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Jrg.7 Kaapstad, W~ensdag, 23 Junie. No. 31 

Uitbreking · 
Van 

Rassehaat 
'n Geweldige veldtog van haat 

en opsweping teen die vrylati'ng 
van die politieke gevangenes is 
in . die Engelse pers van sta
pel gestuur. Protesvergaderings 
waaraan duisende Engelsspre
kendes deelgeneem het is in die 
stede gehoU. Aan hierdie op
sweping het die kommuniste en 
hul mede-reisigers 'n groot aan
deel gehad. Kyk ook berig op 
bladsy agt. 

Nie In Diens· Van 
Vreemde Land 

In sy toespraak by geleentheid van die onthaal ter 
ere van die politieke gevangenes, het die K.G., dr. Hans 
van Rensburg, gewys op die holle huigelary van die Jingo
pers en herinner dat die lawaa.i wat nou teen 'n Nasionale 
regering oor die loslating van vyf politieke gevangenes beers 
beoordeel kan word aan die feit dat geen haan daarna. 
gekraai bet toe die Smutsregering sowat 17 sulke manne 
gelos bet nie. ,Ek vra die van u wat deur die vorige 
regering gelos is om op te staan," bet by gese - sowat 
vyftien aanwesiges bet onder toejuiging opgestaan. 

,HET REPUBLIKEINSE 
GEW'ETE GEVOLG' 

.,Lyk of die Jingo's meen dat 
net die wat die manne ingesit 
het nou die reg het om hulle 
uit te laat. Wel ... intussen 
het ons maar die hele vorige re
gering uitgelaat uit die Unie
gebou en nou hoef ons ons nie 
aan die lawaai te steur nie." 

VREEMDE REGERlNG 

iemand wat teen die Empire 
optree die O.B.E. (Order of 
the British Empire) as onder
skeidlng moet kry? 

TWEE DINGE 

Ons kan vanaand vera! oor 
twee dinge dankbaar voel -
dat ons kamerade deur die be
proewing gekom het en vanaand 
weer in ons midde is - God
dank daarvoor! En verder dat 
die Noodhulpfonds dwarsdeur 
sewe, agt jaar van stryd geen 
enkele Afrikaner versaak het 
nie. Hierdie manne is op een 
na - Holm - die laaste gevan
genes gewees. En tot va.naand 
toe het u deur u. noodhulpfonds 
bulle bygestaan. Nog net een 
man - die laaste een - bly 
agter. Ek wil die vertroue uit
spreek dat ons die ereskuld vau 
die republikeinse Afrikaner tot 
op daal'die laaste geval stiptelik 
sal nakom. 

Een van die mees geesdriftigs~ onthale wat nog ooit 
'n groepie Iosgelate politieke _gevangenes te beurt geval bet, 
bet Dinsdagaa.nd in die Afrikaanse Koffiehuis, Pretoria, 
plaasgevind toe Julian Visser, Hendrik van Blerk en Giel 
Plenaa.r by wyse van 'n eetmaal deur sowat 300 gaste 
verwelkom is. 

Presies om 7.30 nm. het die 
eregaste deur 'n erewag van 
Boerejeugdogters en Wagte on
der bevel van wagkomdt. J. 
Scheffer die stampvolsaal binne 
gestap. Aan die eregaste-tafel 
is bulle verwelkom deur die 
Kommandant-generaal en mev. 
Van Rensburg, genl. prof H. M. 
v. d. Westhuysen en mev. Van, 
der Westhuysen wat ook as gas
beer en gasvrou opgetree bet, en 
genl. en mev. prof. G. Cronje. 

Genl. Vander Westhuysen het 
die eregaste een vir een onder 
oorweldigende toejuiging voor
gestel, en verklaar dat RobeY. 
Leibbrandt beslls nie ook na die 
dlnee uitgenooi is nie, aangesien 
Leibbrandt geen vriend van die 
Ossewabrandwag is nie. Hierna 
bet die K.IJ. onder minutelange 
toejutglng aan die lWord gelnll:n 
en die nelldronk op die losgela
tenes ingestel. Na die heildronk 
het die hele saal op die voete 
gekom en geesdriftig die gaste 
toegesing ,Lank sal hul lewe". 

NOODHULP 

Prof. Cronje bet die heildronk 
ingestel op die families van ons 
kamerade en op die O.B.-Nood
hulpfonds. Hy het eerste sy 
waardering uitgespreek vir wat 
die K.G. vir die Fonds beteken 
het en alma! bedank wat so aan
houdend bygedra het totdat die 
Fonds 'n £100,000 oorskry bet, 
Laastelik het hy bedank die 
mense wat die geld ontvang het 
en so gereeld opgestuur het, as
ook die prokureurs en advokate 
wat talle sake kosteloos verde
dig bet. Ten slotte het hy daar-

op gewys dat ons kameraad 
Erie Holm nog in gevangenis
skap verkeer en dat die Nood
hulpfonds nie gestaak sal wor.d 
aleer hy op vrye voet is nie. 
Een en almal het nou opgestaan 
en die Noodhulpfonds driekeer 
toegeroep ,Ons bring hulde!" 

GEESDRIFTIG 

Die eregaste het elkeen onder 
oorverdowende toejuiging aan 
die woord gekom. Hul toespra
ke is telkens onderbreek deur 
luide toejuiging. 

Van Blerk het verklaar dat 
bulle die diepe vernedering ge
spaar is om nie deur Harry 

~.aapstadse Boerej~ug 
Hou Tentoonstelling 

Op Saterdag, 19 Junie, bet die Boerejeug van Kaapstad· 
Sentraa.l die pubJiek verras toe bulle hut handewerk ten 
toon gestel bet. Die funksie is deur ds. J. D. Vorster met 
'n besielende rede geopen. 

Mej. Annette Smith wat die 
afdelings Kuns, Kunsnywer
heid en Handnywerheid beoor
deel bet, bet verkJaar dat sy 
lank laas werk van so 'n hoe 
gehalte gesien bet. Die publiek 
was vera! getref deur die olie
verf-skilderye van die dertien
jarige Johnnie Theron, wat ook 
die diploma vir hierdie afdeling 
ontvang het. Die diplomawen
ners In die afdelings Kunsny
werheid en Handnywerheid was 
Freddie Smuts en N~co Loots 
onderskeidelik. 

Die afdelings metaalwerk en 
houtwerk is deur mnr. G. van 
Aarde beoordeel. Die werk was 
bier ook van besondere hoe ge-

halte. Die diploma is hier toe
geken aan Freddie. Smuts (Hout
werk) en Danie Truter <Me
taalwerk). 

Onder die borne voor die 
kamer kon die aanwesiges 
deelneem aan sykraampies en 
verversings geniet, terwyl opge
wekte musiek en grappe oor 
die luidsprekers die opgewekte 
stemming verhoog het. 

Teen die einde van die ver
rigtinge het Jeughoofkomman
dant Ben Pienaar die diplomas 
uitgedeel waarna J/veldknt. J. 
du Toit die aanwesiges en be
langstellendes bedank het. 
<Meegedeel). 

Politieke 
Gevangenes 

Onthaal 
Lawrence begenadig te word 
nie, maar wel deur 'n nasionale 
regering. Hy is ook dankbaar 
dat 'n ander vernedering bulle 
gespaar is nl. dat bulle geen 
vermindering van straf van die 
besoekende Britse Koning ont
vang het nie. Hy het dank be
tuig teenoor die regering vir die 
moed wat hulle gehad het om 
hulle los te laat, dog ook sy 
leed uitgespreek omdat nog een 

<Vervolg op bl. 2 kol. 4 en 15) 

Voorts het spr. daarop gewys 
dat Visser en Van Blerk uit 
oortuiging en Afrikanergewete 
gehandel het. ,Bulle bet nie ge
handel in opdrag van 'n vreem
de regering nie - nie Duits nie 
en ook nie Engels nie. Ek won
der boeveel van die vorige kabi
net kan dieselfde se, wat die 
Engelse regering betref." 

Dat die manne hoogverraad 
g·epleeg het? Wat daarvan? In 
die stryd tussen die republi
keinse en die imperiale strome 
is daa·r steeds hoogverraad ge
wees - van Jameson se kant 
ook, en daarvoor het dieselfde 
skreeuers van vandag hom 
Eerste Minister van die Kaap
Kolonie gemaak. Dat die man
ne in die tronk was? Wat 
daarvan'l Verwag u dan dat 
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.,Daar le die monumente van 
die O.B. in die toekoms - die 
dade van ons S.J.-kamerade en 
die troue steun van die Bewe
ging deur sy Noodhulpfonds." 

- (Korr.) 

Sal Optree 
Teen 

Kommuniste 
Optrede teen die Kommuniste 

word tans deur die rcgering 
oorweeg. Justisie-minister C. R. 
Swart het verklaar dat die hele 
naagstuk van optrede teen die 
Kommunisme deur die regering 
in oenskou geneem word. Na 
verwag word sal optrede soort
gelyk aan die van Amerika en 
Brittanje, waar Kommuniste uit 
sleutelposisies geweer word, ge
volg word. Die minister het 
gesE! hy wil nie met rcgulasies 
optree nie maar deur middel 
van wetgewing. 

> ..................... . 

Omdat bulle die moed van s 
hul republikeinse oortui- I 

! ging gehad bet en in ver- ! 
II set gekom bet teen die on- iii 
5 wettige dade van die vo- ;;: 
I rige bewlnd, moes Hen- I 
!! drik van Blerk en Julian I 
i Visser (agter van I. na r.) ii 
I ses van hul kosbare le- -~~ 
§ wensjare In die selle van __ 
!! die Empire deurbring. ! 
i Eens In die skadu van die i 
I galg en tans vry, bet bulle ~ 
~r die wete dat bul stryd en 
! offers nie tevergeefs was i 
I nie. Die wiel wat hul I 
I dade aan die rol geslt het, 

11

1 
lj is besig om die sirkel te 
~ voltooi. Voor (van links ii!ii 
! na regs) is Michael Pie- I 
i naar en Jan Strauss wat • 
I nadat bulle ses maande i 
§ van hul drie-jarige vonnis •"" 
! uitgedien bet, tans ook 
i weer vry manne is. Vis- I 
I ser en Van Blerk bet op- i 
§ nuut hul trou teenoor die 1 
I K.G. en die O.B. betuig. ~ • • iii! § 
·~x:tlllnl.lllll.lllll.llniiiiJDI8UDl.II01.110181JUI.IIl1 

,.Die O.B.'' word gedrul< deur Pro 
Eeelesla·Drukkery Beperk, Stellenbosch, 
vir die e!ena.a.rs en ultgewers: VOOR· 
SLAG (Edl:D.e.) Beperk, llroote Kerk· 
gebou 703, PoabWI lUl, Kerkpleln, 
Ka.a.pstad. 

STAATSDIENS WEER 
OOP VIR O.B. 

Staatsamptenare mag voort
aan weer lede van die Ossewa
brandwag word en duisende le· 
de wat gedurende 1941 eervol 
uit die O.B. ontslaan is om te 
verhoed dat die Smuts-regering 
bulle uit hul werk !>Imp, Hal 
weer aktief kan toetree tot die 
Beweging, 

Die Minister van Justisie; 
mnr. C. R. Swart, bet verlede 
Vrydag 'n proklamasie in 'n·, 
Buitengewone Staatskoerant uit- ' 
gevaardig waarvolgens die 
Nootlregulasie wat lede van die 
staatsdiens verbied om aan die 
O.B. en Broederbond te behoort, 
ingetrek it. 

Hierdie stap van die regering 
is 'n moedige antwoord op die 

rassehll>8~veldtog van die Ver
enigde Party en sy pers teen die 
loslating van die politieke ge
vangenes. 

BEVEG 
GODSDIENS 
Die Kommuniste in Hongarye 

probeer alles in hul mag om die 
invloed van die kerk te onder
myn, berig die Katolieke blad, 
Southern Cross. In sy poging 
'om dit te doen, span hy sy pers, 
radio en alles in waaroor hy 
beskik. 

• 



BLADSY TWEE 

' 

FEIJE. OMIRENJ 
EREMIA[ 

In verband met die lawaal van die Jingo's en die 
EngeJse pers oor die loslatln~ ' 'an die vyf poUtleke gevan~e
nes berig ons korrespondent ult Pretoria dat die Engelse 
pen in Transvaal 'n roekelose opsweping van gevoel ~epoog 
bet wat met die feite niks te doen gebad bet nie; bulle was 
so onwilli~ om korreksies te plaas dat die gevolgtrekldng 
geregverdig is dat bulle geboop bet om sake te laat bande 
ultruk en in band~emeen en bloedver~eting t~ laat eindig. 
,Groot dinee ter ere van Robey Lelbbrandt" - , Hoof van 
O.B. sal hom en andere verwelkom in Koffiehuis," bet cUt 
gelul. 

TaDe telefoonoproepe llet die j van die juiste feite gestel bet. 
O.B.-boofkwartler In die da.g Wat die O.B. se tekortkominge 
berei.k, klaa rblyldik bedoel om ook al mag wees, beskroomd~ 
ons af te skrik en d ie verrig- beid oor sy optrede is nie een 
tinge te Jaat ve rongeluk. Drei- van bulle nie. 
gemente en waarskuwiqs dat Die dinee was 'n reuse sukses 
'n tydbom in die lokaal g.eplau en die drie eregaste Julian Vis
was en tydens die feesvierlng ser, Hendrlk van Blerk en Pie
sou on tplof en wat dies meer sy. naar (dr. Strauss bet nie opge-

Sterk polisic wa&te is bereid daag nie), het beset dat bulle 
gehou, maar die O.B. bet on- nie net volwaardige volksgenotc 
gca&' die drclgemente, vir sy was nie maar ook dat bulle 
eic bevelliging gcsorg en goed- met besonderc vcrcring en llefde 
afgcrigtc wagte onder O.B.- in die harte van hul kamerade 
bevel het die lokaal bewaak gestaan hct. 
om te sorg dat .,ongenooide gas-
te" sonder meer uitgesmyt kan 

OFFISIE:RE:SE ~ 

,BESOEK MN 
VERRE .. 

p 0111 Tll5lf.JE. 

N(;)ORD£ 

G&.VANGENE51 
ONT~ 

-. 
Kommando F1a1. van Gcbicd 

F wil graag langs hierdle weg 
sy innige dank en waardering 
betuig aan hoot-waggeneraal H. 
Richter en generaal John Vors
ter van Johannesburg, wat op 
21 Mei 'n vergadering van ottl
siere en wagte bier in die verre 
noorde aan huis van kornman
dante Mdstert toegesprcek bet. 

