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Na aanleiding ,·an dr. Malan 
s~ verklaring in di~ Burger \'Bn 
~laandag dat hy hom ten op
~;igte van adv. Vorster se kan
didatuur geen , veto-reg toege
eien bet of dit uitgeoefen bet 
nie", bet die Kommandant-gene
raal, d.r. Hans ,·an Rensburg, 
in 'n onderhoud met die O.B. 
as volg verklaar: 

In Die Burger sien ek dat dr. 

Malan oor die gcval Vorster 'n 
ontkenning docn wat blykbaar 
sinspeel of woordspeel op die 
woord .,veto-reg". 

Afgesien van woordspelletjies 
wcct ek net dat die kan.didatuur 
van 'n onbesproke Afrikaner, 
advokaat John Vorster, wat 
in die Empire sc konscntrasle
kamp, Koffiefontcin, moes smag, 
wat op Brakpan woon en wat 'n 

K.G. VRA OF VERKIESING 
DAN TEEN .o.B. GAAN 

, lndien hierdie besluit nie herroep word nie, sodat 'n Afrikaner wat 
drie jaar lank in die Empire ~e konsentrasiekamp gesit het as kandidaat 
vir ' n bondgenoot-party geweier word, terwyl ' n Sap-L.V. wat vyf jaar lank 
die Empire se stryd teen daardie Afrikaner ondersteun het,' met ope arms 
in die parlement ontvang word, dan moet dit my nie kwalik geneem word 
nie wanneer ek 8C dat dit vir my voorkom of dr. Malan meer hekonunerd 
is om O.B.'s uit die parlement te hou as Sappe," het die Kommandant
generaal, dr. Hans van Renshurg, verlede Donderdag op Stellenho~ch gese 
toe hy ' n gehoor van duisend mense in die stadsaal toegespreek bet. 

Dr. Malan 
Veto Lede 
Van A.P.
Bestuur 
lik verkondig dat hy, met aile 
agting vir die personc van die 
koninklike gesin, met hulle niks 
te doen wil he as simbole van 
die Imperiale stroom nic. Op 
27 Fcbruarie, die hcrdenkings
dag van Amajuba, het die Osse

Ons leef in 'n ander w~reld as 
tien jaar gelede, het die K.G. 
begin. Die uitkoms van die 
oorlog is dat ons 'n kolossale 
magsvcrskuiwing ten koste van 
die blanke aanskou. Die oor
log was gemik teen baasskap, 
so Is verklaar, maar baasskap 
is iets wat jy nle kan vernietig 
nic, jy kan maar net die draer 
daarvan vernictig. In hierdie 
gt>val is die blanke draer daar
van \'ernietig en d ie baasskap 
het oorgegaan op A!>ie. Dit is 
die grootste magsverskuiwing 
t>n die groobte bt>drE>iging vir 
die blanke bt>~<knwing in die af
Ct>lope doi!lt"nd jaar. In die 
Ooste il' die blankc besig om 
pick na pick ttc ontruim, maar 
Suid-Afrika kan nic ontruim 

die twee gcdagtes wat gcnoem 
is. Daar bestaan twcc siele in 
die bors van ons volk - die 
republikeinse en die imperialis
tiese. Albei het 'n lang tradisie 
en vir albei is duisende lewens 
opgcoffer. En wannt>er 'n ideaal 
gcwyd is deur die ' 'erloop van 
eeue en die opoffering van dui
'o(lnde lewens, kan Jy nle twyfel 
ann die bestaan va n daardit> 
idE>aal nie, ~ ook nie aan sy 
toekoms nie. Die Ossewabrand
wag bet by uit11tek geword diE> 
draer van een van bierdie rig
tings - die rf\publikeinse, en 
daarom kan ook aan sy toe
koms nie getwyft>l word nle. 

toc die koning, die simbool van I ~abrand~ag sy vry~eidsvure op 
die imperialistiese stroom, in die krum van die berg en 
die land was. Dit was toe by dwarsdeur die land laat brand, 
uitstek die tyd om te toon waar terwyl op daardie oomblik par
iie Imperiale lojalitcit en waar typolltleke leiers saam met die 
die republikeinsc lojaliteit staan. koning beildronke getlrink bet. 
Die Osscwabrandwag het open- (Vervolg op bl. 2, kol. 1) 

BAlE A..'llfflER 

word nie, hier waar 'n handjic- Spr. gee toe dat daar duisende 
vol blankes hul cnigste vader- republikeine ook buite die O.B. 
land op 'n kontinent besit. Hier- is, en daarvoor is by dankbaar, 
die 'bedreiging moet baie ern- want dit sou swak gestaan het 
stig beoordeel word, V~-1lnt in die , met die ideaal as sy aanhangers 
aangesig danrvan spreek dit , tot een organisasie beperk was. 
vanself dat n iles wat neig om l\laar geen party kan die kon
die blanke te verdeel, as doods- sekwente draer van die republi
gevaarlik beskou moet word, en keinse gedagte wees nie om die 
alles wat Haamsnoer, moet na- eenvoudige rede dat geen party 
gejaag word. die parlement~re mag in hande 

TOEKO:\ISTAAK 

Spr. wil stilstaan by die toe
komstaak van die Ossewabrand
wag, wat die dracr is van vera! 
twee gcdagtes, die republikein
se en die partylose gedagtes. 
Aan mense wat s~ die O.B. het 
net 'n oorlogstaak gehad toe hy 
gedicn het as blitsafleier vir die 
republikeinse Afrikancrdom, wil 
spr. sli dat die O.B. gc~om het 
om tc bly. Hy is die taaiste 
rate! wat nog ooit onder ons 
volk gelos is, en die rede daar
voor is dat hy die draer is van 

k~n kry as by nie op die kri
tieke oombllk daardie ideaal op
sy skuif terwille van anders
denkendes se stemme nie. Men
se wat by voorbeeld vyt jaar 
gelede oorgeloop het van repu
blikeinisme vanaf openbare ver
hoe, kan vandag nie die woord 
oor hoi Iippe trek nic weens die 
op handc synde verkicsing. -
(uitroep van .,skande!") ,,Nee 
dit i'l geen skande nie, bet die 
K.G. tE>t'ngewerp, daardie mense. 
is nie noodwendig swakker as 
ons nle, maar bulle word ge
dwing om dit te doen, soos ons 
ook maar verplig sou gewees 
bet as ons 'n party was. 

VOORBEELD 

Koue Oorlog 
Word Warmer 

'n Bale goeie voorbeeld bier
van het ons verlede jaar gehad, Die K.G. dr. J . F. J. van Rensburg 

Die koue oorlog tussen die 
Wcste en Rusland is 'n stap 
vcrder gcvoer toe Amerika, En
geland en Frankryk verlede Sa
tcrdag aangckondig hct dat hul
le die teruggawe van die 
Adriatiese hawc Triest aan 
Italic voorgestel het. Die stad 
is indertyd deur die Paryse 
vredeskonferensic onafhanklik 
vcrklaar as gcvolg van die bot
sende aansprakc van ItaiH! en 
Joego-SiawH!. 

Inmiddels bet Rusland uit die 
Geallieerde Behcerraad in Ber
lyn gestap, sodat die breuk oor 
Duitsland fcitlik voltooi is. 

ADV. VORSTER NOU 
ONAFHANKLIK 

die veto verantwoordelik, en nie 
dr. Malan persoonlik nie. Dit 
is moontlik op hicrdic felt wat 
dr. Malan se ontkenning dat 
hy 'n veto-reg tocgepas het, be
rus. Tegnies is dit dus korrek, 
maar kragtens bcsltrit van die 
Uniale kongres van 4 Junie 1941 
in Bloemfontein is dt. Malan 

Adv. John Vorstcr, wie se 
kandidatuur vir die Afrikaner
party in Brakpan deur die 
H.N.P.-leiding gcveto is weens 
sy lldmaatskap ann die Osse
wabrandwag, hct besluit om op 
aandrang van sowel die plaas
llkc H.N.P.-leiers as A.P.-tak
kc die setel as onafhanklike 
tc betwis. 

met volmag bcklec, sodat hy 'n 
berig, is die hoofbestuursbcsluit omver kan 

die H.N.P. vir · werp. 
Na Dagbreek 

hoofbestuur van 

LADYBRAND 
VIR 

Mnr. HAVENGA 

Die H.N.P.-Iciding in die Vry
stao.t het eindclik bekend ge
maak dat 'n setel vir mnr. N. C. 
Havenga afgcstaan is, naamlik 
Ladybrand, waar mnr. John le 
Roux kort gclede as H.N.P.
kandidaat gcnominecr is. Mnr. 
Lc Roux het ingewillig om terug 
te staan. 

Hoofbestuurslid van die Afrlka
nerparty is en dus vanselfspre
kend die aangewese kandidaat 
is, verydel is op aandrang van 
die H.N.P.-Ieiding en dat die 
gronde vir die aandrang Ill in 
die feit dat adv. Vorster, bene
wens 'n troue ondersteuner van 
die Afrikanerparty, 'n man is 
wat nie die O.B. vcrsaak het nle. 
Kortom, geen Mrikanertrou of 
offervaardigbeld weeg in die oe 
van die H.N.P.-leier op teen die 
smet dat 'n man aan die O.B. 
kleef nie. 

Ek bet, as O.B.-leier, geen Ius 
of rede om my in die verkle
singsrocsin te werp nie: maar 
ek bet as O.B.-leier ook g'een 
Ius of r ede om 'n troue en goele 
mede-Mrika ner met 'n skouer
opbaling te !nat veronreg deur 
andere niE>." 

Afgesien van woorspeling en 
haarklowcry is dit natuurllk 'n 
erkende feit dat die amptelike 
H.N.P.-houding sou rym met die 
verydeling van die kandidatuur 
Vorster. Op De Aar, in Septem
ber verlede jaar, het die H.N.P.
kongres onder Ieiding van dr. 
Malan na aanleiding van die 
toetredc van O.B.-lede tot die 
Afrikanerparty, 'n beslult oor 
die O.B. geneem waarvan punt 
3, volgens Die Burger van 2• 
Sept. 1947, as volg lui: 

,Geen lid van die Party wat 
ook nog lid van die O.B. is, 
mag as ampsdraer van die 
Party gekies word nle. Onder 
,umpsdraer' word ook inge
s luit alle Parlements- en Pro
vinsiale Raadslede en KAN
DIDATE WAT DEUR DIE 
PARTY OND.ERSTEUN 
\VORD". (l\let ander woorde 
'n Mrikanerpartykandidaat 
wut in Brakpan deur die 
H.X.P. ondersteun moet word). 
-Red). 

OP PAD NA 
EUROPESE 
EENHEID 

Die drie besettlngsgebiede van 
Duit11Iand wat deur Amerlka, 
f ' rankryk en Brlttanje bebeer 
word, sal toegelaat word om dee! 
te neem aan die kontereDBie van 
S!'Stien Iande wat die Manball
plan in Parys bespreek. 

Spanjc sal besmoontlik ook 
by hierdic blok ingesluit word. 
Die versock Is afkomstlg van 
Portugal. 'n Uitnodiging is ook 
gerig aan die Oos-Europesc 
Iande om dec! te neem aan die 
konferensie- sonder enlge vrug. 

V.S.A. SPRING 
OM IN 

PALESTINA 
Amerlka bet aangekondir dat 

hy nie van voorneme is om met 
die vudf>ling van Palestlna In 
twee statt>, een vir die Jode en 
'n a ndt>r vir die Arabiere, voort 
te guan nie. Die aankondiglnc 
is gedoen op die vergadering 
van die vier groot moondhede 
wat die Pa.lestynse vraagstuk 
die afgt>Iope naweek In New 
York bespreek bet. l<' rankryk 
en Sjina bet te kenne gegee 
dat bulle die Amerikaanse plan 
steun. 

In pick hiervan stel Amerika 
voor dat Palestina tydelik on
der trusteeskap van die V.V.O. 
geplaas word. 

Die bt>rroeping ' 'an die vorige 
bt>.,luit word denr waarnemers in 
verband gebring met die moont
likheid \'an oorlog tussen Ame
rikt\ t>n Ruslund. Amerika kan 
in !mike omstandigbede nie be
kostig dat daar 'n oorlog In 
Palestina ontbrand waarin by 
tt>E>n die Arabiert> 881 moet stel
ling inneem nie. Veral sy Olle
belange in die Nabye Ooste sal 
ern11tig bedreig word daardeur. 
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~oCG~ W!R{~ (O)fF W~~[J{~ tf§ ~ fi\!l~ I §i ~l[M §~lDVil [E~ 
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(Vcrvolg van bl. 1, Ito!. 4) saak is die partyste!sel wat ::\'IE TEENSTRYDIG 

S 
. . . I brocrs teen melcaar in die har- ~ · . . CG [E[B1 ~ [E[Q)$ rLJE ~ [E~ pr. nccm h u llc cht JUC kwahl< nas ·nn D". () ., b 1 .•. D1t lyk m 1sloen teenstrydig 

. . t h )) .>· Jn._.g. 11 • .u. OS COU uiO t d" f I me, n an u o moct u1t doen p"'rt t 1 1 , ,_1 t m e 10 voora gaandc Stelling :.. v~ l' se as n vv·tnl..,. cap us-
as h ullc Engclse stemme wou · t t b. , • ·t t · dat die O.B. ' n partylose ideaal 
trek. l\laar dit toon hoc nood- sen s a e 11U1C 11 5 ua · nastrewc, maar dit is nic. Hoc- · · . . . . . . . 
!>naklilc dit is cJat daar 'n orga- wei ' n party lose staat ons w ,SUJ~--!frik~ 'erl\eer . ' a!Hlag m the p osts te van ICmand 
nisnsic buito d ie partypoliticl< IX REPUBLIEKE ideaal is, bescf ons dat ons in I at born ,.,eteken h ct nr 11 persoon wat banl.:rot s peel 
bestnnn wat d io ideaal vir cJic Nou word dilnvels gcse dat 'n p:u·tystnat !ewe wanr dam· ~~~ ~odo_cnde m et tot~le on~le t·~~~~ bedreig word. Daarom 
volle lean dra . die O.B. iets uithecms najaag ook gevcg word - net soos die 15 d tt t) d dat a lma! wat S m d-Afrilta hut v:tderlan <l )!;em aal< 

GE:;.."L. HERTZOG 

omdnt hy teen die partystclscl r cpuhlih:cin oolt maar moet , ·eg het - ook die Engclssprekcndcs - na YOre moet tree en 
is. Daar kan vcrskil van me· solanlc hy binno 'n Bt·itse Do- belet dat o ns land gcbruik !>al word as borg ,;r 'n land 

I 
ning bestaan oor die vraag of m iniu m is, en sclfs die eed van w a t op die \"CI"ldarin~ van d ie balju na r eeds k laar bankrot 

'n Ander voorbeeld hct ons in die pnrtystelsel gocd of slcg is, trou moct aflc s oos in d ie ge· is," h et gcbiedsgencraal dr. I~. D . du 'foit van Zyl b y 
1924 gehad. Spr. beslwu gcnl. maar oor die fcit dat dit 'n uit· val van mnnnc soos wyle gcnl. geleentheid Yan die K.G. sc vergader ing op Stcllcnbosch 
Hertzog as die grootstc Afrilca- heemsc ding is. kan geen vcr· Kebm

