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Abessinie in 'n kommunlstiese basis om te sk ep vanwaur 'n veldtog geloods sal
w ord om propaganda. n a
ander
K enia, Uganda.
gebiede in 1\lidde-Alrika te
versprei.
In Addis-Aba ba
word tan s ook ' n kommunlst iese bla d gedruk.

Kan Londen Republiek
Uit Yskas Baal?
Die aankondiging dat dr. Malan besluit b et om gedurende April na
Louden te gaan vir die bywoning van ' n Statehondskonferensie b et allerlei
gissing~ en verwagtings hy l ede Yan die publiek laat ontstaan.
Die
wt-iering Yan die Eerste Minister verlede jaar in Oktoher om die konfere nsie
hy te woon is in sommige kringe a s ' n kwessie van b eleid vertolk wat spruit
nit vroeere kong resbesluite van die Nasionale P arty om sy eerste minister
nooit toe te l aat om na Louden te gaan nie. H ierdie besluit was geneem
i n die dae toe daar nog b eelwat opgewondenhe i·d en wantroue hestaau b et
teenoor Suid-Afrikaner s wat in Louden gaan ,sykouse aantrek". Hoewel die
Britse regering haie spyt was oor die wegbly van dr. 1\talan, was dit nietemin duidelik dat die konfer ensie ietwat ongelee vir dr. Malan op daardie
t yd!-itip was.
Die
Burger
beklemtoon
trouens in 'n hoofartikel weereens die felt dat dr. Malan se
teenwoordigheid hier van bale
groat bclung is, maar juis dit
ll'i hom tot die gevolgtrekk ing
dat die konferensie in L onden
vir Suid-Alrika van buiten gewone bf'tekenU. moet wees, ,van
!>O 'n groot betekenis dat die
Eer~>te ~Iinister dit in eie persoon wil b~;woon" en geeneen
,·an sy ,baie knap" kabinetsmini!otC"r~; wil uhaardig n ie.
'n Vcrderc feit wat groat verwagtings aan die gang sit is dat
die besluit van die Eerste
Minister spruit uit 'n vertroulike samespreking met 'n persoonlike afgesant van die Britse eerste minister.
GEHE.DI
Die sake wat bespreck sal
word, hct dr. Malan verklaar,
kan om oorwegings van openbare belang nic bekend gemaak
word op hierdic stadium nie.
In die Engelse pers is egter
gepraat van ryksverdediging,
k ommunisme en die kwessie
van l ndie en lerland se sta tus.
Die Indicsc eerste minister,
Pandit Nehru, het 'n paar weke
gclcde baic bcslis verklaar dat
IndiO binne 'n paar maande 'n
republick sal word oorcenkomsti,g bcsluit van die Indiese
Kongr<·s. Ierland sal in April
kragtens 'n wet wat klaar aangeneem is, die bande met die
Britse kroon deurhaak: In albel gcvalle word daar van Britsc kant gehoop, en is dit van die

Burgemeester

Be let
Vergadering
Die stad!lraad van Durban
b et d ie afgelope naweek diC"
voort ou gem•em en op hul eie
r i!llk o ' n vergad ering van die
Kommunistiese P ar ty belet.
Die vergadering sou Saterdag plaasvind op Nicholplcin
maar die waarnemende burgemccster, mnr .. K. J. Clarke, het
op gesag van die munisipaliteit
die vergadering belet omdat hy
dit nie raadsaam . geag het dat
'n vcrgadcring op hierdie stadium gehou word terwyl die
gcvoelens oor die onlangse
onlustc nog nie bedaar het nie.
Hy het die polisie van sy optredc In kennis gestel.

ander kant oak te kenne gegce,
dat daar ten spyte van die status-vcranderings nag samcwcrklng met die B ritse statebond
sal wces ten opsigte van sake
van
gemecnskaplike
belang.
D ie B r itse r egering is besonder
gretig om so 'n sa.mewerk ing
n ie op losse voet te b ou n ie,
maar dit vas te le in die een
of ander formule wat die eenheid 'an die R yk sal bestendig.
W AT VAN S.A.?
Indicn so 'n formule wat voorsienin,g maak vir sclfstandigc
rcpublieke binne die Statebond,
opgcstel word, kom die vraag
op wattcr houding dr. Malan in
so 'n geval sal inneem. Gaa n
hy by die for mulering n et d ie
pad p robeer oophou v ir SuidAfr ika om later t e volg in die
voet spore van l erland en lndie
,wanneer die tyd daarvoor r yp
!!;", of gaan b y poog om 'n algt>mene verundering van st atus
vir die d ominiums te ,·erkry wat
onmiddellik deur wetgewing in
die U nie-pa rlem ent bekragtig
kan wo rd ? 1\let ander w oorde,
gaun dr. Malan aan st a.ande
maan d ter ugkeer m et ,ver hoogde status" vir die Unie,
soo'l genl. H ertzog in 1926?

hcg omdat die party sal wil aanneem dat die Londense formule
noodgcdwonge geneem Is tcrwille van die I n diese en l crsc
,rebclle", en dat Landen In elk
geval nag van elke B r it verwag
om sy plig te doen. Verder Is
dr. l\lalun aan sy p a rtykonstit usie gebonde w at bepaal clat ' n
nie uitgeroep sal
rcpubliek
word voor dat die volk regstreeks sy mening da.ar oor ul~
gespreek bet nie.
Oor die moontlikhede van 'n
,gemccnskaplike optrcde teen
die kommunistiese gcvaar; hccrs
daar g rater optimisme In naslonalc kringe. 'n Gesamcntllkc
bcsluit In Londen, kan die u ltwcrking hiS dat die vraagstuk
hicr buite die partypolltiek gclig kan word sodat d ie blan kes
binnc die Unie 'n gemcenskaplike front sal vorm In die bestryding daarvan.
In sover Ryksverdediging net
bctrekking h et op 'n oorlog
teen Rusland, word gcvocl, dat
ook dit geen strydvraag in die
Unie behoort te veroorsaak n lc.

•.

Die versekering dat die Afrlkanerparty gewilllg is om
met aile Afrikaner-organlsasies en partye saam te werk
op die e:rondslag van wyle gent. Hertzog se beleid, met dh.
verstanJhooding dat sy ldentiteit erken en al sy led& as
volwaardige lede aanvaar sal word, is vervat in 'n verklaring wat deor die hoofsekretaris van die Afrikanerparty,
mnr. iJ. H. Richter, namens die Dagbestuur uitgerelk is.
Dit lui:
Na aanleiding van die oprocp
van die Afrikancrparty aan alle
lede van d ie party om voort te
gaan met die kragdadigc ult bouing van die party wll ek
hiermee namen s die dagbestuur
en saam met duisende Afrikaners die oortuiging uitspreek
dat die Afrikanerparty en sy
vcrtroude Leier 'n bcsllssendc
taak te vervul het in die mocilike jare wat voorle. Die dagbestuur is innig dankbaar dat
hy die Afrikanervolk kan verseker van sy onbcgrcnsde vertroue in die L eier, minister N.
C. H avenga, om hierdlc taak
suksesvol deur te vocr. Ons wil
dcrhalwe by herhaling die Afrikanerparty se gewilllgheld beklcmtoon om saam te wcrk met
alle Af rikaners uit alle volklac,
Alrikaans of Engelssprekcnd,
en met aile Afrikancr-organisasies of partye wat dit met die
party eens is oor daardlc fundamentele beginsels wat wyle
generaal Hertzog se erfcnls aan
die Af rikanervolk Is, sodanlgc
samcwerkin g t e geskled met behou d va n die party se ldentltclt,
met erkenning van die party se
bestaansr eg en met aanvaardlng van d ie party se lede as
volwaardige bondgcnote.
Ons
wil dan ook hiermee 'n hartlike
uitnodiging r ig aan aile goedgesinde Afrikaners, afgesien
van die taa1 wat bulle praat, om

A.P. Vra Takke Om
Te Organiseer
Mnr. Harm Oost, LV., Uniale voorsitter van die
Afrikanerparty, bet namens die Dagbestuur van die Party
onderstaande verklaring aan die pers uitgerelk :
Die Dagbestuur van die Afrikanerparty, vergader te Kaapstad op 23 Maart 1949, spreek
sy dank uit a an aile bcstuursen partylede wat In die jongste
provlnsiale verkiesing so 'n

Te Sterk. Om Te Sterf

,GEBO~"DE"

Daar word op ,gewys dat dr.
Malan by wyse van verkiesingsbclofte vcrlede jaar, gebonde Is
om vir die vyf jaar van die
huldlge parlement die rcpubliek
in die yskas te hou. Hou <lit
ook in, so wor d gevra., dat h y
teenoor die E ngelssprende bevolk ing va n die land erewoordelik gebonde Is om nie in Lon<l en
te ywer ' 'ir 'n r epublikeinse
,status" ,.ir die Unie n ie? Verder kan hlerdie belofte as ' 'er valle beskou word indien d ie
Londt>nse regering m et instem ming van die r es va n die Statebond hom wei ten gunste van
r epublieke binne die R yk uitsprC"ek ? Sal die Empir egesin <li'S in die Unie genoee n l'em
met so ' n Londense besluit?
,,PAPI ER-STATUS"
Waarnemers meen dat dr. Malan hoogstens 'n papier-status
sal kan saambring wat op sy
vrocgste ccrs na bet\indiging
van die huidige parlement oor
vier jaar prakties toe,gepas sal
kan word. Die rede vir hierdic
menlng is dat dit twyfelagtlg
is of die Verenigde P arty ey
goedkeurlng aan so 'n stap sal

Die Kommandant-generaal, dr. Hans van Hensburg, b et die volgende geru!l.'ftelling uitgereik :
Blykens die vyandelike pers word erg gespekuleer
met die dood van die O.B. ; lanklaas bet aasvoels so
gestaan en reikhals na die dood van die arend. En
lanklaas was 'n arend so taall
Om vrugtelose wensdenkery te beeindlg, kan met
gesag gese word: Die O.B. dink nie eens aan outbinding nie, veral nie na by so ewe deurslaggewend
kragbewus geword bet nie.

