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En gelssprekende 
Open' Fonds Vir 

Ons Blad · 
• 

Verskele briewe het die redak
sie bereik van lesers wat aan
dring op die opening van 'n 
fonds vir ons blad sodat bier
die mondstuk van die Ossewa-

Goudvoorraad 
In Gevaar 

Die nuwe regering sal orunid
dellik aandag moet sk enk aan 
die Unie se goudposisie. As ge
volg van die wanverbouding in 
ons in- en uitvoer , en d ie f elt 
dat Suid-Afrika 'n reuse-goud
lening aan Engeland gemaak 
bet, bet ons goudvoor raad tans 
so gellaal dat 'n breekpunt nie 
meer ver is nie. 

SAL NUWE REWIND MET 
WELWILLENDHEID BEJEEN 

brandwag sterk gemaak kan 
word ten einde die ideale van 
ons Beweging oor die hele land 
te verbrei. Twee persone het 
reeds bedrae van £1! by bul 
briewe ingeslult. Een persoon 
het dit naamloos gedoen, ter
wyl 'n br ief met 'n tjek van £1! 
afkomstig Is van 'n Engelsspre
kende, dr. J. Hewat van Prince 
Alfred's Hamlet. Hy doen aan 
die hand dat ons die fonds noem 
.,Nuwe Lewe". 

.,Ek dink die tyd het nou aan
gebreek dat die geldelike posl
sie van die O.B.-blad versterk 
moet word", skryf dr. H ewat. 
.,Ek doen aan die hand dat u 
'n fonds In u blad open waar
voor ek £1! inslu1t." 

Drie maande gelede was ons 
goudvoorraad nog £112,000,000. 
Tans is dit slegs £97 miljoen. 
Dit beteken dat dit in die af-

Die Ossewabrandwag wat ver sterk nit die verkiesing tevoorskyn getree 
h et, besk ou die nuwe regering in ' n gees van welwillendheid, hoewel 
ons die r eg van op bou ende kritiek vo orbehou, lui ' n ver klaring wat d eur 
die Kommandant-generaal, dr. Han s van Rensburg, onder datum van 2 
Junie u itgereik is. Die K.G. ve rwys n a mnr. Havenga as ' n waarborg vir 
gelyk e b eh andeling van aile seksies. 

Die redaksie wil met dank 
voldoen aan die verskillende 
versoeke en ons aanvaar die 
naam wat deur ons Engelsspre
kende vrlend, dr. Hewat, aan 
die hand gedoen word. Die 
fonds sal dus bekend staan as 
Nuwe Lewe. 

Die volledige verkla ring lui: 
gelope drie maande met 1 DIE NUWE R EGERING I terme as di~ van vervolgers van 
£11!,000,000 gedaal het. die republikeinse Afrikaner en-

Die buidige posisie ~ou in dat Na tien j~ar van. aktie~e ver- by uitstek- vervolgers van die 
Suid-Afrika veel mmder sal set teen d1e regermg vmd die Ossewabrandwag. 
moet invoer en meer sal moet norm~le me~s dit ~oe.ilik om I Ons h<'t aile rede om aan te 
uitvoer. aan d1e regermg te dmk m andcr neem dat daardie kapittel nou 

Bring Geldelike 
Offergawe 

Die Oel,lieds leier van Oebied F (Noord-Transvaal ), 
prof. H. lU. van der Westhuysen, doen onders taande op
roep in \'erband met die Ol) hande synde 8 Augu stus, 
wanneer die tiende \'erja.ardag van die Ossewabran dwag 
h erdenk sal word: 

.. I 
aile blankes wat gereed is om 
Wit-Suld-Afrika on voor wnnrde
lik as eie vaderland te annvaal' 
en uit te bou ; b y moet voort-

1 

bestaan om verder , sonder ver
saking van Afr ikanergees en 
-beginsels, alma! wa t byeen 
h oort saam te b ring soos by 
in b ierdie afgelope jare ge-

l 
doen bet - e n sy taak is nie 
a fgeloop n ie voonlat die groots 
moontlike eenbe id onder ons 
bereik is en ' 'OOrdat d ie volk 
van S uid -Alrika nie op elke 
gebied die groots m oon tlilce ny
beid as nasie e n staat d eelagtig 
geword bet n ie. 

OFFERS 

Laat ons in dankbaarheid 
jeens alma! wat geoffer, g(1ly en 
gestry bet, maar meer nog in 
licfdevolle trou aan ons selfop
gelcgde beloftes gedurende die 

Prof. H . l\1. ' 'an der \ Vestbuysen I komende Augustus 'n geldelike 
. . offergawe bring om ons organi-

Ons v1er m aanstaande Augu:'- saslefonds aansienlik te styf. 

afgesluit is en dat ons 'n re
gering van nasionaalgeslndes 
(en vera! een waarin die Ieier 
van die Afrikanerparty die 
sleutelposisie beklee) In 'n 
heeltemal ander Jig moet nader . 

D ie O.B. besk ou die nuwe rew 
ger ing in 'n gees va n welwille nd
beld. As Be weging is ons n a
tuurllk daarbulte en behou ons 
ook llS selfs ta ndige republikein
se elem ent d ie reg van kritiek 
voor . )}faa.- d it sal welwillende 
en opbouende kritiek wees soos 
dit onder volksgenote betaam. 

EEN VLEUEL 

Hoew el die O.B. as Beweging 
buitekant en selfstandig staan 
tecnoor die regering, het die oor
grote gros van die Brandwagte 
as al<tiewe lede van die Afrika
nerparty 'n regstreekse belang in 
die beskcrmlng en bevordering 
van minstens een vleuel van die 
bondgenootskap. 

Die aanwesigbeid van mnr. 
llavenga in die ka binet is die in 
d ie ooglopendste waarborg va n 
nile sek sies van die bevolklnr 
dat daar gelyke en regverdige 
behandeling sal ge!lkied en d at 
billikheid die botoon sal v ier. 
En die Partypolitieke tuiste wat 
die O.B. na lange jare van swer
we in sy kamp gevlnd bet, ver
seker mnr. Havenga van die ak
tiewe en wydvertakte steun van 
'n sterk Afrikaner en r epubli
keinsgesinde element. 

ENGELSSPREKENDES t us die ticnde verjaar?ag .van d•.e I As die politleke gedrang, waarin 
Ossewabrandwag. Vlr die Afn- ons teen ons eie keuse vir soveel 
kanervolk is dit 'n tydperk. van jare reeds beland hct, behoorlik I ~egelykertyd. moet die E.ngelse 
uiters gemengde ervarmge: ve by is kan ons weer volle Afnkaner nou msien dat d1e pad 
Augustus 1938 . tot Augustus aa~dag ~ee aan ander kultuur- van .,Uni?n-Jack"-~waai~ry en 
1948. Tye -:an d1e hoogste. gee~- ~ sake en volksprobleme op ander veronregtmg van d1e ~rlkaans
drif e~ nas10nale verwagtmg IS gebiede. L nat ons verder op- I sprekende ~at nou J~r~ la~k 
af~ew1ssel m et t ernee.rgedrukt- trek : d ie eindbestemming Iii nog hoogty gev1er he~, ,Ultemde.hk 
held, sor:ns swartgalhge wan- voo.- en d ie dag is nog maar by wyse van rea~s1c n regerm g 
ho?p; dmk aan stryd, v~r- bale jonk . Lnat ons ~tterk wees aan bewind gebrmg bet watson
gmslng, tronke, konsentra~1e- 1 om ons volk. sgerO<'penheid In der een enkele Engelssprekende 
kampe; twe~drag, verneder~ng die daad te kan uitleef _ nltyd in die kabinet is. Ons wil bier 
en verwarrmg teweeggebrmg getrou aan ons God ons Volk openlik se da t d it In ons m cning 
deur 'n onsimpatieke owerh:id ons l an<l, Suid-Afrik~. ' , beter sou ge wees bet as albel 
se diktatorlale noodregulas1es. l 
Maar die wlel bly draai - die 

name wat in die modder ge- QG 'N A p MINISTER 
sleep was, is byna daar uit en N • .• 
ons vertrouc is dat alle Afri-
kaner-leiers daartoe sal bydra Die nanstelling va n 'n der-
om die volkswa weer op die tiende minister in d ie Jcabinet 
vellige pad van Suid-Afrika te is r eed '! ' n uitgemaakte saak. 
voer. Mag bulle die lelike slag- Daar word sleg!> gewng om 
gate wat nog gaap aan die m agtiging by wyse van wetge
kante van die bult wat ons wing te ve rkry voorda t a m ptelil< 
byna weer oor is, betyds raak- tot die s tap oorgega a n word, 
sien en vermy. I ber ig Dagbreek . Die keuse vir 

E E UF E ES hierdie pos sou mnr. Jan \'il-

Ons Beweging wat oorspronk- joen, Afrikanerparty-L.V. v ir 
lik gestlg is tot aks iefront van Vryburg, wees. 
die hele Af.-ikanerdom, vera! as 
draer en bewaarder van 1988 se 
E euteesideaal, moet die republi
k einse gedagte bly bandbaaf; 
b y m oet bly dien as brug tussen 

Die blad berig ook dat mnr. 
Tom Naud~. L V. ";r Pieters
burg, waarskynlik die keuse is 
vir die Spea kersk a p. 

Tweeling 
Verskil 

Ses Dae 
In Sydney is onlangs 'n dog

tertjic 6 dac en een uur na haar 
tweelingbroertjie gebore. D it 
word beskou as 'n unieke geval. 
Die seuntjie het 7 pond geweeg 
en die dogtertjie bietjle meer as 
6 pond. 

bevolkingsd ele in die kabinet 
verteenwoordig was. En as die 
Engelse Afrikaners die Hertzog
pad bly bewandel het, sou dit 
ook wei gebeur het. Hul af
wyklng daarvnn in 1939 en d ie 
wyse waa r op bulle daar na teen 
ons opg.etree bet - teen die O.B., 
t een die Broederbond en selfS 
die R.D.B. (selfs die kerk was 
nie vrygestel nie) het bulle b&
la nd in die penarie waar1n buJle 
n ou is. 1\log dit 'n les wees dat 
d ie , Kroonkolonie-komplek s" 'n 
tweesn yde nd s waard kan wees. 

O.B. SE POSISIE 
Om spesltiek die versterkte 

Ons w ll dan ook hoop dat 
waar die direksie al die inkrim
ping van ons blad oorweeg het, 
die oproep soveel vrug sal dra 
dat ons eerder binnekort tot 
uitbreiding van ons blad sal kan 
oorgaan. 

Aile bydraes kan gestuur 
word aan die sekretaris, Voor
slag, posbus 1411, Kaapstad. Dit 
sal In Die O.B. verantwoord 
word. 

Die K .G., Dr. H a ns van Rensbur g. 

posisie van die Ossewabrandwag 
aan te dui: V66r hlerdie verkie
sing bet ons net een man in die 
hele parlement gehad na wie ons 
met vrymoedigheid en selfrespek 
kon gaan, selfs vir pogings om 
die strawwe van ons kamerade 

SITTING VAN 
PARLEMENT 

versag te kry en dl~ was senator I Die nuwe parlement sal in 
Naas Raubenheimer. Ons sal dlt aile waal:skynlikheid reeds op 
ook nooit vergeet nie en b y bly 6 Augustus byeenkom, volgens 
ve.-sekerd van ons erkentlikheid.

1 

inli&ting wat ingewin kon word. 
Maar hy was a ileen . Die belangrikste op die agenda 

N ou, na die verklesing kan ons sal die beg roting wees waaraan 
m et vrymoedigbeld en met weer- die Minister van Finansies, 

(Vervolg op bls. 8 kol. 3) mnr. N. C. H avenga, reeds werk. 
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BRITSE VORSTEPAAR 
BESOEK NAGI{LUB 

MET PINI{STER 
Wat die Britse volk werklik van die Sabbat dink, kan 

geoordeel word aan die optrede van die Iede van die Britse 
vorstehuis, wat skerp kritiek uitlok elke keer wanneer hulle 
besoeke aan die vreemde afle. 

'n Paar weke gelede, tydens Toe die Britse koning onlangs 
Plnkster, was die Britse prinses, in Suid-Afrika was het by sy 
Elizabeth, en haar eggenoot, die Britse tradisie teenoor die van 
hertog van Edinburgh, op be- die Afrikanervolk gehandhaaf 
soek in Parys. Op Pinkster- en op Sondag tennis gespcel. 
sondag, terwyl duisende Chris-
tene oor die hele wereld kerk-

... "!.. ............. ~ .... 1t:·!··i::t-.... -.... ~~,..~····-.-... ~~~ y .. • • • • # ..... - •-:c7•••:..:.••~-""' -~·~~T 

, W fl SWA ~ :1' er n . . . ::~ 
.f~ I k ~:. 
~ nte enare cl: 
~~ ~~ 
~ ~ JJ 1\lnr. George van der ~f. 

·i~ Smit van Outjo, S.W.A., ;!: 
skryf dat hy binne 'n klein ,•i• 

0 tydjie ses intekenare op :t 
{~ Die O.B. gewerf het en dat ~· 
J hy van voorneme is om .:: 
~ nog meer te wert. Hy + 
j~ spreek die vertroue uit dat 1: 
t elke lid van die Ossewa- y 1: brandwag sy voorbeeld sal :f: 
:;: volg. :~: 
.f. .:. 
+++:+:.+:+~:..:.: .. :++:++:;;:+tt .. :.;;:;;:;;:;.w 

Oorwinning Ook 
Vir Samewerking 

Genl. W. R. Laubscher, Voorligtingsoffisier van Gebied A, 
skryf as volg na aanleiding van die verkiesing: 

Daar is aanduidings dat die 1 Die O.B. het nie trane om te 
afgelope algemene verkiesing nie I stor~ oor die verdrywing van. 'n 
aileen 'n end gemaak het aan die bewmd wat met noodregulas1es 
Smuts bewind nie maar ook aan ! regecr het; met behulp van poli
Afrikanerverdeeldheid. Oor al-; tieke speurders, waarheidsrid
bei is niemand meer verheug as ders en nuusdraers r~publikeinse 
Iede van die O.B. nie. Afrikaners links en regs 1n kam-

pe en tronke gestop het; en wat 

toe gegaan het, bet hierdie vor
stelike paar gedurende die mid
dag 'n resiesbaan besoek en in 
die aand was bulle in 'n nag
klub en tenter te vinde. 

