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• . ~ ~ Ten einde die gevaar van Koinmunistiese aksie in die 
t•• stedelike gebiede die hoof te bied, is die Ossewabrandwag 

i. besig met 'n nuwe organisasievorm waardeur leweuskrag
' tige en vinnig beweegbare skokselle in die lewe geroep word. 
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Laaste Vier Met . 
Beperkte Vonnisse 
Bierdie Week Uit 

Die Iaaste vier Afrikaners wat weens versetpleging 
teen die oorlog met bepaalde vonnisse in die tronk 6eland 
bet, word hierdie week vrygelaat nit Baviaanspoort. Holle 
is R. C. Botha, Gideon Kotze, Johann R. van der Watt 
en C. N. Louw, wie se vonnisse onderskeidelik eers in 
1\laart 1951, September 1949, September 1952 en Julie 1950 
uitgedien sou gewees bet. 

Die vrylating is verkry deur 

Aan die Rand alleen is daar reeds meer as 200 van hierdie 
eenhede aan die beweeg en bly bulle op die hoogte met ge
beurtenisse in die nywerheidswereld. Holle word nie volgens 
woonplek ingedeel nie, maar volgens werksplek, bet die 
Kommandant-generaal, dr. Hans van Rensburg in 'n onder
bond met die O.B. verklaar. 

Hierdic nuwe organisasievorm 
is onlangs deur die K.G. tydens 
Vryheidsdagviering te Amajuba 
aangekondig. Die stigtin~ van 
hierdie eenhede het reeds in die 
Engelse sowel as die Kommunis
tiese pers reaksie uitgelok. 

Voltydsc organiseerders van 
die O.B. is met hierdie belangri
ke werk besig. Daar word ver
wys na die optrede van die 
Kommuniste in Europese Iande 
waar die volk magteloos geslaan 
Is deur 'n klein groepie geor
ganiseerde ,Kommuniste wat ge
maak en gebreek het soos bulle 
wou. 

Hierdie afdelings skakel direk 
met die Gebiedshoofkwartiere en 
die organisasie werk uitstekend, 
na die K.G. meedeel. 

Dat die Kommuniste baie be-

bemiddeling van sen. I. van \V. 
(Oom Naas) Raubenheimer, 
wat hom sedert die eerste aan- OP EIS .VAN BRITSE JODE 

ONTVANG S.A. KINDERS 
ONGELOWIGE ONDERWYS 

Senator Naas Raubenbeimer 

boudings van Afrikaners kort 
na die uitbreek van die oorlog 
nog aanhoudend beywer het vir 
vrylatings. Oom Naas bet hom 
as 'n ware vriend van die ge
vangenes geopenbaar, en ook 
hierllie week sal hy persoonlik 
in Pretoria wees om die vier 
jong manne te ontvang uit die 
ha nd van die tronkowerheid. 

Wat nou nog oorbly - en 
Oom Naas het hulle nog nie 
vergeet nie - is Visser en Van 
Blerk, wat op grond van 'n 
spesiale noodrcgulasie ter dood 
veroordeel was, maar wat later 
tot lewenslange gevangeneskap 
verandcr is. Verder is daar nog 
Robey Leibbrand wat lewens
lank sit op aanklag van hoog
verraad, en die dric Afrikaners 
uit Duitsland, dr. Holm, dr. 
Strauss en Pienaar. 

Die feit dat Afrikaanse kinders in h oer onderwysinrigtings gedwing 
word om 'hul opleiding te ontvang van ongelowiges, deur dat dit in wet
gewing vasgele is dat geen navraag na die godsdienstige oortuiging van 
dosente gedoen mag word nie, en dat h ierdie wetgewing die uitdruklike 
eis van twee Britse Jode was, is onlan gs voor die Calvinistiese Bond van 
Kaapstad beklemtoon deu r ds. D. W. Krynauw van Plumstead. 

Ds. Krynauw liet 'n lesing gehou oor die gewetensklousule - 'n 
woord wat deur ons ouer lesers nog goed ou~ sal word nit die dae 
toe die volk hom sterk beywer het vir die herroeping van die betrokke 
wetshepaling. 

Die gewetensklousule Hi al ons 
universiteitswettc ten grondslag 
en kom vir die eerste keer in die 
Onderwyswet van 1913 voor. Dit 
is saamgevat in artikels 23 en 
24. In bree trekke lui dit dat: 
,,Niemand mag op enigerlei wyse 
aangaande zyn godsdienstig ge
zindheid getoets worden als voor
waarde om 'n gegradueerde van 
de Universiteit, of professor, of 
lektor of docent of student van 
de Universiteit te worden of te 
blyven of om een amp, emolu
ment of voorrecbt te bekleden 
of te genie ten; zullen de tevens 
aan niemand de voorkeur gege
ven of een voordeel onthouden 
worden van zyn godsdienstig' ge
zindheid." 

Verder kom dit, so ver vasge
stel kan word, voor in die wet 
van 1916 en 1926. Dit is vandag 
nog van krag. 

GODSDIENSTIG 

Voordat die wet aangeneem is, 
was a! die onderwysinrigtings 
van 'n godsdiens~e aard. Te
wens die Diocesan Kollege te 
Rondebosch en St. Andrews te 
Grahamstad was suiwer kerklike 
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Voorwerp Van 
Britse en 

Kommunistiese 
Belangstelling 

' Die opheffing van die 

inrigtings. So was ook die ou 
Victoria-Kollege op Stellenbosch 
wat hoofsaaklik 'n stigting van 
die N.G. Kerk was. Ook die kol
lege op Wellington dra 'n gods
dienstige kleur. AI hlcrdie ligga
me het die onderrig verskaf ter-

(Vervolg op bl. 2) 

34,00 0 Moet Nog 
Verhoor Word· 

inboorlinge vorm deel van 

Brittanje se Afrika-plan 

ter leniging van Brittanje 

se ekonomiese nood. Se
dert 1946 is 'n stelsel van 

kindersorg ingevoer in die 

Goudkus. Ons foto toon 

'n kindersorgbeampte be

s ig om die vordering van 

'n skoenmaker se kind 

met die vader te bespreek. 

Die Geallieerde Volke se Kommissie van Ondersoek 
na Oorlogsmisdade beroem hom daarop dat by vandag 
sy lyste van ,oorlogsm,isdadigers" kan afsluit nadat die 
name van 40,000 persone op hierdie lys geplaas is. Sedert 
die Kommissie sy werk in 1943 begin bet, het by 80 sulke 
Iyste opgestel. 

Volgens die jongste bcskik
barc syfers is 3,470 pcrsone 
reeds in Europa verhoor weens 
ccn of andcr stap wat in die 
oc van die Geallieerdes 'n mis
daad was. Van hulle is 900 ter 
dood veroordeel en 787 het in 
die tronk' bcland terwyl 583 los
gelaat is. In die Verre Ooste is 
2,674 persone voor die hof ge
slcep en 667 is tcr dood ver
oordeel. Die res hct in die 
tronk beland tcrwyl 'n klein 

groepie losgelaat is. 
Die Geallieerdes is nog besig 

om teen baie van hierdie per
sene wat aangehou word, klag
tes op te stel. 

Qp hierdie kommissie van 
ondersoek na misdade sit ook 
Russiese verteenwoordigers -
van die grootste oorlogsm!sda
d igers wat die wereld nog op
gelewer het. Die medepligtige 
is dus ook aanklaer. 

Intussen stel ook die 

Kommun!ste groot belang 

in die ,opvoeding'' van 

d i e Goudkusbewoners, 

soos blyk uit onlangse be

rigte van onluste in daar~ 

die gebied. 

Sal Lank 
Gevaar Bly 
Se Blad 
kommerd voel oor hierdie nuwe 
ontwikkeling wat beteken dat 
bulle lamgele word juis op 
daardie punte waar bulle hul 
grootste krag in stilte organi
seer, blyk uit 'n groot dubbel· 
kolom-berig in die amptelike or
gaan van die Kommunistiese 
Party, The Guardian. Die blad 
verwys na die aankondiging van 
die nuwe organisasievorm van 
die O.B. en verklaar: 

,,Dit is duidelik dat b ierdie 
fascistiese organisasies 'n 
langtermynbeleid volg vir na 
die verkiesing en gevaarpunte 
aal bly lank na die verkiesing 
verby is." 
Die blad verwys ook na berlg

te omtrent groot herlewing van 
die Ossewabrandwag en wys 
daarop dat die stigting van 
guerilla-groepc in die stede op· 
gevolg word met organlsasle
toere deur die Transvaalse plat
teland en die Vrystaat. 

(Tot hoe 'n mate die Ossewa
brandwag op die voorpunt van 
politieke ontwikkelings staan. 
blyk ook in hierdie opsig u il 
die berig in verlede week se 
uitgawe van Die O.B. oor die 
Itali~anse toestand. Daarin is 
vermeld dat die gebeime af
weergroepe wat die Katolieke 
besig is om af te rig in die 
stryd teen die Kommunisme, 
hoewel die Katolieke ook hul 
parlementere front bet). 

Datum Van 
Verkiesing 

Die algemene verkiesing sal 
op 26 Mei plaasvind, na mnr. 
J. H. Hofmeyr, die Adjunk· 
Eerste Minister, verlede Woens
dag in die volksraad aangekon
dig het. 

Mnr. Hofmeyr het gese dat 
op 10 April 'n proklamasie ult· 
gevaardlg sal word wat die hui
dige parlement op 15 April sal 
ontbind. Die amptelike benoe
mingsdag is 26 April. 

\ 
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OP EIS VAN BRITSE JODE SPANJE SOOS 'N 
(V~rvolg van bl. 1, kbl. 4) 

wyl die Universiteit van Kaap 
die Goeie Hoop (wat in 1873 ge
stig is) die eksaminerende lig
gaam was. 'n Wet wat in 1916 
aangeneem is, het hierdie Uni
versiteit van Kaap die Goeie 
Hoop vervang deur die Univer
siteit van Suid-Afrika. Dit sou 
nie slegs optree as eksamineren
de liggaam vir Kaapland nie, 
maar ook vir die hele Unie. 

JOODSE ERFLATING 

Die omstantlighede wat aanlei
ding gegee het tot die aanname 
van hierdie Universiteitswet, wat 
ook aan die Victoria-Kollege 
universiteitstatus verleen het, le 
ver terug in die geskiedenis van 
Transvaal. 

In 1904 het 'n Jood met die 
naam van Alfred Beit sy land
goed van 771 morge naby Pre
toria aan die Transvaalse De
partement van Onderwys ge
skenk met die voorwaarde dat 
daar 'n universiteit moet opgerig 
word. Om hierdie saak verder 
te steun, het hy bulle ook £200,000 
uit sy boedel nagelaat. Hieraan 
was egter 'n voorwaarde verbon
de: indien die geld .nie binne 
tien jaar na sy dood opgeeis 
word nie, val dit terug in die 
boedel. 

GENL. S~IUTS 

Twee jaar na hierdie skenking, 
op 16 Julie 1906, is hierdie Belt 
oorlede en die geld moes dus op
gevra word voor 1916, waarna 
dit outomaties sou terugval in 
die Joodse boedel. Genl. Smuts 
was destyds Minister van Onder
wys, maar die geld is nie gedu
rende sy dienstyd opgevra nie, 
boewel by daarvan bewus was. 

Nadat hy nie meer Minister 
van Onderwys was nie, bet genl. 
Smuts aandag aan bierdie saak 
begin gee. Hy is na Landen 
waar hy met 'n broer vart Beit, 
Otto Beit, onderhandel en hom 
probeer oorrecd bet om af te 
sien van die eis dat die univer
siteit juis op daardie landgoed 
opgerig moet word, maar dat die 
geld eerder gebruik moct word 
om 'n universiteit op te rig by 
Groot Schuur. 

RHODES-IDEAAL 

Aan een van sy Joodse vriende 
skryf genl. Smuts op 25 Julie 
1910 onder andere: ,Our London 
friends who love South Africa 
and admired Mr. Rhodes might 
be glad to subscribe an amount 
which would be sufficient to car
ry out one of his most useful 
ideas." 

Hoe genl. Smuts te werk ge
gaan bet en watter beloftes by 
aan hierdie Otto Beit gemaak 

Ontvangs Vir 
K.G. OpJ 
Eiland~. 

Op 24 April verbuis die Kom
mandant-generaal, dr. Hans van 
Rensburg, met sy gesin na Mooi 
Eiland, sewe my! van Vredefort 
en van Parys, in die Vaalrivier. 

Die .Qssewabrandwag van om
liggende plekke tref reelings om 
die K.G. en mev. Van Rensburg 
formeel die dag te ontvang op 
Rensburgsdrif, waar mnr. en 
mev. J. P. Burger as gasheer en 
gasvrou sal optree. Die funkSifi! 
begin om 12-uur en alle O.B.'s, 
S.J.'s en vriende is welkom. Be
soekers word gevra om icts 
saam te bring ter aanvulling van 
die kommissariaat, asook veld
stoeltjies, borde, bekers, messe 
en vurke. 

Mensc uit ander generaalskap
pe as die aangrensendes van 
genls. Steyn-Jordaan en prof. F. 
Labuschagne, kan as bulle wil, 
in verbinding tree met mnr. Gor
don Tomlinson, Vredefort. 

bet, is nie bekend nie, maar hy 
bet die saak so geplool dat Otto 
nie aileen hierdie beloofde 
£200,000 van sy broer beskikbaar 
stel nie, maar dat 'n ander Jood
se vriend, sir Julius Wernher, 
ook £200,000 bydra. Eindelik be
sluit Otto en sir Julius om saam 
nog 'n £100,000 by te dra sodat 
die bedl'ag wat beskikbaar ge
stel word altesaam op 'n half
miljoen pond te staan kom. 

BESW ARE UIT LONDEN 

Minister F. S. Malan het toe 
die konsep van die onderwyswet 
opgcstel en dit na Landen ge
stuur sodat die Jode hul goed
keuring daaraan kon heg en 
wysigings aanbring indien hulle 
so voel. 

Die ontwerp bet glad nie in hul 
smaak geval nie en as eis stel 
bulle ,equal opportunities for 
all.'' Verder maak bulle beswaar 
teen artikel 17 van die wetsont
werp wat 'n verwysing bevat na 
artikel 137 van die Suid-Afrika
wet wat op sy beurt verwys na 
die tweetaligheidsbeginsel in die 
Suid-Afrikaanse grondwet. Hul 
beswaar teen die tweetaligheids
beginsel was dat as dit in die 
wet opge>neem word, die be
kwaamste professors uit die 
.,Home Institutions" in Engeland 
nie na beirdie nuwe universiteit 
getrek sal word nie. 

KRY SIN 

Toe dit in Suid-Afrika be
kend raak, het dit 'n taamlike 
stormpie vcroorsaak, ook op 
Stcllcnbosch. 

Dit kon egter nie boer of Jaer 
nie en ten einde die Jode te
vrede te stel is die tweetalig
heidsbeginsel beeltemal wegge
laat. Ook die eise van ,gelyke 
regte vir almal," wat weerklank 
gevind bet in die gewetensklou
sule, bet bly staan. Ten einde 
Stellenbosch, en by name die 
Victoria-Kollege, te paai, is Jaas
genoemde verhef tot die Univer
siteit van Stellenboseh, waardeur 
hom die swye opgele is. 

Dadelik het dit geblyk dat die 
,gelyke regte vir. almal" vertolk 
word ten gunste van Engels
eentaligheid. Hoe sterk hierdie 
beginsel, wat deur die Jode in 
Londen neergele is, deurgesuur 
bet, blyk uit die syfers van 1936 
toe die oorgrote meerderheid van 
die dosente Engels-eentaliges 
was: 

Kaapstad 73 eentaliges uit die 
totaal van 106; 

Witwatersrand 142 eentaliges 
uit 178; 

Pietermaritzburg 22 uit die 
24 dosEmte; en' 

Rhodes-Universiteitskollege 24 
uit die totaal van 33. 

