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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nnnsblad. 

)ode . Dreig Hul 
Regering 

A.P. HET TAAK OM 
SAAM TE SNOER: 

AI die ministers van Israel 
hct die afgelope week dreig- BLY SELFSTANDIG 
briewe van die Stcrnbende ont- ,Tot tyd en wyl dat die Afrikanerparty daarvan oortuig 
vang waarin bulle met die dood is dat hy as bemiddelaar die grootste mate van samesnoering 
gedrcig word weens bul optrede van Afrikaners help bewerkstellig bet, moet die Afrikaner
teen die bendc. Daar word 'n party bJy voortbestaan as 'n afsonderlike party", bet mnr. 
bedrag van £5,000 deur die re- Jan Liebenberg, L.V. vir Lydenburg en hoofsekretaris van 
gering uitgeloof aan die persoon die A.P., verlede week op \Vellington verklaar. 

lfi 
wie se informasie sal lei tot die ,Die beskouing van die Afri-
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moordenaars van Bernadotte. I kanerparty is dat by 'n beson-

dere roeping het om te vcrvul, 
naamlik om 'n middel tot 'n 
doe! te wees om die Afrikaner
gedagte te konsolideer. Aange
sien daar selfs nog nie algemene 
vrede onder die nasionaal
gesinde groepe is nie en aan
gesien daar selfs nog baie mense 
in die Verenigde Party is wat 
soos ons voel, moet ook vir bulle 
deur die Afrikanerparty die ge
leentheid geskep word om met 
die nasionale gedagte saam te 
werk", het mnr. Liebcnbcrg ge
se. 

DR. MALAN 
OOR 

REPUBLIEK 
Die ''ersekering dat die Her

enigde Nasionale Party nie 
van plan is om die republikeinse 
ideaal uit sy program van be
ginsels te verwyder nie, maar 
dat ook geen republiek gestig 
sal wor<l voordat die volkswil 
op 'n spesiale wyse getoets is 
nie, is verlede week in die 
senaat deur dr. D. F. Malan ge
gee. Hy het daaraan toegevoeg 
dat daar dringende vraagstukke 
is wat op 'n oplossing wag, en 
dat die volk nog nie ryp is vir 
'n republiek nie. 

Dr. Malan het geantwoord op 
vrac van sen. A. M. Conroy wat 
na die republikeinse konscp
grondwet verwys het wat dr. 
Malan tydcns die oorlog laat 
publiseer het en waarin hy ,na
sionaal-sosialisme en 'n party
lose staat" sou aanvaar het. Die 
konsepgrondwet is we! deur die 
Nasionale Party gepubliseer, het 
dr. Malan gese, maar die Fede
rale Raad het dit nooit aanvaar 
nie; die bedoeling was dat dit 
slegs as 'n leidraad moes dien. 

Sutherland In 
Groter Bedrag 
Sutherland se Ossewabrand

wag, onder Ieiding van komdt. 
P. J. Theron en komdte. C. E. 
Theron, het op 23 September 'n 
uiters geslaagde O.B.-dagfunk
sle gehou. Hoewel sommigc 
lyste nog uitstaande is, sal die 
kommando vanjaar met die mooi 
bedrag van tussen £80 en £90 
kan spog -- ongeveer £30 meer 
as verlede jaar. Heelwat steun 
is van buitestanders ontvang, 
o.a. van mnr. Boy Muller, L.U.K. 

Hfkomdte. mev. H. S. Brink, 
hct die bycenkoms toegespreek 

K.G. HET TYDENS OORLOG 
BLOEDBAD VOORKOM 

Nadat daar in 1942 massa-arrestasies Onthullings 
plaasgevind het as gevolg van 'n verklaring 
van eeu van Leihhrandt se adjudante, het die 0 p • 
gemoedere hesouder hoog geloop .tn die S.J.'s 
WOU wraak neem oor hierd~e ar~e~tasies. D.it Vergadering 
was aileen te danke aan d1e le1dmg van d1e • 
K.G. dat verhoed is dat daar 'n hloedbad plaasgevind het, want tienduisende 
goed georganiseerde en gewapende manne was hereid om op te tree. D\t 
het die regering van die dag genoodsaak om 'n voile divisie in gereedheid 
te hou in geval van gebeurlikhede. Die draadknip-episode was slegs 'n toets 
om die Beweging te oortuig van die noodlottige gevolge van 'n opstand. 

Hierdie iuligting is op 18 September deur hfgenl. adv. J, F. Marais 
verstrek toe hy die O.B.-fees op Belfast toegespreek het. 

Die inligting kon die K.G. des- 1\Ialan, dit sal doen sodat aile 
tyds nie bekend maak nie en d it agterdog tussen Afrikaners kan 
is deur vyande van d\e O.B. ver- , venlwyn en die pad na sa~e-

...- werking gebaan kan word. 
In verband met die dokumente 

wat mnr. Lawrence in besit ge
had het, bet genl. Marais gese 
dat dit tot 'n hoogte van vier 
voct opgestapel was. Dit is 
van bclang om te weet dat on
der daardie dokumente ook die 

een was wat geheime inligting 
teen die K.G. bevat. 

VALSE 11\'LIGTING 

Valse inligting is deur Smuts
agcnte in die ore van teenstan
ders van die O.B. gcfluister. So 
het die Smutsbewind -daarin ge
.slaag om die Britse taktiek van 

(Vervolg op bls. 8, kol. 2) 

Die Afrikanerparty skcp dus 
die altertlatief vir die V.P.-man 
en -vrou indien bulle nie reg
streeks met die H.N.P. wil 
saamwcrk nie om dit dan wei 
deur mftidel van die Afrikaner
party te docn. 

Rusl.and 
Aangekla· 
Voor .v.V.O. 

Amerika, Frankryk en Brit-
tanje het Rusland Maandag 
amptelik beskuldig dat hy deur 
sy Berlynse blokkade 'n toe
stand geskep het wat 'n be
dreiging inhou vir die wereld
vrede en aangekondig dat hulle 
die saak na die V.V.O. verwys, 
volgens Sapa-Reuter berig. In 
'n nota aan Rusland word ver
klaar dat dit gedoen word ten 

Nuwe Voorkoms 
Reddingsbote 

Vir 
., einde te verhoed dat die wereld

vrede Ianger op die spel geplaas 
word. 

Hoofgenl. J. F. Marais. 

draaid voorgestel en uitgebuit, 
het genl. Marais gese. Spreker 
hoop <lat die huidige regering 
die saak in die regte Jig sal stel 
en dat die Eerste 1\:linister, dr. 

Die internasionale toestand het 
sedert die begin van die week 
in spanning toegeneem en na 
wanhopige -onderhandelings en 
beledigings in Moskou, moes die 
afgevaardigdes van die Weste 
tot die gevolgtrekking kom dat 
bulle geen ooreenkoms met Rus
Jand kan bereik nie. Naas oor
log bly daar vir bulle net een 
weg oor en dit is om die geskil 
aan die V.V.O. voor te Je vir be
slegting -- waaraan Rusland 
hom natuurlik nie sal steur nie, 
maar wat hom sal pas weens 
die tyd wat by wen. 

Die nota wat aan Rusland oor
handig is beslaan veertien punte. 
0'\dP.r meer word mcld;ng ge
m~k van die toestand in Ber
.yn waar RusLnd die bevolking 
-\soleer en met hongersnood be
dreig. 

Volgens artikel 27 van die 
Handves kan Rusland nie sy 
veto in hierdie geval gebruik 
nie, maar by kan natuurlik uit
stap uit die V.V.O. as hy sy 
sin nie kry nie. 

Onderdrukking In 
Rusland Begin 

V.S.A. Nou Kwel 
In teenstelling met Bevin, Britse minister van buite

landse sake, se uitlating verlede week dat Engeland bereid 
is om in vrede met Rusland te lewe as hy hom tot sy eie 
gebied beperk, het die Amerikaanse minister van buite
landse sake, George Marshall, voor die A lgemene Vergade
ring van die V.V.O., sonder om juis Rusland se naam te 
noem, laasgenoemde daarvan beslmldig dat by sy bevolldng 
onderdrul{ en dat 'n regering wat dit doen, ook nie sal 
aarsel om op internasionale gebied sy doelstellings met 
gewelcl sal probeer verwesenlik nie. 

tans 'n nuwe soort red
dingsboot. Dit is rond, 
van rubber gemaak en be
skik oor 'n tent om die 
opvarendes te beskerm. 
Binne in die boot is daar 
plek vir voedsel waar <lit 
droog gehou kan word, 
asook 'n plek om water te 
bere. Daarbenewens be
skik dit oor 'n radar
toestel. 

BEVIN BEREID SEEN 
OOR YSTERGORDYN 

UIT TE SPREEK 

Hy hct dit gehad oor die ,Ver
klaring van Menseregte" wat 
voor die V.V.O. gele sal word en 
'n bcroep gedoen dat dit aan
vaar moct word. ,Dit is nie 
aileen fundamcnteel vcrkecrd 
dat niiljocne manne en vrouc 
daagliks in vrces van gcheime 
polisie leef, ondcrhewig aan in
hegtenisneming, gevangesetting 

Die rubberboot, wat 200 
pond weeg, word opgevou 
en in 'n koffer bewaar. 
Om die bootjie op te blaas. 
word gebruik gemaak ''an 
'n bottel koolstofdioksied. 
Sodra die boot begin op
blaas, skeur dit die koffer 
self oop en is binne enkele 
oomblikke gereed om ge
bruik te word. 

of dwangarbeid sondcr 'n gc
gronde rede of rcgvcrdigc ver
hoor nie, maar die onregte het 
terugslae in die gemccnskap van 
volke. Van regerings wat 
stelselmatig die regte van hul 
eie mense veronagsaam, kan nie 
verwag word dat hulle die regte I 
van ander volke en nasies sal 
eerbiedig nie.'' •..:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•;~ 

,Ek glo dat die Ooste en die Weste kan saamleef. Ek 
is bereid om saam· te leef en te se: ,Leef julie in vrede in 
jul eie gebied'," bet Ernest Bevin, Britse minister van 
buitelandse sake, verlede week verklaar toe by opnnut te 
kenne gegee bet dat die W este Berlyn nie sal ontruim nie. 

Die Russe neem· aan, het hy 
voortgegaan, dat die Weste oor 
'n paar wcke Berlyn sal moet 
ontruim. ,Ons reken egter dat 
ons met die samewerking tus
sen die lugmagte deur die win
ter sal kan volhou", het hy ge
se. ' 

Bevin se uitlating word be
s~o u as 'n aanduiding dat Bri~ 

tanje tans bereid is om Bus
land 'n vrye hand agter die 
Ystergordyn te gee in ruil vir 
'n ooreenkoms in Berlyn. 

,Die O.B." word gedrok deur Pro 
Eeelesta · Drukkery Beperk, Stellenboseh, 
Tir die eienaars en uitgewers: VOOR
SLAG (Edms.) Beperk, Groote Kerk· 
gebl'\1 703, Posbus 1411, Kerkplein, 
Ka.apstad. 

\ 
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Partyswe.ep Stuur Vier A.P. Vorm Brug 
Gewetes Na Buite 

Die hef.;I>rekinn in die volksraad die afgelope week wat gepaat·d gegaan 
het met die herroe;n" van die l ndierstemreg soos deur die V.P.-regering in 
19-t-6 aangeneem, bet t"opnuut die lig laat val op die heboefte aan OI)lossing 
,·an groot ·naagstukke ho en lmite die partyt>olitiek. Soos dr. Malan 
gedurende 1916 as Ieier Yan die Opposisie gepleit bet dat ,die hele saak 
)mite die partypolitieke arena gelig moet word," so het die Opposisie die 
afgelope wf"ek dicselfde noot g~druk, hoewel ludic det-~tyds geen oor daar· 
vom· gehad het nie. 
Diege~e wat verwag het dat 

die tcrugtr<>l<king van die I n
dier-stcmreg sou uitloop op 'n 
skcuring in die Vercnigdc Party, 
is . teleurgcstt'l. Die ,tlrannie 
van die partyswccp", soos dr. 
Malan dit g<'nocm het, het 
daarin gcslaag om die ccnheid 
van die Pllrty te bewaar. Dit is 
op twci'rl<'i wysc gcdoen, cers
tcns dcurdat libcralistc soos 

Spoorwegmanne 
Geinterneer 

Die Smuts-rcgcring hct 114 
spoorwcgamptcnarc gcdurcndc 
die oorlogsjarc g<>'intcrncer, vol
gcns in die volksraad bckend 
gcmaak is. Gccn pcrsoon het 
promosi<' ontvang .so lank hy in 
die !tamp was nle. 

Aan die Minister van Justisie 
is ool< g<>vra wat hy gaan doen 
in verbnnd met gcvallc waar 
gc'intcrnecrdc pcrsone veronreg 
is. Die Minister hct vcrklaar 
dat die saak nog OQdcrsoek 
word. 

mnr. J . H . Hofmcyr die swyc 
opgele is. Hy hct nic dcclgc
nccm aan die besprcking nie. 
Twee<lens is <laardie lede uit 
Natal wat onder verpligting 
teenoor hut kiesers staan om v ir 
die herroeping van <lie wet te 
ywer, deur <lie partysweE>p toe
~;elaat om buite stemming te 
bly. Bulle bet eenvoudig uit

komitcc van nlbci huisc aange
stel mocs word om die saa){ te 
ondcrsock dingc wat die op
posisic op sy bcurt nou weer 
vra. \'h'ens party-oorwegings 
hct gent. Smuts dit toe nie wou 
docn nie, het dr. 1\IRlan gcse. 