Sesde L. V. Oorlede
Nog 'n tussenver kiesing sal
moet plaasvind vanwee die
dood van wyle mnr. J. L. Brill,
H.N.P.-lid vir Mayfair, wat
Sondag verdrink het.
Deur die dood van m nr. B r ill
het die volksraad binne tlen
maande scs van sy ledc deur
die dood verloor.
Vier was
Randsc lede. Die lede wat oorlcde Is, is adv. R. W. Bowen,
mnr. P. J . Roos, m n r. J . H .
Hofmeyr, mnr . H. A. John ston
en mnr. T . P . Gray.

aan te sluit by die Afrlkan erparty. D iegene by wle die saak
crns is en wat glo dat daardie
fundamentele bcginsels soos
neergell! deur generaal Hertzog,
er kenning moet gcniet In die
landsbeleid, mag nie Ianger afsydig staan nie. Slult aan by
die Afrikanerparty en help ons
om die hande van ons Leier ,
meneer N. C. Havenga, te sterk.
Ons wil ook hiermec ons oprcgte waardering uitsprcck aan
die talle vriende wat bygedra
het tot die organisasiefonds van
die Afrikanerparty. Groot vor dering is reeds gcmaak, maar
geweldig veel moet nog verr lg
word.
Ons rig dan oak ' n
dringende versoek nle alleen
!llln aile verantwoordcllke besture nie, maar aan clkc lid van
die party sowel as goedgesindes
om ons organisaslefonds met
aile krag te steun. Ons taak
kan alleen volbring word lndien
elkeen sy plig docn. Partykant ore is reeds geopcn by d ie
volgende adresse: Posbus 668,
Bloemfontein, O.V.S., Sanlamgcbou 6, Cradoek, K.P., Groote
Kerkgebou 705, Kaapstad. B clanghebbendes word versock om
met die naaste kantoor In annraking te kom of dirck te skakel met die Unialc hoofkantoor,
P.F.A.C.-gebou 507, De Vllliersstraat 15, J ohannesburg (Pasbus 8262, Johannesburg>.

Slegs twee van die vakatures
is reeds gevul en dit beteken dat
daar in vyf kiesafdelings, saam
met die bedan king van mnr. K
Roodt, tussenverkiesings moet
plaasvind. H uile is J ohannesbu rg-Noord, Port ElizabethNoord, Kensington, Verceniging
en Mayfair.
Die tussen verkiesing in Johannesbur g-Noord en Vercenlglng
v in d p laas op 18 Mel.
Die
dat ums van d ie a n der is nog
nle bepaal nie.

onaanvegbare houdlng lngeneem
het en daardeur opnuut getoon
het dat die Afrikanerdom n ie
In on derlinge verdeling sy mag
voluit kan ontplool n le.
Hy dank ve ra! ook dlcgene
wat va n k andldaatskap t erugget rek h et om twccdrag t e
vermy.
Afgesien van wat In die ver 1edc gebeur het, sal die Party
hom nag steeds beywer vi r die
samewerking tussen aile dele
van die blanke bcvolklng onder
die leuse ,Suid-Af rika Eerste."
Die beginsels en die doc! van
die P arty is welbckend en bly
onverand er d bestaan in sy
strewe om op die grondslag van
wed ersydse erken nlng van m ekaar sc waarde en krag die
toekoms van die land en sy
bevolkin g t e verscker op d ie pa d
deur genl. H ertzog aan gewys.
LEIER
Die Dagbestuur wens, ook
namens die Party, tecnoor die
Leier van die Party sy erkent likheid en dankbaarheld uit te
spr eek vir die onwrlkbare
standpunt wat hy lngen ecm hct
en nog handhaaf, sander lnagneming van eie baat of van
voordeel vir die Party as sodanig.
Aan aile lede van die Party, en
vera! aan aile hoofbcstuurslede
en voorsitters en ·sekretarlsse
van besture, word hlcrmce die
versoek en opdrag gerig om
sander versuim en sander om
ag te slaan op verwarrende
gerugte, rondgestrool met ele
bedoelings, voort te gaan met
die k ragdadlge opboulng en ult·
breid ln g van die P a r ty.

BLADSY TWEE
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NUWE VELDTOG TEEN 0.8. ,,SUIDWE.S ,SE. N. P.
KAN GEEN INDRUK MAAK DISKRIMIN££R
Nl£
TEEN 0 .8.-LEDE''
LUI VE.RKLARING

Die H.N.P.-pers h et die a fgelope tyd herigte omtrent , bedankings"
van O.B.-lede ge1mbliseer , en op die Paarl h et 'n verslaande kandidaat
van die party selft~ u it sy pad gegaan om ,41 O.B.-lede" wat op F ranschDie Nasionale Party van Suidwes-Afrika bet verlede
hoek sou bedank h et, en ,'n twintigtal" , O.B.-lede" van die P aarl wat sou
week
sy standpunt ten opsigte: van O.B.-lede openbaar
bedank het, te verwelkom.
Die doel van hlerdie ,bedankings-veldtog" Is duidelik:
O.B.-lede wat n a agt jaar se
lankmoedigh eid n ou ,·ir die
eerste maal vasgetrap b et om
Afrikaner -samewerking a f te
dwlng by d ie stembu!l waar dit
m et mooipraat en toegewings
oor sewe jaar nie bereik kon
wor d nie, m oet nou m oedeloos
gemaak wor d. Bulle moet glo
dat die organisao,ie waaraan
bulle behoor t, beo,ig is om weg
t e smelt.
Soos verlcde week in Die
O.B. gepubliscer - vir elkeen
om te slen en te ontken met
bewyse, as hy dit het - bestaan
die 41 O.B.-Icde wat in Franschhoek bedank het, uit 41 getikte
name van wie sommige sedert
1942 nie meer lid van die O.B.
was nie, tcrwyl ander, wie se
name op die lys verskyn, aan
hul of!isiere gese bet dat bulle
nie bedank het of ooit voornemens was om te bedank nie.
Dit is maar een voorbeeld van
die ta lctiek wat gevolg wor d.
In 1941 Is die n am e van die bedankers darem nog gepubliseer.
H ierdie keer word daa r net gepraat van ,41" of ,'n twintigtal" son de r dat iemand in staat
Is om die juisth eid van so ' n
berig te kontroleer. In Franschhoek was die O.B.-komJ;r~andant
gclukkig genoeg om so 'n lys in
hande te kry. Daaruit blyk dat
ons hier vir 'n groot dcel te

doen het met k roniese bedankers wat graag die geleentheid te baat neem om hul name
weer 'n keer in die koerant te
sien - tot sover egter nog tevergeefs, hulle word net getel,
en dien dus min of meer die
doe! van die ryperd van die man
wat sewentien perde oneweredlg
tussen drie seuns moes verdeel
het. Hy is net bygejaag om die
getal op 'n ronde, deelbare sy!er
te kry.
O.B . SE BOUDING

Nie orr.·s·ler Of L•"d
Gcnl. P. W. Buys, stafhoof
van die Sentrale Hoofkwarticr,
Pretoria, wens bekend te maak
dat mnr. C. F. Preller van
Parys, O.V.S., nie 'n offisier van
die O~s~wa~ran~wag is nie en
ook me n lid me.

I

Die man en vrou wat trou
staan en nie bereid Is om hul
eed te verruil vir die lensiesop
van 'n party wat die O.B. wil
vernletlg nie, sal sulke ,bedankings" beje-Eln met onverskilligheid of minagting, n a gelang
van die betrokke temperament.
Om dat elke bewuste O.B.-lid
p resies weet wa t d ie oogm erk
van daardie O.B.-lede was wat
buite stemming gebly bet - at
h et bulle self nie k ans gesien
om dieselfde te doen nle - is
daar geen gevaar dat hierdie
m ense beinvloe(l kan w ord deur
die nuwe syfer-veldtog nie.
B ulle weet wat d ie 0 .8 . se houcling was:
Sedert 1941, by elke verkiesing
en elke tussenvcrkieslng, bet
ons die hand van vriendskap
na die H.N.P.-Ieldlng uitgesteek.
Elke keer is dit m et minagting
van die han d gen'YS· , Die O.B.'s
sal tog vir ons stem, al vervolg
ons bulle," was die hoogh a rtige
gedagtegang.
In Mei-m aan d
verlede jaar het ' n der t igveertigtal H.N.P.-kandldate wat
stemme nodig gehad het, hul
erewoord gegce dat hulle ons
hand gaan neem en hulle ·voortaan publiek gaan beywer teen
diskriminasie.
Geen
waarneembare protes va n hul kant
bet gek om t oe die H.N.P .-lei-

KIN D ERVREU GD E

Moedertjie, kom k yk ! Nuwe skoene uit SaidAfrika.
Gelukklr e mens wat ver·antwoordellk Is vir hierdie vreurde. Oit
kan u deel wees. Bring vreugde In die hart va n 'n kind en Kelak In
u ele lewe deur ' n bydrae vir die nood In Duitsland. 1\loenie uitstel
nie. Stuur u bydrae aan :

DAHA
~ HELP

Hoopstraat 105b, Kaa ps t a d
Bloe ds traat 164, Pret oria.
H i p p o - gebo o , Produc e straat, Port Eliza be th.
Noodlenigingskomltee, Aliwals traat
20,
Bloemfontein.
.
Windhoek, Posbus 831.

ONS OM TE HELP

ding m et die afgelope verkiesing
vir die soveels te maal gcdlskrimineer b et t een 0 .8 .-lede blnne
die Afrikanerpa rty nie. Die gegewe woord is nie nagekom nie.
W AT BULLE W OU HI:
1\let die afgelope pro,•insiale
verkiesing was dit die eerstema al da t die O.B. die s ta p gedoen bet waa.r toe die B .N.P .leiding a! sedert 1941 dwlng ons b et bulle laat baklei soos
bulle wou ba kle i, naa mlik son der die 0 .8 . Bulle b et elf lelike
klappe gekry en in byk a ns elke
setel bet hul stemmetal aan sie nlik gedaal. Of bulle dit saJ
k a n bekos tig om in die m oeilike
tye wa t voorlll m et bierdie
stemmedaling oor die weg t e
k om, is 'n feit waarva n toekomstige sa m ewerking ttfba ng. I n
elk geval het die O.B. met die
afgelope verkiesing getoon dat
by 'n selfstandige faktor is, a!
was ons altyd bereid om hierdie
faktor in te skakel by die
H.N.P. se stryd. Ons b et nou
bewus geword ,·an ons selfs tandigheid e n volgende keer
sal ons m et heel m eer vrymoedigbeid k nn h a ndel. Indien die
B .N.P.-Ieldlng d ie sotte stryd
wil staak, da n weet elkeen by
voorbaat wa.ar ons staan; wll
b ulle ,·oortgaan daa rmee, k a n
dit volgende k eer besm oontlik
meer as elf kla ppe wees.
AANVAAR DIT
Dat bulle .,bedankings" en nnder soort propagan da teen ons
gaan gebruik, neem ons aan,
en ons is sekerlik nie bereld
om op elke beweerde geval te
reageer nie - vera! nle waar
dit ' n gesk orste is wa t ,.beda nk"
of een wa t sed ert die laa11te Jaar
of agt al in die geledere van ons
onde rdrukkers staan nie.
As daarop gelet word met
hoeveel ywer H.N.P.-blaaie tydens die a fgelope verkieslng die
name van elke O.B.-lld gepubllseer het wat wou gaan stem,
en hoeveel name we! gepubliseer
is, kan die O.B. met gerustheid
die stofstor m van .,bedanklngs"
afwag wat in die H.N.P.pers
opgeskop word. Bo a lles st aan
die felt dat die H.N.P. op sy eie
be ne by die a fgelope verkiesing
SS,OOO minder st emme gekry h et
as wat die a nt i-Sm ut skombinas le op 26 1\lei gt>k ry bet, ten
spyte van die feit dat daar tienduisende m eer kiest>r s op die lys
was as ' n jaal' gelt>d e.
Aan bierdie feit egter kan
ber igte oor beda n k ings n iks ver a nder nie. D ie ft>i t self kan
egter wei die weerspannigheid
van die H.N.P.-leiding ve ra nder
- mits 0.8.-lcde d it behoorlik
tuis wil bring In die kringe wat
daar m ee r ek enlng m oet bou.