ALLE GELOWE 

,Gelyke regte vir almal" bete
ken volgens hierdie beginsel vir 
bulle dat alle rasse, kleure, klas
se en geloof saam onderrig moet 
gee en ontvang aan een inrig
ting. Daar is niks in die wet wat 
die universiteite magtig om te 
weier om nie-blankes in te neem 
as studente en professore nie. In 
die Noorde is daar reeds 'n natu
re! as professor in 'n blanke uni
versiteit aangestel, hoewel dit 
nog nie in die Suide gedoen is 
nie. 

GEEN GODSDIENS 

Die gewetensklousule bepaal 
verder dat geen godsdiens in 
aanmerking geneem mag word 
nie; aan die universiteit moet 
a!mal onder die vaandel van ge
Iykheid, vryheid en broederskap 
in een kraal gejaag word, en 
moet die godsdiens vergeet word. 
Hier moet die Christen sy Bybel 
bere, die Mobammedaan sy Ko
ran en die Jood sy Talmud. Hier 
geld slegs die leuse: almal uit 
die wereld vir die wereld, bet 
ds. Krynauw verklaar. 

Hierdie beginsel is 'n ernstige 
bedreiging waaraan ons Christe-

like kinders blootgestel word, 
aangesicn hul opvoeding toever
trou word aan mense 'Van aller
handc afwykende gelowe en oor
tuigings wat as hul leermecsters 
optree. Telkens word daar be
wyse gevind dat kinders wat in 
Christelike huise opgegroei het, 
as ongelowiges terugkeer na 
hul huise. Die oorsaak hiervan 
is die ongelowige beskouings van 
die ongelowige professore wat 
bulle ingedrink het. 

GEDWONGE ONGELOOF 

Eenmaal hct 'n lektor selfs so 
ver gegaan om sy blydskap uit 
te spreek oor die agteruitgang 
van die godsdiens en bet hy nie 
geskroom om openlik Kommu
nisme te versprei nie. Vandag 
staan die ouer feitlik voor die 
feit dat by verplig word om sy 
kinders aan ongelowiges toe te 
vertrou. Die Christen kan nie 
by bierdie toestaml berus nie. 

Daar is net een metode om 
hierdie stroom te keer en dit is 
deur eie nasionale inrigtings. 
Ons wil nie ons beginsel op bulle 
afdwing soos bulle tans bulle 
beginsel op ons afdwing nie. ln
dien die Universiteite in ongelo
wige bande bly sal die invloe<l 
wat van bulle uitgaan mettertyd 
die publiek opinie heeltemal om
werk in 'n ongelowige rigting, 
want vanaf die universiteite 
word die denkwyse voortgeplant 
onder staatsmanne, atlvokate, 
predikante en skrywers. 

Tanganjika 
Se Plek In 

Britse Plan 
Betaalmeester H. A. Mar

quand, wat onlangs in Suid
Afrika op besoek was en ook 
die ander Britse gebiede in 
Afrika namens die Britse rege
ring besoek bet met die doel 
om vas te stel hoe hierdie ge
biede, wat so lank braak gele 
bet, tot die voordeel van Brit
tanje aangewend kan word, is 
baie optimisties oor die moont
likhede wat Afrika aan Brit
tanje bied. 

In 'n ondellhoud met 'n kor
respondent van die Londense 
Times in Dar-es-Salaam bet by 
verklaar: ,Ons bet bale onder 
die indruk gekom van die ont
wikkelingsmoontlikhedc v a n 
Tanganjika waar die opbrengs 
van die vernaamstc nywerhcde 
aansienlik kan mechelp in die 
oplossing van die dollarpro
bleem." Die sisalindustric kan 
'n vername diens aan Brittanje 
bewys en 'n belangrike dollar
verdiener vir Brittanje word, 
terwyl die loodmyne, wanneer 
bulle eers in werking is, sal by
dra om die woningnood in Brit
tanje te verlig. 

,Eeindelik, is dit welbckend 
dat die skema in verband met 
die aanplanting van grond
boontjies, wanneer dit ten valle 
ontwikkel is, 'n groat bydrae 
tot die bevordering van die le
wenstandaard in Brittanje kan 
!ewer." 

BRIT HOM SIEN: 
FRANCO GEWILD 

Oor Spanje is daar die afgelope jare baie leuens die 
wereld ingestuur en vir die buitestaander is dit moeilik 
om 'n gebalanseerde mening te vorm, verklaar Review of 
World Affairs, 'n Britse goedingeligte blad wat die wereld
gebenre van maand tot maand ontleed. 

Die rumoer oor 'n opstand, is 
baie oordrewe en die land word 
deeglik beheer. Dit is waar dat 
daar 'n paar professionele ban
diete in die berge is, maar bulle 
bet geen politieke invloed nie. 
As 'n gebeel gesien, is die land 
rustig. 

Die leer is gedissiplineerd en 
verkeer in goeie afrigting hoe
wei die toerusting maar ge
brekkig is. Geen belangrike ge
neraalsveranderings bet plaas
gevind nie. 

Franco se buitelandse beleid 
is tans daarop toegespits om 
vriende met Amerika te maak 
en daar is reeds sukses in bier
die verband. Die verhouding met 
Frankryk is ook baic beter hoe
wei daar maar geringe vorde
ring is, en die Spaanse pers 
is nou ook baie vriendeliker 
teenoor Frankryk as wat dlt 
ooit scdert 1944 was. 

BAlE GEWILD 

Persoonlik verkeer genl. Fran
co in goeie gesondheid en by is 
meer gewild as wat by voorbeen 
was. Hy glo dat by onfeilbaar 
is in sy optrede en dat by 'n 
spesiale sending van Bo bet. As 
by in die strate :verskyn, word 
by luid toegejuig. 

Nieteenstaande dit, is daar tog 
baie mense wat van hom ont
sla~ wil raak maar die vrees 
vir weer 'n burgcroorlog is ster
ker as die onmin wat bulle 
teenoor Franco voel, aldus die 
blad. Die Spanjaarde redeneer 
min of meer so: Licwer hon
derd jaar met Franco as hon
derd dae van burgeroorlog. 

Franco is egter die sterkste 
mag in Spanje omdat die oor
grote meerderheid van die volk 
met haat aan die afgelope oar
log dink en met afsku vervul 
is vir 'n volgende. Die waarne
mer van die blad verklaar dat 
as daar nou 'n vrye verkiesing 
in Spanje gebou sal word, Fran
co <lie meerderbeid sal bebaal. 

Ad junk
Speaker 

In ons vorige uitgawe is in 
verband met die kandidatuur 
van adv. John Vorster berig dat 
by teen die Speaker van die Par
lement staan. Dit moet natuur
lik wees adjunk-speaker. Brak
pan is die setel van mnr. A. E. 
Trollip, wat adjunk-speaker en 
,Voorsitter van Komitee" is. 

AANSPRAAKMAKER 

Don Juan, aanspraakmaker 
op die troon, is besig om sy 
populariteit te verloor. Nog 'n 
paar maande gelede het hy hoog 
aangeskrewe gestaan en was sy 
kanse besonder goed. Daarna 
het dit bekend geword dat sy 
politieke raadgewers na Landen 
is om met Bevin te onderhandel 
oor 'n koalisie-regering. 

Die Spaanse volk bet hierdie 
nuus met antipatie ontvang en 
toe verneem is dat Don Juan 
ook met Prieto, die Sosialistiese 
le.ier, onderbandel bet, bet dit 
sy saak nog meer versleg. 

Die feit dat 'n politieke advi
seur van 'n Spaanse pretendent 
na die buiteland gegaan bet om 
die huishoudelike sake van 
Spanje te bespreek, het groat 
bitterheid veroorsaak. Die Span
jaarde is 'n trotse volk en kan 
nie duld dat vreemde belange 
moet inmeng nie. Op die oom
blik het Don Juan as gevolg 
van hierdie optrede cy aantal 
volgelinge tot 'n baie groot mate 
verminder, verklaar die waarne
mer. 

Mnr. Havenga 
Vra 

Sam ewer king 
,Ek wil aile lede van die 

Afrikanerparty vra om die oor
eenkoms met geesdrif te aanvaar 
en met aile kragte toe te tree 
tot die stryd wat voorle. As ons 
saamstaan sal ons deurdruk tot 
die oorwinning," verklaar mnr. 
N. C. Havenga, Ieier van die 
Afrikanerparty, in 'n verklaring 
wat in Johannesburg verlede 
week uitgereik is. 

,Die verstandhouding tussen 
dr. Malan en my, soos bekragtig 
deur die onderskeie kongresse, 
het nou oor aile struikelblokke 
been getree en is bevrug met 'n 
vaste ooreenkoms aangaande 
setels in die komende algemene 
verkiesing. 

,Daar was 'n tydperk van ver
wydering, maar tans is daar 
vooruitsig vir Afrikaner-eenheid 
soos nooit tevore nie, en ek sal 
voortgaan om al my kragte te 
wy aan besieling van daardie 
ideaal. 

,Ek wil vertrou dat waar bel
de dr. Malan en ek offers vra, 
bulle gebring sal word met bly
moedigheid. Ons veg vir billike 
verhoudings tussen alle seksies 
van die bevolking, ons veg vir 
blanke eenheid," aldus die ver
klaring. 

ONDERWYS MOET 
CHRISTELIK WEES Russe Grawe 

Atoomstof 'n Ondcrwysstelsel met 'n 
sterk Cbristelike Nasionale in
slag, en godsdiensonderwys as 'n 
verpligte eksamen- en <lruipvak 
in die laer sowel as die middel
bare skole word aanbevcel deur 
die Sinodale Kommissie vir op
voeding en Onderwys van <lie 
N.G. Kerk in die Vrystaat. Die 
Kommissie bet die afgelope dae 
getuienis afgele voor die Vry
staatse Onderwyskommissie. 

Die kommissie wil graag sien 
dat elke Afrikaanse skoal 100 

persent Christelike Nasionale 
Onderwys ·· moet aanvaar en is 
van mening dat die twee volks
groepe nie in een skool saam
gehok kan word en dan te ver
wag dat elkeen sy eie lewens- en 
wereldbeskouing moet (lntwikkel 
nie. Daar word gevoel dat vreem
de strominge reeds 'n groat hou
vas op ons onderwys gekry bet. 

By die opleiding van onderwy
sers moet daar meer klem op die 
Christelike Nasionalisme gele 
word, aldus die kommissie. 

Sedert die Kommuniste Tsjeg
go-Slowakye ingepalm bet, is 
die Russe besig om die ryk 
uraanmyne van die land te ant
gin. Die myne word bewaak 
deur 'n sterk kordon Tsjeggiese 
wagte aan die buitekant en 
Russiese wagte aan die binne
kant. Niemand mag naby die 
myne kom nie. 'n Koerantman 
wat daaroor geskryf bet, is in 
hegtenis geneem. 
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Die 0.8.- Leiers 
Wie Is Hulle? 
Hfgenl. ). L. Uys 

In die persoon van hfgenJ. J. L. 
Uys van Vrede, bet die Ossewa
brandwag 'n sterk anker in die 
•rystaat. Hy is 'n persoon wat 
terdee kennis gemaak bet met 
die politleke spel in ons land, 
aangesien by drie keer voor 1989 
kandidaat van die Nasionale 
Party was. Hy bet egtt-r tot die 
oortuiging gekom dat party
skappe ons volk kunsmatlg ver
deeld hou en dat daar iets an
ders in die plek daarvan gestel 
moet word. 

Gent. Uys is op 24 November 
1903 te Heidelberg, Kaap, ge
bore, maar hy het sy ecrste 
skoolopleiding in Vrede ontvang. 
Later is hy na die Jongenshoilr
skool, Rivcrsdal, waar by die 
matrikulasie-eksamen in 1922 
met goeie gevolg afgele het. 
Daarna het hy aan die Univcr
siteit van Stcllcnbosch in die 
regte gestudcer en in 1926 die 
LL.B.-graad <cum laude) ver
wcrf. 

Nadat by toegclaat is as ad
vokaat in Kaapland, bet hy as 
klerk begin werk in die kantoor 
van die Eerste Minister, maar 
in 1928 het hy sy cie prokureurs
tlrma in Vrede begin waar hy 
vandag nog as sodanig prakti
secr. Genl. Uys is getroud met 
mcj. Hannah Cronje. Hulle het 
twce kinders, 'n scun en dogter 
van 14 en 5 jaar onderskeidelik. 

POUTJEK 

Sy belangstelling in die politie
ke !ewe en sy bekwaamheid bet 
hom gou in die kalklig gebring 
en in 1935 is hy gcnomineer as 
kandidaat vir die Nasionale Par
ty vir die Provinsialc tussenver
kicsing te Vrede. Hy het egter 
uitgeval. 

Die Nasionale Party het hom 
egter in 1936 weer as kandidaat 
vir die algemene provinsiale ver
kiesing gestoot. Nogmaals bet 
by nie die paal gehaal nie. 

Met die parlemenUirc verkie
sing 1938 staan hy as kandidaat 
in die Frankfort-kiesafdeling, en 
boewel die stryd hewig was, bet 
hy nie die groen kussings ge
haal nie. Vandag vat genl. Uys 
sy kommcntaar oor blerdie ge
beurtenis net met een woord 
saam: .,Goddank." 

IN O.B. 

Bebalwe hierdie bedrywlgbeid 
was genl. Uys verskeie kere lid 
van die stadsraad van Vrede en 
ook een kccr burgemeester. 

Vanaf die stigting van die Os
sewabrandwag was by lid van 
die Beweging, eers as veldkornet, 
later as hoofkommandant, daar
na generaal en nou hoofgeneraal. 
Tot verlede jaar was gent. Uys 
lid van die Grootraad. 

Genl. Uys bcly sy geloof in die 
O.B. as volg: ,Ek glo aan die 
doelsteUing van die Ossewa
brandwag naamlik die vereni
ging van die Afrikanerdom son
der partye. My ondervinding in 
die publieke lewe, as organiseer
der van die Nasionale Party 
plaaslik en later as kandidaat 
van die Party met verskillende 
verkiesings, bet my geleer dat 
die Afrikaner in sy wese werk
lik nie van mekaar verskil nie. 
Verskil oor hoe een of meer sake 
aangepak en opgelo!l moet word, 
mag daar wei wees, maar groot 
begin!lelverskiUe wat die verde
ling van die volk in verskillende 
kampe regverdig, is daar werk
lik nle," verklaar genl. Uys. 

KUNS~IATIG 

stcrk namate die ecn groep ver
troue het in sekcrc leiers en 'n 
ander groep weer vertroue het 
in ander 'leiers. Die vyandskap 
wat tussen ons Afrikaners be
staan, is dus kunsmatig en is 
veroorsaak deur die party-stelsel 
wat vreemd is aan ons volksin
stelling. 

.,Om hierdie redc het ek die 
Osscwabrandwag met my hele 
hart vcrwelkom. Dit is tog dui
delik dat die heil van ons Afri-

Hlgenl. J. L. Uys 

kanervolk aileen moontlik is na 
die samcsnocring van die Afri
kanerdom. In sy wese moet dan 
weggedoen word met die party
stelsel, die grondoorsaak van die 
vcrdeling van die Afrikancr
dom,'' verklaar gcnl. Uys voorts. 

,DIKTATORSKAP" 

,Wat was ek verbaas toe 'n 
groot dee! van die Afrikanerdom 
met etlike verantwoordelike lei
crs juis daardic idcaal beveg en 
toe nog die O.B. boonop uitkryt 
dat hy ten gunstc is van 'n dik
tatorskap. Vir my, wat meer us 
ses jaar lank lid 'un die Groot
raad was, was dit nuus. Maar 
wat my nog mecr vcrbaas, is: 
met sekere imperialistiese groe
pe soos b.v. kol. Stallard en 
ecrw. Miles-Cadman, word daar 
puntc van ooreenkoms gesoek 
(oor b.v. die kleurkwessiel, maar 
met medc-Afrikaners word daar 
punte van verskil gcsoek soos 
oor die sogenaamdc diktator
skap. Wat die kwcssic nog mecr 
onvcrstaanbaar maak, is dat dit 
nie wcrklik 'n punt van verskil 
is nie, maar aileen in die ver
beelding van sommigc Jeiers en 
koerantskrywers as sodanige be
staan," aldus hfgenl. Uys. 

