oor sulke sake te 
beslis. 

Hierdie soort praktyk waar
mee die Unie van jaar tot jaar 
kennis maak, is 'n inherente 
dee! van die indiwidualisties
kapitalistiese stelae! wat van die 
handel 'n klug maak. 

Om die Suid-Afrikaanse eko
nomie reg te ruk is nodtg 'n 
oordeelkundige vooruit-beplande 
ekonomie wat rekening hou met 
langtermynbeleid sodat aile ska
delike transaksies wat winsbe
jag ten koste van die land be
oog, uitgeskakel sal wees. 

Unie Koop Soie 
In V.S.A. 

Suid-Afrika koop nou meer 
goedere van Amerika as gedu
rende enige tyd in die geskiede
nis, terwyl die aankope van die 
V.S.A.·in Suid-Afrika gedaal bet. 

Volgens syfers van die Ameri
kaanse regering het die Unle 
gedurende 1947 goedere ter 
waarde van £103,529,500 van 
Amerika ingevoer. In dleselfde 
jaar hct die Unie ongeveer 
£27,898,500 se goedere aan Ame
rika verkoop. Gedurende 1946 
was hierdie bedrag meer as 
£37,000,000. 

PLUIMVEE 
Die ._. l'lrma - • PLUDI~ 
110:1111 a ...._ P&ODVKft -........ : 

C. M. ELOFF EN KIE. 
( ........... 

I(O R BMARK (Pwltw 71U) liJ-

. 
BRUIN SWI'I'SERSE BEESTE 

TEN VOLLE GEREGISTREERD. 
Die WINTERBERG-STOET van Geregistreerde Bruin Switsers 
bied jong Bulle, 'n paar Verse en ou Koeie- alma! geregistreer

te koop aan. Aile' beeste is teen Galsiekte inge!!nt. 

Pryse op aanvra.ag. - .9esigtiging verwelkom. Doen aansoek: 

G. J. VAN DE VYVER, Drieshof, P/s. Adelaide. 

.. 
BRILLE 

Bring u oogarta ee voorskrlf vir briDe aa ona. 
GOEIE WERK TEEN BU.I.nnr; P BYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Beeoek ou of ekryf om ~rbede. 

\ 
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T.uiiEF Vlll ~z ~! 
llldliboaOeUke ......,.,-....: 

(Verlowlnc. buweUit, ceboorte, etertcev... t. •-ort&lll, ptultwtum., 
en1.) 14 per woord; minimum 8/· Pf'l' »Julq. VO«llltbet&&lbae.r. V1r 
berbAIIDp U PIL at~. Beskuldigings Teen 

Pers In V olksraad 
IIADdea.4't'el'teal8 : 

Be ... te ptulnc, :141. per woord. VIr herballDp U pet. ar.Jaa. 
ln~ C1P ,.Die O.B." (fti'IQD WMIIIIU): 10/· per Jaar of 6/· per 

8 maande. Vooru.ttbetae.tbaa.r. Stuur adverttnlleeeld en b .. telllne• na Poebua 
21, SteUenboecb, en lntekeneetd na l'CM1ba1 uu, Kaal>ltad. 

CARJl- DU TOIT. - Ons twee, Mte· 
mle du Tolt en Bennie carr, Fruerbure, 
maak aan tamllte en vrtende(tnne) be
ltend dat OIUI trou D. v. .Maandac 15 
Kurt 11168 om 10.30 v.m. In die N.G. 
Kerk, »'ra1erbure. Teteeramme: Marala
Katee, Fruerburl'. 3/3/1 

•• PuqotJ~ee, l'tiHpeJM, 41D-. pro
.,.. 411 K&&Pil&dM A.trlltaner·Koute
lnlla (K.T.K.). Ult Wandelc-c. oroou 
Jterlt-cebou. Luc bevtllt verwarm en 
....WC op Jtoudete dq. Oerletulte, 
llo1lllte en doeltHtfeode di&Da. 

-------------------------------IN MEMORIAM 

PRINSLOO, Machteld Gertruldao. -
Op 1 Kurt dink one weer terue aan 
111{5, t.oe u• van on• weggerult Ia deur 
die dood. Mammt• ae ptelt II Ieee. 
.,Want •1'• my moeder. ay alleeo." -
BID eo Eetller. 3/ 3/ 1B 

~--------------------------AFSKEID - --
.Mar. eoa Hev. P. B. SWANEVELDEB 

van die Strand, wat nou verbull n& but 
plaa1, Klcltberl', P .K. Grunan, S.W.A. , 
wll eraac al hut O.B.-vrlende lane• 
bterdle wee tot Ilene toeroep. Dlt wa1 
onmoooUIIt om a.luui.l penoonlllt te 
CJ'C*. 3/3/1 

KENNJSGE\\-'ING 

GBOOT HD:LIE·V.EBGADEBlNG.
S.&entac, 8 Maart, 10 uur vm., 1D cUe 
.....,_ltUII, ~Uerl<Morp. -Aile oraan
en Olle-l&lld Boere! Rot u moue • n 
etaute at en kom op dat 011.1 ceaell 
oor die toekome van one produlttepryle. 
Groot vtrlleee bedretg u! Beamptea van 
Landbou Departement en Voe<lsel 1&1 
teenwoordte ....... SU.meeroep deur 
JCJerkadorp~e Klellegroeten Verenlglne. 
Alle craanoreantaulea In ander dlstrllne 
11 IUD..,.erltlnc word biermee gevrao. -
A. L. TERBLANCHE, Vooraltter, en 
T. F. BREEDT, Sekretarll. 

---------------------------BOlO:. PI..ANTE EN SAAD 

BUTJ: OUUTll'l8E.EilDZ QBOZN· 
TUAAD.-Pr)'at:ve vertu:vebaar. BMte. 
&l u benodlcdblde x.B.A. van: PR&· 
KIZR8, 8CBOBlKAN8BOBK. 20/1/Tk 

11006BOOIIPIES, WINOEBDSTOK· 
llliJ:8, Eu. vir 19.S·ptantt:vd. Sltr:vt 
om cr&tle pryl ll'8 aan LA MOTTE· 
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18/2/TK 

-tl18AAD------. -----v-an----ea-Goew---enneoa---te--

~. Auatrall"' Bruin 8/ · per 
lb. Vroel Kaapse Plat 7/ 6 per lb. , 
lllver Ktne 8/· per lb. - KARROO 
8AAD VER8PREIDER8, Poebua 107, 
OUDTSHOORN. 18/2/1 

VMUOTUIO.II&. - s- Y1r Julie 
Aacuatw•plalltt74 lHT. 0118 pUll 
1'00rracle nneller t.neclenhetd, ml&r 
•••• die a&nYr&&l 1a ,root, beatet nou 
en voorkom teteanteUIDc. - HICR> 
BOLDT U1 BOOKXWJC.KlilRY, Poebw 
MO, JOILUfNESBURO. AA/28/3/T& 

-------------------------GJI:IIENG 

Oa&n~.-VIrp
waatborld• tevrldenbeld tree In ver · 
~ JUt die SA. OBAftTJ:D 
liD( IIONCJIENTWEBKE (ZI.EN!t.) 
Bl'lt. vau Voortreklterwec 380, Malt· 
I&Dd. ( Ouder per•ooallll• aandac van 
- BML·Direltteur, mar. Jannte 
OSllle). Teletone-6,..UO en 6·02823. 