Groot Spioenasie
Vermoed In V.S.A.
Die Komitee wat ondersoek
instel na die bedrywigheid van
die Kommu niste in Amerika,
het vcrklaar dat duisende Russiese agente en duisende Amerlkaners tans spioenasiewerk In
Amerika doen. Sommige van
hierdie spioene mag verbonde
wees aan die Russicse ambassadc of aan die Russiesc sending
by die V.V.O., is v er klaar.

gemaak by wyse van 'n verklaring in die pers. Daarin word
verklaar dat daar In die gebied geen diskriminerende beleid
teenoor nle-partypolitieke organisasies bestaan nie. O.B.lede bet aile regte binne die pa rty, nie net ten opsigte van
lidmaatskap ole, maar ook van ka ndidaatska p.
Die verkla ring, wat namens die boofbestuur onderteken
is deur dle voorsltter, dr. H. J . St eyn, en die sekretaris, mnr.
A. H. du Plessis, L.W.V., lui as volg :
In die openbare pers het
sekere ber igte verskyn waardeur te kertne gegee word dat
die Nasionale Party van Suidwes-A!rika sou diskrimineer
teen ondersteuners of lede van
ander Nasionaal-gesinde organ!-

,So/date Sander
Gewere' Goon
Hou Re-unie
Gedurende die n aweek van 8,
9 en 10 Apr il vind daar 'n reu n ie van aile belangstellcnde
oud-gelnterneerdes en politleke
gevangenes plaas op die plaas
Bergkraal, 17 my! oos van
Bloemfontein. Kameraad Frans
van der Walt nooi nle aileen
aile oud-gevangenes uit nie
maar ook elke O.B. man en
vrou wat die kamp wil bywoon
Is bale welkom. VIr gaste wat
ver kom en wa t nie oor 'n tent
beskik n ie, sal tente verskaf
word, maar daar word op gewys
dat die aantal tente beperk is en
dat aile per sone wat moontlik
kan, bulle eie tente moet saambring. Verder moct elke kampganger vir sy eic etes sorg.
Daar word gecn kampfooie
betaal n ie.
'n Baie aangen ame naweek
word in die voorultsig gestel.
Behalwe d ie lekker vleisbraai
sal daar gesamentlike san g en
musiek wees en sal die gast e
weer aangenaam kan sit en
!ulster na die ondervlndinge van
die soldate wat sonder gewere
rebellie gevocr het tydens die
jongst e oorlog. Elkeen behoort
teenwoord ig te wees.
Die Brandwagte van Bloemfontein t ref rei!lings om die
kamp In groot getalle by te
woon. Bergkraal, die plaas van
komdt. Gideon Richt er, is 'n uitstekende kampplek en meer as
een Vrystaatse Offisierslaer trek
is a! daar gehou en dit sal ook
die tweede saamtrek van sy
soort wees. Die President van
die B.O.G.- P.G., dr. Graff, sal
spesiaal van Pretor ia kom om
die kamp by te woon.-(KOR.l

sasies.
Daar bestaan geen
gronde vir hierdie bewerings n le,
en die Party verklaar dat dergelike
veronderstellings van
enlge waarheid ontbloot is.
Wat lidmaatskap en selfs
enige posisies in die Party aanbetre! is daar nog op geen wyse
teen lede van sulkc organlsasics gediskrimineer nie. Van
hulle word nie verwng om as
lede van hul verenigln gs t e
bedank nie. AI wat verwag
word, is dat bulle d ie beginsels
van die Nasionale Party sal
onderskryf.
Op die huidige
tydstip beklee vooraanstaande
lede van die Ossewabrandwag
byvoorbeeld belangrike posisies
binne die Party en is die sameworking tussen bulle en an der
lede van die Party bale hartlik.
Die Party is tewens ook beger ig
dat hierdie verhouding gehan dhaaf sal word.
Dit word egter duldelik gestel
dat die Party uitgaan van die
standpunt dat hierdie groepe In
Suidwes-Afrika altans, geen
politieke bewegings is nie, en
dat hul lcde as Naslonaliste in
die Party opgeneem sal word .
Die Party Is gekant t een 'n
handhawing van 'n groep bln ne
die Party.
KA!'oo'DIDATE
W a t betre f die benoeming van
k a n didate is slegs lidma atskap,
lojaliteit teen oor die Party, en
bekwaamheld ter. sake wanneer
die ben oeming geskied. l ndlen
'n ondersteuner van een van
hierdie groepe 'n nomin asie en
'n setel sou verower, sal daar
slegs uitgegaan word van die
standpunt dat hy die Nasionale
Party verteenwoordig en dat sy
lidmaatskap aan 'n bepaalde
organisasie hoegenaamd nie sy
posisie In die Par ty raak n le,
mits by konsekwent dieselfde
standpunt as die Naslon a le
Party huldig en bandhaat.
Solank as wat. h y h om dus aan
bogen ocmde voor waardes hou,
sal by ook nie uitge!!lult word
van enige koulrus waaraan sy
k ollegas mag deelneem n le.

Parade Nog_Oop
Vir ~ RoOi L. V.
Hoewel die Minist er van Justisie ses vergaderlngs van
die Kommunistiese L.V., mnr. Sam Kahn, aan die Rand
verbied bet, is by die afgelope week toegelaat om 'n ver·
gadering op dle Kaapstadse Parade te hou waar by protes
aangeteken bet teen die felt dat sy vorige ,·ergaderings
verbied is.
Terwyl
sowat 1,000
nieblankes e n bla nkes tocgeluister
bet, bet hy uitgevaar teen die
beleld van die regering wat hom
verbied h et om vergaderings
toe te spreek. Banlere met
slagkrete en die hamer en sekel
daarop, is or als in die lug opgest eek.
Die Burger verklaar da t die

vergadering waarskynlik nie
verbied Is nie omdat dit in mnr.
Kahn se eie klesafdeling gehou
is. I n die praktyk kom dit dus
daarop neer dat die K ommunis
verbied word om sy propaganda
buite sy kiesafdeling voort te
sit, maar in sy eie kiesafdeling
vocl die r egcr ing blykbaar m~
teloos om op te tree.

BLADSY DRIE
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VRE.E.S DAT AFRIKA ,N ,Republiek Binne
KOLONIE. VAN INDIE. Paar Maande" se
Ind iese Leier
SAL WORD

Die moeilikhe id tussen die lndiers en naturelle in Durban h et
andermaal die lig laat
val op die gcweldige lndier-indringing, nie n et in Natal nie, maar langs die
h ele Ooskus van Afrika en ook in die binneland van Kenia, Tanganjika,
Uganda- kor tom in die hele gebied ten Suide van die ewenaar, wat die
oorsaak is da t die naturelle, wat die eer ste aan spraak h et op die bekleding
van poste in die onontwikkelde gebiede, tans deur die lndier s vcrdring word.
'n Engelse joernalis wat onlangs 'n reis deur al die gebiede
onderneem het om vas te stel
wat die toedrag van sake in die
gebiede is, het tot die gevolgtrekking gekom dat die blankes
bcsondcr onthuts is oor die
mate waarop die Indiers 'n houvas op die gcbicdc gekry het.
In Nairobi hct hy gevind dat
daar vic·r Ihdiers is vir elke
blankc en volgcns hom meegedeel Is, is dlt die verhouding
dwarsdeur die gcbied.
Regering!lamptenar e ten noorde van die U nie m et wie h )•
gesels b et, m een dat die Unie
die toon m oet aangee om die indringing van Indiers teen te
gaan en dat daar onderlingl'
sam ewerking tussen die ,·erskillende gebied e ten ops igte va n
hierdie vraag moet wees. Hulle
moet onderling inligting en
statistieke uitruil sodat daar
pr esies vasgestel ka n word wat
te doen staau. Ander voel dat
die saak ook onder die aandag
van die Britse regering gebring
moet word, maar terselfdertyd
is dit duidelik dat B rittanje nlc
nou uit sy pad sal gaan om
teen Indiers op te tree nic omdat by wil verhoed dat Indiii
en Pakistan die Statcbond vcrJaat.
VERDRING NATURELLE
Die I ndierindringing is nle
net 'n gevaar vir die blankes
nie maar ook vir die naturelle.
Dwa rsdeur die gebied het die
joernalis gevind dat bctrekkings
wat naturelle bchoort tc vul, in
die }\ande van Indiiirs is. Kan
die nature) met die I ndier mceding? het hy gevra. Dit is
slegs 'n kwessie dat die naturelle opgelcl moet word en on-

Die besluit om I ndie in 'n
rcpubliek om te skep, is verledc
dervindi ng moet opdoen, maar der meer iets gedoen moct word Descmbcr geneem. Nehru het
nou kry bulle nie die gelecnt- as om net hecldag toesprake ver klaar dat hoewel die uitheid daarvoor nie, is hom mee- oor die Asiatiese gcvaar tc hou. roepln.g van 'n republiek 'n vergedeel. Al manier om die Inandering in die huidige verhoudiers uit te druk is om die nad ing tussen I ndie en die Britsc
turelle op te lei sodat bulle die
Statebond sal veroorsaak, Indio
plek van die Ind!Crs kan innictcmin die vryc samewerking
neem, is sy mening.
met die onafhanklikc Iande van
OORLAS

Die blankes het geen agting
.,rir die I ndiers nie omdat hulle,
behalwe die felt dat bulle belasting betaal nlks t ot die vooruit~ang van die la n d bydra • nie
en slegs op die arbeid va n a nder
~eer en geen ondernemingsgees
1an die dag I~ nie. Alles word
'let toegespitS op winsbeja,g.
Tallc naturelle is diep in die
skuld by die ryk Indiers wat
;rond besit en winkels het. 'n
Regeringsamptenaar het ver:daar: Ons wil nie 'n antiIndierbeleid formuleer nie, maar
~en van pro-Afrika, en dit is
~en mlnste billik dat die nature! voorkeur moet k ry bo die
Indlcr, wat 'n vreemdeling is.
INDIESE KOLONIE
'n Ou g r ysaard het verklaar:
In die tyd van my grootvader
was die mense bekommcrd oor
Jie ,gee! gevaar'. Maar daarvan het niks tereg gekom nle
omdat Japan nie die oorwlnning behaal het nie. Maar di('
\ siatiese bedreiging is 'n groter
werklikheid a s die sogenaamde
,geel gevaar'. T e nsy daar n ou
iets gedoen word, sal hierdie
land teen die tyd dat ons kleinkinders groot is, 'n lndi('Se
:c~:olonie wees.
Baie a n der persone, skryf die
joerna lis, is hierd ie mening toegedaan en meen dat daar son-

persoonlike
spreek.

blydskap

Australie Wil
Indiers Uithou
AustralHi mod 'n witmansland bly. D it ill die strekkinr
va n 'n toe!lpraak wat d i(' afgelope week deur d ie Australiese
minist er van immigrusie, Arthur
Calwell, geh oq is. So la nk die
Arbeide rsp ar ty at\n bewind il'l,
sal bulle op hul r('g aandrinr
om te bepaal watter m ense die
bevolking sat uitmauk , h et by
gesf'.
,.Die geskicdenis van SuidAfrika, die Verenigde Stat!!
en ander Iande waar mens!!
van vcrskillcnde rasse saam
woon, kan bier herhaal word'',
het hy gesc.
H y hct daaraan toegevoeg
dat die immigrasiewette van
die land vir hersiening na die
i{abinet verwys sal word nadat
die hooggeregshof sekere be-palings in verband met deportasics van sckerc immigrantc
ongcldlg verklaar het.
Australle b et deur ondervinding gel('er da t 'n groep Asiate
wat geregtig is op permanen te
\·erblyf in die land, gedurig
druk uitoef en om hul famllie ert
vri~>nde daar t e kry.
Australie
h etl ook geleer h oe v in n ig die
Asiate t oeneem as daar nie voldoende irnmigrasiebeheer is ni~.
b et by gese.