Pille Om Eetlus 
Weg Te Neem 
Goeie nuus vir vrouc wat 

dieet toepas, is vandag deur die 
Amerikaanse leer aangckondig, 
wat bekendgemaak hct dat hul
le 'n pil om die eetlus te bcderf, 
uitgevind het. 

Kol. Charles Lawrence, 'n 
voedseldeskundige, het gese dat 
daar gedurendc navorsing i.v.m. 
mllitere maaltye, anti-bongcr
voedselsamestcllings ontwikkcl 
is. Nadat 'n persoon, wat diect 
wll toepas, op pille wat deur 
hierdie deskundlge uit sckcrc 
voedsels saamgestel is, gcvocr 
is, sal hy of sy net effentjlcs 
aan 'n volle, smaaklike voorbc
relde etc - hoc aanloklik dit 
ook al lyk - kan peusel. 

Hierdie eet-tcemiddel sal glo 
,Die felt dat ons In verskillen- blnne 'n jaar aan die medlesc 

de party-kampe verdcel is, is beroep beskikbaar gestel word 
kunsmatlg geskep, en hierdie vir gcbruik deur pasiente wat 
kunsmatlge verdeling word ver- ·'n dieet wil toepas. 

TWEELING SE O.B. VAN REITZ KRY 
FEES BAlE TWEEDE ASEM 
GESLAAGD 

Soos in die verlede hct die 
Tweeling-kommando's weer op 
27 Februaric Vryheidsdag gc
vicr. 

Die middag is aangcnaam 
dcurgebring dcur vleis te braai 
en ander vcrvcrsings te genict. 

Die weer was uiters ongun
stig maar ten spyte daarvan 
was die opkoms bo verwagtlng 
gocd, selfs van buitestaandcrs 
wat ons hartlik verwelkom . 

Die aand om 7-uur bet die 
vcrrigtinge by die houtstapel 
begin met skriflesing en gebed 
dcur oud. E. de Kock. Na die 
kommandant die aanwesigcs 
vcrwclkom het, is aan clkc 
Bocrcscun en -dogtcr 'h fakkcl 
oorhandig. Onder die sing van 
die Vrystaatsc Volkslied is 'n 
brandendc fakkcl en boodskap 
van die K.G. deur 'n Bocrejeug
seun en -dogtcr ingcbring, wat 
onder die bekwamc Ieiding van 
Jcug Vcldkt. W. Dreyer ge
skicd hct. 

Hoofkomdt. Ebersohn bet in 
'n kort toespraak die aanwesi
gcs bcsicl met sy onwrikbare 
gcloof en vcrtroue in die Osse
wabrandwag, deur daar op te 
wys dat die Afrikancrvolk ai
leen sy idcale kan bcrcik deur 
sy stryd na 'n republick nie te 
verslap nic. Dit help nie om 
die stryd tc voer as die Britse 
Koning ver is en as hy hier is 
saam met hom fees tc vier nie. 
Komdt. Ebcrsohn het afgesluit 
deur die plaaslike kommando's 
te versoek om met hcrnude 
kragte die stryd voort tc sit. 

Hierna hct die Bocrcjcug as
ook bale Bocreseuns en -dogtcrs 

Op die aand van 17 Maart, 
bet Hoof-Komdt. Ferreira, or
ganiseerdcr van die O.B. in Ge
bied C, 'n vergadering in die 
sysaal van die stadsaal toege
spreek. Tcnspyte daarvan dat 
dit 'n wecksaand was, en rcene
rig daarby, het ongevcer sestig 
brandwagtc dit bygewoon. 

Ofskoon ons altyd geweet het 
dat die Afrikanervolk sy be
sieling, vir die stryd wat nou 
voorle, uit die tronke van Sy 
Majesteit sou kry, was alma! 
dicp getref dcur die kragtige 
boodskap van moed en durf en 
oortuiging wat Komdt. Ferreira 
vir ons gebring het. Hy Is on
gcveer 'n jaar gelcde ontslaan 
nadat hy vyf jaar lank in die 
gcvangenis was. Hy bet kort
liks die doe! en taak van die 
O.B. geskilder, gcwys op die 
prestasies van die verledc en 
die offers wat alma!, bcidc 
blnne en buitc die kampc en 
tronke, gebring hct, en 'n bc
rocp op aile O.B.'s gedoen om 
tc volhard en daardie offers 
nic tc vergeefs tc Jaat wees nic. 
Die O.B. bet nog dicselfde doc! 
en taak en ons mag nie tou op
gooi v66rdat daardie taak val
bring is nie n.J. om die volk te 
voer na die partylose republiek. 

Die papbroeke wat wegge
hardloop bet toe op bulle ge-

Die Unie 
Skuld 

Se 

wat nog nic met die Bocrcjeug Die Unie se totale skuld is nou 
skakcl nic, in drie rye hullc po- £783,000,000 waarvan byna die 
sisie met brandendc fakkcls in- helftc, naamlik £361,500,000 dooie 
gcneem. skuld is en as onverhaalbaar be-

Komdt. Ebersohn en vyf skou word, volgens die opgaaf 
Boerejeug-dogtcrs het na vore van die Ouditeur-generaal. 
gctrec en die Vryheidsvuur aan- Die grootste dee! van die doole 
gesteek. skuld is aan die oorlog bcstee, 

Na die Vryhcidsgeloftc onder nl. £313,500,000. Die res hct ge
knetterendc vuur en brandcnde gaan vir landbou, ens. 
fakkels hernu is, is ,.Die Stem" I Vir hierdie groot bedrag moes 
gcsing waarna Oud. De Kock die Unic-bclastingbetalcrs opdok 
met dankgcbcd afgesluit hct. om 'n sinnclose oorlog tc voer en 

Die opbrcngs van die dag was die enigstc wal in Europa teen 
£20 8s. 5d. (Korr.) Rusland plat tc slaan. 

AANBEVELINGS OOR 
U ITSAAI KORPORASI E 
lngrypende en deurtastende \'eranderings in die 

administrasie en dienste \'an die Uitsaaikorporasie, wat 'n 
gehele omwenteling in die diens teweeg sal bring, word 
\'Oorgestel deur die Kommissie van Ondersoek na die Uitsaai
korporasie. Die verslag is verlede week in die pa.rlement 
ter tafel gele. 

Dirckteur van Nuus en Praat
jlcs nodig is. Die sekretaris bc
hoort meer verantwoordclikc 
wcrk te doen. 

Die salarisse van die program
pcrsoneel beboort verboog tc 
word. 

roep was om uit tc leef wat 
bulle met die Iippe bcweer lfet, 
is gocd afgeransel. 

Almal is nou met nuwe moed 
besiel dcur hierdie boodskap, en 
daar is besluit om dorp en dis
trik gebeel-en-al te reorgani
seer. As Hoof-Komdt. van die 
organisasie bier op Re itz ~~~ be
noem Luit.-Kol. Hannes de Ja
ger, vroeer kommundant van 
die aktiewe burgermag. Komdt. 
de J ager is een Yan die mees 
gesiene boere in die di~o;trik en 
word gt-respekteer deur almal. 
Hy is vol geesdrif vir die saak 
van die O.B., en onder sy Iei
ding hoop huUe om 'n groot 
sukses te maak. 

Reitz het nou sy tweede asem 
gekry en dit wei uit die be
dompige atmosfeer van die 
tronkselle! Vasberade gaan hul 
nou voortmarsjeer na die hcil
same, fris lug op die hoogtcs! 

-(Korr.) 

PLUIMVEE 
Ole I!IMte .lbma - • PL~ 
1UE118 • aader P&ODUKD -

...... Ia: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(U..,) .... 

IIOW'&MARIJ <P..... 'Jl81) ...... 

Is Medisyne 
Noodsaaklik 1 
Die Natuurwetenskap 

.e nee! 

Die Bron van Siekte 
BEKAMP SIEKTE MET 
DIE .JONGSTE WETEN-

SKAPLIKE METODES 
Met Verbaseade Ultalae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENINGE1 

1 . 

Die Bardnekldpte Kwale ewtc 

Ole weteaaup bet nou Ultgev!Dd d&t 
80dra 'D btemette Ugg~lldeel akooD
gema.ak word vaD •7 glf of oDaUJwer
bede, die alel<te verdW)'D. Deur dle 
toepuslng van ons wetenakapllke me
tOdea bet dlt nou 'D mal<.lllle taak 

c-orcL 
Dlt maa1< Dle u.al< hoe ernatJc or MD
boudeud u l<wa&l le Dle - Hlfa .. 11 
dlt u chronlea or ongeneealll< beatem
pel. Daar Ia hoop vlr u. GeeD medl· •111• ot oefeDlnge beDOdlg nle. U aal 
onder geen verptlgttng at&aD Die. Sl<ryf 
&aD ons eo ventrek volledlce beaou-

derbede 1D verband met u l<waal. 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
Posbua 18S8 - KAAPSTAD 

Onder die bale aanbevehngs, 
word aan die hand gedoen dat 
daar bchalwe die bcstaande sen
ders, twaalf nuwes opg~;rig moet 
word vir middelslag-golfl~ngtes. 
Sewc van hierdie senders moet 
vir Afrikaanse uitsaaidienste ge
bruik word. Kaapstad moct nog 
' n sender kry vir Afrikaans, so 
ook Durban, Port Elizabeth, 
Oos-Londcn, Kimberley, Preto
ria, Grahamstad en Pieter
maritzburg. 

NOODHULP VIR DUITSLAND 

Die Kommissie doen ook aan 
die hand dat die ledc van die 
Raad van Bestuurders van die 
Uitsaaikorporasie met meer 
sorg gekies moet word. Die 
getalle van die raad moct ver
mindcr word tot vyf en gcen 
persoon ouer as 65 jaar moet 
as lid gekics word nic. Voorts 
word ook melding gemaak van 
die onregvcrdige vcrdcling van 
die fondse van die korporasie 
tusscn oorbctaalde hoe ampte
nare en kunstcnaars wat deel
neem. Die Dirckteur-gencraal 
ontvang b.v. £2,500 terwyl die 
hoof van 'n staatsdepartcment 
maar £2,100 ontvang. Die Ad
junk-Direktcur-generaal (wat 
£1,800 per jaar verdien) Is ook 
'n onnodigc pos. Verder Is dlt 
tc betWYfel of die pos van 
Direkteur van Programme en 

DmTS-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 voedJiel, klerasie en 

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

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

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAAS~ NOODLEN1GINGSKOMITEE 

vm DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 1M. Hoopstraat 1068, 
PRETORIA. KAAPSTAD. 

• VOEDSELW.&JlE ALLEEN 4AN D.A.H.A., PRETORIA, • 
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DIS DIE VOLK 
WAT UITBLOEI 

Min. Mushet hct eindclik opdrcef gekom oor die kwessie 
van onhoudbare lewenskoste. Dit het 'n algemene ver
kiesing geneem om hom so ver te bring, hoewel billikbeids
halwe teenoor die persoon van mnr. Mushet gemeld moet 
word dat hy maar so pas as hoof van die betrokke dcparte
ment aangstel is. Nietemin bet die regering 'n jaar gelede 
al 'n kabinetskomltee benocm met die doel om die vraagstuk 
aan te pak. Die feit dat min. Mushet as nuwe Minister van 
Ekonomiese Ontwikkeling die eerste persoon is om hierdie 
saak aan tc roer, en wel 'n paar maande voor die vcrkiesing 
le 'n ernstige klag voor die drumpel van die regering, en 
kan laasgcnoemdc nie vrywaar van die beskuldiging dat dit 
'n blote verkiesingsmaneuwer is nie. 

In die pers bet die noodkrete in die jongste tyd al harder 
begin opstyg. Die loontrekker en salarisman bet die breek
punt bercik. Geldjies wat vir die oudag opgegaar is, is 
lankal ingewerp in die stryd om kop bo water te hou; 
klere wat daannee gekoop is begin nou te slyt, en daar is 
gecn vooruitsigtc om nuwes te koop nie. 

DRA ANDER SE LAS 

Van al kante word die salarisman nog verder opge
skroef om op te dok \ir die boer lewenskoste , .an ander 
mense. Die boer se produkte bet 'n prysverhoging onder
gaan, sodat die salaristrekkcrs meer moet betaal vir sy 
lewensmiddele, tcrwyl sy salaris nie dienooreenkomstig ge
styg bet nie. Die professies het hul fooie verhoog na mate 
die lewenskoste gestyg bet, en die salarisman moet vandag 
meer betaal vir sy dokter, sy tandarts, ens. Die handelaar 
se pryse is, hoewel ten opsigte van sekere artikels beperk, 
toegelaat om tc styg, en die nyweraar het ook sy pryse 
opgestoot ten einde dieselfde winspeil te handhaaf waaraan 
hy voor die oorlog gewoond was. 

Van sy kant hct die staat met dubbele hand sy belas
tings, regstreeks en onregstreeks uit die salaristrekker 
gepers, wat boonop geen skuiwergat bet soos die boer of 
die besigbeidsman by voorbceld, waardeur hy sommige van 
sy inkomste kan !ant uitloop uit die vangkraal van die 
ontvanger van inkomste nic. Sy werkgewer stuur eenvoudig 
'n opgaaf van sy salaris en die geheel word aangeslaan 
ongeag of daardie pcrsoon in belang van sy werk spesiale 
uitgawes moes aangaan. 

Die posisie is dus so dat waar toegewings gemaak is aan 
die produ~nt, die nyweraar, die profe..sionele man, geen 
ooreenkomstige toegewing., teenoor die salaristrekker ge!9kied 
bet oleo, maar dat hy in omtrent aile gevalle nog deur die 
ander groepe aang~preek is om hoi las van die lewens
koste te dra. 

ONS BLOED 

m erby moet nie vergeet word nie dat ons die felt 
al aanvaar bet dat daar 'n trek na die stede plaasvind. 
Negentig persent nn die boere.,euns en -dogters wat na die 
stede str('k, gaan daarbeen as loon- en salaristrekkers. Bulle 
maak die grootste groep van ons volk uit, en wanneer bulle 
nie meer by magt(' is om iets weg te sit \ir die t~ekoms nie, 
en selfs ole eens In staat is om 'n buisie aan te !>kaf nie, 
word dit 'n ge,·aar nie net vir hulleself oie, maar vir die 
hele volksgemeenskap. In hul ouderdom - en miskien nog 
voor dit - gaan bulle in plaas van selfstandige mense, · 'n 
las ~ir die staat word. Bulle venal, soos sommige van 
bulle dit a l uitgedrok bet, tot 'n nuwe soort armblankedom. 
Bul klnders gaan nie die oplelding ontvang wat bulle tot 'n 
groter bate ,·ir die gemeen.,kap moet vorm nie, en omdat 
die eerste besparing by die gesondbeidsdieru.te begin, gaan 
bulle nie daardie gesonde burgery wees waarop ons volk 
aanspraak maak nie. 

Ons bet dus nie hier te doen met 'n verkiesingsgevaar 
nie, maar met 'n wesenlike verarming van die grootste deel 
van jou volk, en dit raak die boer net sowel as die nyweraar. 
Dit sal bierdie groepe weinig baat indien bulle nou deor 
hoe pryse in staat gestel word om bul bankbalanse te laat 
groei of te handhaaf, terw,yl daardie groep wat by uitstek 
hoi mark uitmaak, besig is om in armlastigheid te ven ·al, 
en ons hele volkstrnktuur aan te tas. 

Dit is daarom te hope dat watter planne daar ook al 
beraam word, of dit nou 'n Musbet-plan is of iets anders, 
die nodigc samew~rking gevind sat word in daardie kringe 
wat kan meehclp om 'n belangrike decl van die volk van 
verderc instorting te red. 

Adv. Vorster Nogeens 
Die verklaring van dr. Malan verlcde week as sou 

by gecn veto-reg bcsit of dit uitgeoefen bet nie, kon vir 
die gewone man niks anders beteken bet as dat dr. Van 
Rensburg 'n kwaadwillige' leuen op Stellenbosch vertcl 
het nic. Dr. Van Rensburg self bet vermoed dat dr. 
Malan agter die woordjie .,veto-reg" skuil - dat by 
naamlik met sy ontkenning bedoel bet dat by nic oor 
'n formele veto-reg soos die Russe op die V.V.O.-ver
gaderings beskik nie, maar dat dit nie oitsloit dat by 
wei ,beswaar gemaak bet" teen die kandidatuur van adv. 