Minstens een organisasie in 
Brlttanje, die Imperiale Ver
bond van Sabbatsheiliging, het 
darem sy stem teen hierdie op
trede laat hoor. Die bond be
skryf dit as 'n ,ongelukkigc 
¥eorbeeld" wat die vorstehuis 
aa11 die jeug van Brittanje stel. 

Moeilike Taak Vir Nuwe 
Bewind: Sterk Opposisie 

in die na-woede van sy oorlogs
oorwinning boonop weerlose 
mense gedeporteer het na uitge
hongerde Europa nie. 

Vir die aandeel wat ons Kom-

I mandant-generaal en daardie 
duiscnde troue offisiere en 
brandwagte wat d eur dik en dun 

In Vasco 
Word Dalk 

Oorgestem 

Die uitslag van die algemene verkiesing op 26 Mei het die hele Suid
Afrika verhaas - maar dit het die deelnemende partye geheelenal ver· 
ras. Die koerante van die Verenigde Party was klaarblyklik onthuts en 'het 
hulle toevlug geneem tot duistere voorspellings oor die toekoms. Daar
enteen het die koerante van die H.N.P. aanhoudend hul verrukking uitge
juhel. 

sy verkiesingsleiding gevolg het, 
gehad het in die opruiming van 
Afrikanerverdeeldheid kan ons 
nooit dankbaar genoeg wees nie. 

VERMY 

Daar is 'n sterk moontlikheid 
dat daar in die Vasco-kiesafde
ling, waar die H.N.P.-kandi
daat, mnr. Ben van Rensburg, 
met 185 stemme uitgeval het teen 
oudminister J. W. Mushet, .:>or
gestem sal word. Die polisie is 
besig om ondersoek in te stel 
na beweerde onreelmatighede 
wat daar by die verkiesing sou 
plaasgevind het en volgens uit 
betroubare bron verneem word, 
is daar reeds genoegsame be
wyse gevind op grond waarvan 
appel teen die uitslag aangete
ken kan word. 

Die speurdiens het reeds 
kleurlinge opgespoor wat nie 
In staat is om hul name eri 
adresse neer te skryf nie, 
maar wie se name tog op die 
kieserslys verskyn. 
Ondersoek word ook ingestel 1 

na beweerde kleurlingvroue, in 
sommlge gevalle Indiers en Ma
leiers, wie se name in stryd met 
die wet, op kieserslys verskyn. 
Grootskaalse onrei!lmatighede 
word ook vermoed met Kaap
stadse klcurlinge wat met de
klarasief in Vasco gestem hct. 
Daar is goeie grond gevind wat 
op onreelmatigheid dui. 

KWITANSIES 

Verder is daar sowat 800 
blanke kiesers wat almal kwi
tansies het as bewys dat bulle 
as kiesers geregistreer is, maar 
wie se name nie op die kiesers
lys verskyn nie. Dit is 'n on
~erklaarbare toestand. 

Bewys van een onreelmatig
heid Is genoegsame grond om 
appel teen die uitslag aan te 
teken. 

In Vasco was daar samewer
king tussen die H.N.P. en O.B. 

Afgesien van die verkiesings
uitslag is die verbasing daaroor, 
by vriend sowel as vyand, op 
sigself 'n interessante verskyn
sel. In die tydperk voordat die 
verkiesing plaasgevind het, toe 
alma! nog geglo het dat veldm. 
Smuts weer die bewind in die 
hande sou kry, was niemand 
stoutmoedig genoeg om die 
Smuts-bewind as popu!E!r te be
skryf nie. Inteendeel, die bewind 
is vryelik gekritiseer. Waarom 
dan die verbasing oor die vcrwer
lingvan hierdie bewind? Ek dink 
die an.twoord is verbonde aan die 
destydse opposisie of alterna
tiewe regering. Niemand het 
verwag dat die kiesers die 
Smutsbewind sou vcrwerp nie 
omdat algemeen geglo was dat 
die onaanneemlikheid van die 
alternatief, nl. 'n Malanbewind, 
sodanige verwerping sou ver
hoed. En tog is die noodregula
sie-regering verslaan! 

DRIE FAKTORE 

Myns insiens het vera! drie 
faktore daartoe bygedra. Dit 
kan, eerstens, aangeneem word 
dat mnr. J. H. Hofmeyr en sy 
geesgenote die laaste strooitjies 
was wat die reeds sukkelende 
Verenigd~ Party se rug gebreek 
het. Tweedens bet dit geblyk 
dat mnr. N. C. Havenga bo aile 
verwagtings in uitmuntend ge
slaag het om sy bondgenootpar
ty uit die isolasie te haal, waar
in die ongematigdheid van sy 
Ieiding die H.N.P. beland ,!let. 
Deur as het ware borg te staan 
vir sy bondgenoot het mnr. 
Havcnga die onontbeerlike steun 
van nasionaalvoelende groepe en 
Engelssprekende Afrikaners vir 
die H.N.P.-A.P.~kombinasie ver
kry waarmee die Smutsregering 
so verrassend verslaan is. En 

IMMIGRANTE 
DIT ERNSTIG 

WAT 
MEEN 

In Kaapstad is daar tans 'n 
groep Britse immigrante wat 
Afrikaans reeds so baas geraak 
het dat bulle verlede week vir 
die tweede keer 'n debat in 
Afrikaans gevoer het. Daar was 
'n onderwerp vir bespreking en 
die teenstanders het mekaar in 
Afrikaans toegetakel. Sommige 
bet nog maar gesukkel hoewel 
die res taamlik vlot gepraat bet 
met bier en daar 'n gebrekkige 
uitspraak. 

Dat dit hlerdle groep immi
grante 'n 13aak v{ln erns is om 

waardige burgers van die land 
te word, val nie te betwyfel nie. 
Maar hulle is ongelu,kkig in die 
minderheid omdat daar in Kaap
stad aileen etlike duisende im
migrante is en van wie se Afri
kaans-leer niks gekom het nie. 

Dit sal die taak van die nuwe 
regering wees om immigrante, 
van waar huile ookal kom, aan 
te moedig om intiem kennis te 
maak met die taal en tradisle 
van die Afrikaner. Sonder daar
die ij:ennis kan huile moeilik 
eg.te burgers van die land word. 

derdens is dit duidelik dat die 
kieserskorps tot barstens-toe sat 
was vir die talle nodige en on
nodige restriksies waarmce die 
Smutsbewind die alledaagse !ewe 
van duisende m ense geprikkel 
het. 

Havenga-bewind in aile erns kan Toe dit gedurende Maar.t-

NOG STERK 

begin regecr. maand bekend geword het dat 
Die Eerste Minister, dr. D. F. die H.N.P.-leiding ten aansien 

Malan, het verlede w eek sy ka-~ van die verkiesing teen O.B.-lede 
binet aangekondig. Die same- gaan diskrimineer en dat hulle 
Stelling is volgens verwagtc geen A.P.-kandidaat gaan nan
patroon en aileen 'n paar aspek- vaar en steun wat ook O.B.-lid 
te daarvan verdien vermelding. is nie, het baie gemoeqere oor

,KWAAI" 

Dr. Malan het 'n ,Kwaai 
Die uitslag van die verkiesing Kabinet" saamgestel wat bete 

was 'n mosie van wantroue in ken dat geeneen van die soge · 
die oorlogsbewind van veldm. naamde ,kwaai" manne van die 
Smuts-ongelukkig nie 'n klink- H.N.P. uit die kabinet gelaat if 
kende mosie van wantroue nie nie. 

geloop van billike verontwaardi
ging. 'n Nuwe broederstryd het 
onvermydelik gelyk ...... maar dit 
is ter elfder ure afgewend deur 
dr. Hans van Rensburg se beleid 
van plaaslike ooreenkomste met 
die kandidaat en die plaaslike 
besture van die H.N.P. As ge
volg van hierdie beleid was daar 
op stemdag samewerking en nie 
vyandskap nie in 36 kiesafde
Iings waar H.N.P.-kandidate die 
opposisie-vaandel gedra het. Politiek in J 

Oenskon denr 
Waarnemer 

maar darem 'n naelskraap een! 
Die onmiddellike taak van die 
nuwe regering is om hierdie 
wantroue in die ou Smutsbewind 
om te sit in vertroue in die nuwe 
bewind. En die omstandighed'e 
waaronder hierdie omskepping 
moet plaasvind is nie alte be
lowend nie. 

Dit dien onthou te word dat 
daar byna 100,000 meer kieser~ 
vir die Veren igde Party gestem 
het as wat daar gesamentlik 
vir die H.N.P. en die Afrikaner
party gestem bet. Die nuwe op
posisie sal dus gerugsteun word 
deur 'n baie sterk openbare 
mening. Die nuwe regering het 
'n karige meerderheid van vyf 
in die volksraad en sal gevolg
lik sy maatreels moet deurdryf 
in die aangesig van 'n sterk en 
verbitterde opposisie. In die 
senaat het die opposisie 'n mcer· 
derheid - wat huile in staat 
stel om die maatreels van die 
regering te verwerp en om des
noods 'n skaakmat-situasie ten 
opsigte van wetgewing te skep. 
En bowendien is die V.P. nog 
steeds ·bobaas in die provinsiale 
rade van Kaapland, Transvaal 
en Natal. 

ONGUNSTIG 

Teoreties is die omstandighede 
waaronder die nuwe regering 
bewind aanvaar dus beslis on
gunstig. En hierdie omstandig
hede sal voortduur totdat rege
rings oorwinnings in die provln
siale raadsverkiesings vroeg 
aanstaande jaar verligting daar
in bring. Dan sal die nuwc 
senaat, met 'n regeringsmeerder
heid saamgestel kan word. En 
eers daarna sal die Malan-

Aan die Afrikanerparty is net 
een portefeulje toegeken, nl 
Finansies, aan die Ieier, mnr. N 
C. Havenga. 

Tien van die ministers is so· 
genaamde ,gesuiwerdcs", dit ir 
manne wat in 1933 saam met dr 
Malan die gesuiwerde" Nasio· 
nale Party gestig het as teen
voeter vir die ,samesmelting'' 
van wyle genl. Hertzog. 

Dr. Malan het nie aan die pro
vinsies proporsionele of naby
proporsionele verteenwoordiging 
in sy kabinet gegee nie. Kaap
land met 26 volksraadslede bet 
sewe ministers; Transvaal met 
32 volksreedslede bet.drie minis
ters; Vrystaat met 11 volks
raadslede het een minister; en 
Natal is gladnie in die kabinet 
verteenwoordig nie. 

Die .toekenning van portefeul
j es het mens se oe soms effe 
laat rek. Mnr. F. C. Erasmus, 
wat behalwe as debattcerder in 
die parlement nie juis met Ver
dediging in verband gebring 
kan word nie, is die nuwe minis
ter van verdediging, en mnr. 
Erik Louw van mynwese. Mnr 
J. G. Strydom, vurige Transvaal
se Ieier, het die prosalese porte
feulje van Iande ge}try. Hy ver
vang senator Conroy wat eens 
op 'n tyd op safari gegaan het. 

DEURSLAGGEWEND 

'n Beslissende kenmerk van 
die nuwe volksraad is die feit 
dat die Afrikanerparty daarin 
die deurslaggewende fak.tor is 
as g evolg van die magsewewig 
wat deur die nege volksraads
lede van die party gehou word 
Die H.N.P. bet 70 lede in dit> 
raad terwyl d ie V.P. en d ie 
Arbeidersparty saam 71 lede het 
Die aanwesigheid van sy nege 
A.P.-bondgenote in die Raad 
stel dr. D. F. Malan dus in staat 
om vandag Eerste Minister van 
Suid-Afrika te w.ees. Die nuwe 
bewind is dus in der waarheid 
'n Malan-Havenga-bewind •. 

As die tien A.P.-kiesafdelings 
en Brakpan bygereken word 
bring dit die getal saamwerk
kiesafdelings op 47 te staan. 
Voorwaar 'n stewige fondament 
om samewerking op te bou. 

GEGROND OP VASSTAAN 

Vir sy wyse eenheidsleiding 
verdien dr. van Rensburg die 
dank van elke Afrikaner wat 
dit goed bedoel met sy volk. 

Die ,plaaslike ooreenkomste"
bcleid van ons K.G. kon nooit 
geslaag het indien offisiere en 
brandwagte nie hul gewilligheid 
getoon het om van die stembus 
af weg te bly indien geen oor
eenkoms met hulle aangegaan 
word nie. Hierdie g.ewilligheid 
was die toets vir die welslae van 
die K.G. se beleid. Oor die al
gemeen het die O.B. hierdie toets 
suksesvol deurstaan en elke 
troue offisier en brandwag het 
beslis rede om tevrede en geluk
kig te voel. 

Die talryke plaasl ike ooreen
komste bet nie aileen Afrikaner
samewerking 'n geweldige stoot 
vorentoe gegee nie, maar dit te
same met die Smuts-nederlaag, 
het ook be,vys gelewer - indien 
bewys nog nodig was - dat' die 
O.B. nie 'n paaiboelie is wat 
Engelse verkiesingsteun van die 
H.N.P. wegskrik nie. Laasge
noemde feit is tewens onder
streep deur die amper-oorwin
ning van adv. John Vorster in 
Brakpan. En dit t en spyte van 
die veldtog wat uit Afrikaner
kringe teen hom gevoer was oor 
sy O.B.-skap. 