(Vervolg vaiL bladsy 1 kol. 8) 

Nieteenstaande die drukte met 
sy verkiesingsveldtog te Bra.k· 
pan, het generaal Vorstcr dit 
as 'n voorreg beskol.l om met 
sy mede-kamerade hier in die 
Bosveld te kom gcsels. 

kamcraad Ertc H dlm nle vryge
stcl is nie. 

TROU BETUIG 

Visser bet verklaar dat die 
Engelse pers 'n groot protes 
teen bulle loslating op tou gesit 
bet. Hy wil egter aan bulle s6 
dat indlen bulle proteste niks 
help n ie, bulle daaraan moet 
dink dat Afrikaner-protcste in 
die verlede ook niks gehelp het 
n ic, en dat juis daarom O.B.
mcnse in d ie tronk beland hct. 

Generaals, wees verscker dat Sowel Visser as Van Blerk bet 
u toesprake nie op dowe ore ge- o~t bulle trou teenoor d ie 
val bet ni_e. Die braaivleis- K.G. en die O.B. bet uls- a iJook 
aand het d1e mooi bed rag van I 
£42 opgelewer, 'n neJieier vir hul dank vir aile hulp wat hui-
Fondsdag! le ontvaq het. 

:,LUISTE RJ!IA.RS" 

Deur sy toespraak met 'n 
,Gocicnaand, licwe luisteraars 
in Suid-Afrika," te begin, bet 
Gicl Pienaar 'n buitengewone 
geesdrif verwek. B y bet ver
ldaar dat bulle optl'ede in Duits
land o le as di6 van Dui&8e agen
te beMcou moet word nie. Bulle 
bet gebandel volgens die vo•• 
skrlfte van die gewete van ellre 
regdenkende Nasionale Afr ika.
ner. Pienaar bet sy innige waar
derinl' teenoor die Ossewa
braa dwal' u itgespreek vir d ie 
felt da t die O.B. hom en sy vrou 
in bulle sorg geneem bet vanaf 
die eerste dag van bul aankoms 
in Suid-Afri.ka. 

BE LANGSTELLING 

word. 

DIE WAARHEID 

Wat • waa die waarheid van 
hlerdie koerantbcrigte? 

Die O.B. was dankbaar en 
trots om hul kamerade Julian 
Visser en Hendrik van Blerk 

manne wat onder die galg 
gcle het vir die republikeinse 
strcwe van die Afrikaner -
opcnllk en voor die helc wercld, 
vricnd en vyand, te verwelkom 
en te ecr. En ons bet bulle 
gt>eer, Jingolawaai ten spyte. 
Ook bet ons gevoel dat ons 
M. Pienaar en dr. Strauss, wat 
weens hoogverraad veroordeel 
was en vlees van ons vices en 
bloed van ons bloed is, met 
graagte aanwesig sou wou he, 
en wei as eregaate saam met 
Julian en Hendrlk. 

ENKEEE~ S·TA·DSBESTUUR 
MAG'EIGER AS PR:O\liNSIE 

Die verrigtinge is afgeslult 
met die sing van .,Die Stem van 
Suld-Afrika". Dosyne telegram
me uit aile dele van die Unic 
bet die losgelatenes bereik. Men
se bet van heinde en vcr gckom 
om die eetmaal by tc woon. On
der die aanwcsigcs is opgemerk 
genl. 0. L. Nel van Natal, ge
bicdsgenl. J. G. S. Opperman 
van die Rand, genl. John Vor
ster, hoofgenl. en mcv. Kalie 
Behrens van Rustenburg, oud
genl. en komdtc. Hansen van 
Oos-Transvaal, ctlikc Vrysta
ters wat sover gckom het as 
Lindley en Hcnncnman. Ds. J. 
H. V. Kruger van die Geretor
meerde Kerk was ook teenwoor
dig en het die verrigtlngc met 
gebed geopen. Ds. J. Reyneke, 
die Gevangeniskapclaan, kon nie 
teenwoordig wccs nic dog het 
sy hartlikc groetc oorgestuur. 

Op 9 .Junie bet die AdiOlnistrateur. van Kaapland die G /•k 
pro\'insiale begrotin~ in~editA Vir die jaar 194748 beloop I evaar I e 
Kaapland se ultgawes £15,308,99&, en mnr.· .J. G. CarinM 
kon spog met 'n surplus van £788,500. 

NIE UITGENOOI 

Wat Leibbrandt betref, sonder 
om kommentaar vir of teen 
hom te maak, dien onthou te 
word dat hy nog steeds 'n ver
bete yyand van die O.B. en 
S.J.'s is en dat dlt ongewensd 
sou wees om hom na 'n O.B.
funksie soos die eremaal te 
nooi. B y was dus n le genool 
nie en sy naam bet ook nie 
op d ie gedrukte kaartjles, w.o. 
d:6 van d ie vier eregaste, ver
skYn nie. 

Die penpublislteit wa t d ie 
dinee aan hom wou k oppel was 
J.."\vaadwilllge mi'llelding of on
ingeligte voorba r igbeid; enige 
nayraag by die O.B.-hoofkwaJ<
tier kon die betrokke .bFilaie 
binne enigc oombllkkc .in besit 

Kaapland bet 'n blanke bevol
k lng van 870,'793 8ieJ.e en 'n n ie
blanke bevolking van 8,1'74,910. 
Die pro"insiale administrasic 
is hoofsaaklik verantwoordelik 
vir die onderwys en gesond
heidsdicnste in die prpvinsie 
sowel as vir die bou en instand
bouding van hoof- en afdelings
paaie. 

Kaapland is, wat oppervlakte 
bctref, die grootste provinsie In 
die Unie. 

J OHANNESBURG 

Op 14 Junie het die voorsitter 
van die Johannesburgsc stads
raad se komitee vir geldsake, 
nl. mn~, A. Immink, die goud
stad se begrotlng ingedien. 

Vfr die jaar 1947-48 beloop 
die stad se uitgawes £23,080,460 
terwyl 'n oorskot van £219,714 
'verwag word. 

Terwyl Kaapland 'n Ull mil
joen begroting oplewer k om die 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIE F :HmR IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) 
Po5bus Hll, 

K.AAPSTAD. 
Waarde Heer , 

Bpk., 

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

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

POSADRES: ., ............................................................ . 

······························································· 

Handtekenitag. 

Intekengeld: 10/ · per jaar of 5/- per halfjaar. 

enkele stad , J oha nnesburg, met 
.£23 mi.I,Joila bl'groti11g yoor die 
dag! Die bevolking van J ohan
nesburg Is 72'7,948; uitgeson
derd die voorstede wat n ie onder 
die 8tadsr~ resorteer nie 
waarvan 429,222 na turelle Is. 

Byna die helfte van die goud
stad se uitgawes, nl. £11,464,108 
is inbegrepe onder die pos ,.ge
wone uitgawes" en hierdie pos 
het van £5,206,737 In 1939-40 
gcstyg tot £11,464,108 in 1947-48, 
wat hoofsaaklik daaraan te wyte 
is dat die naturellebevolking 
gedurende die onderhawlgc 
tydperk van 255,250 gcstyg bet 
na 429,222! 

MAGTIGE ORGAAN 

As 'n mens b ierdie stad'!be· 
groting vergelyk met die pro
vlnsiale begrot lng dan kom 'n 
mens dadelik onder die lndruk 
van die belangrlkb~ld van 
munisipale bestuur In ons land. 
En dan beset mens opnuut dat 
die Unlegebou in Pretoria nle 
die enigste setel van rererinl' 
in ons land Is n ie; f'n dat die 
kabinet ook nie die f'nig<~~ 

regerinltllorgaan I<~ nle. Daar lc; 
d ie groot munllllpalltE'Ite wat 
seHs rnagtlcer Is as die pro
vinsiale rade. 

Dit moct onthou word dat 
elkeen van hicrdic regerings
organe sy elc belcld bepaal en 
gevolglik sy cic rigting loop. 

Boonop Is dlt wclbekend dat 
'n kabinet, 'n provinsiale raad 
en 'n munlslbaliteit dikwels uit
eenlopende en selfs botsende 
belelde volg. Op die buidige 
stadium bestaan daar in ons 
land weer 'n dergelike situasie; 

O.B.-BELEID 

Onder d ie tiestaande s teblel. 
Is daar geen flenb'BJ.e en toon
aangewende volk8beleld nie ; 
daar Is botsende provinsiale en 
11tadsbelelde. '.Qpt einde s~ 
nlge teenstJ'ydlgllede uit te 
skakel bepaal die tweede be

Verdeelde 
Beleid 

weging se, snewe na. 'n een
be idstaat In plaas van d ie boot
held van vandag soos volg: 

,Om die buldige pa rlemen
tere, provins ia le en m unisi
pale lnsteUings te verva ng, 
moet daar een kragtige en des
kundige gesagsregerlng wees 
oor die bele land, met inska
keling van ware volks- en 
berot'~verteenwoordiging op 
aUe gebiede en in aUe be
lange." 

Voordat die tocsprake begin t 
het is sowat 100 mense wat voor 
die Ko!fiehuisdeure saam~
drom het ook binnegclaat om 
pick te ncem langs die mure en 
sypaadjies om sodoende ook te 
dec! in die groot vreugde van 
die aand. 

Die Koffichuispersoneel ver
dicn aile lof vir die manier 
waarop hulle hul van die moei
likc taak gekwyt bet om 'n oor
volle saal tc bcdicn. 

KLfURKATO£N 
·MET V£L£RLfl 

EN BQM£ 
VRUGTf. 

Van tyd tot tyd stuur Moskou 
berigte oor plantkundige navor
slng die wereld oo r waarln elcn
aardlge aansprake gemaak 
word. H ier Is twee van bulle: 

R usslese wetenskaplikes is 
tans besig om katoen van v<>r
sklllende ldeure te kweck. Op 
die ~mblik word proefncmln~:J 
met ligblou en roosklcuri~c ka-

BETREUR 
LAWAAI OOR 

LOSlATING 
toen uitgevoer. Daar sou al Die lewenslange ere-voorsittct: 
groot sukses behaal geword bet van die South African Legion 
met die kweek van bruin en · of the British Empire Service 
groen kato~n, wat rce~s gepl~nt I League, sir William Campbell, 
en gc-ocs IS, aldus d1e ber1g. bet in 'n personderhoud ver-

'n Ander bcrig lui dat des- klaar dat hy die protesvcrgade
kundiges .,dubbcl-dekker" borne rings teen die loslating van die 
kweck wat bo lcmoenc ot suur- politieke gevangencs bctrcur. 
lemoene dra en aan die onder- ,Ek is verontrus en bekommcrd 
takke nartjies. Die borne groei om op te merk dat protesverga
in die sitrusboordc naby die derings dwarsdeur die land gc-
Kaukasusgebcrgtc. organiseer word," hct hy gese. 

ONDERSTEUN 
ONS 

ADVERTEERDERS 
Voeg waeblief Ko1hmi3.rie by plottelofld8e t jek3. lelclllpunt van die O.B. die Be----------------------------

• 



0.8. se Belang~ike \l:aak Samewerking Ook 
In Cradock In .Oorogangsi¥dper>k 

'n Mens kan aaoaeem dat een ,.... die , ·emaam!lte 
newe-gevolge \'aD die nasionale oorwlaniag ltydens die 
jongste algemene \·erki~lng gaan wees die skepping van 
'n nuwe welwillendheld en verdraagsaamheid tussen 
nasionaah·oelendes en die ge,·oJgllke bewerkstelliglng van 
samewerking tus<,eQ die , ·er.killende nasionale organisasies. 

Ek dink dat Afrikancrsamc
werkln&' in die onmiddcllikc 
toekoms reeds as 'n voldonge 
felt aanvaar kan word, want 
nle aileen brgeer die volk dit 
nlc, maar dlo nuwc vcr
antwoordelikhcld van diC' naslo
nale party-politick en die ge
ringe parlement4re meerderhcid 
vcrcls dit ook ondubbelstnn lg. 

lndlen die vt-rl!klllendf! na!llio
nn.~ orpnb•a!i!lt-'4 tot blywende 
aamewerldnlt' oorgaan M l elk
~n sy ele bfl.aonderf' funksie 
onbelMDmerd moet Vf'rrul en a<; 
pvolg van die IIIUYM!Werkinlt' 
ook die funk11le van die ander 
moE"t aam ul. Die omstandig
hcde skyn vir my gunstig te 
weos vir outomatiesc roh"rde
llng, want d ie torkoma gaan 
van elke organlsasle poaitiewc 
laakvervulling eis. 

DADE 

Die na.slonalc politlekc partye 
wilt die bcwind oorgencem bet 
aal\ die sake van die dag en die 
aake van gister, wat opgehoop 
bet, op 'n konstruktlcwc wysc 
moet aanpak en bcvredigend 
moet oppas. Die toC'koms gaan 
van die na.slonale politlcke par
tye dade cis, in teenstelling met 
die woordc waarmC'e die vericde 
tcvred<" was toe hullc nog die 
opposisle wa.s. Om hulle rcge
ringstaak te vervul sal die 
'\.-olle aandag van Hie nasionalc 
politieke partyc eil1, en tewens 
ook die welwillendhcid en sa
mcwerking van eikc Afrikane r. 

Vir d ie eorst<: kcer gaan die 
O.B. oenskynlik vrygelaat word 
om sonder vcrvolging van 
owerheidswee en sonder afbrc
kendc inmcnging or bcskimping 
sy besondcrc taak opnuut en 
positlcf aan te pak. 

Hulde Aan 
Mev. Steyn 
'n Huldigingsf£>cs tcr C'rc van 

mev. (pres.> M . T. Stcyn sal 
vanjaar op 8 Au&'ustus In die 
BlocmfonteinsC' stadsaal gehou 
word. Die fC'es is dcur die Fe
dcrasie van Afrikaansc Kultuur
verenigings gC'rccl. Behalwc die 
boodskappe van die drlc Mri
kaanse Kcrke sal prof. dr. J. 
D. du Tolt <Totlus> 'n bood
akap namens die volk !ewer. 

By hicrdle gelecntheid sal 
daar ook 'n aanbieding wecs in 
die vorm van 'n huldigings
fonds wat aangcwend sal word 
vi r die instandhoudlng van die 
Vroue-monumcnt en Oorlogs
musewn. 