DESTYDS \'EitWERP 

gestap toe daar oor <lie wt-ts- In 1946 hct dr. Malan onder 
ontwerp gestt-m moes word en mccr vcrklaar: .,As jy dit doen 
bulle voor die keuse gestel is < 'n gcsamentlil<e komi tee aan
om of <lie tirannie van hul par- stel) dnn Jig jy die saak uit die 
tysweep of die gesag van hul partypoliticl<c arena. Dan maak 
gewete te moet gehoorsaam. jy daarvan 'n nasionale saak. 
¥aar dit betekcn in elk geval Dan skakcl jy uit by die bespre
'n triomf vir die partyswccp oor king da:uvan, aile partygcvocl 
die gewete. ' en jy skakel ult die bl'haal van 

STERK SAAK 

Dr. Malan het 'n sterk saak 
gehad. Hy het die grootstc dee! 
van die blankes agter hom ten 
opsigtc van hierdie aangeleent
heid, en daarby kon hy aan die 
protestcrende opposisic vcrtcl 
hoc hy in 1946 voorgestel hct 
dat die kleurvraagstuk buitc 
die partypolitiek aangcpak mocs 
word en dat 'n gesamentlike 

nile pnrty-voordccl: met ander 
woordt' jy maak di..: verskillende 
partyc wat bier is daardcur los 
van die tirannic van die party
sweep .... Hy <die eerste 
minister) h<>t daardtc voorstel 
wat ck hl<'r gcmaak hct aan die 
begin om di<' sMk uit tc Jig uit 
die pnrtypolitickc arena en dit 
tc plans hokant <'n buitckant 
partypoliti<'k, <'k wil byna se 
met vcragting vcrwct·p . . ." 

Toe die wetsontwcrp vcrlcde 
wcck by die twccdc lesing tot 
stemming gcbring is, het vier 
V.P.-lcdc uit Natal, dr. V. L. 
Shearer, kol. 0. L. Shc.:arer, mnr. 

Vir Volkslede 
,Ons kan die toekorm; a ileen tegemoet gaan met eenheid , 

binne ons geledere en a ileen as daar harmoniese samewer
king is," bet mnr. J. S. Labuschagne, Afrikanerparty-L.V. 
\'ir Kliprhier, verlede week \'erklaar toe by 'n A.P.-vergad~ 
ring te Ysterplaat (Kaap) toegespreek bet. Dit was dae 
eerste openbare vergadering ,·an die party wat daar gehou 
is en daar was ruim 200 mense aanwesig. 

Mnr. Labuschagne het vcr
klaar dat die nuwe r<>gering aan 
bewind gekom het omdat daar 
'n groot mate van samcwcrking 
was en ons kon nog betcr aan 
bewind gekom het as daar gro
tcr samewerking was. Ons 
moet nic tc vee! roem oor ons 
oorwinning nic, hct spr. gese, 
want menslikerwys was die oar
winning onmoontlik. Die fcit 
dat die mccrderhP.itl so klein is, 
is miskien 'n gocic vingerwysing 
omdat daar gecn rcdc is om nou 
te kraai nie. As die oorwinning 
groot was, dan pet ons miskicn 
gedink dat ons aileen kan staan 
en dat ons die hulp van die 
Ossewabrandwag "11 Gryshemde 
maar kan weggooi. Aileen ver
sigtige samewerking kan ons 
aan bewind hou. 

As die Afrikanerparty hicrdie 
samewerking kan bcstcndig, dan 
sal die geskiedenis getuig dat 
die A.P. 'n reg het om tc bc
staan. \Vat ons doen moct ons 
met verantwoordelikhcid en ver
sigtighcid docn, maar ons moct 
onthou dat allcs wat vcrkccrd 
is nie dadelik rcggcmaak kan 
word nic. 

Dinge wat in d ie vcrledc bc
langrik was - ek tcdocl ons 
verskille - is vandag nic m<>cr 
belangrik nic: ons het nic mccr 
tyd om aan ons twiste tc span
deer nie. 

HERTZOGIS~IE 

NUWE NOOT 

Dit is 'n nuwc noot wat die 
Afrikanerparty in 1946 gedruk 
hct en as die party tcrugkyk op 
die afgclopc paar jaar, dan is 
dit duidclik dat die volk in sy 
brcll lac hierdie standpunt begin 
aanneem. 

Waar daar 'n wond is, is daar 
pick vir salf. So is daar plek 
vir die Afrikanerparty om die 
volkswonde te heel, het mnr. 
Laubscher verklaar. Spr. het 
danrop gcwys dat die program 
van bcginsels van die Afrikaner
party 'n erflating is van wyle 
gcnl. Hertzog wat dit opgestel 
hct met die groot bcginsel voor
op: Suid-Afrika eerste. Ons het 
skuld wat ons moct betaal. Genl. 
Hertzog het nie in die skoot 
van die volk gesterf nie, maar 
eensaam en as ons die betekenis 
van die strya van genl. Hertzog 
weer tcrug kan bring, dan bet 
ons al 'n groot dee! van ons 
skuld bctaal, het spr. besluit. 

Nadat daar 'n mosie van dank 
aangcneem is, het mnr. F. 
Hattingh van Ysterplaat aange
kondig dat hy die Verenigde 
Party bedank en by die A.P. 
aangosluit het. 

J. R. Sullivan en mnr. A. H. Mnr. w. R. Laubscher, sck
Eaton', nic daartecn gcstl·m nic retaris van die A.P. in \Vcs
manr die Huis ,·crlaat. Die Kaapland. het di-:! agtcrgrond 
wetsontwerp is dcur die komi- van die terugkcer van die Afri
tee-stnr!ium sondcr cnigc be- kanerparty en mnr. Havenga tot 
sprcking:;. 1 die politick behantlel. Ons hct 

ETE IN 
SENTRUM 

Hulle werk sagkens 

met u keel ••• sagkens met u beursie ! 

Probeer vandag 'n pakkie KOMMANDO! 

In Pakkiu nn 10, 20, SO. Met of sondor Kurk. ____________ ... ._ ______ 11Hll(>.4 

,Heropvoeding' 
Van Duitsers 

Gcvocl teen die Angelsaksers 
is vinnig bcsig om in Duitsland 
op tc !ani, nn dr. 0. Marais van 
uit Duitsland bcrig. Oorsaak 
hicn·an is die gruwelikc uit
buiting · dcur die \Vcstcrsc bc
settcr!J. As voorbccld word gc
nocm die fl'it dut Duitse steen
kool van die Ruhr na Brittanje 
uitgcvocr word t<>cn 15s. per 
ton, waarnn die Dnitsers weer 
Brits<' stccnl<ool teen 37s. per 
ton moct invocr. 

Een van die oogrr.crke van die 
b<'S<'tting wns glo die ,.herop
vocding' ' van die Duitsers. Hier
dic annskoulikc lcs in ekonomie 
sal scl<er gocd onthou word. 

sedert die oorlogsjare 'n pri
mere skeiding in die Afrikancr
volk gehad wat hoofsaaklik gc
gaan het oor die oorlog. Maar 
daar was ook sckundcre vcr
decldheid waardcur Afrikaners 
in twce kampe gejaag is. 

1\'Inr. Havcnga hct dit as 'n 
plig tecnoor die volk bcskou om 
op die basis van Hcrtzogismc 
terug ~e keer en 'n brug te slaan 
tussen Afrikaner en Afrikaner 
en Afrikaner en Engclssprckcn
de. 

Die Groote Schuur vroue
kommando bedicn op 1 Oktober 
'n etc in die O.B.-vriendskap
sentrum op die sesdc verdicping 
van die Groote Kcrkgebou. Kom 
gcniet 'n heerlike etc! 

Elke Woensdag word daar 
ook 'n etc in die Vriendskap
scntrum bcdien dcur die vroue
l<ommando van Papendorp. Per
sone wat clke dag in die stad 
moct cet, sal weeldiks bier 'n 
wclkomc afwisscling vind. 

~BRILLE 
Bring n oogarts se voorskrif vir brUle na oos. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOOUAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Kragtoetsing In I 1\laitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 

S V Besoek one of s kryf om Besooderbede. 

enaat ir ! '------------------------~--' 
Partypret 

Die rcgcring is die afgclope 
week vir die ecrstc kcer 
in die scnaat verslaan. Ter
wyl dic scnant die Begro
tingswctsontwerp in komitee
stadium besprcck het, hct 
die Icier van die Opposisie in 
die scnaat, sen. A. :M. Conroy, 
voorgcstcl dat ,.vooruitgang ge
rapportccr word." Dit hct daar
op nccrg<>kom dr.t die senaat, 
ten spyte van die haas, tot die 
volgcnde dag ' vcrdaag moes 
word. 

Die rcgcring hct 'n ncerlaag 
gcly omdat die president · van 
dle scnaat en die voorsittcr 
van komit<>es nic tydens die 
komitcc-behandcling van die 

DIE KIESKEURIGE MAN 
GAAN VIR SY KLERE NA 

omdat hy weet 
dat hy waarde vir 

sy 8eld kry. 

• 
SO PAS 'N UIT· 
STJ<;KENDE SNYER 
VAN DIE V ASTE
LAND IN DIENS 

GENEE.'\1. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 
bcgrotingswctsontwcrp mag I· ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Oiiiiiiiiiii;iiiiOiiii~ stem nic. .-
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WYE. SAAMSK.AKE.LING 
VAN KRAGTE. .BE.PLE.IT 

In 'n brief aan Dagbreek b epleit prof. L. J. du Ples!."is 'n gans n uwe 
orientasie van om; nasionale p oli tick deur die ~anu-:~kakelin~ van 
aile hlankes en to t ' n seker e m ate ook inheemse n ie-hlankcs vit· die oplos
sing van ons kleurvraagstukke en die beska~ing~ontwikkeliu~ van Afrika. 
Hy m een dat die huidige r egeringskombinasie die taak op born moet ueem 
om 'n dergelike samewerking te bewerkstellig wat nic <>t•slukking 
of assimilasie sal bctck en nie . 

Sy brie f lui:-
Noudat ons Atrikaanse poli

tieke nasionalisme homself 
eindelik verruimend beliggaam 
h et In ' n volksomvattende saam
werk-organlsasie en in di~ pro
ses 'n voorlopige oorwinning in 
die land behaal het, wat waar
skynlik met die aanstaande 
provinsiale verkiesing verder gc
konsolideer gaan word, aange
nome dat aile oorgeblewe on
nodige diskrimlnering verval, 
nou het dit dringend nodig gc
word dat ons voorsicning sal 
maak om die tentpcnne nog Y.'Y
er uit te slaan. 

·want ons staan nou voor die 
deur na die oplossing van ons 
kleurvraagstukkc en na die be• 
skawingsontwikkcling van Afri
ka as geheel en voor die nood
saaklikheid om met die oog daar
op Suid-Afrika alsydig nasionaal 
te konsolidccr teen die kommu
n istiese wercldgevaar wat in die 
Ooste sy magscntrum hct. 

NIE ALLE EN NIE 

H icrdie taak kan nlc dcur die 
Afrikaansc nasionallsme aileen 
ondernccm word nic, soos reeds 

Wil Skepe 
InUnieBou 

Planne word tans voorbcrei 
om 'n skccpsnyw!'rhcid in Suid
Afr lka op te r ig. Die bou van 
die skepe sal in Durban plaas
vind en die gedagte is dat vyf 
of ses skepe van 10,000 ton ge
lyk gebou sal kan word. Dit is 
moontlik dat daar reeds teen 
1950 met die bou van die skepe 
begin sal word. Die ondcrne
ming sal deur Britsc sowel as 
Suid-Afrikaanse kapitaal ge
steun word. 

O}UNS VIR PLESIER 

Maar vir persoonlike frisheili 

en betowerende welriekendheitJ 

i4 die antwoord 

voldoende gei])usteer is deur die 
reaksies teenoor die eerste skug
tere stappe in h ierdie rigting, by
voorbccld ten opsigtc van die 
stcm rcg van geklcurdcs. 

Gelukkig is dit ook nic nodig 
om die taak op daardie eensy
digc basis te probeer afhandcl 
nic, aangesien daar vir die enig
ste moontlike bcleid in hierdic 
verband voldoende steun ver-

P rof. L. J. d u Plessis 

Ons politickc • nasionalismc 
moet met die oog daarop sy Afri
kaanse ccnsydighcid wat hom tot 
nog toe noodwendig aangeklecf 
hct, afskud en homsclf verruim 
tot 'n alsydige Suid-Afrikaanse 
politieke nasionalismc wat daar
na sal strewc om nan aile in
heemse nnslonalitcite reg tc docn 
in onderlinge saamwerking. 

VERTEEXWOORDIGE~'D 

Kortom, ons politickc nasiona
lismc moet nou alsydig nasionaal 
vcrteenwoordigend gemnak word 
die Afrikaanse nyionalisme 
moet in voile Suid-Afrikaanse 
omvang aanne(·m. 

En die leiers van die Afrikaan
se nasionalismc moet daartoe die 
inisiatief necm, deur allerccrs 
die klcurvraagstuk tcr sprake te 
bring op 'n gcmccnskaplike 
Suid-Afrikaansc grondslag bo
kant die pnrty-vcrdcling wat 
die blanke bctrcf, en bokant 
di!' rasse-vcrdeling wat die in
heemse nle-blankcs bctref. 

Suid-Afrika wag daarop en 
die toelcoms van die wcrcld
beskawil'\g verels dit. 

k rygbaar is in die kringc van 
blanke Suid-Afrika wat hulle- STAATSTEU N 
self nie sal wil beskryf as Afri- ; 

kaanse nasionaliste nie, en ook in vI R 'LEG I 0 N' 
die kringe van kleurlinge en na-
tureile. 

GEEN OPSLL~G 
Maar dan moet bulle politieke 

saamwerking ingcrocp word, let 
wei: saamwerking en nic opsluk
king of assimilasie nie. En dit le 
op die weg van die nasionalc par
tye wat op die oomblik die oor
hand verkry het, om sodanige 
saamwcrking aan te bied, in die 
geval van gekleurdes, saamwer
king in d ie vorm van gcsament
like oorleg oor die belangc van 
laasgenocmdes. 

Britse L.·V.' s Wat 
Onsydig Wil Bly 

Die Minister van Volkswcl
syn het op 'n vraag in die volks
raad erkcn dnt die .. Springbok 
Legion" sc nywerhcldsentrum in 
Claremont 'gt•ldclikc hulp van 
die rcgering ontvang. Gcvra 1 

wat hy in die toelwms gaan 
doen, hct die .Minister gese dat 
hy n!c nin plnn Is om 'n vcr- l 
andcring ann tc bring nie. 