<Vervolg in volgcnde koi.J 

EMPIRE WIL UITBUIT 
~ NIE OORBEERS NIE 

Die Kommandant-generaal het onlange op St••llt>nho!-!ch 'n uitt>en
setting gegee van die Ossewabrandwag se toekoni!oltaak, en in dit:. ~·erhand 
ge1oe dat h y dif' draer is van twee gedagtes: repuhlikunismc en purt)loos
heid. In hierdie tyd van verkif'sing!-1 en oorlog!o!pro}>ugunda ~">al 'n persoon 
wat van 'n rf'tmbliek praat by die puhliek die indruk "'kep dut In 'n ... oort 
Rip van Winkel is wat totaal verhand verloor be t mN di(• tyd. • 

VorMt<'r <'n mnr. Louis Bootha 
ni<'. Sowcl die verklarlng van 
adv. Vorster as van m nr. Ben 
Schoeman In Di<> Transvaler 
toon nou dat d r . Van R ensburg 
reg was <'n dat dr. Malan hom
self probecr verskoon het met 
'n alimmerl&"e woordspellng. 

~lnr. Scboeman i'l , ·oon.itter 
von die Trun.,nml.,e ad,·ies
komitee wut dr. :\laton tydens 
die onderbundelin~ts b)·gestaan 
h<'t. Volgena hom hct mnr. Ha
venga ,ondcrneem" dat gecn 
lid van die O.B. aa A .. P.-kandi
daat bcn~m sal word nie. Dat 
mnr. Havcnga hierdie ondernc
mlng ong<'vraagd sou aangebied 
het. is so gck dat nicmand dit 
sal wil bcwcer nle. Indien by 
dlt geg<'e bet, Mou dit mlnsten~; 

, ·on hom ~te,·ru, maar veel eer
der geei'l ge\\ ee11 bet en wei 
dt>ur die pe rsoon m et wie hy 
onderhundel h <'t, naa mlik dr. 
D. F. 1\la la n. Maar adv. Vorstcr, 
hoot'bcstuurslld van die A.P. en 
dus 'n man wat behoort te wcet, 
vcrklaar dat mnr. Havcnga geen 
d<'rgellke ondcrncming gcgce 
het nle, maar sy <Vorster sc> 
naam twcc maal genoem bet as 
kandidaat maar dat dit albei 
kcre ,afgckeur" is dcur die 
H .N.P.-Ielding, en dat mnr. Ha
vcnga cindelik toe,cgee bet 
omdat die samcwerklng andcrs 
In dulc sou stort. 

Dat laasgcn~mde die korrck
te wecrgawe Is, word ook bc
vcstlg dcur die volgonde !cit: 
Tyden., die onderhandeling'! oor 
MJtell! in K aapstad bet 'n lid 
van die A.P.-komitee by die 
O.B.-kuntoor k om navraag 
dot'n oor die inte rnering \ ·an 
adv. Vorste r omdat dr. :\lalan 
dan beweer dut Vorster in die 
tronk \\a'!. Die komitee wou 
duidellkheid h#- oor die ge,·al om 
<lr. ~falan tc kan antwoord. Die 
komltcclid Is daarop in vcrbin
ding gcstcl met die Adjunk
K.G., genl. J. A. Smith, wat 
toevalllg In die Kaap was, en 
dl~ kon dl<' lid ten volle op 
hoo&"te brin&' met die omstandig
hedc waarondcr adv. Vorstcr ge
interncer was. 

Hierdie inligtinlt is nie re,•ra 
v66r die llllmeNprekingM nie, 
lllllllr op dlc- twt-ede dag daarvan, 
t-n daaruit kan to~r niks onden 
af!l'f'lf'i word nif' a!i dat die kan
dldatuur van a dv. Vorster deur 
dr. Mala n bt>twi'! itr1 nie. Of mnr. 
Havcnga hicrna terwllle van 
samewcrklng Vorstcr se naam 
laat vaAr bet, wcet ons nie. 
Volrcns adv. Vorster bet hy 
dlt gedoen. 

Volgena mnr. Schocman le die 
grond vir die afkeuring dcur 
die H .N.P. van O.B.-Iede as 
A.P.-kandldate dnarin dat bulle 
die vernictlging van partye be
oog. 

Ons wll aan dr. Malan twec 
v rae stcl oor hlcrdie afkeurinr: 
&>!ikou h y dit- \eroietl~ting van 
politi<'ke partye van groter be
lang Uli die onderganK van sy 
voJk wat dan 11'10 deur die ko
me ndt' verkie11ing bt''!lis gaan 
word? 

Ten twcede: lndien die be
lmaar werklik tt-t-n die O.B. MJ 
ideolo~tie is, waarom mag danr 
wei aanhanrel'll van die Nuwe 
Orde a~~ kandldate !otaan, maar 
n ie , ·an die O.B. nie, terwyl die 
~uwe Orde 11e belangrikste be
'IWllllr teen die O.B. i'! dat by 
nie nal!ionaal-IIOsiall&ties genOt'g 
Is nie? 

Dui dlt nie daarop dat die hele 
'!tr)d teen die O.B. bloot om 
l)f'rsoonlike l't"dt'!l gevOt'r word 
nit', en in Pf'NIOnt'\ of partye 
meer art die lolk! 

Sulke ,Rip vau Winkels" het 
cgter ook In 1921, 1924, 1929 <'n 
1938 gclewe, m oar n a elkN•n van 
duardie \'erkiesings bet republi
kanisme nog voortbestann en tc>l
k <'ns nuwe boogtepunt(' ber('ik. 
Die !cit dat die verkle.sing van 
194.8 ook weer nie oor 'n repu
bliek gaan nie, soos dlt met al 
die vorige verkiesings ook maar 
die gcval was, mag republikanls
me tydelik uit die mode laat lyk, 
maar na 26 Mei sal dit weer op 
die voorgrond kom &II 'n volks
ldeaal soos na ane vorigc ver
kiesings. 
• Die verkiesing is egtcr nlc die 

enigste vyand van die republi
keinsc ideaal nie. 'n Oorlogsmis 
is bcsig om op die volk toe te 
sak waarin die lotsgebondenhcid 
van Suid-Afrlka met dic•Weste 
van aile kante sterk bcklemtoon 
word. Anti-republikcinse propa
ganda maak gebrulk hiervnn om 
republikanisme as strydig met 
hierdie idee van 'n \Vestcrse 
blok voor te hou, en rcpublikcinc 
op die manier in 'n bclaglike Jig 
van bekrompcnheld voor te stcl. 
Republikanirtme en i~;ola..,ionisme 
is egter twee dinge wat in undt>r 
Iande snam m ag geloop bet, maar 
be!llis nie in Suid-Afrika nle. Dit 
waH nie so in die negentit>ndt 
et'U nie, toe die Republiek van 
Kruger uitgange na die <it't' .pro
bt'er soek bet om me t die buite-
land in \ 'erbinding te bly, <'n ook 
nie , ·andag nie waar daur juis 
gN!ttewe w ord om onder die iso
lerende vlerk von die Brit!oe R!k 
uit te kom en met die re11 van 
die wereld onbelenunerd te , ·er· 
keer. 

• 
VRYIIEID DIE ~IOTIEF 

Republikanismc is by die Afri
kaanse volk nie 'n strcwe na 
'n bepaalde staatsvor m as so
danig nie, maar dit bcliggaam 
die vryheidstrcwe van die Afrl
kanerdom teen buitelandse in
menging. Hierdie vryheld
strewe het in ,die vcrlede nog 
altyd In 'n republiek uitgcmond 
sodat die simbool van ons vry
heid vandag in 'n republick met 
'n eie president gesien word. 

As republikanisme dan 'n 
vryheidsbeweging is, is die 
eerste vraag wat beantwoord 
moet word: is ons dan nie klaar 
vry nie? Het genl. Hertzog 
dan nle in 1927 ons sowerelnc 
onafhanklikheid verkry en dit In 
1934 met die Statuswctte bcscel 
nie? En het die parlement dan 
nie die volste reg om beslultc tc 
neem wat strydig met die wense 
van Brittanje kan wecs nie? 

Op hierdie vraag antwoord 
ons: ja, dit Is alles so, manr die 
uitoefening , .an dnardie r<'a" is 
weens sekere onSi&'bnre bnnde 
'n onmoontlikheid. Ons Is min 
of meer in die poslsie van 'n 
slaaf uit die vorige ceu wat op 
die land moes wcrk. Hy het 
later wei sy vryheld deur wct
gewing ontvang, maar hy bet 
op die plaas van sy ban!! bly 
werk en nog in die~>elfde onder
ge~~kikte PO!ilSJe gestaan 811 

voorheen omdat da.ar \ir hom 
niks anders te dOt'n was nie. 
Ry bet nou die r t>g gehnd om 
'n winkel te ga8n OPf'n, maar 
b y bet nie die kapitaal gt-hnd 
nie; by het wei die l't"g gt-had 
om 'n profet~sie te raan beOt'ft>n, 
maar by bet nie oor die nodi~te 
ktnnis bellkik: nie. St>kere on
sigbare en om·t'rbiddt-likt' bande 
bet hom aan die plaas laat V81!· 

kleef wuar by noc nle sy eic 

ban~ wu., n i1•, h <H'w1•l S) <.tatus 
grootliks \l'rund<'r h t•t. Hit·rdie 
bande is nog in baic gevalle 
ven;ll·wig deur 'n g<'VO<'I van 
lojalit(•it tt·<'noor die baas wat 
ingl•wort<'l gcraak het in die 
loop van jarc. 

Die lbccltl van d ie slaM kan 
nog ,·erdcr gcvocr word. Xet 
soos die waard1• van 'n slaaf 
hoofsaakllk in sy diens\'ermoo 
gel6 hct, d .w.s. dnarin dat by 
sy kragte In belnng van die baas 
aanwend, en dlt in daardie opsig 
nic vee! vcrskil maak of die 
slaaf sy dienste vl'ywillig of ge
dwongc Jpwer nle, net so gaan 
dit by 'n Empire nie soscer oor 
die geldelike waardc van 'n 
kolonie nil• - wat •net soos in 
die geval van dic slaaf wei ook 
vcrkoop knn word , ·lr harde 
l<ontant waar nodig - as oor 
dh• V<'rmoi> van daardle kolonit• 
om di~ mot•derlund te dien, h('t
sy vrywillig hetsy gedwong<'. 

Ons kry hicrdie selfde toe
stand in die kapitalistil·se bedc
llng. Die .,w<'rkcr is sogenaamd 
vry, maar -,;y hele vermoe is in 
diens van die kapitallstiese e1e· 
naar. Sy gebr1•k aan knpitaal i!> 
die k f'tti ng wtuume(' h y rum .,y 
masji~n gpo,Jmu• io,, <'n .. y mede
arbf'id1•r op die oor..toktt- u r
btido,mnrk h<'t die pl('k genl'f'm 
van d ie '1:1\\('{lry \H'r \\&t hom 
laat buig , ·oor die el~ 'an die 
baas. 

Impcrialisme is maar net 
kapitallsme op 'n ander t<'rrein 
- in plaas van 'n individu wat 
andcr indiviclue uitbuit vir cie 
gewin, is die uitbuiter hier 'n 
volk en die uitgebuites onder 
volke. Net 1100s dit die kapita
listll's<• enkcling nie veci skecl of 
hy sy sak vul met ,vrye" of 
gcdwongc arbcid nie, of llewer 
met rcgstrl'cksc of onrcgstreckse 
dwang, •wt -.o min ske<'l dit 'n 
Empir<' of hy .,~ .,kutki-;tt' vul 
m<'t r<'gstn-t•k.,e of onre~;".,tree-kse 
bchN1r, d.w .... m <'t kroonkolonie
bf'o,tuur of dominiul<' .. tatu .... So
lank die onderg('o,kikte geweste 
~Y '<'rmoc ter b<'.,kikking van 
die m<H'd1•rlund ... t el, mank <lit 
'ir d ie Empire nie 'illllk onder 
\Hitter nuum of watter ylag 
duurdie- gc,,este vaur n ie. 

En as ons nou vir 'n oomblik 
die soeklig laat val op die Britsc 
imppcrialistiese bcleid die afgc
lopc 100 jaar. en vera! scdert die 
bcein van hicrdie eeu, sal dit 
duidclik word hoc hierdic uitbui
ting 'n proses ondergaan hct 
van regstreeksc oorhccrning tot 
sogennamde .,vrygewestclike sa
mewcrking", maar dat die hoof
d o<'! tot \Undag- en hy uit.,tek 
vundag - nog ultyd \Ill., en is 
'<'rryking nu1 Groot-Urittanjt~ 
t <'n ko .. tt• nm die <,Og<'naamde 
Vryg<'WI'Mte .... 

Maar hleroor volgendc keer. 

BRITTE SAL 
PAD GEE 

Brittanje sal voortgaan om 
Palestlna te ontruim nictecn
staandc die hesluit van Amcrika 
om nic mccr die vcrdeling te 
steun nic, het Ernest Bc\'ln, 
Britse minister van buitcla!ldse 
sake verklanr. Die mandaat sal 
ook daarmcc heeindlg word. 

.. 
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Aan Dr. Malan 

1\lt>j. J. de Wet, Kaap!>tad, 
QF GELDMAG OF PARTY 

skryf:- ~ Ek merk in Die o.B. dat dr. S 0 L j , Die helangrikste aanklagte teen diE> pE>r:; in Suid-Af rika is - en 
Malan op De Aar gese hct dat 00$ ns esers I dit bly staan totdat dit uit die weg get·uim is - dat 'n dE>E'l van die Engelse 
hy gccn stryd met die Ossewa- D1"t S1"en pers gedomineer word deur ' n monopolie wat sterk gE>nOE'g is om behoor-
brandwag hct nic en 'n berocp 
op o.B.-lcdc docn om vir sy like mededinging uit te !!>kakel en dat die nuu~ en hE>skouinge onderhewig 
party tc stem. Nou wil ek graag is aan kontrole van finasH~le helange. Hierdie aanl..lag geld. nie vir die 
onder u aandag bring dat dr. E h • d E Af 'k · t t t ' t t ' t I 't' k · " Malan sc pers wei nog steeds sy en e1 n ri aanse pers DIC wa 0 11 groo ma e 11 pat• y·pO I IC e pers IS. 