Daar is dus geen rede meer 

waarom daar nie voor.taan hart

lik saamgewerk sal word met die 
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Vrede Gesluit Ook In 
' Noordoos-Rand 

By die lys van kandidate wat 
tydens die verkiesing vrede met 
die Ossewabrandwag gesluit bet, 
moet nog gevoeg word d ie naam 
van mnr. A. J. B. Deysel, 
H.N.P.-kandidaat in Noordoos
Rand wat met 97 stemme inge
kom bet. Mnr. Deysel is deur 
mnr. H. S. Bosman, voormalige 
adjudant van die Adjunk-K.G., 
wat tans in daardie kiesafdeling 
woon, genader om 'n verklaring 
te onderteken sodat dit vir hom 
en ander O.B.-Iede moontlik ge
maak kan word om te stem 
sonder om hul Ieiding in die 
steek te laat. Sonder dreige
mente of kwaai gevoel het mnr. 
Deysel hom bereid verklaar om 
die . opgestelde ooreenkoms te 
onderteken met twee H.N.P.
Iede as getuies, nl. mnre. F. B. 
Adendorf en J. F. Nel. 

dat dit gebiedend noodsaaklik is 
dat elke nasionaalgesinde stem 
teen die huidige bewind uitge
bring sal word; daarom voel ons 
verder dat aile misverstand tus
sen Afrikaners en Afrikaner
organisasies uit die weg behoort 
geruim te word en dat alle 
kwetsende en steurende besluite 
en maatreels teen mekaar her
roep behoort te word en ons sal 
ons vir "'SU!ke herroeping be
ywer. 

,Ons onderneem gevolglik 
wederkeriglik om elke poging 
aan te wend om mekaar te steun 
en te help op hierdie pad en 
in diens van die Afrikancrvolk 
mekaar te vind en hartlike sa
mewerking te bewerkstellig." 

Kommuniste 
, Wen'' 'n 

Ver~iesing 
Die Kommunistiese regering 

van Tsjcggo-Slowakye maak 
daarop aanspraak dat hy 'n 
meerderheid van 88 persent 
dwarsdeur die land behaal b~t 
in die algemene verkiesing wat 
daar plaasgevind het. In 
Praag, so beweer hulle, het 
hulle 'n meerderheid van 93 
persent behaal. 

Daar word berig dat pres. 
Benesj met afkeer vervul is 
oor die metodes wat die Kom
muniste in die verkiesing toege
pas het om 'n mecrderbeid te 
kan behaal. Kiesbeamptes in 
Praag beweer dat bulle belet 
is om verder te tel waar dit 
geblyk het dat daar 'n neiging 
teen die Kommuniste was. 

BEWOORDING 

Die verklaring, wat deur 
mnr. Bosman namens die O.B. 
onderteken is, lui: 

,Met die oog op die gevare 
wat ons volk bedreig voel ons 

~eer Besonderhede 
lnsake Ooreenkoans 

In Gordoilia 

lndie Wil 
Sober 

Wees 

Genl. F. 1\f. Joubert van Kakamas berig dat by d ie ooreen
koms tussen mnr. J. H. Conra<lie, L.V. vir Gordonia, en die 
Ossewabrandwag, on<lerstaande besonderbede gevoeg moet word 
(die ooreenkoms self is in verlede week se uitgawe gepubliseer ): 

Die regering van Indie het a! 
sy amptenare versoek om geen 
stcrk drank op amptelike en 
half-amptelike funksies te ge
bruik nie. 

Sterk drank moet volgens 
hicrdie versoek, aileen op pri
vaat byeenkomste gebruik word 
en dan liefs in klein hoeveel
hede. 

1. Dit is onderneem as dee! 
van die ooreenkoms, deur die 
H.N.P.-ondertekenaars van die 
ooreenkoms, om 'n afskrif van 
die ooreenkoms aan Die Burger 
en Die Vaderland te stuur, met 
die versoek om dit volledig te 
publiseer. 

* * * 
2. Voordat die ooreenkoms 

finaal onderteken is, het ek aan 
die H.N.P.-verteenwoordigers 
gevra of ek onder punt 2 van 
die ooreenkoms verstaan dat 
met ,bcywer" bedoel word ,bes 
doen" en of ,om die stryd te 
beeindig" beteken dat in die 
Parlement, in die Koukus, op 

Smuts Het Meer 
Stemlne As 

Nasionale Groep 
'n Interessante feit omtrent die afgelope verkiesing is dat 

boewel die twee nasionale pa'rtye die meerderbeid setels verower 
bet, bulle nie die meerderbeidstem van die kiesers agter bulle 
bet nie. Da.ar is meer stemme op die Verenigde Party uitge
bring as op die huidige regeringskombinasie. 

Met die verkiesing in 1943, 
toe genl. Smuts 'n oorweldigen
de meerderheid behaal het, het 
nog nie die helfte van die kie
sers vir sy party gestem nie. 
Die uitslag van 'n verkiesing 
op partygrondslag is dus boe
genaamd nie 'n getroue weer
gawe van die gevoel van die 
kiesers nie. Hierdie element 
word. sterker namate meer par
tye tot die stryd toetree. 

die onafhanklike kandidate, van 
wie die meeste anti-Smuts was, 
42,802 stemme getrek het 

Die A.P.-H.N.P.-kombinasie 
het dus 443,719 stemme teenoor 
551,590 van die V.P.-Arbeiders
groep gekry. Die K.G. is dus 
heeltemal reg as hy se die 
vyand is wei verslaan, maar hy 
is nog baie sterk. 

Hfgnl. J. A. Strauss. · 

Kongrcsse, op Vergaderings en 
waar ook a!, ten aile tye en 
onder aile omstandigbede alles 
deur hulle gedoen sal word om 
die stryd te beeindig? Hulle 
het toe verklaar dat dit is wat 
hulle onderneem en dat, sover 
hulle invloed geld, hulle dit sal 
doen. 

* * * 
3. Albei organisasies he.t be

lowe om vertoe tc rig of bulle 
invloed te gebruik by hulle 
Leiding om die wedersydse 
vyandighcid van Die Burger, 
Kruithoring en Die O.B. teen 
mekaar te beeindig. 

* * * 
Die ooreenkoms sou te lywig 

gewees het om die punte ver
vat in die Byvoegsel daarin op 
te neem. Die volledige onder
tekenaars was: 

Namens H.N.P.: M. J. Davidtz, 
J. J. Henning, E. J. Conradie. 

Namens O.B.: J. H. Strauss 
(hfgenl.), F. M. Joubert (genl.), 
A. C. van Aarde (hfkomdte.). 
Kandidaat: J. H. Conradie. 

In die afgelope verkiesing het 
bietjie meer as 78 persent van 
die kiesers gestem. Die totale 
aantal uitgebragte stemme was 
1,067,249. Altesaam was daar 
1,351,829 ,stemgeregtigdes maar 
in .twaalf kiesafdelings is daar 
nie gestem nie orodat die kan
didate (11 van die V.P. en 1 
van die H.N.P.) onbestrede ver
kies is. 

OFFISIERE VERGADER 

Behalwe die 11 V.P. setels 
waarin nie gestem is nie, is 
524,230 stemme op die V.P. uit
gebring. Op die A.P. en H.N.P. 
is saam 443,719 stemme uitge
bring. Dan is daar ook nog 27,360 
stemme op d{e kandidate van 
die Arbeiders uitgebring, terwyl 

I 

IN KAAPSTAD 
Die eerste offisiersvergadering 

van die Ossewabrandwag in 
Wes-Ka.apland na die algemene 
verkiesing, word op 22 Junie 
1948 in die Ebenesersaal, Hoof
weg, Maitland, gebou. Die Kom
mandant-generaal, dr. Hans van 
Rensburg, sal by hi·erdie geleent
heid ajlnwesig wees. 

Aile offisiere vanaf boofgene
raals tot kommandante in Wes
Kaapland sal by hierdie verga-

dering aanwesig wees. Ander 
offisiere in Gebied A wat 'ler
der weg in die binneland woon, 
bet nie opdrag ontvang om aan
wesig te wees nie vanwee die 
lang afstande en die feit dat 
die vergadering slegs een aand 
duur. Hulle is egter ook hartlik 
welkom by bierdie belangrike 
byeenkoms. 

Die verrigtinge begin om 7.30 
n.m. 

.. Ja.Springbok 
is my keuse!" 

se Mnr. J. M. Pentz, 
Voorma n, Kaapstad. 

Ja, Springbok is my keuse ! Hulle 

is al jarelank my geliefkoosde 

rookgoed vanwee bulle 

volle natuurlike 

tabakgeur. En bulle 

is ook groter. 

ItS fQOJ • 
Mer Ht.~/;ok 11s e~ttfe +l 

~ptiiZ~~tler sltjPI'e' ' 
HI ERDIE FE lT IS BEWYS DE UR 
O N LA N GSI! U N IE·OP N AMES 
D EUR ONAF H A N K L IK E 
NAVORSI N GS-ORGA NISASIES. 

Dwarsdeur die Unie het 
manne van aile stande
skrynwerkers, klerke, maat
skappy-direkteure - oorwel
digend hul keuse uitgebring 
op Springbok. Geniet Suid
Ajrika se vooraanstaande 
sigaret - probeer Springbok 
vandag. 

SPRINGBOK 
DIE SPORTMAN SE SIGARET 

Met en sonder kurkmondstuk. 

U/S. 331 

' 

E~£E 
BPK. 

Bied u u Huishoudelike Benodigdhede teen die 
Laagste Prys& aan, 

MAKLIKE VOORW AARDES WORD GERE~L 
. Besoek ons te: 

JOHANNESBURG Pleinstraat 40 

PRETORIA - H/v Andries- en Pretoriusstrate 

KAAPSTAD - - - - - - Pleinstraat 47(49 

BLOEMFONTEIN 

KROON~TAD -

VEREENIGING 

- St. Andrewstraat 128 

- - Cross-straat 42 

- 1\farklaan 17C 

POTCHEFSTROOM - - - - Kerkstraat 108 

FICKSBURG - - • • - - - • 1\farkplein 

In u eie k euse van mater iaal 
teen slegs 15/- per week. 

Excelsior 1\feubels Beperk, 
Posbus 6670, J ohannesburg 
Stuur Gratis Katalogus 

Naam ............................. . 
Adres ............................. . 

OB 

.............................................. 
LESER, 

U blad kan nie groter word sonder die onder· 
steuning van adverteerder s n ie, maar adverfeerders 
k an n ie adverteer sonder u ondersteuning nie. 

Noem dus Die O.B. wanneer u reageer op adverten· 
sies en gee voorkeur aan diegene wat u blad 
ondersteun. 

•••·•••••••••u••••-•••·•••••••••-•••••••n•-•••••• 
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A 

Wat Bereik Is 
Met die verkiesingsroes nou 'n bietjie afgesak, is dit 

moontlik vir die Ossewabrandwag om 'n voorraadopname 
te neem omtrent sy posisie in die tecnwoordige en die 
toekomstige. 

Laat ·ons dadelik begin deur te se dat die verkiesing 
vir die Beweging 'n baie kritieke gebeurtenis was. Sonder 
om weer in te gaan op wat alles vir hom op die spel was, 
kan ons kortliks konstateer dat daar 'n dubbele slag plaas
gevind het: 'n slag om besit van die parlement tussen die 
jingo-element en die nasionaalgesinde partye waaraan die 
O.B. ook wou declneem, en daarbinne 'n slag om behoud van 
die Beweging en sy ideale van volkseenheid en vryheid. 
Hierdie dubbelslagtige karakter van die stryd bet die 
Ossewabrandwag in 'n uitwendig verskeurde posisie geplaas: 
danksy die wyse Ieiding van ons K.G. is die deur in meer as 
die helfte van die kiesafdelings oopgemaak vir samewerking, 
sodat een deel van die O.B.-Iede kragdadig hulself kon 
inwerp in die parlementere stryd, terwyl 'n ander deel met 
die uiterste selfbeheersing en met 'n verskeurde gemoed 
pal moes staan terwille van die handhawiug van hul 
Beweging en daarmee vir die ideale waaraan bulle glo - 'n 
Republiek bo partypolitieke verdeeldheid. 

Danksy hierdie vasstaan in die moeilikste omstandig
hede <leur die groot aantal Brandwagte wat, met voile 
vertroue in die beleid van hul Ieier, die oog gehou bet op 
die groot einddoel van hul stryd, bet bulle juis die deur 
gehelp oopmaak vir hul makkers in ander kiesafdelings waar 
plaaslike vredes gesluit is, en daardeur hul bydrae gelewer 
tot die nasionale oorwinning. 

BEWYS GELEWER 

Die Ossewabrandwag bet dan ook aan vriend en vyand 
die finale bewys gelewer dat hy 'n faktor van deurslag
gewende belang in ons openbarc lewe is. In talle kies
afdelings kon hy die deurslag tot die oorwinning gee, en in 
talle ander kiesafdelings bet by getoon dat by weet wat sy 
koers is. Sedert sy fleurjare van 1940-1941 bet die 
Beweging dan ook nog nooit soveel objektiewe publisiteit in 
die Suid-Afrikaanse pers geniet as tydens h1erdie verkiesing 
nie. Vriend en vyand bet bewus geword van die eerlikheid 
en toegewydheid van hierdie jeugdige volkspolitieke 
organisasie - tot so 'n mate dat selfs Engelssprekendes 
met simpatieke belangstelling vervul geraak bet en in 
sommige gevalle selfs die voomeme te kenne gegee bet om 
lid te word van die Beweging. ,Ek bet nog nooit 'n politieke 
organisasie teengekom met soveel eerlikheid nie," het 'ri 
Engelssprekende joemalis aan 'n O.B.-offisier gese, toe hy 
te kenne gegee bet dat by na die verkiesing graag sal wil 
aansluit. 

Ons haal dit aan '"as 'n voorbeeld van tot watter mate 
die Ossewabrandwag die oog van die publiek gevang het. 
Dit is verkry deur besliste en sterk optrede, en omdat die 
Ossewabrandwag dit eerlik meen met die volk, kan by dan 
ook bekostig om die gordyn in die our van parlementere 
oorwinnlng te laat sak oor die onaangenaamhede van die 
afgelope stryd, en die hand van samewerking opnuut uit
steek na sy broers in ander organisasies en partye. 