Kamp-Artikels 
Na Museum 

Die Vroucmonumc nt-muscum-
Ses lede van die Britsc Ar- komitec het die Bond van Oud

beidersparty het 'n mosic in die Gclntcrnecrdcs en Politielcc Ge
Britse lacrhuis ingedien wat vangcnes in kennis &estcl dat 
behels dat 'n neutrale blok be- daar ruimtc in die Oorlogsmu
staande uit Iande van die Gc-

1 

scum in Bloemfont!'in, bcskik
mencbcs gevorm moet word om baar gestel is vir artikcls wat 
oorlog te verhoed. Huilc wil in die interncrlngskampc gc
hc dat die saak bespreek moet mank is. Die hand-gcmaaktc 
word op die konfcrensie van I artikels sal hier ·vir die nagc-
Ryksministers. slag bcwaar word. 

DIE 0.8. as Sk akel 
Tussen Hollanders 

ontvang ten eidc mnm• met an
dcr op die hoogtc tc bly van toe- ' 
standc in Suid-Afrika. 

TREIN-APARTHEID 
LEI TOT HOFSAAK 

Sewentien pcrsonc, onder wic James Laguma, H. A. Naidoo, 
blankes sowel as nic-blankes. , Josepa Nkatlo, Moses Kotanc, 
bet verlede week in die Kaap- F. Carneson en Sam Kahn. 
stadse magistraatshof vcrskyn 1 Die aanklagtc teen bulle is 
op aanklagte dat hulle 'n bycen- diesel!de as die vorige. Ook 
koms van duisende nic-blankes hulle saak is tot vandag uit
toegespreek het wat byeen- gestel. 
geroep was ten einde teen die 
aparthcidmaatreCI op die treine 

A.P.· IN 
SUIDWES 

sowel as teen apartheid In die 
algemecn te protestcer, en dat 
bulle dit tewecggebring hct dat 
nie-blankes in wacns wat vir 
blankes afgesonder was, gcklim 
hct. Die aanklag teen die ecrstc 
tien spruit voor uit 'n vcrgadc
ring wat op 5 September plaas
gevind het. 

Die beskuldigdes in hicrdie 
geval is : 
G. H. Gool, H. A. Naidoo, D. 
M. Wessels, Z. Gool, F. Carne
son, G. L. Abrahams, A. E. 
Abdurahman, Zaycd Gamict, B. 
M. Kies en R. E. Viljoen. 

Hul saak is uitgestel tot van
dag. 

Pogings om takke van die 
Afrilcanerparty in Suidwcs te 
stig, bet die afgclope tyd aan
sicnlik gcvordcr, berig die Suid
wester. Die bind bcrig dat mnr. 
J. H. Cloete, van Kallnand, 
reeds kontak met die A.P.-kan
toor in die Unic gemaak het en 
daar word gehoop dat mnr. N. C. 
Havenga na die afloop van die 
Provinsiale verkiesings na Suid

In die andcr saak, wat voort- wcs sal gaan om vergaderings 
spruit uit 'n vergadering wat op te hou. Verskclc persone be-
15 Augustus gchou is, is die ywer hulle reeds vir die stig
beskuldigdes: I ting van tckkc van die party. 

VOL KSKA S-AA NDELE 
V IR algemcnc inligting word bckcndgcmaak 

dat daar nog 'n bcpcrktc aantal gcwonc VOLKSKAS

AAN"DELE vir inskrywing bcskikbaar is. 

V 0 L LED I G E bcsonderhcdo is vcrvat in 

die Bank se jongstc prospcktus, ckscmplare waarvan op 

aanvraag by • aile takke of by die Hoofkantoor van die 

Bank, Posbus 578, Pretoria, vcrkrygbaar is. 

V OLK SKAS B E P EUK 
(Gereglatr~rde Handelsbank) 

HOOFKA:-lTOOR: 

PRETORL\. 

BAN K IERS 

Nuus aan alle Leesliefhebbers! 

DIE VLAM-BIBLIOTEEK 
Teen spesiale verminderde prl'Se aan Intekenare 

'N REEKS PUIK NUWE 
AFRIKAANSE ROMANS, ENS. 

• 
ONDER ANDERE SAL VERSKYN 

* BY DIE STE RF BE D \'AN 'N YOLK-
deur l\1. J . Pienaar 

* ROOI VERRAAD - deur l\lagda Boyce 

Vanaf begin 194 9 sal 6 tot 8 boek e jaarlil.s 
l.'erskyn - almal met boeiencle lemas 

I NTEKENVOUl\-1 

AAN : Saamwerk Hulp'l. !'rt>n iging Beperk, 

( 

KWV 

Dat D ie 0. B. al heelwat 
belangstelling in H olland ge
nict, blyk uit verskillcndc na
vrae wat ons van H ollanders 
in die afgclope tyd ontvang 
het. Die jongste voorbeeld is 
bcsonder interessant weens die 
felt dat die persoon deur mid
del van Die O.B. in verband 
gestel wil wees met 'n Hol
landse Jeugbeweging. 

-- Posbus 1230, 

PRETORIA. 

-reukwaler 
EN 

-Iaven tel 
PROOUKTE VAN SUID-AFRIKA 

tn•t•te Suid-Afrikoonse Otslri~r~rr 
H. ). NIEHAUS (EOMS.) BEPERK 

Posbus 2108, Kaapsud. 
Posbus -4883, johannesbur&. 

----------------~-

Die brief is van 'n jong Hol
lander uit Amsterdam wat in 
Die O.B. gelees het van 'n 
Hollandse Jeugbeweging op 
Chirstelike grondslag. Hy 
skryf dat by al lanka! sock na 
so 'n beweging, en nou sal hy 
graag met die hoofkantoor in 
vcrbinding gestel wil wees. Hy 
wil ook graag Die O.B. gcreeld 

NUWE ·OFFISIERE 
Die volgcnde offisiersveran- 1 

dcring het in Blm•mhof kom
mando plaasgl•vind: Mnr. Jan
nie 'V!'nlzt>l hct bcdank as Gene
raal, maar bly 'n lid van 
die organisnsie. Mnr. Hcnnle 
Fouche is in sy pick aangestcl, 

Vind asseblief ingesluit 'n bed rag van 7/6 vir 'n 
ckscmplaar van u ccrstc publikasic. Ek ondcrncem om 
intekcnaar te bly vir die vollc jaar 1949, en om by ontvangs 
van clke bock die bcdrag vir die volgcnde bock aan tc 
stuur. 

• f(J 
NAAl\.1:: .............. ....................... ........... ............................... . 

ADRES: ......................... .. .......... .. ........... ...... ..................... . 

tcn\'Yl die I<wartlcrmcester, ·· ·· ........... · ......... · ...... .... .............. : ........ ·· ... · ............ . 

mnr. J. 1\lyburgh, nou ook sal l ~(Rllk ·~k~r van 0 PkVmpll!lrP d<nr dtUitlilt 'n lntti.Pnaar , .. "ord. By 
dien as Hoof-kommandant in onh·anltS \ "80 l'lke bot>k b•taal 0 ""'rull \lr dlt \OI(Pndt •• n. ...tour d:t' 

. intekf'n\-onn C~aam mPt '7Jfi \lr dlt' fff"'''t~ tH•t·k, ann: .,DI E (}.R.," 
die pick van mnr. Henmc I 

1 
)'. .~ .UIWERK urLP\ t;Rt .-'I(;l:>.G m:t•t :R k , t•ostu.., 1230, I'RETORIA. 

Fouche. 
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DIE VRAAGSTUK 
VAN BAL-BAL 

Twee soorte agitators is op die oomblik besig om die 
grootste vraagstuk van Afrika - die van kleurverboudings 
- so te bevroctcl dat dit soos geknoopte garing uiteindelik 
onhanteerbaar gaan word. · 

·Aan die ecn kant is daar die kommunistiese opstokcr 
wat in elke land met sy wig rondstap om waar daar 'n 
skeurtjie is, dit in te pcrs en oop te splyt ten bebocwe van 
Russiese uitbreidingspolitick. In ons land waar klcurver
skille mcer in die ooglopcnd is as klasseverskille sprcck 'dit 
vanself dat die Kommunis op hierdie akker sal saai. En hy 
doen dit dan ook met 'n kwistige hand. Waar die rcgering 
reeds te kcnnc gegec bet dat by vrocer of later aandag aan 
hierdic bcdrywigbeid gaan skenk, kan ons slegs die hoop uit
spreek dat daar nie lank mee getalm sal ~ord nie en dat 
die stappc wat uiteindelik gaan volg, in ooreenstemming sal 
wees met die beboeftes van die omstandigbede. Kom
munl!;me is nle meer 'n politieke filosofie wat in \ e rband met 
vryheid van denke gebring kan word nie. Dit is ,·anda~ 
'n oorlogsmasjlen In die hande van 'n magskliek met ~taah
persoonlikheld. Dit word georganiseer en bebeer vanuit 
een hoofstad as 'n besondere afdeling van die Rooi Leer. 
Dlt bet 'n s~ifleke oorlogstaak, en , ·erdien daarom om as 
sodanlg be\·eg te word. ' 

Partykramer 

Maar langs hierdie kwaadwillige opstokcr het ons nog 
~ic politieke opstoker teen wic dr. Malan verlcde week in 
die parlement te velde mocs t rek - die partykramer, soos 
wyle genl. Hertzog hom gcnoem hct toe by na hom as 'n 
vlock verwys het. Dit is die man wat geen oog meer bet 
vir die grotere nie. Sy wereld word begrens deur die \ier 
mure van die parlementsgebou. Sy stryd gaan om sitplekke 
links of regs van ,Mnr. die S1>eaker" en sy een groot , ·raag
~tuk in die lewe is die afstand oor die ,vloer" van die , huis" 
tussen hom en sy teenhanger. In daardie klein wereldjie 
wat se oppenlakte oorspan kan word deur 'n sagte tapyt , 
is daar \"ir hom nie 1;0 lets soos 'n volk nie. As hy dan ook 
praat van die , ·olk, dan ge...kled dit in die geykte term v1m 
,,die \ ·olk daar buite." \'raagstukke van , ·ol.ks- en lantls
om,·ang ken by nie. Die Haagstukke waarmee by te doen 
bet, is naagstukke net In soH•r dit sy sitplek binne die vier 
mure van sy wereldjie kan bein,·loed. 

Hy staan op een vlak met die professionele bokser. Hy 
· gaan nie in die kryt soos die soldaat op die slagveld om 'n 
saak van lewe en dood te beslis en die geskiedenis se loop 
te bepaal nie, maar om 'n spcl te speel - ,the game of 
politics" - - wat hy specl tcrwille van die pret en die bcloning 
wat hy daaruit haal. 

Vol gens Reels 

Dr. Malan het in sy toespraak oor die IndWrwctgcwing 
aangetoon hoc hicrdic spel deur die buidige 0p;->osisie gcspcel 
is. Toe hy in 1946 gevra het dat die saak uit die ,party
politieke arena" - die politieke bokskryt - gclig moes 
word, het die Smutsregcring dit verwerp - en volgens die 
reels van die spcl, mocs hy dit verwerp het, net soos hy nou 
as Smutsopposisic dcur die reels van die spel gedwing word 
om op sy bcurt weer tc vra dat die saak buite die party
politick verh.-f moct word. 

Toe hicrdic party aan bewind was, hct by bordjies laat 
verf om aan die treine op te hang sodat daar skeiding kan 
~om tussen blank en wit. Maar by hct dit nie opgehang 
nie, soos dr. Malan aangetoon bet, omdat die sitplekke binne 
die klein wercldjie van sekere beroepspolitici in gevaar kon 
gekom bet. ~laar noo dat ander dit ophang en die , goeie" 
beginsel sonder ge, ·aar vir daardie s itplekke toegepas word, 
is dit uit die bose. Noo word daarteen geagiteer en nie
blankes word opgesweep teen mede-blankes, nie omdat bulle 
enlge beswaar daarteen bet nie, maar omdat die spel dit 
' ereis. Soos die beroepsbokser moet by slaan om uit te 
klop al , ·ind by geen foot met die man daar \'Oor hom nie. 

Danr is seer seker kritiek uit te bring teen die metode 
van toepassing van die aparthcidsbcginsel, net soos enige 
menslike handeling nie bo kritick vcrhewe is nie. Ook ons 
bet dadellk by die toepasslng van hierdie maatreel daarop 
gewys dat dit ongelukkig is dat die uitsluiting net na een 
kant toe geskied. Nle-blankes moet ook teen die indringing 
van blankes beskerm word, anders verval die begin!»el 
beeltemal. 

Maar watter waarde het krltlek wanneer dit nie meer 
'n produk van goeie trou 1., nle en sowel regering as kritikus 
weet dat dit deel is nn 'n spel! 

Hoe kan 'n , ·raagstuk soos die , ·an ons kleurverhoodings 
ooit opgelos word wanneer die politieke masjien wat dit moet 
oplos in die eer..te plaa.o; 'n ,.arena" is waar die staat .. man 
vemeder word tot prof~slonele sportman wat Yerplig is om 
bal-bal te speel met landsprobleme! 

A.P. Sf SELFSTANDIGHEID 
Gff KOMBINASIEWAARDE 

Verlede week is die verdeling 
van provinsinle raadsetels tus
s en die Herenigde Nnsionale 
Party en die Afrikaner Party 
aangckondig. Ongelukkig kan 
die annkondiging nic as heelte
mal bcvrc·digcnd bcskou word 
nle. In die ecrstc instansle 
mocs bekcnd gemaok word dat 
gcen oorcenkoms nog berelk is 
ten aansien van die Vrystaatsc 
sclels nie; en in die twe<'de in
stansie moes gelyktydig bekend 
gemaak word dat hoewel die 
setel Mosselbani nan die Afrl
kunerparty to<'g<'lten Is tydcns 
die onderhandclings tussc-n die 
partye, die plnnslike besture 
van die H.N.P. W<'l<'r om die 
A.P. toe tc !ant om hlcrdit• 
setel te betwis. 