vyandskap teen die Osscwa- So kla mnr. L. Marquard die Hierdie lofwaardigc voorskrif sync is 'n groot bron van in-
brandwag voortsit op 'n crger v I k t pcrs aan in ecn van sy radio- is egter nic gevolg nie. Ecn na ltomste. Sal die redakteur van 
wyse as teen cnige andcr ~and. Q st ro § praatjics oor ,.Sake van die die andcr onafhanklike kocrant 'n kollrant danrtet>n te velde 
Die KG. het op Stellenboseh Dag" wat die Suid-Afrii\aanse is deur geldbase gekoop wat niks trt'k wanneer sulke mlvertensies 
gcvra of dr. Malan mcer daarop Uitsaalkorporasle geweier hct van die tradisic van die pcrs In vtllse hoop by m t>nse opwek? 
uit is om O.B.-lede uit die parle- Johannes, Pretoria, skryf: 'n om uit tc saai. hul bloed gehad het nie. Hul Wat van ons vermaaklikheids-
ment te hou as Sappe. As ek Mens kan dit ook nou weer belange is finansieel, nie poli- advcrtcnsics? Dit is in die 
na dr. Malan sc pers kyk, dan uitkerm soos die profeet Jere- Die praatjie is gel:lkryf na tiek nie. En so hct die publick opcnbarc bclang dat gocic rol-
moet daar bcvcstigend op hier- mia van ouds: Ag, was my aanleidlng van die mosic van hul vertrouc in die onafhanklik- prc-ntc aanc-cmoedig word en 
die vraag gcantwoord word. Ek hoof maar water en my oog dr. Friedman, L.V., in die heid van die pcrs vcrloor. dat slegtes afgckcur word. Dit 
sal my rcdc daarvoor gee: 'n fontcin van trane! Volksraad dat daar ondcrsock kan tilleen geskied as die • 'n Paar dao voor die Vryhcids- ingestcl moct word na die pcrs- ONAFHANKLIK publiek kun aanneem dat die 
dagviering dcur die O.B. in die Want my volk is vcrdcel en wcsc in Suid-Afrika toe hy klag- resenfoties in die pus eerlik is. 
Kaapsc Skiereiland, het die offi- bulle wil hul nie laat genees tes teen die pcrs ingcbring bet. ,Nou soos nooit tcvorc wil ons Sal 'n rolprt>ntadvertensie inge-
sier, be las met die reeling van nie. Hulle is vol bitterhcid, Hierdie versoek is egter geweier. 'n onafhanklike pers he wat die t rek word U!> 'n koerant dit kri-
die funksic, 'n advertcnsic vir afguns, selfsug, en sondcr lief- Hicrdie aanklagte, so skryf uitvoerende mag aan bande kan tiseer? vra mnr. Marquard. 
plasing aan Die Burger gestuur de, barmhartigheid en opoftc- mnr. Marquard, bly staan tot- le en openbare belangc kan ver- Dit is dringend noodsaaklik 
waarin die reeling en program ring. dat dit opgchclder is. Alleen 'n dedig. En die publiek is gert>g- dat die parlemehtere demokra-
vir die funksie aangekondig onpartydige ondcrsock kon aan verdig om seker te maak dat sic stappc do<'n om die pers in 
word. Nie meer lank nie en die vcr- die Jig gcbring het of die aan- die pers die nodige onafhnnklik- sy onafhanklikh<'id te herstel, 

'n Dng nfi die funksie is 'n kiesing is hier. 'n Ernstlge klagtc gcgrond is of nie. Baie beid bet om sy werk sonder word ten slotte bctoog. 
brief van die advcrtcnsicbestuur- saak, en tog nog soveel onvcr- pcrsonc verkecr tans onder die vrees te doen. As die openbnrt> 
der onder datum van 26 Febru- skilligheid en onverstandigheid. indruk dat die pcrs iets weg- belang bots met die privaat 
aric ontvnng wat as volg lui: steck. Dit Is baie ernstig, ver- belange, sal die pers altyd nan DIREKTEUR SE l\IENIXG 

,Waardc hccr, in!'!nkc ad- volg die kommentator, aangesicn die kant van die openbare wt>l-
Kiesers asscblief, verkies net · d' b 1 'k t t ~ A h' d' vcrtcnsic Vryhcidsdag. Met be- vcrtrouc m te pcrs c angn vaar s aan. s ter te vraag 

trekking tot u brief van 20 nic hcethoofde en rusiesoekcrs is. met voorbehoud en dubbelsinnig-
cn -makers nie, maar mannc h 'd b t d d 1 d' Fcbruaric spyt dit ons om u e1 ean woor wor , sa tc 

mce tc dec! dat ons nic die wat besadig en regverdig Is, WAAROJ\1 NIE? publiek weet. Dit mag hccltc-
en wat 'n hart van vrede dra. l'k d t ' advcrtcnsie in Die Burger kan mal natuur 1 wccs a n pcrs 
As jy na hom kyk moet jy w 1 di bl' k t d Jd l'k b 1 b plaas ni<'. Die Uwe, Advertcn- aarom voc e pu 1C so wa cur ge c 1 c e nnge e-

sicbcstuurder." ' sommcr kan sien dat hy sag- sterk oor hicrdie saak? Waar- beer word, daardie belangc sal 
mocdig, vol van vredc, goeder- om sal 'n grocp geldbase nie gehoorsaam. Maar die pers kan 
tiercnheid en verdraagsaam- saamstaan en 'n koerant uitgee nie in altwee rigtings gaan nie. 
hcid is. om bulle bclange tc bevordcr , Dit kan nie God en ook l\lam

Ek hcrinner my dat Die Bur
ger we! advcrtcnsics van die 
Sappc sc vcrgaderings al gcplaas 
het. As dit so is, dan is dit mos 
duidclik vir clkcen dat bulle in 
die O.B. 'n grotcr vyand sicn as 
in die Sappe, en dan is dit mos 
onbeskaamd van dr. Malan om 
die O.B.'s te vra om vir sy party 
tc stem omdat die toekoms so 
donker is. 

<Die Burger hct blykbaar gecn 
bcswaar om advcrtcnsics van 
Sap-vergadcrings te plnas wan
neer dit aan bulle gestuur word 
nie, soos blyk uit 'n advertcnsie 
op die hoofartikelblad van 7 
Junie 1947 waarin 'n Vcrcnigdc 
Party-vcrgadcring, dcur die Pa
rowse tak van die V.P. gerei!l, 
geadvertcer word. As spr. sou 
optrec mnr. J. W. Mushet, L.V. 
vir Vasco. Die advcrtcnsic is 
ondcrteken dcur die plaaslike 
voorsitter van die Vcr\)nigdc 
Party. - Red.> 

Australie 
Moderniseer 
Parlement 

'n Elektriesc masjicn wat 
stemme kan tel, sal in die Aus
tralicse parlcmcnt aangebring 
word weens die toename in ge
tallc van die lede. Wanneer die 
aanstaande algcmcnc \'Crkiesing 
in 1949 plaasvind sal die Austra
licse huis van verteenwoordigers 
sowel as die senaat heclwat meer 
lede he. In plaas van 75 lede 
sal die huis van vertcenwoordi
gers dan 122 !cdc tel. In die scn
naat sal dnar ook 24 ledc mccr 
wces. 

Die masjicn bcstaan daaruit 
dat elkc lid sc naam op 'n bord
jic aangcbring word en sodra hy 
stem, word 'n roo! lig langs sy 
naam aangcskakel. Hicrdie lig
flitsc sal outomatics dcur die 
masjien opgctcl word. 

E ngelnnd, die mocdcrlan<l van 
pnrlemente, beskik egt('r nog oor 
geen sodnnige apparnat nit'. In 
die Ln('rhuis vind dnar hoofde
l ikc tellings plans van <lie meer 
a'l 600 !('cle - 'n proses wat 
enigicts tot 20 minute elke keer 
in be!otlag neem. :'llaar vir die 
Britte is dit heeltemtll in ooreen
stt>mming mt't die t rae karakter 
v·an die hele pnrlement~re prose
dure. 

As 'n land en volk in nood 
en angs verkcer, kry 'n mens 
die gedagte, hoe vocl die Minis
ters en Volksraadslede daaroor. 
Sou dit by bulle wees soos 
wannecr daar 'n droogte beers, 
dat die· boer met angs en kom
mcr sy gesaaides en vee sien 
k\\-yn? Daardie lyding van 
dier en natuur is syne; dis sy 
bcstaan. En nie net dit nie, 
dis ook sy roem en sieraad en 
plesier. ,Is die leiers van die 
volk bekommerd en besorg oor 
hul volk soos 'n vader en moe
dcr oor hul kindcrs? Wattcr 
opofferinge doen ouers nie vir 
bulle kinders nic: hulle vergeet 
hulsclf as bulle net hul kinders 
kan gelukkig sien. . Ek dink 
nie net aan die materiiHc dingc 
nic, maar vera! ook aan die 
gccstelike sy van die saak, want 
ek glo absoluut dat 'n volk son
der God dood is. Jy kan van 
hom geen heil verwag nie 
maar anargie, waar nie vrede 
en liefde is nie, kan nie tot 
hoogtes gelei word nie, en nog 
ergcr, daar is geen geluk en te
vredcnhcid nie, maar angs en 

nic? Waarom sal bulle nic al, mon dien nie. Dit kan nie pri
dic gcwcttlgde kunsics van die vaat en ook openbaar wees nie." 
monopolic toepas om groot win
ate tc maak nie? ADVERTENSIES 

Gcskiedkundig is die taak van 
'n jocrnalis diesclfde as van 'n Dan is daar ook nog die 
historikus - om die waarhcid vraagstuk van advcrtcnsies en 
bo allcs te sock en ona!hanklik 1 tot hoe 'n mate 'n kocrant daar
op tc tree. deur gebonde is. Pat<'nte-mcdi-

NAZD..EIERS KWYN 
WEG IN EENSAME 

OPSLUITING 
Die sewe Dultse leiers wat in die internasionale tronk 

te Stlandau (binne die Russies-beheerde gebied) aangcho~ 
word, is besig om stadig maar seker weg te kwyn , ·anwet' 
hul swak gesondheid, en dit sal blykbaar nie meer lank 
wees voordat die dood sommige van bulle wat 'n lewens· 
lange vonnis uitdien, daarvan verlos nie, te oor.deel n.a A 'n 
Sapa-Reuter-berig uit Berlyn op gesag van dre mihtere 
ower held. 

onrus. 
Walter Funk en adm. Rader 

wat Jcwcnslange vonnisse uit
dien, sc gcsondheid bet sodanig 

Nasietrots, dis 'n ander ding verswak dat bulle eindc nie 
wat ons bier in Suid-Afrika mecr vcr kan wecs nie, volgens 
moet inpomp en invrywe in 'n 'n berig. Rader is reeds 70 jaar 
dee! van die mense, blank en oud en sal moontlik 'n opcra
nieblank. \Vat 'n verskil sou sic vi r 'n brcuk moet onder
dit nic al in toestande gebring ' gaan. Dit word bcskryf ,as 
hct nic as ons meer nasiebewus baie crnstig," volgens 'n Arne
was en meer nasietrots besit het rikaansc doktcr wat hom be
nie! Dit sou 'n hele paar handel. Funk se gesondhcid 
wetgewings wat daar staan tot het so vcrswak dat hy daagliks 
ons eie skande onnodig gemaak die bystand van 'n geneeshccr 
het. Ons moet nasietrots prcck nodig hct. Hy het reeds moed 
vroeg en laat, ons Boerc hct opgegec. 
maar 'n paar dinge om ons oor Verder is groot-admiraal 
tc skaam, maar baie om mec te Karel Donltz, wat 'n vonnis 
spog - nic so dat dit vir an- van ticn jaar uitdicn, ernstig 
der tot 'n walging word soos sick. Hy ly nan sy hart en 
een wat hoogmoedig is nle, rumatlck, en volgcns die berig, 
maar op so 'n manier dat alma! Is dlt moontlik dat hy nie sy 
hicr in Suid-Afrika sal voel ticn jaar vonnis sal kan uit
dis die regte weg en gesind- dien nic omdat die dood tusscn
heid, en dit moet so aansteek- bei sal tree. 
lik werk dat elke nasic hier 
sal uitroep, ek is dit en niks 
anders nie, en ek handhaaf die 
tradisies en sedes van my voor
vaders: mits dit strook met die 
Calvinisties-christelike Jeer en 
!ewe. Dis wat ons moet pro
pageer, om hier gelukkig te kan 
!ewe. 

HESS 

Rudolf Hess verkeer geeste
in 'n swak toestand. Hy sit 
gedurig in die verte en staar 
en Is vinnig besig om uit tc 
teer. Ten spyte van sy rit 
gcdurcnd<' die oorlog na Engc-

land, en sy oenskynlikc ontrou
heid aan Hitler, vertel die pcr
sone wat met hom in aanraking 
kom dat by nog steeds van 
Hitler as ,Der Fuhrer" praat 
en aan hom getrou is. 

Drie van die lcicrs verkecr 
in redelike mate van gesond
heid. Hulle is Speer, Von Schi
rach en Von Neurath. Laasge
noemde is reeds 73 jaar oud. 
Von Schirach is dertig jaar 
oud en dien 'n vonnis van 20 
jaar uit. Hy was voorhecn 
Hitler se jeugleier. 

Von Neurath is die bcstc pri
sonier van alma!, volgens die 
bcrig. Van hom word vcrtel 
dat hy altyd 'n ,.perfektc hccr" 
is en dat selfs die Russe agting 
vir hom het. 

EENSAA:'\1 

Die daaglikse lewe van bier
die prisoniers is eindeloo-. t't'n
tonig. Bulle verkeer in et'nsame 
opsluiting en is g~huisves in 
die deel van die tronk waar die 
kleinste selle i!l. Hulle mag ai
leen gesels as bulle werk en 
mag slegs een maal in twe~ 

maande 'n besoeker ontvang. 
Hulle ontvang gerantsocnccrdc 

Aanklagtc teen die pcrs word 
ook gedocn dcur mnr. J. P. 
Cope, uitvocrendc dircktcur van 
,The Forum", in 'n artikel wat 
hy vir Student Review geskryf 
hct. 

Jly erken dat daar tot. 'n 
groot mute 'n monOJ>Olie in die 
Engt>lse kot>rantwereld bestaan 
wat oorsaak is dat daar min 
rcdak!>iont>lt' vryheid in die 
Engelfote pt>rs is. Van clie Afri
kaanst' pers sf. hy dat koerante 
n ic onpartydig teenoor die poli
tiek !>taan nit' t'n dat die meeste 
\'an d ie joernaliste in die eerste 
p lek politic! is en dan joema
lh.te. Dit is ,-erul die geval, se 
by, met die lllusionaliste. 

Rudolf He!>s 

kos wat in Duitsland geprodu
secr word en moct in die tuin 
van die tronk wcrk. Elke week 
doen twcc van die Duitsc leiers 
die wasgoed van a! die gevange
nes. 

Daar word besondere voor
sorg gctt·cf om te verhoed dat 
bulle sclfmoord pleeg en in die 
scllc- dra hulle dun sagte klere. 
Sclfs hul kousbande word weg
gcnccm as hulle opgesluit word. 
Net cen van die gevangenes, 
Donitz, mag botter kry- weens 
gcsondhcidsoorwegings. 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgers, Grafsteenmakers, 

Begrafnisversekeraars 

Bloemfontein Pretoria 
130 Takke 
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TAJU.EF VIR OEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES: 
Hulllboadelll<e Kennisgewtnrs : 

(Verlowlng, buwellk, geboorte, aterfgevaol, In memorlt.m, cetukweaalng, 
eaa.) 1d per woord; minimum 3/· per plaalng. Voorultbet&&lb&&r. VIr 
berballngs 25 pat. t.Cai&C. 

O.B. LOOF £1,000 UIT VIR 
HandHa&d.-utenaiH: 

Eerate pla.slng, 2d. per woord. VIr berballnga 25 pat. afllac. 
IDteken&eld op .,Die O.B." (ve,.kyn weeldlkl): 10/· per j&&r of 5/- per 

8 munde. Voorultbeta.lb&&r. Stuur adverteaalegeld en beatelllnp na Poabua 
28, Stellenbosc:b, en Jntekengeld na l'oebas 14.11, Kaapetad. 

SKAKELBEWYS 
• 

Dlt gebeur nog byna. da.a.gliks da.t buitesta.anders, en 

BOME, PlANTE EN SAAD 

BESTE OESERTD'ISEERDE O&O:£N· 
TEa.lAD.-Pr)'alya verkrnbaar. Beatel 
&1 u benodlgdbede K.B.A. van: PRE· 
IIJ.J)R8, SCHOEMANSHOJ!:K. 20/8/TK 

Rusland Kry 
Wapenfabrieke 

selfs goedgesinde persone buite die Ossewabra.ndwa.g 
na.vraag by O.B.-offisiere en die boofkwa.rtiere doen na die 
wa.arbeld van die ,skakel"-flulsterstories wat die afgelope ' 
vyf-ses ja.ar deur mede-Afrikaners teen die persoon van 
dr. Hans van Rensburg die wereld ingestuur is. 

ROOSBOOlll'IES, WINOEBDSTOK
KU:;S, Ens. vir 1948·planttyd. Skryf 
om gratis pryslya t.t.n LA MOTTE· 
KWEKERY, P.K. LA lo!OTTE. 

