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Jrg. 7 Kaapstad, Woensdag, 14 April 1948 No. 20 

Adv. JOhn Vorster 
Op Frankfort 

AdY. John Vorster, wie se kandidatuur op Brankpan 
deur die H .N .P.-leiding geveto is, sal op Woensdagaand, 
5 Mei, die hoofspreker wees 01> 'n groot O.B.-saamtrek 
in die stadsaal op Frankfort. 

Hierdie funksie sal die hoog- 1 
tepunt wees van die reorganisa
sie in die Noordoos-Vrystaat, 
generaalskap C8, onder Ieiding 
van die flukse, pasaangestelde 
generaal Piet Badenhorst van 
Harrismith. Re-organisasiewerk 
is reeds gedoen in die distrikte 
Frankfort, Tweeling, Petrus 
Steyn, Reitz, Warden en Harri
smith, waar die pasaangestelde 1 

offisiere hard besig is om lede
gelde in te vorder en ou Brand
wagte op te spoor. 

PARADE 

Op 5 Mei sal, sover moontlik, 1 

aile offisiere van CS op Frank
fort teenwoordig wees waar dan 
'n groot instellingsparade gehou 
sal word. Hierdie instellings

Genl. P. Badenhot-st 

plegtigheid sal deur hfgenl. J. te tref om van hierdie funksie 
L. Uys van Vrede waargeneem 'n groot sukses te maak. Alge
word, en gehoop word dat oud- meen word verwag dat groot 
genl. Koos Odendaal, vroeflr van getalle belangstellendes, selfs 
Vrede, ook teenwoordig sal I uit omliggende distrikte, sal op
wees. kom om die ware feite i.v.m. 

Hfkomdt. Frikkie Dreyer van Brakpan uit genl. John Vorster 
Frankfort en sy offisiere is se mond te hoor. Die funksie 
fluks besig om voorbereidings j begin reeds vroeg die middag 

met die verkoop van allerlei ar-
tikels en eetware, (Korr.). 
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~ IMMIGRANT I I 
SKULDIG ! I 

VR YSTAATSE O.B. 's 
AAN DIE BRAND 

~ Die kommando's van Harri-S£ VI N D II I smith bet die mooi bedrag van 
= I £ll5 in die kas van GebiPd C 

Nog •n immigrant wat gedink gestort. Tans is bulle al weer 
het dat Suid-Afrika 'n lekker-
mansland is, is verlede week 1 
in Johannesburg skuldig bevind 
aan diefstal. 

,.Jy is skynbaar een van die
gene wat din]{ dat Suid-Afrika 
'n lusoord is ·vir diewe," het 
magistraat H. J. Johannes ver
klaar toe hy die immigrant, 
Graham Brown, verhoor het. 
Brown is reeds 15 maande in 
Suid-Afrika. Hy is ge~aarsku 
dat Suid-Afrika diefstal as 'n 
ernstige misdaad beskou. Vol
gens die getuienis het Brown, 
wat 'n bestuurder is van 'n 
bioskoop, in gebreke gebly om 
die toegangsgeld wat hy ont
vang het, in te betaal. Daarna 
het hy nie by sy werk opgedaag 
nie. 

Hy is gevonnis tot drie 
maande tronkstraf wat twee 
jaar lank opgeskort is op voor
waarde dat hy die gesteelde geld 
terugbetaal. 

Britte Vir 
S.A. Leer 

Die regering is tans besig om 
die. sleutelposisies in <lie Suid
Afrikaanse Verdedigingsma.g te 
vul met immigrante uit Brittan
je. Die eerste 25 van hierdie 
Britte, en huiJe is die voorlo
pers van sowat 400, bet die af
gelope week in Kaapstad aange
kom. Hul reisgeld na Suid-Afri
ka is deur die regering betaal. 

Hierdie eerste groep immi
grante vir die verdedigingsmag 
is met hul aankoms deur 
offisiere welkom geheet. Hulle 
word nie gewone manskappe 
nie, maar sal tegniese en sleu
telposisies beklee. 

hard besig om, onder Ieiding 

van hfkomdt. Samie Muller, 

voorbereidings te tref vir 'n 

groot funksie op 24 April e.k. 

By hierdie geleentbeid sal 

hfgenl. J. L. Uys van Vrede die 

hoofspreker wees. 

Genl. Piet Badenborst en 
hfkomdt. Vale Ferreira is be
sig om bul organisasie-toer deur 
CS te voltooi. 

Op Maamlag, 3 Mei, spreek 
bulle 'n vergadering toe op 
Memel om 10-uur vm., en op 
Vrede om 7-uur JUQ. Dinsdag, 
<l Mei, besoek bulle Cornelia 
om 10-uur vm. en Villiers om 
7 nm. Op Woensdag, 5 Mei, 
sluit bulle af op Frankfort by 
geleentbeid van die groot 
O.B.-funksie aldaar, wanneer 
aile .nuwe offisiere plegtig 
deur hfgenl. J. L. Uys van 
vrede ingestel sal word. -
(Korr.). 

WAARSKUWING TEEN W IG 
TUSSEN 0.8. EN. A.P. 

,Ek wil offisiere en hrandwagte waarsku teen onjuiste en onwaardige 
propagandaverhale wat o.a. deur H.N .P .-kandidate in die W estelike Provin
sie ten aansien van mnr. N. C. Hav~nga en die Afrikanerparty onder lede 
van die 0.8. versprei word," lui 'n verklaring van genl. W. R. Laubscher, 
voorligtingsoffisier in Kaapland. 

Dit blyk dat sommige H.N.P.- king van Vorster as A.P.-kandi
kandidate die gevolge vrees van 1 daat in Brakpan nie. ,Volgens 
hul partyleiding se weiering om I dr. Malan - en ek glo hom -
adv. John Vorster te aanvaar rus die onus op mnr. Havenga", 
en te steun as A.P.-kandidaat het een H.N.P.-kandidaat aan 
op Brakpan. Die besef dring tot 'n O.B.-offisier gese. 
hierdie kandidate deur dat O.B.- VERVREEl\fDING 
lede met bulle gaan handel, net 
soos die H.N.P.-leiding met John 
Vorster gehandel het. 

In 'n poging om nogtans die 
stemme van O.B.-lede te ver
kry, vertel bulle nou dat dr. 
Malan e1'l die H.N.P.-Ieiding niks 
te make het met die terugtrek-

geweier het om sy goedkeuring 
daaraan te heg. Mnr. Havenga 
het toe, omdat hy adv. Vorster 
se kandidatuur nie 'n punt van 
skeuring wou maak nie, van 
Brakpan afgesien as 'n A.P.
setel - soos blyk uit die jongste 
aankondiging in die pers. · 

HELDER 

Beaufort-Wes ..................... .-. .................. .... 
' Vier Fees J OFFISIERE VAN GEBIED F.l 

Ek bring hierdif' propaganda 
onder O.B.-lede se aandag om
dat hienleur, tloelbewus of an
dersins, op onwaardige wyse ge
poog word om vervreemding 
tussen die O.B .. en A.P. teweeg 
te bring. Om stemme te verhaal 
wat hul leiers wegja, skroom 
H.N.P.-kandidate blykbaar nie 
om hul bondgenootparty onder 
ernstige verdenking te plaas nie. 