•o&N&&P•••uw OD4 .. teaa t 

--·~ - .. - veneller Val die ~ d1eUte bf VOORTUJC[Klo 
U OIINIIO&PITAAL, J..anpUaat 181 
LLU'ftAD. l'oeil Je1M. 6879/2( 

V.A.N'8 OONC&ZTZ l'&OD11CT8 
AI I SKI 1!1 - Waterq>oel-rtool.ltel• 

111,1, vlolrtelll en cepolltoercle tv· 
rauo-komblllaopwutafell u artlltell 
-Daleel vir ~~Uitf, blgl¥ne en net· 
IMid. Volle -..onderbede lkrywe:-
V~ OONCJUCTJ: l'&OD11CI'8 
CZDIU.) IIPJL, Carletnllit 67&, PH
ton&. 1/12/TK. 

BOBL081EI!IIAKEB 

MEUBELS 
JIIE11BI!:L8, - Beter mqbell teeD 

~IUIII.er prree. JJ&bawaentJI18, ltoot· 
ltarretJI18, drlewtete, Unoleum1, taprte 
-. ~ &ltrd tn voorrUod. Oeen 
J[at.&locue. Meld waarto u betaneetet. 
-~JO:tJBELS, L&Dptraat 2111. 
Kaapftad. 8/12/11. 

J011BZL8, - Be1paat boDderde 
toDd• deur u meubell d!rllt V&D dte 
fal)rteJt. k.m.ll., t.e ll;oop. 

Bee ..... : NUK NEETJILING, 
llool.uaat UT, I!'OOD 12113, Paul. 

111/11/TK. 

-ID--11Bl!l----L8~.-o---::-IUI---I&-:I--U---:h::ula:::-::---:o::l 
lt&Dtoor volltdil MeubllMr teea blllllte 
IIDUID<lellltle paatunente. 8p18lale 
ll;ortfDP Y1r lloontant beatell!Dp. Bltt')'f 
- o1111 voUidtce ttatalocua met prra-
17•· Oolt ID 1'00rra&d: Dra&dlOM, 
wlndtaalen, llnoleum·vlerkante V&D I 
vt.. breedte Y1r kombull, aluminium· 
IIUtrOUe to atelle van 3, ene.-
1Jllfii[A 11EtJBEL8 (I!:DM8.) Bl'J[., 
VJctari&'WIC 171. Woodet.ock. l2/1l/TK 

----------------------RADIO -LOUW Elf L01JW, dle a.t'oemde 
~o-IDpuJelll'll, 8tas1ewec, PAROW, 
vwttoop 111 hentel Jtadlt'• en Stutrt
Toeatalle. Qereptr .. rde Slektrteltelta· 
a&IIMIDirl. FOOII II•M36. 

lndier-Leiers 
Tronktoe 

Die regerlng bet geweler om toe te laat dat 'n gekose 
komitee aaogestel word om die toestande blnne die Suid
Afrikaaase pers te ondersoek. Die voorstel is deur dr. B. 
Friedman, V.P.-lld vir Blllbrow, in die Volksraad verlede 
week, gedoen. 

Twee lelers van die lndUir· 
lydelike Veraetbeweglng, dr. Y. 
Dadoo en G. Nalcker, Is in die 
Durbanse magistraatahof tot 
scs maande dwangarbeld ge
vonnLs op 'n aanklag dat hulle 
Asiate gehelp en aaneehita bet 
om die Transvaalse erena oor 
te steek. Hulle het skuld erken. 
Dadoo en Naicker Is onderskel
delik vooraltter van die Trana
vaalse en Natalse Indlerkon· 
gres. Eersgenoemde Is ook be
stuurslid van die KommuniB· 
tlese Party. 

---
Middel Teen · 

Seesiekte 

Sy voorstel bet versoek dat 
ondersoek lngestel word of die 
tegnlese en finanslele beheer oor 
die pers verboed dat daar 'n 
Vl'Ye voorsteUinc van nuns Is, of 
die voorwaardes waaronder re
daksiclede werk van so 'n aard 
Is dat die lesende publlek van 
genoegsame joernalistieke talent 
verseker is en ot d.aar enice be
perkinc op eerlike nuus is van
w~ sensorerlne en ander rnaat
reels. 

Die voorsteller bet gewys op 
die persmonopolle in Suld-Afrika 
wat bale sterker Is as In Brit· 
tanje en dat bulle nie gocdge
sind Is teenoor nuwellnge nie. 

Hy bet voort gewys na die 
Argus-groep waarvan die direk· 
teure alma! ook direkteure, of 
alternatlewe dlrekteure van 
mynmaatakappye is. In Suid
Afrlka word die koerantwese ge
domlncer deur die Argusgroep 
wat agt koerante beslt, het by 
ges6. 

In die Suld·Afrikaanse Pers
assoslasle <Sapa) het die Argus
groep op grond van aandclekapi· 

taal 8,440 stemme. Dit beteken 
d.at sonder die verlot van die 
Argus-groep geen koerant Sapa
nuus kan kry nie. 

Spr. bet ook verwys na die 
monopolie In die drukkersbedryf 
waar drukkers nle In dlens ge
necm mag word tensy bulle lid 
Is van die Tipografiese Vakbond 
nic en niemand 'n drukkery kan 
begin tensy hy verlof bet van 
die Vereniglng van Drukkers
base nie. Oor die vcrspreiding 
van nuusblaale Is daar feitllk 
ook 'n monopolle, bet dr. Fried· 
man verklaar. 

Meeste dagblaale bet met croot 
eebaar bul bande in die open· 
baar akoongewas van die aan
klagte. Ons neem aan d.at by 
blerdie skuldontkennlngs daar 
nle aan die Ossewabrandwag ge
dink is nie, van wle sommice 
koerante sells rue eens bethalde 
a.dvertensles plaas nle. 

In 'n land waar elke party sy 
eie pers het, sal geen party seker 
ook 'n ondersoek na die vrybeld 
van die pen gaarne toelaat nle. 

Tydens die oorlog bet die 
Amerikaanse leer voor die pro· 
bleem gestaan dat wanneer 
bulle aeesoldate aan wal moes 
sit om 'n brughoof op te stel 
aan die kus, bale van hulle 
buite aksic was as gevole van 
seeslekte. 'n Mlddel om see· 
siekte te voorkom, moes uitee
vind word. Hlervoor was dr. L. 
Barrow van die Amerlkaanse 
leer verantwoordellk. 