1
.P
1 

~~~ Conroy - ha rde ro· gcsc, rn bcklcmtoon dat ons politic!;; insluitend en nie u it -
ncrlcicr van die eeu. Saam met ski! bC'staan nie. In d ie Bocre· pu I <C'lllC. 1 •t -
h h t h h B

. d . 
1 

. s m end moct wecs me. 
om e y mannc ge ad soos rep ublic Icc wnt ons totsover ge- mnc 1e raamwcr < ,·an d1c 

genl. Kemp wat sy !ewe twce· had het, was die stclscl onbc- partystaat spree!< dit van- , 
maal gcwaag hot vir die rcpu- kC'n<l - dit was partylose state. self dat die O.B. nadcr nan som· ~r. Van Z~l hct hulde gc- wat weer ccn van die dac plaas· 
bliclc, en tog mocs hierdie mun· Hier .,it vanunnd professorc in mige partye staan as aan ander. bnng aan dw Komman~ant· vind. Soos gcwoonlik word ook 
ne in 1924 \'Oor die verkiesing staahlecr en g<•!olcirtlrnis, en clc Die verste van hom af staan die gencraal en. sy neugde UJtgc- vertcl dat hicrdie verl<icsing die 
uitdruklik aankondig dat die vra C'nigecn va n h u llc om vir Kommunisticse Party en die spree!< oor die groot nantal per· bclangril<stc is waaraan die volk 
rcpublikeinsc kwessic nie tcr m~ dit• naam van die opposis ic- naastc aan hom die Afrikaner· I nog ooit deC'l gehad hC't. So is 
spra lcc sal !com nic. kit•r in die T)·ansvaalsc of Vry- party. f;"i?,!\"'""'_.,...,.,.""l:~~ OOI< vcrtcl dat die vcrlciesing 

Dnarom sc !>pr.: as u die rc· staab•• Repu hliclc to nocm. H ul- BRt;G GEVOR:\1 l · '-!'f;'' ' ' l van 1915 die bclangrilcste in die 
t rk · 1 ' gcskiedenis is, en ook die \·an 

pu' 1 cmse ideaal wil red, red lc lmn nie, want daar was gccn Nadnt die O.B. die Afl·ikancr-1 
hom in iet!> wat nie verl<ie· party ... tclsel nie. Daar was wei party gevind het, hct mnr. Ha· 1920. 1921, 1924, 1929. 1938 en 
s ings elkc vyf jnar hoof te n•g verl<il'sings, maar na die vcr- vengn by dr. :Malan aangesi<a- ' J 19-!3. :Maar ons het gelccr dat 
n ic. l<icsing hot Paul J\rugcr in die kel. Ons het toe gemccn datI ! as die verldc!ling vcrby is, daar 

prc::.idl'ntstocl gesit met sy teen· dit minstcns 'n demping van die i geen woord meer gercp word 
PARTYLOOS sta11llcr Jouh"rt J,111gs hom 1·n '~·-~ ~ van die belnngrilcbcid van die • . sinnelose stryd onder nasionaa1· • · .._, • 

<l ie:,t'lfdc rcgcring. aesindes sou b t ken :-.~ " · · vcrl<iesing en die bc1oftcs wat 

:\let verwysing na die party· 
lose ideaal van die Osscwa
b randwag hct spr. gesc dal die 
blanlcedom die grootste bedrei· 
ging uit Asiii bclcwc scdert die 
::\[ongoolse invalle in die twaalf
dc ecu wat nog maar gering 
was in vergelylcing met die I<O· 
lossale magsverskui\\;ng wat 
tans aan die gang is. Alleo, wnt 
d ie bla nkcs lcnn Vl'rdeel moet 
a., cJoodsgcvnnrlilc vcrmy word, 
en is daar iemand h.ier wnt vir . 
m y icts lcnn nocm wat ~roter 

lmat en verdecldhci ll ond!'L" 'n 
voUc, ja selfs tuo,sen vn<IC'rs en 
Jcindcrs en brocr -. onderlin~ ver· 
\WI< as d ie partystelsel '.' U sal 
in die komemlo m aandc opnuut 
'n opswcping von h ienlic hnat 
bclrwc. Hierdic stelsel dwing 
'n volk in 'n net waar die ccn 
party bo die nndcr le en die 
enigste moontlilcheid vir die 
onderstc een om bo te kom en 
ascm tc sltep, is om te spartel 
en wanneer mens spartC'I. slcop 
mens mekaar raalc. Hicrdie 
stelscl het al selfs plek-plt•l< 
daarin geslaag om die kcrlc. wat 
\·an uit volksoogpunt bcslcou. 
die mecs behoudende anker i!: 
wat ons volk nog ooit gchad 
het, in twee te skeur. Op diC' 
dorp waar spr. groot gcword hct 
staan vandag twce gemcente~ 

van dieselfde i<C'rk. en die oor· 
saak daarvan was politiekc haat 
in 'n stryd tussrn Sap en Nat. 
- Dit is gocdl{OOP om tc se dit 
is die Nattcs of die Sappc sc 
slwld, maar die wor.tel van die 

BEROEPE 

In die pick van partye wil die 
Osscwabrandwag vcrteenwoor· 
diging gee aan bcrocpc - orga
nisasics wat bl,ywcnd en nood· 
saaldilc is. Oor twintig janr sal 
<lit nio vcel vcrs lcil manit ann 
<lit• land wat die politieke oot·
tuiging van die of <l:i:irdie vnn· 
a:-md was n ic, maar dit sal baic 
vC'rsl<il maak of tlio boor c gocd 
gC'bol.'r het en of d ie mcdicso be
ro<'p sy tank goed tcenoor die 
voli< vt•t·vuJ. Da01·om is dit van 
m<'er wanrdc om hulle vcrtcen
woordi~ing tc gee as partye wo.t 
l<om en verdwyn. 

WIL S'l'El\'1 

Die K.G. het voortgaandc die 
beskuldiging behandel as sou 
:lie O.B. nic m ecr w il stem nic. 
Verre dnarvandaan bet die O.B. 
reeds in Januaric 1943 'n voor· 
stcl slcriftelik gcrig aan die dric 
partypolilicke lcicrs van daar· 
die tyd - mnr. Havenga, mnr. 
Pirow en dr. Malan. Die voor· 
~td hct gelui d nt indien hierdic 
drie lcicrs m cl<aar v ind sodnt 
driehoeldgc gevcgte by die vcr
ltiesing uitgcskulccl word, die 
o.n. nio net sy stomme n ic, 
maar sy helc organisnsio agtot· 
bul lmncJidntc snl inwcrp. Twcc 
leiers het die voorstel aanvaar, 
maar dr. Malan hct dit gcwcier 
en hy het sedcrtdien hcrhaaldc 
aanbiedinge van O.B.-hulp by 
tussrnvcrkiesings van die hand 
gcwys. 

., e e · • .aar spr. gcmaak is nie. ~a die vcrkic· 
is in die ongelukkigc posisic dnt I J sing word al die belanariJ<hcid 
hy vanaund weer 'n t elegram _,,~ .< .. ; I daarvan vcrgcet maar die stryd 
moet voorlces soos 'n jaar ge- (r>r'"'·w.''>t tussen Afril<rmers gaan niete· 
lede. maar met 'n ander in· min onvcrpoosd voort. 
houd. Aan mnr. Hnvcnga is elf 
sctcls dcur die oorcenkoms toe· I 
geken, en twcc van daardie sc· 
tels is Brakpan en Roodcpoort I 
ann die Rand. I n hicrdie setel.;; 
hct m nr . Havenga twce van ~>oy 

hoofbe!>tuurslede, ndv. John 
Vorstcr en oom Louis Bootha. 
onderslcc i<lolilt bonoem. 1\lnar I 
die telegram wat spr. vanmitl-

1 
~ K.G. SE .~'L.'.UEEL 

' • "·'~:

1
. Dit is gocd .dat danr 'n Hans 

J van Rcn.sburg in hicrdie tyd is 
. 1 om Ieiding te gee, het dr. Van 

~ { Zyl onder dawcrcndc toejuiging 
j vcrklaar. Dit is die naam van 

.. · ~'·"--.....:..-"" die !{.G. \Vl\t by uitstel< gcnoem 

dag ontvnng hct, lui dat d r. Dr. F . D . du Toit van Zyl 
:'llalan h iC'rcJ ie twcc lmndidate sone wat tcenwoordig is wat 
grveto h r t. D ie Icier van die andersins nooit tc lese luy wat 
H.N.P. is nic bercid om die kan- 1 die O.B.-lci~r se nie weens d!e 
didatuur van 'n man soos adv. 1 vrces by d1cgcnc wat bang 1s 
Vorster die stcrlcste man wat dat die KG. die \"OIIc as 'n gc
tcen die Spcalcct· in daardie sc· heel agtcr hom sal kry en daar
tel gestcl kon word - goed tc om wcicr om in druk te sit wat 
keur nic. Adv. Vorstcr was dric hy se. 
jaar Janie in d ie Empire se kon· l Ons IC'wc in 'n tyd van ver· 
sentrasieltamp, waar hy oolc trocbeling as gevolg van die pc· 

<Ven·olg op bl. 3, kol. 3) riodiel<e nlgemcnc vcrl<icsing 

Mense Hoor 
lKoGo in Eike§tatd~ 
Geslaagde T oer 

sal word as die man wat die 
grootste bygedra hct om die 
broederstryd te beeindig wan
ncer die volk van Suid·Afrika 
dam·toe sou besl uit om politieke 
partye totniet te maak en as 
ccn voik te regeer in plans van 
met twistendc partye op tc tree. 

Dit is 1110 die vcrldcsing van 
1948 met sy setclgesoelc wat be· 
langrik is nic, maar die blywen· 
de dingc van die vcrlcde en die 
toekoms wat belangrik sal wces, 
hct die Gebicdsleicr gesc. 

Daar hang vandag 'n donker 
wolk oor die wcreld. Vir ons 
is dit die buitcnste duisternis 
self. As die Kommunisme in 
ander Iande sct.:vicr, bctcl{cn dit 
dat 'n andcr dcel van die vollc 
uan bewind sal Jcom, maar in 
Suid·Afrika sal die lc!CII't; oor· 
r;aan van die blankc nJ. die na
ture!. As die volk ecn is, is 
daardie gcvaar sovccl mindt'r. 
Indien ons nic gesamC'ntlil< op· 
tree nic, sal ons alma!, ook die 
polit iclcc partye, onder gaan. 

Onge,·eer d uiscnd geesdri ftige :\frilmncrs bet Yerledc 
A.P . Dondcrllagaand in die Stcllcn bossc stadsaal saamgrdrom om, DDllGRASIE 

Dit was die tocstand tot No- on der voorsitterslm.p van gcnl. d r . S. J . P retorius, na di r D it is n ic net h iCL·diC' gcvaa.-
vcmbcr 1946 toe die Afrikaner- t oespraalc van die Kommandant-gencraal te luistcr. Die wat ons bedrcig nie, maar 'n 
party-kongrcs 'n uitnodiging K.G. is tellcens luid toegejuig. au\<"t gevaar strcc.m uit Et:ro-
aan die Grootraad van die O.B. ' I pa. Tienduiscndc vlugtelingc 
gerig het om sy l<ongres by te Bcgclci dcur lcde van die O.B.- ::;telling op vergadcrings geword. , en miljocne pondc lwm na SUJd-

Die vrouc·offisiere van die woon in Bloemfontein. Vir die wag, hot die K.G. die verhoog Xadal die KG. sy toespraal< Afrika. Ons wcct u il die best,, 
Kaapse Skicrciland en aangrC'n· O.B . was dit 'n vricndsl{apsbc· bestyg. D ie flinkc oplrcdc van o.fgcsluit hct, het die gl'hoor soos bron dat hierdic mc:1se nie van 
scnde distril{te hct vcrlcde Vry· tuiging wat hy lanl{al ongc- die wagte, wat oole die vlag· een man op die been gc\{om om die bcste pcrsone •Jit Brittanjc 
dag onder voorsittcrskap van woond aan geraalc hot. Daaruit hysing waargenecm het, hC't met ·n magtige .Ons bring huldc" is nic. Ool< uit Hollnr.d word 
die GcbiedshoofHou. dr. Erika het voortgevloei die hartlilestc groot indrulc op die aanwcsigcs. hu! hcclhartigc stcun aa:1 die , claar mensc na Suid-Afril<a gc
ThNon, in Kaapstad bymcl<nar I gevoel. Spr. bet toe 'n jaar gc- en vera! op die baic bcsoekcrs K.G. te bctuig. bring - net om ons tc troos. 
gclcom. Die I<.G., dr. J . F . J . van Jede op hierdie verhoog 'n tclc· gemaak. I D r. Hans van Rensbtn-g hct so I M:-tar ons wcl't ook dal 'n Hoi· 
Rcnsburg, sowel as die Gcbieds· gram. voorgC'Iecs waarin aange· Pro~. dr. E . E. van R.ooycn. p~o; ·r: baie geslaagdC' locr dcur landC'r voordat hy na Suid · 
leie!". dr. F. D. du Toit van Zyl, ' lwnd1g word dat mnr. Havcnga van d1c Kwcckskool, het d!C \"C'r· d1e 2'\oordwestc \·an I<aapland Afrika kan Jcom. bewys moet Ic
hl't hu!le tocgesprcek oor die 

1 
O.B.-Icde binne sy party vcr· gadcring met ·n lungtige geb<'d voltooi. Besoclcc is g(•bring aan wer dat hy staan waar die na

huidigc politielte situasie l'n die I welltom sondcr vcrloi?ning van geopcn waarna hfi<Omdt. Jan de Petrusville, De Aar, Richmond, sionalc Afrilcaner nic staan nie. 

~(oCGo S~~iErEOC 
VR©UE lfOE 

annslaandc algcmcnc verlt i<'sing. hu l iclcn titcit. Dit het spr. be· Waal die I<.G., die Gcbiedsleicr, Loxton. Carnarvon. Sutherland, E ng-elaml io.; besig om te ver -
Op twee of dric na was a! die wN·~ om die land kruis en d r. F . D. du Toit van Zyl, wei- Calvinia C'n Clanwilliam. Oral 1 . s "d \f .1 H ,_ . lUIS na . tn ., r1 cu. v ... om 

hoof·offisicre wat vcrsoek is om dwars tc bereis ten einde O.B.· kom gehcel het. Kor_ndt. de \Vaal was goe10. o~komstc tc~ spyte soos 'n rot wat langs die· knbel-
tccnwoordig tc \\"C'Cs. aanwe"ig. !cdC' nan tc moedig om hul gc- het verklanr dat dtc O.B. hoop \·an versl<ni<hi<e verspoelmgs en I to · 1. '· . fl dl 
Onder meer het die K.C. die wig by die Afrikancrparty in te dat daar nog vC'el wugtc gC'· \"C'ra opmc:rk 1k wa~ d1c teen- S ·d Af .1 · d " 1 t 1 .. · 

I 
I I

. . uc m c 10 r.ame a 1ar oop 
. . . . \II - rl ta IS lC S CU C pOSISie 

nuwc organisasicvorm waardcur Wl'rp. .,As u scwC\ jaar Janie plu k sal word van <he huwchl< woord1ghC'1d van andersdenken· t t Af .1 . ' · · I d d . I o n ca en 1s aangcwys om 
klciner afdelings direk met die hmaC'I wno.;, i'al u W<'et wnt <l it wat tusscn d1e Afn lcanerparly C'S. Vern! le e van d!C Vcr· d . 1 .d . · 'f "k t ) . . 10 c1 mg m .... n a e neem 
hooflcantoor sal si<akel, wrdui- 1 bl't<•i'l'n wanncer 'n verantwoor- en d1e Osscwabrandwag plaas· C'mgdc Party hct opgcl{om en A E 1 1 Af .1 il 1 . · . h fl"l b I . o; 'nge am rl <a w )CSit 
dclik_ Dit hct groot bp·al gcvind d C'Iii<C' Icier u annvnar as 'n gevmd het. met o 1 <C e angstclhng gc· dh t 1 h .1 t h . ' · 1 · t d . · . ..n wee n" , . sorr;:- ua y 1n 
by die offisicre. aangcs:en gevoel got·ic Afrilmner," hct spr. be· D1e KaapstadSl' O.B.·blans- ~ ms er na 1e UJto?enscttmg \·an 1 •t . . • S · .d 41 .1 
word dat die O.B. nou ·n organi- kh•mtoon. Ons hcl nou met be· orkes. onder Ieiding van lcomdt. die K .G. wat bcrl'dl'nccrd Pn I Je..,

1 
IS \ an Ul • • rl '

3
• 