Die bele posisie word tewen& 
glasbel<ler uitgewys <leur die 
onderskeie openbare standpun
te van die tt~~·ee partyleiers. 
Waar mnr. Havenga en sy par
tykongres die uitd.-uklike verse
kering gegee bet da.t O.B.-lede 
met volle behoud van identiteit 
welkom is, bet dr. 1\.lalan per
soonlik in sy kong.-es op De Aar 
voorgestel dat geen kandidaat 
,wut deur die Party ondersteun 
word" 'n lid van die O.B. mag 
wees nie - 'n besluit wat die 
kongres eenparig aangeneem 
bet. 

• 
Vryheidsdag is op Beaufort-

\Ves op 27 Februarie deur die 
mans en vroue kommando's 
gevier. 

Verversings is die middag ver-
1 

koop en die aandverrigtinge is 
geopen met 'n welkomswoord 
deur kommandant S. J. Kry
nauw. 

Na skriflesing en gebed deur 
veldkornet P. F. de Vos, is die 
hoofspreker, mnr. Bennie van 
der Merwe van Thornhill, deur 
die voorsitter, wagkaptein D. 
de Vos voorgestel. 

Mnr. Van der Merwe het ge
pleit dat ons alles wat Afri-
kaans is moet · ondersteun. · 

Na die gelofte deur wag
kaptein D. de Vos gelees is, is 
die Vryheidsvuur aangesteek 
deur veldkornet P. F. de Vos en 
'n ge~laagde funksie afgesluit. 

Die opbrengs van die dag 
was £40 8s. lOd. - (Korr.). 

• 

Genl. adv. J . F. l\larais van Pretoria-Oos en bfgenl. K. J. H. 
Behrens van Rustenburg. 

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

KOK EN SY MAAT KRY STRY EN ,... 

WERELD BOOR VAN SY SPEI{ 
In 'n poging om eie rooftogte 

in Duitsland te verskoon, be
sliuldig die Angel-Saksers en 
Russe mekaar tans oor en weer 
van plundering in Duitsland. 

D ie Russe bet Amerika en 
Brittanje daarvan beskuldig dat 
bulle in Berlyn aileen 'n duisend 

steel bet. D ie F.-anse is daarvan 
beskuldig dat huJle hul beset
tingsgebied kaal gestroop bet 
van nywerbeidstoerusting en dit 
n a Frankryk geneem bet. Die 
Russe bet beloof om by 'n ver
dere geleentbeid nog meer dinge 
openbaar te maak. 

alles gevat het. Gedurende Mei 
en Junie 1945 bet die Russe 92 
persent van die toerusting van 
vyf groot fabrieke geroof. Bulle 
bet alleen 'n Jd.omp stultkende 
masjinerie laat le. Verder bet 
bulle 40 persent van Berlyn se 
elektriese toerusting weggedra 
asook 52 outomatiese telefoon-

ton koper en 'n duisend ton alu- Op 
minium en 'n bele drultpers ge-

1 
weer 

hul beurt bet die Britte sentrales, 'n lang reeks drukma
opgenoem wat die R usse sjiene, boutwerkmasjiner ie, ens. 

Ek wil O.B.-lede vra om nie 
toe te laat dat kandidate-stories 
die vriendskaplike verhoudings 
tussen die O.B. en die A.P. ver
steur nie. Daar is geen rede om 
aan mnr. Havenga en die Afri
kanerparty se goeie trou teen
oor die O.B. te twyfel nie: daar 
is ewe-eens geen rede om te 
twyfel aan die kwaaie trou van 
dr. Malan en die H.N.P. teenoor 
die O.B. nie. 

DIE FEITE 

Ons het die feit uit adv. Vor
ster se eie mond dat sy "llaam 
tweemaal deur mnr. Havenga 
as kandidaat aan die H.N.P.
Ieiding voorgele is, me.ar dat 
laasgenoemde in albei gevalle 

Kommuniste 
lngevoer 

Dat d ie regering besig is om 
Kommuniste is te voer onder 
sy immigrasieskema, blyk nit 'n 
berig in d ie Cape Times van 10 
April. D aarin kom die volgende 
sin voor in verband met die ver
owering deur die kommunisties
gesinde groepe van die Vak- en 
Arbeidsraad: 

,Navrae by verskillende 
vakbonde in Kaapstad gister 
het aan die Jig gebring dat 
oor die algemeen aanvaar 
word dat die Tipografiese 
Vakbond die minste Kommu
niste onder sy lede tel, hoe
wei verklaar is dat sommige 
van die nuwe lede van oor see 
diep deur die Moskouse idees 
beinvloed is.'' 

SKAAM 

Dit kan in billikheid van 
H.N.P.-kandidate verwag word 
om nie skaam te wees vir hul 
party se beleid en hul kongres 
se besluit ten aansien van die 
O.B. nie. As bulle kandidate 
wil wees van 'n party wat vy
andskap teen die O.B. 'n par
tybeleid maak, dan verwag ge
wone mense van bulle om so
danige vyandskap uiterlik te 
erken en om dit minstens nie 
op bul bondgenoot, mnr. Ha
venga en sy party, te probeer 
afskuif nie. 

lmmigrante 
Vir Myne 

Die eerste groep Britse myn
werkers vir die Unie-goudmyne 
bet die afgelope week in Kaap-· 
stad aangekom. Bulle was US 
in getal en is deur die regering 
in Brittanje gewerf onder die 
dekmantel dat plaaslik nie ge
noeg jongmanne gevind kan 
word om in die myne te werk 
nie. Die doel van die werwing 
is egter voor die hand liggend. 

In Natal word Suid-Afrikaners 
tans ontstaan uit die steenkool
myne en word hul plekke deur 
immigrante gevat. Groot onte
vredenheid beers in mynwer
kerskr inge in danrdie provinsie .. 

• 
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HELP · U BLAD ! 
Tereg word u it \'erskillende plekke in berigte g~raa.t 

Yan die tweede asem wat die Ossewabran dwag besig is 
om te kry. Oral vandaan word gemeld van n u we lewe 
en gr oei binne die Beweging. Uit Gebied E, waar di~ hoof
kwartier vier jaar lank nie in staat was om sy geldelike 
verpligtinge teenoor die sentrale kas na te kom nie, is 
berig dat bulle hierdie jaar reeds in Februarie h ul volle 
bedrag in die sentr ale kas gestort het. Meer as t weehonderd 
nuwe eenhede met ledetalle van minstens elf per eenheid, 
is sedert November verlede jaar in die lewe geroep in 
die dele van die Gebied waar die organisasie tot niet 
gegaan het. Ui t die Vrystaat ontvang ons week n a week 
berigte van nuwe geesd rif en nuwe lede. Onder die be
k wame Ieiding van hfkomdt. Vale F erreira is die een kom
mando n a die ander op die been gebring of uitgebrei. 
In bietjie meer as 'n maand is by 'n vyftig n uwe eenh ede 
opgetel. Uit Parys is berig van sestig nuwe lede wat aan
gesluit het, terwyl Heilbron, waar die ywerige kommand ant 
D. J. M. Cronje onkeerbeer losgebr eek het , berig dat hul 
ledetal, na verwagting, binnekor t sal verdr iedubbel. Die 
stroom nuwe intekenare op ons blad wat uit die Vrystaat 
daagliks aankom, is 'n tasba r e b ewys da t die berigte nie 
oordrewe is nie. 

Maar ook in Kaapland is daar 'n herlewing te bespeur, 
soos o.a. nog blyk uit die geesdr iftige funksie van 'n 
pasgestigte kommando op Brackenfel, waarvan 'n berig 
verlede week verskyn het. 