Dit is jammer dat danr nle 
'n geesdrirtige oorcenkoms in 
al die provinsies aangekondig 
kon word nlc: d it 100u die 
stem pt>l ~·an algebr le ondrrlingc 
harlelikheid baltl t rt•ffeoo op 
die H.X.P . -' A.I'. bondgenootskllp 
nfgedruk bet . 

O~TU:UJ.SG 

In die drie provlnsies waarin 
ooreenkoms tussen die partye 
bereik is, gnan die A.P. twintig 
setels brtwis. N t•t N'n va n 
bierdie llf!tt•l-. w ord tun., in die 
Prov in~oialr Rund tleu r ' n U .N.P.
lid vt>rh•t'm\oordlg - e n di t i" 
::\l os">t'lbuui. AI die nnd<'r setcls 
word d<'ur die Vt•rcnigde Party 
of die Arbelders Party vcrteen
woordig. 

Vnn die twaalf sctcls 'wat die 
A.P. In Transvaal moet beveg, 
word vyt verteenwoordig in die 
Volksrand deur H.N.P.-lede wat 
tydcns die jongste algemene ver 
kiesing op 26 Mei verkies is; 
ses dcur V.P.-lede en een dcur 
'n Arbcider. 

Net ct•n van die setels wat 
die A.P. op die Opposisle moet 
verower, word tans gchou met 
'n mcerderheid wat kleiner as 
1,600 is, nl. Boksburg <V.P . 
meerderheid 649). 

Konferensie Van 
Oud

Gelnterneerdes 
Die Bond van Oud-Ceintcr

ncerdcs en Politicke Cevangen('s 
hou hul jaarlikse konft•n•nsi1• op 
16 Oktobcr in Prcotorin, nn die 
O.B. verncem. Die vPrrigtlnge, 
wat om 1.45 n.m. bcogln, vlnd 
plans in die saal van diP Buit<•
muurse Cebou vnn die Unlvcrsi
teit van Pretoria. Pretorln word 
as die mces sentraal gelei> piPit 
be~kou omd!\t die nu·cste 
.,draadkouers" Transval1•rs is. 

Die Uninlc rand van die Bond 
sal ook by hlcrdle gelecnthcld 
vergader . Cedurendc , die nand 
word dnar 'n dlnee g chou In die 
Afriknansc Koffichuls waar
heen aile oud-geintcrnccrdes en 
politieke gcvnngcnes ultgenooi 
word. 

In die Transvaal kan die 
A.P. tans vcrwag om minstcns 
vyf en mecstcns scs sctcls tc 
verower. 

KAAPLA..'VD 

I n Kaapland word twee van 
die A.P.-setels tans deur H.N.P.
Jede in die Volksraad vertcen
woordig. Die ander dric word 
dcur die V.P. gchou en dit' 
klcinste V.P.-meerdcrhcid van 
die drie is 1,832 in Port Eliza
bcth-Noord. In Kaapland kan 
die A.P. dus verwag om twce 
provinsiale setels te verower. 

Politiek in 
Oenskou deur 

Waarnemer 

In Natal is die veiligste set1•l 
wat die A.P. gekry het New
castle, wat die H.:-; .P . tydens 
die jongste volksrandvcrklesing 
met 'n mecrdcrheld van 115 ver
ower" het. 

~"ET A GT 

Van die twintig setels wat 
die A.P . gaaA betwls, kan die 
party dus verwag om agt lt• 
vero\ver. Indien die party dnar
in slaag om mccor sctcls te ver
ower op die opposisic sal dit 'n 
skittercnde prestasic wqes. 

Net soos nou m<'t die pro
vinsiale raadsctcls was daar ook 
vertraging en onsckerhcid oor 
die verdcling von die volksraad
setels in die Vrystaat. Dit laat 
'n suspicsie by buitcstanders 
ontstaan dat die verhouding 
'tussen die H ... , .P . en die A.P. 
in d ie Vrystant nle is wat dit 
bchoort te wees nle. Die op
wekking van sodnnlge auspiesie 
is bcslis ontmocdigend vir die 
welslae van die A.P .-H.N.P.
bondgenootskap. Vera! in die 
provinsle van genl. Hertzog -
die vader van die Afrikaner
party - vcrdien die party 'n 
bietjie ekstra konsiderasie en 
die gcbrek daaraan val vreemd 
en onaangenaam op. 

OPPOSISIE-TAKTIEK 

Afgaande op die verslae van 
die verrigtinge in die Volks
raad blyk dit dat die Opposisi<• 
onafgebroke voortgaan om 'n 
gees van wantroue in die rege
ring en vrees vir die regering 
by die publiek te laat posvat. 
Hierdie wantrouc en vrees pro
beer die Opposisie aan te blaas 
uit hoofde van die sogenaamde 
.. ekstremisme" van sommigc 
H.N.P.-ministers en ander 
Brocderbond - L. V.'s van die 
party. Die Opposi.,ie wil bl) k 
baar ' n bepaalde komplrk~ t• n 
~· ooroordeel t een d ie rt•gt•rlng 
by die publiek sk ep - wat n ik., 
te make bet met reite Nl 

r eger ing1>beleid n ie. Dit is g~:· 

bi<'dend noodsaaklik dat hierdic 
party-politieke spel van die 
Opposisie verydel moct word. 

BET BORDJIES SELF 
LAAT VERF 

, Die 0J>)>oslsie hou tlie oog op partybelang en nie OJl 
\Olksbelang nle," het die Eerste ~linister verlede week ver
klaar toe by die Verenigde Pa rty aangeval het oor sy hou
ding teenoor at•a r theld, ,wat hy weet reg is, maar bevcg." 

Dr. :\falun hct dit gehad oor 
die aparthcid-kcnnisgewings wat 
die vorigc rcgering reeds Iaat 
vcrf het en van voorneme was 
om op die trcinc aan te bring, 
mnar wat nie gedoen is nie om
dal verskeie volksraadslede van 
die Kunpse Skiereiland bricwe 
nan die destydse Minister van 
Vcrvocor gcskryf het waarin 
hulle hom versoek het dat hy 
dlt tog nie moet docn nie, omdat 
dit hul setels in die gevaar sou 

stel en omdat dit allcrhnndc 
mocilikhede vir die party sal 
oplewer. 

,.Dit is nie ons wat die bord
jlcs laat verf hct nle, maar dit 
is die vorige regering'', ; bet dr. 
~tnlan verklaar. Hy bet die 
l<ammuniste en llbcralistc daar
vnn bcskuldig dat hulle in die 
ecrste plaas verantwoordelik is 
vir opstoking teen die apart
hcid-maatrcl!ls op die Kaap
se treine. 

A.I>.-1~\'LOED 

Tydcns die jongste algemene 
verklesing het die Smuts party 
hierdlc a spck van hul propagan
da tot hooftema ontwikkel -
sovt•clso dat baic von hul onder
stcuncrs bd10orlik koue rillings 
gekry het by die blote gedagtc 
ann 'n H.N.P.-bcwind. 

Hit ly JWNl twyfcl nie da t 
m in. lluH•ngn Nl dit• Afrikaner
purty u ., drtuor 'l t• n H•rteenwoor
d igl'rs vnn Afrikaner gematig
h••id l{t'\~t·ldig baie daartoe by
gt>d rtt bt•t om d ie Smuts-party 
.. e rillt•r -prOliUJCUilda te ont~oenu 
t•n om vt>rtroul" te wek in kringe 
l'-1U\r die S m ut .. -propaganda 
wuntroue ge aai het. ~adat die 
nuwe rcgcring aan bcwind ge
kom het is die vreeskompleks 
by bale Smuts-volgelinge enlg
s ins tot bcdaring gedwing deur 
die geloof dat die aanweslgheid 
van mnr. Havenga in die kabi
nct sal vcrhoed dat dinge so 
dol aoos kop a! sal gaan. 

WAARSKUW~G 

In die jongste tyc hct die 
Smuts-propaganda 'n rigtlng in
gcslaan waarin veral vir die 
Afrikancrparty 'n waarskuwing 
te Ices Is. Die Opposlsie-propa
ganda beweer tans dat die 
Afrikanerparty tot so 'n mate 'n 
afhankllke werktulg van sy 
bondgenoot die H.N.P. geword 
hct dat die party nic durf waag 
om 'n cie l'n selfstnndigc be
lcidsrigting in tc slnnn nie -
met die gevolg dnt die \'crtrouc 
wekkendc gcomngtlgdhcid van 
die Afriknncorpnrty nic 'n self
standigc faktor in die rcg~:ring 
is nie. 

Dit is my oorwoo mening 
dat die Afrlltanl"rpnrty onmid
delllk op hicrdie propaganda 
van die Opposlsleparty moet 
reagccr, en wcl op so 'n wyse 
dat hlcrdle kldnercnde aanty
ging nan d ie kaak gestel word 
in sy nanktc onjulstheid. Die 
bcstc ~clnngc van die regcring, 
van die naslonale Afrikanerdom 
en vnn die Afriknnerparty self 
vcr1•is dit, Ek wil nie spcsi
Cieltc kwcssles nocm nie - dit 
is die taak van die leiers van 
die Afriknnerparty - maar ek 
wll In die nlgemccn se dat dit 
m.l. nodig Is vir die Afrikaner
party om sy standpunt duidc
lik en onomwonde in die Volks
rnnd te stcl ten aansien van 
kwt•ssles wat aldaar tot stryd
punte tussen die groot par
tyl' ontwikkcl word en wat 
gcvolglik gemoedcre in die 
land ~:aande maak. Aleen 
dcur so op te tree kan 
die Afrikancrparty sy selfstan
dige identiteit, sowel wat be
trcf sy organisasie as sy bcleid, 
bo aile twyfel handhanf. 

SKIL\'In.· 

SKU. \'It\ • II.\ \R\\ ' ' 'n n nu. ver· 
' • ordlg va n k oolteer met kiApptt

IPH iaal vir lnbe~mse kllmaau· 
< :..o.nde. Vot'd en reln lg k opvrl • n 
hare en gee barr gesond~. nntuurllke 
kleur. By Aptekt-ra. l.lanshaarkappera, 
Damn koonht.dsalono en lla ndelaara u! 
lt•·)nMI ''"t h...,., K ou•p•tad. (11 

GROOT SENTRALE 
FEES 

T entoonstt•lli ngst (•rrt•i·n 

CRADOCK 
SATERDAG, 9 OKTOBER 

om 10 vm. 

e MIDDAGETE 
e BOERESPORT 
e BRAAIVLEIS 

Toe-.Jlraak : 
D r. J .\N STEYN, L.V. 

Hooftoe-.praak: 
Dn; KOJ\I~IAND..\~"T-

Gt:Nt:R.\.\L, om 
8.].) nm. 

Almlll llltrtlik W elkor1 
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DIE O.B., Vi'OE :-.JSDAG, 29 SEPTEMBErt 1918 BLADSY VYF 

~TORMJAElRS OlF 
JANSAJLliES.? ISoos ?"!. L~~~r~Ji ~JLOJEMJHl@F JHI«llU «).IBt.-JrDAG 

D1~ ~•en 
Dit• l<ommando \·an Bloemhof 

lwt op 18 !5Pptember O.B.-dag 
g-l'11ou in die Bioskoop-s:::al. 
Genic. m e\·. A. \\"cntzel en haar 

I hdp:>tt!rs \'erdicn aile !of vi r die 
i\[nr. Dirl< Hcl"fzog, Pretoria, dan sc ck dadehk ,ja" daarop D.# 0 t hl•t•rlik£' vernr::;ings. Daar is 

:o.l;ryf : .. Party mcn,;e word me maar dan \'Oeg cl< by dat diC I ~©m m lUill1l ns e H7 gein. Kcnmcrl\end was dat 
gcbor e nie, hulie wor d gclnnu- 1 hon~crdc. en duisende lamsakke I bnw nic o.B.-!ede in 'n gees van 
ric.'' So hct 'n maat van my en jans~hes nl!tsoveel, en mccr, liE !111 'VI a~ lb>«» B1l de welwillcndhcid die funksic 

'\"OCr n \·cr.skrikHkt' ~tryd \\":tar 

ooreenlwmstc .. n partye nie :<al 
tel nie maa1· die \' UUrsla~ v:tn 
SUIWCr bla nlte hlocd. Ccnl. 
Ht•nnie Fouche wat die vcrri).(
tingc g(_•lt:~i ht.:l , h t·t ulgr·r \\"at 
mu gehl'lp h..t bt·dank vera! 
hoofkomdt. \'an :\"iek• rk Ln 
genl. Hl'rold. alhei \'an dH.• l'tand. 
vir hul tnspirt•rcnd•: lOl•sprake. 

ecndag gesc van 'n hl·:>ondcr I Jcwens m gcvaar gcs tcl en ool< I OnllLrstt•un hct. Tc oordclc n:1 
dooicr ige drcl wat~nnce on:; lc vN·ongcluk het dcur hullc ,·er- :\lnr . ,J. Tn•u1·nicht, ,J nh•uuu• ... - dk• "'Ocit• gees wat die dag gc-
docn gchad hct. Professor S. suim om op tc tree teen mis- buq:- :-, l;ry f: Is diL nil' hoog tyd · herr: hct is die O.B.-organi- _ _ 
P . E . Boshoff hct ·11 dcrgclilw dude tydcns d ie oorlog gcplccg. dat ons l\lini:.tcr \'an Arbt>il.l I sa:;ie lcwcn dig. I 
gcdagtc uitgcsprecl< oor icmand en tewcns teen d1c hcle ramp- dcur-tastrnde ondersO<'k bd100I'L ,. 

andcrs wat hy bcskry f hct as s::d igc br oedc rmoord. wat be- in tc stcl aan~na.n de l<ommunls-~ T OESPRAliE § lA~ 1M~{ ~A (G 
,ongencig tot enig kwaads en !<end staan as d1e Twecde ticsc bedrywJgh cdP van ons 
onbekwaam tot t•nig goeds." \Vl: r cldoorlog. As daa r gccn \'akbondc nie'? Mens wonder of Hoofkomdt. Van Nickcrk hct ~# ~ ~n ~n ~ lhl 
Mcnse van daar die slag sou Stonnjnt•t·s w.as nic dan was die tyd. nic.ln.nkal anngd>J·eelt I gesC:· die viering van die ticndc 'iJ f?'dU\1 IJ. o~oKo 
nooit St.ormjacrs gcword hct m.c. dan.r nog dm;;en.ctc mecr JOng: I hct om l.n dte tnlernC' sal<t• van verjaardng van die O.B. is 'n ~ li: n n. n (("'_ 1~£1 b). ~. 
Die Stormjaers hct geglo In Afnlcancrs gedwmg om. h ullc . besture In te gryp Pn dl<' .val<- bC'\\'YS dat. die organisasie gc- .,»f.!::. LIW ~ nvyo-q ~ 
Jewendighcid, of 'n .filosofie van blanl<c broers te gaan u1tmoor bonde op 'n gt:somlc bas1s t.c J kom het om tc bly. Die stryd 
aktiwisme' as ons mccr gelyke terwillc van Ceneraal Smuts se plaus nie. "t:durcndt• die oorlog was nic 
taaltwalc wil rook. Hullc sondes oorlogstydse vriende . . · .die Dit is darem al t<• wa;.r wat ;OSt't't' •

11 
ter ugslag nie maar 'n 

was sondes van docn, maar n~t· Rooic:. wcerskantc ,·an Dutts- 1 d~c K.G. ccnmaal aaJ~geh,wl ht:.~ suiwering van die organisasic. 
,·an nalaat nic; vcrgrypc, m<· lane!. U!t . The prob!,•ms ol LC'nrnsm Daarom !<an ons in broeder-
versuimc nie. Dat daar mi.s- I dat die kommunislt• nic sal liefde ons leu::;e uitlcef. 