GRONDSLAG VIR EENHEID 

Ons posisie is deur die verkiesing ook oneindig versterk 
deur die vriendskapsbande wat binne die H.N.P. deur onder
linge samewerking gele is. In byna veertig kiesafdelings 
bet Afrikaners mekaar die hand gegee en op hierdie grond
slag van erkentlikheid en wedersydse waardering gaan ons 
die toekoms met baie groter vertroue tegemoet vir ons volk. 
Volkseenheid bet oomag 'n s tap vooruit gegee soos met 
sewe-mylslaarse. 

Dit uitslag van die verkiesing bet ten slotte die moont
likheid in die vooruitsig gestel dat die kwellende beperkinge 
van die noodregulasies op ons Beweging deur 'n Afrikaner
bewind nou opgehef sal word. Met verwydering van die smet 
van ballingskap in sy eie vaderland sal die pad oop wees vir 
'n beter kennismaking met die Beweging en sy volksideale. 
En omdat ons saak so sterk en logics is, is ons dan ook vol 
vertroue dat in 'n onbevange atmosfeer die Afrikaans- sowel 
as Engelssprekende volksgenoot sal besef dat op die fonda
ment van 'n eg Afrikaanse Republiek, waarin die regering
stelsel nadruk sal le op die punte van ooreenkoms instede 
\·an die punte van verskil, die hell le van 'n verenigde Suid· 
Afrika wat groot genoeg sal wees om sy Ieiding in die 
ontplooiing van Afrika te neem. 

Die stryd om bestaan is gewen; die stryd om die ver
wesenliking van ons ideaal van 'n Afrikanereenheid bo aile 
partygeskille kan nou meer energiek aangepak word, en met 
die oog daarop is nodig die kragdadige uitbouing van ons 
organisasie wat die inklusiewe gees dra om alle Afrikaners, 
sonder aansien van hul partyverband, saam te snoer. 

DIE PALESTYNSE AFFERE 
Ook gedurende die afgelope maand bet die wereldgebeure 

maar , die gewone na-oorlogse sukkelgang gegaan. Die spanning 
tussen die Amerikaanse Westo en die Russiese Ooste word nog 
steeds onversoenliker. Die onlancse diplomaticke maneuwer 
van 1\lolotof en Marshall se besliste weiering om regstreekse 
onderhandelings a.an te knoop, bet seE'r seker nie bygedra om 
die diep kloof tussen ~1oskou en Washington te oorbrog nie. 
Intussen bestee Amerika reu'!agtige bedrae nan h erbewapening. 
Agter die Ystergordyn doen die geheimsinnige Russe wa.ar
sk:ynlik diesel!de. Hierdie geweldice b erbewapening spreek dan 
ook 'n baie duidelike taal en dit is OORLOG. Vandanr dat die 
groot \Tang vnndag nie meer is of vrede tussen die Weste en 
die Ooste gehandhaaf gaan word nie maar \V M'1'1"EER die 
woordestryd in die Derde \Vereldoorlog sal ontwikkel. Tog 
is daar een stuk wereldgebeure wat op die oomblik groot 
publisitelt in die wereldnuus geniet en een waaroor Rusland 
en Amerika dit voorlopig oenskynlik eens is: dit is die erkenning 
van die nuwe sta.at van Israel en die buidige stryd tussen Jode 
en Arabiere in P alestina. 

TEENSTRYDIGE BRITSE 
BELOFTES AAN ARABIERE 

EN JODE 

Om die huidige gebeurtcnisse 
in Palcstina te begryp, is dit 
noodsaaklik om die historiese 
oorsprong daarvan in gedagte 
te hou. Tydcns die Wereldoor
Jog van 1914-1918 was Palestina 
Arabierse grondgebied wat 'n 
deel van die Turkse ryk uitge
maak het. Soicts as 'n onaf
hanklike Joodse staat in Pale
stlna hct gcdurende die laastc 
twee duiscnd jaar nic bestaan 
nie. 

Dit was met die hulp van die 
opstandige Arabicre - opstan
dig teen hul Turkse mcestcrs -
dat die Britte in die Ecrstc 
Wereldoorlog daarin gcslaag 
bet om die Turke, die bondgc
note van Duitsland, tc verslaan. 
As loon vir hul hulp is aan die 
Arabicre politiekc onafhanklik
heid beloof sodra die Turksc 
juk verwyder is. In hierdie 

HOOPOP 
BETER 

GEES 

politicke onafhanklikheid sou 
ook die Arabierse Palestina 
saam met ander Arabierse Ian
de dec!. So hct die Arabiere 
die Britse beloftes vcrstaan hoc
wei Brittanje bewccr dat hy 
Palcstlna uitgcsluit hct. 

•••••••••••••••••••••• 
Buitelandse 

Qorsig 
Veur Prof. Dr. 

]. A. Wiid ...................... 
Gclyktydig met die beloftcs 

aan die Arabicre hct die Brltte 
ook aan die Jode dinge beloof. 
Dit is bekcnd dat die inter
nasionale Jodedom gcdurende 
die Eerste Wereldoorlog sterk 
simpatlc vir Duitsland aan die 
dag gele het. Om Duitsland 
voor te spring en die steun van 
die invloedryke en kapitaal
kragtige Jode, vera! in die 
V.S.A. te wen, hct Arthur Bal
four, die toenmalige Britse Bui
telandsc minister, die bekende 
vcrklaring gcdocn. In hierdie 
Balfour-Deklarasic van 1917 is 
op ondubbclsinnige wyse ver
klaar dat n li. die oorlog 'n Jood
se nasionale tuiste in Pnlestina 
gcstig sal word. 

Die Sionistc, soos die voor
standers van 'n Jooste vader
land gcnoem is, bet die Balfour
Deklarasie vertolk dat Palesti
na 'n naslonale tuiste vir die 
Jode sou word. Hier Is dus die 
cerste hocksteen vir misver
stand gele. Sou die Arabierse 
Palestlna 'n nasionale Joodse 
tuiste word of sou 'n nasionalc 
Joodsc tuiste in Palestina opge
rig word? 

volke 'n vername rol gespeel 
het, het daar meer as genoeg 
oorsake vir bot.sing oorgebly. 
Die Joodse immigrante • was 
Westerlinge, progressief en ge
steun deur die Joodse groot
kapitaal uit Amerika en ander 
Jande; die Palestyne Arabiere 
daarcntccn was agterlik, arm 
en nog 'n woestynvolk. Die 
Palcstynse Jood, gcsteun deur 
die kapitaal van sy ryk rasgc
notc in die buiteland, was In 
staat om die Arabiere se grond 
op te koop en hulle van die 
land te vcrdring. Dit het haat 
en verset by die Arabierc teen 
die Joodsc indringcrs uitgelok. 

Vir die Britse mandaathouers 
het die toencmende Arabicrs
Joodse wrywings en geweldple
gings groot sorgc gebaar. In 
sy pogings om vrede en ordc In 
Palestlna te handhaa! bet die 
Britse gesagvoerders die vyand
skap van Arabiere sowel as die 
van Jode ingeoes. Onder Ara
bicrse druk is die Britte ver
plig om Joodse immigrasie in 
Palestina te beperk. Dit was 
gcen gemaklike taak ni~ met 
die oog op die Joodse lotgevalle 
op die Europese vastcland voor 
en gedurende die jongste We
rcldoorlog. Die gevolg van 
hierdie bcpcrkingsbeleid was 
dan ook dat Brittanje tot 'n 
groot mate die vyandskap van 
die internasionale J odedom op 
sy hals gehaal het en dat Brit· 
se gesagvocrders in Palcstina 
die slagoffcrs van Joodse uit
spattlnge geword hct. Die po
sisie van die Britte in die Hei
lige Land het so onuithoubaar 
geword dat hulle besluit hct om 
dit te ontruim. 

OORLOG ~ PALES~A 

Die terugtrekking van die 
Brittc het 'n oorlog tussen Jode 
en Arabiere ingelul. Die PO· 
ging van die V.V.O. om Palesti
na in 'n Joodse en Arabiersc 
staat te verdecl, sowel as die 
totstandkoming van die nuwc 
staat van Israel wat o.a. deur 
Amerika en 'Rllsland maar nle 
deur Brittanje nie erken is, hct 
nie die Palestynse stryd beiHn
dig nie. Op die oomblik Is dit 
vera! die strydmagte van die 
omliggende Arabiersc state wat 
aanvallend teen die Jode op
trec. Die meeste wat die V.V.O. 
nog gedocn het om die vrede te 
herstel, is om die Sweed, graaf 
Bernadotte, na die strydende 
Iande te stuur teneinde 'n wa
penstilstand te probeer bewerk
stcllig. Tot dusver bet hy nog 
geen sukses gehad nie. 

As die subhoofartlkel van Die 
Burger van verlede Vrydag, 
waarvan daar 'n wecrgawe el
ders in bierdie uitgawe vcr
skyn, 'n aanduiding is dat daar 
in die toekoms 'n bcter vcr
standhouding gaan ontwikkel 
tussen die H.N.P. en die O.B., 
sal dit allerwce in O.B.-kringe 
verwelkom word. Dat daar ver
skll van mening kan bestaan 
oor wattcr bcleid die beste vir 
ons volk is, spreck vanself, en 
dit op sigsell kan geen oorsnak 
van aanstoot wees nie tensy 
die bedoeling van die een of 
ander kwaadwilliglik teen die 
volksbelange gemik is. \Vaar 
daar egtcr na die beste insigte 
!kehandel en gedink word in be
lang van die volk, bestaan daar 
geen grond voor dat Afrikaners 
mekaar vcrvolg in 'n groter 
gees van onverdraagsaamheid 
as wat teen volksvyande be
oefen word nie. Ons volk was 
te lank getuie van hicrdie be
treurenswa.ardige tocstand, en 
daarom sal elkc stap in die rig
ting van 'n betcr verstandhou
dlng tussen Afrikancr-organisa
sies dcur ons verwelkom word. 
Die verkiesing bet getoon dat 
hoewel ons van meka.ar Jmn 
verskU oor metodes of doelstel
lings, daar soveel ander d inge 
Is waaroor ons saam kan stem 
en sa.am kan \'eg, clat dlt tot 
skade van ons volk is om bier
die saamskakeling van kragte 
Ianger te Iaat uitbly. 

PALESTINA WORD BRITSE DIE BETEKENIS VAN DIE 
1\IA..'\'DAATGEBIED PALESTYNSE AFF:f:RE 

Afgcsien van botsende cle
mente in die Britse bcloftcs 
aan Arabicre en Jode het die 
mandaatstclsel, ook 'n kindjic 
van die Eerste Wereldoorlog, 
bygcdra om die Palcstynse 
vraagstuk nog ingewikkelder tc 
maak. Hierdie mandaatstelsel, 
waarvolgcns die roo! van 
grondgebicd wat a.an die vyand 
bchoort het, gewettlg is en ter
selfdcrtyd die ideallsme van die 
visiocnere president Roosevelt 
verskoon is, hct Palestina onder 
Britse gcsag geplaas. Dit het 
nou die t<Lak van die Britte ce
word om hul oorlogsbeloftes 
a.an Arabiere en Jode so goed 
moontlik na te kom en die vre
de in Palestlna te handhaaf. 

Na die Eerstc Wercldoorlog 
het tien-duiscnde Jode uit die 
verarmde na-oorlogse Europa 
na Palcstina, ge-cmigrccr en 'n 
wclvarcnde Joodse nasionale 
tu.iste het onder Britse be
skcrming tot stand gekom. Die 

Laat ons dan hoop op 'n gees vcrhouding tussen die Palestyn
van verdra.agsaamheid sodat se Arabicre en die Joodse immi
waar ons verskil oor sake van grarite het cgter weldra sleg 
ideaal en beleid, dit nic as 'n gcword. Hocwel Arabiere en 
sonde beveg .sal word nie, maar Jodc 'n gemeenskaplikc Semie
as 'n saak van oortuiging wat J tlcse oorsprong bet en Palesti
mik op die hoogste volksbelang. na in die gcskiedcnis van albei 

Die groot publisiteit wat die 
Palestynse affere in die wereld 
gcniet moet aan verskillcnde 
oorsake toegeskryf word. In die 
eerstc plek Is die Palestynse 
aangelcenthede nie 'n saak wat 
net die Palestynse Jode tre! 
nie; ook die internasionalc Jo
dcdom en vera! die ryk Joodse 
bankiers van New York het 
sentimentele sowel as materiele 
bclang in die saak. Vandaar 
dan ook die internasionale re
pcrkussies wat reeds vandag en 
nog mcer in die toekoms uit die 
Palestynse affilre kan voort
vloei. 

Voorts is die Arabierse state 
wat in die Palcstynsc stryd be
trokke is, alma! Jande wat op 
die een of ander manier met die 
onsagllke olierykdomme van die 
Middcl Ooste verbondc is. As 
die wereldpers dus oor Palesti
na skryf dan word dikwels net 
olie bcdoel. In bierdle verband 
is die Britse bouding teenoor 
Jode en Arabiere en die Britsc 
prysgewing van die belangrike 
oliepyp van Haifa van toekoms
betekcnis. 

Eindelik moet dit In gcdagte 
gehou word dat Palcstina en dlo 

(Vervolg op bls. 6 kol. 5) 
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Persmenings : .~ j NUWE KABINEJ 
Beroepsverteenwoordiging 

l.n Engels~ Blad Bepleit 
Agt-en-dert ig jaar na die tot 

standkoming van d ie Unie i~ 
die eer ste . ka binet waarvan a t 
die lede Afrikaanssprekendes is 
en ook die tweede landstaal 
magtig is, verlede \'rydag om 
11-uur v.m. in Pretoria inge
sweer. Die nuwe kabinet be
staan uit 11 lede van die H.N.P. 
en uit die Ieier van die Afrika
nerpa r ty. Van die elf H.N.P.
lede is sewe ampsdraers van die 
party. 