In hierdie omstandighede sal dit dus vir ons offisiere 
en Brandwagte soos. 'n skok kom om nou te verneem dat 
die bestuur van Voorslag besluit bet dat w eens die groot 
styging is kostes daar voortaan solank toestande nie ver 
beter nie, elke tweede week 'n verkleinde u itgawe van 
Die O.B. moet verskyn ten einde binne die perke van 
ons geldelike vermoe te bly. Wee·ns vyandigheid van meeste 
adverteerders is die een groot inkomstebron van 'n blad, 
naamlik advertensies, vir ons grootliks gesluit. Ons is dus 
afhanklik van ons intekenare om die plad te dra, en h oe
wei duisende O.B.-lede ·hul plig in h ierdie verband getr ou 
nagekom het, is daar nog baie duisende wat dit nie doen nie. 

WEER OOR LOG 

Daar is weer 'n oorlog OJ) h an de, en on s weet wat 
die gevolge vir ons Beweging was in bai e dele va n die 
la nd toe a ile verbindings in duie gestort het met die in
kor t ing van petrol. In daa rdie dae was ons bla d die 
enigste ban d tu ssen B r an dwagte, en waar ons baie lesers 
getel bet, bet ook die Beweging gefloreer ten spyte van 
a ile teenstan d of on twrigting. Laat ons hier die keer nie 
met ope oe aan die slaap gevang word nie. Laat elke 
offisier en Brandwag <lit sy p lig ag om soveel intekenare 
as moon tlik te werf, sodat ons selfs ons blad n og verder 
kan vergroot. 

Adverteerders wat ons ondersteun erken reeds die waar
de van Die O.B. as advertEmsiemedium en indien ons 
ons getalle nog verder kan opstoot sal ons so ,.n on
weerstaanbare lokaas word dat ook onwilliges oorreed sal 
word om by ons te adverteer, en sal so ook hierdie 
kanaal opgesteek kan word. 

In hierdie verband kan lesers ook nog verder help 
deur aan adverteerders in ons blad die feit te noem 
dat bulle die advertensies in die blad gesien het, en by 
diegene wat nie adverteer nie aan te dring om dit wei 
te doen. Laat elke O.B. sy plig teenoor sy blad besef, en 
ons sal binnekort in staat wees om Die O.B. tot groter 
hoogtes op. te bou. 

Met die herlewing van ons organisasie het ook die 
tyd aangebreek dat ons die O.B.-gedagte, waarin ons die 
redding van ons volk sien, kragtiger as ooit tevore na 
buite moet uitdra. Daartoe is ons blad die belangrikst e 
middel. Maak hom sterk, en maak hom groot! 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIE F HIER IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

Bpk., 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 

ingesluit vind u die bed rag van .................................. .. 

vir die eerste ........................... maande. 

NAAM: ............................................ , ....................... . 
(Naam en Adres in Blokletters) 

Republikanisme ( 3) 

,GEE KOLONIES VRYHEID 
OM HULLE TE BEHOU'' 
Dieselfde b eweegr edes wat deur Britse staatsmann e soos Baldwin en 

Churchill aangevoer is vir die ve ri en ing van ,groter vryh eid" aau In die 
, ten einde lndie vir altyd vir die Br itse Ryk te r ed", is waar skynlik ook 
in m eer geslote kringe voorgedra toe die ,gewaagde" proefneming met 
Suid-Afrika indertyd bespreek is. 

Genl. Smuts het reeds by 
verskillende geleenthede ver
klaar dat die skenking van self
bestuur aan die gewese Repu
blieke 'n oorweldigende omme
keer in sy houding teenoor Brit
tanje teweeggebring het. Maar 
nie net genl. Smuts nie, ook 
ander politieke leiers het tel
kemale na die ,grootmoedig
heid" van Brittanje verwys. 
Selfs die huidige opposisieleier 
het in 1927 die volgende stelling 
gemaak: ,Die vryheid wat ons 
vandag besit is groter as die 
vryheid wat die gewese Repu
blieke van die Vrystaat en 
Transvaal besit het ..... . 
Hollandssprekende Suid-Afrika, 
wat tevore nie in die Britse 
Vryheid geglo het nie, glo van
dag daarin as 'n werklikheid." 
(Die Volksblad, 7 Okt. 1927). 
Daar is ook van Engeland ge
praat as ,die moeder van ons 
vryheid" - alles aanduidings 
van hoe die verset van 'n volk 
gekoop word met 'n skynbare 
daad van toegeeflikheid, en wan
neer daardie verset prysgegee is, 
is die voormalige kolonie ,vir 
altyd vir die Britse Ryk gered". 
AI wat nodig is, is om die be
stuur van die laud in die ,regte 
hande" te laat kom. Daarteen 
was Churchill se beswaar toe by 
gese bet dat bulle die r egering 
in l ndie plans in die hande van 
manne wat rede het om Brit
tanje te haat. 

VYANDSKAP TEEN O.B. 

En dit is ongetwyfeld ook om 
hicrdie rede dat die vyandskap 
van die hele parlement-van Sy 
Majesteit so fel is teen die O.B. 
en sy Ieier dr. Hans van Rens
burg. Die bestuur moet in die 
hande gehou word van · diegene 
wat erkentlikheid sal betuig vir 
die ,grootmoedigheid" van moe
der Brittanje, anders kan die 
,groter vryheid," daardie reg 
naamlik om weg te breek van 
die kroon, dalk gebruik word. 

Maar, soos verlede keer ook 
vdl-klaar, slaag die Britse fm
perialiste met hul resep van 
groter vryheid so deeglik in die 
ontneming van die verowerde 
volke sc verset, dat ·verowerde 
leiers l,liteindelik selfs voorspra
ke vir die Britse imperialisme 
word. 

VOO.RSPR AAK 

Toe daar in Mei 1946 in 
Brittanje tougetrek is oor die 
kwessie van terugtrekking van 
Britse troepe uit Egipte, het 
genl. Smuts die beswaardes ge
rusgestel deur te verwys na 
Suid-Afrika as voorbeeld: 

,Veldm. Smuts het na Suid
Afrika verwys en gese dat die 
bande tussen Brittanje en die 
Unie nie verslap het as gevolg 

Adler-Motor 
-Verdwyn? 

Die bekende Duitse Adler 

van die terugtrekking van Britse J van die slagoffers dus al meer 
troepe uit die land nie. Hulle . bekommerd is oor di(' handba
is inteen<leel versterk", aldus 'n ' wing van die Britse Rylt as die 
koerantberig op 7 Mei 1916. huidige Britse bewind self, en 

En in Desember 1943 het genl. dat selfs leiers van die Afri
Smuts in 'n toespraak voor Brit- kaanse opposisie Britse ,gr oot
se parlementslede gepleit vir moedigheid" en Britse ,vryheid" 
groter stewigheid van die Britse geloof het as aanneemliker dan 
Ryk deur vera! groter vr yheid republikeinse vryheid. 
aan die kolonies te skenk. Hier 
praat genl. Smuts dus al self die 
taal waarmee di\) Britse imperia
lis hom gehipnotiseer het. 

STERKE R AS STAAL 

Genl. Smuts het by die ge
leentheid daarop gewys dat die 
Britse regering 'n tweeslagtige 
beleid ten opsigte van die Em
pire volg. In die statebond, so 
het hy betoog, word die begin
sel van desentralisasie tot sy 
uiterste toegepas, sodat die do
miniums soewereine state ge
word het. , Die lede van hierdie 
groep handhaaf onbreekbare 
geestelike bande wat sterker is 
as staal." 