susie is wat soos suurdeeg moct I houd van ons idcntiteit, wat v ir S. J. Swnncpoel, hl't mel opge- sondcr hnrtRtog g<'g<'C is. BORGSTAA."'" 
dcurwcrlc en danrom a1le moont· , om; dicrbnar is, 'n parlemcnt~rc wekte marsmusick die gehoor in Op sommige plei<IC<· is 'n mosie 
ltkc ,·erstoppings m die vcrbin- tuistc gckry. waar daar nic die rcgtc stemming gcbring. In I van dani< deur vooraanstaande 
thngskanalc uilgcskai<cl moct teen ons gediskrimineer word I die Kaapsc Skierciland hct die lcde \·an politickc partyc ingc· 
word. I nic. i orlces reeds ·n onontbeerlilcc in- ~tel. 

Ons \·erleccr tans in 'n posi· 
oic van icmand wat borg gete

(Vervolg op bl. 3, lwl. 2) 
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Adv. Vorster sedert 
Jeug al op· Voorgrond 

Adv. B. J. Vorster (John) van Brakpan wat saam 
met menige ander Afrikaner gedurende die oorlogsjare deur 
die tronke en kampe gesleep is, se naam het die afgelope 
week opnuut op die voorgrond getree as gevolg van die 
maneuwers van sommige politieke leiers wat meen dat by 
as gevolg van sy aandeel in die stryd van die Ossewabrand· 
wag, nie goed genoeg is om kandidaat van die Afrikaner
party te wees nie, nieteenstaande sy Ieier, mnr. N. C. 
Havenga, hom goedgekeur bet as kandidaat vir sy party. 

Adv. Vorster wat in 1916 te 
Jamestown, Kaapland, gebore 
is, het sy skoolopleiding · te 
Sterkstroom geniet alwaar hy 
uitgeblink het as leer ling en hom 
ondcrskei het om vanaf standerd 
I tot standerd X cerstc in sy 
klas te staan. Onder sy skool
maats was hy besonder gewild. 

Met die voorneme om advo
kaat te word, is hy in 1934 na 
Stellenbosch waar hy die graad 
B.A., LL.B. behaal het. Op Stcl
lenbosch het hy 'n buitengewone 
rol in die studentelewc gespeel 
en het by uitstek geblyk 'n 
leier'te wees. Hier was hy on
der meer sekretaris van die 
Unie-Debatsvereniging, onder
voorsitter van die Studente Ver
teenwoordigende Raad, doop
kaptein, en het verder gcdien 
op die huiskomitee van Dag
breek. Hy was ook bestuurslid 
van die Junior Nasionale Party 
aan die Universiteit en het ty
dens die destydse verkiesing die 
!ewe vir die Verenigde Party
kandidaat onhoudbaar gemaak 
met sy organisasie en vergade
rings wat hy toegespreek het. 

REDENAAR 

Advokaat Vorster ken die 
kuns om 'n gehoor te boei en 
beskik oor 'n uitstekende rede
naarstalent. Op Stellenbosch 
het hy ook die redenaarsbeker 
verower. Dit is ook hier waar 
hy sy eggcnote, 'n dogtcr van 
mnr. P. A. Malan van Worces
ter, ontmoet het. Hy is in 1941 
met haar getroud. 

In 1939 het adv. Vorster regis
trateur van Regter-president H. 
S. van Zyl geword maar teen 
die einde van daardie jaar is 
hy na Port Elizabeth waar hy 
hom as prokureur in vennoot
skap met mnr. Ochse, gevestig 
het. Hier het hy 'n bloeiende 
praktyk opgebou. 

TYDENS DIE OORLOG 

Dit is sedert hierdie tyd dat 
adv. Vorster in die politicke ge
drang begin raak het. In die 
Oostelike Provinsie het hy groot 
opgang gemaak en hy was be
sonder gewild as O.B.-leier en 
spreker. Hier het hy ook in 
botsing gekom met mnr. Otto 
du Plessis, destyds redakteur 
van Die Oosterlig. 

Met die inhegtenisname en 
verhoor van verskeie Afrikaners 
onder die noodregulasies, het 
adv. Vorster 'n prominente rol 
in die verdediging gespeel en 
aan vcrskeie strafsake dcclge
neem. Teen hierdie tyd was hy 
reeds gebrandmerk en het die 
politieke speurders in 1942 op 
hom tocgcslaan. Tot vandag toe 
word vermoed dat vooraan
staande politici van Port Eliza
oeth om persoorrlike redes 'n 
groot rol gespecl het in verband 
met sy inhegtenisname. 

In die klagskrif waardeur hy 
aangekla is, het die staat drie 
aanklagte tec9- hom gehad: se
kcrc uitlatings wat hy in 'n toe
spraalt gemaak het, hy is anti
oorlog gesind en daarby oolt nog 
anti-Brits. Op laasgenoemde 
twee aanklagte het hy skuldig 
gepleit. Die eerste aanklag het 
hy egter ontken. Adv Vorster 
het aangevocr dat die aanha
lings in sulkc swak A'rikaans 
opgestel is dat dit onmoontlik 
deur hom kon gebesig gewees 
het. 

Advokaat John Vorster 

GElNTERNEER 

Hy beland dus in 1942 in die 
interneringskap waar hy later 
kampleier van sy makkers 
word. Hier het hy op die rege
ring sc onkoste tot 1944 gcbly 
waarna hy op parool losgclaat 
is. 

In dieselfde jaar is hy na 
Brakpan waar hy tans weer 
praktiseer. Met die herlewing 
van die Afrikanerparty in Trans
vaal, het hy dadelik 'n leidende 
rol gespcel en hy is oolt later 
gekies as voorsitter van die 
Afrikanerparty-tak te Brakpan. 
Hy is ook lid van die A.P.-hoof
bestuur en was hoofsaaklik ver
antwoordelik vir die organise
ring van die A.P.-kongres wat 
onlangs daar gehou is. 

Intussen is by genader om te 
staan as A.P.-kandidaat in 
Brakpan, deur by beskou word 
as die sterkste Afrikaner-kandi
daat in daardie kiesafdeling 
teen die Speaker, mnr. Trollip. 
Sy kandidatuur is ook goedge
keur deur mnr. N. C. Havenga. 
Verlede week bet by egter ver
neem dat by nie deur die H.N.P.
leiding goedgekeur is om as 
kandidaat te staan nie. Hy sal 
nou volgens by aan die pers 
verklaar het, staan as onafhank
like l{andidaat. 

Adv. Vorster spreek vanaand 
'n vergadering in Brakpan toe 
waar hy sy verdere optrede sal 
verduidelik. 

(Vervolg van bl. 2, kol. 5) 

Staan Saam fn 
Red S.A. 

ken het vir 'n persoon wat op 
die, verklaring van die balju na, 
bankrot is. En saam met bier
die bank rot Brittanje, sal ons on
dergaan. 

Dit is tyd dat elke Afrikaner 
en Engelssprekende wat Suid
Afrika sy vaderland gemaak 
het, na vore tree en verhoed 
dat ons gebruik word as borg. 

Ek weet van gcen ander or
ganisasie wat beter Ieiding in 
hierdie opsig kan gee as die Os
sewabrandwag, het spr. gese 
onder toejuiging. 

Ons moet wegkom van die 
engheid waartoe ons gekom bet 
deur die eksklusiwiteit van die 
party-politick. Dit is nodig dat 
ons wegkom van die idee om 
altyd kwaad in die ander te sien. 
Groter orientasie is nodig sodat 
ons nie UITsluitend, maar IN
sluitend sal w ees, bet genl. Van 
Zyl ten slotte verklaar. 

Goeie Gehoor 
Vir K.~. Op 

Calvinia 
BRUIN SWITSERSE BEESTE 

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

te koop aan. Aile beeste is teen Galsiekte ingeent. 

Pryse op aanvraag. - :Besigtiging verwelkom. Doen aansoek: 
Die K.G., dr. J. F. J. van 

Rensburg, het Dinsdagaand, 16 
Maart, 'n open bare vergadering · 
op Calvinia toegespreek. Daar G. J. VAN DE VYVER, Drieshof, P/ s. Adelaide. 
was 'n goeie gehoor. 

Nadat kommandant Francois 
van der Merwe en genl. Jan 
Steenkamp kortliks die woord 
gevoer het, het kommandant 
Tromp Ncl, kommandant van 
die Calviniase kommando, aile 
O.B.-offisiere gemaan om die 
bors uit te stoot en te werk. 
Op maatskaplike gebied, het hy 
gese, is die O.B. in die eerste 
pick gclnteresseerd in bekwaar
heid. 

Die K.G. het aan die begin van 
sy toespraak verwys na wereld
toestande en die feit dat AsH~ 
bcsig is om die mantel van Euro
pese baasskap aan te trek. Spr. 
het verklaar dat dit die blanke 
bevolking van Suid-Afrika be
taam om hulle geskille in daar
die perspektief te sien. 

Nadat hy die rol van die O.B. 
in die oorlog kortliks geskets 
het, het die K.G. gese dat die 
O.B. sy na-oorlogse bestaan reg
verdig omdat hy die toekoms
swangere gedagtes van 'n repu
bliek en 'n partylose gesagstaat 
dra. Omdat die O.B. geen stem-
me soek nie, het hy gecn ver-
pligtings aan non-republikeine 
nie en kan hy republikanisme 

NOODHULP 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 voedsel, klerasie en 

medisyne. 
e Klerasie en skoene, nuut of gebruik, maar skoon 

en in goeie toestand. 
e VET. 
e Biltong of ander onbederfbare ee~are. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAASLIKE NOODLENIGINGSKOMITEE 

VIR DUITSLAND 
ot regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 164, Hoopstraat 10158, 
PRETORIA. KAAPSTAD. 

• VOEDSELWABE ALLEEN .&AN D.A.H.A., PRETORIA • • 

konsekwent verkondig. Die O.B. 0' , 
aanvaar egter die republikeinse IS n 
gesindheid van sekere partye, 
soos die A.P. en die H.N.P. 

Spr. het voorts getoon hoe die 
partystelsel ons volk geskeur 
het. Of die partystelscl goed of 
kwaad is, daaroor kan gerede
neer word, maar dat dit defini
tief on-Afrikaans is en vreemd 
aan die Boere-Republieke, is 'n 
feit. Die tyd het gekom om die 
vlerke van partytwis te knip. 
Gelukkig kan partye vergaan. 
Omdat die beroepsgroepe soos 
boere, onderwysers, handelaars 
en nywer.aars egtcr blywend in 
die volkslewe is, moet partyver
teenwoordiging vervang word 
deur groepsverteenwoordiging. 

Verwysende na die huidige 
party-konstellasie het spr. die 
uitnodiging .van die A.P.-kon
gres aan die O.B. in Nov. 1946 
,die eerste olyftak in sewe jaar" 
genoem. Binne die partystelsel 
staan die O.B. verste van die 

SEMENT
STEEN~IAAKMASJIEN 

Bespaar tyd en geld deur die 
presiese hoeveelheid stene te 
maak waar U HULLE NODIG 
HET. Vier arbeiders kan 4,000 
welgevormde en volkome reg
hoekige stene per dag maak. 
Omdat hulle makliker is om mce 
te messel en om te pleister, be
spaar ,KLEINE WONDER" 
baie arbeid en vervoer. Prys 
£20 v.o.s. Hopefield. Onderstel 
£10 ekstra maar enige stewige 

stellasie sal vir die doel geskik 
wees. Handelsnavrae sal ver
welkom word. 

Kommunistiese Party en nouste d H B u H R 
aan die Afrikanerparty. Deur • • 

Voortrekkerstraat, Hopefield. 
Posbus 18. Telegramme ,BUHR• 

(2) 
middel van die A.P. is die O.B. 
aangeskakel aan die Opposisie-
stryd. - (Korr.). 

(Vervolg van bl. 2, kol. 3) 
Ieier van sy kamerade was. Hy 
is onbesproke van karakter en 
uiters bekwaam. 1\lnr. Haven
ga bet dr. 1\lalan versoek om 
sy besluit in heroorweging te 
neem omdat geen beter kandi
daat teen die Speaker gestel 
ka n word nie. Dr. Ma lan bet 
egter geweier om dit te doen, en 
probeer dus daarmee om die 
diskriminasie in sy eie party 
teen O.B.-Iede oor te plant op 
die party van sy bondgenoot. 

Vanoggend het in die koeran
te gestaan dat 'n Sap-L.V. na 
dr. Malan oorgestap het en dat 
hy met oorweldigende toejui
ging en ope arms deur die 
H.N.P.-leier ontvang is. Bier
die man bet vyf jaar lank die 
Empire se oorlogspoging ge
steun teen adv. John Vorster wat 
in die kamp gesmyt was. Die 
Sap word met ope arms in die 
parlement verweikom, maar sy 
slagoffer vir d ie r epubliek word 
selfs as hoofbestuurslid van die 
bondgenootparty gewe ier. 

Indien hierdie besluit nie her~ 
roep word nie - en dit is 'n. 
saak tussen die A.P. en H.N.P. 
- dan kan niemand spr. kwalik 
neem ni'e as hy se dat dit vir 
hom voorkom of dr. Malan meer ' 
besorgd is om O.B.'s uit die par
lement te hou as Sappe. 

Die K.G. is spontaan en luid 
toegejuig deur die gehoor wat 
onmiddellik hierna op die voete 
gekom het. 'n Groot aantal 
buitestaanders, ook die H.N.P.
kandidaat, was teenwoordig. 

BPK. 
Bied u u Huishoudelike Benod,igdhede teen die 

/ Laagste Pryse aan. 

MAKLIKE VOORW AARDES WORD GERE£L 
Besoek ons te: 

JOHANNESBURG Pleinstraat 40 

PRETORIA - H /v Andries- en Pretoriusstrate 

KAAPSTAD - - - - - - Pleinstraat 47/49 

BLOEl\IFONTEIN - St. Andrewstraat 123 

KROONSTAD • - - • Cross-straat 42 

VEREENIGING • Marklaan 17C 

POTCHEFSTROOl\1 - - Kerkstraat 108 

FICKSBURG - - - - • • Markplein 

In u eie keuse van materiaal 
teen slegs 15/- per week. 

Excelsior 1\leubels Beperk, 
Posbus 6670, Johannesburg 

Stuur Gratis Katalogus 
Naam ............................. . 
Adres ............................. . 

······································· 
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DIE O.B., WOENSDAG, 24 MAART 1948 In Ita lie Vandag: 

So Lyk Dit As 
Beelsebu I He I p 

Pres. Harry Truman bet sy volk verlede Woensdag 
opgeroep om voor te berei vir 'n nuwe ,vryheidstryd". 
,Die tyd bet aangebreek dat die vrye manne en vroue van 
die wereld die dreigement van hul vryheid vierkantig en 
moedig in die aangesig moet staar," bet hy gese en 'n 
'n swart lys van Russiese agressie en obstruksie ontvou. 