Onderwyl die Engelse p er s verled e week vol was van gissings oor 
die toekoms van die land, het die Cape Times groot prominensie verleen aan 
' n brief in sy m eningskolomm e waarin ' n Engelssprekende dame, m ev. Enid 
Parmenter , beroepsverteenwoordiging in plaas van partyverteenwoordiging 
b epleit. 

Die nuwe ministers is: 
Sy verklaa r dat ons huidige 

stelsel nle voors iening maak om 
elke burger werklik in die re
gering te verteenwoordig nie en 
bepleit ,'n soort korporatiewe 

staat" soos die van Turkye en 
l talie van voor die oorlog. 

k ies om hom te verteenwoordig 
n ie. Sy e ie k ennis en kennis 
van sy vak sal hom in staat 
stel om vir die beste man te 
stem in p laas van die toestand 
onder die huidige stelsel waar 
ons vir die party stem en wei
nig weet van die individu daar 
agter en sy bekwaamheid." 

Dr. D. F. Malan, Eerste 
Minister en Minister van Buite
landsc Sake. 

,Statebond 
Verbrokkel" 

,lets soortgelyks aan hulle 
verkieslngsmetodes . . . sal die 
behoeftes van die land beter 
vertecnwoordig as die blote 
keuse tussen die beleid van 
twec partye waarvan sommige 
kiescrs weinlg of niks weet 
nie .... 

Mnr. N. C. Havenga, Minis· 
ter van Finansics. 

Dr. E. G. Jansen, Minister van 
Naturellcsakc. 

1\lnr. ~. C. Haven&-a. 

Mnr. J. G. Strydom, Minister I van Lande en Besproeiing. 

Mnr. C. R. Swart, Minister 
van Justisic. 

,.Dit is 'n angswckkendc pa
radoks dat die Statebond ... . 
In die afgelope twce jaar soveel 
tekens van verbrokkeling toon", 
het R. G. Menzies, Ieier van die 
Australiesc Liberale Party ver
klaar. Churchill en Smuts, die 
twee grootste manne wat die 
Statebond die afgelope 30 jaar 
opgclewer het, is verwerp. ,Ek 
kan my moeilik 'n groter ramp 
vir die wereld voorstel as dat 
Suid-Afrika hom uit die State
bond ga.an losskcur." 

,Laat elke persoon iemand uit 
sy eic stand kies. Laat die 
kiesafdelings gcvorm word deur 
die verskillendc nywerhcde, b.v. 
mynwese, bocrdery, ondo::rwys, 
ongeskoolde arbeid, dokters, 
verplcegsters, huisvrouens, pers 
en joernaliste, ekonomc, ban
kiers, kunstena.ars, ens. en elke 
soort werk wat die polsslag van 
die land is. 

~IAKLIK 

, Hoe m aklik en 'n aangena
m e taak sal dit n ie wees vir 
elke individu in sy ,k iesafdeling' 
om die mees geskik te man te 

H.N.P. BLAD PRAAT 
VAN SAME.WE.RKING 

Mnr. P. 0. Sauer, Minister van 
Vcrvocr. 

Mnr. S. P. le Roux, Minister 
van Landbou en Bosbou. 

,Gesam entlike stryd teen die 
gesam entlike vyand kan die op
lossing bring vir die moeilikhe
de van die verlede, maar seer 
sekerlik nie 'n onderlinge woor
destryd - wat per slot van re
kening n iema nd behalwe die 
vyand kan baat n ie.'' So skryf 
Die Burger in 'n boofartikel na 
aanleiding van briewe wat hy 
ontvang bet waarin verskillen
de standpunte oor die verhou
ding tussen die O.B. en H .N.P. 
ver tolk word. 

Mnr. E. H. Louw, Minister van 
drae wat hulle tot die . neder- ~ Mynwese en Minister van Eko· 
laag van die Smuts-bewmd ge- nomiese Ontwikkeling. 
lewer het." -

Die blad sprcek verder die 
hoop uit dat die ander O.B.· 
ledc wat nic dcclgenecm bet nie, 
in die toekoms hul plek sal 
necm ,soos van ouds." 

Dr. A. J. Stals, Minister van 
Gesondhcid, en Minister van 
Onderwys. 

Dr. T. E. Donges, Minister van 
Binnelandse Sake en :Minister 
van Pos en Telegrafic. 

:Mnr. F. C. Erasmus, Minister 
van Verdediging. 

KRAG GETOON DEUR 
SAMEWERKING 

Die blad verklaar: ,Ons kan 
ons niks nutt"closcr voorstel as 
om nou weer 'n debat oor hier
die saak aan die gang tc sit 
nic." en vervolg dan: 

Amerika M aak 
Klaar 

Mnr. B. J. Schoeman, Minis· 
ter van Arbeid en Minister van 
Openbarc Werkc. 

Kaapland (met 28 setels bet 
dus sewc ministers in die kabi-

Die Amerikaanse huis van J net, Transvaal (36 setels) drie, 
verteenwoordigers het die groot- Vrystaat 12 setels twee en Natal 
stc militere begroting wat nog (3 setels) geen (behalwe as dr. 
oolt in vrcdcstyd voorgele i~, I Jansen, wat Icier van Natal is, 
vcrlede week goedgckcur. D1t in hicrdie hocdanigheid 'n plek 

Komdt. W. J. B. Coetzer, 
Rhodesstraat 40, Goodwood, 
skryf: Hicr In die kiesafdeling 
Vasco is 'n geweldige verkie
singstryd deur die H.N.P. en die 
OssewabrSfdwag skouer aan 
skouer gcvoer. H ierdie eendrag
tige optrede is moontlik gemaak 
deur die wcdersydse onderteke
ning van 'n skriftellke ooreen
koms, en nicteenstaande die feit 
dat hierdle kiesafdeling 'n bale 
ruim aantal kleurlingkiesers ult 
Die Akkcrs en Kensington be
vat, bet beelhartigc samewer
klng tussen die twee bondgenote 
ons in staat gestel om die Minis
ter van ,Redcol" se eertydse 
spoggcrigc meerderheid van 
1,671 te laat krimp na die roem· 
lose syfer van 185. 

As iemand wat self midde-in 
die stryd gestaan het, wil ek 
graag van hierdic geleenthcid 
gebruik maak om my bartlike 
dank en waardcring ult te 
spreek teenoor my Ossewa
brandwag-vriende in hicrdie 
kiesafdcling vir hul onmis
bare hulp en bystand. Ook 
in die bcsonder 'n woordjic van 
dank en waardering aan die 
hoofkommandant en sy offisiere 
van Malmesbury oftisiere van 
H ottentotsholland, Die Strand, 
Franschhoek, Bellville, Tiervlei, 
Konstantia, ens., wat met hul 
motors hier hand kom bysit het. 
Met h!erdie gees van onderlinge 
hulpvaardigheid, kan en sal ons 
Bocrevolk in der ewighcid nooit 
ten gronde gerig word nie! 

In die kiesafdeling Vasco is 
die bewyse gelewer dat op 'n 
eerbare basis van wcdersydse 
erkenning, die spreekwoordelike 
berg verskuif kan word. Die 
vriendelikheld en hartlikheid 
wat H.N.P.- en O.B.-Iedc teen
oor mekaar in hierdie stryd teen 
'n gemeenskaplike vyand bctoon 
bet, was voorwa.ar vir my 'n 
ricm onder die hart. Ek wil 
dan ook die wens uitspreek dat 
hlerdie vriendskaplikheid sal bly 
voortbestaan, want daarin le 
die versekering dat by 'n tweede 
probeerslag mnr. Mushet uit 
Vasco uitgelig sal word! 

• 

Samewerking 

,Dit is passcnd om daarop te 
wys dat in die stryd wat agter 
die rug is, O.B.-lede in groot 
getalle hul plig teenoor die ge
samentlike vyand gcdocn het. 
Hullc verdien dank vir die by-

l\lnr . B. F. Borger, P .K. Glou
dina, skryf: - As H.N.P.-Iid will ----
ek my hartlike waardering uit
spreek aan u, die leiers en lede 
van die O.B. vir die ondersteu· 
ning en onderllnge vertroue en 
die bystand in die harde stryd 
vir die behoud van ons volk. 

My bede is dat dit sal dien 
as skakel in die toekoms vir 'n 
hartlikc samewerking. My bede 
is verder dat die ondcrlinge 
verskille en gctwis gestaak sal 
word en dat die lciers van die 
O.B., H.N.P. en A.P. mckaar 
die hand van ewige vertroue en 
samewerking sal reik. 

,Daar's 'n nasie te lei, 
Daar's 'n stryd te stry, 

fsoos Ons Lesersl 
l Dit Sien. 
(Vcrvolg van vorigc kolom) 

die O.B.'s sal seker nog kom? 
Elke reggcsinde Afrikaner sal 
ook die aandeel van bulle wil 
erken, en crken wil sien. 

Maar ek dink nou daaroor dat 
so baie van ons vrlcnde - 'n 
hele paar duiscnd bet irt Kof
fiefontein gesit en bewys dat 
hulle nie gcwillig was om die 

Daar's werk, 
Daar's nie na 

te kyk, 
Daar's net tc 

te Stryk. 

knie vir die oorsesc vreemde te 
guns en eer I buig nie. Ek weet van bale 

Afrikaners en selfs van ons 

Komaan!" 

swyg en aan I familielede wat bitter gely hct 
- bale families is gcrulnccr. Sou 
die verkose volksraadslede nie, 
waar nodig, rehabiliterend kan 
praat en selfs gcldelik In die 

Versoek Aan 
H.·N.P. En A.P. 

volksra.ad iets kan doen nie? 
Oud-soldate bet bale erkenning 
gekry vir hul dic.nste a.an genl. 
Smuts se oorlogsbeleid en hul 
families Is nie vcrgeet nic. Ek 
vra maar net wat van al die 

, Afr. Pnrty-Voorsitter" skryf : doringdraadsitters van Koffie
Ek is nic •n o.B. nie, maar fontein? H oe klop u harte nou 

ek wil graag 'n gcdagte uit- teenoor daardlc, ook vir my, 
spreek: Dr. Malan het •n bale goeie Afrikaners? Wat 'n mooi 
mooi gebaar tcenoor genl. Smuts gebaar sou dit nie wccs om 
gemaak deur die vorigc Ecrstc iets tc doen nle. 
Minister op Staatskoste na En· Dankie by voorbaat vir die 
geland en Holland te laat gaan. ui.tcindelike verdere bestendi
Dit dra die gocdkeuring wcg ging van Afrlkanereenhcid in 
van elke rcggesinde Nasionalis die volste sin van die woord. 
en Afrikaner. Sowcl dr. Malan Daardie Afrikaners hct sonder 
as mnr. Havenga het dank en verhoor en vcrdediging daar be· 
erkentelikbeid betuig ook teen· land. Is dit reg? As dit nie 
oor Engclse landsburgers wat reg Is nie dan moet daar iets 
vir die Nasionalo Party en die gcdoen word. Ek dink mnr. S. 
Afrikanerparty by die verkle- H . Eyssen, L.V. vir Heidelberg, 
sing gestem het. Ek dink die en mnr. D. P. van Heerden, 
dank aan die meerderheid van I L.V. vir Pretoria, sal kan ge• 

<Vervolg in volgcnde kolom) tulg. 

maak voorsiening vir 'n bed rag 
1 
gegee is). 

van naastcby £2,549,186,062. 

Amerika is skynbaar vasbc· 
rade om nie onklaar deur Rus
land geva"ng te word nie. 

l\lnr . Havenga bE'klee die twee
de posisie in die kabinet, en 
moet dus as onderleier beskou 
word. 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf ? 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) Bpk., 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 
Waarde Heer, 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending tP. staak. Hierby 
ingesluit vind u die bedrag van ................................... . 
vir die eerste .... . ............. . ........ maande. ~ 

NAAM: .................................... .. ....... . ..... . ................ . 
(Naam en Adres in Bloklctters) 

POSADRES: 

\ 

Handtekening. 

Intekengeld: 10/ · per jaar of 5/ · per halfjaar. 
Voeo asseblief Komrnissie by plattelandse tjeks. 

WEES~ BESKERM ! 
• INBRAAK-Assuransie by-

C . ........... £ . - - - -- - - - --- . 
t'C'' "1 'Ci''I' 
S UI D-AFRIKAANSE NASIONALE 

T R UST EN ASSU RANSIE MPY., BPK. 

Takke dwarsdeur die UnJe. 
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TABIEF V1B OEKLASSIFISEEBDE ADVEBTENSIES: 

BulshoudeUke Kennlsgewlngs: 
(Verlowlog, buwellk, geboorte, ster!gevaa, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) 1d per woord; minimum 3/- per plaalng. Voorultbetaalbaar. Vir 
berhallogs 25 pst. a!slag. 

STEMME SES MAAL GETEL 
Bandelsadvertensles: 

Eerste plaslng, 2d. per woord. VIr herballogs 25 pet. af~lag. 
IN BRAKPAN vorster Eers 

lntekengeld op ,;Die O.B.'' (nrslcyn weekUks): 10/- per jaar of 5/- per 
& maande. Voorultbet&albaar. Stuur advertenslegeld en bestelllogs na. Posbus 
28, Stelleobosch, en lntekengeld oa Posbus 1411, Kaapstad. 

Die verkiesingsuitslag in Brakpan was seker die 
spannendste in die land, met die moontlike uitsondering 
van Standerton, hoewel in laasgenoemde geval dit vroeg die 
dag al geblyk het dat mnr. Wennie du Plessis voorloop. GEBOORTE 

VAN ROOY. - Aan mnr. en mev. 
A. J. van Rooy, Kaapstad, 'n seun 
op 5 Junle. Alma! wei. 

BOl\IE, PLANTE EN SAAD 
- --

LUSEBNSAAD. - Vars saad, stan
daard gehalte. Doddervry. £9 per 
aa.k, 203 lb., gelewer Oudtshoorn
ata.sle. K.M.B. - D. S. DU TOIT, 
P.K. Armoed, Dlstrik Oudtsboorn. 