Itulil'll die !J() SujH'r\ l"•l in goo, 
\ :1n die .\mt•l·il<aan-.c lu~:ma~: 

wat non in Britt:,nj•• j.., nH't 
atoomhnmnw ~;l'la.ti won!. ... t.1an 
hul:e ,..I,J:tnkra~; ~c·l~l• ••an 
~!1.~00 \'lic•cndt" \ ,•-.tin~ .... wat ,.:.-
durerul•· dit• J::a..,(e ourloJ.:' ~;e

oruili is t.•n nu·t :,:-,'\\Hilt' plof
·,tO\\\H' IJt•hmi \Ll', lu·t ):1'111. 

Carl :->paat7, ,·oormali~<' hoof 
van dh• ,\llH'I'il<:ullhC lugma~ in 

dade was sal niemand ontken ,.Lnat hom wat sonder sonde skroom om van wapcngc-
nic. maar dan moet ons ann die is die ccrste steen gooi .. · · · weld gcbruik tc maal< om hullc 

1 
Cc·nl. Herold, hoofsprcke1· vir 

anderkant onthou dnt die enig- daar<>m wil ek niemand vand~g r doc! tc bercik n~e. Vcrgclyl< di(· dag, hcl \'Cntl gepraa" oor die 
ste manier om nii<S te ver- I clit ltwahl< ne<'m as hy .sy pllg maar Pole, Ts]ego-SIO\\ ai<Yt nyl!l'idstr·yd van die . Afrilmner 
brou nie is om nooit enigiets Le!'noor sy \'Oll< ver:;mm het c.d.m. t•n r,t·se dat gctalstcrkte nie 
te doen nie. En die Bybel-,tydc•ns dit· . oorlog ~ie. Elt. was I E k dag cl:.tn hk•rdic ts 'n d,·m?- Jllis nodig i:, om icts konlcrcets 
oordccl oor hicrdie so~rt van s~lf gecn lid van d1e StormJacrs 

1 
luaticse land wnar .kdc_ '·.an .n I \'Oort lc bring nic ; dit hang ~f 

negatiewc deug3aamheJd Juy me. Ener:syds omdat ek bcter I vakbond !;ondt• J· dls ltnmtnast<' van d•e gchalte. Dit maak me 

ons in die gelykcnis van die I n.1y monel as my vui ~ lwn gcbr~ tk hulle v~rgnderin~s n:ag hywoon 

1 

saak \\'Utter rang jy bcklcc of u.,. het cl:!:~t·:.t. an t~PI!•.\OP'~ t!at 
man wat sy talent bcgrnwc l'n mcer weet van n pen as 'an 

1 

maar dtt lyk me d1e gcval te uan wnttcr party jy behoort me, ' n nwth c·m~o.,1no, n u.ll-·· l.ttu 
het. . . . 'n ,appcl'; andcrsyds omdat e lc wees in seltcrc val<bonde in uic blocd in jou arc tel. Hy Juy \' all \l:tt <lit ht·tplct·n a-. in 

van ld cinsaf maar 'n bang Johannesburg nic. Kyk maar I hct ook gcpraat oor die In<lil:r. l a:~:mwrl<in::- J.:l'IH'\'111 '' urd dat 
As daar mensc is wat \'OC'l datI mannctjie is; maar om die op- wat gcbcu r h ct met die ldcre- en naturelle-vraag::;tul,ke wat daar 1.\'llt·u-. dit• oor·Ju,. unoit 

d ie Stormjucrs lewcns in gcvaar trcdc van' d ie Stormjaers h olus- wer kers. annsluit by dit kom m unistiese 1 m <' l' r . :l'o .3,~00 \'lic·cn !to ':"~tin~;., 
gcstcl het cleur h ulle optrcde b?lus lc gann ~fl~cur n~t omdat Gccn wonder ctnt ,.The. C unr-1 gc!V<Hi r, wat die gansc blankc- ooit ~~~ Ulllbl~n~<l ~;dmul~ ~~a-. 

d1t ,,gcwelddadJg' was, IS om t e d ia n '' van 17 dc:scr bcng oor dom brdrctg. Daar le vir ons 1om d.c· \'CnHu·,t•ut: t•· ~n:u lilt' . 
misk cn dat handcling die ,,·esc Fascism at the hack-door'' nie, 

.\merilw, \ •·rklaar. 

JONG SU:UNS 
OP BERMUDA 

\'Un !ewe is. \ Vat mens OOI<al I ~~·ant cnigc icts wat [('Cil lwm-1 r 
I 

teen hullc mag se, die R cbellc munismc is, is mos nit• dt:mo-
in ons gesld<"denis, by Slagters- Juasic nie, maar faseistnl'. J l • 

I 
nck, tydens die Engelse oorlog,l Nou !<an ' n mens mos ook 
in 191'1 en in ons laaste .Rebel- brgryp waarom lwmmunil;tc so ' I 
lie sonder gcwere', het die ge- l teen die O.B. is, want is ons nie 

Yan m!'lr. A. J. Dippcnnnr, wctc van ons volk wal<l<er ge- die cnigst.: buitl•parkmentcr'' 
Badfontein. Bethulic. h<.>t ons 'n hou en getoon dat sy hart nog front teen hi<'rdit aam·aJ uit 
portretjie ont,·ang van 'n grocp reg klop. En as geheel genome :\1oslwu nie? 
}\rygsge\'angencs op Bermuda lll't hulle optrcde vecl meet· 
tydcns die Twel'dc Vryht:ids- Iewens gercd as Yernietig. 

PLUIMVF,r 

JVIoorreesburg 
Presteer 

l>l .1-- Tlf~ t: .... t~RY 1"1":\Pl J.:Jl - ' lr u rwr.•monhhtl h etrr·t ·,rttuult•u.,lc•, uf v :r 
ldc.•.n (lrt••;t·n 1Jit;:, l~a u 11 ' r-lrrHI•·. U .t 1\U" """ m in - Ult 

fH•h•k('U .,,, , .",-.; , .:'\('tJit'" ,,·rr•al ... in n.~=H"''l,Hl.t· d''" 

* .. E~c.·rlun \\un•. '' Jig h lou J)aJIJf'l" 
•·hru.ll (mN l•YIJ:l!'=~(.· :de kr, ~; v~rtl:" ) 

\ ' II ' :t1 1("(!:& 'l Ji:-•' 

.. l",•h•r.,lluro;:- lH.:JfJ , .. h~ h . ·,u o{ ~ry ~ paplcr Die rq:u~ 
pap:~:- \ ~ r u Jtn•.d:p!1J.;.:-; en b"·da::.,t-~ : n~o:s tnH:t. IJ>JI:l.R,., ndc 
h .,•vert•:} . . ... . .. . . . . . . . . . 

•• n,n·l:.n \1.111. ·· U;l · ·r .... ~~aa~vol:l· p:\pk: , n \\'.· . t.:ry" 
}-~ .t uf B;-!: · ~, - \'Jr f .. :n•• .n'!•k t.· !J!'t~ ;~ntjic:s (rr: .:t 
t1 ~ u:dl.' ;;. - v\:r~c) . . . • 

BJ::!"'l'I':L \'.-\.'-" : 

:t f. Jlt"r 4ftH I,, 

4; , . rwr tlun .... 

11· th·r d~"''· 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Tt'ICfOOil :.!- iO'il - Groot.· n(•rl<g!'h<•U K:\ ·\PST AD 

1< .-\ 1.1.1, ~ li R\ FB F: IIll£1'T>:s \ OOIUl.\IIIG * 

oorlog. Ong;elukk1g wat dit te I 
dof vi1· 'n lmcrant afdrul<, maar ' 
dit be,·at nie mind('r nic as vier 
jong scuns wat na sl<atting j 
hoogstcns 14 jaar oud moes ge-

wees hct. Die groep het 'n koor I IU.Ell8 en audor l'UOOUI'TK ..,... 
gc\·or m onder leiding van ds. .., otuur b. 

Ul3 l!le>IO l'lnnt> OOJ 0 J!L IJlM 'f .... 
Die Os!ot'W:tbrantlwaJ.:' van 

:\I oorr<•e..,bu rg hct t1 i c• mo oi IH'- J I-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ I dra)::' \ ':tn £11!1 ingt• ... anwl md l1 tl 
Van B!crk. .. Vandag nog dink 
el< met dankbaarhcid tcrug vir I C. M. ELOJt'F EN KlUE 
wat hy in daardic tyd vir ons <llAlmll.> Dt>ll 

1 O.B.-cb)::'. Daur lwt pragtlg•· 1 

samcwerldng gl•hpc·rs en 1;ra:1d- 1 
wagte en offisiere was b;ti1· 

bcteken het," sluyf mnr. Dippe-l lfOtmUAil!I <Poobu.o 718J)> llf~m"to• YWCJ'ig . I 
Genl. \\' . R. Laubscher, voor

ligtingsoffisicr van dh· . o.n. in I 
\Vcs-Kaapland, hct die !t:tn\\' l ' · 

siges tocgcspn·l•k er1 die toc
komstaal< van die 0.8. h•·han
del. 

naar . 

om 

0 ,.Elt h ct my huis vcrfraa i! " 

0 .,EI< !;a n nou die tcmpcra
tuur van my komiJUi!. be
IH'er !" 

1!1 .. Ek bc~Jl:t:u IJra ncb tor, tyd 
en cncrgie!" 

~~ . .. ~ --..-. ~ 
~E: .. ~o g<'luig- die ~:cluld;igc 

ihlcrs vau di(' IIC~ 

IJ~)fl~.~~ 
' ~ . . ' . 

. . .· ' ·' .' • j; .·, . I 

i))) 

~S> 

LUUKSE r\ANHOl'I>END 
STEENI{OOLSTOOF 

BRANDENDE 

§yk©IUIS<e ~ !i1l 

11 
VI @edse~ pak~<e 

Hot: di<' stu ,:r van vo•·•lsel-

1 
pal•kies na Britlanj<· misbruil< 
word. het d:tc afl.(dope \n·• ·l< in 
Britcanje aan die li~ ~~t-l<om toe 
Jacl< Lewis ( Yoorhl·t·n Isaac 
.\ucrbach ), 'n t .... kstidhandl'laar 
en voorhel'n van Johannesburg, 
skuldig be\ ml.l is op aankla" c.lat 
hy die docu1w onlduil\ hct deur 
sykousc us ,.\'Ocd-;L' Ipakldcs" lc 
vcrsend. Hy is <'eroorclt:c I tot 
ne:ge maandt: tronl\slrut en IJl'· 
boet met £1,208 of drie maande 
tronkstraf. 
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HH!ElRDUlE OJE VRA KOS 

.Bcstude~r d ie UJ'Dtu:s n:.so~- K<::<~JEHK!o. 
'a.n c :,. FTRE:co. s o.:!oend t• sn! u mtr:~ 
hoi': gr oot.. di ~ \'Oor:o.pron:; ~~. wa( dl<" 
l-'IRECO nnn hU IS\'rou~lb be.ar g, ll :ordlc 
lttuksC'·!'toor W·:>rd 1:1 K anaU.t vt:n·o,nrdtR 
du.ir d11 !li~:,·'. ·~· !:lbr~t:>k ill d~l' w (•I t l J wnt 
~towe ma~lk r:n; t d !e Olll.:t'~WC"Iln ;trd~ 
DUBBE! l;; BO-PL.•-"1T t·n BfUDGF W .\LL
b• ~~.n~:..!'- \'an h:: tc bf·!tt·er . D.1 a.r ?. :t .. • ' ' :r 
n o~.t i>i\. · :aic bc ~ ~:tnn.: \'2n tvd, ,:1 •:( ~ t•n 
mor~tt:: so·.lel a\ d :(· verst kt · J'lll~ \' ~m St!· 
slan~dc r~~ult!lt~ :~1e:. u kooi: - .~ :~ bn::.~o·e:~ 

A.V .B.O.B. 
I 

Lykbcsorger s, Grn.fstcenrnnlwr~, J 

B cgrafn i "verse kcrnar s 

Bloemfontl:' in - Pretoria 

151 TakJce 

0 Ell;;e twec minute n w dag het icmand in Duit..;la nd 
\ ':lit hongcr gcsterf. 

0 Dit het gister , cergis te1· en Ycdedo maancl ool< 
gcbcu•·· As u nie help nic, sal dit aanstaande 
maand ool• so wecs - misldc:1 erg1•r. 