Maar, so gaan genl. Smuts 
verder, in die kolonies is daar 
geen sodanige afstand van ge
sag nie, dog word hulle reg
streeks vanuit Londen bestuur, 
met gevaarlike gcvolge vir die 
Ryk: 

,Is hierdie tweeslagtigheici 
veilig? Moet ons nie baie 
ernstige aandag aan hierdie 
toestand binne ons stelsel 
skenk nie?" 

En nadat hy tot driemaal toe 
om verskoning gevra het vir 
die les wat hy die Britse im
perialiste gaan leer - asof hy 
dit nie juis by hulle geleer het 
en die lewende resultaat van hul 
proefneming is nie! - verklaar 
genl. Smuts dat die koloniale 
volke erg ontevrede is. , Jul 
eie Britse volk buitekant bier
die eiland wat in die kroonko
lonies woon is baie krit ies en 
weerba rstig onder hierdie stel
scl wat in Londen gesentraliseer 
is." En dan stel hy voor dat 
aan die koloniale besittings gro
ter selfbestuur gegee moet word: 
,Waar dit onveilig of onverstan
dig sal wees om groot gesag 
aan 'n aantal klein eenhede te 
verleen, kan dit veilig en ver
stan<lig en die regte rigting wees 
om aan groter eenhede en groe
pe onder 'n beter reeling groter 
gesag te verleen en die admi
nistratiewe mag te desentrali
seer." 

1\IAK OLIFANT 

Hier speel genl. Smuts dus al 
klaar die rol van die mak oli
fant wat sy wilde makkers na 
dieselfde kraal lei waarin hy 
gevang was. En so in sy ·nop
pies is die imperialis Churchill 
met hierdie handlangerwerk dat 
hy die Arbeidersregering die 
volgende verwyt toevoeg in ver
band met die Indiesc vryheid: 

EENVOUDIG 

Hierdie beleid van groter vry
heid berus op die eenvoudige 
beginsel, sielkundig en ander
sins, dat 'n mens jou ewewig 
verloor wanneer jy hard druk 
teen iets wat maklik padgee. • 
Dit word bewecr dat 'n mens 
baie maklik 'n breuk kan op
doen wanneer jy 'n voorwerp 
wat baie swaar voorkom, maar 
in werklikheid Jig is, met aile 
mag probecr optel. In dieself
de sin het die slagoffers van 
Britse imperialisme 'n geeste
like brcuk opgedoen toe hulle 
sekere dinge aangebied is wat 
hulle gemeen hct jare van stryd 
sai kos om te verkry. Aan so 
'n brcuk ly o.a. genl. Smuts 
en diegene wat saam met hom 
Britse grootmoedigheid besing. 

(\Vord vervolgl 

Springkane 
Bruinsprinkane is besig om 'n 

groot dee! van die Unie te be
dreig, volgens 'n verklaring van 
die Landboudepartement. Tien 
distrikte is reeds ernstig aan
getas terwyl 15 ander moeilik
heid ondervind. Verdere uitbre
king van die plaag word nog 
verwag. Die sprinkane teister 
tans hoofsaaklik die Noordweste 
en Suidwes-Afrika. 

~akbonde 

Ontevrede 
Groot ontevredenheid oor die 

baasskap van die kommunistie
se vleuel in die Vak- en Arbeids
raad heers in vakbondkringe en 
die aanduidings is dat sommige 
sterk vakbonde hulle aan die 
Raad gaan onttrek. Volgens die 
sekretaris van die Durbanse tak 
van die raad, mnr. J. C. Bolton, 
sal ongeveer 50,000 Iede van die 
170,000 afstig. In die verband 
word verwys na die Tipografiese 
en Mynwcrkersbonde wat af
stigting oorweeg. 

Volgens mnr. Bolton is min
stens 20 van die· 37 lede van 
clie raad erkende lede van clie 
Kommunistiese P arty. 

motor sal waarskynlik nou ook 
PO SAD RES: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · van die mark verdwyn en die 

,Dit is verbasend dat geen 
doeltreffende antwoord deur die 
regering gegec word nie, maar 
dat dit oorgelaat word aan veld
maarskalk Smuts, die groot 
Suid-Afrikaner, en ons voorma
lige dapper vyand van die Boe
re-oorlog, om sy stem te ver
hef in verdediging van Britse 
grootmoc1igheid, verdraagsaam
heid en geloof." 

Unie 
In 

Koop Baie 
V .S.A. 

. . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . patent onder 'n nuwe naam -
moontlik 'n Britsc - op die 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · mark gebring word. 

Volgens uit Nederland berig 

........... ··.···. ··H~~dt~~~~i~;.-····.··········· ·· 1 :;r;~a:~:~rt~:n-~~ie: o~~b~~~ 
Intekengeld: 10/- per Jaar of 5/· per halfJaar . afgetakel. Frankfurt is in die 

Voeg asseblief Kommiss-ie by plattelandse tjeks. Britse besettingsgebied gelefi. 

So geslaagd was die Britse 
tak tiek van ,groter vryheid" ten 
einde die kolonies ,vir altycl vir 
die Britse Ryk te red", dat een 

Verlede jaar hct die Unie goe
dere ter waarde van £104,500,000 
vanuit die V.S.A. ingevoer. 'n 
Groot gedeelte hiervan het be
staan uit motors en motoronder
dele. Plaasmasjinerie en petrol 
is 'n ander groot item op bier
die rekening. 
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I Dit Sien 

GEBOORTE 

l'l iU.;l'. Aan Cawle en Hesler 
(~etJore S~holtz) 'n trts seun op 19 
MRiirt. Ntuu die Hter one dank aan 
Suster "" dokter. 14 '4 11 

RETREKKING GE\'RA . 

BLADSY DRIE 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-tngenteura, Stalleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radlo'e en Elektrfeee 
Toeatelle. Oereglltreerde Elektrlsltelta
aannemere. Foon IHI435. 

SOUT TE KOOP 

Moet Huigelary 
N.ek I nslaan SKAKELS '" Gt:K\\ .\J,I tlst.t.;RDE R-\DIO- BOIUU'ri'AilJUI:T. - Nege Ulltlte wtt 

Onderstaande brief is a.an ons gerig deur 'n voora.an
... taande ~ner in Kaapstad wat, terwille \'an sy posisie, 
nie sy naam bo die brief kan la.at \'erskyn nie. Ons plaas dit 
enig.,ins verkort: 

H fkomdt. II. ,J. Steyn, \ 'asco, 
skr;\f: 

Die .£1000-beloning vir die 
skakclbcwys sal niemand kan 

TRIMt-:1\ ooek betr.kktn~:. Het 10 vee- en 100 lb. fyn bottereout £2-10·0. 
Janr ondervtndlnK van herotelwerk aan Nege eakke oneeuwlt en 100 lb. fyn 
Radtot,..,•telle en Plektroeoe apparate. 1 bottereout £2-13·8. Vry gelaat eout
Skryf aa-n G. J. RO{'s,J;Al'. Truter- werke. Beetel: KOMDTI!l. YEV. KAR· 
•traat ROBt:RTSO'. H '4 lB TIE VENTER, P/1. No. ' • Arbetdaloon, 