Ons bet bier 'n voorbeeld van wat gebeur as mens die duiwel 
met Be(Hsebul probecr uitwerp. Die Geallieerdes bet Hitler 
as 'n duiwel bcskou van wie die Duitse volk dan verlos 
moes word. Om dit te bereik bet bulle 'n groter duiwel 
gaan aanhaak om hul duiwel uit te werp. Maar toe bulle 
bul doel bereik bet,., en Hitler nie meer daar was nie, bet 
bulle die volk wat bulle wou verlos in slawekettings 
geklink met Beelsebul as erewag oor bulle. Hulle bet nog 
verder gegaan. Hulle bet Beelsebul by die borings inge
sleep in hul konferensies wat 'n duisendjarige vrederyk 
moes teweegbring en hom belaai met finale seggenskap 
oor hul besluite en dade. Twee jaar lank, so moet pres. 
Truman nou kla, bet hierdie duiwel weens daardie seg
genskap of vetoreg nie net die duisendjarige vrede in 
die pad gestaan nie, maar selfs verhoed dat daar met 
die Duitse volk na 'n uitputtende worsteling tot 'n oor
eenkoms geraak word -- daardie volk wat uit die kloue 
van 'n ander duiwel dan gered sou wees. 

. APRIL- VERKIESING SKEP 
KRlSIS EN GELEENTHEID 
VIR ROOI MAGSGREEP 

Katolieke 
Organiseer 
Geheime 
Weerstand
Groepe 

Nam ate die l taliaanse algemene verkiesing, 
wat aanstaande maand plaasvind - nader, neem 
die spanning tussen die Komntuniste en anti· 
Kommuni.stiese groepe t•innig toe. Bewu.s van die 
lot wat Tsjeggo-S lo,tcakye getreflzet, tref die anti· 
Kommuni.ste, onder Ieiding L'an die Katolieke, aile 
voorsorgsmaatreels om 'n Kommu.nistiese staats· 
greep die hoof te bied. Die Katolieke maak daarop 

aanspraak dat lwlle reeds oor 'n sterk ondergrondse weerstGndsbewe· 
ging beskik en hard sal terugslaan indien die Komnmniste dit sou u:aag 
om tot geweld, oor te gee. 

Hulle bet die geneentheid van Beelsebul probeer koop 
deur hom glimlaggend toe te laat om Estland, L etland 
en Litoue in te palm saam met 'n stuk van Finland; bulle 
bet hom toegelaat om daardie stuk van Pole wat Beelsebul 
in 'n ooreenkoms met die ,duiwel" Hitler in 1939 ontvang 
bet, te behou, en daarna bet bulle hom nog op die 
koop toe gegee die res van Pole vir wie se vryheid bulle 
die vernietigende stryd aangebind bet, en bulle bet hom 

Of bulle in staat sal wccs om 
die Kommunistc in toom te hou 
indien Moskou 'n staatsgreep, 
voor of na die vcrkiesing, gelas, 
is sterk te bctwyfel aangesien 
die Kommunlstc reeds gesorg 
het dat bulle dccglik in besit is 
van die slcutclposisies in die 
vakbondc, ens. 

Dit is duidelik dat die Kom
muniste hier, net soos in Tsjeg-

een-derde van die Duitse volk wat van die ,duiwel Hitler" <Vcrvolg van vorige kol.) 
bevry moes word, op 'n skinkbord aangebied vir slawediens gccn geveg met die O.B. wil 
en hom in die Duitse hoofstad laat plaasneem van waaruit vocr nie, maar slegs eis dat 
by as ,premier Stalin" sy deel sou bydra om die Duitse O.B.-Icde in die Afrikanerparty 
volk te , demokratiseer". Daarna bet bulle hom op hul daardic oorccnkoms uitvoer. 
regbank by Neurenberg laat sit om Duitse leiers na die Dr. l\lalan beroep hom dus 

op die ondersteuning van diP 
galg te stuur omdat bulle Pole in 1939 saam met hul O.B.-lede op grond van hul 
regter binnegeval bet. Dit alles as belO'ning vir Bet'lsebul Alrikanerskap enersytls en hul 
se aandeel aan die uitwerping van die duiwel. lidmaatskap aan die A.P. ander-

Drie jaar lank bet bulle toe stilgesit en gewonder syd!!. Hierdie twee faktore gee 
boekom die demokratisering van Pole, Hongarye, Roemenie dr. ~lalan vrymoedigheid om op 
en Joego-Slawie, wie se ,heropvoeding" aan Be1Hsebul toe- hul steun te reken. .,. 
vertrou is, so anders lyk as die wat bulle, nou wel nie Maar van sy kant, wanneer 
juis in Duitsland nie, maar darem in hul eie land volg. dit nle net by die ontvang-kant 

En dit terwyl in 19-13 'n bock in l\loskou uitgegee is van die verhouding is nie, geld 
albei hierdie faktore vir dr. 

op gesa.g van Josef Stalin wa.arin die ,duiwelse evangt>Ue" Malan nie 'n jota nic, maar 
se oogmerke klaar en helder opnuut uiteengesit word as word bulle juis weer oonnak 
synde die omverwerping van die hele kapitalistiese wereld waarom by sy steun moet weier, 
a l moet hulle soms 'n bruggie ,tenville van taktiese oorwe- of liewer terugtrek. Adv. John 
ging n a die kapitalistiese Iande slaan. 1 Vorster is 'n O.B.- en daarmee 

Churchill, Roosevelt en Smuts bet nietemin voortge- 'n goeie Afrikaner op wie ~oe 
gaan om aan hul volke te vertel dat ,premier" Stalin steun me~ kan reken om.~t 
tot bekering gekom bet en selfs nou die kerk in ere herstel by ,,as Al~ikaner ~al ha~del -
het. Enige twyfel daaromtrent is beskou as 'n ondermy- sowel as lid van dae Alrakane~-

. d' 1 · I di U · b party - en daarmee aan dae 
rung v~n 1e oo: ogspog1~g. n ~ me Y yoorbeeld bet ooreenkoms tussen dr. )lalan en 
dr. Cohn Steyn m Januane 1943 d1t nog so mtgedruk: mor. Havenga gebonde om S) 

,Die aanvalle van fascistiese en half-fascistiese steun te gee. Maar sondcr om 
partye op die Kommunistiese Party bet slogs ccn doe! te ' bewys of tc pro beer vas
- om die regering te verdeel en die oorlogspoging te stel of adv. Vorstcr hom aan 
belemmer." die ooreenkoms gehou hct of 
v t b · · b · · nie, kom dr. Malan en onttrek . ~r:vY e n~g ons ru~ rue vcr. me, maar wanneer sy steun aan die hoofbcstuurs-

d~e hu1dige rege~n.g nog me sy les mt Europa .geleer bet lid van sy bondgcnoot omdat hy 
rue en nog verk1esmgsooreenkomste smee met die kommu- 1 'n o.B. is van wic dr. Malan op 
nistiese clemente in die land soos by dit tydens die oorlog grond daarvan vcrwag dat hy 
op internasionale gebied tot wereldverdriet gedoen het, ,soos 'n goclc Afrikaner sal 
dan moet die volk gewaarsku word. ,Geen gevaar; premier handel". 
Stalin is 'n kameraad, hoed af vir hom", bet dit destyds As die toekoms ' 'an Suid-Afri-
gelui. ka so donker is dat dr .. !\Wan 

Ons boor dieselfde taal nou weer uit die mond van verwag dat O.B.-lede var hom 
. . . moet sfem ten sp)·te van sy 

g~nl. Smut~ ~~ ops1gte vadnb~Ied bdmncld3:ndSse vyfd~. kolonne! vyandskap teen bulle, dat hul 
Wle se amp e 1 ~ pro pagan a a cur. 10 poorwe~ verspre1 Alrikanerskap nanmlik •n ver
word, terwyl dieselfde voorreg aan d1e O.B. gewe1er word. pligting op bulle le om vir die 

Die Geval Vorster 
Dr. Malan bet geweier om die kandidatuur van twee 

hoofbestuurslede van die Afrikanerparty goed te keur op 
grond van die feit dat bulle ook lede van die O.B. is Op 
4 Desember verlede jaar bet dr. Malan op Porterville 'n 
beroep op O.B.-lede gcdoen om vir sy party' te stem in die 
verkiesing: 

, Ons vra O.B.-lede om nie by die verkiesing as lede 
vir ons te stem nic, maar as Afrikaners te handel. 
Suid-Afrika se toekoms word beslis. Ek wil 'n beroep 
op aile Afrikaners dour die hele land doen om die 
erns van die posisie te besef." 

oomblik te vergeet dat bulle 
lede van die O.B. is, kan dr. 
l\lalan, as verantwoordelike leier, 
nie ook terwille van die donker 
toekoms vir 'n oomblik vergeet 
dat twee kandi<lltte in hoogs 
twyfelagtige setels O.B.-lede is 
wat boonop nog deur 'n ooreen
koms binne die A.P. gebonde i.s 
om hul goeie trou te gee nie? 
Het dr. :\lalan dan nie ook 'n 
verpligting teenoor die donker 
toekoms van sy volk nie? 

Met kol. Stallard, die aartsim
perialis, vcrklaar dr. Malan hom 
in die parlcmcnt, bereia om in 
die vcrldcsing mee saam te 
wcrk. !\l et die O.B. op ,,;e se 
Afrikanerskap dr. l.\lalan 'n be
roep <loen, wil hy so min saam-

So bet die Ieier van die H.N.P. hom by die geleentheid wcrk dat hy nie ecns 'n hoo!-
k' · bcstuurslid van sy bondgenoot 

oor die ver 1esmg uitgelaat. H y bet ook gese dat hy as die beste kandidaat in 'n twy-
<Vervolg in volgende kol.) felagtigc setel wil erken nie. 

go-Slowakye, staat mank op die 
bulp en medewerking van die 
linkse Sosialiste, om bulle na 
die magsgreep op bul beurt 
weer buite nksie t<> stet. 
Ongev~er 'n jaar gelede het 

die Italiaansc Sosialistiese par
ty in twcc gesplits. Aan die 
een kant het die linkse groep 
bulle onder Ieiding van Ncnni 
geskaar, tcrwyl die mccr gema
tigde Saragat die Italiaansc So
sialisticse Wcrkcrsparty gevorm 
het. Scdcrtdlen was dit nooit 
duidelik wattcr van die twee die 
sterkstc grocpe is nie. 

GETALLE 

Saragat, wat adjunk-Eerste 
minist<'r in De Gasper! se rege
ring is, maak daarop aanspraak 
dat hy 130,000 lcde het. Sy vy
andc vcrtcl cgter dat hy bale 
oordryf en niks mcer as 30,000 
ondcrstcuners het nic. 

Hcnni sc llnkse Sosialiste, op · 
wic die Kommuniste hul hoop 
vcstig, het, volgcns hul jongstc 
kongrcs wat in Januarie gehou 
is, 790,000 opbetaalde Iede. Spre
kcrs berocm hullc egter daarop 
dat bulle oor 'n miljoen onder
stcuners het. 

In die vakbondverkicsings 
wat verlcde jaar plaasgevind het, 
het dit tewens duidelik gcblyk 
dat die linkse Sosialiste hul 
teenstanders ver in die skadu 
stcl. Die linkse groep het hullc 
ook vera) ten doel gestel om hul 
invloed in die vakbonde te laat 
geld en bet sedertdien aansien
like wins behaal. Dit is op 
hierdie Sosialiste wat die Kom
munistc tans staat maak om dio 
verkiesing te wen. 

1\IOONTLIKHEDE 

Indien die Kommuniste snam
werk met die SosialiHte het 
bulle hoop om die m~>erderheid 
by die verkiesing te behaal en 
De Gasper!, wat Amerikaanse 
steun geniet, van sy troon te 
stoot. Op die oomblik hct die 
Kommunistiesc Party gccn ver
teenwoordiging in die regering 

wcrking van die Russe reeds die 
grootste deel van die land lngc
palm het. 'n Kommunisticse 
Italie, wat sy been vcr In die 
Middellandse See uitstcck, Is vir 
Amerika 'n direkte bcdrciging 
van sy belange. Dit is bekend 
dat Amerika belang stcl in die 
welsyn van Italili en die situasic 
fyn dophou. 

ItaliEl is ook een van die Iande 
wat in aanmcrking kom vir 
die Marshall-hulpplan en dit is 
sterk te bctwyfel of Amerika 
hierdie hulp sal verlecn voordat 
die vcrkicsing afgeloop is, aan
gesicn hy nie bcrcid is om die 
Kommuniste gcldclik te steun 
nic. 'n Woord\'OE'r<ll"r van die 
Amerikaansc regering bet ver
le<le weelc verldaar dat indien 
die Kommuniste die verkiesing 
wen, <laar geen sprnke meer van 
Amerikaan'!e hulp nun Italie sal 
wees nie. 

KATOLIEKE AKSIE 

Op die oomblik hou De Gaspe
r! sc Katolicke party 207 setels 
in die parlement. Dit is onge
vcer 35 pcrsent van die totale 
556 Icdc in die raad. Vir sy 
bcwind is hy afhanklik van die 
klcincr groepe wat nom steun. 
Op sigsclf is De Gasper! se posi
sic vandag dus baie wankeland. 

Die Katolieke meen egter dat 
die Kommuniste met hul eie tak
ti<'k beveg moet word en maak 
bulle tans klnnr om lnasgenoem
de ann bande te le as bulle oor
gaan tot geweld. Dwarsdeur Ita
lie word daar tans 'n onder
grondse weerstandsbeweging, 
wat uit aktiewe selle .,estaan, 
op die been gebring. Hulle word 
opgelei en bewapen. Dit word 
gedoen met die goedkeurnig ,·an 
die geestelikes wat verklaar dat 
bulle nie eerste sal slaan nit>, 
maar dat bulle gewehl met g<>
weld sal smoor. Ook die Pous 
bet hom reeds teen die Kommu
niste uitgespreek en duidelik 
onderstreep dat die Kommuniste 
in toom gehou moet word. 

ONDERGRONDS 

nie. Tog is bulle die sterkstc 1 Bierdie weerstandsnfdelings 
Kommunistiesc Party in enigc Yan die Katolieke tree nie in 
land na Rusland. Volgcns Mos- die openbaar op nie. Hulle be
kouse agcntc sou hulle 2,200,000 weeg soos 'n skadu,, ee tussen 
siele tel in vcrgclyklng met die die menigtes. Tydcns die oproer 
1,250,000 Kommuniste in Tsjcg- verlede November in Milaan het 
go-Siowakyc. 200 jong manne in burgerlike 

Daar kan vcrwag word dat, in- klerc dag en nag, met die hand 
dien die Kommuniste nie kans op die hcupsak, die Katolieke 
sien om die vcrkicsing tc wen en blad, Italia, bcskcrm teen Kom
dic Christclikc Dcmokrate uit te munisticsc gcwcld. Hierdie be
druk nic, hulle ccn of andcr tak- wcging staan bckcnd as die 
tiek sal uithaal om aan bewind ,A.C." 
te kom. I Aile nywerhcidsentrums en fa-

brieke word fyn lleur hierdie 
Al\IERIKA A.C.'s <lopgehou en bulle spog 

daarm~>e lint <laar niks in die 