ONPARTYDIGE OORDEEL 

Interes~~&nte Jig word op die 
aard van die O.B. gewerp deur 
die verklaring van die Kom
mandant-generaa,J dat die Be
wcglng welwillend - ook In sy 
krltlek teenoor die nuwo 
regcrlng sal staan. Ontbou moet 
word dat die O.B. as aodanlg 
gecn enkele vcrtcenwoordiger 
in die nuwc bewind bet nie. 

P.oUtlekln 
oenskou de..

Waarnemer 

In die verlede toe polltieke 
partye die f'nlpte vonn van 
poUtieke orpnbJa!rie In die land 
wa~, was ' n hooding 80oll wat 
die O.B. vandatr in-.n, on
moontli.k. want 'n politieke party 
belloort of u.n die ~rina- of 
aan die oppo11isie. :Maar die 
O.R. is 'n volkspolitit>ke orga
ni~<asie wat bokant en bulw.kant 
die partypolitiek brandwaa
htaan oor die ~lange , .. an d ie 
volk. En as sodanilt' kan by 
uanprys wat vir die volk goed 
Is en verwerp wat vir die vo& 
kwaad is, sonder dat by gebind 
is deur dienstigbeid aan seksio
nele mago;politiek. 

Pat die O.B. voortaan ay 
funksie, om 'n onpartydige oor
dccl oor die optrede van die 
nasionale bewind en hul ban
tering van volksbelange te tel , 
gaan uitvoer in 'n vriendskap· 
like gees Is billik teenoor sowel 
die nuwe regering as teenoor 
die volk. 

GROTER EENHEID 

In die aangesig van die drei
gende g cvare wat die gesag van 
die blanke man In ODS land 
uitdaag is daar vandag mcer 
as oolt tcvore behoefte aa.n 'n 
samc.'lnocrende volksbewcging 
wat inklusief, beskermend en 
behoudcnd is van die blanke
dom, maar wat beslis nif' 'n 
'lt'k l!lonele mappolitlek na11treef 
nie. Sodanige 1111mesnoerinlt' b. 
troUPn'l die hooftaak '\.·an die> 
O.B. In die jare wat voorl~ 

Sill die O.B. hom moet toel4 op 
die groter eenmaking nie aileen 
van aile Mrikancrs nie maar 
ook van aile blankes wat Suid
Afrika as hul cnigste vaderland 
aanvaar en wat bereid is om 
die offers te bring wat gena 
mag word. Laasgenoemdc be
reidwilligbeid is belangrik want 
dit moet onthou word dat die 
volk nie gored en verloe aal 
word deur praatjics en bcloftes 
nle, maar wei deur offers wat 
gevra en blymoedig gcbrlng sal 

Hoopvolle Vooruitsig 
Vir Landbou 

Die a f gelope landbouseisoen 
was so ultmuntend dat ll.'l allf''l 
10 r0011kleurig voortduur, die> 
Uni~ Wl'l'r aanstnande jaar aan 
wit bro~ kan dink, bet dr. C. 

· B. NI'VI'ling, !'lf'krf'tnri11 'fan 
billdbOu, nrlede ~f'k vel'ldaar 
toe by die ken~'! van die 
Noord·K-pland!!e La n d b o u
anie toerellprf'f'k bet. 

Dr. Ncveling was baic hoopvol 
oor die tockoms van die land
boUbl'dryf. Dlc Unlc bet 'n uit

.. muntendc landbouseisoen onder-

vind en bale boerc wat swaar 
gckry het gedurendc die afge
Iope tyd, slcn die tockoms i10u 
weer vol vcrtroue tegemoet. 

Die Unie verwag 'n rekord
mielie-ocs van 30,000,000 sak. 
Daar Is ook 'n rekord grond
boontjie-ocs gein. Ook die becs
stapel groei weer vlnnig aan. 
Die land het ook 'n goeie ko
ringoes gehad, bet by ges_,, 
maar ons kan noolt genoeg ko· 
ring vir ODS eie gebrutk wen ole. 

GROTER 
EE.NH£1D 

SY DOE~ 
moct word. Tydcns hierdie vcr
kleslng hct dulscndc Afrikaans
sprckendc en Engelssprekendc 
Mrlkaners hartllk met mckaar 
sasmgewerk om van dl~ Smuts
bcwind ontslae tc rnak. Bier
die ~~amewerktng durf n le m6re
oorm6re wrlore lt'fttln in die 
01)-f'n-af wiAM-hwrking tu11..en 
~ring ~n eppotrol!de n if'. ln
tf'f'ndf't'l, dit 111 die pllfr van die 
O!lllt'wabrandwaJt', wat ,.een ~~ek
sionf'lf' byltjle te 11lyp bet nie, 
om h "'rdifo umewerldnlt' ult u 
bou tot W1\J't" , •olkleenheid en 
om dif' voOc.!lede te disliptiftM'r 
vir na11lonale dlens en offer
vaarcllrbeld. 

NASIONALE DISSIPLINE 

Dlt Is in Iaasgenocmde opslg 
dat partypolltiC'kc r egerlngs so 
dtkwels faal: aodre. 'n rt'gerlng 
offers van 'n volk els dros sy 
voormallgc ondcmeuners na die 
vldspotte Vlln 'n onverantwoor
dcllke opposlslc. En ~en re
gering kan 'n volk wrlos van 
'n problemf'lll!ll 11ondf'r dat die 
volk bereid 111 e m offer~~ te bring 
nk'. 

Tcr aanvu111ng van hlerdie 
partypolitlckc leemte kan die 
O.B. se el'nheldsfunksle en ge
paard daarmee die lnskcrping 
van nasionale dissiplinc van on
skatbare dlens wees vir die 
nuwc rcgerlng In die volvocring 
van sy moclllke taak. 

NUWE GELUJD 

Die naslonale verklcslngsoor
Winn lng word allerwee aange
voel as die nuwe begin van die 
Atrikancrstryd wat ulteindellk 
moet IC'I tot naslonale selfver
wesenllking. En t.n -nlllen 
van bitlrdif' =~ttryd vonn die O.B. 
die> bruit' tv'lsen die Rrltse be
df'lln~r waan>an I dll' Afrilanlf'r
volk ontttlo.c wll raak en dlf' 
Republlkf'i n!lle llf'dflling waarna 
die volk 1tH>ef. ·Qevolgllk hf't 
d ie 0 .8. dlf' gf'Wilt'tilt'l' taak om 
nle aiiN•n f'lke Afrlkaneroorwin
ninlt' onder dl11 Brit11e bedeling 
blywf'nd te konKolldeer nie, 
maar d ie Bewt-~tlng bet ook dill 
taak om p~df'lik die inboud 
e n aard van dit> toellomatilt'c> 
republ lla!inse bfocif'llng steed" 
YOUedlgflr t e ontplooi. Dit wil 
op die huldige atadlu• vOOt"kom 
asof die oorskakcling na die 
nuwe republlkclnse bedellng 'n 
evolualon~re proses van her
vormlng van die Britse bedeling 
pan wees. 

STERK BEGEERTE 

Die jongstc opcnbaring van 
die volk se el'nhcldskrag hct die 
begccrte na grotcr cenheid ge
weldig Iaat toeneem en die volk 
Is • ontvangryk vir die idcaal 
van die republlkcinsc e('nheid 
staat wat partyloos van aard 
Is: ewe-f'f'nll ondel'11trt-ep · die 
oorloJ~"Wrflatlnlt' van f'konomlese 
ontwrlgtlnlt' dlf' noochaakHkheld 
van 'n IIOIIiall11tlese pondlllag 

By die 36 kandidate no die H.N.P. wat voor die ver
ldesiag in 'n sees \'an broederlikheid vrede met die Onewa
b1'81ldwas gesluit ltet en agter wle die 0 .8. sy heelbarllge 
eteu.n . blgewerp het, moet ook nog die aaam \·an m.nr. 
Gerard Bekker, L.V. "ir Cradock, gcn·oeK ~·ord. Dit brillg 
tdie totaal op 37• te staan , ·an wie 29 tan!! lede \'&D. die 
regeriDg is. 

Ons korrespondent op Cra
dock berlg dat op Saterdag, 22 
mei, by gelecnthcid van 'n 
H.N.P.-funksic wat gehou Is 
ter stywing van die party se 
eleksiefondse, die H.N.P.-kandl
daat, mnr. Bekker, deur die 
O.B. gen&der is met die oog op 
samewerldng. 

Nadat komdt. J. du Prccz en 
kOJDdt. J. T. Mulder met mnr. 
Bekker onderhandel bet, het die 
kandidaat d ie volgendc skrifte
like ooreenkoms ondertckcn: 

"Ek onderncem om openlik en 
publick op my \'ergaderings my 
erewoord te gee dat ek voort· 
aan, so as in die verlede, alles 
sal doen in my vcrmoe om die 
goedgeslftdheid tussen die H .N .P. 
e n die O.B. te bewerkstelllg." 

Getckcn: Gerard F . H. Bekker, 
kandidaat. 

P. B. van Aardt, 
namens H.N.P . 

J. du Preez, komdt. 
J . T. Mulder, komdt. 

namens 1 die O.B. 

Hlerdie verklarlng Is toe ook 
die aand op mnr. Bekker se 
openb8re vcrgadcring deur hom
self aan die gehoor hcrhaal. 

DANKBAAR 

Genl. P. M. du Plessis. ataf
hoof van Gobled B, skryf in di6 
verband: Ons is ook bewus van 
die feit dat mnr. Bekker in 
die verledc hom nle bc)'Wcr ohet 
om die O.B. teen tc wcrk nle, 

hy vriendskapllk ge-

Ons "'·ens ook ons dank 
namens die O.B. tcenoor mnr. 
Bekker ult te spreek dat hy dit 
vir ons moontlik gemaak het om 
met beboud van selfreapek saam 

Het £erste Vrede 
Bewerkstell i g 

Na Die O.B. mcegcdcd word, 
sal mnr. H. Lintvelt van Marl• 
kana in alle waarakynlikheld 
die Nasionale kandidaat vi~ die 
aanstaande provinsiale raads
verkiesing in Rustenburg woes. 
Hy is reeds dcur etllke takkc 
genadcr om te staan _.. die vC'r
kiesing vind in Februarie aan
staande jaar plaaa. 

iMnr. Lintvelt 11 die man wat 
die plaaalike vredesluitings ty• 
dens die afgelopc parlementere 
verkiesings aan die rol gcsit hct 
toe by die heel eerste oorccn
koms van hierdlo aard In Rus
tenburg bewerkstellig hct tus
sen die O.B. en die kandidaat, 
mnr. Jan Foueh~. wat ook on
derteken is deur die plaaslike 
H.N.P.-bestuur, waarvan hy die 
Ieier Is. 

met ons mede-Afrlkaners aan 
die stryd d eel te noem. 

Waar samcwerking In bclang 
van ons volksidcale .In die toe
koms vorlang word, sal die 
O.B.'s van Cradock tc vinde 
wecs; en ons hoop van harte dat 
ons diCtielfde van die H.N.P. van 
G:radock kan • verwag, en dat 
bulle ook tc vlnde sal wces 
waar die O.B.-Bewocing r hulle 
hulp en steun vra in belang 
van ona \"Oik en land. 

Wil Steyn 
he i.p.v. 

Hofmeyr 
In die Vercnigde Party het 

daar 'n bewcging ontstaan om 
van mnr. J. H. Hofmeyr, onder
Icier van die V.P ., ontslae te 
raak. Die vcldtog teen hierdie 
V.P.-voorman wat verantwoor
dellk gchou word vir sy party 
se noorlaag, word gcloods deur 
mnr. A. G. Barlow, L. V. Inge
ligto kringe ~skik oor gege
wens wat dnarop dui dat 'n 
sterk afvaardlging. veldm. J. C. 
Smuts sal s~reck om mnr. Hof
meyr te repudlecr as adjunk
Ielcr en dr. C. F. Steyn, onder
Icier van die party tc maak. 

!Mnr. HofmC'yr was ook ver
antwoordelik Vir die veldtog 
teen die lqalatlng van die poli
tieke gcnngencs - iets ~'at glo 
nlc In die amaak van genl. ge
val hct nie. 

Voedselpaklcie 
Vir Sy 

Ridder/il<heid 
Die skipper van 'n Ameri

kaanse vrag!lkip gcdurende die 
oorlog, stuur nou voedselpakkies 
aan die Dultse duikbootkaptein 
wat sy skip gcdurende die oorlog 
gekcldrr het. 

Kapteln Flink was in bevel 
van die Star of Scotlllnd toe 'n 
Ouitsc dulkboot sy skip voorge
kcer het en 1.000 myl van die kus 
van Suld-Afrika af getorpedeer 
hct. Hy en• ay llf'mannlng was 
~loo11 op d ie oop I'Ndingfl
boot maar clle Dult ... kapteia bet 
•allfl op 11l~ptou ~neem e n aan 
die lrutt ~n Portugees-Aiqrola 
aan wal gf'ttlt. 

Flink hct reeds van die Duitse 
kaptcln, Heimutt Witte, 'n brief 
gehad waarilYhy hom bedank vir 
die kos. Kaptein Flink het aan 
vorsla.&'rcwers gcs~: ,.Oorlog Is . 
oorlog en daar Is aile soorte 
mense by betrokkc. Hy was 'n 
seeman." 

BBILLE 
vir die nuwf' lltaat, wat lfevol,tik ' lhtDr a oegart. 1M voonluU vir brUle na oaa. 
lt'f'boU mo.-t word op dlf' a-eor-
pnhteerdt! berwpe van die GOEIE WERK DEN BU.J.IKE PBYaE. 
volk- f'lkf'e n lnrerilt' vir dlenll GEHOORAPPAR.AAT 
aan die hf'l41 remeen11kap. 

Die O .B . hct ontstaan om • Di _., _.. __ ._._ 1& t k 
hlcrdie nuwe reluld te maak op e . ,. !ooa~-..~aaer.-~p ee 
die polltleke tcrreln: die Bewe- Kerklaan, KA .a.PSTAD. 
&'ing kan hopclik nou weer 'n ~' 
slag vryer asemhaai om dle Maitlanchtraat, B~OEMFONTEIN. 
nuwe geluld des te doeltreffen-1 ae.oe11 ou of *'7f om lleeolldlutlede 
der uit te noot. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ENGELSE PERS EN Goewer-neur-Generaal 
DIE OUDSOLD~Al Kan Da/k Beslissende 

As mens se nugtere verstand nie nog 'n week gelede 
gevoed WaS met genl. Smuts se klaaglied oor die lot wat 
Europa van uit die Ooste bedreig nie, nou dat ,Sowjet
Rusland die plek van Nazi-Duitsland geneem (het)", dan sou 
jy die kop daarvoor kon neerle dat die geskiedenis vier jaar 
teruggeglip het en dat ons ons midde in die stryd om die 
vernietiging van anti-kommunistiese Duitsland bevind nog 
steeds in die ,demokratiese" geselskap van kameraad Josef 
Stalin. Dit verbaas 'n mens dat die pers, wat allerwee as 
magtig aanvaar word, inderdaad wei soveel invloed kan he 
dat hy in staat is om woede op te klop oor 'n saak wat by 
die huidige omstandighede so min inpas as 'n ysslee in 
tropiese Afrika. 