Hierdle mlddel Is tans eepa
tenteer en sal In die toekoms 
algemcen aangcwend kan word. 

SOUTPANSBERGSE EEUFEES 
TE SCHOEMANSDAL 

---
Vloek Minder Die voorbereidings In verband 

met die Eeufees op 6, 7 en 8 
J ulie te Seboemansd.al, digby 

Werknemers by 'n Bloemfon· Louis Trlchardt, vorder finks. 
telnse saak bet 'n ,.verenlgl~ 
van nle-vloekera" gestle. Oor- 'n Pragtlge feesbrosjure, saam· 
treders wat •n harde woord ty- gestel deur mnre.H. J. de Jager 
dens werksure besie, word met en P. de Vaal, hct reeds die 
·n pennie beboet. Hierdle geld llg geslen en a verkrygbaar, 
word gebruik vir lekkernye. op aanvraag, by die Sekretarls, 

Die werkncmers in hlerdle 

1 

Poabus 170, Louis Trichardt. 
ondernemlng vloek deesdae bale Die volgcnde persone sal as 
mlnder as voorheen. aprekers optree: Prof. J. C. 

NEDERLANDERS VRA 
WERK OP PLASE 

---~--------------------
BOUT Tl: KOOP 

80JCJUC.l'A.JlllBT. - Nep Nllllte wtt 
ree- • 100 lb. t:vD bottenout 0·10·0. 
:olep -.ll;lte -.It • lot lb. fJ1l 
oottenwt 0-U-1. Vrr pla&l -t
•erlte. a,.tel: KOIIlDTZ. KIIV. liAR• 
riB VJ:NTIIR, P/a. No.6, Arlie~. 
flLOJUD'ONTJ:IK. 11/1/'I'Jt 

--------------------------------VJIIENDZ elt vra u ondenteuntnc. 
Be~tel V&D mr moot eout, In coete 
,raa~~aaltkl: A.1, 68/-; No. 1, M/-; 
No. 2, 48/·, per ton. Onmiddellllte 
ver•endlnc. tevrtdenheld cewaarborc. 
-8. J. 01) BEER, 8outwerk, Pk. 
ll'lorlsbad. U/1/TK 

----------------------------Tl: K.OOP AANGEBIED 

8BAKDR01JT. - WIWtUe, t dulm 
geeu.c, U/· per ton, epoor Mollleatml
•:vt:vn. oor Ore)'ton. Pr)'se vir pale, 
droppeno, ent., op a&"-IL-HI:NNIE 
MENTZ, Prlvaatalt, OreJton, Natal. 

21/ 1/ TK 

___ AP __ l'_E_L8---. -----E-er-et-e,raa----d---Ob~e-lll-m-urt 
teen 20/ • per boaelkle. 30/50 enkellaac 
platltlall18 teen 5/-. Doelelnde teen 12/8 
per boeeelltll. Kontant ot K.B.A. v.o.1. 
Bethlebnn. Ander aoorte later. Ge· 
waacborc vr:v van appel-mot. - J. H. 
COETZEE, Woltemade, BETHLEHEM. 
Telefoon No. 1803. U/2/3 

LllSEBN te KOOI'.-Nuwe ee._DH 
Ee...tecraad luaem teen 6/11, coete 
twetde craad 6/8 per 100 lb. K.K.B. 
v.o.a. xtrkwood. - 1. B. I!ITlEHJE, 
8111 {8, Kirkwood, K.P. Foon 413. 
"t'elegramme: Stlemte. 

-------------------------8P:U:L8K.EIE r;N 8WfNG£J.S. -
Speelsltele cemaalt V&n die beate natuur
bout, loed ce-olle teen bante. Bottel· 
vormlg en dwar1 teen {/· per pur. 
Ander tlpel teen 6/· per pur. !lwh•~ 
kompleet. Donlde teen 6/1; Mull teen 
8/ 1 per 1tet celewer Berpelltlne. K.H.B. 
- P . J. GERBER, Boelrwll, OEORGE. 

1112/T)[ 

_I!I_P_E_E_I_.SX ___ E=n:"".---:-Bot--:-t~el~vo-nn-tc---:-:-teo-
3/11 per pur. Kopelcele { /1, Actkantlp 
5/- per pur oodoralteldellk. Doalde
nrtac• teen 6/· en maflnrta1el• B/1 
eet1 trek. K.K.B. - KOOB BOTBA. 
P.s. Serpentine Georce. 3/3/ 11 

In 'n vorice ulteawe van ons 
blad Is cewys op die belancrlk
beid d.at ons Afrikaners coele 
lmmicrante nit Europa nader 
trek na ons as 'n geringe teen
wlc vir die Brltse immlrra~~le
atroom van die regering wat die 
Afrikaner wil toeploeg. Goedge
sinde hnmigrante uit die Neder
lande by voorbeeld kan vir ons 
volk 'n aanwina wees wanneer 
bulle onder Afrikaners terec 
kom, maar 'n verlies wanneer 
bulle ln die E ngelse stroom be· 
land. 

Sedertdien het ons reeds twee 
aansoeke ontvang van Neder· 
landse lmmlgrante wat graag op 
'n plaas wil werk. Een het na· 
mens hom en sy broer ult Hoi· 
land aan ona geskryf om uit 
te kyk vir werk - hy het ook 
ondervindlng van die ,.motor
vak" skryf hy. As daar van 
ons lesers Is wat moontllk werk 
kan verskaf, sal ons graag die 
adres aan hulle stuur om met 
die aansoeker In verblnding te 
tree. 

Van 'n ander gesin wat reeds 
In Suid-Afrlka aangckom hct, 
het ons verlede week 'n ver
soek ontvang in verband met 
werk op 'n plaas. Dis 'n jong 
getroude paar met een kindjie, 
en die man verklaar dat hy deeg· 
like ondervtndlng bet van land· 
boo· en veeboerdery. Hy vlnd 
moelllkheld om In Kaapstad 
werk te kry weens sy Anti
Britseeslndheid. 

van Rooy, dr. E. G. Jansen, dr. 
W. du P. Erlank. Kerkdicnste 
word gelci deur ds. D. N. Kotzc, 
dr. T. Dreyer en dr. Wm. Nicol. 

Reellngs is met die Spoorweg
adminlstrasie getrcf en 'n spe
siale treln vertrek op Maandag 
5 Julie, om 5 nm. vanaf Preto
ria en salop Schocmansdal arri
veer op Dinsdagoggend, 6 Julie. 
Voornemende feesgangers word 
gevra om hul plckke betyds op 
die spesiale trein te bcspreek. 
Feesgangers wat per treln kom, 
word ook vrlcndelik gevra om 
die Sekretaris so spoedig moont
lik te laat wcet, sodat verdere 
reellngs getref kan word. 