14/4/TK 

OOEWERMENTSGES:E:RTIFISEERDE 
Donker Detroit Beetsaad 5/-, Cha<ntenay 
Wortelsaad 7/6, Silver King Ulesaad 
8/6 per lb. Posvry. Vra pryslys van 
I'RE~OERS, P.K. Schoemanshoek 
Oudtshoorn. 21/4/TK 

ROOSBOO!IIPU:S, WINOERDSTOK
JUES, Ens. vir 1948-planttyd. Skryf 
om gratis pryslys a.an LA MOTTE· 
KWEKERY, P.K. LA MOTTEl8/

2
/TK 

UIEPLANTJlES.-Australiese bruin, 
vroee Kaapse Plat 2/6 vir 500, 4/6 
vir 1, 000. £1/10/- vir 10,000. Posvry. 
K.M.B. -G. HU)lAN, Posbus 11, 
Sprln~rfonteln. 2/6/ 2B 

GEMENG 

OBAFSTEENMAKERS. - VIr ge
waarborgde tevredenheld tree tn ver· 
binding met die S.A. OBA.FSTEEl'l 
EN MONUMENTWERKE (EIENS.l 
BPK. van Voortrekkerweg 360. M84~
la.nd. (Onder persooullke aaodag van 
ona Best.-Direkteur, mnr. Jannle 
CUIIe). Tele!one-li-4420 eo 5·02823. 

VAN'S OONCBETE PRODUCTS 
ALLEBLEl - Waterspoel-rloolstel

eelll, vloertel!la en gepolltoerde ter
ruzo-kombu\4opwastafels en artlkels 
essensleel vir gerief, blg!ene eo net
held. Vo11e besooderhede akrywe:
TA.N'S OONOBETE PRODUCTS 
(ED!\18.) BPK., Potgleterstraat 2~. 
Pretoria. 3/12/TK. 

MEUBELS 
MEUBELS. - Beter meubels teen 

bUllker pryse. Babawaentjles, stoot
ltanetJies, driewtele, llooleums, tapyte 
enl. ook altyd In voorraad. Geen 
K&talogus. Meld waarln u belangstel. 
-VlSSER-MEUBELS, Laogstraat 291, 
Kaapata.d. 3/12/11. 

RADIO 

LOUW EN LOUW • die Beroemde 
Radlo-lngenleurs. Sta.sleweg, PAROW. 
verl<oop en herstel Radio's eo Elektrtese 
Toestelle. oeregistreerde Elektrlsltelta· 
aannemers. Foon 9-543!1. 

PLAAS -TE KOOP 

BABANANGO-AREA, 1,000 morge 
groot, uttstekende bees- en skaapplaa~, 
volop water, swartwattelbas. goe1e 
wooohuls, ens. Prys £2/15/- per akker. 
Doen aansoek by VOORSLAO (ED~lS.l 
BPK., Posbus 1411. Kaastad. S/4/TK 

TE KOOP 

BOERE, AANDAO! - Ultverkoping 
van voorra.ad nuwe klere en skoene, 
asook tweedehandse t,nllitere klere. elke 
Saterdagoggend by NICK NEETKLING, 
Lady Greystraat, PAABL. Foon 1253. 

12/5/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

KORTBORING-BULLETJIES. - Vyf 
Melkras-Korthor!ngbullctjles, 18 maan
de oud, een sklmmel, 4 rooles ( een 
waa.rvan die boring klein doodgebrand 
Ia). Vader bale beroemde stoetbul, 
moeders ultstekende hoe graad koele 
met hoe melkproduksie. Alma! gebrand 
en geskik vir diens. Tarka..stad-stasle 
gelewer. - S. BEKKER, Kleinfonteln, 
Tarkastad. 2/6/2B 

Middelman
lmmigrante 

Druk In 
Die vinnige toevloei van Brit

se immigrante wat nie vak
manne is nie maar bulle hoof
saaklik in die handel toele, bet 
reeds veroorsaak dat verskeie 
Afrikaanse ondernemings in 
Kaapstad as gevolg van die fa
belagtige pryse wat hul aan ge
bied word, hul winkels of staan
plase aan immigrante oorge
maak bet en self na kleiner en 
meer we'ggesteekte persele ver
huis bet. 

Wat die Afrikaner die afge
lope jare dus stap vir stap in 
die hande( verower het deur 
klein ondernemings te begin, 
gaan nou sender slag of stoot 
oor in die hande van immigran
te wat in staat is om met geld 
te speel. 

Die jongste geval is waar 'n 
bekende Afrikaner-onderneming 
in die midde-stad £2000 deur 'n 
immigrant aangebied is net vir 
die reg om sy Jokaaltjie oor te 
neem. Die plek self is sl1:!gs 'n 
paar vierkante voet wyd. Die 
vorige eienaar het uitgewyk na 
'n minder gunstige plekkie in 
dieselfde buurt. 

In een van die Kaapse voor
stede het 'n Britse immigrant 
die eienaar van 'n groentewin
kel uitgekoop, terwyl 'n rasge
noot skuins oorkant hom 'n 
ander onderneming geopen het. 

HAAL HITTE. 
E.N K OUE. UIT 
KRAANWATE.R 
'n Elektriese ,verwarmings

pomp" wat ontwerp is om 'n 
buis van sewe vertrekke uit ge
wone kraanwater te verhit, sal 
een van die dae op die mark 
gebring word. 

Die masjien, wat nie vee! gro
ter is as 'n yskas nie, i,s in 
staat om hitte uit die aarde en 
water op te neem en dit in die 
huis los te laat. Dit is in staat 
om hitte 15 voet onder die op
pervlakte van die aarde uit te 
suig. In die somer maak hier
die patent as hy agteruit gestel 
word, weer die vertrek koel 
deurdat hy at die hitte uit die 
kamer wegneem. 

Indiers Wil 
Weet 

In Brakpan bet, na verneem 
word, nie minder as ses tellings 
plaasgevind, en elke keer was 
die uitslag anders. Die eerste 
telling bet mnr. John Vorster 
'n meerderheid van drie gegee. 
Die tweede was gelykop. Met 
die derde ~lling was mnr. Vors-

ter voor m et een, en toe was d ie 
uitslag een in mnr. Trollip se 
guns. Die vyfde telling bet die 
meerderheid van een weer aan 
mnr. Vorster besorg. 'n Oortel
ling is vir die vyfde maal geeis 
en dit bet mnr. Trollip met die 
meerderheid van twee as oor-

- ---------------------------------------------

Gen I. Smuts Nog 
In Beheer Van 

Senaat 
Wanneer die parlement in die loop van die volgende 

maand of twee bymekaar geroep word, sal die nnwe regering 
waarskynlik geen ander wetgewing behalwe die begroting 
vir die nuwe boekjaar deur die parlement kan loods nie, 
aangesien dit dobbelspel son wees om belangrike wetgewing 
aan te pak terwyl die senaat oorwegend Verenigde Party is. 

• Die afgelope verkiesing het 'n 
unieke posisie in die Unie geskep. 
Terwyl die regeringsgroep oor 'n 
meerderheid van 4 in die volks
raad beskik, het die Verenigde 
Party nog 'n meerderheid van 
sowat 20 in die senaat wat hom 
die mag gee om alle wetgewing 
(behalwe finansiele wette) te 
wysig. Die huidige senaat be
staan uit 44 lede, agt deur elk 
van die vier provinsies verkies, 
ag.t benoem deur die regering 
en vier verkose naturellever
teenwoordigers. Hiervan is 24 
lede van die Verenigde Party, 
12 lede van die H.N.P., twee 
Arbeiders, en die res naturelle
verteenwoordigers. Laasgenoem
de stem gewoonlik ook saam 
met die V.P. Die senaat is dus 
in staat om, totdat by na 120 
dae ontbind word, alles onklaar 
te laat trap. 

BEGROTING 

Wanneer die regering dan die 
begroting vir die Boekjaar in
dien en deur stuur na die senaat 
vir goedkeuring, sal dit tot 'n 
groot mate 'n voeler wees. Die 
senaat kan dit nie wysig nie en 
moet dit as geheel aanvaar of 
as geheel terug verwys na die 
volksraad. 

Dit is ook moontlik dat die 

huidige senaat eers ontbind sal 
word voordat die parlement by
een sal kom. Maar voordat daar 
nie opnuut ook provinsiale 
raadsverkiesings gehou is nie, 
is dit te betwyfel of die huidige 
regerende partye 'n meerder
heid in die senaat sal kry. Daar
voor is hut parlementere meer
derheid te kl(:)in - die provin
siale senatore word naamlik ge-! 
kies deur 'n kieskollege bestaan
de uit die lede van die parlement 
en provinsiale raad. 

Die ontbinding van die senaat 
sal nie die vier lede wat die 
naturelle verteenwoordig raak 
nie. 

VYFDE WIEL 

Die senaat is inderdaad ' n las• 
tige vyfde wiel aan die wa van 
ons landsbestuur. Daar dit 
normaalweg wetgewing presie~ 

op <lieselfde partylyne bespreek 
en beslis as die volksraad, is dit 
'n duur oorbodighcid. 'n Twee
de kamer waarin die beroepe 
verteenwo(1rdiging bet en dus 
'n d eskundige bydrae tot die 
landsbestuur .kan lewer, sal 
baie meer volksverteenwoordi
gend wees as die huidige met sy 
verdubbelde . partyverteenwoor
diging. 

-----------------------------------------------------· . 

Pretoria-Mark 
PRINSLOO EN VENTER 

Die Indiers het besluit om 
hut veldtog van lydelike verset 
in die nie tydelike te staak. 
Hulle het 'n onderhoud met die 
regering gevra en sal hom ver
soek om sy houding teenoor 
die Indiers te emlyn. 

RUSLAND MAAK 
KAART VAN 

EDELGESTEENTES 
MARKAGENTE 

Van der Wa1tstraat 268 
Posbus 861 - Foon 2-2208 

PRETORIA 

• 
Garansie van £2,500 by die 

Staat 

• 
Proheer ons vir heter 

diens! 
SKRYF OM GRATIS 

* ETIKETTE 
* MARKVERSLAE 

ENS. 

Daar is verklaar dat die In
diers sal voortgaan om apart
heid te bestry en te veg vir 
volle burgerregte. 

TAFELAARTAPPELS. - Heerlike 
vars Graad I Tafelaartappels teen 20/
per sak, 150 pond. V.O.S .. Bethlehem. 
Tevredenheid gewaarborg. Lel! sakkles 
terug. - S. W. RABIE, Kommandant, 
Bus 328, Bethlehem. 5/5/TK 

SOUT TE KOOP 

Nadat Rusland sy grense ge
durende die afgelope paar jaar 
so ver vooruit verskuif het, voel 
hy hom tans so ryk dat hy 'n 
reuse-kaart uit edelgesteentes 
van die Sowjet-Republiek laat 
maak het. Die edelgesteentes 
kom uit die Uralgebergte. Die 
kaart word in die voormalige 
paleis van die Tsaars ten toon 
gestel. 

Die kaart word verlig deur 
1,700 gloeilampe. Die dorpe 
word aangedui deur robyne, die 

BOEK u bestelllngs vir vroel! hoofstede van die republieke in 
a.flewerlng sodra soot verkrygbaar Is: 
A1, £4; No. 1, £3/15/-; No. 2, £3/10/-, sterre wat uitgele is met ~oby
per ton; 100 ·pond tyn bottersout 6/-, ne. Die kaart sluit ook die ge
vrygelaa4 Soutwerke. Bestel: Komdte. 
mev. lltARTIE VENTER, P/sak No. biede in wat sedert 1~40 inge
X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. li/1!/TKpalm lS. 

I 

Negerleier E.n 
Kommunisme 

Die Amerikaanse neger-leier, 
Paul Robeson, wat voor die 
Amerikaanse komitee vir on
Amerikaanse bedrywighede ge
daag is, hct geweier om op 'n 
vraag te antwoord of hy 'n lid 
van die Kommunistiese Party 
is. Hy het verklaar dat hy eer
der tronktoe sal gaan as om op 
hierdie vraag te antwoord. 

Hy bet vercler gese dat by in 
Rusland skool gegaan bet en 
dat by daar rasse-vryheid ge
met bet. 

Drie Voor 
winnaar aangewys. 

ONGELUK 

Dit is moontlik dat van Ver
enigde Partykant ook voels op 
die land aa~gewys kan word. 
maar dit is interessan.t om te 
vermeld dat 'n motor van Vors
ter-ondersteuners omgeslaan 
het met vyf kiesers wat toe 
nie betyds by die stembus was 
nie, terwyl verskeie po'sstemme 
van nasionaalgesindes nie inge
stuur is nie. Op Stellenbosch is 
verneem van vyf sulke stemme 
wat verlore geraak het deurdat 
die betrokke kiesers dit nie die 
moeite werd geag het om vir 
mnr. Vorster te stem nie. Dit 
is dan ook net die posstemme 
wat die deurslag gegee bet. By 
die stembusse was mnr. Vors
ter ongeveer 200 voor, maar die 
Verenigde Party se posstemme 
bet hierdie meerderheid uitge 
wis. 

Mnr. Vorster se organisasie, 
wat grootliks deur die Ossewa
brandwag gedra was. was uit
stekend. Meer as 100 mot01·s 
het vir hom stemme aangery 
waarvan sommige sover -as uit 
die Vrystaat gekom het. 

OMMEKEER 

'n Betekenisvolle verskynse 
is die feit dat mense wat teen 
mnr. Vorster gestem het blyk 
baar vir hom sal stem indien 
daar 'n herstemming gehou mag 
word. Die mense het baie diep 
onder die indruk gekom van 
mnr. Vorster se persoonlikheid 
vera! die manier waarop by sy 
nederlaag gedra het. 'n Engels 
sprekende wat hom die volgende • 
dag in die straat ., teengekom 
bet, bet aan hom gese: ,Gister 
bet ek vir Trolbp gestem, maar 
as daar 'n herverkiesing gehou 
word, stem ek hierdie keer vir 
jou." 