Die vernietiging van Duitsland is drie jaar gelede voltooi 
en in die plek daarvan staan vandag die Russiese kolos 
van wie genl. Smuts se dat hy die hele wereld bedreig deur 
'n nuwe tegniek van verowering. Niks bebalwe die Engelse 
kanaal staan vandag tussen Brittanje en daardie kolos. nie, 
en tot so 'n mate is dit waar dat genl. Smuts dit uitkerm dat 
wat tans gebeur ,'n negasie is van alles waarvoor ons geveg 
bet." Maar hier kom die Engelse pers, wat nog altyd meer 
begaan was oor die veiligheid van Brittanje as van Suid
Afrika, en breek uit in ongekende woede nie omdat vyfde
k(llonners van Moskou dag en nag onverbinderd gelaat word 
met bul nuwe tegniek van verowering \ nie, maar omdat 'n 
paar individue wat verder as die vorige bewind gesien bet, 
uitgelaat is nit die tronk waarin bulle gestop istomdat bulle 
bnl verset bet teen 'n oorlog wat uitgeloop bet op die 
,negasie van alles waarvoor ons ·geveg bet". 
DIE DOEL 

As mens jou nou afvra vir watter doel dit alles is, 
dan word jy gedwing om tot die lelikste gevolgtrekkings 
te kom, Beveiliging van die land kan dit tog nie voor oe 
he nie, want die bedreiging is nie meer Duitsland nie, dog 
Rusland. Blote wraaklus kan dit qok nie wees nie, want die 
Smutsbewind self het 28 politieke gevangenes vrygelaat voor 
verstryking van hul vonisse - genoegsame bewys dat die 
gewete van genl. Smuts hom wel beter aangepas het by die 
veranderde omstandighede as die goeie smaak van sy 
Engelse pers. As bulle dan toe geswyg bet, wat beweeg 
bulle om non histeries te raak oor dieselfde daad? 

Die antwoord le voor die hand: dit gaan nie oor die 
vrylating as sodanig nie, maar oor wie die vrylating doen. 
Ons bet bier een van die treurigste verskynsels van die 
partypolitiek in jare. Toe die een party sy dade in ooreen
stemming probeer bring bet met die eise van sy gewete en 
gevangenes laat .loop bet, was dit goed. Toe die ander 
party, wat veel meer reg daartoe bet uit hoofde van sy 
oortuiging, dieselfde ding doen,' word dit deur die. ander 
party aangegryp as geleentheid om sy uitgediende posisie 
te versterk deur die geskiedenis in troeirat te gooi en voor
oordele te laat opborrel wat ses, sewe jaar gelede al tot 
rus gekom het. Dat hierdie optrede die proses van , rasse
vrede wat in die jongste jare besig was om te ontwikkel en 
waarvoor die opposisieparty hom . dan glo :~ vbeywer, ru 
opbreek, laat bulle koud - daar is mos pa oordeel nit 
te haal! Dat hierdie opwekking van begrawe vooroordele 
'n kloof veroorsaak waarin die wig varr kommunistiese 
ondermyning dieper gaan insink, laat hierdie mense koud, 
want daar is voordeel vir hul party uit te haal! En dat 
dit die jarelange lyding geld van 'zv paar individue wat nou 
deur die geskiedenis in die gelyl( gestel word, soos genl. 
Smuts erken, laat bulle ook koud, want wat weeg die mens, 
vir wie se persoonlike vryheid-hierdie politieke hienas andere 
laat stukkend skiet bet, pef slot van rekening op teen die 
wins van 'n paar histeriese stemme vir 'n politieke party? 

Die Engelse pers, wat kort gelede nog foto's geplaas 
bet van soldate-weduwees in die uiterste gebrek, sal baie 
nader in pas met fatsoenlikheid wees indien bulle Hewer met 
die hoed in die hand verskoning wil vra aan aile oud-soldate 
wat vandag vermink, sonder buise en met volop gebrek as 
hul oorwinnaarsprys moet sit en kyk hoe die uitslag van die 
oorlog ,'n negasie is van alles waarvoor bulle geveg het." 

lntekengeld Klein 
Bietjie Boer 

Die redaksie is deur Voorslag versoek om onder 
aandag van ons intekenare te bring dat die direksie so 
pas besluit bet om die intekengeld op Die O.B. met 
2s. 6d. te verhoog na 12s. 6d. per jaar. · Hierdie stap 
was nodig weens die verhoogde drukkoste in die 
jongste tyd wat byna aile publikasies in die land 
gedwing bet om hul intekengelde op te skuif. Die 
O.B., wie se intekengeld nog besonder laag is in ver
gelyking met ander weekblaaie, bet dus maar net 
gedoen wat ook deur ander uitgewers onder druk van 
omstandigbede gedoen is. 

Waar die rekenings vir die volgende boekjaar 
reeds uitgestuur is, staan geen ou intekenaar onder 
die verpligting om meer as die ou tarief van lOs. te 
betaal nie, maar die direksie sal dit waardeer indien 
daar tog diegene is'wat by vereffening reeds die nuwe 
tarief sal aanvaar. 

Rol Weer Spee/ 
Die verkiesing sowel as die uitslag daarvan wat aan 

die Malan-kabinet 'n karige meerderbeid in die Volksraad 
besorg bet, bet nogmaals die staatstelsel waaronder ons Ieef 
pertinent onder die aandag gebring. In die verlede was dit 
by een geskiedkundige geleentheid, nl. met die oorlogsver
klaring in 1939, van deurslaggewende belang of die 
staatsboof sekere magte het of nie. Dit mag weer gebeur. 

VOORBEELD VAN 1939 I in die vrygeweste, onder sekere 
omstandighede wei die reg en 

Laat ons terugkyk op die veel- selfs die plig het om 'n Eerste 
bewoe Septembermaand van Minister se versoek tot ontbin-
1939. Genl. Hertzog as Eerste ding van die volksraad te weier. 
minister het sir Patrick Duncan, 
die goewerneur-generaal, om die KROON 'N TEENWIG TEEN 
ontbinding van die volksraad PARTYDIKTATUUR 
versoek nadat eersgenoemde se 
mosie t.o.v. deelname aan die 
oorlog 'n neerlaag toegedien is. 
Genl. Hertzog het die standpunt 
gehuldig dat waar die land voor 
'n heeltemal nuwe wending in 
die staatsbeleid te staan gekom 
het met die verwerping van 
neutraliteit deur die volksraad, 
die kiesers by wyse van 'n al
gemene verkiesing die geleent-

Die argumente, streng beskou, 
waarop hy tot die gevolgtrek
king kom, is nie gering te skat 
nie. Hy toon aan dat die grond
slag van die parlementere stel
sel die oppermag van die par
lcment is, maar dat dit maklik 
kan ontaard tot die oppermag 

heid gegee moes word om bulle Deur . Toeskouer' 
oor die saak uit te spreek. 
In sy versoek is die Eerste 
Minister deur 'n minder-
heid van sy kabinet gesteun. Die van die kabinet en deur die 
meerderheid wat die kern van kabinet van die regerende kliek 
die latere oorlogskabinet ge- van die een of ander party. 
vorm het, het genl. Smuts ge- · 'n Eerste Minister kan dan •n 
steun. Duncan het Hertzog se swaard van ontbinding oor die 
versoek geweier en op Smuts hoofde van die lede van die 
geroep om 'n kabinet saam te raad hou om sy besluite at te 
stel. dwjng', of die land soms onno-

Die welering van die goewer- diglik in die koste van 'n ver
neur-generaal bet waarskynlik kiesing dompel slegs om sy par
die hele loop van die Unle se ty uit 'n pekel te red _ en al
geskiedenis verander. hoewel •n alternatiewe regering 

TWEE VRAE 

Oor die behoorlikheld en wet
tigheid van die staatshoof se 
besluit is sedertdien veel gese 
Twee vrae kan met reg gestel 
word: eerstens, het die Goewer
neur-generaal opit die reg om 
'n versoek van die Eerste minis
ter tot ontbinding van die volks
raad te weier; tweedens, as die 
reg wel bestaan, is dit in die 
geval deur Duncan misbruik a1 
dan nie? 

Om te kan antwoord moet nie 
aileen die Uniegrondwet geraad
pleeg word nie, dog die hele 
Engelse literatuur oor die par
lementere stelsel wat, soos elke 
juris weet, by uitstek 'n produk 
van die staatkunde van Groot
Brittanje is. Tewens bestaan 
nergens volledige geskrewe 
reels 001' die stelsel nie. In 
Brittanje was dit 'n gevolg van 
'n geskledkundige proses en on
derworpe aan verswee dog bin
dende reels of konvensies waar
aan aile deelnemers hulleself 
gehou het. Ook in die Unie is 
lank nie alles op skrif gest~l 
nie. Die grondwet stel slegs die 
raamwerk daar. 

'N KANADESE OPINIE 

Nou bet daar in 1943 'n uit
voerige verhandeling uit die pen 
van Eugene A. Forsey, 'n 
Kanadese doktor in die 
regte, oor die Royal Power 
of Dissolution of Parlia
ment in the British Common
wealth verskyn. Daarin word 
die rnagte van die goewerneurs
generaal van die vrygeweste 
tereg behandel as die van die 
Koning aangepas by vrygewes
telike toestande. 

Na 'n volledige bespreking 
van presedente en regsbronne 
wat elke regsgeleerde na aan 
die hart le, maar wat nie bier 
ter verveling aangebied sal 
word nie, kom die skrywer tot 
die belangrike slotsom dat die 
Kroon, ook soos verteenwoordig 
deu,r die goewersneurs-generaal 

uit die bestaande raad kan 
saamgestel word om voort te 
gaan. 

Die Kroon is daar, aldus ons 
skrywer, om die opperbewaar
meester van die grondwet te 
wees, om te sorg dat die een 
partygroep nie op onregmatige 
wyse die ander uitoorle en die 
landsbeleid dikteer nie. Die 
Kroon moet misbruik van die 
reg tot ontbinding deur die 
Eerste .Minister van die dag 
voorkom. Die skrywer meen dan 
ook dat sy slotsom deur 'n oor
wig van prcscdente en regskry
wers gesteun word. Die reg van 
die Kroon om te weier is egter 
nie absoluut nie. Dit kan slegs 
onder sekere omstandighede en 
wanneer 'n a lternatiewe rege
ring gevind kan word, uitge
oefen word. 

Die bostaande beskouing van 
dr. Forsey is nie swakgemoti
veer nie - daar is inteendeel 
veel voor te se, vera! in die 
huidige tyd waar regerende 
partye steeds meer diktatoriaal 
regeer. Reg gebruik is dit slegs 
'n bepetkinf van die oppermag 
van 'n selfsugtige en beerssug
tige partyleier. Waar so 'n dis
kresie ook deur 'n eeue-oue en 
tradisievaste koningshuis soos 
die Britse uitgeoefen word kan 
aanvaar word dat dit die volks
belang eerder kan bevorder as 
beskadig. 

GOEWERNEUR-GENERAAL 
I.P.V. KONING 

Die posisie in die dominiums is 
e&"ter anders. Bier is die ver
teenwoordiger van die Kroon, 
soos in Suid-Afrika, 'n deur-die
regering-genomineerde. Hy is 
dikwels nie vry te spreek van 
politieke partydigheid nie. Hy 
het geen oorerflike belang by 
die streng-korrekte uitoefening 
van die regte en privileges van 
die Kroon nie. Hy is slegs 'n 
amptenaar wat na verloop van 
tyd vervang word. 

. ttl 

Sy Magte 
Binne Huidige 

Stelsel 
MISBRUIK 

Op merite beskou laat hierdie 
kwessie die Unie dus met die 
keuse tussen die Duiwel en 
Beelsebul; misbruik kan sowel 
deur 'n goederneur-generaal as 
deur 'n Eerste Minister van sy 
magte gemaak word. Om dit 
prakties te stel: as die jingo
gesindes in die Unie, be-oordeel 
volgens bulle voornemens om 
te rebelleer, destyds, hul doel 
kon bereik deur middel va-n die 
toenmalige Eerste Minister, 
sou bulle dit ewe gerede
lik gedoen bet as deur die 
misbruik soos dit m.i. 
beskou moet word - van sy 
magte deur die staatshoof, Dr. 
Forsey behandel ook die Suid
Afrikaanse presedent van 1939 
en hoewel by nie finale uit
spraak gee nie, waarskynlik 
omdat hy nie alte seker van sy 
feite is nie, toon by tog aan 
dat Duncan se beslissing wei 
deeglik aanvegbaar is. Hert
zog bet goeie rede gehad om 
die volk se oordeel oor die 
lewensbelangrike oorlogsbesluit 
te vra. Duncan moes dit toe
gestaan bet. 

PROBLEEM VAN PARLE· 

MENT~RE STELSEL 

Die kern van die probleem bly 
egter dit: dat die Britse par
lementere stelsel in sy Britse 
moederaarde gebou is rondom 
die stabiele Britse troon wat dit 
met onpartydigheid hanteer het, 
maar dat sodanige sentrale sta
biliteit in Suid-Afrika ontbreek. 
Die stelsel bier is oorgelewer 
aan die oordeel van elke Eerste 
Minister deur wie ook die amp 
van staatshoof beheer word. 
Hetsy ons dus aanvaar, soos dr. 
Forsey m.i. tereg, dat die goe
werneur-generaal sekere diskre
sionere magte nog het, hetsy 
ons dit ontken, die Eerste 
Minister kan homself en sy par
ty laat geld ook onregstreeks 
deur beheer oor die pos van 
goewerneur-generaal. Laasge
noemde se voorgeskrewe rol as 
neutrale skeidsregter met groot 
prestige verval dus. 