Atoomgeheime
Lek Uit In V.S.A.

DR. MALAN NA
LONDEN
Ten cin de snm esprek ings te
voer met nnder lcde van die
Britse. St at ebon d, sal die Eerste
Minister, dr. D. F. Mala n, t een
die m iddel van aanst aande
maaJll] na Londen vertrek. H y
sal die k onferensie van eer st e
min isters by woon by watter geleentheid, r yksver dediging, bestrydin&' van kornmunism e en 'n
n uwe formule vir \•erh oudings
binne die statebond vermoed ellk bespreek sal word. Voorlopig word die agen da streng
gehenn geh ou.
'
Die besluit om na Londen te
gaan vloei voort uit 'n vertrouellke konferensie tussen 'n persoonlike afgovaardigde van die
Britse ccrste minister en dr.
Malan wat die afgelope maand
in K aapstad plaasgevind het.
Hy sal vergesel word van mcv.
Malan en die nodige amptcnarc,
en sal waarsk ynlik tien dac
wegbly.
Mnr. N. C. Havenga, Icier
van die Afrikanerparty, sal
waarneem as Eerste Minister.
I n amptelike regeringskrlngc
in Londen en ook deur die pers
is die besluit van dr. Malan om
die statebondskonferensic by te
woon, luid toegejuig. Attlce, die
Britse eerst" minister, het ay

Die Indiese regering is vasberade om hom t e bon aan
die besluit van die Kongresparty om lndiiS binne 'n paar
maande in 'n onafhanklike republiek om te skep, bet die
Indiese eerste minist~r, P andit Nehru, onlaugs verklaa.r. Hy
bet ook verwys na Indie se t oekc)mstige betrekkinge met die
Britse statebond.

uitge-

VRY HOSPITALE
ALLIG VANJAAR
Die moontllkheid dat Kaaplnnd nog vanjaar vryc hospitaaldicnstc sal genlet, is deur
die Administratcur van K aapland, mnr. J. G. Carinus in die
vooruitsi&' gestel.
Vrye geneeskundlge dicns sal ook aan
meer mensc bcskikbaar gestel
word. Dit sal waarskynlik na
die twecde helfte van die jaar
geskied en plan ne word tans
beraam om alles so spoedig
moontlik gereed te be.'
Die ordonnansie vir v rye
hospitaaldlenste in Kaapland is
reeds in 1946 aangeneem maar
hct nog nooit ten volle in werkin.g getree nie. Mnr. Carinus
hct in sy openingsrede sekere
wysigl ngs in die ordonnansic
aangekondig ten opsigte van
vrye geneeskundige dienste. D ie
wysigi ngs sal later bespreek
word. Die rede hiervoor Is dat
die medrci nie hul weg oopsien
om ten volle met d ie Admin lstrasie saam te wer k nie.

Geheime agentc van die Vcrenigde State en Meksiko is tans
besig om bcwccrde lckplck van
atoomgeheime tc ondcrsoek.
Beweer word dat minstens cen
stukkie verwerkte atoomuraan
na Meksiko gesmokkcl is.
Meksikaanse owerhcde het 'n
silindervormige stukkie uraan
in die besit van 'n Mcksikaan,
wat weens 'n ander oortreding
in hcgtenis gcneem Is, gevind.
Daar word berig dat federale
agentc in die Verenigdc State
tans besig is om twee moontlike
leidradc wat na die inhegtenisn eming van die skuldige persone sal lei, tc ondersoek.
Berigtc is deur die polisie
ontvan.g dat c-en voorgenom e
verkoper dcur kopcrs gemartel
is, en agentc mcen dat bale verkoopsa.anbicdlngc gemaak is,
maar dat verkopers nooit in
staat was om die goedere te
!ewer nic.

' n W aarskuwi ng aan boere
teen hoe grondpryse word gerig
deur die Landbank in sy jongste vcrslag. Verlede jaar het
die staat £250,000 aan die bank
toegeken v ir len ings aan boer e.
Lenings word beperk tot £3,000
per boer.

.

Verteenwoord1gers
Van u Ar be1•d"
Forw11rd, die Arbeidcrsparty
se amptelike orgaan, bevat die
wenk na aanieiding van die
felt dat die Arbeidersparty in
die provinsiale verkiesing feitlik uitgewis is - dat die V.P.
en H .N.P. moet saamsmelt sodat die gelcentheld geskep kan
word ,.vir 'n Arbeidersparty om
te ontwikkel en sy rcgmatige
plek te ncem as die enigste en
gesondc opposisle". Die huidige
verdeling, so lui dit, is op rasselyne terwyl dit inderdaad op
ekonomiesc Jyne behoort te
wees. Die blad bevat dan die
name en portrette van die enigste . twec Arbeiderslede wat die
paal in die verkiesing in Transvaal gehaal het, te wete Richard
Feldman en D. H. Epstein.
Tc oordcel na die vanne van
die twee here, wil dit nie lyk
of die verdeling in ,.arbeid"
teen die res juis minder kunsmatlg sal wees as die huidige
nic!

.

die Statebond vir die bevorderlng van die wereldvrede sal
verwclkom.
,
Besonderhede is n ie verstrek
n ie maar waarnem ers meen dat
lndie re('ds 'n volledige plan op&'('St('l ht>t wat voorsiening maak
vir
die erkenning van die
Britse koning as eerste burger
van die Statebond, t en behoewe van wie die I n diese prealdent in lndie sal optree.
In sy kommentaar oor die Indiese voorneme, verklaar die
Cape Argus dat die bcsluit van
Ir.dHi 'n nuwe vraag na vore
bring wat by die ecrste c1:1 bcste
geleentheid deur die ccrste ministers van die Statebond bcspreek moet word. Die h.uidlge
verhouding tussen die Iande
v~ die Gemenebes, saamgeblnd
deur Brittanje, is nuttlg, maar
dit blyk nie meer aileen genoeg
te wees nie. Vir die nic--Britse
Iande binne die Statebond wie
se tradi:eies nic gebasecr Is op
die van die Wcstc nie sal ook
'n formule gcvind moet word vir
inskakeling . Die blad mecn dnt
die Gcmcnebcs nou 'n twc-eledige vorm moct aanneem omdat
die verhouding van Brits en nieBrits grootliks verdwyn het, en
dat die skeldslyn tans gctrek
moet word tussen \Vesters en
nie-Wcsters. Langs die bond
van \Vesterse Iande moet daar
ruimte wces vir Oostcrse Iande,
om saam te werk, wat, hocwel
bulle nie die tradisie van die
\Vcstc dee! nie, nogtans beginsols het waarop alma! saamstem.

.
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DR. MALAN EN
LON DEN
Die besluit van dr. Malan om persoonlik na Londen t~
gaan is in die Engelse pers sowel bier te Iande as in England
hartlik toegejuig. Vir mense wat gevrees bet dat die verandering van regering 'n verbreking van die Ryksbande in
Suid-Afrika sou teweegbring, is dit begryplik dat bulle oor
so 'n stap sal juig, te roeer waar die neiging tot ontbinding
van die Ryk pertinent deur die Londense konferensie onder
oe geneem sal word. Van nasionale kant hoef daar nie
sonder meer agterdog gekoester te word oor hierdie gejuig
of selfs die feit van die teenwoordigheid van dr. Malan op
die imperiale konferensie nie. Dit is nodig dat hierdie waarskuwing uitgespreek moet word, aangesien daar in die verlede, en selfs op hierdie t ydstip, steeds agterdog gesaai is
teenoor Afrikaners in die openbare lewe wat in die loop van
hul pligsplegings in fl.anraking kom met mense buite die
nasionale kring. Tot so 'n mate was dit die geval dat daar
selfs kongresbesluit e geneem was wat wou belet dat nasionale leiers na Engeland moet gaan. So 'n hooding is beslis
'n openbaring van minderwaardigheld. Waarom moet dit
dan net altyd die Afrikaner wees wat ,omgekonkel" sal
word en nooit die ander man nie?
SKINDERVELDTOG
Dit is dieselfde swakheid in ons volk wat deur sommige
gewetenlose politici uitgelmit word om die Ieier van die O.B
te belaster. Afgesien van die feit dat dit 'n leuen is dat dr
Van Rensburg met genl. Smuts ,geskakel" bet, behoort
enlge regdtlnkende mens hom tog self af te vra., waarom
dan juis die nasionale Afrikaner altyd die verraad moet
pleeg indien by met 'n politieke teenstander in aanra.king
kom ? Waarom boor 'n mens nooit die beskuldiging in die
kamp van ons vyande nie?
Die antwoord le voor die hand: wantroue saai teen jou
eie leidende figure is 'n t e gevaarlike wapen om van gebruik
te maak teen 'n mededinger in jou eie kring, veral weens die
demoraliserende uitwerking wat dit bet op jon volgelinge
As jon mense eers geleer bet om wantrouig te word teenoor
bul leiers, watter hoop bly nog oor om bulle ooit in moeilike
omstandighede nit te lei ? As in die Vryheidsoorlog, by
voorbeeld, gedurig wantroue gesaai was teen die goeie
bedoelings van offisiere, watter slag van betekenis kon dan
ooit gewen gewees het? Dat bier en daar wei 'n offisier die
vertroue misbruik het, weeg nog ver nie op teen wat wel
bereik is deur die vertroue wat in leierskap gestel was of teen
die' skade wat veroorsaak kon gewees bet indien sulke uitsonderings aangegryp sou gewees bet om algemene wantroue teenoor offisiere te saai nie.
O.B. WEIE\t

•

Dit is daarom dat die Ossewabrandwag die fluisterveldtogte teen vooraanstaande openbare figure so sterk veroordeel, en van sy kant weier om in enige omstantlighede van
dieselfde wapen gebruik te maak. Watter beter geleentheid,
by voorbeeld, het die Ossewabrandwag gehad om 'n dergelike skinderveldtog van stapel t e stuur t een dr. Malan toe
laasgenoemde twee j aar gelede met die Britse koning agter
geslote deure 'n lang onderhoud gehad bet ? 'n Mens wonder
wat sou gebeur het indien dit dr. Van Rensburg was! Maar
hoewel die Engelse pers groot berigte omtrent die ontmoeting geplaas bet, bet Die O.B. die nuus verswyg, en in
geen opsig is dit ooit deur die leiers van die Ossewabrandwag
misbruik t een dr. Malan nie. Daarmee wil ons nie voorgee
dat die O.B. soveel bcter is as ander nle, maar wat ons wei
te kenne wil gee is dat die O.B. bale deegllk bewus is van sy
verantwoordelikheid teenoor die volk, en dat by weet dat ons
volk self skade sal ly en nerens kan kom nie indien by
geleer word om sy leiers te wantrou.
Waar dr. Malan dus Suid-Af rika gaan verteenwoordig or
hierdie belangrike konferensie sal hy kan reken op die vertroue van die bele von{. By lll!l.g..teleurstel aan die verwagtings wat gekoester word ; by mag dinge doen waarmee ons
nle sal sa.amstem nie, maar by kan verseker wees dat, van
O.B.-ka.nt altans, geen beskuldiging teen hom ingebring sal
word dat by in Londen omgekoop is met sye kouse ule of
wat ook al.