Indien dit sou gebeur mag dit 

annleiding gee daartoe dat Ame
rika meer regstreeks sal optree 
all wat hy tot dusver in Grieke
land gedoen bet. Hier was sy 
hulp pap en onregstreeks sodat 
die Kommunistc met die mede-

• 

kraal van die Kommuniste ge
beur wanr,•an bulle nie weet 
nie. 

As vcrcistc om lid te word 
van hicrdic beweging, moet jy 
!!sics geskik wees, getrou aan 

<Vcrvolg op bl. 7, kol. 5) 
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GEVANGENES MOET 
OPGELEJ · WORD 

Suid-Afrika ~' ,,Mej. 
' • 

Ander Maatstawwe Het Vir 
Vrou Van S.A. Gegeld Drastiese veranderings in ons beter kan aanpas in die samele

regsbedeling word aanbeveel wing. 
deur die Kommissie oor Straf-
en Gevangen ishervorming wat 
die afgelope week bekend ge
maak is. Onder meer word ge
skikte vorme van onderwys vir 
alle gevangenes en hul oplei
ding in die landbou en ander 
beroepe bepleit sodat bulle hul 

Braaivleis Op 
Brackenfel 

Die Bellvillese kommando hou 
op Saterdag, 3 April, 'n braai
vleisaand op die plaas van mnr. 
Sareltjie Maree van Brackenfel. 
Die verrigtinge begin om 4.30 
nm. wanneer vleis en ander lek
kernye verkoop sal word. In die 
aand sal 'n spreker optree, wat 
later bekend gemaak sal word. 

Alma! is welkom en lede word 
versoek om soveel vriende as 
moontlik saam te bring. 

D ie kommissie meen dat die 
doodstraf nog nie afgeskaf moet 
word nie omdat die openbare 
mening nie daarvoor ryp is nie. 
'n Der~e soort hof tussen die 
magistraats- en Hooggeregs
hof, wat swaarder strawwe at~ 
eersgenoemde kan ople, word 
ook bepleit. Die kats behoort 
afgeskaf, en die rotting minder 
gebruik te word. Ook is die 
kommissie ten gunste dat 
skraal kos en eensame opslui
ting minder gebruik moet word, 
terwyl die voorskrifte van die 
wet beter aan die publiek be
kend gemaak moet word. 

Die juriestelsel moet nie af
geskaf word nie, maar die be
skuldigde behoort in die alge
meen sonder 'n jurie verhoor te 
word behalwe as hy dit ver
Jang. Verder moet koerante 
verbied word om berigte te 
plaas van die voorlopige ver
hoor in moord- en verkragting
sake omdat sensasieb~igte die 
jurie mag beinvloed. 

Net so pas h et die kompetisie om ' n wolkoningin vir Suid-Afrika te 
kies, sy hoogtepunt b er eik m et die kroningsplegtigh eid wat plaasgevind h et 
in d ie Johan nesburgse stadsaal , in aanwesigheid van talle b elangstellendes. 
Die eer ste minister , veldmaarskalk J. C. Smuts, h et die kroon geplaas op 
die hoof van d ie suksesvolle mededingster. 

Dit is ver van ons om die eer j volk. Ons bekyk sake, in gees-~ name was Ada en Silla, wat 
en goeie naam van die dame wat telike sin, met dronkmans-oe. 'n onderskeidelik beteken ,om jou 
uiteindelik die titel ,Mej. Suid- Dronk man keer nie net alles (sinnelik) mooi te maak," en 
Afrika" verwerf het, in onguns- onderstebo nie, maar hy sien ,skaduwee" (ter aanduiding van 
tige Jig te probeer plaas. Dit is ook alles onderstebo. iemand wie se !ewe nie die dag
ons hoegenaamd nie om haar Dat ook ons eie mense deur Jig verdra, en ook nie die daglig 
persoon te doen nie. Ons wil entoesiasme vir die genoemde in die oe kan kyk nie). Die dog
ons net ernstig afvra wat die kompetisie openbaar het dat ons terse naam was Naema, wat be
standpunt van elke reggeaarde nie meer 'n suiwere besef het teken ,skoonheid," en dan vera! 
Afrikaner in verband met die van waardes n ie, staan vaster as s innelike ,skoonheid. Hulle be
hele kompetisie as sodanig moet die berge. Afrikaners, wie se staan het dus gedien om te werk 
wees. En dan wil ons a! dade- ____ _ D~>ur _ _ _ _ _ op die ongebreidelde hartstog 
lik beweer dat hierdie gebeur- van die man. In ons wereld, wat 
tenis ons andermaal daarvan Ds. P . J . COETZEE, geestelik dronk is, verloop die rol 
oortuig het dat ons twintigste - - - - Kaapstad - - - - van die vrou tot 'n mate weer 
eeuse wereld verkeer in 'n staat name staan op die rolle van ons na daardie uiterste. Dit is 'n 
van geestelike bedwelming. Die Afrikaanse kerke met bulle Ge- teken van die tyd. Ons kry te 
vermoe om waardes suiwer te reformeerde belydenis, het by doen met 'n soort van mensver
beoordeel, het verlore gegaan, honderdtalle toegestroom om heerliking. Die voortreflike kwa
tot 'n hoe mate ook by ons eie die kompetisies by te woon. liteite van die ,koningin" word 

Hierby kom nog die teleurstel- hoog opgedra. Dit word beskry- . 
lende feit dat die Afrikaanse we as ,eenvoudig verbasend." 

·lmmigr~nte Wat 
Besighede Koop lSoos Ons Lesersj 

Dit Sien 

pers vir die grootste gedeelte Die saak neem selfs 'n rituele 
uit sy pad gegaan het om pub- kleur aan, want daar moet 'n 
lisiteit aan hierdie saak te gee, belofte afgele wor9 nadat dit 
selfs deur voorbladportrette en eers voorgelees is. 
nuusberigte, sonder om in die A:r>.'DE R K WALITEITE 
minste blyke te gee dat bulle 
die afkeurenswaardige van bier
die hele saak insien. 

Ons kan onmoontlik hierdie 
,wolkoningin"-gedoente as Afri
kaners, wat die Calvinistiese 
lcwens- en wereldbeskotiing hul
dig, goedkeur. Die hele atmos
feer van danspartye wat soms 
daarmee gepaard gegaan het, en 
die prikkeling van die vleeslik
sinnelike deur die vrou se lig
gaamlike hoedanighede voor
werp te maak van publieke de
monstrasie, is absoluut weersin
wekkend. Met die opskrif hier
bo wil ons geen refleksie maak 
op die persoon van die reeds 
gekroonde wolkoningin nie. Ons 
wil daarmee n et vra of die ideale 
dogter van ons volk in sodanige 
atmosfeer gesoek moet word . Is 
ons n ie besig om ook as Afri
kaners, deur ons ophemeling en 
omlersteuning van sulke k om 
petisies, ' n verkeerde besef van 
waa rdes te openbaar, en dinge 
ook m et dronkma ns-oe te be
skou nie? In ons geskiedenis 
bet die Afrikaanse volksm oeder 
en d ogter tog op gr ond van 
heeltemal a nder k waliteite ' n 
magtige rol gespeel. Sommige 
van hulle het miskien gladnie 
in die eerstc plek beskik oor 
voortreflike uiterlike skoonheid 
nie, maar dit is tog nie die ver
naamste nie. Dit is ook nie bly
wend van aard n ie. H iermee 
word nie die plig van die vrou 
verbygesien om haar liggaam as 
'n tempe! van die H eilige Gees 
te versorg nie. 

,Hou Koers", Kaapstad, skryf: 
Ek lees in Die O.B. dat immi

grante sulke fantastiese bedrae 
gebruik om besighede van Afri
kaners op te koop. Ek het ook 
'n besigheidjie in die stad wat 
ek met moeite opgebou het en 
vandag nog sukkel om op 'n 
gesonde peil te bring. Ook ek 
kan vandag 'n fabelagtige be
drag daarvoor kry as ek wil 
verkoop, maar wat baat dit my 
en my volk? Die Afrikaner bet 
met groot inspanning sover ge
kom dat hy vandag 'n plekkie 
m die handel begin inneem tus
sen a! die vreemdelinge wat 
meestal van oorsee hier inge
kom bet. Waarom moet ons 
nou terwille van baie, dog goed
koop geld daardie verowerde 
plekke weer onder ons laat uit
koop? Dan staan ons maar net 
waar ons tien of vyftien jaar 
gelede was toe 'n dr. Kestel! 'n 
beroep op sy volk moes doen. 
As eienaar van 'n besigheid wat 
ek hoop nog geleidelik sal uit
brei, is ek 'n werkgewer in 'n 
stad waarheen steeds meer van 
my volk na toe stroom om werk. 
Ek kan dus my eie bloed aan 
werk help, al is dit voorlopig 
nog op klein skaal. As ek nou 
aan 'n immigrant verkoop, dan 
word by die werkgewer en my 
bloed moet maar weer vir 
vreemdes werk soos voorheen. 
Wat het ons dan gewen? Moet 
ons terwille van 'n paar hon
derd of duisend goedkoop pondc 
alles oorboord gooi waarvoor 
ons volk geveg het? As elke 
volkslid nie sy plig doen nie en 
maar terugstaan vir die vreem
deling, hoe! sal ons volk ooit 
vooruit kom in sy stryd teen 
vreemde kapitaal? As my win
kel vir die immigrant soveel 
duisend pond werd is, wei dan 
is hy dit ook vir my werd. 

Rekord In 

Bottervet 

,Ek Is Klaar" 
,,Nie-O.B.-kieser ," 

skryf: 
Good wood, 

Ek is klaar met Die Burger 
en die Nasionale Pers! Ek is 
klaar met die u itbuiting van 
ons volksverlede op ons volks
feeste. Ek is kiaar met die ge
kerm oor volkseenheid. Ek is 
klaar met a! die mooipraatjies 
van 1,eliefdes en volksleiers. As 
gebore Republikein is ek nog nie 
klaar met my volk en die Em
pire r:ie. 

Voorts is ek klaar met a! die 
jakkalse en geldwolwe. Ek is 
klaar met ,British-Israel"-ad
vertensies. Ek is klaar met mis
leidende diktator-ooreenk0mste 
en die geheimsinnige knoeiery. 
Ek is klaar met die stemvangery 
as die hoogste idealisme. En 
hoor hier, ,Dawie," ek is klaar 
met jou volksvertering. Vir baie 
lank het jy gehelp om verwar
ring te skep, en soos ek dit sien, 
gehelp om vir Jan Smuts en Kie. 
weer na die verkiesing beheer 
oor my te laat voer. Dawie, ek 
vergewe jou dit, maar luister 
hier: ,Your ideals are sound, 
but your methods arc wrong." 
Verruil jou kruit vir salf om die 
wonde van voll<sverdeling wat jy 
help slaan het, nie te heel nie 
(jy kan nie, Dawie) maar tog 
te versag. 

Dr. Malan - en u? Ek het u 
eens op 'n tyd op my skr.uers 
help dra, maar in d ie hoogste 
vereiste wat aan u as ,volks
leier" gestel kan word, nl. om 
die volk bymekaar te hou, daar
in het u doelbewus gefaal. 

K week 'n Meer
Jarige K oring 

Opvoeding 
Van Naturelle 

1\l n r. P . C. Kruger, P .K. Stol
berg, Middelburg (T vl.), skryf: 

Ek het mnr. J. J. Swart se 
brief (Die O.B., 3 Maar t) met 
belangstelling gelees. Hy gee die 
mense wat die kleurvraagstuk 
op d ie verkeerde manier wil op
los, baie om oor na te dink. Ek 
wil my by hom aansluit. 

Soos bekend was Suid-Afrika 
oorspronklik onbewoon. In die 
paradys is die mens beveel om 
die aarde te vul. Dien ten ge
volge het daar ook mense in 
Su id-Afrika gekom. Dit \vas 
hoofsaaklik twee kleure en van
dat bulle ontmoet het, was daar 
'n b loedbotsing. Die twee rasse 
het dadelik besef dat hulle as 
twee groepe nooit saam sal kan 
leef nie. Die blanke het toe vir 
hom 'n stuk land geneem terwyl 
die nie-blanke vir hom 'n ander 
gebied toegeeien het. 

Die blanke bet dadelik begin 
met d·ie ontwikkeling van sy ge
bied, en waar staan hy vandag? 
Sien ons die ontwikkeling in die 
gcbicd van die nie-blanke ook? 
Waar en wanneer het die nie
blanke ooit bygedra tot die op
voeding van die nie-blanke? Is 
die nature! gewillig om by te dra 
tot sy ontwikkeling? Gaan maar 
na en u sal vind dat die blanke 
hom sy sendeling gegee, sy skool 
en sy kerk vir hom gcbou het. 

Met ander woorde, sy hele ad

Wat is dan presies ons be
sware teen die wolkoningin-kom
petisie? Dit lyk op die oog tog 
of dit geheel-en-al daarop here
ken is om die belange van die 
wolnywerheid te bevorder. Ons 
wil beweer dat h ierdie lofwaar
dige elemen t bed er we en opge
slurp raak deur die hele onby
belse inhoud wat aan d ie saak 
gegee is. Die atmosfeer waarin 
die kompetisies veelal van stapel 
geloop het, behoort elke Afrika
ner wat in hierdie bedwelmde 
wereld nog gesonde pe-rspektief 
behou het, te walg en met diepe 
afkeur te vervul. Dit is hoege
naamd nie slegs 'n kwessie van 
die belange van die wolnywer
heid te bevorder nie. Daarby 
kom dat die dame wat die mooi
ste van aansien is, gesoek word. 
En met watter maatstawwe? Op 
'n sekere plek het, volgens pers
berig, die kompeteerders eers in 
aandtabberds verskyn, en 45 mi
nute later in swempakke. Daar 
was 'n dawerende toejuiging van 
die kant van die joelende skare 
wat hulle gretige blik aan die 
half- of driekwart naakte vroue
figure probeer versadig het. Die 
mens is in sy sonde besig om te 
verdierlik. In Openbaring lees 
ons dan ook dat die dier se 
wond aan die einde van die eeue 
weer sal genees. Hierdie personc 
speel dieselfde rol as diere op 'n 
tentoonstelling. Nie aileen bulle 
gewig en bulle ouderdom nie, 
maar ook verskillende afmetinge 
van hulle liggame word wereld
kundig gemaak. Die privaatheid 
van die vroulike !ewe is daarmee 
die kop ingeslaan. Die selfrespek 
is weg, en die vrou laat toe dat 
wat moes bchoort het tot die ge
bied van haar streng persoonlike 
!ewe, voor die publieke oog uit
gestal word, ten einde die sinne
like hartstogte te voed en die 