Waar die goewerneur-generaal 
sy man tog wei teen 'n Eerste 
Minister staan doen by dit dan 
alteseer nie in belang van die 
volksgeheel nie, maar as nan
hanger van die alternatiewe 
Eerste 1\linister. 

Die rol van die goewerneur
generaal mag eersdaags weer 
belangrik, dalk beslissend wees. 

S.A. In Die 
Kalklig 

Die Suid-Afrikaanse uitstat
ling op die internasionale han4 
delstentoonstelling in Milaan bet 
groot aanclag getrek. Daar word 
tteskat dat mlnstena 2,000,000 
van die 3,500,000 mense wat die 
skou bygewoon het, die Suid
Afrikaanse uitstalling gesien 
bet. Onder die artikels wat 
daar ten toon gestel is, was 
daar wolprodukte, lngemv.~Ek 
vrugte, vrugtesappe, ~ eq 
brandewyn.-(Sapa-Reuter.) 
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wou GEEN SWART rsoos Ons Lesersj CAPE TIMES KR·Y 
SKAA~D~~EioRsrER. Dit Sien LES IN MAN I ERE 

Adv. John Vorster, met die 
onlangse verkiesing kandidaat 
in Brakpan, skryf: Vcrgun my 
asb. om dcur ons blad my hart
llke dank oor te dra aan al 
ons lede en lesers van wie ek 
soveel steun en aanmoediging 
en gelukwense gedurende en 
na die afgelopc verkieslng; ont
vang het. 

Brakpan bet v~el publlsitelt 
ontvang en die geskiedenis aan 
die saak verbonde is aan almal 
bekend. Die uitslag was vir 
vriend en vyand 'n verrassing 
omdat dit 'n bale moeilike setcl 
was om selfs onder die guns
tigste omstandighcde te ver-
ower. 

Ek bet die verkieslng gcvoer 
omdat ek aan alma! wou bewys 
dat daar 'n wll tot eenheid by 
die volk bestaan. Met enkele 
uitsonderings het die kiescrs 
van Brakpan dit bevestig en 
daarvoor is ek bulle dankbaar. 

GEEN STIGMA 

Ek bet die verkiesing ook 
gevoer omdat ek weier om daar
in te berus dat daar dan 'n 
stigma aan my sou kJeet om
dat daar 'n wil tot eenheid by 
sewabrandwag is. Ek bet geveg 
vir die reg van elkc man, vrou 
en kind wat lid is van ons 
Beweging om ook in die sit
kamer van ons volkshuls te 
gaan sit as ht!lle dit verkies. 
Ek weier om as die swartskaap 

Adv. John Vorster 

• van die gesin behandel te word 
en in die kombuis weggesteek 
te word, veral as daar vreemde 
mense kom kuier, omdat ek 
0.& is. Ek is dankbaar dat 
die kiesers van Brakpan my 
gelyk gegee bet. 

NIE VERSWYG 

Ek bet die verkiesing nie gc
voer as 'n offisler van die O.B. 
nle maar as 'n lid van die 
Afrikanerparty, maar ek bet my 
trou aan daardie Beweging en 

Stemme Uit Die 
, Engelse Pers 
Met bier en daar 'n ondertekende brief is die Engelse 

pers se meningskolomme sedert die verkiesing vol naamlose 
aanvalle op die nuwe bewind. Nou en dan tree iemand 
ook in die bresse. 

Na aanleiding van die losla
ting van die politieke gevange
nes skryf 'n naamlose veront
waardigde In die Cape Argus: 

,Ek blameer nie die huidige 
party wat aan bewind Is omdat 
bulle, hul vriende losgelaat bet 
nie. Ek blameer my oud-party 
omdat hy bulle nie doodgeskiet 
bet nie. 

,Ja, my oud-party. Ek bet 
tot die gevolgtrekking gekom 
dat ek nie swakheid kan volg 
nie en bulle sal nooit weer my 
stem kry tensy bulle eendag uit
styg tot die hoogtes van krag 
en reg." 

NIE-BLANKE SE ~lENlNG 

In die Cape Times skryf 'n 
,Anti-Joodse Maleier": 

,Gedurende die verkiesing bet 
ek In die stad 'n motor met 'n 
luldspreker teengekom wat uit
basuin: ,Weg met Malan!' Ek 
was verstom om te sien dat nie
blankes heelhartlg saamstem 
met hlerdie moeilikheidsoekers. 

,Ek wonder of hulle die feit 
beset dat Sold-Afrika werkllk 
aan Suid-Afrikaners en ware 
Afrikaners behoort en nie aan 
'n onwelkome volk nie? 

,Nou dat ons die regte man 
bet, ek bedoel Malan, om ons 
te gee waarvoor ons geveg bet, 
beter huise, bioskope, hotels en 
ander dinge in die stad, wil ons 
hom in die modder druk omdat 
ons onder die invloed staan van 
'n verkeerde tipe Suid-Afrika· 
ner. Lewe en laat !ewe, se ek, 
en gee elke man 'n kans." 

BRITSE OORSPRONG 

'n Atrikaansprekende persoon 
met 'n Engelse moeder· skryf as 
volg na aanleiding van aanvalle 
op die kabinet: 

,Mnr. Field is bale bekom
merd oor die sam~stell!ng van 
die kabinct. Sy hoofbeswaar is 
blykbaar dat daar nlemand in 
die kabinet is wat van ,Britse 
oorsprong' is nie. Ek wil nie 
graag mnr. Field se onkunde 
openbaar nie, maar ek w!l hom 
daaraan herinner dat by onder 
'n verkeerde indruk verkeer. Hy 
lewe nie nou in Brlttanje nie 
maar is nou in Suid-Afrika. Ek 
doen aan die hand dat hy terug
gaan na Brittanje waar hy so
vee! ministers van Britse oor
sprong kan kies as by wil." 

,ONKUNDIGE .1\IENSE" 

In dieselfde Engelse blad 
skryf 'n ·oud-soldaat wat diens 
gedoen bet In die Sesde Divlsie 
oor die uitslag van die verkie
sing: 

,Om my argument te staaf 
dat die V.P. verloor het omdat
daar so baie onkundige mense 
gestem bet, wil ek die volgende 
voorbeeld aanhaal. 

In Mosselbaai is daar nie 
meer as 20 persent van die on
dersteuners van die H.N.P. wat 
'n koerant lees nie. Hulle lees 
nie eens die plaaslike weekblad 
nie. AI nuus wat hulle kry is 
wanneer hulle 'n politieke ver
gadering bywoon. Dit is na
tuurlik 'n nasionale vesting! 

,In plaas van hom te bekom
mer oor die verkeerde inligting 
wat die mense in die Engelse 
kocrante lees, moet mnr. Haven
ga llewer sy aandag toespits op 
die mense op die platteland wat 
nooit eers 'n Afrikaanse koe
rant lees nie. Of dit mag wecs 
dat by bang is dat bulle weer 
hul opinie sal verander as bulle 
lees wat werklik aangaan." 

sy Leier noolt verswyg of weg-

gesteek nie. Ek bet aan die VAN DIE BURGER begin van die veldtog gese dat 
ek die liefde en kameraadskap 
van ons Beweging nie sou ver· 
ruil vir 150 setels in die parle
ment nie en tot hede bet ek 
nog geen rede gesien om at te 
sien van daardie stelling nie. 
Daarvoor bet die kiesers van 
Brakpan my gerespekteer. 

Nogmaals my hartlike dan\[ 
aan een en alma!. Die pad Is 
lank en swaar maar die oor· 
winning is seker omdat ons saak 
reg Is, ons fondament beg gele 
is, ons strewe suiwer is en ons 
leier groot is. 

Lank !ewe die Ossewabrand
wag! 

Met hartlike groete, 

John Vorster. 

K or respondensie: 
Die redaksie bet twce briewe 

'ontvang, een wat Die O.B. se 
houding tydens die verkiesing 
kritiseer en die ander wat spyt 
uitsprcek oor sekere uitlatings 
in die H.N.P.-pers. Ons ag dit 
in belang van 'n beter verstand
houding om die briewe llewer 
nie te plaas nie. 

., n•••• ·····• .-.-.~o ••·•••.., 
WORD MET 

,SPRINGBOK 
LEGION' IN 

VERB AND 
GEBRING 

Sewe mans en sea vrouens Is 
kort gelede in Kaapstad aan
gekla dat bulle die Kieswet sou 
oortree bet. Die beweerde oor.: 
treding lui dat bulle tydens die 
verkiesing pamflette en gedruk
te stukke onder die aandag van 
dit' publiek gebring het sonder 
om die naam en adres van die 
drukkers daarop te meld. Bil
jette sou in sommige gevalle 
aangetoon het dat dlt deur die 
,Springbok Legion" uitgegee is. 

Die beskuldigdes, wat eerder 
aan Palestina herinner, is: Mej. 
Rachael Keisorowitz, Max Kelly, 
mej. E. Solomon, mej. C. Ben
son, mej. N. Katz, mej. Myra 
Baskin, Lionel Forman, D. 
Wynberg, mej. N. Cohen, N. 
Kaplan, S. Rappaport, Arthur 
Storm, en ook 'n mlnderjarige 
blanke man. 

Na 'n verhoor van een van die 
beskuldigdes is die saak gister
mlddag tee_n almal teruggetrek. 

•••••••••••••••••••••• 

l.!t~;.r:ti 
Nuwe 
Teen 

Tegniek 
Kanker 

Die ontdekkin« van 'n nuwe 
tegniek in die besttydlng van 
kanker is deur die kommissa.rls 
van atoornkrar, in Amerika aan-
gekondig. · 

Hy het verklaar dat 'n metode 
gevind is om radio-aktiewe 
jodium In enige orgaan of deel 
van die llggaam te konsentreer. 
Radio-aktlewe jodium is reeds 
gebruik in somroige gevalle van 
kanker in die skildklier maar 
daar is gevlnd dat ander dele 
van die liggaam dlt nie wou op
neem nie. Hlerdle moellikhoid 

11 nou oorkom. 

In 'n berig toon Die Burger aan hoe die Cape Times 
die • afgelope dae sekere feite om trent die nylatings van 
politieke gevangenes sorgvuldig verswyg bet. Aile "\erwy
sings na die vorige vrylatings deur die Smutsbewind, aldus 
die blad, is deur die Cape Times eenvoudig weggelaat. , 

In 'n hoofartikel skryf Die 
Burger na aan)eidlng van bier· 
die verswyging van nuusfeit< 
as volg: 

.,As die publiek in besit w~ 
van al die feite, sou geen op 
sweping van rassegevoelen; 
moontlik gewecs het nie. Dar 
sou die ingeskape sin vir ref 
en billikheid ook van die Re
gerlng se teenstanders in op
stand teen dit' huidige politieke 
uitbuitery van die vrylatings 
gekom bet. Maar 'n groot deel 
van die Engels-sprekende en 
Engels-lesende publiek het een· 
voudig geen volledige beeld van 
die jongste en die vorige reekse 
begenadigings nie. 

.,MOET PUBLISEER" 

,In blerdie saak bet die En
gelse pers hom deu.r sY uiters 
gebrekkige beriggewing 'n lelike 
aanklag op die hals rehaaL ,Die 
nuus is beilig; slt>g!l kommen
taar Is vry,' is 'n stelrei!l waar
van die Enbelse pers die mond 
gewoonlik vol bet; maar die 
nuus, die feite, is t~g nie net 
heilig in die sin dat dit nie ver-

draai, moet word nie. As die 
pers aan sy roeping in 'n de
mokratiese land moet beant-
woord, da•• moet dit, tt>n einde 
'n ge!>ondt', intelligente, t>erlike 
en ingeligte openbare mening te 
vorm, die nuus, die belangrikste 
feite, nle nt't nie verd.raai nie, 
maar ook publiseer, en ten op
sigte van laasgenoemde taak 
en plig bet dit' Engelse pers vir 
sover dit die jongste begenadi
gings betret, jammerlik gefaal. 

.,MINDER MOOI" 

,Gelet op die gehawende ver
strooidheid van die eens mag
tige Verenigde Party moet 'n 
mens mlskien nle 'n alte harde 
oordeel oor sy pers se minder 
mooie gedrag en vegmetodes 
uitspreek nie. \Vaarskynlik sal 
ook hierdie buitensporigheid, 
soos al die verspot en oordrewo 
skreeuery voor die verkiesing, 
ou ondersteuners wegja sodra 
hulle uitvind hoc bulle mislei 
is. 1\taar hierdie partydlge nuul>
beriggewing verhoog nietemin 
nog- die peil van ons Joernalls· 
tiek nog van ons polltieke lewe." 

WEDSTRYD SLUIT 
OOR 'N WEEI{ 

Daar is nog tyd tot die einde van die muand om in 
a.anmerklng te kom vir' die wedstryd insake werwing van 
intekenare op Die O.B. Die eer~;te prys is 'n goeie vulpen, 
terwyl almal wat meer as tien intekenare werf hul blad vir 
twee jaar, en diegene wat ses name instuur, die blad vir 
een jaar gratis sal ontvang. 

Die enigste voorwaarde is dat aile gelde t~n voile 
opbetaal moet wees vir 'n jaar. Briewe wat voor of op 30 
.Junie gepos word, sal in aanmerking kom, al bereik dit ons 
eers daarna. 

Te oordeel na die aantal nuwe intekenare wat ons 
sedert die verkiesing bereik, behoort dit 'n maklike taak te 
wees om die vereiste ses intekenare te werf. Onder die 
nuwe intekenare is ook Engelssprekendes wat begin belang
stel in die beleid van die Ossewabrandwag, en veral aan
getrokke voel t~t sy eeoheidstrewe. 
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E~£E 
BPK. 

Bied u u Huishoudelike Benodigdhede teen die 
Laagste Pryse aan. 

MAKLIKE VOORW AARDES WORD GERE£L 
Besoek ons te: 

JOHANNESBURG Pleinstraat 40 

PRETORIA - H/V Andries- en Pretoriusstrate 

KAAPSTAD • - - • - • Pleinstraat 4'7/49 

BLOE~IFONTEIN • - St. Andrewstraat 128 

KROONSTAD - - 1o • - - Cross-straat 42 

VEREENIGING 

POTCBEFSTROO:l\1 -

- 1Uark1aan 1'70 

- Kerkstraat 108 

FICKSBURG • - • - - • - • .1\larkplein 

In u eie keuse van materiaal 
teen sleg-s liS/- per week. 