In die artikel van verlede week is beklemtoon dat
die sta.at en gesin medewcrkers moet wees in die bou
van die volk. Onder meer is die volgende aspekte
beklemtoon: die gesin en grondbesit, kleding van die
gesin en die plig van die staat. In ltierdie artikel word
die ta.ak van die sta.at verder behandel en gewys hoe
b y dit vir jong getroudes deur middel \'an rentelose
huweliksvoorskotte moontlik kan maak om 'n gesin te
boo.

Ten slotte behoort in hierdie
verband 'n stelsel van kindertoelaes in werking gestel t e
word. Hierby moet natuu r lik
die welstandspeil en kindert a l in
aanmerking geneem word .
Hierdie drie groepe van m aat reels (waarby nog ande r gevoeg kan word> moet opgevat
word as die gcldelike bydrae
van die staat t ot die positiewe
gesinsvormin.g, m.a.w. st aat en
ge.,in word m edewerkers in die
o;k epping van 'n ge<>onde en g~
ta lste rke
toekoms tige be\·olking.

Behalwe die reeds aange- daar egter nog 'n meer spesiduide pligte van die staat is fieke beleidsrigting wat die
s taat met die oog op positiewe gesinsvorming kan in<vervolg van vorigc kolom>
verwelkom.
Sedertdien is neem. Bier word kortliks
gelet.
egter toegelaat dat die beer da.arop
' n Stelsel van rentelose buweKahn 'n vergadering op die liksvoorskotte wat binne 'n tydKaapstadse parade toespreek perk van se 10 jaar t erugbetaalwa.arilt hy voor meer as 1,000
toehoorders uitgevaar bet baar is, te rwyl by d ie gt>boortc>
VERHE\\'E
teen die regering se ver bod van elke k ind een-kwa rt va n
op sy vergadenngs in die die voorskot verval. WanneeJ
Daar is 'n verder e saak wat in
die min imum aantal kinder !>
.aoorde.
hierd ie
verband
beklemtoon
wat
elke
g
esin
behoort
t
e
h
e,
nJ.
Ons besef die moeilikheid
\'ier, gebore is, wor d di e h uwe- moet word. In ons indiwiduawaarin die Minister \·an J uslistiese, egolstiese en liberalistisie was. Hy bet te doen liksvoorskot as 't ware 'n bu- tiese samelewing het die wanw~liksge~>kenk va n die staat. In
met 'n verkose lid \'an die
beg r ip van d ie moederskap ontparlement en as sodanig kan verband met hierdie huwelik s- staan, nl. dat dit 'n las en 'n
hy nouliks belet dat by 'n voorskotte moet nutuurlik \\ el· beslommernis is terwyl dit vir
vergadering in sy eie kies· standspeil, liggaam like e n geesvernaam klink om skimafdeling - die h ele Wes· telike ge'lkiktheid 'ir die huwe- bale
pend en minagtend van 'n groot
lik,
e.d.m.
in
aanmerking
geKa.a.pland - toespreek. Jy
kindertal te praat. D~ur ' 'olkskan tog nle iemand in die par- neem word.
voorligting moet d ie opvatting
D it is die bedoeling dat die dat die moed~rsknp die h oog.,te
lement toelaat en h om dan
verbied om sy klesers toe te egpaar deur die huweliks- roeping van die vrou i'l, in e re
voorskot in staat gest el sal herstel word. Da~nby m oct die
spreek nlel
Maar dit is j uis waarteen word om meubels en a nder vrou vir diE' b~hartlging va n
hu ishoudelike benodigdhede t L haa r moederlik~ t aak, m eer
Die O.B. kort gelede gewaarsku het toe die regeringspers k oop sodat h u lle 'n eie huis - daadwerklik
,.~r~t'r wor<l deur
as beleid aangekondig het h ouding aan die gang k ar haar volk. Dit sal vir elke vrou
dat geen ver bod op die Kom- kry. Dit is dikwels d ie ek o- 'n b emocdiginlf wees in die aanmunis tiese Party geplaas sat nomiese onvermoe om h ierdic va.nrding va n die moc<lerskap.
word nie en dat geen nuwe dinge aan te skaf wat die oor' n Ander opvatling wat gewetgewing teen kommunis- saak van die uitstelling van vestig moet word, is dat kindie
huwelik
is.
tiese bedrywighede ingedien
ders nie net kindcrs van d ie
sal word in die nabye t oegesin is nie, maar ook kinders
KRAA.'IDIENSTE
koms nie. Ons h et t oe gevra
van die volk Dit sal d ie
hoe dit moontlik sal wees om
moederskap as vcrhewe roekommunistiese
propaganda ::\f~t <lie oog op die na nmoedi·
ping mldde in die volkslewe
teen te gaan solank 'n Kom- ging va n gesinsvorming moet
plaas en daardeur sal aan die
munis toegelaat word om in ook <lie moontlikheid gestel
moederskap 'n nog g roter
die parlement te sit. Solank word van vr ye knlamverpleging
waarde geheg word.
by daar sit, sal sy toesprakc en vry mediese behandeli ng van
T en slottc moct nog nadruk
die
kind
ge<lurende
sy
eerste
gepnbliseer word, en sal by
daarop gelc word dat d ie volkook die reg h e om buite die lewensjuar. Dit behoor t n ie a i- sorg
toegespits moet wees op
leen
die
gesinsvorming
t
e
bevorparlement toesprake te boo.
die
gesinsorg,
insluiten de die
der
nle,
maar
sal
ook
onteensegHierdie standpunt is non
kln dersorg, jeugsorg, ens., e n
bevestig. Die regering kon lik die volksgesondheid baat_
dat die maatskaplike werk nie
wei optree in Transvaal, maar
bclas moet word met werksaamin Wes-Kaa.plan d bet die beer
hede
wat n ie daarby tuish oort
Kahn die volste nybeid \·an
nie. Die gesiworg is die KERN
optrede. In Transvaal word
van die volk&"6rg .
by belet om kommuniste te
maak ; in Kaapland kan by
dit doen by die duisende.
Maar is 'n kommunis in
'n Komitee om die prakti~se
Transvaal nou soveel gevaartot-passing van tweetaligheid in
liker as in Kaapland ?
die Sp oorwee te onder soek is
weens die gebr ek aan 'n
dt>ttr die ~linister van Vervoer
algemene verbod op komNada t hy u it d ie V.P .-koukus aangestel.
munistiese bedrywighede is
gesit is omdat h y nie saam met
die kommunistiese L.V. t oe- die party se naturellcbeleid
gelaat om vergaderings te st em nie, h et sen. J . M. va n H .
Uitstalling van
bele in Transvaal.
Eers Brink, van Tra nsvaal, verlede
Skilderye
nadat hy op die verhoog ver- ~eek sy bedanking as sena t or
skyn bet in teenwoordigheid ingedien.
van honderde naturelle, bet
die ger eg ingegryp en is die H ierdie verwikkelinge betevergadering as 't ware opge- ken dat die rcgering nou in
word geltou in
breek. Dit spreek vanself Transvaal 'n nasionale sc.nator
kies omdat die kleskollege
dat die aanwesigcs daar en kan
DERRY
bestaande uit die volksraadsdan meer veronreg gevoel bet en provinsialeraadslede die V.P.
SE KUNSSA.AL
as wat die geva l sou gewees in T ransvaal kan oorstem.
bet indien bulle na geen ver- Sodra die nuwe senator ver- Pleinstraat Kaapstad
gadering ultgenooi was nie. kies wor d, sal die V.P. 21 l~de
VA.L~ 30 MAART TOT
AI is eli& spreker belet om te in die sen aat he en die H .N.P-14 AP RIL
praat, by bet wei da.arin
geslaag om •n protes-beto- A.P.-k oalisie 23.
•
ging - al was dit vir die
vergunde vyf of tien minute
- In die publiek te boo.
En toe, na 'n stuk of ses
s ulke protesbetogings, klim
by op die trein en kom hou
JAARGANGE 1946-1947 - JAARGANGE 1947·1948
'n protesvergadering van
1,000 nie-blankes in Kaapstad
Nou verkrygbaar teen £1/ 5/ · elk
teen die onderdrutking van
sy vrye spraak!
VOORRA.A.D BEPERK
Ons meen dat die regering ~
met sy verouder de gereedBESTEL DUS DADELIK BY:
skap teen die rooi onder·
grawlng eerder meer olie op
~
die water gooi as wanneer by
met nuwe ma·atreels kom
Groote Kerk-gebou 703
Kaapstad
wat die apostels van hierdle
geloof behoorlik in bande