Mnr. Vorster self voel nie baie 
genee om te appelleer nie, maar 
sy ondersteuners het sterk by 
hom aangedring om dit te doen. 
Etlike ongerymdhede is onder 
sy aandag gebrin~ 

(Vervolg van bls. 4 kol. 5) 
aangrensende Arabierse state 
uiters groot strategiese waarde 
besit. Hierdie Arabierse Iande 
vorm nie aileen die grensgebie 
de tussen drie werelddele, Asie, 
Afrika en Europa nie, maar 
beheers ook belangrike see- en 
lugroetes tussen die Weste en 
die Ooste. Wat meer is, hier 
die strategies-belangrike en 
olieryke Arabierse wereld le 
gevaarlik naby trefafstand van 
die Russiese Kolos. Dit alleen 
is genoeg om aan die Palestyn
se affere groot nuuswaarde te 
verleen. 

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

Begrafnisversekeraars 

Bloemfontein - Pretoria 
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DIE. O.B.-LE.IERS 

SEDERT GEBOORTE GEBOTS 
MET BRITSE GESAG 

Sover as hoofgeneraal Japie van der 1\lerwe van Bethlehem se geheue 
teruggaan, was hy in botsing m et Britse gesag. Toe hy sy verstand b egin 
kry het, was hy reeds in 'n Britse kousentrasiekamp en die afgelope oorlog 
het hierdie hotsing sy hoogtepunt he reik toe hy moes kenni~:~ maak met die 
binnekant van d ie tronk - eers te Kroonstad en later te Bloemfontein. 

Jacob van der Mcrwc is k~t I Mcrwe 'n lewcndige aandccl 
voor die uitbreek van die geneem en toe die waens verby 
Engelsc oorlog, op 10 Junie was, het hy hartscer en een-
1899, op die plaas Fraaiuit- saam gevoel. Ann verskeie per
zicht naby Kaallaagte-stasie sone bet hy te kenne gegee dat 
in die distrik van Bethlehem danr nou niks meer oor is om 
geborc. Hy is die vytde van 'n die volk bymekaar te hou nie. 
huisgesin van tien van wie al- Kort drulrna op 215 November 
mal nog In !ewe is. 1988 bet hy \'an kol. Laas be-

Nadat die Engelse die Van rig ontvang dat die hom op 
der Merwes se huis afgcbrand Senekal wou spreek. Daar het 
hct, is hullc op 'n oop wa na hy li<l van die O.B. geword en 
die konscntrasiekamp tc Har- is aangestel as kommandant 
rismith vcrvoer. Later is die van die Paul Rou'l:-afdeling. Hy 
gesin na Ladismith en Pieter- het dadclik aan die wcrk ge
maritzburg verskuif. In die spring en teen Januarie 1939 
kamp wou klein Japic maar was die afdeling klaar georga
altyd net 'n mes he om die tom- niseer met ongevecr 300 lede. 
mies se kelc mee af tc sny. Hy het lede van aile politieke 
Eendag het hy in die kamp partye gt-nader en die se'' ende 
soekgeraak en toe bulle hom persoon wat hy inge<,krpve bet, 
naderhand onder die val van was 'n lid van die V.P. 
die tent aan slaap kry, het hy 
verklaar dat hy maar slaap 
want daar is tog nie kos om te 
cet nie. 

VERWOESTING 

Die verwoesting wat die 
Engelse op hul plaas aangerig 
het, het 'n groot indruk op klein 
Japie gemaak toe bulle na die 
oorlog kon terugkeer plaastoe. 

Hy is vir die eerste keer in 
1908 skooltoc. · 

Gcdurende die rebellic het 
daar een middag 'n gepantser
de trein verbygekom (bulle huis 
was naby die spoorlyn) en uit 
nuuskierigheid om vas te stel 
hoe 'n gepantserde trein lyk, 
bet bulle spoortoe gehardloop 
en langs die spoor wcggekruip. 
Die troepe hct dadelik gedink 
dat dit boere is, en op die kin
dcrs begin losbrand. Praat van 
ritcrccr agter die klippe! 

SABOTASIE 

Op 'n goeie dag hct 'n .,Wit
band"-kommando op hul plaas 
aangckom en Japie Is aangese 
om die pcrde vas tc hou. Hier
van het hy niks gchou nie en 
met sy mes het hy die teuels 
net waar dit aan die stang vas
kom, op 'n repie na afgesny en 
gemaak dat hy verdwyn. Sy 
sabotaslc het 'n groot konster
nasie vcroorsaak. 

Genl. Va n der 1\-lerwe. 

EENHEID 

Genl. Van der Merwe het net 
een doel voor oe gehad, nl. om 
aile Afrikaners saam te snoer. 
In Fcbruarie Is hy tot hQOf
kommandant bevorder en mocs 
Ficksburg, Fouriesburg, Rosen
do.!, Bethlehem, Lindley, Paul 
Roux, Clarens, Kestell, Har
rismlth, Warden, Vrede en Me
mel organisecr. Teen Junie 
1939 was al hierdle afdelings 
aan die beweeg en ten volle 
georganiseer. Hy is nou bevor
der tot generaal. Later het hy 

ook 'n reis dcur Natal onder
neem om die O.B. op die been 
te bring. 

Die O.B.-organisasie hct nou 
so uitgebrei en 'n kantoor te 
Bloemfontein hct 'n dringende 
behoefte geword. Genl. Van dcr 
Mcrwc hct daarin geslaag om 
sy suster mev. J. Benade (tot 
onlangs burgemccstersvrou van 
Bloemfontein) tc oorreed om 
die cerste voltydsc sekretaresse 
van die O.B. in die Vrystaat te 
word. 

VERVOLGING 

Gcdurende 1940 Is genl. Van 
der Mcrwe se huis vir die eer
ste kcer deur spcurdcrs vanuit 
Pretoria ondersock. In dieselt
de jaar word hy lid van die 
Grootraad en in 1941 bevorder 
tot hoofgeneraal. 

Op 6 Februarie is hy deur die 
speurdiens in hegtenls geneem, 
en vir 31 dae lank was hy in 
ecnsamc opsluiting. Op 3 Mel 
van dlcsclfde jaar is hy egter 
losgelaat deur bemiddcllng ~an 
senator Van Schalkwyk. 

WAARNEl\IENDE A.K.G. 

Skaars was hy tuls of genl. 
C. L. de Jager, destyds A.K.G. 
van die Vrystaat, word in heg
tenis gcnccm en genl. Van der 
Merwe word aangestcl as waar
nemende A.K.G. 

Toe gcnl. De Jager na 22 
maande weer vry kon bcwceg, 
is genl. Van der Merwc terug 
na sy plaas omdat hy ontuis in 
die stad gcvocl het en sy hart 
plaastoe getrek het. Nadat 
genl. De Jager sy amp ncergc
le het, het hy weer as waar~
mcnde A.K.G. opgetree. 

Genl. Van dcr Merwe sc hart 
en siel is in die boerdery. Hy 
is uiters beskcie van geaardheid 
en het byna fanatieke liefde vir 
die grond en sy huis. Hy is 'n 
vooruitstrewcndc en netjlcsc 
boer en ken net cen lewensbe
skouing: die van die Osscwa
brandwag. 

Nadat hy in 1919 'n landbou
kursus op Potchefstroom vol
tooi hct, het hy begin boer. 
Vier van sy broers het daardie 
tyd in die bujteland studeer en 
aangesien sy vader reeds in 1911 
oorlede is, moes hy die vcrant
woordelikhcid vir die koste 
dra. Na hul terugkeer hct hy 
sy eie grond in 1926 aangcskaf 
waarna hy met mej. Berta van 
Dyk getroud is. Pas getroud 
hct hy verskcie kere op die 
kerkraad gedicn. 

·········································~···· 
OFFISIERE VAN GEBIED F. 

POLITIEK 

SKAAPVLEIS SAL 
WEELDE WORD 

""' SE EKONOO·M 
Dit staan vas dat Said-Afrika nie vandag oor voldoende 

skape beskik om die aantal \l'at gedurende die afgelope vyf 
jaa.r geslag is, te handhaa.f nie. Skape is skaars en skaa.p
vleis sal vir die stedelike verbruikers nie net lank skaat"S 
bly nie, maar ook uitelndelik 'n weelde artikel word. Dit 
is die gevolgtrekking waartoe prof. C. van H. do P lessis, 
bekende ekonoom, kom in 'n ontleding van die skaapposisie 
van die Unie in Die 1\lerino. 

'n Uitstaande kenmerk van 
die land se skaapposisie, so ver
klaar prof. Du Plessis, is dat dit 
gcdurcndc die afgelopc tien jaar 

,MAAK DIE 
-PAD OOP' 
--HAVENGA 

,Die Ies van die verkiesing is 
dat ons kan presteer as ons 
saamstaan. Laat ons daardie 
les nie vergeet n ie. \Vaar daar 
nog diegene is wat seer voel of 
vir wie die pad nog nie beelte
mal oop is nie, laat ons alles 
verwyder wat nog in die pad 
staan. Laat ons groot wees in 
die uur \"an ons oorwinning.'' 

So het mnr. N. C. Havenga, 
Icier van die Afrikanerparty, 
vcrlcde week in Pretoria ver
klaar nadat hy daar aangekom 
het. Onder dicgcne wat hom 
by sy aankoms wclkom geheet 
het, was die K.G., dr. Hans van 
Rensburg. 

Mnr. Havenga het gese dat as 
d ie regering verstandig gaan 
optrcc hy vertroue sal wen en 
sy mccrderheid sal vergroot. 
Daar hoef by geen scksie van 
die bevolking vrees te bestaan 
nie. Die regering sal niks doen 
wat enlge volksdecl skaad nie, 
het hy gese. 

Val en Kom .. 
Niks Oor 

Frank Reynolds, 'n baba van 
21 maandc, het onlangs in On
tario uit die venstcr van 'n 
woonstel op die derde vcrdie
ping geval en slegs skok opgc
doen. Die dokter wat die kind 
ondersoek hct, het verklaar dat 
hy geen ernstige letsels opge
doen hct nle. 

Motors Met 
Linkerstuur 

Verbied 

geleidclik gedaal hct en sedert 
1943 hct dit sommer skielik be
gin daal. Die oorsaak blervan 
moet gcsoek word in die abnor
male vinnige verbruik van vlels 
en die droogte van 1946. 

· Bla nkes besit vandag 9,000,000 
minder skape as wat daar in 
1936 was. Dit is 'n daling van 
ongeveer 215 persent. Die groot
ste gedt"elte van hierdie vermin
dering bet gekom na 1943. Van
at 1913 tot 1946 (die oorlogs
jare) bet die skaapgetalle met 
6,717,000 of 20 persent afge
neem. 

WEINIG HOOP 

Dit is onmoontlik om die 
slagkwota te verhoog omdat die 
skape eenvoudig nie daar is nlc, 
verklaar prof. Du Plessis. Uit 
die ondersoek blyk dat daar 
slegs op die droeer streke gc
hoop kan word om die skaapto
taal te laat aanwas, maar die 
draagkrag in hierdie dele Is 
bale beperk. ,Dit wil my voor
kom asot ons bale naby aan 
ons optimum aantal skapc Is 
wat in die land aangehou kan 
word", aldus prof. Du Plessis. 

Uitvindsel 
Yir Veiliger 

lugvaart 
Vliegtuigongelukkc veroorsaak 

deur gevaarlike wolkformasles 
kan nou tot 'n groot mate uit
geskakel word met behulp van 
'n radar-uitvinding, na onlangs 
in Londen aangekondlg Is. 

Loodsc sal nou In staat wees 
om gevaarlike wolkformasies 
so ver as veertig myl vooruit 
te sien deur middcl van die 
apparaat wat die wolke op 'n 
dock wecrkaats. 

Hierdic gevaarlike wolkforma
sies kom vera! in die trope voor 
en is dikwels vir vliegtuie net 
so gevaarlik soos ysberge vir 
skepe. , 

Oog Vir 'n Oog 

GcdurS!nde die afgelopc oor
log moes mnr. Wennie du Pies-

Die verbod op motors met I sis, ccrtydsc hoof van die diplo
stuurwiele aan die linkerkant, matieke korps, uit die staats
wat reeds in Natal en O.V.S. diens bedank omdat hy dcur 
van krag is, is nou oor die hele I genl. Smuts voor die kEhlse ge
Unie van krag gcmaak. stel is om te bedank as lid van 

Vcrlcde jaar is aanbeveel om 
cers ondersoek In te stel na 
hoevccl ongelukke veroorsaak 
word deur motors met die 
stuurwicl aan die linkerkant. 
Daar Is egter nou besluit om 
die vcrbod in al vier provinsies 

die Broederbond of uitgcskop 
tc word. 

Voorverledc week het veldm. 

In 1933 hct hy met hart en 
sicl aan die politick begin dccl
necm aan die kant van die ou 
Nasionale Party en vir jare 
aaneen was by voorsitter van 
die Arlington-tak. Met die Pro
vinsiale Raadsvcrkiesing is hy 
aangestel as organiseerder en 
later benoem tot voorsitter van 
die afdelingsbestuur van die 
Heilbron-kiesafdeling. Met die 
verkiesing in 1938 het daar so
vee! ongerymdhede plaasgevind 
dat hy 'n ewige hekel in aile 
partye gekry het. 

Aan die reelings van die Os
scwatrek het gcnl. Van der 

Smuts sekcr aan hierdie ge
h<'urtenis gedink toe dieselfde 
Wcnnie du Plessis wat hy uit 
die staatsdiens gedwing het, 
hom in sy eic kicsafdeling ver
plctterend verslaan het. toe tc pas, hoewel dit teen die 

Genl. D. P . \'t-rwey , ·an Potgietersrust-Pit"tersburg-generaalskap I aa.n?cveling van die voormalige 
en genl. P. P. J. \an Rensburg van \Vaterberg. • Mtmstcr van v\!rvocr is. Niemand meer as veldm. 

dat dit 'n 
was nie. 