Excelsior l\leubels Beperk, 
Posbus 66'70, Johannesburg 

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

........................................ 
······································· 
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1MliE:F VDt QEKLASSfYJ$E£ltDE Al)V'£RTENSIES: 

Uulsboudcllke Kennlss:c\vln~;s : 

(Verlowln~. buwellk, geboorte, aterCgevaa, tn memoriam. gelukwenslng, 
, ons.) ~d per woord; minimum 3/ · per plaslng. Voorultbetaalbaar. VIr 

berttnllngs 25 pat. nfa)a{l. 

llnndcl~ntl \"ertensles : 

Eerato plaslng, 2d. per woord. VIr berhallnga 25 pst. ntslas. 

. Intckcngcld op ,.Dio O.Jl." (\•crslryn weekllks): 10/- per janr ot 'SI- per 
6 maando. Voorultbetoolba.ar. "'·stuur advertenslegeld otl bcstentocs na Posbus 
28, Stellenboach, en lntekengeld nn rosbus Hll., Knn1,. tnd. 

HUWELIK 

J>E Wl'l'-ME\"t;lt, - Ons, Awle en 
Hnonie. trou D. V. 17 Julie tc Pretoria. 
Ons sal vannr 4 Augustus te Pa.arde
pln.-.s, Bcl!nst. tuis wces en eal ba1c 
I;TIUll: ODS vrlcnde(lnne) wil Ont\'O.cg. 

23/6/lB 

DOODBERIG 

\'A ... -.- Dt;tl WESTllriSE:-;".-Sa.ggics 
vnn ons '"'eggeneem op 18 Junte te 
J<na.psta.d, ons teerbcmlndc c~:.:enoot, 
vnder en oupa. Carel Petrus Frnncois. 
In die oudcrdom vnn 62 jnnr. SUI 
ROOS hy llltyd WR<I. SO Sill llct hy ook 
vnn on• wcggcgaan. Rus Rng ons 
lleCste. Jou dlepbedroeCdc cggenotc 
Vcrnn, klnders en l<lclnklnderR. BoetJc, 
Joyce. Heinl. Stevie en Elise. Clifton 
Courts, Strand. 23/G! lB 

IN l\IEl\IORIAl\1 

!\.EL. - Met verlo.nge dink ons lerug 
Mn 20 Jun:e 1917. toe ons d1erbare 
nnngenomc aeun vn.n ons w~hhfneem ts. 

As die !lag sy donker sluier 
Sa~;1;lcs om die aarde vuu, 
Is daar slllle weemocd, Dnwle. 
In barto wnt so lnn l1; verlang nu. 

Jou. 
Jou verlo.ngendc Oom Dewnld. T:lnt 

Suso.·n en Tant Aile. ~'3/6/lB 

BE:\'ODIG 

Weens slektc r;enoodsanl< om weer 
tc ndvortccr v)l· een al<tlcwe voorman 
met ondervlndlng van nl~;cmcne boer· 
dery op 'n Knroo-plaas. l<cnnts vnn 
skape ·n cerate vereiste. !>!cl<l ouder· 
dom. ondef''lndlng en salarl. verlang.
A. \"lLJOE:-1, Bloemhor, Richmond. 
KP. 23/ 6/ 3 

KLERI{ BE::-iODIG 

VIr Prokureurskantoor. Tik essen
steel. Boel<hou en al~;crnene kennls 
vnn kantoorwork 'n nanbevelltll!. 
Sa·la.r!s volgens ondcrvlndms en 
bekwnnmhcld. Dadelfk GORD ON 
IJ:O)U,L'>:SON, Posbu.s 21, Vretlefort. 
o.v.s. 2/ 6/ 1 

BOllE, PLA..."-"TE EN SAAD 

OOE\'>ER)IENTSOESERTl.FISEERD£ 
Donkcr Detroit Bectsaad 5/· . Cha.nlcnay 
Wortelsaad 7/0, Silver J(lng Ulcsand 
816 per lb. Posvry. Vra pryslys van 
l'RE~UERS, P.K. Scbocmnnsboel< 
Oudtshoom. 21/4/Tl{ 

J,OSERNSAAD. - Vars sand. stan· 
dnard gehalto. Doddcrvry. £D per 
snk. 203 lb., gelewer Oudtshoorn· 
stoole. K.M.B. - D. S. DO TOIT, 
P. K. Armocd, Distrlk oudtshoorn. 

141-t/ TK 

ROOSBOO)Il'll::S, Wll).'(;£HDST01{
JUES, Ens. vir 19·18-plnntl)'d. Skryr 
om gratl" pryslys aan LA MOTTE· 
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18/2/TK 

GE!\IENG 

ORAFsTEEN"MAREJtS. - Vir ge
wanrborgdo tovredenbeld treo tn ver 
binding mot die S .A. OUAI'S'J'EE!\ 
EN MONU)IJ":NT\"\'Ji:RJU: (l;tEl'iS. ) 
Bl'K. van Voortrei<J{erweg 360, Malt· 
land. (Onder persoonllke aanda.g var 
ona Beat.·Dtrekteur. mnr. Jannl< 
Clllle). TelcConc-5-H20 en 6-02823. 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 

A.LLERT,F.l - Wnter•poel-rloolstel 
ools, vloorte~l• en ~;cpolltocrdc ter 
rauo-kombuleopwastnrclo en nrtlkelf 
essenslecl vir ~:erteC. bt~;t~ne en net 
be!d. Volle besonderbede al1rywe:
V IL'i'S CONCRETE J'ltODUC'I' 
(EI))lS.> l.ll'J{,, Potglctcrstrnat 258. 
Pretoria. 3/12/TK. 

MEUBELS 

1\IEUBELS. - Beter meubcla teen 
b!lllker pryse. BabawaeotJieo. stool 
11nrreljlcu, drlew!ele. llnolcume. ta.pyt~ 
enS. ook all)'d In voorrnn<l. Geer 
Katalogua. Meld waarln u bclnngstel 
-VJSSEll-M:F.URELS, LaDGBtraat 291 
Knnpstnd. 3/12/11 

RADIO 

LOUW Jo:N t.omv, dto Beroemd• 
Radlo-logcoleurs. Stnslewog, PAROW 
verkoop en berstel Rlldlo'a en Elektrtcur 
Toestelle. Gereglstreerde £1cktrlsltelt.s 
aannemera. Foon 9-8435. 

TE R OOF 

noEnE. t\AXUA<l! - tJ!tverkopln~: 
van voorra-:td nuwe klcre en skoenc. 
asook tweedehnndsc mflitl·r~ kl~re. ~lk• 
Sa.terdn~;ogr;cnd b>· )liCK NJ-:l:TULDW. 
Lady Crcystrant. l'AARL. Foon 1253 

12/5/'rl{ 

17 vt.-Bolnm. Plat rcllngs. Dra 
mnkllk 5 ton. Heeltemal In eersteklns 
toestnncl. £70. of nnnst~ aanhn<J. 
Gelcwcr Rootwnlstasie.-'1'. J.Ot:nSJ-:n. 
lloolwnl~tnslc . 1G/ 612B 

SOUT TE IWOP 

PRINSLOO EN VENTER 
MARKAGENTE 

V::m der Waltstraat 268 

Posbus 361 Foon 2-2208 

PHETORIA 
(Medc-ctcnnar en llcstoordrr: 

J. r. JlOTIL\L-\ l 

0 

Garansie van £2,500 by die 
Staat 

0 

P robeer ous vir beter 
diens ! 

SKRYF OM GRATIS 

* ETIJ(.ETTE 

* MARKVERSLAE 
ENS. 

l.Eli©.tmll~~s 

JE~taatli Wire 
Nr a ~'illlJtelilce 

Die naturelle-bevolldng van 
Johannesburg het sedcrt 193!l 
met 68 porscnt vermcer.tlcr. In 
diosclfde tydpc.rl< was die ver
meerdering vnn die blnnl<e be
volliing 15 p crsent. 

Die toestroming van naturelle 
na Johannesburg maak dat in 
vergelyking met die uitgawe 
van £5,206,737 wat in 1930-•10 in 
hicrdie vcrband bestee is, daar 
tans voorsicning gemaale moet 
word vir .£11,464,000, volgcns die 
syfers van die Johannesburgse 
stadsraad. 

Die koste vir die bestuur van 
Johannesburg berus hoofsaaklik 
op die blanl{es sodat die natu
rclle dus 'n geldlas op die 
blanltes is. As gevolg van die 
ekonomicse posisie van die n a
turelle is hullc ook nie in staat 
om meer by t e dra tot die dien
ste wat hullc genict nie. 

DeeU 
Kalahari Word 

DaUf< Besproeff 
Dit is heeltemal rnoontlilt dnt 

2,000,000 m or gt' van di!' droe 
l{alahari, die Artilliriepan, on
del' bCSIH'Oeiing gebt·ing knn 
word, ' 'olgens die bevimling vm1 
die ltomitec insa1te vol'rbanke 
wat 'n bcsoel< aan die l{alabari 
gebring het. 

Hulle is van plan om hy die 
Depnrtement van B csprociinJ:" 
ann te beY!'Cl dat nandag ann 
hier<lie besproeiingsplan gcgee 
word. Dnar word aan die band 
gedocn om die water van die 

UOJ::It u bcslell!ngs vir vroe~ 
artewerlng sodra sout verkrygbaar Is. Oranjerivicr met pypo na die 
Al. £4: :-;o. I, £3/151-: ='o. 2. £3l l0. -. Artilliriepan tc lei en <lie We
per too; 100 pond fyn bl)ttersout Gf -, 
VTYJ:claa-1 Somwcrke. SeMel : l<omdtc. l reid daar onder gras en lusern 
mev. ~IARTCE VENTKn. P/snk No. to sit. Vir die Unie sal dit 'n I 
X·i, Arbe!daloon, Bloemrooteln. . 

'6/5/TK groot el;:onom1cse bate wecs. 

fHet ~ooit AaUl soos ONS ui"Es"ERS oir-si"E"i\1 .. 
w err!bee~ ©1 u ~ g I ~e-~u :~:~-~-e-- ~;;e-~~::n~e -:-s~~:Afri~:::. 
~ i.b. 0"' Iru. !.!. !Q1 u..ll. A~.!!. d1g en d1c koue oorlog 1s nog 

~ e !!JJ r e 11\\. <G e h ad JL a a~ Mft (I';' ll 101° an 11 die ga~g en wat ons onder-
~ .::» '"' hnge vcrsl<~lle oolcnl mag wccs, 

moct ons nie ons oli Yan hier-
In sy lcomm!'ntaar op dr. Onderstanndc brief van 'n die gcvnar afwend nie. 

Dbngcs sc uitlatings oor 1mmi- En~clssprclccndc i-. in l~ngels Soos hicrdie mnnne wat bulle 
grasic het mnr. Harry La\' r!'nce. 1 onlvang onder d:c naam .,Oom ' C'ndcrslcei het sal ons oolc nic 
van behuis ingr;faam, gesu datI Pnnl se Seun", Adderleystrnnt. toelaat om mislei en omgelcoop 
mrt die oog op die groat eko- n nnpstnd: Laa l my toe om tr word en die b!'lange van 'n 
nomiese moontlikhede en die deur middel van u kolomme Yreemde moonclheid Yoor die 
unieke gf'lt•t•ntheid om Suid-Af- my hartlikste gelukwensc oor ,·an ons eic tc stel nie. 
ril<a se blankc bevolldng aan tc bring nan Robey L eibbrandt 
tc vul, die huidige die tyd is en die ander , wat dem hul 
.,om volgcns 'n bree, verbeel- heldhaCtige weerstand en bc-
dingl·ykc skema in vcrbnnd met ginsclvaste vaclcrlandslicfdc, ·n l (('\ ~ [L fi T ll\R ~ (e 
immigrasie op tc tree.'' monument daargestel hct wat ~ ~ JfJd n~ \\Jl ~ 

waardig is aan die tradisics van 

Die moeililehcid mrt mnr. ons volk. 
Lawrence as m inister was hoof· I Hullc kon nic mislei. bcvrees ;"\Inr, J. P . Bothmn, Port-Eli-
saalcllk dnt hy juis te vecl ver- of omgekoop word om maar t e zabeth: Aan on!. losgelntr 
bcelding aan die dag gclc het. berus nie. Im m erndc : Duisendc Afrika-

Hoc baie hct nangesluit ()aa~ ners verheug hullc ,·andag in die 
Die voile onthou nog hoc sy hullc ecrlik wccs) orndat hullt: feit dnt Robey Leibbrandt en 
,·crbechling op loop !:"""it Ju·t bang was Yi r die openbal'l' me- die andcr politi!'lce gevangene> 
nwt <JI<ernao; van .. 30.000 huist' ning wat Bri ttanje hier in b<'· weer op vryc voet v erkccr. 
binne die et'r.,\·olgende hvaalf roering gebring het en hoevecl Langs hierdie wcg wens el{ dan 
mannd<'". en hoi' daa1· u:t dric hct gegaan omdat hulle g ehoop ook om huBe t e rug te Yerwcl
jnar uiteindelil< 'n !>I{cnm ge- he?t om sele!'r<' \'OOrdC'Ie t e lwm in die burgerlike !ewe. 
l<om het wnt 'n paar hondt•rd bchanl? En hocveel hct ann· Ons voel trots op hulle, en ann 
huise l)C'r jaar gPir>WI'I' h et. gesluit omdat hulle Brittanjc hulle lcnn ons sc dat hulle nlc 
Vandng sit oudsoldatc• nog eerstc gest el hel of gr>gl•l hf't hul hoofde hoef te laat snk 
.. tet'd-. en \Ya~ op 'n hui-.ic na- aan die kinderngtige fabf'l dat nie, maar die wcreld vierltantii: 
dat hullc r eed-. sedert l!l l6 tou- die Duitse soldate dcur ons in die oe kyle. Van hierdic 
s ta:u.1 om huisvesting by die I stratc sal masjcer _ terwyl mens<' lean ons se, as al die 
huud<Ontrolecr. Duitsl•tnd tw!'c honderd miljoen Afrileaners uit dicselfde mate· 

Britle. Amerilcnners en Russe riaal gesny was, sou die Sappc 
Mnr. Lawrence het intussen gehad het om teen te ,·eg? geen leans meer he in die toe· 

die sluise van sy VC'rbeclding Hullc het nooit die feit u :t karns nic. 
wycl oopgC'trdt en daarmce die 1 die oog verloor dat Brittnnjc o_ns wil mnr. ~ofmeyr net 
\'C'rbecldmg van 95,000 Britse 1 nog nltyd on:; g rootste vyand hermncr aan lclopJagte wat op 
immlgrante ann die gang gcsit wa:s nie en dat hy g<'durende 1 menige weerlosc vrou uilgc
wat nou sit en wag vi1· pa::;- die oorlog bcplan het om Suid- I , ·oer is. Dit vul ons met wnl· 
sant nn die Unie wanr een van 1 Afrika met die hulp van die ging. Temeer n eg ~s .ons ~eru~: 
mnr. Law~em'e se lugleastele poppe-regering. wat ons nooit I dink ann s~s-en-twmtlg-dUIScnd 
blykbnar dt<'n!; sal moct doen g {'droom hct om uit te gooi \"Touc en kmders wat ons voll< 
as 'n huis vir hulle. I nic, uit te buit. j ontneem is gedurende 1899 

1902. 
Nogeens sc ons. laat die 

bral<ltc maar blnf, want hullc 

BADE NA f!EUfE.fES TIE 
SCHOE.MANSDAL 

het nie die moed om die groot 
hond t e pale nic. 