Regering Sal
Meerderheid

He

deur J. A. Smith

O.B. JAARGANGE

'Sam Kahn
Toe die kommunistiese parlementslid 'n paar weke
gelede 'n reeks vergaderings in Transvaal wou toespreek, bet
die Minister van Justisie ingegryp kragtens die Wet op
Oproerige Byeenkomste en die vergaderings belet. Dit was
die eerste waarneembare stappe wat die regering teen die
Kommunistiese Party totsover geneem het, en orur bet dit
<vervolg i n v olgende kolom>
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VOORSLAG (EDMS.) BPK.
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NOU TYD OM TE
BESIN
SO NIE ••
,.Transvaler" ~;kryf:
Nou dat die vcrkicsing veby
is en alles weer sy normale
gang kan gaan verrys die vraag
onwlllckcurlg ook: Wat gaan
die houdlng van die O.B. wccs?
Met die voorlopig skynbaar
gunstigc uitslag van die verkicsing vir die H.N.P. het die
gcdagtc sckcr in mccr as ccn
hart gesmcul of alma! nie nou
maar die kragtc agtcr daardie
organisasie moct inwcrp onder
sekcre aannccmlikc voorwaardcs vir alma! met die oog op 'n
algcmcnc vcr¥icsing ten cindc
'n stcrk rcghing daar te stel
om die groot landswaagstukke
mccr docltrcffcnd aan te pak.
Sou dit nic bcs wccs dat die
H.N.P. plek maak en 'n brug
stcl vir alma! om op ccrbarc
wyse toe tc tree tot daardic gclcdere nic?
Wic in hicrdic rigting mag
gcdink hct en so bier en daar
voelcrs in daardic koers uitgeskiet hct, soos skrywcr hicrvan,
het sckcr tot skokkcndc ontnugtering gckom. Ons vriende in
die H.N.P. soos blyk o.a. uit 'n
sportprcnt van die Transvaler
van rcscntc datum vcrkccr onder die lndruk dat bulle op eic
bene vingcr aileen bcrelk bet
wat bulle bchaal hct, want die
spotprcnt laat die kicscr dr.
Malan gclukwcns met die ultslag en dan kom die byskrif:
Tcnspytc van hcftlge teestand
van allc kantc het die H.N.P.
die prcstaslc van 26 Mc'i herbaa!. Ons kan die vrlcndc versckcr dat bale O.B.'s en A.P.'s
gaan stem bet nie vir die H.N.P.
in, die ccrstc pick nie maar we!
teen die Smutsbewind. Goed
bcstudeer mocs die uitslag van
die verkiesing vir die H.N.P. 'n
vingerwysing gcwces bet om
van die absolute noodsaaklikheid van samewerking onder
nasionaalgesindes tc oortuig.
Wil die H.N.P. versekcr dat die
Smutsbewind nie by 'n volgende
algcmene verkiesing
berstel
word nic, dan is nou die tyd om
samesnoering van kragtc te ver-

Drankvraagstuk

Ook Uit
Party-Arena

•

N og ' n vraagstuk is deur 'n
k abinctl!min istt'lr uit die arena
van die p artypolitlek gellg, nl.
d ie bestryding van drankmisbruik•
Die volksraad bet voorverlede
week vee! aandag aan die bersicning van die Drankwct
bestee. By hicrdic gclccnthcid
bet die Minister van Justlsie.
adv. C. R. Swart, verklaar dat
hy sekcre stellingc oor hicrdie
netelige vraagstuk wll maak.
D ie eerste is dnt die Drankwet
van 1928 bersi('n m oet word.
Tweeden'l is di(' aangeleentheid
nie 'n partypoliti('k e saak nie en
spr. sal d it bu ite die partyp olitick bebandel. Die der de
stelling is dat drankmisbruik
toeg('neem b et onder jong
men'le en vroue.
In sy kommentaar oor die
bcsprekings skryf Die Volksblad dat die raad hierdie debat
dan ook gcvoer het volgens die
stelllng van die Minister.
Onlangs
het
dr.
Malan
gepleit dat die naturellcvraagstuk bokant die partypolitiek
opgelos moct word. Daarna het
min. Swart gevra dat die bestrydlng van die kommunismc ook
as sodanig bcskou moet word.
Hierdie week hct hy ook van
die drankeuwcl 'n volksaak
gemaak.
Dit wll voorkom asof die
beset by die kablnet toeneem
dat die partypolltlek dit onmoontlik maak om probleme op
te los.

I

l

Soos Ons Lesers
Dit Sien
1

•

sckcr. Later as elkeen ecrs
weer sy organisasie opgcknap
bet en koers gevat hct dan mag
dit te laat wees. Valse berigtc
oor bedankin,gs uit die O.B. te
Franschhoek en die Paarl soos
onlangs in die Transvaler gepubliseer wat herinncr aan 'n
vroeer gebesigde taktiek is seker nie bcrekcn om sulke sameworking in die hand tc werk
nie.
I ndicn die H.N.P. vir wie
daar tans 'n guide en uniekc
geleentheid is om nasionaalgesinde volkselemente saam tc
snoer nie sy kans waarnccm
nic en met die druk wil voortgaan soos Rehabeam van ouds
uit die Bybelgeskiedenis dan
moet bulle nie verbaas wces nie
as onder die geledere van die
O.B. en A.P. die kreet spoedig
sal aangehef word: ,Na julie
tente o Israel!"
Trouens m.i. bet die O.B. hom
al te dikwels in die verlede deur
die Partyverkiesings in die war
laat bring en telkens het bulle
weer gestaan en rondmaal ecr
bulle weer koers gevat bet. Dit
spreek wei boekdcle vir die begeerte in die hart van die O.B.
tot volkseenheid of Hewer nasionaalvoelende
Afrikanereenheid, maar deur te weifel laat
ons die ideaal telkens vcrder
van verwesenliking dryf. Dit
skyn of ons vric-ndc elders te
vee! teer op ons gocie gesindheid en volkstrou. Dit word
tyd dat tot die O.B. die roepstem kom soos tot Moses van
mds voor die Rooisee: ,;Wat
roep jy tot My? Se vir die
10lk dat hulle voorttrek." Ons
·n die O.B. bet lank genoeg gehoop, gewag, gebid en toegeeflikheid aan-aie dag gcle.
Laat ons die organisasie opknap en voorwaarts stry vir
God, volk en land.

VERSTAAN NOG
NIKS
, Anti-p artypolitiek ", Beauf ort\\' es, · skryf:
Ek lees in die O.B. van
16/3/49 in 'n brief van mnr. G.
J. Burger, dat volgcns O.B.propaganda,
moet
,Kaffer,
Moor, lndiaan, K ommunis ens.
ens.," een Volksecnhcid uitmaak.
Foeitog! Hy verstaan n ou nog
niks van die O.B.-sake nic! En
dan praat by ook van die ,party" wat ons sou wces.
Ons hang nie die P artystelsel
aan nie! Ons wou die enigste
wapen wat tot ons beskikking
was (hoe sleg ookal) gebruik tot
verwcsenliking van die partylose staat. Ons is ook geen
party nie, maar lede van die
O.B. bet by die Afrikanerparty
aangesluit, omdat die H.N.P.
bulle deure vir ons gesluit hct;
om sodoende ons stem uit tc
bting!
Maar nou na julie inmenging
in sake wat die Afrikanerparty
aileen aangaan, nl. die bcnocmlng vaft bulle eie kandidatc,
waardeur julle ook ons stemme
verbeur bet, nou huil julie, en
se ons dien twee here.
Wat betrcf die diening van
twce here! Die H.N.P. wil 'n
r epubliek he (wat nou in die
yskas is) en apartheid, en daarvoor moet die kleurling en Jod('·
(Kommuniste) bulle kruisles
trek. En wie was die Opposisieleier wat tydens die bcsoek
van die Britse koning, saam met
veldmaarskalk Smuts sy glasie
geledig het ,To Our King?"
Wie dien nou twee here?
Hoe kan julie nou roep Republiek! Republiek! (wat verkry
moct word deur Jode- en kleurlingstemme) en met dieselfde
asem mede-Afrikaners uitskcl
<Vervolg in volgende kolom)

SY FOUT

K9S

Strenger
Toepassing
Nodig

Ten einde te verhoed dat
) lnr. G. H. d e W. B allot , W ynvolksraadslede die Reglcment
be rg, llarri&mitb, skryf:
Na aanleiding van mnr. Bur- van Orde omseil soos streng
ger se opinie dat die O.B. nou toegepas deur die Speaker
twee ,here" dicn wil ek net waardeur bulle nie me~r tussengraag aan die gcagte korres- werpsels mag maak nie, bet die
pondent sc dat die H.N. Party Speaker nou beslis dat !cdc
en ook die ander partye maar moet opstaan as bulle 'n lid met
bloot net 'n mlddel Is om die 'n vraag in die rede wil val.
volk tc dien. Die partye is nle
Dit het geblyk dat !cdc nog
'n elnddocl op bulle self nic. Die
volk se belange Is die elnddoel. die bepaling dat geen tussenDie O.B. maak dus maar net werpsels gemaak mag word,
gcbruik van die Afrikanerparty omseil deurdat die Speaker bulas 'n middel om die volk te le toegelaat bet om 'n sprckcr
dien. Die O.B. dien die volk in die rede te val deur 'n vraag
to stel.
en gcen partyc nie.
As mnr. Burger die partye in
Om seker te maak dat dlt 'n
bulle regte verband sien, sal vraag is wat met erns gcstel
daar vir hom ook meer Jig wces, word, sal lede voortaan moct
en miskien sal hy dan self die opstaan as bulle 'n spreker in
O.B. ook . in die rcrte Jig sien. die rede wil val.
Dusvcr is die O.B. vir hom nog
skynbaar bale duistcr en in
Die Speaker bet ook sy
donkerte gehul soos blyk uit sy · waarskuwing herhaal dat hy die
bcwcrings oor O.B.-propaganda reel dat lede mekaar nie aanaangaandc, Kaffer, Moor Indi- stootlike opmerkings mag toenan ens.
slinger nie, streng sal tocpas..
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SKEER
Hou daardie fris gevoel
na die skeer !angerbring K.W.V.-Eau de
Cologne aan sodra u
gcskeer het. D it is uitstekend vir gevoelige
velle, en u sal hou van
sy verfrissende prikkeling!

KWV
-Eau de Cologne
PROD UK VAN SUJD..AFIUKA

PUBLIEK GESKOK
IN PARLEMENT
Se KOERANT

Eniaste Suld·A frikaanse Distribueer·
ders: H . J.. Niehaus (Edms.) Beperk,
Posbus 2108, Kaapstad.
Posbus
4883, J ohannesbura.

~fense wat 'n hoc agting vir die pa.rlement bet en dit
vir die eerste keer besoek, keer dikwels met 'n minder hoe ~ Adverteer.d ers hou
dunk van die volksraad terug as Wl}t bulle daa rheen gegaan
daarvan dat rt melhet omdat sekere dinge wat daar plaasvind, skokkend is en
ding moet maak
bulle nie verwag h et OPl so iets in die hoogste raadsaal van
die land aan te tref nie.
van hul adverten-

'n Paar dae geledc mocs die
Speakcr sy voct bale hard neersit toe hy lcde belct hct om in
die toekoms met onsinnige tusscnwcrpliels die raad om te
skcp in 'n basaar. Lede- wat
voorhccn van die rumoerigstc
was, bly nou liefs buite omdat
die volksraad vir bulle nie mecr
afleiding bled nic.
Na aanlciding van die optrcdc van die Speaker, skryf die
Cape Times: ,.Beh alwe die
Sp('Uk ('r, word die a lgemen e
p ublit•k meer en m ('er k r ities
oor d ie m a nier e - of li('WCr gebr ('k diUtruun - in di e p a rlement.
, ,W nt moet on s m oeder s
d ink?' h('t ecn van bulle gister
ann my gtwra. ,Ek sui n ooit ' n
ki nd van my soontoe neem n ie',
het sy nt\druk lik verklaar .
.,Sy b et gl'kla omdat Iede m et
bu lle h ('le lengte uitgestrek op
d io banke le, oor b ulle on besk ofth ('id te(' noor mekaar, en
llit' a lg('mene gees van on vera ntwoor delikheid.
.. ,Hulle is geen voorbeeld om
nAn kindcrs voor tc hou nie', het
sy gcsr:, ,en myne sal seke-rlik
nie toegclaat word om te sien

hoe hierdie mense, wat veronderstel is om ons meerderes te
wees, hulself gedra nic'.''