80:'\IE, PLAXTE EX SAAD 
BLOF:KFONTEIN. . 21/li/TK 

S0{1T om te !ewer ull voorraad OP . opeis nic, want die stories is 
Dit help nou eenmaal nie om I stcmbus tc gaan omdat hy ~~e dcur die H.N.P.-Iciding versprei. 

so aan te gaan nie. Vir jare Smuts wou ondersteun me. 1 D't . . k d ' erkenning van 

BESTE Ol':t!EBTIFISEEBDE GROEN· aanvraag van pryee. S. J. DE BEER, 
rESAAD.-Pryalye verkrn:baar. Beste! Soutwerke, P.K. FLORISBAD. 
al u benodlgdbede K.B.A. van: PRE- 24/3/TK 

al sock die O.B. samcwerking Tan!> i~o dit tlr. l\lalan wat Smuts 
1 15 00 

d' I<' LV .
5 

"an dl'e . een \'an 1e . • • 
met die H.N.P. net om telkens ondedr&tt>un kte~n dbJe O.B. Daad~- H.N.P. p<·rsoonlik aan my. Ek 
bcledig tc word - nie slcgs met om o~~ e n _eroep op 1e hcrinncr my dat twee H.N.P.
wcicring nie, maar l'llet igno- O.'B.-Icldmg om me lan~er met L.V.'s my aangeval hct in 'n 
rasie. Nou dat daar weer 'n d1c O.B. te laat. mors me .. 0~ trein _ dit was I<'cbruarie twee 
verkicsing op hande is, word die wect. t~g dat d1e O.B. na d1e jaar gelede _ waarby onder 
ou storie weer uit die skoot ge- verku:smg weer so behandel sal d , S -I p R tcenwoor-. . an ere n ap ... . . 
haal en word vertel: .,Al> jy word soos na dte vortge ver- d' D' L v 's beskuldl'g . . , d 1g was. 1e . . 
wegbly van die stembus, dan kl~smg. Pas dan nou . n an er my toe van te skakcl met genl. 
stcun jy genl. Smuts," ,Dis nou mlddet to~ om wy~he•d - as Smuts en die Sap-lid, maar nie 
nie 'n stryd tusscn die O.B. en d1t moonthk IS 111 tc moker een kon bcwys hoc daardie 
H.N.P. nie, maar teen Smuts:" I b~ dlc verbro~kclaars. Net. ee.n skakeling wcrl< nie, daar staats-

· Of ,.Dis die laaste kans '":'at d~e ml~d~l kan dlt. doen, en d.lt ts amptenare tog verbicd is om 
Afrikancrdom het; dis d1e phg we1ermg om v1r h~l kand1date aan die O.B. te bchoort. Vcrder 
van elke O.B. om vir die H.N.P. te stem, wat dan m massa ~a was daar ook dr. Malan sc be
te stem." dr. Malan sal gaan om te et.s k ld' . d t d'e 0 8 met Hit-

d h' d' kl'k t d s u lgmg a I .. 
As u my vra, dan is dit eer- I at ICr le onsmaa 1 e s ry ler skakel. Tot vcrmaak van 

der nou die tyd om die huigela-~ gestaak word. die passasiers wat die gcsprek 
ry van hierdic uitgediende valsi- Ek wil ook 'n bcrocp doen op gevolg bet, se ecn L.V.: ,.Jy 
teitc die nek in te slaan. Hulle o.B.-Iede om te help om hier- moet oppas die Sap-lid sal nct
~at hierdie .. argum~nte gebruik, , die stryd tussen Afrikaners te nou ui~,"ind jy is 'n s~aatsamp
ts nou verlec oor dte O.B.-stem- beiHndig nie deur voortdu- tenaar, - wat ck toe mderdaad 
me, nie na die vcrkiesing nie. rend toe te gee en sodoende was! 'n Paar weke later ont
Dit i& nou die tyd Yir die H.N.P. water op dr. Malan sc verde- moet ek toe weer die H.N.P.
om sy &tryd m et die O.B. te Jingsmeule te gooi nic, maar L.V. Toe ek hom die kocrant
staa~; n.et ' n paar wek.e bl) oo.r. deur hierdie kcer vir <>ens en j be~ig. wys oor genl. Smuts sc 
As d1t dte laaste kans ts wat d1e vir goed aan hom te toon dat we1ermg om gewere tcrug t<: 
Afrikanervolk het < ek glo dis I dit hom en sy party nie bctaal gee ,omdat daar 'n Kommandant
die laaste kans wat die H.N.P. om teen die Ossewabrandwag generaal is wat met 60,000 led<> 
het> dan is dit die uitsluitlike in ewigdurende vyandskap te spog", en ook die woorde van 
plig van die organisasie wat na- bly nie. Morris Kcntl'idge, L.V., wat 
mens die Afrikanerdom die clek- dreig om te bedank indien die 
sies voer, om aile struikelblokke O.B. nie in die ban gedoen word 
uit die pad te verwyder wat nie, was dieselfde L.V. 'se woorde 
republikeinse Afrikaners vcrhin- Dr. Malan aan my: ,.Praat tog nou nie 
der om te stem vir dicgene wat mcer van skakel met Smuts 
hulle sedert 1941 al uitkryt vir nie, man, ons het dit verkondig 
alles wat sleg is, en hulle slcgs Se Of'&.er en om die O.B. in onguns by diC' 
ken wanneer dit verkiesingstyd J.~ publiek te bring." 
is, en hulle dan slegs vcrgun om 0 B Hieruit kan ons aflei hoe eer-
'n kruisie agter hul naam te lik die politici is met hul volk. 

loiiERS. SCHOEMA.NSHOEK. 20/8/TK 

J.lst:RN .... \ .\0, Vars aaad, stan· 
daard gehalte. OQddervry. £9 per 
sak. 203 IIJ.. gelewer Oudtshoorn
stMie. K.M. B. 1), "'· Ol TOI'l', 
P.K. Armoed. DIHtrlk Oudtahoorn. 

H '4/TK 

Ert'l'E. - Go~w~m>ents'j(l'tM'rtlflseerd. 
Greenreast ~;oed skoongemaak !6/ 10/· 
per sak. Onguertltlseerd £:1 per eak, 
200 lbs., V.O.S. Oudtaboorn. - KAR
ROO SAAD \'ERSPIIUDt:Rs, PO'Ibut 
107, Oudtshoom. 7/ 4/8 

GR0t:~T£SAAD. - GM•em>~ni4·Jte
._..rtlfl~ee.rd.. Detroit en E&lptlen Plat 
:1/ - per lb. Chantenay-Wortel 7/ 6 per 
lb. Posvry. Skryt: KARROO ,.,\AD 
Y£BSPREJDt:R.";, POtJbiH 107, Oudls
boom. 7/4/ 8 

BOO!>BOOlfPlES, WINOERD:sTOK
KI£S, Ens. vir 1948-planltyd. Skryr 
om gratis pryslys aan LA MOTTE
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18/2/TI{ 
-------------------l 'U:SAAD. - Yars en Ooewermenls
KP<W>rllfleeel'd .. ,Copper King•• 6/- per 
lb. Vroel! Kaapse Plat 7/6 per lb. 
Sliver King 8/- per lb. - KARROO 
SAAJ) \ ' t:Rlu>REJDt:R>;, Posbus 107, 
Ooullohoorn. 7 / 4/ TK 

GEMENG 

OBAFSTEENMAKEBS. - VIr ge
w&&rborgde tevredenbeld tree In ver· 
binding met die S.A. GBAFSTEEN 
EN MON'UMEl'o'TWERKE (EIENS,) 
BPK. van Voortrekl<erweg 360, MaU
I&nd. (Onder peraoonllke aandag van I 
ona Bat.-Direkteur, mnr. Janota 
CJJIIe). TeJeron&-5-H20 en 5-02823. 