Ann Lcibbranclt en lcamcrlldc 
se ons. ons Yocl bly saam met 
jullr. want on!' gaan ons strcwe 
uitl<><'f My God, my Vall<, my 
Land Suid-Afril<a. 

Die Jo;cu(ees to Schocmansda l, digby Loub Trichardt, 

op 6, 7 en 8 Julie, bcloof ·n g root sulcscs tc wees. Die 
rel;lingslwmitce is tan~ besig om die terrein in ordc tc at.l g..,. \~HL o k 
~ring. 'n Tr-ntc~orp word op~c!'ir.; waar 'n groot aantal I uv~ a alB\<,. v v ~ u 0 s )! 
lcesgan~cnl gchUIS\'CS sal word. Die plckbcc;prcldngs is bo Van Saagse~s 
vcrwagtmg gocd en selfs uit Kaapland b nanac ontvang. 

Prof. J. ('. Yan Rooy 

mense sal ool' gchou word deu r I 
mnr. J. Klo:nhans. Verder tree Groot hoeveclhcde goci.c 

I op ds. J. Stofbcrg. whisky knn gemnnle word tilt 
1 snagsels en die oorblyfsels wan-

Vcrs!<cie paartji~s word oak neer olic geraffinecr word. ,·er-
tydens die fees in die huwelile lclanr 'n Amer ilmnnse deslwndi· 
bcvcstig, asook !cinders gcdoop. 1 ge. Alkohol wal identies is 

I Persone wat verdere beson- aan die wat van graan Ycrkry 
dcrhcde Yerlang en !log plekkc, word. lean van hierdic. rou sto~ 

: wens tc besprcl·k word a a nge- , gemaak word. Amertlcn go01 

1 
rani om so spocdig moontlilt jaarlii<S 10.000,000 ton saagsels 
tnl't. d ie Sekrctnri~, Pos bus ~70, I wcg en van. e~lce to~ sangscl~ 
Lotus Tr1chardt 111 Yerbi ndmg kan ongeveer o.>O gellmg;; alleo 
tc tree. hoi gemaak word, verlelaar hy. 

Meganisme 

Die proses is reeds uitgetocts 

I 
en daar lwn geen ondcrslecid 
gepro<' word tussen die gcwonc 
whisl<Y en die wat van snagscls 
gcmaalt is nie , berig Sapa
Rcutet·. 

Die aangename wint<>rklimaat I Jr T .rtJ !J. Wrrt fo "11" 
vnn l':oord-Trnmwaal lok baie yy W (:[. ~ 1&- u 
besoelecrs wal na d ie fees die 
Krugerwildtuin gaan brsoel< en w 
op ander gesldkte plclekc gaan y S p 8 p 
){a::ee:eriewc word nan die Borre wat wnler aanwys met I et r () e r 
fecosgnngers verseker : vleis. ·~ miltst~klci~, kry n_ou .mede- I fl5) f1 D 
melle. brood en groente sal Op dtn~mg \an die ltant "an n m~- r ~If)~ w liFl 
die (eesterrcm \'erslcaf word. gamese waterwyser. Hlcrdte II r )/ 
Ook word danr 'n tydelil<c bank l":obot-watcrw~scr" werk op 1 
en posknntoor opgerig. dt!'Scl~de b:gm_s~l . as waar~p 'n Nuwe mrtodc om pctr?l 

menshke \\all' I\\ ysers met n vanaf die lwsstede van d1c 
F!'esgang!'rS word grvra om 1 m ilcslokkie water aanwys 'n I · d' b' 1 d t · . · · Un1e na 1e mne an e vcr-

SO\'e!'l mconthle m Voortreld{!'r- • :\Iaatskappy in Tulsc Oklnho- 1 PI . ... • · voer wore tans oorwee"'. an-
drag te kdm en ook om musJCk- rna is tans b!'sig om hierdie me- ' d b ~ Jan• · . • · ne wor eranm om m p .,, 
mstrumentc ~nam te hrmg. ganismes te verv:..ardig 1. t 1 t · t · · van c te pe ro per rem e nr-

Dic volgende sprel<crs tree Die robot h cl oole 'n mikstok. ,. vocr, pypc vanaf die kusstcdc 
op : Prof. J. C. ,·an Rooy. dr. Die ccn been van die milcstolc aan le le na d ie Yernaamste sen· 
W. du P . Erlank en minister E. is van goud en die ander van trums in die land. Volgens des
G. Jansen. Kcrledicnste word ; sink X ct soos die wilgerhout- kundiges sal die koste ,·an 'n 
o.m. deur dr. \\". Xicol. di. J oh. stolclde buig dit oolc na onder pyplyn \'nnaf Durb:m tot in Jo· 
Dreyer en D. X. Kotze gclei. wanncer dit oor 'n watC'raar hannesburg ongeveer £2,750,000 
'n Spesiale l ocspraak vir jong- 1 gaan. kos. 
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Tsjeg Se 
Tegniek 

Brief oor Nuwe 
van Oorheersing 

Kommu n'iste · IJoen 
Nou Hu isbesoe~ 

lnt sy toespraak te Cambridge het veld.m. J. C. Smuts verlede week ver
kl.aar dat die kommunisme nie gebruik maak van die ortodokse oorlogs
metode van geweld om sy doel ,te be reik nie, maar dat hy gebruik maak 
van 'n meer moderne tegn,iek, nl. vreedsame verowering. ,Niks in ons eeu 
is meer betekenisvol nie as hieNiie•teg niek van -ag!-"essie en van vreedsame 
verowering wat die plek van ortodokse oorlogsvoering geneem het en dit feit
lik onnodig en verouderd gemaak bet, behalwe as 'n uiterste toevlug." f 

Met die besef dat daar moontlik eersdaags teen bulle 
opgetree sal word, . is die Kommnnlstlese Party tan• besig 
om intensief • bulsbesoek te doen in die agterbuurtes van 
Kaapstad en klein groepies nie-blankes in privaat boise toe 
te spreek en op te rui. Dit is 'n afwyking van bul gewone 
prosedure omlin die openbaar vergaderings op die Parade 
toe te spreek. Die poUsie boo egter 'n oog op hlerdie 
bedrywigbeid. 

Wat hierdie vreedsame ver
owering en indringing werklik 
beteken, het weinig van die 
Europese volkere eintlik besef 
voordat die gevolge daarvan 
hull4 oorval het, soos blyk uit 
berigte uit Tsjeggo-Slowakye, 
cen van die jongste slagoffers 
van hierdie nuwe tegniek. 

Onderstaande is dele uit 'n 
uitgesmokkelde brief van 'n 
Tsjeg wat onlangs in Londen 
aangekom het waarin hy vertel 
van. watter middels gebruik ge
maak word in die proses van 
vreedaa.me verowering. 

LEUENS 

,Jy kan nie beset met watter 
rna te vall ·1 propaganda. ons te 
doen bell nie. Mens word byna 
mal van die skaamtelose leuens 
wat die wereld ingestuur word. 
Fette word onder jou oe ver
draai en. niemand kan lets daar
aan doen nie, nie eens ons Pre• 
sident nie. Hy bet geen reg van 
vrye spraak nie. (By bet on
langs bedank. - Red.} 

,Mens kan niks ander.s doen 
as om te huil nie. Die ergste 
van alles is om te sien hoe die 
jong mense wat intelligent en 
eerbaar is, slagoffers word van 
hierdie Jeuens. 

VREES 

Niemand kan besef watter rol 
vrees speel nie. Vrees is die 
mag, vrees het ons aan die keel 
gegryp; vrees het besit geneem 
van on8 harte en senuwees. En 
dit is presies wat die kommn
niste wil he. Hulle wil ons mal 
maak van vrees. Bulle doen 
enigiets om ons vrees in te boe
sem, vrees vir ons eie lewens, 
vrees vir ons kinders en vrien
de, vrees vir ons eie bestaan .•. 
Ek ken net een gebed: ,Beboed 
my yan vrees en haat'. 

MINDERHEID 

,Ek weet bale mense vra hoe 
kan ons toelaat dat ons deur 'n 
minderbeid verdruk word. Eer
stens ons was nie bewus van 
die gevaar nie. Slegs 'n paar 
mense bet geweet van wat 
werklik in Bongarye en Roe
menie plaasgevind bet. 

,Ons bet vertroue gehad in 
ons demokratiese instelling!'l. 
Ons bet die verkiesing m11t 
vertroue tegemoet gesien. Elk
een bet 'n groot neerlaag vir 
die Kommuniste verwag. 

,Maar ons grootste pro
bleem is: om die Kommuniste 

staan uit 'n stryd teen Duits-. 
land. 

,BE.SKEBHING"' 

,Die Russe aan die ander 
kant, deur middel van die Kom
munistiese Party, het nooit op
gehou om ons te verseker dat 
ons op bulle kon staatmaak nie. 
Ek bet dit nooit geglo nie en sal 
dit ook nooit glo nie. Maar bale 
ander anti-kommuniste bet dit 
geglo en glo dit nou nog. 'n 
Ander faktor is die feit dat Rus
land bygedra bet tot ons bevcy
ding. Aileen 'n klein klompie 
mense weet wat die werldlke 
toedrag van sake is en Taan dui
sende en miljoene mense is ver-

tel dat dit die Russe is wat ons 
bevry het." 

GEEN VRYHEID 

Die briefskrywer vertel ·verder 
dat aile persoonllke vryheid ver
dwyn het. Wie geen Kommunis 
is nle, word bebandel as 'n boef. 
Mens verwag om elke oomblik 
in · begtenis geneem te WOlld. 
Daar is geen wet wat anti-kom
muniste beskerm nie en om deur 
die Kommuniste in die tronk ge
gooi te woPd, staan gelyk aau · 
om•lewendig begrawe .te word. 

Uit twee verskillende bronne 
is berigte .ontvang dat die Kom
muniste besig is" om Distrik Ses 
te fynkam en ondersteuners en 
simpatiseerders vir hul saak te 
wen. Aan die klein gehore word 
vertel dat die afrekening met 
die blankes nie meer ver is nie. 
Die huidige regering sou ook 
'n gevaar inhou vir die bela.Jlge 
van die nie-blankes, aldus die 
propaganda. 

In 'n onderhoud met die af· 
deling van die speurdiens wat 

............... , ........ t * ........ ......... '¢•++++ *"*' ~l''*''*''*"M-+++~· 
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dle bedrywighede van die Kom-• 
muniste ondersoek, wou die 
bevelvoerende offisier geen ver
dere inligting verstrek of kom
mentaar !ewer nie. , Wat daar 
gedoen moet word, sal ons 
doen", het by verklaar. 

VREES ~AT 
PRYSE NOG~ 

SAil. ST~~G: 
Die meninr dat die lewens· 

koste nie binne die volgende 
twaalf of vyttlen maande sal 
daal nie maar dat dit eerder 'n 
neiaring openbflar om nog te 
styg, is die afgelope week deUI' 
invoerders en sakemanne met 
wie Die O.B. gesels bet, uitre- • 
spreek. 

Vrees· is gelug dat die pryse , 
van klere nog steeds in die 
hoogte sal klim vanwee die sty
~ende produksiepryse in Brit
tanjc en elders vanwaar at 
Suid-Afrika invoer. Daarby is 
die vraag geweldig groot wat 
help om die prys nog in die 
hoogte tc stoot: Die pryse ·van 
elke nuwe besendillg klere is 
feitlik hoer as die vorige. 

Aan die ander kant is daar 
gesaghebbendes wat meen dat 
die prys van klere nie meer 'Vee! 
sal styg nie omdat, soos byvoor
beeld ill Amerika, die pryssty
ging re~ds gelyk staan aan die 
pryshoogte net na die vorige 
wereldoorlog. 

Wat die lewenskoste .in die &1-
gemeen betref sal dit toll 'n 
mate afhang vaa wat die nuwe 
regering in staat is om te doen. 

: ~~f·A~iReJ;s·w.,··~s··R·;;·····sAK'E···ii~NiiNiiE~. 
in Tsjeg~owak$'8 . vol- I; 

::!esjtO:eu:r:, k~= In hoi strewe om HonprJ'e JU: D';'~, ·~~ :SETr:r.~:s~ 
nis Klement Gottwald as te vei'I'USsies bet die RUlli& so- 11~ C.'J'lftl\~' '1~·£·b 
preeide~tt vei'Vantr is. Vol- veet straatname in Budapest 
gens berig wou Gottwald verander dat die inwo"ters van 
hom saam met Benesj laat die stad na 'n tyd van arweetg .. 
afneem ·bet, maar laas18• held dlt moeillk vind om bu1 
noemcle bet dit geweier. weg deUI' die stad te baan. 

Dl~ verkiesingsuitslag sal in ' twee Transvaalse setels, 
Brakpaa ert .Jolaa.tuiesb111'g Wes, betwis word, volgens berigte 
uit die noorde. 

IN VASOO 

te beveg moet jy Rusland beveg 
en Rusland was ons enigste 
waarborg teen tockomstige 
Duitse agressie. Geen Brit kan • 
verstaan wat die bedreiging van 
Duitsland vir ons beteken het 
nic. Ons hele geskiedenis be-

Toe bostaande foto enige 
maaode gelede geneem is 
bet; Benesj nog geen soda
nige beswaar gebad nie. 
l>lt1 WM toe die kornmu• 
nist& met behulp van 
die, ,,parlementer-demokn,.. 
fteae masjillerie" so pas 
aan. bewind gekom bet. 
Benesj-- sit h~el regs ·met 
Gotnrald langs hom. 