diens van die vlees in die hand 
te werk. 

ministrasie en opvoeding word 
gedoen deur die blanke. As hul
self nie iets wil spandeer nie 
waarom moet ons blankes ons 
dan moeg maak daaroor? Dit 
is nou a! meer as honderd jaar 

Die Potehefstroomse Land- wat die blanke hom bekommerd VOOR SOND VLOED 
boukollege bet die afgelope tyd oor die opvoeding van die Ban- Onse Here Jesus Christus het 
belowende vordering gemaak toe en nou skyn dit asof die op- dit voorse dat die tyd van die 
met die kweking van 'n meer- voeding totaal misluk het want voleinding in sy grondtrekke 
jarige koringgewas. Die proses die Ban toe het nou oorlog aan sy weer sal wees soos in die dae voor 
is sowat vyf jaar gelede begin opvoeder verklaar. Die koerante die sondvloed. I n daardie tyd 

'n Drie-jarige Guernsey-koei en die wetenskaplikes is heel-· is daagliks vol hoe hierdie leer- het Lameg, die nasaat van Kain, 
het 'n nuwe wereldrekord vir die temal tevrede met die sukses linge hul opvoeder aanrand en twee vrouens en 'n dogter gehad 
produksie van bottervet opgestel. wat bulle tot dusver behaal het. vermoor. I s dit nou die dank wie se name vir ons die hele toe
'n Koei met die naam van Rosie Twee gewasse is gekruis. D it wat ons kry vir a! ons moeite, drag van sake met betrekking 

sal egter nog lank neem voor- geld en tyd? Wie het ons opge- tot die lewe van die vrou in 
het binne 365 dae 994 pond bot- dat die proefnemings afgerond voed en waarom moet ons hom haar verloopte, ontaarde gedaan
tervet gelewer. is. nou uit ons sak opvoed? I te, raak teken. Sy vrouens se 

BE D R OO 

Salomo se dat die bevalligheid 
bedrog is, en die skoonheid nie
tigheid. 'n Vrou wat die Here 
vrees, sy moet geprys word. Ons 
moet die hoogste waardcring 
koester, nie vir vroue wat bulle 
in swemklere op 'n publieke ver
hoog gaan tentoonstel nie, maar 
vir 'n kuise en rein hart, en 'n 
ongerepte sedelike !ewe. Ons 
stoere moeders en do~ters, wat 
in die stryd van die verlede 
groot dinge in die geskiedenis 
teweeg help bring het, se groot 
aanloklikheid het, om die woor
de van die apostel Petrus te ge
bruik, nie bestaan in haarvleg
tery, in die omhang van goud 
en die aantrek van klere nie, 
maar in die verborge mens van 
die hart, in die onverganklike 
versiering van 'n sagmoedige en 
stille gees wat baie kosbaar is 
voor God. Laat ons weer soek 
na sulke ,Mejj. Suid-Afrika," en 
bulle waardeer. Dan sal ons volk 
ongetwyfeld ook nog 'n daeraad 
he. , Bewaar die beste wat ons 
nasie het - die vrou." 
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Habbondellke Kennlllce.~tnca: 

• (Verlowlng, huwellk, geboorte, a~rfgevaol, In memorl&m, gelukwen~lng, 
' ena.) 1d per woord; minimum 3/- per-plulng. Voorultbetaalbaa.r. VIr 

berballnga 2:1 pat. afalag. 
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S maande. Voorultbe'-lbaar. Stuur adverten~legeld en bestelllng'a na Poabu.e 
28, Stellenbo.cb, en tntekengeld na Poabu Hll, Kaapatad. 

BOME, PLANTE EN SAAD I 
BESTE QESEBTIJI'ISEEBDE QIWEN" 

TESAAD.-Pryalya verkrYJb&&r. Beatel 
aJ u benodlgdbede K.B.A. van: PRE
KIERB, SCHOEMANSHOEK. 20/8/TK 

ROOSBOO:.\Il'IES, WINOERDSTOK
JUES, Ena. vir 1948-planttyd. Skryf 
om gratia pryelye aan LA. MOTTE
KWEKERY, P.K. LA. MOTTE. 

18/2/TK 

UlSAAD. - Vare en Qoewermente
lrMertlflseerd. Auatralleae Bruin 6/- per 
lb. Vroel! Kaapae Plat 7/6 per lb., 
Silver Klog 8/- per lb. - KARROO 
SAAD VERSPREIDERS, Poabua 107, 
OUDTSHOORN. 18/217 

GEMENG 

QRAFSTEEN!lAKEBS. - VIr ge
• aarborgde tevredenbeld tree tn •er· 
binding met die S.A. QBA.I'ISTEEl'i 
EN MONWIENTWEBKE (EIENS.l 
BPK. nn Voortrekkerweg 3SO, MMt
Jancl. (Onder pereoonllk~ u.nd&g van 
ona Beet.-Direkteur, mnr. Jannte 
CUIIe). Telefoo~-ti20 en 6-02823. 

!III.OENJI.EPA&ASIES. OoderoteW> ll 
mede-A.tra&ner en •eea nraell:er •an 
die beate dleDite bJ VOORTBB:K:DR 
R OJ:NBOBPIT AAL, L&ncot:raat 2111 
JU.APBTAD. W'oon 301M. 48'711/20 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 

ALLEBLEI - Watenpoel-rlool.stel
aelll, vloertefla en gepolltoerde ter
rano-kombuleopwutatela en artlkela 
eaaenaleel vir serter. hlcleoe en net
held. Volle belonderbede lkrywe:
V~ OONORETE PRODUOTS 
(EDMS.) BPS,, Carlatr&M 57t, Pre
tort&. 3/12/TK. 

MEUBELS 

MEUBELS. - Beter meubela teen 
bllltker pryae. Bab&waentjlea, atoot
ltarretjlee, drlewlele, llnoleuma, tapyte 
en1. ook altyd In voorraad. Oeeo 
Kat&logua. Meld waarln u belangatel. 
- V188ER-MEUBEL8, L&ogatraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11. 

RADIO 

PLUDIVEE 
»>ellene...__.PL~ 

&1&118 • ..._ PIIODVKU -
.. ·-Ill 

C. M. ELOFF EN KIE 
(~.)lip& 

IIOUMARIJ (P..._ 1181) ·--

A.V.B.O.B. 
L ykbesorger s, Grafste~nrnakers, 

Begra fnisver sek eraar s 

B loemfontein PretGria 
lSO Takke 

Te Laat vir Klassifikasie. 

TE KOOP AANOEBIED. 

DRI.NK- EN KOSBAKK£ VIR 
PLUDIVEE. - Goele ~nos, Brand
.. agte! VIr lewenslange gebruik. Mak
llk skoongemaak. Drink- en kosbakke 
vir boenders, varke en honde. Gemaak 
van bUll- en trok-gomlasllekbaonde. 
Ekatra groot 12/6, groot 10/-. Soullek, 
stoepblomplante en vroel! groentesud
planljles, 7 I 6. Spoorvrag gering. -
D. C. VAN DEB WA.LT, Poss&k X:54, 
BLOEMFONTEIN. 24/3/48 

BROSJURE OOR 
SMUTS 

Van die pen van m n r. J ohan 
LOUW EN LOUW, die Beroemde Schoeman, P .K . Broederstroom, 

Radlo-lngenleure, Stuleweg, PAROW, d' t p t · h t d • b nrkoop eo bentel Radio'• en Elektrleoe IS · re ona, e aar n ros-
Toeotelle. Geregiatreerde .Eiektrtal~lta- jure in Engels, ,.Warning and 
aannemen. Foon 11-11436. Smuts Damns B ritish Imperial-

SOUT TE KOOP ism" verskyn. 

BOE&E-PAJUU:T. - Nece Mklte •tt In die eerste deel behandel d ie 
•ee- en 100 lb. tyn bOttenout L2-1o-o. skrywer die nood van Duits-
Nege .. ltll:e 1neeuwlt en 100 lb. tJn . 
bOtteraout £2-13-S. Vry gelaat eout- I land. As gevolg van B rttse op-
•erke. Beale!: KOMDTE. MEV. MAR· rede word D uitsland onderge-
TIE VENTER, P/1. No. t , A.rbeldlloon . . 
BLOJtMFONTEIN. 21/11/TR hou en word hy dte proot van 

lSOl-T om te !ewer ult voorraad op 
aanvraag van pryse.- S. J. DE BEER, 
Soutwerke, P.K. FLORISBAD. 

24/3/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

BRANDIIOUT. - Wa.ttle, 9 dulm 
seaaag, 14/- per ton, a poor Molllulma
aylyn oor Greyton. Pryee vir pale, 
droppers, ena., op aanaoek.- HENNJE 
!\lENTZ, Prlvaataak, Greyton, Nat&l. 

28/1/TK 

JAOIIONIH:. - Kom Boere en boa
bokjagtera bier Is bulle. Jakkalahonde, 
Foxhound 'x Terrler·hondjlea. Een week 
oud en kan oor 'n maand argelewer 
word. Prys £1/10/- vir reuns. Ouere •n 
plesier om te elen wanneer bulle In akale 
ta, vang enlg~ jakkals or roolkat. -
J. J. BEYLI<,VELD, Tweerontein, P.K. 
Ryno. 24 I 3/ 2 

Stalinisme. H y pleit dat Duits
land, die hart van Europa, weer 
op die been gebring en uit <Jie 
kloue van Stalin gered word. 

Die tweede dee! van die bros
jure word gewy aan u itlatings. 
van veldm. Smu ts oor B r itse 
imperialisme in S uid-Afrlka na 
aanleidin g van aan halings uit 
'n Eeu van O nreg. Die skrywer 
toon aan da t d aardie imperialis
me wat veldm . Smu ts in 1902 
verdoem het, nog dieselfde lm
perialisme is m et sy skadellke 
invloede vi r Suid-Afrika. 

Die brosjure k an van die 
skrywer bestel word teen 2s. 6d. 
vir 3 brosjures. 

BRING DIE VAKANSIE 
BIER DEUR 

Coopersdai-Laertrek 
Gebied F nooi u hart lik uit na die vakansielaer van 

6 tot 13 Julie 1948 op Coopersdal. 
Die winterklimaat in die Oos-Transvaalse Laeveld is 

ideaal vir kampering in die oop lug gedurende Juliemaand. 
Vrugte en groente is volop. Die dae is heerlik en daar is 
geen reen wat ongerief kan veroorsaak nie. 

Sock u 'n aangename vakan
sie-oor d vir Julie 1948? K om 
dan n a Cos-Transvaal. Besoek 
die Krugerwlldtuin of gaan 
maak kennls met Lourenco 
Marques en r eel d it m et ge
mak sodat u ook die Laertrek 
by woon te Cooper sdal reg op u 
pad. 

LAERF OOI 

(a) Elke volwasse persoon 
wat die laer bywoon moet by 
sy/haar aankoms die bedrag 
van £1 lOs. aan laerfooi betaal. 
Waat die man en vrou die laer 
bywoon is die laerfooi £1 elk. 

Die laer sal as volg ingedeel I (b) Offisiere en lede van die 
word: Boerejeug betaal £1 aan laer-

(a) Mans en Bocreseuns. fooi. Waar drie broers en sus-
ters die laer bywoon is die fool 

(b) Vroue en Boercdogters. I as volg: 15/- elk vir die eerste 
(c) Gesinslaer. Waar die ge- twee en JO/- vir die derde een. 

sin graag saam wil bly, word As daar meer as drie kinders 
so gereE!l dat gesinnc apart van een gesin kom, betaal elk
saam getrek word. I een van die kinders wat kom 

10/- elk. Jeugoffisiere moet on-

BEN ODIGDHED E 

Tente. Elke gesin of groep 
moet vir hut ele tente sorg. 

Lanterns moet gebring word. 
O .B.- en F.A.K.-sangbundels. 
Bybel, Psalm- en Gesangboek. 
Skryfbenodigdhede en aanteke
ningboek. 4 Komberse. Kampbed 
of matras. Hoed of helmet. 
Skeergereedskap. Ekstra paar 
skoene. Jas. Stoel. Wasbare 
klere. Tandeborsel. Emmertjie, 
skottel en spleCI. 2 Handdoeke. 
Seep. Skoenwaks en borsel. 

eLydenburg . . • 
.. 

, 

• • . 
. . 
, . . . . 

middellik begin met die in sa
meling van fondse vir die reis
en verblyfkoste van jeuglede. 

(c) Boerejeugoffisiere en lede 
wat nie die laerfooie kan be
tas! nie, is baie welkom om die 
laertrek by te woon. Moet nie 
dat die laerfooi u weghou nie. 

(d) As die hcle gesin kom, 
is die laerfooi as volg: Ouers 
£1 elk en 10/- vir elke kind bo 
scs jaar. 

Aile lede van die Ossewa
brandwag wat die laer wil by
woon moet asseblief vroegty
dig in verbinding tree met die 
Stafhoof, Gebied F . Posbus 1230, 
Pretoria. Doen dit gou; u sal 
nie spyt wees nie. 

Verdrag Om 
Mekaar Te Help 

' n Verd mg wat vyftig ja ar 
la nk van krag sal wees, is ver 
led e \\'oensdag in Brussels deur 
&-lg ie, Lu.xem burg, Ned erland, 
Brittanj t> en Frankryk onder te
ken. D it bevat bepalings vir 
ek on omiese e n militer e hulp in 
t yd ,van oorlog. 

~ 
3 
~ 
•rf 

~ 
(I) 

~ 
~ 

aapmuiden 
Laer 

KA~IP,lAATSI - Aanda!l'! - ,.Die 
Swartband" bled aan: hooggeteelde dag
oud Auetralorp-kulkeno, £61716 per 100. 
Met tot Oklober-arlewerlng. Bevredlglng 
gewaarborg. iiAREL PRETORIUS, 
Jtoearun, Poa Bloemrooteln. • 3/ 3/48 

SPEEL.o;KEJE. - Bottelvormlg teen 
3/9 per paar. Kopakele t/6, Actkanuge 
r>l- per pear ondenkeldellk. Donkle
lwinlrel' teen 11/- eo mou~ .. -tn,;el~ :1/6 
een trek. K.M.B. - KOOS BOTHA., 
P.S. Serpentine, George. 3/3/9 

87 Jaar Oud en Nog ROOIES VORDER 
SJINA 

IN 

K o-operatieve Wijnbouwers 
Ver enigin g van Z uid-Afrika, 

Beperkt. 

Altyd Reg 
'n Persoon wat hom d aarop 

beroem dat hy nooit een skoot 
mis geskiet het tyden s die En
gelse oorlog n ie, is mnr . Lange

(Geregistreer kragteM die Wet op Ko- veldt, een van d ie oudste lede 
operatttwe Verenlglnifl, 1939) van die O.B. aan d ie R a n d. H y 

is reeds 87 jaar oud en moes 
verlede D esember toe die poli

Vakature vir Elektl'isien tieke s peurders so bedr ywig wa.a 
op die spor e van O.B.-leiers, ook 
onder h ulle onder vraging deur-

Aansoeke gemerk ,t:leklri>lll'n" word loop. Hy is daarva n b eskuldig 
lngewag en sal ontvang word deur die d t h • · d ' b it 
ondergetekcnde tot en met :; April 1948. a Y na erens In Je u c-
om die betrekkinl! van elektrlsi~n In die wereld sou uitsaai. 
elektrlelteltaardellng van die K.W.V. le Mnr. Lan geveld t, wat op 2 
Robertson. Sa-larloakaal: £360 x !1:> -
HSO p.J. Aanvangealaria vol~:ene kwall- ;\laart 1896 in Johannesburg aan
ttkuies. Kwallflka~le~: Appllkante moet gekom bet, verklaar dat hy ge
gekwalltleeerde gelleenaleerde v&kmanne 
In die elektrlalteiUingenleurlbedryf weee lukkig was om nog altyd die 
met ondervindlng van die onderbou van gt ka t t k'es Ged ren de 
elektrieae toerustlng In die stelae! wls- re e n e 1 • U 
selatroom en celykotroom. die Engelse Oorlog het hy die 

Salarta volgene kwallrtkaalee en on- kant van die Boere gekies en het 
dervlndlng. •n OesondheldterUCikaa-t .. altyd seker gemaak van sy skoot. 
•n veretate. Daar 11 'n penstoenskema . . . . 