VAN'S OONCBETE PRODUCTS 

ALLERLEI - Waterspoet-rtoolstel
•el•, vloertel!la en gepolitoerde ter- I 
rano-kombutoopwastarela en artlkels 
euenateel vir ,.-erter, blgl~ne en net
betel. Volle beeonderbede akrywe:
VAN'S OONCRETE PRODUOTS 
(EDMS.) BPK., Carlstraat 574, Pre
toria. 3/12/TK. 
- - ---------

MEUBELR. - Beter meubel~ teen 

TE KOOP 

Die plaas .. MARA" , groot 1.117 
morge. gele<' omstreeka 20 myl van 
Burgersdorp, net oor Steyn•bur~e
grens. Uitstekende veeveld - -~
graoS, ganna en enlge karroo. Yool 
vleie. Bekend as een van d le beate 
Merinoplase In Burgeredorp •• dlatrtk. 
Baie moonlllkhede. Hoi' drakrap:. 
Groot deel word beaproet. Elenaar 
verkoop aneenlik om geaonrlheJdsredea. 
Verdere be..,ndere van FRANK 
ROUSSEAU EN KIE.. Poob.a 7, 
Foon 9, Steynsburg, K.P. 14/4/2 

TE KOOP AANGEBIED 

OBINK- EN KOSBAKKE VIR 
PLUIJ\IVEE. - Ooele Nuus, Brand
wa~rte! Vtr Jewenslange gebrulk. Mak
llk akoongemaak. Drink- en kosbakke 
vir hoendcrs, varke en honde. Gemaak 
vnn bus- .en trok-gomlastlekbamde. 
Jo:ketra groot 12/6, groot 10/-. SouUek, 
stoepblomplanle en vroel! groenteeaad
plnntjleo, 7/6. Spoorvrag gering. -
D. C. VAN DER WALT, Po.ssak X54, 
BLOEMFONTEIN. 24/3HB 

• • 

MEUBELS I 
bllllker pryae. Babawaentjles, atoot- OEFENING VIR U POSTTTTTR karretJiea, drlewlele, llnoleuma, tapyte '~ u u 

maak om na die verkiesing net • • Kan ons seen verwag as sulke 
weer verwyt te word dat hulle skindcrbekkc ons moet regeer? 
'(die O.B.'s> verantwoordelik is vir ) I t>\'. J. T heron, K offiefontein, M<'t Stallard kan dr. Malan ene. ook allyd In voorr&ad. Geen 

Katalogua. Meld waarln u belangatel. 
-VISSEB-MEUBELS, Langetraat 291, die verlies van hierdie of daar- !.kr) f : saamwcrk en daardeur sy volk 

die setel! Nee, meneer, ek het In Die O.B. van 31 Maart het weer aan Engeland koppel, 
genoeg gehad van die soort ding. die oproep om samewerking maar vir die republikanisme 
Ek kan ook nie meer sluk nic! 1 ~cur mnr. Have.nga, my dad~- van die Osscwabrandwag is die 

Kaapetad. 3112' 11· 
1 

Jl,faar vir persoonlike Jrisheid 

I 
hk get ref. Hy se o.a.: ,Ek w1l H.N.P.-leier bang, daarom kan 

BRAKPA...V vertrou dat waar beide dr. Ma- hullc nie toelaat dat adv. Vor-
lniale Kongres 

van die 
Dr Malan mocnie hierdie keer 1 Ian en ck offers vra, hulle ge- ster en mnr. Booths die parle

vir ~Y kom se ek stem vir br~ng sal word ~ct ~l~moedig- ment moct si<'n nic. \Vaarlik, 
Smuts as ek besluit om van die hetd. Ons veg v1r b1lhke ver- die partypolitiek is 'n pes wat 

h d . t 11 k · in die donk<'r wandel. 

· AFRIKAANSE 
HANDELSINSTITUUT kruisiesbus af weg te bly nie. ?u mgs .usscn a e se ~1es van 

Daar in Brakpan weier hy om sy die bC\'Ol~l~~· ons veg VIr blan- Enl"e hoeveelheld dag·oud kuikens 
H.N.P.'s na die stembus te stuur ke ccnhe1d. dadellk verkry~:t.11ar. Au•tralorps 

gehou te word in die 

ODDFELLOWS-SAAL £1, Leghorn• en Kru!s t~n £6 per 10<'. 
omdat die gewenste kandidaat, Die oproep Iaat ons weer op- K.B.A. of K M.B. Wattrhur~: ,terk 
..J. • t t d' setel t b ! d l'k kulken.. Pleinstraat 86 J{aapstad 
ule emgs e een wa le nuu esc at geen persoon 1 e I Kuiken• \\ord gel.roel Vlln henn• wat 
kan verower en 'n man wat belangc opweeg en geen offer uil~~;eso,·k Is <lour oltnaM wat aJreeds 
d d . 1 l'k H N p twlntlg ja.ar tJndt'rvlndtng en 'n groot 

cur 1e P aas I e . · . \'Cr- te hoog geskat mag word as sukse• van hol'nderbo~rdery gemaak 

op 19, 20 en 21 de.•wr 

• sock is om te staan, toevallig jy vir , olk!>b<'lange veg nie. Ek het. - If. 11. \tAJ .. -\1\, .. Weltevrede 
k I 'd d' 0 B · D . . Pluimv~plaa•. ' ' P K. Kerstfonteln. OPENING DEUR 

oo 1 van 1e . . ts. aar kan waarhk me twyfel dat elk- P.\ARL. Jo'oon !1203. 14/ 4/TK 
.. teun h) Smuts ten sp yte van een van ons gehoor sal gee nie, 
d ie feit dat <lit die laaste kans want het di<' Afrikaner ooit a l 
n111 die Alrikanerdom is! Hui- teruggedcins om sy pligtc na te 
gelary, waar i., jou gelyk e? kom, afgcsien van die offers 

die Edelagbare J . W. 1\lushet 
(Minister van •Ekonomiese 

Ontwikkelingl 

Ja, dis nou nie die tyd vir wat gevra is? Wat help dit ons 
stryd tussen die H.N.P. en O.B. om die wl!reld tc wen en jou 
nie, maar toc die O.B. die ander siel skade te Jy? 
dag 'n betaaldc advcrtensie in Ons raak ook lot die gevolg-
Die Burger - waarvan dr. Ma- trekking dat dit nic 'n maklike 
ian 'n. dir~kteur is - wou ?1888 taak is om 'n Ieier van 'n volk 
om d1e vtering van AmaJuba- . . 
d b k d t k d d