'n Man wat 'n tyd lank F;.ve8) 
. was ult Budapest moes uitvind 
dat die bekende Ellsabetb.pleln 
verander bet na Stalln-plein en 
dat Vigado-plein verander bet 
na Molotof·plein. 

Mismoedig het hy hom -daar
na na die Donou gewend en 
daar langs die rivier op die tra
lies geleun. 'n Vriend wou weet 
waarom hy dan so mismoedlg 
lyk. ,Ek kyk maar net- na ons 
mooi Wolga", het die antwoord 
gekom.-(Sapa-R.> 

In Johannesburg-Wes het die 
H.N.P.-kandidaat, dr. G. E. N. 
Ross mat 32 stemme uitgeval. 
Daar is reeds 'n petisie by die 
Transvaalse Hooggeregshof in
gedien teen die geldigheid van 
die verklesing. Die hof wonl 
versoek om die uitslag nietig te 
verklasr op grond van sekere 
onreelmatighede, o.a. 'n stembus 
wat nie aan die vereistes van 
die wet beantwoord het nie. 

Na vemeem word sal finaliteit 
in die ondersoek na die beweer
de onreelmatighede gedurende 
die verkiesing in die Vasco
kiesafdeling waar die H.N.P.
kandidaat met ·185 stemme uit
geval• het teen · mnr. J. W. 
Mushet, binne die volgende 
paar dae bereik word. Daat is 
nog slegs een punt waarop se
kerheid verkry moet word en 
indien· bevredigende getuienis 
in hierdie verband verkry word, 
sa.I daar tot definitiewe stappe 
oorgegaan word. 

• 

Teel Nuw.e 
Soort By 

In Amerika is wetenskaplikes 
besig om 'n nuwe bysoort te 
tecl. Hierdie by sal nie so 
kv.-aadaardig wees nie en sal 
bedrywiger wees as die gewone 
by. Hulle sal ook sterker gebou 
wees en 'n Ianger tong he om 
nektar mee op te suig. Na ver
wagting sal hulle eers teen 
1950 in genoegsame hoeveelhede 
ge~ttl .kan word. 

Middel Teen 
Bloetlarmoede 

'n Nuwe kragtice mtddel teen 
bloedal"lllC)ede, vitamine 12, w<mi 
in Amerika deur prof. Tom 
Spies aangekondig. Hy meen 
dat dit kan ontwikkel tot een 
'an die magt:lgste wapen'l van 
die gem:eskunde. Klein hoeveel• 
htde van die nuwe vitamine bet 
doeltreffend geblyk teen voe
dinp- en kwaadaardige bloed
armoede. 

PLUIMVEE 
.,... -- IJ'b-.- • I'L~ 

&.- - ~·IIOIIa[ft -.. ---.. : 
C. M. ELOFF EN KIE 

( ...... ... 
........ ( ..... 1181) ·---
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In Brakpan, waar mnr. John 
Vol'llter, d ie onafhanklike A.P.
kandidaat, met twee steJDJDe 
uitpval bet sal die waarde vaa 
'n ,,aangebode stembrief" be
twls word. 'n Petlsle in die Vell

band ·is ook reeds ingedien. 

'n ,Aangebode · stem brief" 
word uitgereik aan 'n kies-er wat 
beweer dat hy nog nie gestem 
het nie maar wie se naam' reeds 
op die lys geskrap is omdat 
daar 'n stem op sy naam uitg'e· 
bring is. Die regmatigheid bier
van is nog nooit voorheea voor 
'n hot ultgemaak nie. 

Die saak is in die hande van · · 
'n bekende Kaapstadse proku ... 
reurafirma wat met die saak be
las ·is. Verklal'ings ·is, na be
Weer word, reeds afgeneem in 
verband met beweerde gevalle 
W!Uil' omkoopgeskenke aan • 
kleurlinge aangebied sou ge
wees bet. 

N:l ' uit betroubare bron ver
neem Is, word daar ook · in die 
Caledon-kiesafdeling ondersoek 
iDgeetel na beweerde onreelma
tighede. 
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HAATYELDTOG BREEK UIT 
TEEN WAT GENL. SMUTS 

Volk Se Stryd 
Nog Voor 

Le 

' 
A 

SE HY GOED BEGRYP HET 
Nie sedert die uitbreek "·an die oorlog het die land so ' n uitbar sting 

van jingo-opsweping aanskou as wat die afgelope week plaasgevind bet na 
aanleiding van die vrylating van die po litieke gevangenes nie. Onder san
stoking van die Engelse pers wat sy kolomme r uimskoots ter hesk ikking 
van lede van die kommunistiesgetinte Springhok-legioen gestel bet om in 
naam van die oud-soMate te protesteer, het daar uiteibdelik so 'n siedende 
haat by Engelssprekendes posgevat d at daar, na Die O.B. deur ' n Engels
sprekende meegedeel is, in Engelse k r inge selfs al gepraat is van burger· 
oorlog as die enigste ,oplossing - oplossing vir die beropsluiting van vyf 
individue kan 'n mens vra? 

been been te stap. Geen tref-

1 

aangevang bet nle. Genl. Smuts 
fender bewys kan biervoor ge- is erg bekommerd oor die k om
vind wolld as wat onlangs ln munilltlese bedreiglng vir die 
Tsjeggo-Slowakye gebeur bet W este, e n by voel, na D ie O.B. 
nie. 1 meegedeel word, ook g lad n le 

Genie. dr. Erika Theron, hoof
vrou van Gebied A, reik onder 
staande oproep uit in verband 
met O.B.-dag: 

Andermaal is dit vir my 'n 
groot voorreg om die offi
slere en brandwagte van Ge
bied ,A" op te roep om a ile 
kragte in te span om van 
Fondsdag gedurende eerskomen
de Augustul'l weer 'n groot suk
ses te maak. Die O.B. se taak 
is nog net so belangrik soos al
tyd. Die oorwinning van die 
Afr ikaners op 26 1\lei is maar 
die begin en n ie d ie einde nie 
van 'n volk se lang pad na. volk
samesnoering en na. 'n Repu
bllek. Daarom, skouers ann die 
wlel en vorentoe met ywer, 
moed en vertrooe in die toe
k oms van ons land en volk! Dr. Theron. 

.,Ek voel nou presies net so 
verbitterd soos twintig jaar ge
lede tydens <lie vlagstryd," het 
'n Engelssprekendc met 'n sterk 
Suid-Afrikaansc uitkyk Die O.B. 
mC<'gedeel. 

Dit was van die eerste oom
blik af duidelik dat die Ver
cnlgdc Party bicrdie afronding 
- op een na - van die proses 
van vrylatings wat reeds deur 
die vorige regering begin is, 

GENL. Sl\IUTS 

Intussen was genl. Smuts in 
Engeland en Holland besig om 
die staatsmanne van die Weste 
te maan tot groter verdraag
saamheid en het hy na die Suid
Afrlkaanse voorbeeld verwys 

ingenome met die Springbok
Legioen as sleepsel van die Ver
enigde Party nie. Genl. Smuts 
bet sy standpunt ten opsigte 
van die Afrikanerverset teen 
die afgelope oorlog, verlede jaar 
as volg saamgevat in 'n toe
spraak voor sy partybestuur In 
Natal: 

VERDELING VOLTOOI 
VAN DUITSLAND: 

, aangcpak bet as 'n propaganda
gclccntheid vir die party. Oud
soldatc wat by hul terugkeer 
~·an die front moes uitvind dat 
bulle bul lewens en brood vir 
ydele beloftes op die water ge
smyt bet, moes nou deur 'n ber
opdissing van oorlogspropagan
da. teruggevang word in die net 
van die Venenigde Party wat op 
gron.1 van die oorlogsgees, en 
noolt weens enige verdienste 
nie, aa.n bewlnd gekom bet. 

NUWE GELDSTELSF:L 
waar vergewensgesindheid na ,Ek is bale trots op my 
die Tweede Vrybeldsoorlog dan Afrikaanse volk. Sommlge 
weer die gras sou laat groel bet van bulle bet die spoor (ty-
oor die strydtoneel. I n di6 ver- dens die oorlog) verlaat, maar 
band is dit lnteressant om te ek bet dit alles verstaan. Dlt 

Ten einde die Duitse geldellke en ckonomiese posisie te 
verbeter, is die Westerse besettingsmoonclhede tans besig om 
die Dultse geldstelsel in hul gebied te hervorm. Aile 
Dultsers moes Sondag hul geld inruil dr nuwes. 

~INR. HOFMEYR 

meld dat O.B.-generaal P. D. was •n groot geluk vir Sold-
Rousseau na een van die plaas- Afrika tlat d ie Eerste Minis-
like Engelse blaaie gegaan bet ter Atrfkaanstlprekend was. 
en gevra bet waarom al die op- Ek was in 8taat om te sl~-
skudding oor die Joslating van patlseer en te verstaan e n die 
die ter dood veroordeeldes? H y d lnge te onthou wat In die 
was self in die Tweede Vry- verlede gebeur bet." 
heidsoorlog ter dood ver oorde el 
en kort daarna vrygelaat, en Die plotselinge staking van 

Dit is opmerklik dat hierdie wat meer Is, by bet blnne •n die opruiery in die Engelsc pers 
teen die middel van verlede opstoking van rassehaat aan Jaar 'n tltaatsbetrekklng aan-

die gang gesit is deur mnr. vaar onder .die bewind wat hom week kan moontllk toegeskryf 

Die bank se kocrs van inrull
waarde sal die boeveelheid geld 
in omloop, drasties verminder. 
Die lone en pryse sal egter on
veranderd bly. 

Die hervorming van die geld
stelsel bet geen betrekking op 
Oos-Duitsland en die Brits
Amcrlkaanse sektor van Berlyn 
nle. 

t d od d 1 h t word aan genl. Smuts se optre-Jan Hofmeyr wat in afweslg- er o veroor ee e weens Met die invoering van die 
S d h __ .. • de wat daarln nle net 'n gevaar beid van , genl. muts ie oogve • ...._.. geldhervorming bet Rusland da-

vlr sy anti-kommunistlese beleld waarnemcnde Ieier van die dellk gereageer deur a1 die ver-
Verenigde Party Is. ,RET VERSTAAN" sien nie, maar ook vir sy party k eer tussen die W estelike en 

. wat nou almeer 'n Jingo-party Waar mnr. Hofmeyr se Oostelike geblede stop te sit, na. 
kleurbeleid deur baie beskou Inligtlng dui daarop dat genl. word wat wil teer op die ver - Sapa-Reuter berir. Daarby bet 
word as 'n oorsaak vir die Ver- Smuts nie In sy sklk was met deeldheid tussen Afrikaans- en die Russiese bevelvoerder in 
enigde Party se nederlaag by die wat sy luitenante in die Unle Engelssprekendes. Dultsla nd verklaar dat die her-
stembus, wil dit voorkom of . vormlng van d ie Wes-Duitse 
mnr. Hofmeyr van hierdie ge- •~ttttttt tttt t t t t ••• tIt Itt t ttttt ttttt ttttt I I tll gldstelsel, die verdeling 
leentheid gebruik (cmaak bet IJultsland ltooL 
om hom te wreck op die neder- BY DIE ONTHAAL vo 
laag en daarmee gchoop bet om t 1111 t t 1 • •• 1 t t • • • • • t • • • 
die volgende verkicsing weer op 1 
die ou rasse-verdeling tussen die 
blankes te voer. In elk geval l 
bet mnr. Hofmeyr se wegslt· 
skoot nie op dowe ore geval nle. l 
Die f'erste reaksle bet gekom 
van die kant van lede van d ie 
Springbok-legioen, wat na Die 
O.B. Vt'rneem, al dadelik per
soonlik hoi opwagting by die 
redak!>ies van Engelse koerante 
gaan maak bet om onder skull- ] 
name - hul Oos-Europese name 
is gewoonlik nie bevorderlik vir 
'n Suid-Alrikaanse agitasie nie 
- dit' eerste stof in die Engelse 
meningskolomme op te skop. 

KOMMUNISTE 

Die grootstc bydrae tot die 
oproeping van protesvergade
rlngs is dan ook van uit bier
die Jlnkse kringe gelewer. Kom- ~ 
munis en Veren lgde Partyman 
bet skouer aan skouer geskreeo 
asof Duitsland op die toppont ~ 
van sy krng was en die loslating 
van vyf vyande van Sowjet 
Rusland die grootste bedreiging -"""""""""''"' 
vir Soid-Alrika. is. 

Dat die Kommuniste bierdie 
geleentheid met albei hande I 
aangegryp bet om verdeeldheid 
te saai tussen die blankes wat 
mekaar in die jongste tyd be
gin vind bet, kan begryp word 
as ons let hoe dit die taktiek 
van die Kommunistc in Oos-~ 
Europa Is om op grond van ou 
vooroordele hul teenstanders 
teen mekaar in die harnas te 
jaag om sodoende as derde en 1 
swakstc bond met die regerings-

Ingeligte buitelandse politieke 
waarncmers meen dat Rusland 
nie meer lank sal wag nie om 
te eis dat die Britte en Ameri
kaners Berlyn (wat in die Rus
siese gebied is) moet verlaat. 
So 'n ultimatum sal 'n nuwe kri
sis tussen Rusland en die Wes
te beteken. 

Verwerp 
die 
,,Legion'' 

Die Suid-Afrikaanse tak van 
die British Empire Service 
League, 'n organisasie ter be
vordering van die bclange van 
oud-soldate, het bulle openlik 
gedisassosieer van die ,Spring
bQk Legion" toe bulle verlede 
week geweler hct om saam met 
verteenwoordigers van Jaasge
noemde die Minister van Finan
sies, mnr. N. C. Havenga, te 
spreek. Hul beswaar is dat bulle 
buite die partypolitiek staan 
terwyl die .,Legion" hom met 
die politick bemoei. 

Mnr. Havenga bet ook te 

kenne gegee dat hy die ,Spring

bQk Legion" nie sal erken as 

van oud-soldate 

By geleentheid van die 
ontbaal wat die O.B. vir 
die loftgelate politieke ge
vangt'nes in Pretoria ge
reel bet, stap die losgela
tenes, met Pienaar heel 
voor, bier deur 'n erewag 
Boere-dogters by die In
gang van die Alrikaanse 
Kotfiehuis. Op sy hakke 
volg Van Blerk en Visser . 
Honderde Afrikaners bet 
saamgedrom om die poll
tieke gevangenefl welkom 

te beet. 

~······················ 
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