18/2/TK 

UlSAAD. - Van en Ooewennents
ceaertlflseerd. Australlese Bruin 6/· per 
lb. Vrooo Kaapse Plat 7/6 per lb., 
Silver King 8/· per lb. - KARROO 
SAAD VERSPREIOER8, Po1bus 107, 
OUDTSHOORN. 18/217 

GEHENG 

1\let die Kommunistiese 
staatsgreep in Tsjeggo-Slowa
kye, bet Rusland daarin geslaag 
om in besit te kom van die w~ 
reid se grootste wapenfabrieke, 
nl. die bekende Skodawerke. 
Die ,wapenryk" bestaan uit 86 
fabrieke en bet voor die oorloc, 
voordat Hitler gelas bet dat dit 

Ten elnde hierdie gcweten
lose kwaadstokery vir goed die 
nek in te slaan, bet die O.B.
Hoofkwartier te Johannesburg 
'n vlugskrif uitgegee waarin 
.£1,000 aangebied word vir die 
skinderbek wat ,.bewyse" kan 
lewer dat dr. Van Rensburg 
met genl. Smuts skakel of 
geskakel bet. 

oBAl"STEEmiA..KEBS. _ vtr ge- nog meer wapens moet maak, 
waarborgde tevredenbeld tree In ver· reeds veertien persent van die 
biDding met die 8.A. OJUFSTEEN wereld se wapens opgelewer 
EN MONUMENTWEBKE (EIENS.) , ' 

Daar is vera! twee stories wat 
by hicrdie volksverdelers en 
kwaadstokers popul~r Is. ,.Eer
stens sou dr. Van Rensburg 'n 
pensioen van £2,000 per jaar van 
genl. Smuts ontvang om die O.B. 
te verraai. Tweedens, bet die 
skinderbek vertel dat by self, of 
'n vriend van hom, of 'n vriend 
van een van sy vriende, in die 

JJl'K. van Voortrekkerwec 380, llilait· Die fabrieke is nog beslg om 
land. (Onder peraoonllke undag van wapens te maak. ~{aandellks 
ona Beat.-Direkteur, mor. Jannle 
Ctllle). Teletooe-II·U20 eo 6·02823. word daar 25 miljoene patrone, 

IJilOZN&I:,PAil&80:8. Ondeuteun u 
mede·Atrtllaner en weea veroeker van 
411 belte dlenate bJ' VOORTREXXJ:R 
U:OJ:NHOSPITAAL, I.&npt.raat 291, 
J[AAJ'8'l'AD. roon 101M. 687t/Je 

VAN'S OONClBETE PRODUCTS 

ALLEBLEI - Waterspoel-rtoolatel· 
sell, vloertel!la eo gepolltoerde ter· 
rauo-kombuleopwaatt.rela en artlkela 
eaaensleel vir ,;er1er, blgleoe en net
held. Volle besonderbede lkrywe:
VAN'S OONOBETE PRODUCTS 
(ED)lS.) BPK., Ct.rlat.r&at 574, Pre· 
tort&. 3/12/TK. 

MEUBELS 

HZUJJELS. - Beter meubela teen 
bllll1ter pryae. BabawaentJies, stoot
tu.rretJiee, drlewlele, llnoleuma, tapyte 
eu. ook &ltyd In voorraad. Oeen 
Kat&logua. lo!eld w&&rln u belangatel. 
-VISSEB-HZUJJ&LS, Langatr&&t 291, 
Kaapat&d. 3/12/11. 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-ln1J:enleura, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en berate~ Radio' a eo Elektrleat 
Toeetelle. oeregtstreerde Elektrtaltelt.t· 
aannemera. Foon 9·8435. 

80UT TE KOOP 

JJOEKZ-P.uua:T. - Nece Mltkl w1t 
vee- en 100 lb. tyn botteraout U·lO.O. 
Nere aalr.ke •neeuwlt en 100 lb. tyn 
botteraout .£2-13·8. Vry getaal aout· 
werlr.e. Beotel: KOMDTlil. MEV. lo!AR
TJII VENTER, P/1. No. ' • Arbtld.lloon, 
BLOJilMFONTEIN. 21/6/TK 

SOUT om te Jewer ult voorraad op 
t.anvr&ag van pryse.- S. J. DE BEER, 
Soutwerke, P.K. FLORISBAD. 

24/3/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

BBANDROUT. - W.ttle, 9 dulm 
cesa&g, 14/- per ton, apoor llilolllaalma· 
aylyn, oor Greyton. Pr)'se vir pale, 
droppers, ens., op t.t.naoek.-HENNIE 
MENTZ, Prlvaata&k, Greyton, Natal. 

28/l/TK 

DRINK- • EN KOSBAKKE VIR 
I'J.UIJ\IVEE. - 004'10 Nuus, Brand· 
wagte! Vir lewenalange gebrulk. Mak· 
Ilk akoongemaak. Drink· eo kosbakke 
vir boenders, varke eo bonde. Gemaak 
van bus· en trok·comlastlekb!Mlde. 
Ekstra groot 12/6, croot 10/·. Soutlek, 
otoepblomplante en vroet! groentesud
plantjles, 7/ 6. Spoorvrag gering. -
D. C. VAN DER WALT, Poaaak X54, 
BLOEMFONTEIN. 24/3/4B 

JAORONJ)t~. - Kom Boere en boa· 
bokjagters, hler Is hulle. Jakkalsbonde, 
Foxhound x Terrler-bondjles. Een week 
oud en kan oor •n maand argelewer 
word. Prys £1/10/· vir reuns. Ouers •n 
plesler om te slen wanneer bulle In aksle 
Ia, vang enlge jakkale of rooikat. -
J. J. BEYLEVELD, Tweeronteln, P.K. 
Ryno. 24/3/2 

SPEEL<;KEIE. - Bottelvormlg teen 
3/9 per paar. Kopekele 4/ 6, Agtkantlge 
'!>/· per pur onderakeldellk. Don.kle
awlncdll teen 6/· eo mullswfnJ"dll 5/ 8 
een trek. K.M.B. - KOOS BOTHA, 
P.S. Serpentine, George. 3/3/9 

J' eraeker u Toekom1 
deur die Elenaar te word van 

VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 

* WOO.NHUISE 

* PLASE 
* BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 

Raadpleec-

J. (Kotie) THERON 
P011bua '78 Foon 0028 

DROXLEY-GEBOU, KUSWEG. 

pylbomme en 1,000 brengewere 
vervaardig. Verder produseer 
dit ook landbougereedskap, lo
komotiewe, ens. Die meeste 
hiervan gaan na Rusland. 

E.NGE.LAND SKOP 
KOMMUNISTE. UIT 

STAATSDIE.NS 
Die Britse regerlng bet besluit om die staatsdiens te 

suiwer van Kommoniste en Kommunistlese lnvloede. Hierdie 
besloit wat deur Attlee aangekondig Is, beteken da.t onge
veer 900 lede van die Kommunistiese Party en sowat 10,000 
simpa.tiseerders deur die speslale speurdiens ondervra en 
moontlik uitgeskop sal word. 

Die aankondiglng in die laer
huis bet 'n groot storm veroor
saak en sommige van die Kom
munistiese lede ln die raad bet 
sommer wecgeval met die Kom
munistiese volksHecL Nieteen
staande die teenkanting is die 
regering egter vasbeslote om van 
d ie Kommunlste ontslae te raak. 
In gevalle waar geen ander 
werk vir bulle gevlnd kan word 
nie, sal bulle In die pad gesteek 
word. I n ander gevalle sal bulle 
van een werk na die ander 
verwyder word, waar bulle mln
der gevaarllk sal wees. 

Sommlge van die bekende 
Kommunlste, soos prof, Haldane, 
wat besig Is met belangrike na
vorsing vir die Brltse regering, 
sal egter toegelaat word om met 
hul werk voort te gaan. 

GEHEIME SPIOENASIE 

Die geheime speurders, be
kend as die N.1, sal eers die 
lede van die Kommunistlese 
Party onder hande neem en 
dan al die duisende slmpatiseer
ders. Die speurdiens beskik oor 
inligting oor die privaat opinie 
van elke amptenaar en sal daar
volgens handel. 

Die sulwering sal alle afde
llngs van die staatsdiens raak
van die hoogste tot die laagste 
betrekklng. Dlegene wat betrok
ke Is by die geheime kodes, sal 
speslale aandag geniet. Ook sal 
die kontrole oor atoomgehelme 
verskerp word. 

WAT 
S.A. 

KONING 
GE.KOS 

HE.T 
Ten einde Britse sentiment 

In Sold-Afrika aan te wakker, 
het die Unie-regering £418,000 
verlede jaar aan die konlngs
besoek spandeer. Dit Is slegs 
die regstreekse uitgawes, vol
gens die Oudlteur-gcneraal. Dit 
sluit uitgawes vir sekere dlen
ste wat nie bereken kan word 
nie uit. Die Spoorwee aileen 
bet .£145,000 bestec. As die uit
gawes van stadsrade, wat ook 
met belastinggeld gespeel bet, 
bygereken word, sal die koste 
seker dubbel soveel wees. 

VREEMDELINGE HITS 
DIE.FSTALLE. AAN 

Die misdaa.dtoena.me in ons stedelike geblede word 
boofsa.akllk toegeskryf aan die groot aantal vreemdelinge 
wa.t die afgelope vyf, ses jaar in die Unie a.angela.nd en 
bulle in die kleinhandel begeef bet, na. 'n bekende speurboof 
ons verteenwoordiger meedeel. 

Die speurdiens voel verontrus 
oor die toenemende getalle blan
ke misdaad. Die dlefstal Is hoof
saaklik tot klere, voedsel en 
juwele beperk en, na gemeen 
word, daar bale persone hlertoe 
gedryf word om 'n bestaan te 
maak. Hoewel dlt nle maklik is 
om die persone wat agter hierdie 
georganiseerde lnbrake sit aan 
die man te bring nle, word ver-

praktyk minder algemeen. 

STRAND 

I moed dat dit uitlanders is. Voor 
-------------- die oorlog was hlerdie soort 

Tot dusver bet geblyk dat die 
meeste van die klerasie wat In 
Kaapstad gesteel word en nle 
bier opgespoor kan word nie, 'n 
tyd daarna in die naturelle-ge
biede In klein winkeltjies te 
koop aangebled word. Leidrade 
wat gevolg word, lei in hierdle 
rigting maa} dit is nie altyd 
moontllk om die medepllgtiges 
te betrap nie omdat bulle ultge
slape Is, aldus ons segsman. 

leer was en moes wagstaan by 
die hekke van genl. Smuts se 
plaas, Irene. Elke Donderdag
aand om nege-uur, vertel hy, bet 
dr. Van Rensburg opgedaag en 
is hy toegelaat om genl. Smuts 
te besoek." 

DIE SKADE 

Die O.B. bet hom in die ver
lede nle veel aan hierdie stories 
gesteur nic, en omdat tiendui
sende Afrikaners vir sewe jaar 
lank Hans van Rensburg as 'n 
getrouc en baie bekwame kame
raad leer ken bet, gaan hierdie 
stories ook nie meer skade aan 
ons volksaak doen as wat dlt 
reeds verrig bet nie. 

Feit is egter dat die sterkste 
nasionale front wat die Alrika
nerdom nog geken het, die kom
binas ie H.N.P., O.B., F.A.K. en 
R.D.B., deur hierdie skinder
bekke verbrokkel is . . . . nie 
deur die vyand papgeslaan nie, 
maar van binne vernietig • . . . 
en die mond van hicrdie laste
raar is nog nie stil nie. 

.,Die O.B. soek al ses jaar lank 
na hierdie meneer wat wag ge
staan bet by die hekke van 
Irene en wat dan getuie sal 
wees dat dr. Van Rensburg met 
genl. Smuts skakel, en met hom 
wll die O.B. ' n oorecnkoms aan
gaan. 

~'BOD 

,As by kan bewys dat sy 
storle waar is, dan cee die O.B. 
hom !1,000 - en on" sal ~u 
afreken met dr. Van Rensburg. 

.,As by die bewyse nie kan 
lewer nie, dan kom 113 hy soos 
in die dae van Oom Paul, vir 
25 houe sondcr tel, met 'n goeie 
seekoeisambok," lui die vlug
skrif. 

,.As u wil help om hierdie 
kanker van agterdog uit ons 
volkslewe te sny, se dan aan die 
skinderbek dat datu \'ir hom 
£1,000 by enige O.B.-hoofkwar
tier wag, mits hy baie seker is 
van sy saak.'' 

PENSIOEN 

En dan is daar die pensioen
storie van £2,000. 

In 1938 - 'n jaar voor daar 'n 
O.B. was is deur die regering 
'n wetsontwerp ingedien, nl. die 
Pensioenaanvullingswet 1 9 3 8 
waardeur spesiale voorsiening 
gemaak is om aan dr. J. F. J. 
van Rensburg, wat uit die 
staatsdtcns oorgeplaas is na die 
betrekking van Administrateur 
van die O.V.S., 'n pensioen toe
geken word. 

Indlen dr. Van Rensburg as 
sekretaris van Justisie sou aan
bly (en by kon aangebly bet as 
by so verkies bet), dan sou hy 
soos enige ander staatsampte
naar geregtig wees op 'n pcn
sioen wanneer by uit die dlens 
tree. 

1\laar omdat die regering hom 
wil oorplaas na 'n nie-ampt.e
naarsbetrekking, word die Par
lement gevra om vir hom voor
siening te maak soos wat by 
kragtens die landswette op 
gere~rtig sou wees as by aan
gebly bet as staatsamptenaar. 

WIE DIT GEGEE JIET 

In Hansard <Volksraadsnotule 
van 20 September 1938 - Prys 
1/-) vind ons dat die volgende 
Parlementslede vir die pensioen 
gestem bet: 

Gilson, L. D. 
Alexander, M. 

Ontstaan Van 
K.G . se 

Pensioen 
Allen, F. B. 
Badenhorst, C. C. E. 
Bain-Marais, C. 
Bekker, S. 
BOLTl\IAN, F. A. 
Bosman, P. J. 
Bowie, J. A. 
Bowker, T. B. 
Clark, C. W. 
CONRADIE, J. H. 
J obnson, H . A. 
Jooste, J. P. 
Joubert, F. A. 
KEl\IP, J. C. G. 
Kentridge, M. 
Klopper, L. B. 
Labuschagne, J. S. 
Lawrence, H. G. 
Conradie, J. M. 
Conroy, E. A. 
Deane, W. A. 
De Bruyn, D. A. S. 
De Kock, A. S. 
De Wet, H. C. 
I;>e Wet, J. C. 
Dolley, G. 
Van der Merwe, N. J. 
VAN DER 1\IERWE, R. 
Du Toit, P. P. 
ERASMUS, F. C. 
Faure, P. H. B. 
Liebenberg, J. L. V. 
Long, B. K. 
LOUW, E. H . 
1\IALAN, D. F. 
Moll, A. M. 
Mushet, J. W. 
Steyn, C. F. 
STRAUSS, E. R. 
Fourie, J. P. 
GELDENHUIS, C. H . 
Gluckman, H. 
Grobler, J. H. 
Havenga, N. C. 
HAYWOOD, J . J , 
Henderson, R. H. 
Heyns, G. C. S. 
Hirsch, J. C. 
Hofmeyr, J. H . 
Payne, A. 0. B. 
Raubenhelmer, I. v. W. 
Rooth, E. A. 
SAUER, P . 0. 
Schoeman, N. J . 
Smuts, J. C. 
Steytler, L. J. 
STRYDOl\1, G. H. F. 
Stuttaford, R. 
Sutter, G. J. 
Swanepoel, A. J. 
Trollip, A. E. 
Van Coller, C. M. 
Van der Merwe, H. A. T. 
VAN ZYL, J. J. M. 
Venter, J. H . P. 
Verster, J. D. H. 
Vlljoen, D. T. du P. 
Viljocn, J. H. 
VOSLOO, L J. 
Wallach, I. 
WARREN, S. E. 
WILKENS. JACOB 
WILKENS, JAN 
WOLFAARDT, G. van z. 

Teen die Wet bet gestem: 

Acutt, F. H. 
Christopher, R. 
G<>ldberg, A. 
Hooper, E. C. 
Madeley, W. B. 
Marwick, J. S. 
Neate, C. 
Shearer, V. L. 