. te wees me, want d1t bring 
ag e en e maa , wor 1e l ' k 'd 
d t · 1 V b 

1 
groot verantwoordc 1 ht'l mee 

a ver ens1e gcwc cr. er ee d 0 d' k · • d d' 11 wat uur offers vcrg. ns m 
JOU, n paar ac voor 1e ,a er- , K 
b I 'k t .. k' . t aan Moses wat selfs sy anaan c angn s e ver 1esmg wa 'II 
d' Af 'k d 't h d moes prysgee terw1 e van sy 
h1~ 1 rt aner om 001 ge a ''olk. Die priesters moes voor-

e · aan uittrek met die Ark en 
Nee meneer, as dr. Malan en eerste die waters van die Jor

sy indoenas so min verantwoor- daan betree en toe t<>rugwyk 
delikheidsgevoel het vir· die be- tussen die volk en die vyand 
houd van die Afrikancrdom dat terwille van die veilighcid van 
hy nie eens een ou O.B.-tjic in bulle volk. So volg ons die gc
die parlement wil duld nie, dan skiedenis en ons sien dat elkc 
verloor ek nou my vcrantwoor- Ieier vooraan uittrek, ook ons 
delikbeidsgevoel teenoor, nie Afrikaner leiers het deur hulle 
die Afrikanerdom nie, maar die opofferende dade die volk ge
H.N.P. Laat hom dan maar on- dwing om blymoedig te volg. 
dergaan , sod at die At'rikaner-
dom dan deur 'n nuwc Icier ge- U veg vir blanke eenheid, 
red kan word. sluit dit die Ossewabrandwag 

ook in, dr. Malan? U handel-
Die haatdraendheid en skeur- \\fySe sal ons wys hoe ernstig 

siekheid van dr. Malan en sy die volgende verkiesing vir. ons I 
trawante is mynsinsiens 'n gro- volk is, want die oe van u vol
t~r gevaar vir ons volk a!l d~e gelinge is op u gerig. Aileen 
dmge waarteen bulle kamsbg 'n Jei<>r wat self gewillig is om 
\'<'g. dure offers te bring, kan aan-

BEROEP I spraak maak op enige offer 
Voorheen was dit die O.B. wat van sy volk. Hoeveel het u vir 

hom !ant oorreed het om na die u volk opgeoffer? 

1947 FOIII) \ 'II JH: J.t'\.t:, 8,fi00 myl 
gedoen. In •n perfekt~ tot>tlincl . Prye 
£500, of naa•tP ann bod, ~:ehl nodi~; vir 
ander doeleind•• · - t:f'l'" \\'. I'. 'an 
d,.r )lc-rwt'. N.n. Sf'mltngpa.a torie. 
SARKLY·OOS. H /1/lB 

SE:, OI'Jlt;(,(i t:Tt:t : J.J) t ; Uf:RK-
SHIRE-:.OGOIE"'. 2 malln<le oud, 
£3/!:l/ · elk, o! £3 ~lk om dte lot te 
neem. If. A. 1n; \\ t;T, Sus '· 
CALEDO:'\. 14 / 412 

op 19 deser om i.30 n .m. 

• Ikde- 'an dle Handelttln~oroUhaut. 
K~tflll~l'de sakekameN .. , IH'IDDII:• 
~tf"I1Pnde- ..,.kernannf' '"' hartllk 

\\tlkonl. 

ryi}/111~1111 
••• ONS JAARLIKSE HIELIE-OPBRENGS 

Die mlelie is Suid·Afrika se vemaam· 
stc graange~>.'&s. Die opb~gs oorskry in 
waarde die van al die ander graangewasse 
tesame. Van minder as 40,000 ton in 
1904 het die produksie gestyg tot byna 
3,000,000 ton in 1939. Die jaarlilu:e oes 
word tans op £14,000,000 beraam. 1 

Goed verteenwoordig in die vernaam· 
ste mielieproduserende gebiede, lewer 
VOLKSKAS bankdienste ook aan 'n 
groor gedeelte \'An oM land se mielie
boere. 

Hierdic bankdiens sluit o.m. in lo 
pende tjckrckenings en spanr· en beleg
gingsfnsiliteite. Die Bank hnnteer ook 
oorsese (devise) transabics regstreeks 
deur sy eie ngcnte en korrespondente in 
al die vcrnnamstc Iande van die wcreld. 

Nona<' tmnl ••tru~lkom. 
HOOFKAHTOOR: PRETOIIIA 

lOHDEN AGENTE: lloyds Bank Um;t..S 
NEW YORK A GEHlE • ll-omi<ll1 Bark ond Trun Co. 

~ 

I en betowerende welriekendheid 

is die antwoord 

KWV 
-reukwater 

EN 

-Iaven tel 
PRODUKTE VAN SUID-AFI\IKA 

Enirste Suid-Afrikoonse Distdbueerders : 
H. ). NIEHAUS (EOMS.) BEPEI\K 

Posbus 2108, Kaapstad. 
Posbus ~883, )ohannesbur1. -----------2-48 
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SAL ITALIE ROME 
I{IES OF MOSI{OU? 

001{. ALBERTON 
REORGANISEER 

Binne enkele dae sal Italie kies of hy deur Moskou 
of die Vatikaanstad geregeer wil word en hierdie beslissing 
-vir die Weste of teen die Ooste- sal in alle waarskyn
likheid 'n groot invloed uitoefen op die toekoms van die 
wereldvrede omdat 'n beslissing ten gunste van Moskou die 
kiem van 'n nuwe oorlog in hom dra. Vir die Westerse 
beskawing het hierdie verkiesing wat op Sondag, 18 April, 
plaasvind, 'n verreikende betekenis. 

Gevaar 
Ook Vir 

Afrika 

Die nuwe organisasievorm I Genl. Hein. Reichter, .wagge
van die O.B. waardeur Brand- neraal van die Gebicd, het die 
wagte direk met die hooflcwar- politieke situasie behandel. Dit 
tiere skakel, bet reeds vorm I is deur a! die aanwesigcs be
aangeneem in Alberton en offi- Jangstellend aangehoor. 

Die vraagstuk is egter nie so 
eenvoudig nie. Die vraag is of 
enige grocp in Italii:i sonder om 
van geweld en uiterste gesag 
gebruik te maak, in staat sal 
wees om die land te regeer om
dat die neiging in ItaliE! a! ster
ker anargisties word en beweeg 
in die rigting van ontbinding. 

Rusland sowel as die Vere
nigde State het reeds vierkan
tig voet aan wal gesit in die 
Italiaanse verkiesingstryd. Laas
genoemde het tot dusver die 
hoogste kaart getroe£: die terug
gawe van Triest aan ItaliE!, 'n 
saak wat baie na aan die hart 
van die Italianers !e. Die Ame
rikaanse inligtingsdiens het oor 
inligting besltik dat Rusland ook 
van voorneme was om hierdie 
voorstel aan ItaliE! te doen en 
Rusland dus voorgespring is. 

Indien Rusland daarin ge
slaag hct om hierdie troef voor 
die neus van Amerika weg te 
ruk, sou dit seker nie sonder 
betekenis vir die verkiesingstryd 
van die Kommuniste gewees het 
nie. Die Amerikaansc voorstcl 
het reeds sy vrugte in Italii~ af
gewerp. Verder het hy ook be
lowe om hom te beywer vir die 
teruggawe van die Italiaanse 
kolonies in Afrika. 'n Soortge
lyke reaksie het egter reeds 
ook van die kant van Rusland 
gekom. 

KOP AA.N' KOP 

Die Christelike Demokrate en 
aanverwante groepe wat hulle 
agter die huidige eerste minis
ter, De Gasperi, skaar, is nie so 
seker of bulle in staat sal wees 
om 'n regering saam te stel wat 
sal kan staande bly nie. Alge
meen word verwag dat indien 
De Gasperi die meerderheid be
haal, hy met een of ander min
dere groep 'n koalisie sal moet 
aangaan. 