vtr die perooneel. . I Vanaf dJe stJgtmg van d te O .B. 

SEKRETARIS. is hy n og altyd lid en hy begeer 
K. w. v .. Poe bus 1128, om nog lank te k an veg vi r die 

ZUIOER PAARL. Boeresaak. _ (K orr.) Brandwac Lanceveldt 

Te oordeel na berigte uit Sjina, is die Sjinese Kommu
nistiese leers, bygestaan deur Russiese deskundiges en outo
ma.tiese wa.pens, vinnig besig om die Nasiona.le leers (anti
Kommuniste) van die een vesting na die ander t e verdryf 

en met elke voorwaa rtse stap die Kommunistiese ideologie 
voort t e plant . Sonder die ingryt>ing van 'n buitelandse 
moondheid is dit sterk te betwyfel of hierdie grondgebied 

wat deur die Kommuniste verower word, ooit weer van die 
juk bevry sal word. 

I n die provinsie Sjantoeng het 1 dere uitbreiding toe te spits. 
die Kommuniste hul lci.>rs voren- Berigte dui daarop dat die 
toe gestoot en die oorhand gekry Kommuniste op feitlik elke front 
oor die verdedigers van Sjowt- vordering maak, hoewel die Na
soean - 60 my! ten ooste van sionaliste daarop aanspraak 
die hoofstad, Tsinan. Manstjoc- maak dat hulle die Kommuniste 
rye is feitlik nou skoon gevee swaar verliese toedien. 
van anti-Kommuniste en dit gee Intussen het Amerika groot 
die K ommunistiese leE!rs kans hocveelhede wapens aan die Na
om hul aandag ten volle op ver- sionaliste verskaf. 
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Plan vir Uitbuiting van Afrika Vlugkapi~~al 
D B •tt . K . W k• So 81etJ1e eur r1 an) e om In er 1ng Gekeer 

~ie herowering van Afrika en die herlewing van die Britse imperialistiese dryfkrag wo'rd 
tans algemeen in verskeie Britse politieke en ekonomiese kringe aanvaar as die enigste oplossing vir 
Brittanje se ekonomiese krisis. 'n Memorandum wat 'n skema in die verband bevat, is reeds in 
Augustus verlede jaar aan vooraanstaande persone in die betrokke Iande gesirkuleer met die oog 
op 'n basis vir latere samesprekings tussen die Iande, onder Ieiding van Brittanje. Die bron wat 
vir die memorandum verantwoordelik was, is nie bekend gemaak nie. 

Intussen bet sir Oswald 1\fosley, Ieier van die Britse handel indien sy verowering 

1 

ten doel het om grond vir Britse 
,Union Movement" ook reeds publika.sies laat verskyn waarin l deur m_iddel van immigra~ie nie immigrante in s.uideli~e Afr.ika 
'n Afrika-plan as oplossing aangebied word. slaag me, kan reeds afgele1 word op te koop ten emdc d1e ,Bntse 

Die Britse regering self bet hierdie planne blykbaar van die i~struksies van d!e Brit-~ beska:-vin~" oor _te plant .. Ba~e 
no ke ·g gestl de b 1 •t dit •t t E se regermg aan sy Afnkaanse van h1erd1e geld 1s afkomstlg Ult 

• 0 ura . . 1 er en . es ?I om Ul e ~oer.. en van kolonies om Unie goedere te die verkoop van die Britse 
die belangrikste stappe Ill die verband. was die re.s van b~- ' boikot. Nogtans word 'n dee! spoorweg in Argentinie. 
taalmeester H. A. Marquand deur Afrika - toe by ook die van die Britse kapitaal na Suid-
Unie 'n paar weke gelede besoek bet - met die doel om Afrika aangemoedig, hoofsaak- In die memorandum waarna 
vas te stel watter ontwikkelingsplanne voorrang moet geniet, lik met die doel om werkgeleent- hierbo verwys is, word onder 
en hoe vinnig die rykdomme van Afrika getap kan word. heid te verskaf aan die immi- meer ook verklaar: ,Strategies 

grante waarop Brittanjc reken is die Alrikaa nse kontinent van 
vir sy herowering van die Unie. die grootste belang. Dit is nie Daar skyn twee rigtings te 

wees. Die een, wat op die oom
blik deur die Britse regering 
gevolg word, is om die rykdom
me soveel moontlik in belang 
van Brittanje self uit te buit met 
hoogstens medewerking van 
Europese koloniale moondhede 
waar dit nodig is. Die ander 
rigting meen dat nog Brittanje 
nog Europa geldelik in staat is 
om die Afrikaanse rykdomme 
vinnig en decglik genoeg te ont
gin, en dat Amerika se hulp in
geroep moet word deur die stig
ting van 'n reuse-maatskappy 
met 'n minimum kapitaal van 
£5,000 miljoen. Die doel sal wees 
om ,winste te maak - groot 
aanswellende winste," aldus d~e 
plan. 

Al\fERIKAANSE NEGERS 

Ten einde Amerika se ge
neenthcid vir die skema te 
wen, word aan die hand ge
doen dat laasgenoemde metter
tyd sy neger-bevolking na 
Afrika kan oorplaas. Op die 
oomblik kan dit nie geskied 
nie weens die onontwikkelde 
toestand van Afrika. 

Dat die Britse regering nie 
baie gretig is om Amerikaanse 
mede-seggingskap te aanvaar 
nie, spreek vanself, en die feit 
dat daar kort gelede sprake was 
dat Brittanje sy ,Marshall-hulp" 
sal aanwend vir die ontwikke
ling van sy Ryk, kan in verband 
met hierdie planne gelees word 
as 'n aanduiding dat Engeland 
eers aileen sy geluk gaan waag. 
Indien die Marshall-plan nog 
tekort skiet kan Amerikaanse 
vcnnootskap as 'n derde hulp
plan aangevra word. 

Sonder Wet 
Sou L.V's Hul 
Salarisse 
Moes lnboet 

Ten einde die baie lede van die 
Volksraad wat hierdie sitting 
maar min in die raad gesien is, 
te vrywaar van die boete wat 
bulle sal moet betaal weens bulle 
afwesigheid, bet die Volksraad 
'n wet aangeneem (Wet op Lede 
van die Volksraa<l) wat bulle sal 
vrystel van die boete. 

Die huidige sitting word be
skou as 'n spesiale een noudat 
gent. Smuts die begroting uitge
stel het, met die gevolg dat lede 
wat die sitting nie bywoon nie, 
£6 boete per dag moet betaal. 
Die politieke korrespondent van 
die Cape Argus verklaar dat in
dien die wetsontwerp nie sou 
aangeneem word nie, baie lede 
weinig van hul salarisse sal sien, 
aangesien alles aan boete betaal 
sal moet word. Bulle is naamlik 
onverhoeds gevang deur <lie late 
aankondiging van die Eerste 
1\-linister dat <lit 'n spesiale sit
ting is. 

RHODESIE 

Hoewel Suid-Afrika by die 
plan ingesluit is, veral weens sy 
strategiese posisie - want <lie 
plan hou ook rekening met stra
tegiese en politick~ moontlik
hede - wil dit voorkom of Rho
desie die middelpunt van die 

--~----------------·· 

Moonthede 
Moet Hul 

Bronne Poe/ 
Na berig word sal Engeland 
ten gevolge van die konfe
rensie verlede week in Parys 
tussen die sestien E uropese 
Jande wat bulp van Amerika 
sal ontvang, moet inwillig om 
sy oorsese bronne met auder 
koloniale moondhede in Alri
ka te deel. Een van die voor
waardes vir Amerikaanse 
hulp onder die l\farsball-plan 
is dat die sestien Iande blyke 
moet gee van hul bereidheid 
om op eie bene te staan. Die 
enigste doeltreffendtl demon
strasie van eie hulp sal wees 
as hierdie Iande gesamentlik 
o p tree v i r die ontgin
ning van htd koloniale ryk
domme. Bevin bet glo reeds 
die dominiums in dier voege 
kennis gegee. 

Die berig voeg daaraan toe 
dat indien hieraan uitvoering 
gegee word, die Britse kolo
niale ontwikkelingskema van 
£100 miljoen klein sal verge
lyk met die gesamentlike be
drag wat aangewend sal word. 

--···- ------····-~ 
onderneming sal wees, nie net 
weens sy sentrale ligging nie, 
maar veral weens sy onderge
skiktheid aan Engeland. 

Die Unie moet eintlik nog 
eers beveilig word deur Britse 
immigrasie, en dit sal 'n paar 
jaar neem voordat hierdie 
waarborg sekerheid kan gee. 
Intussen word aile gewig agter 
Suid-Rhodesie ingewerp om sy 
rykdommc ten bate van Brit
tanje te ontgin. 

Dit hou in sowel die lewering 
van roustowwe en voedsel aan 
die mocderland as die ontwikke
ling van eie nywerhede omdat 
bcsef word dat Brittanje in elk 
geval nie mcer sy 48 miljoen 
bevolking kan dra nie, en dat 'n 
groot verskuiwing na die kolo
nies moet plaasvind. 

TWEEDE BRIT'IANJE 

Die ideaal is dus eintlik om 
van Rhodesie 'n soort tweede 
Brittanje te maak van waaruit 
die Ryk verder herbou en her
ower kan word. Gehoop word 
om later, indien Rhodesie sterk 
is, tot 'n federasie met die Unie 
oor te gaan. 

Dat Brittanje in hierdie onder
neming selfs daaraan dink om 
die Unie as 'n mededinger te be-

WAT BEOOG WORD 

Die ekonomiese plan vir Afri
ka maak voorsiening hoofsaak
lik' vir die volgende dinge: die 
aanle van paaie, spoorwee, kana
le en vliegvelde; die ontwikke
ling van goud- en steenkoolvelde 
en landbou; die bou van dorpe 
en stede en vera! die herwin
ning van woestyne. 'n Belang
rike aspek is die opheffing van 
die inboorlingc ten einde nuwe 
markte vir Britse uitvoerware 
te skep. 

In verband met die ontginning 
van steenkool word daar by 
voorbeeld verwys na die feit 
dat steenkoolmyne in Rhodesie 
teen 'n fraksie van die koste van 
Europese en Amerikaanse myne 
kan produsccr. ,Selfs na ver
voer kan dit nog teen die helfte 
van die prys van steenkool uit 
Britse myne verkoop word. Die 
Wankie Collories in Suid-Rho
desie aileen het vier biljoen ton 
hoe-graadse steenkool onder die 
grond. Dit is genoeg om in al 
Brittanje se behoeftes vir vyftien 
jaar lank te voorsien." 

AAN DIE WERK 

Dat hierdie planne reeds meer 
as praatjies is, blyk uit die feit 
dat etlike ondernemings privaat 
en andersins reeds aan die gang 
is met die ontwikkeling van 
Britse kolonies in Afrika. Die 
grootste hiervan is die Colonial 
Development Corporation met 'n 
kapitaal van £100,000,000 en met 
'n bestuurder, lord Trefgarne, 
deur die Britse regering aange
wys. 

Uit Salisbury word berig dat 
,verskeie Britse maatskapppye 
met groot kapitaalbronne pad
vervoer, bouery, waterskemas, 
landbouontwikkeling en inge
nieurswerke in die twee Rho
desies onderneem." 

Vffi DIMIGRANTE 

Die Cawder Irrigation Com
pany gaan hom tocH! op die be
stryding van grondverspoeling, 
terwyl die Central African Land 
and Development Corporation 

te veel gese om te beweer dat in 
geval van oorlog die Angel
saksiese stelsel nie verdedig k an 
word sonder 'n hoogs ontwikk~l
de Afrika nie. Buite en behalwe 
die ekonomiese en strategiese 
voordele is daar nog politieke 
voordele ook." · 

Ten slotte word verklaar dat 
die plan - waarby Amerikaanse 
hulp ingesluit is- Brittanje bin
ne vyf jaar ,ontsaglike voor
spoed" kan besorg. 

Se Nelspruit 
Vryheidsvlam 

Amajuba-fees is op 28 Febru
arie weereens deur die Ossewa
brandwag van die Laeveld ge
vier en we! op die gasvrye plaas 
van oom Louis de Villicrs, digby 
Nelspruit. 

Nadat genl. Wiid 'n hartlike 
woord van welkom aan die aan
wesiges gerig het, het genl. Krit
zinger die verrigtinge met Skrif
lesing en gebed geopen. Vlaghy
sing is toe waargeneem deur 
wag-kommandant 0. van Oos
trum. 

Die opkoms was groot en ge
sellig en die hele organisasie 
soos gewoortlik flink. Vroue-offi
siere en minderes het talle 
smaaklike geregte aangebied en 
die knap optrede van aile helpers 
het die byeenkoms vir sowel O.B. 
as buitestaander 'n genotvolle 
dag gemaak. 

Die hoogtepunt in die verrig
tinge was die toespraak deur 
adv. John Vorster, wat besadigd 
en beredenecrd sy volksgenote 
tot strewe en opoffering besiel 
het. 

Die aansteek van die Vry
heidsvuur was 'n oomblik van 
ontroering en elkeen het die 
terrein verlaat met nuwe besie
ling. 

DERTIEN BRITSE 
MAATSKAPPYE 

IN SES MAANDE 
Vyftien buitelandse maatskappye met 'n nominale kapi

taal van £13,000,000 i s in die laaste ses maande van verlede 
jaar in die Unie ger egis treer. Dertien van hierdie maat
skappye was Britse, een 'n F.ranse en die ander een 'n 
Amerikaanse, volgens die kantoor van die Registrateur 
van Maatskappye. 

Dit is die grootste hoeveelheid kapitaal wat nog ooit 
in so'n kort periode na die Unie gevloei bet. 

Gedurende dieselfde periode I dul dat die buitelandse belang
verlede jaar, is slegs vier buite- stelling in die Unie vinnig aan 
landse maatskappye in Suid- die toeneem is. 
Afrika geregistreer wat daarop 

Nadat daar van aile kante 
protes aangeteken is teen die 
groot hoeveelhede vlugkapi!4al 
wat vanuit Brittanje na die 
Unie stroom, is daar eindelik 
beperkings op die vrye stroom 
van die kapitaal gele. Voortaan 
sal Suid-Afrikaanse banke in 
Londen, in opdrag van die Suid
Afrikaanse Reserwebank, Suid
Afrikaanse geld slegs vir goed
gekeurde doeleindes verkoop. 

Daar is cgter nog 'n skuiwer
gat waardeur hierdie kapitaal 