0 U b) drac aan G !!:LO, \'Ocdselwart', ldl'n', -.lwl'ne 
I'll '' ol ){an dubenede lewcns red! 

Sttt llr u bydraP~ awL Ll lwoflwntoor·: . 
Lc: o ;> ~ e- J!" •~ , ,t. ko,;: r\J!:'!'!:~ 

0 S~:r;·f \'andn~; no~ om 1.i 
~ra:.:s bros~ u:c • 

TOO:\'ICI\:\IER en Pakhu:s 

en ELEI\.TRESO tl't).) Ltd.. Yoortrckl>crweg 30, 
Foon 9-7223. BELL VILLE. 

ll.tnd.c~"":l\.rac.:" . . . ~~t:; • C.\PE TR.\ DI. <1· J;o.;H.s1 :111'.1" l CO. (P11:.) 
=O.u,ur.y . L TJ). 

Foon '!-.>:;il l 'osbtl' .. 1811 K a a Jht a d 
.... 

:-: J :· r.~ t: ·lf.l ::J-:3:.~ ~ 'J-_ 

l{:\1)1()1ri~()~J(:S 
(A. l'erold en 1' . Brink) 

Vi r herstel en koop van 
ELEii'fl!lt~SE ,\l'J',UL\.-\T 

(Ondern••em ook yskashc rslcl
werk, ankerontwiklwling en ll: 

I van Jcabcl:; in huisc en 
fabr:elw 

H oofstr a a t BELL\'U..Ll~ 
F oon 97-91 1-t. 

D. \ .H. \ . - BLOEDSTK\.A T 161. Pt·t>toria 
IL\.H.:\. - HOOPSTR \.\T IO:lB. ;,aapstad 
D.:\.H.A. - HIPPO-GEBOU. PrmlLH:('r:.1raat. 

Pot·t Elizaheth 
0 .\ . ~ .-'\oodleni!.dn~,komitec, Ali"ah.rraat 20. 

Blo~em fon tt>ir~ 
Johan:te!'hnrl!"'e ~oodlf'Hil!ingskom itcc•. J u!a

straat 90. Joh;..:!mc:..hw·g __ I 
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BLADSY SES DIE O.B., .WOENSDAG, 29 SEPTEMBER 1948 

TABJ.EF VIB GEKLASSIFIIIEERDE ADVEBTENSIES: 

Gew is N ie Bu ite 
Sy Kennis 

Hlllsboadrllke K~llJlUg-lnt~e: 
(V~rlowtng, buwellk, geboorte. sterfgevat, In memoriam, getukwenslng, 
~ns.) 1d. per woord; mtntmum 3/· per pla.ing. Voorultbetaalbaar. VIr 
herballop 2li ~t. afelag. 

VERBETERINGS IN 
NYWERHEDE Bandetudvertensles: 

Eerete plastng, 2d. per woord. VIr herballnge 211 pat. atetac. Oudheidkundigcs het 'n I<OP· 
IDtd<eo,etd op ,.Die O.B." <versk:vn weekllkll: 12/6 per jaar of 6/8 per I been van 'n vrou in Engeland . . , . . . . . . • . 

8 maande. voorultbe~tbur. stuur advertenslegetd, be~telllngs, en tntekeogetd td k t 3" OOO • el d ., Du• regenng het n kormm&Me 1 SIC, WIC se verslag tn d1e pers IS. 
on c wa ., v, Jaar g c c t 1 t tl k m t D' M:' · t h t gt k oa vooasuo (t:DMS.l Bl'K., Poebas uu, Kaapeta4. gel ewe het. Ecn van die wctcn- ~ ~ange;; e wa on ers~e oe 1e. 1ms er e c. cr se ere 
k l'k h t k 11 utstcl na nywt>r heulsw<•tge-- memngs omtrent dte verbete-

DANKBETUIGING , •••••••••••••••••••••• ~· ap 
1d~s be d h 

0
d egasl va~ wing in die Unit> omdat <lie be- ring van die Vaklcerlingwet. B y 

D •e Ul k d:~ ~~r;g: "~~~n d~; eY:to~ ~~~- staan~e toe~otand nie bevredi- b et geHf> dat tlaar ' n herindeling 
AI die olllslere. brandwagte en I ,.,. ee " b y t " . y p s gend I!! nie. van bedr ywe sal m oet w ees m et 

kommando'a wat tetegramme en br;ew·• se ewoons er voorsten. y di . h . I. tw'kk 
van gelukwenstng met my vrr)a&rdag In Oe"nskOU was 'n ltapteine of toordokter 

1 

Die opdrag aan rlie kommissie . e oog op nyn er Cll s~n 1 c-
op i Stptember gestuur net, word c . th f H k . raalt onder meer die wcnslik- hng. Hy beoog o>Ok n k orter 
hartllk bedank hlermee. - J. .>.. n lS on oo . aar op IS . .. . ty<lpf'rk vir d ie opleiding \ '1\D 
SMITH, A.K.o. 29/9/lB •••••tttttttt4 doclbewus tusscn rotse begrawe. held van koordmerende lone en . . .. 
BOME, PLA..~TE EN SAAD ~ Wat meer is, dit was 'n gods- dicnstoestandc, masjineric om v31kleerhnge,. en dte opletdl~g 

Goewennenteceaertlii~J'Cie Groente
eaad: CbaDtenay Wortels, 10/· 
Detroit Beet, 5/6. Skol'lllt'fl: Klein Gem, 
8/·; Lang Wit Bos, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/6; Pastelpapoentjle, 8/-; Tom 
Watson en Wonder Waatlemoen, 12/·; 
Blaarslaal, 17/6; Marblobe Tamalle
t'llad. 3:1/·; Suiderkrula eo RellMlce 
Blomkool, 16/-; Spltzkopkoot, 8/- per 
~nd. Posvry. K.M'.B. - PRE..\liEBS, 
P .K. Sehoemanshoek. 

PATATBANKE.-Sesmaande 83 lb., 
7/-: 3·maande 83 lb., 8!-; sesmaande 
toppe, 8/- per 1,000; eteggies reg vir 
plant. s~·- en drl~maande Borrle, •6/
per 1,000. Oelewer Serpentine. K.M.B. 
Tevredenheld gewaarborg. - B. H. 
GEBBEU (0./an,), P.K. Hoekwll, 
George. 2817/TK 

\' ut.; GESERTlt ISEERDE GllOEN· 
T£ .... \ \ D: Chantena-y Wortel, Detroit en 
Eglptlese Plat Beet, 7 '6 lb; Tom 
Wauon Wonder Waatlemoen, 916; 
Hubbard en Langwit Bospam~en, 9 
Grrenrenst Saaderte (minimum :1 lb.), 
1/· lb.; Beauty Tnmatie, 30/· lb., 
9/· '1 lb.; Vroell Kaapse Plat Ute, 
9/- lb. Unle Posvry. - Kant:<> Saad
kw~kfnJ, Posbus 107, Oudtoboorn. 

8191TK 

GEl\IENG 

\' \ S'S CON<'ltETE J'RODU('TS 

.\ LJ,ERL£1 - Waterspoel r~ooi•tel· 
aela, vl~rtej!l.ll en )Z:epolltot'r<le ter
rauo·kombul•opwn•ta!els rn artlkels 
estwnateel vlr gerier, higii'n~ f'n net
h~ld. Volle be•nnclerhede okrywe :
V \ N • S COS('IUoTE PR0Ul1C'T8 
u:D~IS.) BI'K., Potgieterstraat 2~8. 
Pre· oria. 3/12/TK 

MEUBELS 

Mt:tlfiET.S. - Beter meubels teen 
bllllker prysr. Babawaentjtes, stoot
knrretjies. drlcwlele, linoleum•, tapyte, 
eoa., ook ally<! in voorraad. oeen 
Kat&logus. Meld wRarin u l>elangstel. 

\ hSER-,It:t DELS, Langstraat 291. 
Kae.p•tad. 3/12/11 

RADIO 

LOt'W t~~ LOt'W, die Beroemde 
Radio-lngenlturs, Stasi~weg, PAROW, 
verkoop en hrrotel Radlo'a ep Elektrit>•t 
Toestelle. Cereglstreer<le Elrktrlsiteits· 
aannemers. ~'oon 9·8435. 

Vir die l>esle en duldellkste luid· 
oprekerdlenste op enige plek. asook vir 
veroterkers. ltlidsprekers. mlkrorooe en 
parte - groot en kletn!landel - skryf 
aan: r. u. i'>\ll'T~ R\IHO (t:n;~ .... l 
BI'K., Hooratraat 287, Paarl. F~;,:J'is 

TE KOOP AANGEBIED 

Sl't:t:!l.\ \ RIU£s - 10 Sp~nvarkles. 
Groot awart sOe en g~reglstrerrtle 
wit beer, ft·S weke oud. 30/· stuk, 
gelewer Tarkastadstute. S. Hek~•~. 
Klelnfonteln, Tarka~tnd. 29/9/2B 

TE KOOP 

,.ATI,A'l" - vrng-motorbakke, sleep 
waeM, druiwebakke, ens., gebou na u 
bestelll<g; asook d1e verpakking van 
meubels. oprlgtlng van kantoorr&kke er 
-arskortlnJ;S; die bou van houthul!•' 
(,.bun~;alows"). In kort, enige aoort 
houtwerk word ondt'rnct-m en UitJ:tvotr 
deur •n deskundi~:e vllkman. - Raad
pleeg NIC'I{ N££TUUNO, Lady Grty
straat, l'aarl. l'oon 126~. 

sot T. - Bran<lwagte, ek vra u 
vrlen.tellke ondersteunlng deur van m~ 
aout te beotel. A.1. 80/·; sneeuwtt 
no. 1, 70/·; wit no. 2, 60i ·, per 
ton vry gelaal aoutwerke. Adres: 
Komdto mevr . Murtle \'entPr, Possak 
no. 4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

25/8/TK 

STEEN"AAJOlA'U1El\'E. - .,Kleine 
Wonder" vir die maa-k van atandaard 
grootte eementstene van 9 dm. x t li/16 
dm. x 3 dm. teen £30, of £20 aonder 
voetstu.k:. Luukee modelle teen £5 
ekltra. V.o.s. HopeC!eldstaele. Han
del•navrae word verwelkom. Om be· 
eonderbede en lllustrasles skryf aan: 
Kleine Wonder M.,......asJie~ (S.A.) 
Arentskappe, Poebus 18, Hopefield, 
K.P. 18/8/T.K. 

Vir elektrlese- en paratttn-koetkaate; 
paraffin-, kool- en elektrleae etowe; 
elektriese- en petrol-wasmasjlene; stor
aulers en ~lltoerders, meubels. draad
loee, ens. randpleeg of skryf aMl 
EI.EKTRON-KONTRAKTEURS, Keer
omstraat 18, Kaapstad. 18/8/T.K. 

Gedurendf' die oorlog was daar 
altcsaam 6,634 persone gei'nter
neer, volgcns syfers wat deur 
die regering bekend gemaak is. 
Die leggers van die gei'nterneer
des is nog bcskikbaar met uit
sondering van die wat wegge
raak het of gesteel is. 

Witbroo<l sal w eer vanaf 1 dienstige moord waarby haar nywerheidsgeskille op te los, on- moet mee.r mtenslef wecs. Dte 
November gebak kan word, vol- harsings met groot plegtig- dersoek na die werking van die loonkwessle sal ook aandag ont-
gens 'n aankondiging deur die heid geeet is. bcginsel van geslote geledere vang. . 
Minister van Landbou. Aile be- Die bewys: 'n Sigeuner-lepel- en die wensllkheid van aparte , Ten emd~ plattclandse seuns 
perkings op die verkoop van tjie is binne in die kopbcen ge- vakbonde vir blank en nie- n gclcentheld .te gee om as vak-
fynmeel en brood sal ook vanaf vind' blnnk. mannc opgelet te word, sal die 
daardie datum opgehef word. Bl;kbaar uit respek vir die Die Kommissie sal nie onder- opleiding va.n vakleerlinge. so-
Die Minister bet 'n stuk wit- oerdame hct die gcleerde die sock instel na die Vakleerling- veeld moonthk gedesentrahseer 
brood in die volksraad ten toon datum van haar geboorte ver- wet nie omdat dit rE'cds gedoen wor · 
gestel om aan lede te wys hoe swyg. 1 is deur die De Villierskommis-
die brood sal lyk. Die brode 
sal weer 2 pond weeg in plaas 
van 29 onse, dog ook 1d mcer 
kos. 

D ie lewen skoste, so se die 

Kantoor van Sensus en Statis
tiek, bet die afgelope maand 
met .5 persent gcdaal - die 
eerste daling hicrdie jaar. 

D ie rt>gering het 'n poging in 
die werk gestcl om te verhoed 
dat Suld-Afrikaanse vliegtuie na 
Palestina gesmokkel word waar 
dit gebruik word in die stryd 
tussen die Jode en Arabiere. 
Daar bestaan 'n sterk vermoede 
dat verskeie vllegtuie uitgesmok
kel is. Om dit te voorkom is 
daar nou 'n bepaling in die 
Vervoerwetsontwerp ingelas wat 
die Minister van Vervoer behcer 
gee oor vlicgtuie wat na be
paalde 11\nde gaan. 

Die suikcrposisie het hierdie 

jaar aansicnlik verbeter sod•t 

dit nie nodig sal wees om die 
grondslag waarop suiker aan 

handelaars toegeken word, op 

hierdie tydstip te hersien nie, na 
die Minister van Landbou in die 
volksraad verklaar het. 

Nuwe pryse van mielies sal 
van 1 Mci 1949 af geld, volgens 
verklaring van die Mlelieraad. 
Grade twee en ses bly onver
anderd, maar die prys van grade 
drie en vyf sal 3d. per 200 pond 
laer wees as die prys van grade 
twee en ses in albei gevalle. 
Die prys van graad vier sal 4d. 
laer wecs, graad sewe 5d. laer en 
graad agt (gee)) en graad agt 
(wit) onderskeidelik 6d. en 7d. 
:aer as die van graad twee en 
ses. 