3ie in , Die O.B."

PLUIMVEE

Koffi efontei n
Aan Die Woel
Ooreenkomstig besluit begin
die kommando van Kofticfontcin daadwerklik optree. Die
eerste huisgeselligheid hct Satcrdag, 19 Maart, plaasgevind
ten h u ise van mnr. en mcv. T. F.
Theron. D ie ongunstlge weer
bet egter 'n groot opkoms in
die wiele gery, maar dit het nic
verhinder dat die aanweslgcs
bale gesellig saam verkeer bet
o.ie. Die opoffering, selfs van
nie-lede, word hoog waardeer.
Mev. Du P lessis vera! verdien
groot !of vir die onvermoeldc
ywer wat sy aan die dag gcle
het, daar sy nie lid is van die
Beweging nie. Sy hct die gcselskap opgehelder met mooi
musiek op haar trekklavier. Die
sang van die kinders onder
haar begelciding sowel as die
van haar dogter Yvonne hct
groot byval gevind.
By wyse van 'n silwerkollckte
kon die kommando die ccrstc
steentjie vir hul O.B.-fonds vir
8 Augustus necrle.
Mev. T . I mmelman het die
aanwesiges daar en dan genool
vir die volgende byeenkoms wat
by haar huis gehou sal word,
sodra sy die datum kan vasst el.
P r agtig het mev. Du Plessis
hicrop gercagcer deur te onderncem dat sy 'n kinderkoor sal
organiseer vir daardie gelecntheid.-(I ngestuur >.

(Vcrvolg van voriga kolom)
vir Smuts-aanhangers en Nazis?
Indcrdaad is dit in u party
waar ,die llg donkerheid is.''
Die Bybcl praat niks van die
Brits-parlcmentlirc partystelsel
nic; u slaan dus die bal mis.
Die Woord leer ons egter dat
,die huis wat ln homself verdceld ls nlc k-:>..n bcstaan nie.''
Enigc huis? Wat dan van julie
Praathuis of Parlemcntshuis.
Om nou tot die bcnaming van
u skrywe In die O.B. van 16/3/49
tc kom. Daar was t og geen
partystelsel
in
die
BoereRepublickc nie, nie waar nie,
mnr. Burger?
D aar is t ans 5,220 gen eesh er e
Van die ,.os" op die .,esel": in die Unie geregistr ecr in verWie is nou hestand teen kritiek gelyking met 2,609 gedurende
van buitc? Die O.B. wat u 1934. Die geregistrcerde tandmcning en kritick op ons publi- artse tel tans 854 in vergelyking
seer, of Dit- Burger, wat nle ons met 715 in 1934. Die getal mckritlek op die H.N.P. toelaat diroe studente in Suid-Afrika
nie
beloop nou 2,000.

Die ~te Ftnna om a PLUill\'EE,
.EIJ:BS 8 ...,du PBODUKTE aaa

C. M. ELOFF EN K.IE.
(J:clme.) Bpk.

\IOREMABB

( Poebu 1181)
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AL G EM E EN
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(Verlowlac. buwellk, ltboOrte, llterfpftl, Ia memoriam, p lldtweaalal.
eaa.) l ei. per woord; mlalmum 2/8 per PIUIDI . Voorult.btt&&lbaar. VIr
berbaliDp 2G JH1t. af•l&l.
llabGelll&dveneulea:
Eente plu!Dg, 24. per w oord. VIr berballap 211 prt. aftl&l.
l.lltebllcdd op .,Die O.B ." (venlqa weeldlbl: 12/ 8 per j&&r of 8/ 8 per
I maaade. Vooruttbetaalbau. Stuur &dverteaalegeld, bellt•lllap, • IDtekeDi tld
II&
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BENODIG
VOOR:\IA."':
Dadellk •n akUewe
voo.rma n met ondervlndlng van a l·
gemene boerdery op Karroo-plaa..
Kennla van ekape eerste verelate. Meld
ouderdom, ondervlndlng en aalarls verlanK. A. VUJoon, BloemboC Rlcbmond,

&pe. . . .t.

RADIOTRONICS

Perold en P . Brink)
Vir b erate! en koop van
· ELEKTRIESE APPARAAT
K.P,
(Onderneem ook yakasheretel!3/ 3/ 3. werk, ankerontwlkkellng en 16
van kabela ln huiae en
ALGEMEEN
fabriek e>
Hoofatraat
BELLVILLE
AANDA O!
Neem usebllef kennle
Foon 1'7-9114.
dat ek vanat AprU 'n llla.rkagentskap
besln -

(A.

Munlalp&le M'ark, Ultenbace.
B

Adreeaeer u produkte - - en weea
UTH
veraeker van b eete resultate en onmld·
dellike ultbeteUnp. - N. s. Bellingan.
a / 3/49 TK

BOERMEEL
BO!:Wf ££L op .,ns bekende steen ·
meule gemaal, :Sl/7 per 100 lb. ;
1111rte meet, 24 '9; wltbroodmoel, 26/ 3 ;
en meelblom, 28/ 1; plu. bankkommloale,
per 100 lb . eak . K . M. B. - Mission
Store, Ellm, K.P.
T.K.

B OME, PLA...'II'TE EN SAAD

VERVOERDIENS

MEDISYNE
GR\'SUAARWON DER laat u jonk
lyk. H ou u hare Crla, geaond, na tuur·
lik en vry van aktlfers.
Geen kleur·
atot . Oewaarbor g ot geld teruc. ~h
posvry. Geld met beeteUing. Kw&le,
slektes behandel. - BMTell'eneooamJddels,
Posbua 4272, Johannesburg.
(Nr. 2) 2/3/ TK

MEUBELS
MF.UBE'LS. Beter meubel• teen
btlllker pryse.
Babawaentjlea, stoot·
karretJteo, drlewlele. llnoleuma. tapyte,
eM., ook altyd In voorraad. Geen
Katp.logua. Meld waaria u belaagstel.
-VI!'ISER-~IEUBELS, Laagatraat 291,
Kloepatad.
3/12/11

RADIO
LOUW EN LOUW, die Beroemde
Radlo-lngealeura, Stestewec. PAROW,
verkoop en berate! Radio's en ElektrleseToeetelle. Oeregtatreerde lillektrlaltelts·
aannemer.. Foon 9·84311.

TE KOOP
AL'IATlAN-IIOND.JlES ult kamptoen·
atemboekouers,
4 \lo
maande
oud.
en
waaksaam.
Reuntjlee
Kwaa.J
I 5t5 t• ,
tefiea
!3/ 3/ · . Zeeouul.
Rob ertson.
TK/ 30/ 3

l ' ltgesoektt' HOUTSP ARRE (\Vattel)

Ceroltna. 1 dm. punt X • vt.
Navrae vir ombelnlngapa le en lane t PMTe welkorr.. - n . L.
van Rooyen, Carolina, Tranavaal.
16/ 3/ 38
( V.O.I.

!4 per 1,000.

OEDBOOODE VRUOTE. BarTy·
merk gedroosde vruste poaceld beteald
In Unle, In G en 10 pond-klaalea. Appelrlnce S·Diamant, 2/1; Perskes, 8Diamant, 2/1; P ere, 3-Dtamaat, ~/1;
Vye, 4-Dtamllllt, 2/ 3; Pruimedante,
00/ 80, 1/8\lo;
Rosyat,
3-Dtamant.
10\lod.: TToe·Roeyae, • ·Diamant, 1/S:
Okkeraeute, 2/3; Amaade.., 1/i; per
pond. Volledlge Pryalya verJaysbaar
no Robertson-Ba.Ddeltv ennls !Dg, Poe·
bu. 7, Robertson.
2'/ tl/ TK
OES'UIKJ'!BDE VRUOTE. - BarTymerk ceaullterde vructe, 8/6 per aee
1 poad-pakklee of 6/3 per I! pondkiMie, poaceld betaald In Unle. Konteat met beateiUng.
OM atuur ook
cMUUterde en gedroosde vrugte ten
behoewe v1111 kll!nte aan vrtende oonoe.
Verdere beaonderhede verkrygbaar by
Die Robertaon·Baadelnerenlctas, Poe·
bu. 7, Roberteon.
U/1&/'l'K

SOUT
SOUT vtr dadellke a.ttewennc ID
soete ••ke.
Brandwaste. om 'n
eerllke beataan te maak vra ek u
vrlendeltke ondersteunlng deur van my
aout te beatel.
Spealale Al 80/-:
Sneeuwlt No. 1 70/ -: Wit No. 2
80/ - per too vrycelaaL • Soutwerke
tevredeabeld
gewaarborr;.
A <tree:
Komdte. Mev. Martie Veeder, Poaaak
No. x•, Arbeldsloon, Bloemfontein.
18/1/TK

STEENMAAKMASJIENE, - .,JDelae
Wonder" vir die maak vaa atendaar d

grootte aemeatstene vaa e dm. x ' G/18
dm. X 8 dm. teeD £30, Of f.20 I ODder
l'Oetstult.
Luukae modeUe toea ill
ebtra.
V.o.a. Bopetleldstule. Be.adel.an&Yrae word verwelkom. Om beaonderhede en Ulu.traalee akryt aaa :
(8•.&.)
Kleine Wonder 8 ' -mMJI.&aeatallappe, P oabu. 18, Bopefleld,
K.P.
11/ 1/T.E.

Die haatlike gewoonte
van sommige partyhandlanger s o m
wauneer
bulle
teen
politieke
ande rsdenkendes optree, nie te skroom om van agterdog en vindingryke
l eue ns gehruik te maak om die opponent plat te druk nie, word in baie
sterk taal afgek eur deur Die Vaderlaud, moudstuk van mnr. Havenga, na
aanleiding van gebeure tydens die provinsiale verkiesing.
Die blad
beskryf dit a s ' n kanker in ons volkslewe.