Die S.A.U.K. bet goedgunstig
lik lngewillig om die feesver
rigtlngs uit te saai. 

Ook sal tydens die duur van 
die feesverrigtlngs 'n poskan
toor te Schoemansdal opgerlg 
word. 

Paartjies wat op Scboemans
dal tydens die feesvlerlng in die 
huwelik wil tree en ouers wat 
klnders wil doop, word versoek 
om met die Sekretarls in ver· 
binding te tree. Reellngs word 
vir sodanige plegtighede getref. 

Staanplekke teen 5/ · en ge
rletlike ,.Sellkamers" teen £1-10-0 
per seilkamer kan by die Sekre
taris, Posbus 170, Louis Trl-
chardt bespreek word. • 

Duitsers Kan 
Gedeporteer 

Word 
Die aansoeke van agt Dnltse 

oudgeinterneerdes om bevele 
wat sal belet d.at die Unie-Re
gering bulle na Dultsland de
porteer, is verlede week deur 
die Kaapse Hooggeregshof van 
die hand gewys. VolgeM hlerdie 
bevel sal bulle nou gedeporteer 
word. 'n DergeUke ultspraa.k 
is deur die Natalae hot gedoen. 
Die sake bet redien aa toets
!I&J'e. 

Boerejeug 
<Vervolg van bladay 7, kolom 5) 

Voorregte Op 
Boereplaas 

TREK NA DIE STEDE 

Weens die allergrootate on· 
kunde van toestande waarin die 
stadsbewoner sy eentonlge !ewe 
voortsleep, en weens die aan
loklikheid van geldbeslt, laat 
menige boereseun en -dogter 
bulle verlei om stad-toe te ver· 
huls. Daar is die laaste jare 'n 
ontstellende stroom weg van die 
plaas en stad-toe opgemerk. Die 
plase word gaandeweg ontvolk 
en die stede word oorbevolk. 
Bande wat geslagte geneem het 
om vas te Ie, word In 'n onbe· 
sonne, lughartige besluit onher· 
atelbaar verbreek. Van die ou 
plaas en sy bewoners word af. 
skeid geneem en vanaf die 
naaste spoorwegstasle word die 
reis aanvaar na die stad. 

Die bande wat verbreek word 
is nie net di~ van plaas en 
bloedverwante nle. Onskatbare 
eienskappe, soos godsdlenssln, 
volkstrota, taal, volkstradisie, 
eerbaarheld, word In baie geval
le ondermyn en ultgewis, en In 
die plek daarvan word aange
kweek minagting van alles wat 
volksele Is. Kerkloosheid vier 
boogty en met brassery In die 
geselskap van die oorsese vreem
deling, word die nagrus en se
delike welsyn opgeoffer. 

PASOP! 

In die boerejeug van die plaas 
le die kern en toekoms van die 
Boerevolk opgesluit. Daar is 
natuurlik uitstaande ultaonde
rings waarvoor ons die Here 
dank verskuldlg is, maar erken 
moet word dat die jeug van die 
plaas al te dlkwels nle sterk 
genocg is om aan die versoe
kings wat op elke hoek van 
die straat aangetref word, weer
stand te bied nie. 

My waarskuwing aan die 
Bocrcjeug van die Ossewabrand· 
wag Ls om, as die tyd daarvoor 
aanbreek en julie 'n keuae moet 
doen, om tog nie bllndellngs en 
onbedagsaam te handel nie. 
Waardeer '.lie baie voorregte 
wat julie beslt In die plaaslewe. 
Die spreekwoord se: ,D1s nie 
alles goud wat blink nie," en 
wecs verdcr daarvan oortulg dat 
geldbesit noolt die verlies van 
'n rein, sedelike !ewe kan ver
goed nie. Meer as een jonge 
man en jonge dogter, wat oor· 
spronklik van die boereplaas ee· 
kom het en die plaaslewe net 
so ken soos julle, kan nle meer 
na die ou tulste terugkeer nle, 
omrede die kennls van die toe
stand waarln bulle vandag ver
keer die hart van vader en moe
der sou breek. 

* * * 
Let Wei: Ons ontvang graag 

bydraes van groot O.B.-offlslere 
vir die Boerejeug-bladsy -- na
tuurlik ook van lede wat leta op 
die hart bet. As u dua 'n 
boodskap vir die jeug bet, atuur 
dlt dan aan mej. L. Rooa, De 
Klerkhuls, P.U.K. vir C.H.O., 
Potchefstroom. - RED. 

V.S.A. Bang 
Vir Sy 0/ie 
Die Arabiese Bond het Ame

rika gedrelg dat lndlen hy voort
gaan om die verdeling van Pa
lestina af te dwlng, hy die olie
vergunnlngs aan Amerlka In die 
Midde·Ooste sal terugtrek. In
dien die Arablere blerdle drei
gement uitvoer sal dlt 'n ge
voelige slag vir Amerlka wees. 
Hy kan nie bekostig om hlerdle 
olle-regte In die Midde·Ooate te 
verloor nie, en die onbe!tllste 
houdlng wat Amerika in die 
laa.ste paar weke begin lnneem 
het oor die toepa.sslng van die 
verdeling, word aan hferdie 
drelgement eekoppel. 
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Die Agtergrond 
Van Slagtersnek 
(9 MAART 1816) 

Sedert ons kinderdae bet ons al bale van hierdie voorval 
geboor, en dlt bet al as 't ware 'n legende geword. Die 
jolste gesldedkundige feite wil ons egter graag weer hier 
gee aangesien dlt van groot betekenis in ons volksgeskiedenis 
is en baie verreikende gevolge gebad bet. 

Die insident wat tot die op
stand gelei bet, bet sy oorsprong 
gehad in 'n klein gebeurtenis. 
Boo!, die kleurlingbediende van 
'n boer, Frederlk Cornelius Be
zuldenhout, wat In die valle! van 
Bavlaansrlvler woonagtig was, 
bet sy baas by die landdros te 
Graatf-Reinet gaan aankla dat 
by hom sleg behandel bet. Be
zuldenhout was 'n man van op
vllende karakter en omtrent 43 
jaar oud. Volgens sy verklarlng 
bet Booi sy pllgte nagelaat deur 
skape te laat wegraak en nog 
meer nagelate pllgte; om die re
des bet by hom toe gestraf. 
Na die toekennlng van die straf 
bet Booi weggeloop en by die 
landdros gaan kla dat Bczui
denhout weens skuld nie sy be
sittings en eiendom aan hom 
wou afstaan nie. 

Volgens die Hottentotte pro
klamasie van 1809 is die Hotten
totte nie net verplig om passe 
te dra nie, maar is ook In se
kere opslgte beskerm, o.a. mag 
'n boer nle elendom weerhou 
a.g.v. skuld nle. Soos te wagte, 
bet die landdros, Stockenstrom, 
nou 'n brief aan Bezuldenhout 
geskryf om 'n verklarlng te 
gaan afht Bezuidenhout bet 
die skrywe in 'n utters gemoe
delike toon opgeneem en In sy 
antwoord aan die landdros ver
duldellk hy wat werkllk gc
beur bet. 