M. 

Lede wle se name nie genoem 
word nie, was afweslg toe die 
stemming plaasgevind bet. 

Die name wat In vet letters 
gedruk is, is die name van lede 
van die Herenigde Nasionale 
Party wat vir die wet gestem 
bet. 

Dr. van Rensburg trek dus 'n 
pensioen van £4.'78/13/- per jaar 
WAAROP IIY AS STAAT8-
Al\IPTEN AAR GEREGTIG IS, 
kragtens 'n spesiale wet, Nr. 21 
van 1938, waarvoor ook die 
Nasionale Party gestem bet. 

Hierdie vlugskrifte is gratia 
by alle O.B.-hoofkwartiere ver
krygbaar. 
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Onderpresident En 
Kommandant Generaal 

Op 27 Maart 1900 was die heengaan van Generaal 
Piet .Joubert 'n gevoelige slag vir die burgers in die veld 
sowel as vir die hele volk, want in tye van gevaar kon 
daar altyd opgesien word na hom, om saam met Pres. 
Kruger, die storms te trotseer. 

Ons Volksbeweging het weer die herdenking van die slag 
van Amajuba 'n vaste instelling onder ons gemaak, en 
daarmee ook die verering van die Boere-aanvoerder, generaal 
Petrus Jacobus Joubert. Waar ons na president Kruger 
opsien as die volksleier gedurende die moeilikste jare van die 
Republiek, sien ons generaal Joubert as twecde grootste 
figuur en Opperbevelhebber van die Strydmagte. 

Gebore in die Kaapkolonie op 20 Januarie 1831, was hy 
ook 'n Voortrekkerseun en bet dus aldie ontberings verbonde 
aan die stigting van die Boere-republieke, saam dcurgemaak. 

Tydens afwesigheid van president Burgers na Europa, 
was hy vir 'n tyd 'n waarnemende Staatspresident. Na die 
anneksasie is by tweemaal afgevaardig om met die Britse 
Hoekommissaris te onderhandel, en bet ook eenmaal vir 
president Kruger na Europa vergesel om die Republiek se 
saak aldaar aan die Britse regering voor te le. 

EERSTE VRYHEIDSOORWG 

Nadat hierdie pogings almal op mislukking uitgeloop bet, 
bet by as lid van die Driemanskap, 'n toonaangewende 
posisie beklee tydens die Eerste Vryheidsoorlog. Onder sy 
Ieiding is gevegte op die Natalse grens, insluitende Amajuba, 
in die guns van die Boere beslis. 

Ook na die oorlog speel hy 'n belangrike rol in alle 
politieke aangeleenthede, en was o.a. Kruger se teenkandi
daat in aldrie die presidentsverkiesings. Hy geniet egter 
altyd die hoogste vertroue van sy volk, dien op verskeie 
belangrike kommissies sowel as op die Uitvoerende Raad, en 
beklee meer as een uiters vcrantwoordelike pos, o.a. die van 
Onderpresident. 

Om gesondheidsredes moes by die kommando's verlaat 
tydens die Anglo-Boere-oorlog en terugkeer na Pretoria, 
waar hy op 27 Maart 1900 oorlede is. Sy naam leef egter 
voort en die nageslag sal in hom altyd sien 'n steunpilaar 
van die Suid-Afrikaanse Republiek. 

. 
AGTE.RGROND VAN 

SLAGTE.RSN E.K 
9 Maart 1816 

<Vervolg) 

Prinsloo was nle familie van 
die Bezuidenhouts nie, maar sy 
doe! was die van 'n politieke 
verset. Hy gaan nou ook by 
die mense rond en s6: ,.Jaag die, 
Engelse uit die land". As redes 
meld hy dat die erfpag verhoog 
Is en dat die Engelse regering 
die Hottentotte voor die blan
kes trek. Die wrange vrugte 
van die Londense sendelinge is 
bier duidelik te bespeur. 

gegroei bet, probeer nou op eie 
kragte staatmaak. 

VERRAAD 

Die opstandelinge het nou be
sluit dat Prinsloo die Ieier sou 
wees. Op die 9de November 
1811S het die groepie vergader 
In die huis van Diederik Mulder, 
wie se broer Jan, met 'n brief 
gelas was na 'n brocr Jacobus 
Krugel, wat groot invloed ge
had het. Die brief was onder
teken deur Prinsloo en bet hom 
met bulle planne bekendgestel, 

HUL GETALLE GROEI AAN nl. om die Hottentotte en Britse 
regimente te verdryf. Intussen 

Hendrik Prinsloo en Johannes het 'n spioen reeds die outori
Bezuldenhout kry nou nog die teite verwittig van Frans Ma
ondersteuning van Theunis de rais en Cornelius Faber se sen
Klerk, Cornelis Faber, Stefanus ding na Galka, en nou beveel 
Bothma, en Abraham Carel Diederik Mulder sy broer Jan 
Bothma. Op 'n vergadering be- om die brief aan veldkornet Ste
sluit hul om 'n deputasle na fanus van Wyk van die Tarka 
Galka te stuur. en sy hulp te af te !ewer, wat by ook gedoen 
probeer verkry. Galka was eg- bet. 
ter bang om sy ondersteuning Van Wyk bet hierdie brief na 
te gee en kyk eers die kat uit die landdros in Cradock geneem, 
die boom voordat by handel. wat dadelik die outoriteite te 
Indien hy sou ingewilllg het, Grahamstad daarvan in kennis 
sou die daad van die groepie gestel bet. Op die mOre van 
manne nog erger gevolge gehad 12 Nov. het 'n regiment pan
bet, want dit sou beteken dat doers onder Engelse o!fislere 
die Xosas weer opnuut die Suur- Hendrik op sy plaas gearresteer. 
veld sou bewoon bet. Die op- ~ Willem Krugel, Jan Bezulden
standellnge, wie se getalle teen bout, T. de Klerk en Nicolaas 
die tyd tot plus-minus 60 aan- (Vervolg in volgende kol.) 

Maak 
Met 

Reen 
Ys 

Die eerste procfneming om 
reen te maak In Noord-Trans
vaal, het verlede week geslaag 
toe 'n reenbui oor die Sebedlela
lemoenplaas uitgestort het. Droe 
ys Is deur 'n Amerlkaanse des
kundige uit 'n vllegtuig op wolke 
gestrooi, en 'n moo! bui bet ult
gesak. Dit is gedoen op versoek 
van die Sebediela-maatskappy. 

(Vervolg van vorlge kol.) 
Prlnsloo het daarop na Van 
Aarde se plaas gegaan met bul 
aanhang om Kapteln Andrew te 
vra om Hendrik los te laat. 

JAN BEZUIDENHOUT 
GEDOOD 

Terwyl hul nog hler getalm 
bet, het luitenant Cuyler met 30 
burgers onder Kolonel Nel, en 
40 dragonders onder majoor 
Fraser, op die 18e November na 
Slagtersnek opgeruk, waar hul 
die opstandellnge verras bet. 
Na 'n paar dae bet hul hler 
gebly en toe bet Krugel en 17 
van sy trawante hul gaan oor
gee. 

Maar Jan Bezuldenhout het 
in die rlgti!lg van Kafferland 
gevlug; hy is deur kommandant 
Nel agtervolg. Terwyl Jan, 
Faber en S. Bothma by 'n fon
tein uitgespan het, is hul verras 
deur die dragonders en die twee 
laasgenoemdes gevang. Toe Jan 
egter sien dat die Hottentotte 
gestuur is om hom te vang, het 
hy dit as 'n te groot vernede
ring bcskou en begin vuur op 
hul. Nadat hy, ondersteun dcur 
sy vrou Martha en sy twaalf
jarige seuntjle Gerrit, een Hot
tentot gedood bet, word hyself 
dodelik gewond, waarna sy vrou 
en seuntjie hulself oorgegoo het. 

DIE VONNISSE 

Die getal van die gearresteer
de J'ersone het nou tot 39 ge
styg en hul Is na Uitenhage 
gestuur om voor 'n spesiale hof 
verhoor te word. Die regters 
was Pieter Diemel en W. Hid
dlngh. Die vonnlsse Is op die 
22ste Januarie 1816 gevel: 

(i) Hendrik Prlnsloo, Corne
lius Faber, Theunls de Klerk, 
Stefanus Bothma, Abraham 
Bothma en Willem Krugel is 
ter dood veroordeel en hul moes 
te Slachtersnek gehang word; 
(II) Martha Bezuldenhout is uit 
die distrikte Graaff-Reinet, 
Uitenhage en George vir lewens
lank verban; (iii) die res (32) Is 
gevonnls om die voltrekking by 
te woon, sommige is verban, an
dere het tronkstraf ontvang, en 
party moes boete betaal. Op aan
bevellng van Cuyler Is die von
nls van Krugel versag tot ver
bannlng. 

Op die 9de Maart 1816, is die 
vonnls in teenwoordigheld van 
'n groot aantal toeskouers te 
Slachtersnek voltrek deur Cuy
ler: Nadat die toue vir die eerste 
keer gebreek het, is die halfver
wurgde mans weer aanges~ om 
die stroppe om te sit . . . . 

Vandag eer ons bierdie mar
telare as kampvegters vir die 
blanke beskawing in Suld-Afri
ka. Die optrede van die rege
ring, en sy onregverdige vonnls
se, getulg egter meer as ooit 
dat die Britse heersers die Afri
kanersaak nie in die minste be
gryp het nle - volgens getule
nis van die sendelinge was die 
Boere mos die opstokers op die 
grens, en wat Is dan verkeerd 
met gelykstelling van blank en 
nie-blank?!! 

E.rvarings uit die Stryd : 

IN DIE 
Feitlik al die beroepe in die 

land was In die kamp verteen
woordig. Toe ek daar aankom 
was ons ongeveer 260, en onder 
bulle was daar predlkante, dok
ters, doktore, advokate, en pro
kureurs. 

Die kamp was onder die be
stuur van 'n sekere Kolonel van 

'Deur K risjan 

Rensburg wat weer onder Kolo
nel Stricklin gestaan het. Daar 
was gedurig wagtc met gewere 
6m die kamp opgestel en binne 
was ongewapende wagte. Hulle 
bet gedurig tussen die butte 
deur beweeg en probeer vasstel 
of alles nog pluls was. Een 
van bulle bet ons die bynaam 
van .,Suutjies" gegec omdat by 
'n manier van loop gehad het 
wat ons met geen ander woord 
kon beskryf nie. Hy was se
kerllk die onpopul~rste van al 
die blnnewagte en was verant
woordelik vir die ontdekking 
van bale tonnels. 

Ons moet twee keer per dag 
op parade gaan om getel te 
word. Dan is ons in blokke op
gestel In rye van tien. As die 
getalle wat die kakles tel dan 
nie ooreenkom met die getalle 
van die kantoor nie, Is daar ge
soek totdat daar vir die ver
mlste(s) verantwoordlng gedoen 
kon word. Die parade Is om 
neenuur in die oggend en om 
vieruur In die middag gehou, 
en by hlerdle geleenthede is ons 
pos ook ultgedeel. 

KAMP 
ETES 

Die kos bet ons self gekook 
in die kamp se kombuis. Die 
staf wat hlervoor verantwoor
delik was, is deur die kamp be
taal - die owerheid bet ook tot 
hlerdie koste bygedra. In die 
tuintjies wat voor elke hut aan
gebring is, is 'n paar groente
tjles gekweek om die dieet aan 
te vul. Ons bet alma! saam 
gei!et in 'n groot eetsaal wat 
vas aan die kombuls gebou was. 

By die winkeltjie, of .,kan
tien", was allerhande goedere 
verkrygbaar behalwe drankies. 
Dit is deur die ge'interneerdes 
self gedryf maar daar is geen 
wlnste gemaak nie, behalwe om 
die kokke in die kombuis te 
vergoed. Langsaan die kantiert 
was die skool waar 'n aansien
like aantal vakke gegee is. 
Hiermee is bale van die kamp
inwoners besig gehou, want die 
tyd verveel 'n mens bale gou 
as jy niks te doen bet nie. Ons 
het ook 'n werkskamer gehad, 
maar dit het net vir 'n beperk
te hocveelbeid kl!rels plek ge
bied. Hierin is al die aan
denkings gemaak. 

Ons badkamers was bale sleg
te soort geboue waardeur ys
koue winde in die winter sny. 
Daar was slegs twee baddens, 
en origens stortbaddens - al
les op sementvloere. Gelukkig 
was daar warm water, maar die 
privaathuisies was uiters ellen
dig - ietwat agter die van 
Buchenwald. 

(Word vervolg) 

S.A. Druiwe Duhbel 
·so Duur In V.S.A. 

.. ~s In Engeland 
Nou dat die eerste besendlng Suid-Afrikaanse druiwe 

In Amerika verkoop is, blyk dit dat die prys wat ons druiwe 
daar behaal, byna dubbeld soveel is as waarvoor dit tans 
in Brittanje verkoop word. Nieteenstaande dit, word die 
grootste hoeveelheid druiwe vanjaar na Brittanje afgekeer 
waar dit bale goedkoper as verlede jaar verkoop word. 

Suid-Afrikaanse druiwe bet ISs. 
Sd. per pond in die V.S.A. be
haal terWYI ons druiwe teen 
sowat Z/9 per pond in •Brittanje 
verkoop word, na die sekretaris 

van die Sagtevrugteraad Die 
O.B. meedeel. 

Ons druiwe word vanjaar in 
Brittanje verkoop volgens die 
ooreenkoms waardeur Suid-Afri
ka .£80,000,000 aan Brittanje ge
leen bet, met die gevolg dat ons 

ONTWAAK ' • 
' 

waardevolle dollars weggooi in 
ruU vir goedkoop sterling. 

• 
<Deur 'n Boereseun van 15 

jaar) 

Wat kom so helder deur die 
nag? 

Wat groei van huiwerlng aan 
tot krag? 

Wat tril so dringend deur die 
duister? 

Wat boor ek so onrustlg fluis
ter? 

Fier, Vasberade, Trou 
.Clink die oproep, lank onrusti~r 

deur die kou. 

Deur die banke van die skemer 
roffel dof die trom 
En deur die nagtelik' getemer 
druk die onheil wat al nader-

kom. 

Ontwaak! Burgers van die 
Vaderland! 

Staan op! Elk man gord aan 
jou heupe die degen. 

AI Is ons klein, ons ele Is ons 
slel en nasiestand. 

Trek uit! Rol aan! Met wll en 
wapen! 

Duitsers 
Adviseer 

Britse Leer 
BrittanjE' bet Duitse krygsge

vangenes wat tegniese kennis bet 
van die winterveldtogte teen die 
Russe, ontbied om die Britse leer 
met raa.d te bedien oor oorlogs
voering In die winter. 

'n Versoek is uitgesaai aan die 
Duitsers in die kamp by Nor
thumberland dat offisiere en wa
pensmede met ondervinding van 
wapens en motorvoertuie in 
winterveldtogte, hulle asseblief 
moet aanmeld met die oog op 
raadgewing aan die Britse leer. 

Op 'n \rang of dit nie teen die 
Volkereg is nie, bet die Britse 
oorlogsminister geanhvoord dat 
bulle dit in elk geval doen. 



BLADSY AGT , DIE O.B.," WOENSDAG, 31 MAART 1948 

Advokaat John Vor~ter Feite Wys Dot 
Verduidelik Wat Gebeur Het Dr. Malan Nee 

Adv. John Vdr~lf• t• bet op ~u ~·ergadering verled~ Wocn,..dag op Brak· 
pan aang«•komlig dal h y nie meer 'n kandidaat ~· ir daardic kit·~fdeling 10al 
wee!'< ni«·. ..' n Mt·n~ kan helediging:oJ net tot op ·n ~ekere !'lladium sluk, en 
daarna nu• mt'~r nie," het hy onder under~ gese met verwysing 
na die Jw ... wa re wut nm H.l'\.P.-kant teen hom gemaak ie. lly h~t verklaar 
dat ~'>Y mmm dem· di.- Afrikanerparty as moontlik.- kandiduat ~enoem is -
en wt•l twf'f' keer - maar dat die H.N.P .-lciding dit a lhei ke re afgt'keur 
ht'l. 