Die wetsontwerp wat die 
regcring ingedien bet om die 
annaksasie van die Suidpoolse 
Prince Edward eilande te be
krr.gtig is die afgelope week 
in die volksraad aangencem. 
Die eilande is 176 jaar gelcde 
ontdek en hct aan niemand 
behoort nie. Die Unie het dit 
nodig om daar 'n weerkundige 
stasie op te rig en om te voor
kom dat 'n vyandelike moond
hcid dit beset. 

Drie blankes wat 'n voetbal-

OUDSTE BRANDWAGTE 
VAN LINDLEY 

Ill 
Die kommando ,·an Lindley het 'n hele paar 

Brandwagte wat reeds oor die tagtig jaar is. Links 
is mev. Catharina Pieters wat reeds twee-en-tagtig 
jaar oud is. Sy is 'n wedowee wie se gesondheid 'n 
p;root knak gekry bet tydens die t;ngelse oorlog en is 
tans bedlecnd. Na die oorlog moes sy haar !ewe maak 
<leur wasp;oed vir clie vroue \'an Lindley te was en 
vandag wrl•eer sy nog in groot gebrek. Regs is oom 
Dirk en Tant Martie Coetzee van die plaas ~lispa. 
Oom Dirk is reeds 83 jaar oud en bedleend maar 'n 
getroue Brandwag. Ook by ly nog van gevolge van 
die Vryhcidsoorlog. Tant Martie is 'n ywerige offi
siere wat ongeag haar jare, nog getrou op haar pos 
staan. 

ROOIES IN 
OPSTAND 

D ie Kommuniste in Oo8-J ava 
bt"t nou tot openlikc opstand 
oorgt>gaan en ,·eg on<lt>r die Iei
ding , ·an Moesa wa t n•rlede 
muand ui t ;\foskou teruggekeer 
het. 

Die Kommuniste het reeds 
Madioen, die grootste stad in 
Oos-Java, verower, berig Sapa
Reuter. Hulle het hul houvas 
op verskillcnde plekke versterk 
en berei blykbaar voor vir 'n 
guerilla-oorlog teen die Republi
keinse regering. 

Klankgolwe 
Moet Drank 

Ryp Maak 
I n Amcrika sowel as in Brit

tanje word tans proefnemings 
gedoen om whisky deur middel 
van klankgolwe gouer ryp te 
maak as die lang pcriode wat 
tans daarvoor nodig is. 

Die naturelle proses om die 
drank ryp te laat word, duur 
tans van drie na vyftien jaar. 
Die uitslag van die proefnemings 
is nie bekend nie en whisky
makers het verklaar dat bulle 
nog 'n tyd lank sal voortgaan 
om hul drank op die ou manier 
ryp te laat word. 

Britse Sedes 
Agteruit 

EIRE BLY WEG GROBLERSHOOP 

Die scdclikheid in Brittanje is 
sterk aan die afnt:>em \'olgens 
iie bevinding van die nasionale 
huweliksvoorligting-buro w at 
deur die Britse rcg<'ring gesub
sidieer word. In 'n versing waar
in hy sy besorgdhcid oor bier
die ontwikkeling in Brittanje 
uitspreck, word o.:\. ann die Jig 
gebring dat byna di<• helfte van 
die vroue wat in 1015 geboorte 
aan kinders gegee bet, swangcr 
was voordat bulle p;ctroud was. 
Daarby was een uit l•lke 35 on
getroudc vroue tussen die oudcr
dom van 15 en 49 jaar geduren
de 1945 verwagtend. 

Owerspel 
AI Grond 

Eire sal nie deelneem aan die 
snmesprekings tussen dominiale 
ecrste ministers aanstaande 
maand in Londen nie. Hy is nie 
deur die Britse regering uitge
nooi nie is in Londen verklaar. 

Die Groblcrshoop-kommando 
vier O.B.-dag op 2 Oktober om 
3-uur te Groblershoop. Die 
program maak o.a. voorsiening 
vir jukskei, skyfskiet, Bocre
musiek, braaivleis, ens. almal is 
welkom. 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIEF H1ER IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) Bpk., 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 
Waarde Hcer, 

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

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

pocl in Bulawayo geloods bet, Die Presbiteriaanse ~crk in POSADRES: 
is die afgelope week voor die Suid-Afrika het die afgclope 

hof gedaag op aanklag dat bulle week besluit dat die enigste 
'n totalisator beheer bet sonder grond wat dcur die Kerk vir 

om 'n lisensie daarvoor te he egskeiding aanvaar sal word, 

soos die wet voorskryf. Na owerspel is. DIUlr is ook bcsluit 

bcrlg word opereer Rhodesiese dat slegs die onskuldige partye 
voetbalpoele tans aan die Rand in cgslteidings deur die lterk 
deur middel van die pos. 1 hertrou sal word. 

\ 

Bandtekening. 

lntekengeld: 12/6 per jaar of 6/ 6 per halfjaar. 
Voeg tuaeblie/ Kom~ btl p lottelondae tieka. 
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Geslaagde Reeks Gebiedsleier 
Feeste In Gebied F. Se Waardering 

!\l et die a lgemene sametrek 
vir die tiende verjaardag van 
die Ossewabrandwag 01> Bel
fast, is die reeks groot feeste 
in Gebied F op skitterende 
wyse afgesluit. 

Die tweede fees was op Pot
gictersrust waar hoofgen!'raal 
Gibson en generaal Verwey m!'t 
hul onder-offisiere vcrantwoor
delik was vir die reelings. Pot
gietersrust bet in lange jarc nic 
so 'n netjiese vergndering en so 
'n goeie opkoms gehad nie. Die 
gees was uitstekend. 

H oofgeneraal P . Wiid. 

Dit was 'n betekenisvolle 
reeks, vcral omdat die hoof
sprekcrs by almal die Komman
dant-gcncraal en generaal John 
Vorstcr was. Ongelukkig kon 
die K.G. weens 'n koue in sy 
gesig, wat sodanig toegenecm I 
hct in die afgelope dae dat sy 
gcnccsheer hom rus tuis beveel 
hot, die Belfast-vergadering nic 
bywoon nie. Hoofgcneraal J. F. 
Marais het in sy pick 'n toc
spraak gelewer. Behalwe dat 
hoofgenl. P. Wiid en generaal 
Hcndrik Neethling ook direk 
aan die program as sprckcrs 
deelgeneem hot, moct melding 
gemaak word van die plaaslike 
reiHings vir die funksie onder 
toesig van hoofkommandnnt 
Frikkic de Wit <Belfast) en a! 

VE RRE NOORDE 

Op Louis Trichard hct gene
rani Japie Eloff, generalo Mos
tert en hoofwagkomdt. Mostcrt 
gerci.il vir die dcrtlc fees. Die 
mense het van hcindc en ver 
gekom; en hullc hct soos altyd 
in die vcrlcdc nog stt·cds gctuig 
van hul inncrlil<e licfde vir die 
be\vcging. Ook hierdic funksie 
was besielcnd nn die vcrrc 
Noorde is voluit rcpublikeins en 
vol stcrk oortuigdc Ossewa
brandwagtc. 

Die vierdc funl<sie was op 
Pretoria. Hier was hoofgenl. 
Marais in bevel en is bygestaan 
deur offisiere en Brandwagte 

die offisiere en Brandwagte wat Hoofkommandante SP:rm ore. 
hom bygestaan het met sovecl 
ywer. plaaslik. Ons mag spesiaal noem 

lloofgeneraal Behre ns. 

DUI SENDE 

Die reeks sentrale feeste het 
op Rustenburg begin waar on
der Ieiding van hoofgenl. 
Behrens met behulp van sy fluk
se helpers uit die Komrnando's, 
die Wag, die Jeug, met orkestc 
ens. werklik 'n mees skitterendc 
funksie en optog gehou is. Dui
sende het dit bygewoon. 

M o d ew in ke l 
PAROW 

hoofkommandante Seymore <'n 
haar flukse vroue, hoofkomman
dant Van der \Valt en sy gc
willige helpers, die \Vag, die 
Jcug en 'n O.B.-koor wat na die 
aandete die groot skaar mcnse 
op Klipkoppics met sang ver
gas het. 

AI<'Sit:r.:ID 

By geleenthcid van die dincc 
op die terrein is die K.G. gcluk
gewens met sy verjaardag; en is 
afskeid genccm van gcncraal M:. 
M. Smith wat na 'n lang tyd in 
hospitaal nou van Pretoria na 
Rustcnburg vcrhuis. Die Gc
biedsleier hct ann hom namens 
vriende 'n tjckkie oorhandig en 
namens die Gcbicdsl<wartierstaf 
'n presentjie as waardcring vir 
sy groot dienste nan Gcbied F 
en aan die Bcwcging in die al
gemccn gelewcr as Organiseren
de Stafhoof in die vcrlcde. 

Na afloop van die vyfde fees, 
naamlik die op Belfast, wil Ge-

Genl. J apie E lort. 

bicdskwarticr F sy hartlikc 
waardering uitspreek cerstcns 
aan die Kommandant-generaal 
en saam met hom gencraal John 
Vorster vir die groot opoffcringc 
wat bulle bul getroos hct by 
hierdie geleentbede. Hullc hct 

Genl. 1\1. 1\1. Smith. 

Gcbied F tcrdci• ingelig oor die 
huidigc stand van die Ossewa
brandwag; twcedcns ook aan al 
die offisicre en Brandwagtc en 

I andcr vriende dwarsdcur die 
hclc Gcbicd F, wat meegchclp 
hct in ecn of andcr sin om die 
onderncming met sm:cel sukses 
tc Iaat slaag.-<Gebiedskorr.) 

Die Gebiedsleier van Gebied F, prof. H. l\1. van der 
Westhuysen, rig onderstaande ope brief '\an waardering aan 
die Kommandant-generaal en Generaal John Vorster: 

Graag wil ek Jangs hicr~ic 1 spoorsl~g va~ dade wat in el~e 
weg my persoonlike waardermg O.B.-hUJs, m konscntrasie
uitsprcek vir die hulp van u kampc en in tronkc weerklink 
beidc, die Kommandant-gcnc- ,. 
raal en Generaal Vorster, wat ,_.....;;._.......,~~·-,..,.,..,"""'""".....,.,.......,__, 

Gcbicd F so mildelik ontvang 
hct met die sentrale feeste. 

U Ieiding word allerwcic• op 
prys gestel, veral op 'n tydstip 
soos die huidige waarin die Be
weging opnuut bcsig is om hom 
te orienteer. 

Mag u boodskappc vollc vrug
tc dra te geleener tyd. Vir die
gene wat getrou gcbly hct, is 
dit glashelder dat die Osscwn
brandwag werklik gcl<om hct 
om te bly; dat hy nog steeds 
glo in sy tockomstaak naamlik 
om die republick in vooruitsig te 
stet totdat hy ecndng danr is; 
en om die band van kamcraad
skap te bewaar wat ontstaan hct 
in die Boerevolk so protcs teen 
ontaarding en vcrwatering, teen P rof. H. :\1. van dcr \\'esthuysen. 
Jamlendige onderwcrping nan 
vreemdc magsfaktorc gcdurcn- het; asook sy ecd van trou go
de die afgclope oorlogsjare - stand te doen in oorcenstem
ontstaan hct uit die skcppcnde ming met sy Jcusc. 

------------·~-----------------------------------------
ONS HELP IIULLE WAT ONS HELP. DIE 

ADVERTEERDERS HELP ONS. 
.... ----...... ----·------.... 

Terwyl die tafclbcdiende besig is om 
sy gedekte tafels na te sien, hoor hy hoe 
die Sjef en die Hooftafclbediendc die getal 
passasicrs, wat vir etc gaan aansit, bereken. 

miljocn maaltye wat op treine en in eet
salonne die hele land deur bedien word. 

Dit is 'n reusetaak, want at die voor
afgaande berekeni :tgs, bestellings, verkryging 
en aficwering van voedingsmiddels, moet 
met die ingewikkelde bewegings van 
honderde treine ingeskakel word. 

Dan, asof op die maat van die wiclc, 
hoor hy hoe die getal vermenigvuldig . . . 
200, 400, 4,000, 400,000, 4,000,000 ! 

Dit is die taak waarvoor die verver
singspersl)neel 'van die Suid-Afrikaanse 
Spoorwec iedere jaar te staan kom ... vier-

• 

Dit gcskied alles ongcmerk agter 
die skcrms, lank voordat u daardie welbe
kende ghong hoor wat aankondig dat u tafel 
gedek en u ete gereed is. 

' 

SUID-AFRIKAANSE SPOORWEE 
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Adv. Louw Dreigl 
Met; Uittrede 

Ooreenkomstig sy versekering dat hy nie van plan is 
om in die beskuldigingsbank te gaan staan nie, het min. E. 

H. Louw, die Unie se afgevaardigde op die V.V.O., Indie 
daarvan aangekla dat hy inmeng in die Unie se binnelandse 
aangeleenthed~. Hy kon egter nie verhoed dat Indie se 

klag teen die Unie op die agenda geplaas word nie. 

I n sy eerste toespraak voor 
die Algemene Vergadering bet 
min. Louw gewaarsku dat Suid
Afrika dit kan oorweeg om uit 
die bond te tree, indien hy 
voortgaan om hom in te meng 
in die Unie se binnelandse aan
geleenthede. 

By die kleiner volke het groot 
besorgdheid ontstaan oor hul 
soewereine regte en die bestuur 
van hul huishoudelike aange
leenthede. Nasionale trots en 
die behartiging van hul eie sake 
is nie net die voorreg van die 
sterkes nie, het hy gese. 

Noodregulasies 
Tot 1950 

Die Eerste Minister het Maan
dag aangekondig dat alle oorlog
maatreels wat nog van krag bly, 
outomaties op 30 Junie 1950 sal 
verval, tensy hulle u!tdruklik 
deur die kabinet verder verleng 
of voor die tyd herroep word. 

Groot 
Vir 

Aanvraag 
Bybels 

Daar is agt miljoen Bybels 
nodig om aan die buidige aan
vraag te voorsien, het dr. Rome 
Betts, algemene sekretaris van 
die Amcrikaanse Bybelverenig 
ing, verklaar. Die Bybel is reeds 
in 1,073 talc verkrygbaar. 