~ Argentinie het ook onlangs 'n I Smuts weet beter 
•lll lllll llllll lllllllllllll llllll ll•li lllll• soortgelyke verbod lngevoer. verdiende neerlaag 
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Te Kroonstad V
·lr ~:.::v::!;:nh:~:ds:a

1

:i:~t::s WES.-OUITSLAND 
nege volk~;raad .. tede - clie lede 
va n d i6 Afrikanerparty - en • . 
seUs ook nn 'n dosyn of meer D ie. k onferens te , ·an • ~ moo~dh~e wa t oor die lot 

T V 
• d lede van die ander recer ings- van DUJt.,land m oes be._h.,, b e t emdehk so\·er gek om om 

Wee e rJ aa r ae ~ leuel die n s.P. _ naamlik eli~ een s t emmlgb eid t e be rt>lk. Hul be:.luit raak die bebeer 
Jede ,:ut \oor clie verkie in&' die I ,-an die Ruhrgebied en die daarstelling van 'n kons titus ion ele 
broedt>rh\i'! en cliskrimimisie v e rgad er ing \ir W es-Duit ·la nd. Ru.,land was nie t een· 

Die o.,~ewabrandwng in d ie V rystaat gaan , ·anjaar teen die O.B. beeindil' bet. woor dig by die b~preklngs nie maar 'n kons ep van die 
die geboortedag ,·an d ie , ·olksbeweging op luisterryk e E n - dann an is ons vn<t oor· oo reenkoms is aan Ru la nd gestuur. 
wy.,e , ·ie r . ,19!8 is 'n betekenis,·olle jaar \ir d ie Ossewa- tuig- hlt>rd le is m aar d ie begin. 
brandn. ag wa n t in bierdie jaar is die Volk.,beweging Die o~~t>wabrandwa lt' kan met 
tien jaa r oud en vie r ons K.G. sy 50e verjaardag. Jlie rdie I dankbaarb('id betui!f dat hy as 
twee g ebeu rtenissc wll ons gesamentlik ' ier by gcleentbeid Atrikant> rbeweging bale !;terlter 
van ons hooffunksie tc K roonstad op Saterdag, 4 Septem- uit hitrdit Jongste v ler-vyf we.ke 
ber", lui 'n verlcla ring van d ie Gebiedsboofvrou va n die gekom het as wat by bulle m-
Vry.,ta.at , genie. m ev C. ~[eyer. gell'l\an h l't. 

.,Aile etnhede moet van jaar 
h u 11 e O.B. - dag- in'lamelings 
v rot>gtydig hou wamt ulle gelde 
moet d ie Sl.'ntrul~> Jloofkwnr
tier voor 81 Aurustu o; bereik so
dAt ons op 4 Sept('miK'r kan 
aankondig wat on'J Gebied in
lft'l!amel bet," a ldut1 'n omsend
brlet ,·an d ie Gebi~>tl,boofn-ou. 

Oeen Brandwag vir wie dit 
enlgains moontllk is, moet van 
die Kroonstadsc fi.'CS af weg
bly nie. Brandwagtc van an
dcr <kbiedc Is <X'k hartlik wel
kom. 

EF:T:\1AAL 

GESKENK 

Die oproep lui voorts: .,Op 
die tiende ve;jaardag van die 
O.B. wil ons graag as Oebied 

Genie. mev. C. 1\leyer. 

Oedurendc die dag sal daar 
'n nocnmaal wccs ter ere van 
die K.O. by walter gelecnthcld 
Oebiedsgcnl. H . M. van dcr 
Westhuyscn, grnl. prof. J. F. 
Labuschagne rn gcnl. B. J. 
Vorstcr tol.'sprake sal lcwcr. ons Volksbeweging 'n geskenk 
Verder sal daar ook 'n groot I aanbied. Orang doen ons 'n 
optog deur die dorp gehou word. beroep op elke lid, man en vrou, 

Oedurende die aand word om by hierdie geleentheid lis. as 
daar 'n groot vergaderlng on- geskenk aan te bled. Meer 
der beskermlng van die Osscwa- kan ook bygedra word. Kln
brandwag •gehou. Die Kom- ders word gevra om ls. by te 
mandant-gcncraal, dr. Hans van dra. Die geld moet voor 31 
Rensburg, die Adjunk-K.O., Augustus gestuur word aan: 
genl. J. A. Smith en genl. B. J. Verjaardagfonds, Posbus 149, 
Vorster sal as sprekers optrce. ~roonstad. Hierdie . geld h t't 

Brandwagtc wat die dlnee wil niks te ~oen ~et dt~ ~ewone 
bywoon - en daar is min wat O.B.-d.ag-m<,amehngs me. 
dit nie graag sal wil docn nle 
- moct voor 1 September in 
verblndlng tree met genl. S. 
Jordaan, Posbus 149, Kroon
stad. Die prys van die kaartjles 
is 7/6 IStUk. 

Brandwagte wat nie op 4 Sep· 
tember op Kroonstad kan wees 
nie, moct hulle geskenke en ge
lukwense ann posbua H.9, 
Kroonstad rig. 

Ons slcn die tockoms met ver-
troue tcgcmoet . 

Buitewereld 
Oningelig 

Hoc awak ingellg die buite
l wereld oor Suld-Alrlka is, het 

die argclope veertlen dae op
nuut geblyk na aanleiding van 
die kommentaar van buiteland
se koerante oor die uitslag van 
die vcrkleslng. Amerikaanse 
kocrante het self so ver gegaan 
om van 'n moontllke ,.burger
oorlog" in die Unle te praat. 
Hierdle wanvoorstellings is 
hootsaakllk te wyte aan die 
skewe inllgtlnr wat korrespon
dente in Suid· Afrlka aan bul 
kocrante tclegraCcer en die felt 
dat die Suld-Afrlkaanse ver
tccnwoordlglng In Londen en 
Washington nle hul pllgte na
kom nle. 

a••••••••••••••••••••a •• • 
a Kandidaat 5 
E Se Dank 5 
• • • • I Dl'l vir my 'n voorffg : 
• en gt>not'V om nan aile • 
I nasionaalgesinde k lesers 1 
• van Ba rtx-rton my In- • 
I nl~re dank te betuig vir 1 
I die onder teunina-, '11\-'llt ek • 
• allerwffl p niet het bdf'ns I 
I die '\e rklesinKStn-·d . Danr 1 
• wa'l 'n prugtige g~ van • 

.,Laat almal optrek na die ge- I !lamtmerklng. Aan Jede 1 
,Die O.B." wont ce;1rult deur Pro skiedkundige plek waar die • van die O.B., wat so ywe- • 

Eeete•••·Drukkti"J' Bepvlt, Btellenb<>Kb, K.G. in l SU ingesweer 1· •" lui I rl l' {t>werk bet om by te 1 
vir die elenaare en uatcewer•: VOOR· die oproep ten slotte. I dru tot ons sukses bring • 

BLAO (Edml.) Beperk, Oroote Kerk·l = ek fl1lA&' my opregte = 
cebou 103, Poabua lUl, Kukptetn, • dank. • 

Xupata4. •••••• •••• ••••••••• •••• I W . H. Fourie. =. • • Coopt'rsdnl, •••••••••••••n••••••••- D PI k I • ){om a\tlt'lpoort. • i Die fondament \an die are m e =I= 20/11/4.8. = 
• Brltse hoerhui., (llouc;e of • • = 
= Lords) Is '\ OOr\ eriNte Vir H u II e = '=····················· • wet>k gele. Di~> parle- • I mentsgtbou 1'1 tyd rn'! die · 
1 oorloc be kudlr t•n 'n nu
• ne een i'! bfo!lig om tt '\'er-
1 rJII. Die oue \\U!I a l hope
• loos te klf'in om al die 
I Jede te hui.,H~s. In clie 
• Jaerbui'l wu~ dnar vir 
I meer as 'n dc•rde ,·un die 
• lede geen fiitplrk nie, en 
I <.t'lts die lord "a 'I dik
• nel!> !;'enoodsnal( om plat 
I op die 'l~r tn 11it a,. be
• langrike 'wtgc\\ ing be
l handel i'l. Die nuwe par
t; lementsgf'bou sal egter = pre~le!> so ~troot soos dit> 
• vor ige rrn \\l't'.,, bE"hnhw = d.at d.aar m1•rr plek ,·ir 
• clie publi~>k ~>n prrs op d ie 
: galer) uangebring .,uJ 
g word. Drlhc1 l'onserwn-
• tisme sh•n nog nie lmn!'l 
• om tt>rwllle vnn <lol'lt rt,f= fendb~>id uf te wyk van = uitgrdi~>ndr vorme l'n Itt'
• br uikf' nir. \'ir die grot'
: pie JIOiitiri op die foto 
• sal daar tluem sitplt>k 
:1 wee'l \H't"ll'l die po~>isil'., 
• mat hull6 beklee. \'oor 
I die Juh.l!iprrker stunn ~r-
1 stf' minh,tl' r Attl~>~> .-n 
• skuins ~&l:ter hom, oppo.i-
1 sielt!lf'r (lburcbill. .. 
•••••••••••• 

Sapa-Reuter bcrig dat daar I gclccnthedc van Duitsland sal 
oorcengekom is om die Ruhr behecr so lank die besetting 
onder beheer tc plnaa van 'n voortduur. 
raad bcstaande uit ver tecnwoor- Dultso lelers bet reeds be
digers van die V.S.A., Frank- swaar aangcteken teen die inter
ryk, Brittanje, Nederland, Bel- na.slonale beheer van d ie Rubr
gie, Luxemburg en Dultsland. gcblcd. 

Verder is ooreengekom om 'n 
konstituslonele vergadcrlng vir 
Wes-Duitsland daar te stel. Die 
Minister-President van die Jode-Blad Oor 
Duitse state in die Wcstellke 
bescttingsgebied sal mag ont- Nuwe Bewind 
vang om 'n korutitusionele ver-
gadering byeen te roep wat 'n 
grondwet vir Dultsland moet 
opstel. 

Met die doel om Dultsland 
onder te hou is beslult om 'n 
militere bebeerraad in die lewc 
te roep wat die mllitere aan-

Rhodesie 
Be perk 

lmmigrasie 
Suid-Rbodesm bet nuwc bll· 

perkinge eel~ op immJgra-.le 
as gevolg van die felt dat im· 
migrasie op die oomblik buite 
bebeer i~ volgens 'n ampte· 
like nankondiging. 

Krugtens die nuwe reJ'illa
sies sal aUeen immivante toe
gelaat word '11\-'at wauborJtl 
TaD. werk bet. Geen lmmi
p1Ult sal toegelaat word om 
na d ie land te k om t n dlln 
werk te oek nie. 

~ffi!ffi!J~I~fi!!m.~ 

,,Die huidige regerlng stam 
ult 'n volk wie se voorvaders 
verplig was om met die Bybel 
In die een hand en die geweer 
In die ander te leef; 'n volk 
wat beroemde manne soos veldm. 
Smuts en WYie genl. Hertzog 
voortgebring bet. manne wat 
bulle In die opcnbaar uitgelaat 
het oor hut slmpatie met die 
slonlstiese strewe. Ons glo dat 
die ooreenkoms wat daar is 
tu~~en die strewe van d ie Afri· 
kaners en die buldlge stryd van 
Israel 'n vcrstandhouding sal 
akep tussen die huidige r ege
rlng en 'n slmpatle vir Joodsc 
oogmerke en !deale," lui 'n 
hoofartlkel van die Joodse 
blad, Jewish Herald, waarln by 
hom oor die nuwe reger lng 
ultlaat. 

Die blad publiseer ook 'n 
verklarlng van dr. Malan wat 
verlede jaar uitgereik is en 
waarin aangehaal word dat die 
H.N.P. nle so.l diskrimineer tus· 
sen Jood en nie-Jood nie. Hler
die sentiment. so verklaar die 
blad, word sonder h•'Yfel deur 
mnr. Havenga gedeel. 

LORDS NE.E.M PLE.K 
OP VLOE.R 

Soos die raad~anl van die Brltse Iaerbuis, so is ook die 
Britse h oerhuis va nda g te kle in om al die lords t e huisves. 
Dit h e t w eer g eblyk t y dens die j ongs t e besprekings in die 
boe rhuis oor die 'raag of die doodvonnl~ afgeskaf moe t word 
al d an nie. 1\let groot m eerderheid Is besluit om die w ets
ontwerp wa.t die doodvonnis wou a fskaf, te rug t e verwys 
na. die la erbuis . 

Daar het by hlerdle geleent
hcld groot belangstelling ge
heers en feitlik al die lede van 
die boerhuis was tecnwoordig 
sodat 'n groot deel op die vloer 
mocs sit of stun. Dit word 
erter nie nodig beskou om die 
raadsaal te vergroot nie om
dat dit 'n parlemcntere t radisie 
Ia dat 'n groot gedeelte van die 
lcde nooit in die raadsaa.l is nie. 
\\'anneer bulle daar kom, is dit 
maar net om te stem, en vir 
hlerdie paar oombllkke kan bul
le maar stao.n, so word gereken. 

Lyk Word 

Klip 

I n 

Die lyk van 'n Boeddhistlese 
monnlk het In 'n klip vcran· 
der In die Siamese dorp, Ban· 
don, berig Sapa. Die monnik is 
In 1942 oorlede en in 'n sittende 
posisie In 'n kruik geplaas. On· 
tangs Is die kruik oopgemaak 
om dit verdcr te balsem. Daar 
is e~er gcvind dat die Jyk in 
'n klip verander bet. Daar wu 
reen teken van ontbinding nle. 

Ge~ 

-
Jrg. 

I~ 

'n 
r ekr 
die 
t anj; 
onl<e 

' • b ier 
rn) n 
mige 
dae 
en 

Dij 
trnk 
gnnn 
wcr£ 
dryf 
dlgel 
dnt 1 

mllll ~ 

\ 'I Ill 

Kt•k o 
nie, 
kan'l 
goctU 
kom 
land 
baa ... 
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