na die Unie kan vloei: die {tan
koop van aandele en effekte in 
Suid-Afrika mag nog deurgaan. 
Niks verhinder beleggers om 
die aandelc weer te verkoop en 
die geld vir ander doeleindes in 
die Unie te bele nie. 

Kommuniste 
Stel 

Kandidate 
Met die aanstaande algemene 

vcrkiesing sal twee Kommunist~ 
setels in Kaapland betwis. S. 
Kahn, 'n Kaapstadse stadsraads
lid sal kragtens die Naturelle
verteenwoordigendc Wet die 
setel Wes-Kaapland betwis, aan
gesien die huidige lid, mnr. D. 
Molteno, nie weer sal staan nie. 

In die kiesafdeling Kaapse 
Vlakte, sal F. Carneson, sekre
·taris van die Kommunistiese 
Party in Kaapstad, hom verkies
baar stel. 

In Johannesburg het ook twee 
Komunistiese kandidate na vore 
getree, t.w. D. J. du Plessis, dis
triksekrctaris van die Kommu
niste, en M. Harmel. Hulle het 
Troyville en Hillbrow in die oog. 

Groot Verlies 
Vir Laeveld 

D i e Laeveld - kommando's 
(F.I.B. 2 en F.I.B. 6) het 'n ge
voelige vcrlies gely met die af
sterwe van oud-kommandant J. 
J. Smit van Steilkop, Tzaneen, 
op 8 Maart. Die Afrikaners van 
die Laeveld en die Ossewabrand
wag in besonder sal sy minsame 
teenwoordigheid baie mis. 

Met sy afsterwe het oom John· 
nog gedien as Kommando
raadslid. 
· Hy het waarlik• ons leuse uit
gelewe: My God, My Volk, My 
Land Suid-Afrika.- (lngestuur). 

In ltalie 
Vandag 

<Vervolg van bl. 4, kol. 5) 

die Italiaanse ideale en nie ge
bind wces deur familie-hinder
nisse nic. 'n Bevelvoerder van 
een van hierdie afdelings het 
aan 'n Amerikaansc jocrnalis 
verklaar: ,10ns wil nie mense 
he wie se vrouens aan bulle sal 
se om versigtig te wees nie:•. 

IN ELKE STAD 

Die beweging maak daarop 
aanspraak dat hy die medcwer
king van die leer en polisie het. 

'n Priester bet verklaar dat 
in elke sta<l daar sulke afde
lings bestaan, in die Noorde so
wei as in die Suide van Italie, 
en dat bulle die Kommuniste in 
getalle oortref. 

Dit is vandag duidelik dat 
Italie die land sal wees vir die 
volgende Kommunistiese aksie. 
Die Balkan is reeds platgeslaan 
en Griekcland is byna papge
druk - dus is dit nog net Italie 
en Frankryk ·wat oorbly. 
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Afrikaner Uitgeskop 
Vir Immigrant 

Nog 'n ge, ·al waar 'n Afrikaner verdring is deur 'n 
Britse immigrant is onder die aandag , .an Die O.B. gebrlng. 
Dit geld in hierdie geval 'n flukse jong Afrikaner wat o.a. 

vir ,vryheid van vrees" en , ,·ryheid van gebrek" In Noord
Afrika en ltalle geveg bet. Sy werkgewer bet In die tulsfront 
gedlen. 

Na sy ontslag uit die leer het Australia op die plaas aange
die betrokke persoon by 'n stel. Hy het geen oorlogsdiens 
firma wat in boerekringe goed nie. Verlede week, dieselfde 
bekend is, in diens getree as dag waarop die Afrikaner sy 
werknemer op een van die fir- vrou met bul eerste bt\ba uit die 
rna se plase. Hy is later bevor- kraarninrigting tuisgebring bet, 
der tot bestuurder en het in- is by in kennis gestel dat by 
tussen In die huwelik getree. Die I die e nd van l\lel sonder werk 
firma, wat in die verlede meren- sal wees ,omdat die plaas nie 
deels Afrikaners in diens gebad twee blankes r egverdig nie". 

Anti-K ommuniste 
Word Uit Weg 

Geruim 
Sowat 200 persone is die afgc

lopc paar dae in Praag gearres
teer deur die Kommunistiese re
gering. Hulle word daarvan be
skuldig dat bulle die veiligheid 
van die staat bcdreig. Hlerdie 
grocp rncnse is burgerllkes en 
sluit nie lede van die verdedl
gingsmag in nie, wat deur 'n 
militere hof verhoor sal word. 
Die leer is naamlik ook op groot 
skaal gcsuiwer. 

Die eertydse Dultse vesting, 
Helgoland, sal weer deur die 
Geallieerdes onder bomme ge
steek word om die verdedigings-

het, het later in ooreenstemming 
met die regeringsberoep op be
slghede begin met immigrante 
invoer waar vakatures ontstaan. 
Kort gelede is 'n immigrant uit 

Daar word egter beweer dat werke in puin te I~ wat by die, 
die eintlike rede daarin Ie dat vorige bombestoking onbeska
nog 'n Britse immigrant onder dig gelaat is. 
weg is uit Engeland vir werk : 
op die plaas, en dat dus dit die i - ------------ 

Onenigheid 
Oor 

Ooreenkoms 
Volgens die finale aankondi

glng insake die samewerking 
van die V.P. en die Arbeiders, 
sal die Arbeiders agt lede in die 
volksraad kry en twee in die 
senaat. 

Ten gevolge van die ooreen
koms het 'n lid van die Arbel
ders, mev. A. E. MacCullum, uit 
die party bedank omdat sy nie 
met die ooreenkoms saam gaan 
nie. Sy sal haar as ona!hank
like kandidaat in Natal ver
kieabaar stel. 

Die Russiese vriend, mnr. E. 
Wanless, Arbeider-lid vir Urn
bile het ook aangekondig dat 
hy hom nie verkiesbaar sal stel 
indien hy genomineer word nie, 
maar dat hy met ander ,pro
gressiewes" sal saamwerk. Hy 
het onlangs in die openbaar die 
hoop uitgespreek dat Suid
Afrika aan die kant van Rus
land sal veg. 

eintlike drie persone is wat die 
plaas nie kan dra nie. Die 
oudste werknemer moet dus 
wyk, want hy dra 'n Afrikaanse 
van. 

Heidelberg Trek 
Sy Volle Gewig: 
Trakteer Lede 

Die Generaalskap van Heidelberg, Tvl., bet die afgelope 
jaar weer pragtig gepresteer deur die groot som , ·an £550, 
wat bulle jaarliks aan die boofkwartier van Gebled E moet 
oorbetaal, te kon oordra, en nog soveel oorgebad bet dat 
bulle 'n aangename funksie vir die ywerige brandwagte 
kon reel. Hierdie aankondiglng is gedoen deur komdt. F. 
Rosslee tydens die viering van Vrybeldsdag te Heidelberg. 

Saam met die Ossewabrandwag 

1 

verpligtinge tecnoor die sentrale 
bet H eidelberg vanjaar weer op kas na te kom en na oorbetaling 
27 Februarie Vryheidsdag gevier van £MO nog geld oor te he. 
.-n braaivleis en ander smaak-
llke geregte is by hierdie ge
leent,beld gratis aan die groot 
-ntal aanwesiges ' 'erskaf. T a lle 
H.N.P.-lede e n ook oud-soldate 
was aanwesig. 

Na 'n uur van heerlike vleis
braai, is die aanwesiges welkom 
geheet deur komdt. F. Rosslee, 
wat alma! uitgcnooi het om 
saam met die Ossewabrandwag 
fees te vier. Brandwag J . D. 
Neethling bet die verrigtinge 
met Skriflesing en gebed geopen. 

Komdt. Rosslee het namens 
genl. J. Gouws wat nie teenwoor
dig kon wees nie, die Heidel
bergse generaalskap geluk ge
wens met hul prestasie deur hul 

Gcnl. Heroldt van Springs het 
die aanwesigcs daarna toege
spreek en buUe gou onder sy 
invlocd gehad met sy besielen
de toespraak waarin hy verwys 
het na die O.B. se aandeel in die 
stryd en die instelling van Ama
jubafees as 'n O.B.-feesdag. Hy 
het tot ecnsgesindheid gemaan 
en dat alles in ons vermoe ge
doen moet word om ons vryheid 
te herwin. 

Die Vryheidsvuur het presies 
om 9-uur opgevlam nadat dit 
deur fakkeldraers aangesteek Is. 

Die storting in die kissie h!'t die 
rnooi bedrag van meer as £11 op
gelewer. (Korr.) 

.,Ole O.B.'' word pdruk Cleur Pro 
Eeeleala-Drukkel')' Beperk, SteUeoboacb, 
vlr die eleoaa ... eo utt1ewe ... : VOOR· 
SLAG (Edml.) Beperk, Groote Kerk
gebou 703, Poebua 1411, Kerkplea, 
Kaapatad. 

Gebiedsleier 
Se Dankie 
Gebicdsgenl. J, G. S. Opper

man van Gebied E, spreek sy 
hoogste dank en waarde ring 
uit teenoor die Brandwagte 
van die Heidelbergse Generaal
skap (Tvl.) wat so pragtlg ge
presteer hf't deur £MO aan die 
gebicdska11 oor te betaal. 

Too genl. Gouws op die Ge
bieduaad gevra ill of sy aide
ling dit sal kan opbrlng, is 
daar sterk aan getwyfel, maar 
die daad is by die woord ge
voog. 

Tzaneen Se 
Vlag Wapper 

Die Laeveld-kommando's van 
Tzaneen (Flb2 en Flb6) het 
Amajubadag weer vanjaar onder 
blyke van belangstelling gevier. 
Op 27 Februarie bet ons Vry
heidsvlam hoog gebrand en die 
program is stiptelik uitgcvoer. 
Hfkomdt. Herman Kapp was in 
bevel gedurende die aand. 

Op 13 Maart het ons 'n funks!e 
In die skadus van die O.B. se 
wilde vyebome op die plaas Hel
derfontein van veldkt. N. J. van 
Schalkwyk gehou. Ons vlag wap
per nog hoog. <Korr.) 

Boikot van S.A. 
Is· Amptelik In 
'Landen Beveel 

Ten spyte van die bardnekkige amptelike ontkennings 
dat die Britse regering opdrag gegee bet dat sy kolonies 
In Afrika nie in die Unie moet koop nie, word \ir die 
soveelste rnaal bevestig dat hierdie opdrag van die Britse 
minister van finan~ies uitgegaan bet omdat Suid-Afrika 
vandag geklassifiseer word as 'n land met 'n inwisselbare 
geldeenbeid, soortgelyk aan · die Verenigde State met sy 
dollars. 

Die bcvestiging is afkomstig 
van die gesaghebbende Britse 
blad, Financial Times, wat ver
klaar, na aanleiding van die !cit 
dat Brittanje vanjaar minder 
goud uit Suid-Afrika gaan kry, 
,dit interessant is om daarop te 
Jet dat volgens die aanduidings 
wat deur die minister van finan
sies gegee is, Suid-Afrika ge
klassifiseer word as 'n land syn
de op pari met ander lnwissel
bare geldmarkte. 

, Opdrag i~> ook 'n tyd gt>lede 
om dieselfde rede aan ander Jan
de in die sterlingrebied gegee 

* 
Namate die &panning 

tussen die demokratiese 

Iande en Rusland toeneem, 

vt>r!llap die vyandige bou-

teen die Franeo-bewind in 

Spanje inneem. In die te-,.. 

k en ' 'an hierdie verslap

ping staan die onlangse 

ht>ropening van die grens 

tu811en Frankryk en Span

je wat vir twee jaar ge

l!luit was. Die foto toon 

die middernagtelike for

maliteit by die heropening. 

om hut nie-noodsaaklike invoore 
uit Suid-Airika in te kort," a ldus 
die finansiete redakteur van die 
blad in 'n artikel wat een van 
'n reeks is om die invoon ·erbod 
op Suid-Airikaanse goodere te 
ontleed. 

Uit bierdie artikel · blyk ook 
dat die Unie vanjaar nie meer 
as £80,000,000 se goud aan Brit
tanje sal gee nie. Daar Is ge
hoop, so word verklaar, dat Brit
tanje bale ineer as dlt sal kry. 

Deel van K.P. 

Moet byO.V.S. 

lngelyf Word 
Die inlywing van die noord

oostelike en grt>nsdistrikte van 
Kaapland, insluitendc Oos-Lon

den, by die Oranje Vrystaat, 

word bepleit in 'n memorandum 

wat deur die skoolraad van Ali
wal-Noord uitgereik is. Daarin 
word verklaar dat die vooruit

gang van die land tot 'n groot 

mate vertraag word deur die on

oordeelkundige indeling van die 

provinsies. Die raad verklaar 

dat daar nie genoegsame rede is 

waarom die voorstel verwerp 

kan word nie. 

Pres. Truman Vra 
Konskripsie Teen 

Rusland 
Vir die eerste keer sedert Tsjeggo-Slowakye ten prool 

geval bet van die Kommuniste, bet Amerika, by monde van 
pres. Harry Truman, van hom op bale duidelike wyse Iaat 
boor. Pres. Truman bet \'ersoek dat die Amerikaanse 
verdediging in die haak gebring moet word en gepleit dat 
selektiewe dien!tplig weer ingestel word asook vir die stip
telike uitvoering van unh·ersele militere diensplig. Amerlka 
moet sterk bly om die Iande in Europa wat deur die 
Kommunlste bedreig word, by te staan. 

Pres. Truman het 'n buiten
gewone gesamentlike sitting van 
die Kongres toegespreek en die 
toestand in Europa bebandel as
ook maatreCis waardeur Europa 
gered en Amerika sterk gehou 
kan word. 

Solank as die 
Europa. nog nie 
herstel ht>t nle e n 

volke van 
heeltemal 

deur Kom-
munisme bedreig word, moet die 
Amerikaanse magte in Europa 
bly. 

Rusland bet deur sy volhar
dende gebruik van die veto· 
reg - hy het dit 21 maal ge
bruik - daarin geslaag om die 
werk van die V.V.O. onmoontlik 
te maak. Rusland en sy satellie
te Is ultgenooi om dee! te neem 
aan die herstel van Europa, 
maar bulle het die verwerp, 

.I 

.. 

het Truman vervolg. 

DIE LYS 

Pres. Truman het verwys na 
die steeds groter wordende in
vloed van Rusiand in Europa en 
die lotgevalle van Griekeland, 
Finland en T:~jeggo-Siowakye 

behandel. Die tragiese dood van 
Iaasgenoemde was vir die be
skaafde wcreld 'n skok. 

Die tyd het aangebreek dat 
die vrye manne en vroue van 
die wereld die bedreiging van 
hul vryheid vierkantlg en moe
dig in die oi.' moot staar", het 
pres. Truman besluit. 

Na die toespraak het by ver
klaar dat hy nie gelukkig voel 
oor die dinge wat hy gese bet 
nie, maar dit noodsaaklik is om 
dit te se. 
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