A. P. Gaan Beveg 
Moeilike Setels 

Die Afrikanerparty het aangekondig dat hy ten minste 
twintig setels met die komende provinsiale verkiesings gaan 
beveg. Tot dusver is dit twaalf in Transvaal, waarvan vyf 
as veilige setels beskou kan word; vyf in Kaapland, waarvan 
twee moontlik verower kan word; en drie in Natal, waarvan 
net een as 'n waarskynlike wins beskou kan word. In die 
Vrystaat het die A.P. en die H.N.P. nog nie besluit oor die 
vercleling van setels nie. 

vcrower en word tans nog deur 
V.P.-lede verteenwoordig. 

Die gesamentlike distriksrade 
van die H.N.P. van Mosselbaai, 
Albertinia en Blanco bet die 
afgelope week 'n eenparige be
sluit geneem om die kiesafde
ling van Mosselbaai nie aan die 
Afrikanerparty af te staan nie. By die klciner volke hct hy 

gese, het 'n gevoel van veryde
Jing posgevat. Die groot moond
hedc in die veiligheidsraad skep 
die indruk by die publiek van 
aanhoudendc tweedrag en 
wedersydse wantroue. 

DIE O .B. TE KOOP OP 
SPOOR WEGSTASIES 

Die Transvaalse setels wat die 
A.P. gaan betwis, is die volgende 
(Die partymeerderbede in die 
jongste algemene verkiesing 
volg in hakies): Pieters burg 
(H.N.P. - 1,835>; Ermclo 
(H.N.P. - 998); Ventersdorp 
(H.N.P. - 1,11!); Los berg 
(H.N.P. - 461); Boksburg CV.P. 
- 649); Pretoria-Stad CV.P. 
1,678); Benoni (Arbeiders -
2,376); Bezuidenhoutvallei (V.P. 
onbcstrede); Houghton (V.P. on
bestrede); Troyville CV.P. 5,163); 
Kensington (V.P. onbcstrede); 
Germ is ton (H.N.P. 678). 

Mnr. Paul Roos 
Oorlede 

Wat die algemene vergadcring 
en sy komitces betref, het dit 
al meer die plek geword waar 
heftige aanvalle teen ledc ge
maak word. Dit lei tot ver
bittering en veroorsaak inter
nasionale spanning. Nog 
ernstiger is die gebruik wat van 
die vergadering gemaak word 
vir die propagcring van ideolo
giee en vir die vergiftiging van 
die betrekkinge tussen die 
blanke en nie-blanke rasse van 
die wereld. 

Moskou Hou Eie 
Konferensie 

Bcrigte uit Londen meld dat 
die Oos-Europese state saam 
met Rusland 'n konferensie 
bou in die Krim. Josef Stalin 
sou self die voorsitter wces. 
Die berigte wil dat die eerste 
ministers en minist.ers van buite
landse sake van Roemenie, Bul
garye en Tsjeggo-Slowakye al
mal in die buiteland is. Ver
moed word dat bulle in die 
Krim is waar Stalin ,vakansie 
bou." 

Meer 
Op 

Kleurlinge 
Kieserslys 

Die geregistreerde . Kleurling
kiesers in Kaapland het vanaf 
31 Januarie vanjaar tot 
31 Augustus met 7,577 toegeJ 
neem sodat daar tans 46,844 
Kleurlinge op die kieserslys is. 
Die grootste aantal Kleurling
ltiesers word op die Kaapsc 
Vlakte aangetref waar hulle ge
tal op 3,398 staan. Dan volg 
Paarl, Woodstock, Parow en 
Kaapstad-Kasteel, wat almal 
meer as 2,000 Kleurlingkiesers 
bet. 

Rusland Wil 
Weste Laat 

Ontwapen 
Die Russiese verteenwoordiger 

op die V.V.O. het die Verenigde 
State daarvan beskuldig dat by 
voorbereidings tref om 'n atoom
oorlog teen Rusland te voer. 
Planne sou reeds opgestel wees 
vir die vernietlging van stede 
soos Moskou, Leningrad en 
Odessa. Hy het voorgestel dat 
die vyf groot moondhede moet 
ontwapen en dat atoomwapens 
in die ban gedoen moet word. ' 

In die dae van die Neuren
berg-verhoor sou so 'n voorstel 
waarskynlik aandag geniet het. 
Vandag is dit blote propaganda.1 , 

Die eerste 32 Suid-Afrikaanse 
Ioodse wat sal help met die 
vervoer van voorrade na Ber
lyn, bet teen die begin van die 
week in Londen aangekom. 

AI die Transvaalse setels 
word nog op die oomblik deur 
die Verenigde Party of Arbei
dersparty in die provinsiale raad 
verteenwoordig. 

K.G. Het Bloedbad 
· Voorkom 

Kaapland: Paarl (H.N.P. -
367); Mosselbaai CH.N.P. 3,081); 
Albanie CV.P. - 3,481); Queens
town CV.P. onbestrede); Port 
Elizabeth-Noord (V.P. 1832). 
Met die uitsondering van Mos
selbaai word al hicrdie setels 
in die provinsialc raad tans nog 
deur die V.P. gehou. 

Mnr. Paul Roos, L.V. vir Stel
lenbosch, en kaptein van die 
eerste Springbokke, wat in 1906 
in Engeland getoer het, is ver
lede Wonsdag skietik aan hart
verlamming oorlede. Hy hct 
nog die vorige dag in die volks
raad 'n toespraak gehou. Be
halwe as sportman was mnr. 
Roos ook bekend as onderwys
man wat veel gedoen bet op 
daardie gebied. 

Dit is nog nie be!{end gemaak 
wanneer die tussenverkiesing in 
Stellenbosch sal pla&svind nie. 
Gerugte doen die ronde dat die 
Verenigde Party mnr. J. G. 
Carinus, Administrateur van 
Kaapland, gaan vra 'Om hom 
verkiesbaar te stel as kandidaat. 

CVervolg van bls. 1, kol. 4) 

verdeel en beers ook in Suid
Afrika toe te pas toe eenheid 
nodig was. Hierdie mense bet 
die stories sonder meer aanvaar 
en sodoende is die verraa.dkom
pleks tuSSI'n Afrikaners aange
wakker. Die idee dat die K.G. 
sabotasie sou beveel het en dat 
hy met Smuts skakel is rondge
strooi. As bewys hiervan is dan 
aangevoer dat die K.G. nie ge
arresteer word nie. Die Smuts
bewind het egter teruggedeins 
om dit te doen omdat hullc 
bang was vir die gevolge. 

,BOl\1" 
'n ,Atoombom" sou egter na 

die verkiesing ontplof het as die 
Verenigde Party die oorwinning 
behaal het. Dr. Van Rensburg 
en ander leiers sou as oorlogs
misdadigers aangekla word. 
Daarom is adv. L. C. Barrett, 
kol. Rhein en speurder-kapt. 
Visser oorsee gestuur om getuie
nis teen die K.G. en ander per
sone in te samel. Orals in 
Suid-Afrika is verklarings afge
neem en getuienis ingewin. 
Hierdie verklarings en getuienis 
is onder die wat mnr. Lawrence 
in sy besit gehad het, en nou 
weer terug gegee het. 

STORMJAERS 

Aile redes vir sabotasie kan 
nog nie geopenbaar word nie. 
Dit is goed om te weet dat die 
Stormjaer-beweging gestig is, 
lank voordat dr. Van Rensburg 
Ieier geword het. Onder die 
stigters is daar persone wat 
vandag in die volksraad sit, het 
genl. Marais verklaar. 

Genl. Hendrik van Blerk het 
verklaar dat na alles wat ge
beur het, die politieke gevange
nes nog hul !ewe veil het vir 
die ideaal van die Ossewabrand
wag en volle vertroue het in die 
Ieiding van die K.G. 

GEJ\'L. VORSTER 

Genl. John Vorster het ver
klaar dat die donker tyd vir die 
Ossewabrandwag nou verby is. 
Die Ossewabrandwag is nie 
meer 'n kultuurbewcging nie. 
Hy is ook nie politicke party 
nie en hy is ook nie 'n medium 
om rebellie te stig nie. In die 
verlede het ons gestreef na vry
hcid, na 'n partylosc staat soos 
in die dae van die Transvaalse 

en Vrystaatse Republieke. Daar
tlie strewe en gees is vandag, 
more en in die toekoms nog die 
van die Ossewabrandwag totdat 
dit verwesenlik is. 

Spr. het verklaar dat die sabo
tasie gedurende die. oorlog deur 
die V.P. sowel as deur die 
H.N.P. veroordeel is. Die sobata
sie was egter 'n dirckte en spon
tane antwoord op die regering 
sc viktimisasie en vervolging. 
As dit nie so was nie, sou die 
Afrikancrvolk nooit weer die 
moed gehad het om sy kop op 
te tel nie. Goddank, die K.G. 
het in daardie donker ure rig
ting en inhoud aan die O.B. ge
gee. Ons vctrou op die K.G. as 
Ieier van die gedissiplineerde 
Afrikanerdom. 

VERTROUE 

Die persone wat niks geoffer 
het en niks wou offer nie, is die 
persone wat die grofste verwyte 
rond geslinger het. Diegene wat 
deur die tronke en kampe van 
die Empire gegaan bet, b ulle 
vertrou dr. Van Rensburg tot so 
'n mate dat bulle met gerust
heid bul lewe in "Y bande sal 
laat, bet spr. gese.. 

In Natal gaan tot dusver die 
volgende sctcls beveg word: 
Newcastle CH.N.P. - 115) asook 
Weencn en Umlazi. Aldrie is 
onbestrede deur die V.P. in 1943 

V.V.O. SAL 
MOET 

HERVORM 
'n Waarskuwing dat die 

V.V.O. op 'n streckbasis ge
reorganiscer sal moet word, is 
Maandag deur die Britse minis
ter van buitelandse sake, Ernest 
Bevin gedoen toe hy die V.V.O. 
toegespreek het, volgens Sapa
Reuter berig. ,Miskien het ons 
te vee! gehoop. As ons nie op 
'n wereldbasis vordering kan 
maak nie, soos ons geboop het, 
dan moet ons vordering maak 
op 'n streekbasis," het hy gese. 

Bevin het daarop gewys dat 
daar gedurcnde die afgelope jaar 
nog niks op politieke gebied 
deur die V.V.O. bereik is nie 
en het Rusland daarvan be
skuldig dat sy woorde nie rym 
met sy dade nie en dat die 
Weste rede het om verdag te 
staan teenoor Russiese ver
k larings. 

VROUE VRA 
NOU MAAR 

SKEIBRIEF 
Van .die 35 of 40 R ussiese 

vroue wat' gednrende d ie oorlog 
met B ritte of Amerikaners ge
troud is, is net 20 toegelaat om 
na hul mans te gaan. Later 
bet S talin geweier dat bulle d ie 
la nd verlaat. 

Nadat 'n paar vroue onlangs 
egskeidings in Rusland aange
vra bet omdat hulle nic toege
laat word om Rusland te ·verlaat 
nie, het nog vier Russiese vroue 
wat met Britte en vier wat met 
Amerikaners getroud is, nou 
aansoek gedoen om egskeiding. 
Hulle het ook briewe aan 'n 
Russiese koerant, Izvestia, gerig 
waarin bulle verklaar dat hulle 
protestecr teen die anti-Sowjet
propaganda wat daar in die 
Weste oor die vraagstuk ge
maak word. Hulle voeg by dat 
hullc nie na Amerika of Brit
tanje wil gaan nie. 

Alma! wat die Bolsjewistiese 
metodes ken, weet natuurlik hoe 
demokraties hierdie verklarings 
is - eenswillend met die van die 
staat. 

Die Ossewabrandwag staan 
rotsvas by 'n partylosc staat. 
Dit is die enigste tradisie van 
die Afrikaner op staatkundige 
gebied en ons street met aile 
mag na die verwesenliking 
daarvan. As daar moeilikheid 
ontstaan, is die Ossewabrand
wag die enigste basiese organi
sasic waarop terug geval kan 
word en wat sal keer dat dinge 
verkeerd loop. Hier word nie 
gevra aan watter politieke party 
jy behoort nic, maar slegs of jy 
Afrikaner en Republikein is. Die 
O.B. wil die Milner-oorgeplante 
politiekc stelsel afskaf. 

Geneeshere . 
V B •t I d Bomwerper Vl1eg 

STEUN P ARTYE 
an Ul e an 600 m.p.u. 

Die Ossewabrandwag sal alles Gedurende die eerste &es 
in sy vermoi:i doen om die maamle van b ierdie jaar is daar 
H.N.P.-A.P.-regering tc steun. 78 buitelandse geneeshere in 
Hy hou rekening met die werk- Sui<l-Afrika geregistreer . D it is 
likhcid en gooi sy gewig in waar 27 meer as wat da a r gednremle 
Afrikanersclfrespek bebou kan die periode p laaslik gekwalifi
word. Ledc van die O.B. kan seer en geregistreer is. Hierdie 
nie by die H.N.P. aansluit son- syfers is bckcnd gemaak op die 
der prysgce van bcginsels nie,. vcrgadering van die Suid
en geen Afrikaner met selfre- Afrikaanse Mediese Raad. Gedu
spek sal by die Vcrenigde Party rcnde diesclfde tyd is sowat 2o'O 
aansluit nie. Maar die A.P. het aansoeke van dokters uit Duits
ons sonder enige voorbehoud land, Finland, Noorwee, Pole en 
aanvaar en ons sal hulle steun, Griekeland ontvang om na Suid-
het genl. Vorster besluit. Afrika te kom. 

Amerika sal in staat wees om 
in 'n volgende oorlog bom
werpe~s uit te stuur wat vin
niger vlieg as meeste spuit
vegvliegtuie op hierdie stadium. 
In 'n onlangse proefvlug het so 
'n bomwcrper die verbasende 
snelheid van 600 m.p.u. bereik 
toe hy skoon onder die begelei
dende spuitvegters uitgevlieg 
bet. Dit beteken 'n Vermeer
dering van ongeveer 200 my! 
per uur tel}. opsigte van die 
vaart van bomwerpers wat in 
die afgelope oorlog gebruik is. 
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