BOOI LOOP WEER WEO 

Hierna bet Boo! weer tot sy 
dienste by Bezuldenhout terug
gekeer. Na twee maande egter, 
het Boo! weer sy dlenste ver
laat en sy baas gaan aankla, 
maar sake is weer In der minne 
gesklk, en Boo! bevlnd hom weer 
in dlens by sy baas. 

Nadat Boo! hom vir die derde 
maal verhuur bet, loop by weer 
weg en gaan kla nou by die 
landdros dat Bezuldenhout ge
drelg bet om hom te slaan. In 'n 
antwoord op landdros Stocken
strlim se brief, skryf Bezuiden
hout dat by nie weer vir Boo! 
wll terug M nle. 

So bet sake gestaan toe Booi 
In 1813 by die Hottentot briga
de (Cape Corps) aangeslult bet. 
'n Mens sou verwag dat sake 
alles weer in der minne geskik 
sou wees teen hlerdie tyd, maar 
lnteendeel, sake bet 'n ander 
verloop geneem. 

BEVELE VERONTAOSAAM 

In 1814 kom Boo! weer by die 
landdros kla dat Bezuidenhout 
nog sy besittings bet. Stocken
strom gee daarop aan die veld
kornet, ene Opperman, die beve
le af om na Bezuidenhout te 
gaan en Booi se goed te gaan 
baa!. Opperman was blykbaar 
glad nie Ius om dlt te doen nie, 
en skryf 'n brief aan Bezuiden
hout wat by saam met Boo! 
stuur. Soos te verwag, bet Be
zuidenbout Boo! bierdie keer 
weer 'n goeie loesing gegee, 
waarop Boo! reageer bet om 
hom weer te gaan aankla. 

Nadat Bczuldenbout geweler 
bet om voor die rondgaande 
hof te verskyn, is by In ab
sentia tot 'n maand tronkstraf 
gevonnis. Dlt blyk egter dat by 
hom nie sonder verset sou cor
gee nie, en die baljoe word dus 
gelas om hom met 'n gewapen
de mag te gaan baa!. Die 
Janddros bet Londt eers na veld
kornet Olivier gestuur om hom 
te help, maar nadat laasgenoem
de geweier het om te gaan, aan
gesien dlt bulte sy wyk geval 
bet, bet Londt na die m1llt~re 
garnlsoen se kapteln, ene An
drews, gegaan: wat Jultenant 
Frans Rousseau, konstabel Mc
Kay, en 16 Hottentot-soldate 
afgestaan het. 

BEZUIDENHOUT OEDOOD 

Op die mOre van die 16e Ok
tober, 1815, bet Bezuldenhout 
die garnisoen sien aankom en 
hom gaan skuilhou agter 'n paar 
rotse. Nadat daar van beide 
kante skote gevuur is, bet Be
zuldenhout gevlug na 'n grot 
waar hy 'n rukkie later deur 'n 
Hottentot doodgesklet is. 

Die volgende dag, nl. 17e, is 
Frederik Bezuidenhout ter aar
de bestel, en by hierdle geleent
held het die broer van die oor
ledene, Johannes, verklaar In 
die gloed van sy smart dat by 
noolt sou rus voordat die Hot
tentot-Korps van die Oostelike 
grens verdryf was nle. Maar na 
verloop van 'n tydjie bet dlt 
geskyn asof Johannes nie tot so 
'n stap wou oorgaan nie. Toe 
ontmoet by egter vir Hendrik 
Prlnsloo wat opnuut weer die 
"iamme van haat en wraak aan
geblaas het, en hlerdie insident 
tree nou in 'n nuwe fase in. 

<Slot volg) 

Verkiesing Om Die Draai 

NUUS YA.N 
YELDKORNETSKA.PPE 

'n Kewerspel 
Onlangs bet ons u sterk aan

geraal om sommlge reellngs en 
voorbereidings vir byeenkomste 
aan die jeug self oor te laat. 
Dit kan b.v. gedoen word deur 
die weeklikse samekomste aan 
vcrsklllende lede se hulse te 
hou, en dan die betrokke lid 
verantwoordelik te maak vir die 
mlddag. 

Ons is bly om te verneem 
dat offislere hierdle metode al 
probeer bet en kan getuig van 
die sukses wat daarmee ge
paard gegaan bet. So bet een 
afdellng bv. onlangs die Vrydag
mlddag deurgebrlng met 'n ke
werspel aan die huls van 'n 
seun. Tafels en stoele was daar 
natuurlik nie genoeg nie, maar 
die dertigtal jong spelers bet 
die vloer van die sltkamer en 
portaal vol geslt, en met span
ning die lyf, kop, pootjles, voe
lers, ens. van die kewertjle ge
teken, totdat, op die ultroep 
.,KEWER!" alma! die rondte 
moet staak. 

Gedurende 'n kort pouse Ia 
koeldranke verskaf en hlervoor 
kon die ledc vrywillige dona
sics van 1d., 3d., ens., gee. So 
is dan terselfdertyd 5/- lngesa
mel deur die betrokke seun vir 
sy 8 Aug.-fonds. 

HOE SPEEL 'N MENS 
KEWER 

Ter w111e van dlegene wat 
ook graag so 'n kewerspel wll 
organlseer, gee ons bier 'n paar 
besonderhede: 

Borg voor die tyd dat u ge
noeg dobbelsteentjies en elerkel
kies (een vir elke vier spelera) 
bet. Kry ook vir elkeen 'n pot
load en 'n skoon vel papler of 
karton wat opgedeel is In blok
ke van plus-minus H duim vier
kant. As die spel begin, sit 
alma! in groepe van vier - die 
pare wat regoor mekaar sit is 
maats vir die rondte. Wanneer 
die tcken gegee word, begin hul 
die dobbelsteentjles goo!. 

Voordat lets aangeteken kan 
word, moet 'n ses gegool word, 
en sodra een van die twee 
maats 'n ses goo!, mag albei 
die lyf van die kewer teken. As 
bulle nou 'n vyt goo!, word die 
kop aangeslt, vir 'n drle die een 
voelcr, vir 'n vier 'n oog, vir 'n 
een die stert, en vir elke twee 'n 
pootjle, maar voordat bulle die 
kop bet, mag die oe en voe
lers nie geteken word nie; ell" 
Is die vier of die drle dus ver
lore. Wei mag die pootjies en 
stert aangesit word voor die kop 
nog daar is. 