LaaRg<'nocmdc hct brwccr gevange nisska p nie, maar ook ' rig sodnt d lt duidelik is dat adv. 
dat dMr 'n klousulc in die oor - daarna, vt•rruil ek nle v ir lGO Vorstcr deur alle nasionaalge
ecnkoms met mnr. Havcng•\ Is &etels in die parlemtmt n h•.'' sindes blnm• die kicsafdellng as 
waarin mnr. Havenga sou on- Spr. het by die Afrikan<'rpar- kandidant bcgeer word.· -<Korr.) 

Moes Gese Het 
Omdat dr. ~lalan t e k<>nne wou ~<'C dat dr. Van 

Rensburg op Stellenbosch 'n onwaarhehl kw~ t gerank hct, 
gee ons onder,taande OJI"omming \ an die feite omtrent 
adv . .John Vor!tter se kandidatuur in Bralq•an. 

e Dr. Van Rcnsburg verklnnr 
op Stellenboseh dat hy 'n tt•lc
g ram ontvanr hct waarln g<'· 
meld word dat dr. Malan adv. 

Vorstcr ·t·n mnr. Louis Boothn 
l'<' kandldntuur In B rakpan en 
Roodcpoort .. geveto" het. , 

dernec•m hct om nic 0.13.-lede ty aangcsluit om ook sy dec! 
wat lid van die A.P. Is, as kan- 1 aan die parlcmentere front te 
didatt• le lant beno<•m nit•. Spr. docn. Alma! was dankbaar vir 
ontkt>n t•Kt t>r tlat tluur ooit !.O die oorccnkoms tussen mnr. Ha
'n klou .. ul t> ingt'\"Ot'IC 1... \Vat vcnga en dr. Malan, en spr. 
\H•I gelwur h r t i" dat mnr. Ha- ondcrskryf dit 100 p<'rscnt. 
\ t'nl"ft, tor tlaar be" \Hulr t een :Maar omdat daar deur die 
M>krre na m e r;rmaak j,., be.,luit H.!ll.P.-leiding beswaar gcmaak 
h rt om d it n ie 'n "uuk \ -an is teen sy naam, is hy bclet 
sk euring tt> m;lak nl1•, e n bet hy om ~y dec! te doen. 

e Dr. .Malan ontkcn dnt hy 
hom ,'n vetoreg tocgei.:ien hct 

•••• ·~ • 1 • l!t;• w•• lll'. llll • . lli . II . II . JI · I · • . • • • • • of dit uitgl'OC'fen bet". 

OFFISIERE VAN GEBIED F :J • Mnr. Ben Schoeman, voor-

die 1111mt• laat ' uur t l'r\\ ille 
\ an d h• ...am ewerking. 

,Ek was bercld orn my dee! 
tc docn, het adv. Vorstcr gese, 
,maar waar die voorrcg om my 
plig tc docn, my ontse Is, waar 
nan my gesc is dat ck 'n strui
l<clblok is, tree l'k van die to
n<.'el en stel my nle vcrkiesbaar 
nie. Hy hct daarnan bygcvoeg 
dat hy knns gesien hct om mnr. 
Trollip in Brakpan 'n pak tc 
gee, en daarmec die Sappc. 

REGt:IT PAD 

Met vcrwyslng na die beswaar 
van H.N.P.-kant dat hy nie di<.' 
vlottendc Engels<• stem sou trek 
nlc weens sy JIOiilleke beleld, 
het adv. Vorster gcse: "Lnut 
m y ~tio dat ek nie """ een E n
gt'lsman in Hra kpun weet \\llt 
my nie r e.,prkh •t•r nie, omdu t 
ek 'n rrKUit p1Hl grloop h t't .'' 
Spr. sou , ·an sy heleid ook gren 
«~>hl'im rt·muuk ht't nie. II~ 

t;lo nan tl ie noodsaaklikheid 
\ a n parle mentflre ben-ormin r 
dr urdat 1l i<- fi te l.,el ,·an berOf'p!i
, ·crteenwoordiging inge\·oer 

• moet word. If~· glo n ie nun 'n 
dikta tuur n it•, m aar a a n \ern nt
woordelike lrierskup. Gent. 
~routs i!l n ie dl'ur d ie \·olk gf'
kiel> u... l'en.tt' minio;t er n it', 
muar dr ur die \ 'rrenigd e P u rty
koukuo;, ,,.Jy hrt 'n g rotr r dik
ta tuur ondt• r die pa rlemt'nh"' r<' 
stel11cl a !l ondt'r eni~ee a ndr r 
&telsel. lfoe i ~; on & rt'gto n il' 
' 'ertrap t' n dir brood uit on!t 
mond f{I 'IWC'm nie omdut dit' 
part~·e .,.•herr word' dt•ur kliE'
ke?" 

Adv. Vorstcr het gcs€! dat die 
Afrlkanerdom nog moct leer om 
soos die Jodc en Engclsc hul 
ondcrllnge gcskille tc vergeet in 
die aangcsig van gcmecnskap
like arevarc. In Brnkpan het 
die Afrikaners die lcs van eens
gesindhcid geleer. Spr. is 'n 
O.B. en oudgelnternl'crde en hy 
vrn nlc verskoning daarvoor 
nie. , I>ie liefde e n k a mrraad
fi>kap wnt E'k in din O.B. g~>

' ind h t't, n ie nllern t~ dt> ns m~ 

PRAATHUIS 
UITEEN 

Die vyfd<.' flitting van Sy Ma
jtslelt sc n<.'g<•nd<• Unic-parlc
ment het verlt>de Woensdag ten 
1-indc geloop. Die IPdc is uit
een met 'n bcscf dat baic van 
\tulle nie weer nn die praathuls 
sal tcrugkeer nie. l\finstens 19 
!cdc het tc kt•nne gcgce dat bul
le nic weer vcrkiesbaar sal wees 
nlc en het dus flmiat afskeld 
gt"!nccm van die parlement. On
dt"!r l)ullo Is daar tlen V.P .·Icdc. 
ecs Naslonnllstc, twec arbcl
de.rs en 'n naturclle \'Crl~n
woordlger. 

\'ERLORE 

Aile seksics van die kicsers
korps in Brakpan was op die 
vcrgndering tecnwoordig, en die 
algcmenc mening daarna was 
dat Brakpan maar afgeskryf 
kan word as 'n nasionale setel. 
Die optrcde van die H.N.P.-lei
dinr in Brakpan moct nood- • 
wcndig ook reaksie elders in I• 
die land vcroorsaak. Nadat adv. 
\ 'or..ter die ve rgad ering verlaat • 
h r t, i!> eenpa rig beltluit om 'n 
t t>lcgrnm a nn dr. i\fnla n t e s tuur 
Nl hom te \'ersoek om onmid
dt'llik in t e gryp en die saak 

• I sitter van die Transvanlse ad-
• ''ieskomltt"!c, verklaar: .. Die on-

-~- derhandcllngs bet ecnvoudig 
pla.nsgcvlnd op die grondslag 
van die onderneming deur mnr. 
Hnvcngn gcgec, dat gHn lid ,.an 
d ie O.U. U!4 A.P .-k umli<luat be-
no('m ... ut word n ie. 

e Ad\. \ 'orster \ l' rk laar dat 
li~ nnum t \\Ct'mn:l l dr ur mnr. 
11:1\t•nga tl:ln dit> II.X.P.-leiding 
genot•m il\ "" kandiduat . Dlllar 
d at d it ulb('i k r rr .,nfgek eur i!>", 
t• n dnt mnr. lluvrnga ten \ ille 
van d ill !lam ewerking c in delik 
k011 gt•grl' h E't. 

I~'LIGTI:'\0 

in die reine t e bring sodat a dv. 
\ 'or.tt>r as Afrikn nerpurty-knn
d iduat die stryd kan \"OCr. 

Die afdelingsbcstuur van die 
H.~.P. in Brakpan, het op ' n 
spesialc vergadering ' n dergc
like versoek aan dr. Malan gc-

(Unks ) GrblrdM\"t'ldprediker , prof. C. H . R a utenbach , \·an 
J>r<'toria. Prof. R tllltenbach 1!1 , ·erlede week m t>t mrrrde rhr id 
\"tm 11te mme tot rrktor van die UnivE'rsite it va n Pretoria bt' 
not·m . (RE'l{s ) IIOOflfeneraal P. de \V. Wiid van Oo, ·Transnt nl. 

e ' n Lid \ Un dit• A.P .-komi
t t't' ht•t t yd ens di t> onderhande
llngH by die Adjunk-K .G. kom 
l lll\ r ang dot>n of d ie bewering 
\1111 d r. ::\Ia lan a~t sou adv. 
\ 'on;ter in die tronk gewees bet 
en tla11rom onaunntt>mlik as 'n 
k nnd idaat is, korrt'k i.,, Die Ad
junk·K.G. on tk e n dir bewering 
t•n \ "Crkl11ur du t hy ~tlegs g e
inh•rnet'r was. 

••••• ·=- ••••••••••••••• l 

BOUBASE SE GEWELDIGE. e So\\t'l die (llunslik e H.X.P . 
us under naslonanlge..indt"! ei!t 
dnt a d\·. \ 'onter :as kandidaat 
m <Jet st:ann. 

WINSTE OP HUlSE e Op die llankondiging van 
nd\·. Vorster dat hy as onaf
hnnklikc gaan slaan, met die 
instemmlng van die A.P. -
"\t'rklaur Die T ra n!>\'aler in 'n 
hoof11rtikl'l dat in daardit ge
vu l dit• t.tltcl te rujC\ a l na d ie 
II.N.P. om oor te besliH. 

In Kaapstad !ooOWt'l as in Johannt'sburg it~ daar bouhal'e wat. om 
dit maar bag uit te druk. ontl!iuglike winste muak op elk~ gehou wat hullt• 
aflewer, en so meehelp om die houkot~te hoog op te ja. ' n Bekt'ndc h!nt· 
haa~,; ltet aan Die 0.8. verklaar dut ~y firma die afgelop~ tyd in staal ~a~ 
om, hehnlwe die vooruf herek.-nde wint~, nog ' n ek~,;tra wins van £1,000 op 
elke gehou hy hul wim1 te vo~g. Oi.-· ha~,;~ was so in hul skik met hi.-rdit• 
werk dat hul hul werkt~voormun twee ekt~tru vet honusse betaal bt't. 

e Adv. Vorster kondig aan 
dat hy gcen struikclblok wil 
wecs nic en daarom sy kandi
datuur lcrugtrck. Die betrokke boubaas dee! Die 

O.B. mcc dat wanneer hulle hul 
wins bcraam op 'n voorgesteldc 
gebou hulle aan neem dat elke 
arbcidcr 'n sekerc hoeveelhcid 
arbeid op 'n dag kan !ewer. 
Daarvolgens word bereken hoc 
lank die bouery sal duur <'n hoc
vee! aan lone betaal sal word -
afgcslen van die kostc van die 
boumateriaal. Maar by hierdie 
berekening word die maatstar 
van hoevccl werk elke ambags
man kan !ewer, doclbcwus laer 
geskat as wat dit in werklik 
heid sal wees. 

Hierdeur maak bulle seker 
dat dit onmoontlik is om 'n ver
lies te ly en is hulle vcrdcr ver
scker dat hulle ' n groot ckstra 
wins insamel. H icrdie bctrokke 
ondcrneming, wat reeds die af
gclope veertig jaar dwarsoor die 
land bekend is, het daar in ge
slnag om in die afgelope mann
de op minstens twec gcboue tot 
soveel as 30 persent ckstra wins 
op die beraamde lone van die 
arbeiders te maak. 

Dit bet oor die £1,000 op elke 
onderneming bedra. 

170 PERSE~T WIXS 

Gt-tuienio; wat in Johnnnt-<iburg 
inl:t'"amel is, bring- aan die Jig 
dat boubu~ •n grmiddelde win 'I 
\1lll ~,700 maak op elke buht 

wat 'lr £4,300 gt>bou word. Hul~~e 
wat \ ·ir 'n bc>drsg , .an fl,'l'OO deur 
'n wnynmnat11kappy ~tebou 1!1, i!l 
deur bouba"e wat ge , ·ra lA om 

V.S.A. Het 
Genoeg 

Atoom
Bomme 

Amt'rika maak tans soveel 
a toombomme dat hy enlge nood
to<'stand tegemoct kan gaan, bet 
'n gl•snghcbbcnde bron In Wash
Ington vcrklaar. Ulo vt•rvaardi
glng- vnn atoombomme wus nog 
noolt op ' n vredt>MtydMe basis nie. 
Sedert die Atoomwet in 1946 
nnngcn<.'em is, hct die kommissie 
wat behecr h<.'t oor die maak van 
ntoombomme, genoegsamc hoc
welhcid geld ontvang om aJles 
vlot te laat vcrloop en nog ver
bcterlngl aan te bring. 

I ntussen Is ook aangckondig 
dat die Amf!rlkaansc Jeer met 
ongevccr 600,000 of 900,000 ver 
groot sal word. Manne tussen 
19 t•n 25 jnar sal opgcrocp word. 
'n Mnksimum van d r ie miljocn 
snl deur diP huidigc oproeplng 
vir dienspllg gcraak word. 

daarvoor te tt'nder, t.-r n £ 1,'!00 
en £4,500 gekwoteer. 

H ierdic huisc bestnan ult 'n 
voorkamcr, eetkamer, twee 
slaapkamers, 'n badkamer, kom
buis en die nodige bultchuisc. 
Verbasing is uitgel;prcck dat die 
boubase wat daarvoor gekwoteer 
bet meer as £4,000 kon vro.. Daar 
word op rewys dat indit·n hulle , 
£2,700 gevra hct, hullt"! nog 'n 
,.rcdclikc" wins van £1,000 sou 
gemaak het. Tans is die wins 
om en by 170 persent. 

e In Seplt•mbcr vcrlede jaar, 
na di<• oorecnkoms met mnr. 
Havenga, dien dr. Malan 'n 
voorstcl In op sy kongrcs waar
in onder punt drie \'Crklaar 
word: 

,.Gt'l'll lid \Un d it J•urty \\ a t 
ool' nog lid 'un die O.B. i,, mug 
as IIIDII!Hl rner vun die Party 
~t·kles \\ Ord nie. OmJ~r .amps
drser' \lord ook inl{t'-"luit alle 
Parlements- e n P ro' iru.iale 
R nndslede e n K.\~I>IDATE 
\\'AT I)EtfR DIE PAnTY OX
J)f:WSTEUN WORD (soos in 
n rukllllll - R ed.)" V .S.A.-Leer 

Bly Nou In . 
Duitsland 

Die Amerikaansc lcl!r sal vir 
'n onbepaalde tyd nog in Duits
land bly. Danr is nfgesicn van 
die plan dat die departcment van 
buitelandsc sake die bchecr oor
neem, volgcns 'n amptclike V<'r
k laring uit die \\'it HuL'l. 

Briewe ult Holland meld dat 
Hollandse hnw("ns bcdrywig Is 
met die aflaai van oorlogstulg 
uit Amcrika. 

nr. -'IuJan wa... d us k r.1gtens 
' n kong rt•.,hc ... Iu it , d1•ur homself 
lngNiit•n, , ·rrplig om "Y ste un 
t tl wl'ier 111111 A.P.-k undida te wa t 
lid n m die O.B. 1 <~. Dit If- voor 
d itl hand cla t clr. 1\lulu n hierdie 
k ongrt•'lbt>sluit !IOU u itgevoer 
het, t'n dat m nr. lla\"enga of 
"' k a nditlate mocs laat t erug 
"taan het Of d ie samewerking 
oor boord moe:. gooi. 

,.Die O.B.•• wor<t J;Mruk <leur Pro 
Eccleala·Drukkei'J ~. Stellenboech, 
vir <lie elenaa.-. •o ullgewera: VOOR
SLAO !Edms.) ~k. Groote Kerk
Cebou 703, PoebUI lUl, KerkpleiD. 
Ka&pet.ad. 
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