Russe Kry Hul 
Sin In Finland 

Rusland en Finland het ver
lede week 'n tienjaar-verdrag 
vir onderlinge hulpverlening on
derteken. Stalin was by die on
dertekening aanwesig. Indien 
Finland aan agressie blootgestel 
word, of Rusland oor Finland 
aan agressie blootgestel word, 
moet Finland hom met alle mag 
daarteen verset, indien nodig 
met Russiese hulp. 

Die verdrag met Rusland is 
feitlik op Finland afgedwing en 
hy het geen keuse gehad nie. 
Hierdeur het Rusland verseker 
dat hy Finland binne Russiese 
invl<>edsfeer betrek hou. 

DOOD AAN 
VE.RLAMMING 

GROOT GEESDRI F 
VIR LAERTREK 
OP WORCESTER 

s iere is benoem om <lie Brand-
wagte wat om een of ander rede 
los gl'raak bet van die organi
sasie, weer in te skakel, na ons 
korrespondent berig. O.B's. Byeen 

Op Brandvlei· 

,Aile koppe hierlangs staan \Vorcester-toe," was die 
geesdriftige uitlating van iemand op Stellenbosch toe by 
die redaksie van die O.B. in kennis gestel het van die 
blydskap waarmee die· aankondiging ontvang is dat op 24 
April 'n groot Jaertrek gebou word vir Gebied A. By 
bierdie geleentheid sal die O.B. se bonding in verband met 
die verkiesing bespreek word nou dat dr. Malan ten dui
delikste getoon bet dat hy die Ossewabrandwag of selfs 
individuele lede van die organisasie geen aandeel in die 
parlementere stryd wil gee nie. 

Ook uit ander dele van die I Die Jaertrek word gehou op 
Gebied is berigte van groot gees- die tentoonstellingsterrein, en 
drif vir die Jaei:trek ontvang. begin om 10-uur Sater"tlagmore, 
Die mense tregeer definitiewe 24 April. Laergangers moet so 
Ieiding en bulle verwag dat dit ver moontlik probeer om self 
op Worcester aan hulle gegee losies te reel, of tente en kos 
sal word, is verklaar. saam te bring, hoewel die hoof-

Volgens hierdie organisasie 
bereik inligting en bevele elke 
lid persoonlik deurdat nie net 
die hoofde van die eenhede se 
name en adres in die leers van 
die Gebiedskantore is nie, maar 
ook die naam van elke lid. 

Mnr. Jacob du Plessis, mev. 
H. F. van der Merwe en mev. 
G. Peiser is aangestel as leiers. 

Kommunisme 
In Springbok

-----1 Legion 
Hugenote
Monument 

Stellenbosch se generaalsraad kwartier sal probeer help waar 
vergader more om reelings te nodig. Tente sal opgeslaan en 
tref vir bywoning van die ver- 'n kombuis ingerig word as 'n 
gadering, terwyl genl. Mar,sh aanvullende maatreel. 

Die Hugenotemonument by 
Franscbhoek word Saterdag, 17 
April, onthul. Dit sal dan pre
sics 260 jaar gelede wees dat die ook hierdie week nog sy offi-

siere byeen roep. Hy verklaar 
dat daar groot geesdrif in die 
Paarl gaande is. Hoofgenl. Max 
Smuts verklaar dat Franschhoek 
nog druk besig is met die Huge
notemonument-onthulling, maar 
dat bulle in groot getalle gaan 

eerste .l<ranse vlugtelinge in 
.,Die O.B." word gedrul< deur Pro S 'd Af "k k h t D" 

Ecclesta-Drukkery Beperl<, Stellenbosch, Ul - rt a aange om e • Ie 
vir die eienaars en ultgewers: VOOR- monument is 'n versinnebeei
SLAG (Edms.) Beperk, Groote Kerk· d" d" t h 'd 
gebou 703, Posbus 1411, Kerkplein, utg van te s rewe en vry eJ 
Kaapstad. van die Franse vlugtelinge. 

optrek. Ook op Malmesbury 

word v~orbereidsels getref on- 1 MNR. HAYENGA GEE 
der letdmg van genl. Moorrees I 
van Aarde, terwyl genl. J. de 

~~~in;~\i:r~i~ ::~~;eil~snd~et , BRAI{P AN PRYS 
Volgens die opdrag van die I ~fnr. N. C. Havenga, Ieier van die Afrikanerparty, bet 

Gebiedsleier, dr. F. D. du Toit 
van Zyl, word van aile Brand- afgesien van Brakpan as 'n setel vir die A.P., luidens 'n 

wagte binne bereik verwag om mededeling van mnr. Harm Oost voorsitter van die A.P.-
teenwoordig te wees, terwyl af- ' 
gelee plekke versoek is om ten hoofbestuur, aan Die Vaderland. 
minste 'n goedverteenwoordi
gende afvaardiging te stuur. Na 
Die O.B. verneem, sal ruime 
geleentheid aan offisiere en 
Brandwagte verleen word om 
hul standpunt te stel, sodat die 

Volgens die blad het mnr. pause moeilikheid te hou, wat 
ontstaan bet oor die kandidatuur 
van adv. John Vorster. 

,Is die Springbok Legion 
kommunisties in sy karakter, in 
sy besieling en doelstelling, of is 
by dit nie? En gesien uit di& 
standpunt van die gevaarlike in
ternasionale . toestand, onder
skryf en verbind die Springbok 
Legion homself aan die beginsel 
van Suid-Afrika eerste, die Brit
se Gemenebes eerste en die be
hood van die Westerse beska
wing'!" 

Bostaande is die vrae wat 
mnr. S. E. D. Brown, sekretaris 
van die Sons of S.A., aan mnr. 
A. J. Storm, organiseerder van 
die Springbok Legion, deur mid
del van die' Cape Argus stel, na 
aanleiding van laasgenoemde se 
poging om 'n vae en binnes
mondse verweer te !ewer vir die 
organisasie se goeie trou. 

Op hierdie vrae, so verklaar 
mnr. Brown, het die Organi
seerder in gebreke gebly om 
duidelike en ondubbelsinnige 
antwoorde te gee. , Dit is seker
lik vrae waarop baie eenvoudig 
en reguit geantwoord kan word 
- en- sekerlik behoort beant
woord te word as gevolg van 
die bewerings in die volksraad 
dat daar Kommunisme binne die 
Springbok Legion is.'' 

Die kinderverlamming-epide
mie in Transvaal het ook die 
huis van brandwagte, mnr. en 
mev. H. J. Swanepoel, van Alber
ton besoek. Hul dogtertjie is Sa
terdag, 27 Maart in die Germis
tonse Hospitaal oorlede. Die O.B. 
wil Jangs hierdie weg innige besluit wat geneem gaan word 

Havenga en dr. 1\lalan verlede 
week tot die nuwe ooreenkoms 
geraak dat nie een van die twee 
partye 'n kandidaat in Brak
pan sal stet nie. Dr. Malan het 
per vliegtuig na Transvaal ge
reis ten einde samesprekings 
met mnr. Havenga· oor die Brak-

Die toestand is nou so dat 'n 
nasionaalgesinde kandidaat wat 
hom verkiesbaar gaan stel, die 
steun van sowel die A.P. as die 
H.N.P. sal kry, aldus mnr. Oost. 

Di~ Legion het tot dusver 
nog geen poging aangewend om 
die aantyging van Kommunisme 
te verwerp nie, aldus mnr. 
Brown in sy brief in die Cape 
Argus. 

simpatie met hul swaar verlies so verteenwoordigend as moont-
uitspreek. - (Korr.>. lik sal wees. 