Sodra iemand 'n volledige ke
wer het, skree by .,KEWER!" en 
moet almal ophou en hul 
punte tel - 'n punt vir elke lyf
deel, en dus 'n totaal van 13 
(een lyf, een kop, een stert, 
twee voelers, twee oe, en sea 
pootjies). ~ 

Politieke waamemen rneen sienlik vroeer gehou word as 
dat die algemene verkieslng, wat oonpronklik verwag is om- Nou skuif die pare wat ge
waarvan die regering die datum dat dit nou blyk dat vinniger wen bet, in slklus om na die 
tot dusver gehelm hou, sommer vordering gemaak kan word met volgende tafel waar bulle van 
om die draa! Is. Daar word o.m. <lie voorbereldlng van die nuwe maats verwlssel, en op die teken 
~edink aan 2 Junie. kiesersly11te." begin almal weer In die tweede 

Die Sulderstem, 'n re~erln~s· Gemeen word dat dlt 'n waar- blokkie met die kewer. 
blad wat die nouate In voellnc akuwlng aan die V.P.-lede Ia om Wanneer dlt tyd ta om huW
verkeer met die regerln~r, ver- ~rereed te wees, aangealen die toe te gaan, tel elkeen a! ay 
klaar: ..Die a&DStaande algeinene I datum bale vroeer sal weea as punte bymekaar, en aan die wen
verkiealng ea1 waank)'nllk aan- aanvankllk verw&&' is. 

1 
ner kan 'n pryele toepken word. 

E.rvarings uit die Strr.d : 

KAMP-TOE 
Na drie maande se ,aanhou 

vir ondervraglng" In die tronk, 
is ek een Saterdag !ngeroep ·na 
die Tronkhoof en meegedeel dat 
ek so gou as wat dit huile pas, 
na die kamp op Koffiefonteln 
gestuur sou word. Die middag 
bet bulle my vrou toegelaat om 
my te kom groet, en bet ons 
mekaar vir die Jaaste keer In 
daardle aakllge tronkbesoekka
mer geslen. Dis 'n klein kamer
tjle waarln daar twee draad-

Veur Krisjan 
skeldlngs aangebring Is, en word 
deur al die tronkbewoners, 
swart of wit, gebrulk. Daar is 
altyd 'n bewaarder by, sodat toe
sig gchou kan word oor wat ge
s~ word - dalk laat mens lets 
val wat tot nut van die speur
ders kan wees! 'n Mens kan 
egter nle met mckaar In aan
raklng kom nle want elkeen 
staan agter sy kant van die 
draad. 

MaandagmOre is ek vroeg aan
ges~ dat ek klaar moes wees om 
te vertrek. Twee speurders bet 
my kom haal en ons is weg 
treln-toe. Ek wou nog my vrou 
van die stasie opbel, maar dit 
was glo nie geoorloof nie. Tog 
was ek bale dankbaar dat ek 
ult die tronk Is en op weg na 
die kamp, want nou voel ek 
weer of ek vry Is. 

Die mldda~r kom ons ongevcer 
vyfuur in die kamp aan, en na 
heelwat gedraal en deursnuffel, 
word ek blnnegelaat. 

IN DIE KAMP 
Bale bekendes kom my tege

moet en beet my welkom. Wel
kom? Ja, dit Is 'n snaakse ding 
om welkom geheet te word In 
die kamp, en tog sou niemand 
jou oolt meedeel dat by spyt ls 
dat jy geinterneer is nle! Met 
'n welkom het ek dus ook bur
ger van Kofflefonteln geword. 
Dit was Maandag, 10 Augustus 
1M2. 

Op versoek van die hulsbe
woners, bet dr. Trumpelmann, 
die kampleler, my in huls M ge
plaas. Hler was 'n hele paar 
ou bekendes gehuisves. Die 
eerste aand is vir clke nuwe 
inwoner sy bed opgemaak. Toe 
ek daarteen beswaar maak, is 
aan my meegedeel dat ek nie 
my daaroor moes ontatel nie 
aangeslen dlt die eerste en die 
laaste maar sou wees. Dlt was 
ook! 

Wanneer 'n mens geintcrneer 
word, verskaf die owerheld a1 
die klere wat In die kamp ~redra 
word - ,Ouma se klere" bet 
ons dlt genoem. Dit bet beataan 
uit twee paar velskoene (waar
uit gewoonllk bale gou stukke 
gesny Is om Jyfbande te maak) 
twee blou broeke, twee blou 
hemde, onderklere, kouse, jaa, 
en hoed. Ook is ons voorslen 
van bed en beddegoed. Die but
te waarln ons gewoon bet was 
van sink met konkreet-vloere, 
en bet plek gebied vir aestlen 
man. 

LI OGINO VAN DIE KAMP 

Die kamp was aan die suide
kant van die dorp •gelee, agter 
die hoop van die ou dlamant
myn van Koffiefonteln. Ons 
kon net die boonste gedeelte 
van die vlagpaal by die dorp 
se pollsie-kantoor slen. Noord 
van ons, in die ou kaffer-kam
pong van die myn, was die Ita
liaanse kamp <ons kamp was op 
die ashoop daarvan opgestaan. 
Die Duitse en Joodse kamp was 
aan die oostekant, en suld bet 'n 
dlep watervoor geloop. Die 
spoorwegstasle was nie ver nle, 
en ons kon altyd die treln <wat 
twee of driemaal per week ge
loop bet) boor as dit aankom 
en 'n spesiale lang fluit gee 
wanneer daar weer nuwe inwo
ners aan die kom was. 

Die versklllende kampe 1.1 
van mekaar geskel deur twee 
rye doringdrade met 'n gang 
tussenin waarin die wagte op 
en af gepatroleer bet. Hekke, 
wat swaar met dorlngdraad ver
sterk is, bet lngang tot die 
kamp verleen. Om by ons t'e 
kom, moet 'n mens deur twee 
stelle bekke en verby die hos
pitaal loop. Die hospltaal is be
stuur deur Itallaners maar ook 
van ons siekes is daarin opge
neem. 

Daar was etllke van ons but
te wat koeiilgate deur bulle ge
had bet, en een van die cerate 
dlnge wat nuwelinge moes 
aanhoor was dan ook altyd 
hoedat daar van buite deur die 
wagte op die rustige en vreed
same lnwoners gevuur word. Dan 
bet 'n mens maar benoud rond
gekyk waarhcen jy nou elntllk 
in hierdlc eng kamp (wat slegs 
770 tree in omtrek was) kon 
vlug! Dlt bet ook werkllk by 
tye gebeur dat die wagte ons 
wild en wakker gesklet bet, 
maar hicrvan later. 

(Word vervolg) 

VOORRE.GTE. VAN LE.WE. 
OP ,N BOE.RE.PLAAS 

(Praatjle van hoofkommandant 
Blom van Zwartruggens aan die 

Boerejeug) 

Die naam van .,boer" waar
mee die A!rlkaanssprekende dee! 
van die bevolking van Suid
Afrlka aangedul word, bet sy 
oorsprong in die felt dat ons 
voorouers vir honderde van jare 
lank bulle Iewe op die boereplaas 
deurgebring bet. Op die plase 
Is bulle gebore, bet bulle opge
groel, en is In die meeste ge
valle ook daar bcgrawe. Uit die 
grond en van veeteelt maak die 
boer sy bestaan en onderhou 
by sy famille, en In die loop 
van jare ontwikkel In hom so 'n 
hartstogtellke llefde vir sy plaas 
dat by ook geen ander begeerte 
koester as om sy !ewe daar te 
slyt en te beelndlg nie. Hlerdle 
llefde van die ouer vir die gc
boortegrond, word oorgepl:..nt 
op die ll&&'tslq en soos vader 
en moeder ,ehe~r waa aan bulle 
aardse tulate, so ook bulle kroos. 

In ver~relykln~r met die ate
dellnge, Is die boerefam1lle fora 
en sterk ~rebou en maak maar 

min gebruik van die geneesheer. 
Die rede hiervoor vlnd ons in 
die sulwcre buitelug wat die 
plaasmenae geniet, water wat 
vars uit die skoot van moeder 
aarde kom, en plaasprodukte 
wat skoon en vars vir die daag
llkse behoeftes voorberel word. 
Waarlik, die plaasklnd genlet 'n 
wcelde wat moontlik nie ten 
volle waardeer word nle. 

'n Tipiese stedeling sal altyd 
tussen plaasmure kan ultgeken 
word, want by hom ontbreek die 
gesonde gelaatskleur, sterke llg
gaamsbou en fiere houding. 

Hoewel dikwels blootgestel 
aan die woede van die clemen
te, lcef die boerefamilie naby 
die wondere van God se skep
ping soos o.a. geopenbaar In die 
groei en bloei van dier en plant. 
Met die wondere van die le
wende natuur om bulle been, 
word die bart op natuurllke 
wyae vatbaar ~remaak en voor
berel om Hom te aanbid, wat 
die Skepper Ia van self• die 
nietipte plantjle. 

<Vervol~r op bladay 6, kolom G) 
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Held Gehuldig 
Op Koppies: 
Wyle Genl. Conroy 

Die Majubafees van die Ossewabrandwag en die buldi
gingsfees vir wyle genl. A. E. Conroy wat op 20 deser op 
Koppies onder beskerming van die O.B. en die Afrikaner
party gebou is, was 'n klinkende sukses. Meer as 300 mense 
llet die verrlgtinge die middag en die aand bygewoon. 'n 
Besondere goele gees van bartlikbeld en samewerking is 
dwarsdeur die dag gebandbaaf. 

Van vroeg reeds die oggend was wat Ieiding gegee het in 
bet mense begin aanloop by die 1914 met die rebellle. Ook In 1946 
kerksaal om te nuttig van d ie bet by die \\iel aan die•rol gesit 
beerlike geregte wat deur die wat gelel bet tot samewerking 
flukse klompie dames voorberei I tussen die O.B. en d ie A.P . in 'n 
is. Oor die !150 is ingesamel met tyd van verskeuring toe n ie een 
die verkoop van wors, panne- van die Afrlkanervoepe me t 
koek, en koffie. Wanneer die mekaar kontak kon l'ind nie. 

Hoofkomdt. Vale Ferreira 

STALIN • 

NOG 'N 
VEROWER 

VESTING 
Tsjeggo-Siowakye, die enigste nie-Kommonistiese laad 

ten ooste van die Sowjet-bebeerde Duitsland, bet ten prool 
geval van die Kommunisme as gevolg van 'n gewetenlose 
staatsgreep wat onder Russiese Ieiding plaasgevind bet nadat 
die Kommuniste 'n kunsmatige krisis in die land geskep bet. 

'n , Ingrypentle en meedoen- vind nadat 'n aantal nie-Kom
lose" suiweringsveldtog wnt munistiese ministers gedwing 
deur die nuwe Kommunistiese is om uit die regering te be
regering onder aanvoering van dank. Die Kommunistleae pre
Klement Gottwald gelns is, is mier, Gottwald, het daarop 'n 
reeds in nile staatsdepartemen- nuwe kabinet saamgestel, wat 
te, buitela ndse gesantskappe en op twee na almal Kommuniate 
aile vertakkings van die open- is. Die vakbonde, wat ook deur 
ba re lewe aan die gang. B on- die Kommuniste beheer word, 
derde nie-Kommunistiese staats- het gedreig om te staak as pre
amptenare is reeds in d ie pad sident Benesj nie dJe regerlng 
gesteek. Sommige bet daarin erken nle. Laasgenoemde ill 
geslaag om uit die la nd te \'lug. • nou Stalin se pop vir tyd en 

Inmiddels het die Kommunis- wyl. bedrae wa t gekollekteer is by
gereken word, sal d ie totale op
brengs vir die dag ver oor d ie 
£100 wees. 

Nadat mev. Conroy en dr. Con- die geleentheid bet hfkomdt. te 'n ystergordyn gelas en gcen I ntussen het Amerika, Brit-
roy namcns die famllie dank Vale Ferreira en mnr. Jan Vii- buitelandse jocrnalis word toe- tanje en Frankryk 'n geaament
betuig bet, is die vergadering jocn, oud-L. v., as sprekers op- gelaat om nuus aan die buite- like verklaring uitgereik waar
uitecn met die sing van ,Prys I gctree. Aan die begin van die wereld te verstrek nie. Ander in die nuwe regering van Tajeg
die Heer." verrigtinge het kommandnnte joernaliste en redakteurs van go-Slowakye verwerp la as 'n 

Om 3-uur die middag het die 
huldigingsfees begin. Op die 
verhoog was benewens die spre
kers ook mev. Conroy en aJ die 
klnders. Nadat genl. J. W. Meyer 
met gcbcd geopen het, bet mej. 
Wium die dodemars gespeel. 
H lerna bet mnr. Jan Viljoen, 
oud-L. V., aan die woord gekom 
en 'n kort oorslg van die lewens
geskledenis van genl. Conroy ge
gee, asook persoonllke lndrukke 
wat by as intleme vriend van 
die ontslape held gekry bet. 
Hierna bet 'n kwartet 'n gewyde 
lied gcsing en het mev. Viljoen 
.,Hou Koers" van Jan Cilllers 

A c d w t d' 0 B koerante wat die staatsgreep nie diktatuur van een-party onder 
Die aand by gelecntheid van · · e , e namens ·1e · .- goedgesind is nie, is ook in •die die dekmantel van 'n nasionale 

die Majubafees was die kerk- kommando s va~ Kopptes aan 
saal stampvol mense. B bier- k~mdt. Ferreira n adres oorhan- pad gestcek. regering. 

Y dtg wat hy namens homself en Die Kommuniste het by die 
I k d t t I .. P RESIDENT" jongste verkiesing 114 lcde In die '-+#-!•++++++ fo +•C *' *' '*''* ++++ a ay amera e wa saam me t hom in die tronk was en nog is verteenwoordigende liggaam, 

f Ko u e 0 0 r 10 g 1 ontvang het. - - ------D-ie--st_a_a_ts_g_re_c_p_ b_e_t_ p_la_a_s_ge_-_ _ w_a_t_ u_it_300 _ _ l_e_de_b_es_taa_n_._'_e_k_ey_ . 

voorgedra. 

K.G. SE HULDE 

Die K.G., dr. Hans van Rens
'burg, het nou aan die woord ge
kom en gese: .,Ons huldig nie 
vandag gent. Conroy omdat by 
die parlementslid van Koppies 
was n ie, ons huldig hom omdat 
hy 'n HELD was vir wie v riend 
en vyand respek gehad bet." Die 
K.G. bet verder gese dat wyle 
genl. Conroy een van die manne 

•••••••••••••••••••••• 
,Pub/ isiteit 

Ste/ Setels 
In Gevaar' 

Kommuniste 
Aan Die 

Werl< 
'n Bewering dat die Kommu

niste ook poog om 'n vat te kry 
op die vakbond van die Kaap
stadse buswerkers, ia gedoen 
deur die sekretaris van d ie 
vakbond, mnr. M. C. H o>ff· 
mann. Hy bet verwys na die 
poging van 'n klein minder
heid om die vakbond te verdeel 
en so mag in die hande te kry. 

A.V.B.O.B . 
Lykbeaorgers, Grafsteenmaken 

Bepafnlaveraekeraan 

Bloemfontein - Pretoria 
1M Takke 

Te Laat vir Klassifikasle. 
T E K OOP A ANGEBIE D. 

KA:\fPl fAAT!o;! - AAnd&c! - .,Die 
Swartband" bl~d aan: hoo"eteelde dag· 
oud Australorp·ku!kena, £817/8 per 100. 
Mel tot Oktober-atlewering. Bevredlctnc 
gewaarborg. BAREL PRETORIUB, 
Rosa.run, Poe Bloemfontein. 3/3/4B 

Tydens 'n debat oor d ie Suid
Afrlkaanee pen verlede week 
in die parlement bet mnr. A. 
G. Barlow met verwysing na 
die penvenlae van volksraad
debatte gese dat indien pa rle
naea .. lede die publiek \\il be
relk, bulle van 'n uitsaaidiens 
gebrulk kan maak. , 1\f aar dan 
sal die cevolg dieselfde wees 
as in Nu-Seeland waar die 
stelsel lngevoer is en die helfte 
van d ie lede bul setels verloor 

Drie eilande in die Suid
pool-gebied waar Chili 
E ngeland se aansprake 
tans betwis. Die rniddelste 
,·an die drie is Green\\ich-
eiland, waar 'n Cbileense 
lei!rbasis so pas aangele is. 
B r ittanje beskou dlt as sy 

i EUROPA VEILIGER 
MET FRANCO liN 

bet." . 

1 

e iland. 

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

ALLES TEVERGEEFS 
SE GENL. SMUTS 

Die Eerste Minister, gent. l . C. Smuts, bet verlede week 
in die parlement erken dat by bedroe uitgckom bet met 
die oogmerk waan oor by Suid·Afrika in die oorlog teen 
Dultsland gedompel bet. 

GenL Smuts bet verwys na 1 gese. , Daar ka n n iks aan ge
dle kwe1111ie van vredesverdrae. doen word nie. Ons kan nie weer 
Met Duitaland kan nog geen oorlog met bulle maak nie. Daar 
vrede gesluit word nie omdat is vandag magte aan die beweeg 
daar geen reger ing is nie. Daar- wat buite beheer va n die mens
enteen is vredes,•erdrae met dom is. Ons bet van d ie ver
Roemenie e .1 Bulgarye cesluit onderstelling uitgegaan dat die 
boewel bulle tana blnne die mensdom vrede en Vl'ybeid wit 
Rusaiet~e Ryk val. b @, en die ideale waarvoor ons 

,.Daar bestaan 'n toestand geveg bet. Maar ons sien vandac 
waarteen ons magteloos staan," 'n toedrag , ·an sake wat beelte
bet r enl. Smute in die verband , mal , ·enklllend is.'' 

A 

SPANJE SE V.S.A. 
Nieteenstaande genl. F ranco so ongewild is by die 

demokratiese regerings, is Amerika tog nie bereid om bulp 
te verleen aan groepe wat p robeer om Yan F ranco onts lae 
te raak nie omdat bierdie groepe nie in staat is om 'o 
wa.arborg soos Franco te gee dat die kommunisme nie weer 
sy kop in Spanje sal uitsteek oie. 

Die Spaanse Sosialisticse Ieier, 
T r ifon Comcz, wat saam met 
die poppcregering in Parys ver
toef,' was onlangs na Amerika 
waar by met die regerlng on
derhandel het om van Franco 
ontslae te raak. Hy het voor
~stel dat Amerika help om 'n 
koalisie-regering van alle g roe
pe In Spanje, behalwe die Kom
munlste, saam te stel sodat 
Franco in die pad gesteek kan 
word. 

Die Amerikaanse regerlng het 
sy bereidwilligheld om van 
F ranco ontslae te raak, op on
dubbclslnnlge wyse te kenne ge
gee, maar Comez moe~~ onver · 
rictersake te ruckeer omdat by 

geen waarborg k on gee <lat die 
Kommunhste nie met geweld d ie 
regering sal oorneem nie. 

LIE WE R FRANCO 

,Om; sal bereid we~s om hulp 
te verlt>en aan 'n koalisie-rege
r ing wat ons die versekering 
kan gee dat die Kommunistiese 
Party nie deur geweld nan be
wind l'an sake sal kom nie, en 
dat huUe ook nie sal inmeng met 
d ie normale funksies van die re
gf'r ing nie. Sonder hif'rdie waar
borge kan ons nif' help nie. 

.,Soos toestande vandag in 
Europa is, kan ons nie reken 
op 'n onvoorwaardelike bondgc
noot op die vastcland as die 

Gent. Franco - word nuttiger 

kruit aan die brand slaan nie. 
Kan ons F ranco aanvaar ? Se
kerlik nie. Maar as daar in 
Spanje nie 'n bewlnd is wa t one 
soortgelyk e waarborge kan pe 
nle, moet u ,·erstaan dat u te 
veel vra as u ons met nika laat 
nie", a ldus die ~rikaanse ver
klnring. 

..Die O.B. •• word aedrult deur Pro 
Eecleoai&-Drukkery Beperl<, Btelleaboeeh, 
vir die elenaan en uJtcewen: VOOR• 
SLAG (Edina.) Beperl<, Groote Kerk· 
aebou 703, Polbua l U l, K~ 
Kaapet&d. 