Die blad vcrklaar dat die bring. ,.Ons staan egter teleur- stories is losgelaat w at nie
Vi r algemene karweiwerk en
ook vervoer v an mense tree i n verkiesing vcrskynsels nan die gestel. Dit wil voorkom asot a.Ueen die w~reld vol gerank
Jig laat tree het wat enige ons nog nle daardie ontwikkc- bet n ie, DlllJlJ' opnuut t oon watverbindi ng met

j

regdenkende mens moet ontstem. Na vcrlede jaar Is verPosbua 64 - - Telefoon 9-83M wag dat ons politicke !ewe nou
PAROW
stadigaan sal loswikkel uit die
gewoonte om andcrsdcnken des
met agterdog in diskrediet te

J. A. STRAUSS

Hervormingstaak
<Vervolg van bls. 7 kol IS)

Vars
~toewtrments
r~rtlf!Atf'rdt
JIToenteAaad : Chantena y wortela, 6/ 6 ; daar geen rede is om te meen
Detroit b~et, V6; Eglptleae pla-t beet,
7/ 6; GreenCeast aaaderte, 1/· lb., dat ons nasie slegter Is as an! 6110/· 200 lb. sak ; Copper King (laat der bloot omdat ons verdeeld
harde uleaoort), 10/· lb.; VroeA Kaapae Is nlc; , inteendeel, n oem m y
plat, 9/ ·. Handelenavrae verwelkom. Kango Sl\8dkweken, Poabus 107 Oudts· een nas ie op wa t ' 'ir so 'n lang
boom .
16/ S/ TK tyd bulle bes ig gebou b et m et
Van,
c~rtUillffrcle
Au.trelleae
Bruin en v~ Kaapee Plat Ulu aad,
9/ 6; Silver King-uleuad, 9/ 8 ; Charl·
tenay-wortelaaad, 10/· ; Detroit -beet.
~/6, per
pond posvry. P remiers,
P . K. Sehoemanshoek.
T.K.

,Politici Bou Skinder
En Verdagmaak Uit
Tot Stelsel'

die Britse verdeel e n lleerspolitiek e partystf'lsel en nle n og
m eer \'erdeeld was nie.'' As
voorbecld kan genoem word die
Dultse, Italiaanse, Portugese en
nog talle ander nasies wat voordat bulle die pa rtystelsel oorboord gegooi het nog mcer verdceld was, en dan moet nle vergeet word nle dat bierdie nasies bul volwasse stadium beIce! terwyl die Afrikanernasic
in
sy vormingstydperk
is
te midde van al die vcrskillende
idlologiesc rlgtlngs.
Dit sal moeilik gaan om enige
ander vraagstuk op tc los solank d ie volk ver deeld is, maar
dit is h eeltemal onmoontlik om
rassevr aagstukk e en allerm ins
die swart vraagstuk op te los
voordat daar minstens blanke
samewerklng is.
POPUU:RE KREET
Daarom bet die O.B. van die
begin at 'n beleid neergele wat
bedoel was om die verdeeldheid
t e beeindig. Maar volkseenbeid
het so ' n populere kreet geword
dat sprekers van alle organisasies, selte politleke partye, begin bet om eenheid te verkondig.
Sommige van die mense wat
eenbeid gepreek bet, bet dit nie
eerlik bedoel nie. As egter
eeTS va!lgestel word wie belang
het by volkseenheid en wie by
volksver brokkeling, weet mens
sommer dadellk wie bedoel dit
eerlik.
Genl. Gouws het aangetoon
dat die Ossewabr~ndwag as
volksbeweging, gebore uit die
1938-eenbeid van die Afrikaner,
sekerlik alle belang bet by
volkseenbeid. Daarom dan ook
dat die O.B. so konsekwent omtrent sy eenhcidsbeginsel was
en is. Partye, soos ons dit ken ,
kan daarentccn nie meer bestaan as die volksverdccldbeid
bciHndig word nie. Dit ko01
daarop neer dat as polltieke
partye die cenheid wat bulle
verkondig verwesenlik, dan bou
bulle outomatles op om te be-staan as partye. As partye dus
praat van volkseenbeid dan Is
dit nlks mindcr as buigelary
nie, want bul grondwet eis
minstens t wee partye - 'n regering en opposisie.
VIR E El'o"HEID

Genl. Gouws bet vcrvolgens
'n opsomming gegee van die
gebcurtenisse vana! 1943 en
aan,getoon dat die O.B., getrou
aan sy ideaal va n volkseen beid,
van elke verkiesing gcbruik gemaak bet om samewerking tc
bewerkstellig of mlnstens die
(Ve rvolg In volgende kolom)

..

lingspeil b ereik bet wat mense
In staat stel om bul geskll·
punte bultekant die slykpoel
van beswaddering te besleg nle.
Wa nt d ie polit ieke sla ngmens
was w eer bedrywlg. Skinder•

)ODE LE STELLING
N EER TEN OPSIGTE
VAN ,,STEMPLIG''
, Dit is vir die Nasionale Party in Transvaal om hlerdie
teenstrydige posisie te verwyder. Wanneer hy dit doen sal
die laaste skeiding tussen die Nasionaliste en Jode neergetre~
wees. Totdat bulle dit doen, eis waardigheld en selfrespek
dat ons op 'n afstand bly," verklaar die hoofrabbyn van die
Jode, prof. L. I. Rabinowitz, in 'n Joodse blad na aanleiding
van die verhouding tussen die H.N.P. en die Jode.
Die rabbyn verklaar dat die
meeste Jode in Transvaal woon
en dat dit juis die party in
hier dic provinsie Is wat die lidmaatskap vir Jode gesluit bet,
net omdat bulle Jode is. <In
Kaapland en O.V.S. mag hulle
lede word.-Red. )
,Geen J ood m et 'n grelnt Jie
selfrt>spek - h ot>wel daar, b elaa~, ~ommige is wat hler~ie
~t".remtjle ~ortkom --; kan .e~ugsrns as~osu:er ~~ .0 pohbe~e
pa rty wa t m d u1 ·.ellke en U Jt drukllke taal vt>rklaar dat by
ongewe ns is", word verkl~n.
Stemreg bctcken d1e vrybeid om 'n mens se politieke
verblntenisse te kies, en vir
sovcr die politleke indeling in
bierdie land geslen word as 'n
stryd tusscn twee opponerende partye, bet die Jood, weens
sy uitsluiting van die een
party, nie daardie vrybcid nie,
word betoog.
•
GEEN STEUN SONDE R
R E GT E
,,Die vraagstuk is ccn vir die
(Vervolg van vorige kolom)
volk se oe t e vestig op die ver brokkelingselement , maar dat
die O.B. elke kee r g ebots bet
met die onverbiddelike trou
van die partye aan dit wat bulle
bestaan
r egverdig,
naamllk
volksverbrokkeling wat inbou
uitsluiting van mede-Afrikaners.
Genl. Gouws bet verder die
skcuring van 1941 bchandel, wat
gcpaard gcgaan b et met skindcrstories, bitterheid en onwaarbede. Dieselfde clemente
hct 'n klein rukkie eerder toegesak op die grootstc nasionalc
gestalt e van die Afrikaner in
bierdie ecu - wylc gen,l. H ertzog, en binne enkclc maande
moes by wyk uit die SuldAfrikaansc politick en 'n rukkie
later verdwyn in ' n miskien ontydige graf. Die f e lt dat b ierdie selfde m agte m et n og 'n
paar bondgenote vir die laaste
7 jaar m et perk elose bitterbt>id
teen die K .G. WOE'd en nou na
7 jaar m et h ernude velbeid h er vat bet is genoegsame bt>\vys
<lat Hans va n R t>nsburg nie in
die Suid-Afrikrulnse geskiedenis
gekom bet om daaruit gesk inner
t e w ord nle, bet gent. Gouws gese.
Nasionaliste, e n nie vir die
Jode nie, om te beantwoord.

I

t er vindingryk e, we rklustige,
ambls leuse en dlkwels sk ouspela gtige Ieu en aar dle a gterklapper is. Ons b et telkemale versteld gestaan oor die stories oor
agtenswaardlge persoonllkhede
wat deur skin<le raar s In die ore
van argeloses geblaas Is om
bulle gesigsveld te verdulster e n
bulle oordeels vennoe te benewei.

OOK DIE DOOIES
,.Selfs die dooies Is In bulle
grat nie met rus gelaat nie. So
bet ons 'n brief van 'n bekommcrde Ieser ontvang dat die
wcersinwekkende leuen in sy
omgewing versprei is dat gent.
Hertzog in 1939 'n twee-derdemeerderbeid in die Parlement
gehad bet, maar dat by die
bewind aan gent. Smuts oorgegce het sodat die land in die
oorlog gesleep kon word! Op
die gebeue van die massa word
geteer om daaruit partypolltleke
munt te slaan. En dlt wil vir
on s \ 'Oorkom of dle versterklng
va n hierdie onbegrip e n die
aankweek van wantroue deur
sommige partyhandlangers t ot
' n s telsel uitgebou word.

Ons ka n nie daan•an beskuldif
word dat ons die Vereoigde
P a rty steun wa nneer die t eenpa rty sy deu re vir ons sluit nle,
en elke gedagte dat st eun g~
gee m oet word aan ' n party wat
die moontllkheid van ons lidmaatsk a p verwerP, is ' n voJ...
strt>kte verloen ing van die wese
va n demokratlese prosedure.''
Dlt is vir die H .N.P. In Transvaal om bierdle tecnstrydigbeid 8~.
uit die weg te ruim. Wanneer
.,Dis tyd dat ons t ot die
dit gcdoen is sal aile skeidsvan
groter
mure tussen die Nasionaliste en noodsaaldikbeid
Jodc neergetrek wccs, aldus die bebeersing in ons onderlinge
verboudings en in die publleke
Joodse geleerde
!ewe ontwaak, a nders gaan
·
As dit nie was vir die lid- hierdie l{ankergewas on s volksrnaatsk ap wat die .Tode wei in llggaam slel en vesel vernletig."
Kaapland en die Vry11taat te n
ops igte va n die H .N.P . r eeds
On s het beslis beboettc aan
geniet nie, k on m ens amper se: groter opregtbeld in die benawatter h oop b et bulle, dle droe derlng van ons onderllnge
b out, as dit m et die croen j meningsverskille, verklaar die
O.B.-hout cebeur?
blad ten slotte.

Het U AI 'n lntekenaar
Gewerf?
VUL ASSEBLIEF 1DER IN
Die Bestuurder ,
Voorslag (Edms.) Bpk.,
P osous 1411,
KAAPSTAD.

Waarde Heer,
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B.
tot ek u in kennis stel om toesending ~ staak. Hierby
ingesluit vind u die bedrag van ...................... ............. .
vir die eerste ....................... ....maande.
NAAM : ................................................................... ..
(Naam en Adrea In Blokletters)

POSADRES :

H11ndtekening.

Intekengeld: 12/ 8 per jaar of 8/ 8 per halfjaar.
V oeg IJ83f!bli8f Kom""".te by plattelatldae t Jeka.

..
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O.B ..:BE.L~ID VAT POS IN Hervormingstaak
WYE.R KRING E. srELsEL VAN Van 0. B. Word
sTAossesTuuR
AI Dringender
ONHOUDBAAR

'

'n Suggestie da.t die tyd a.a.ngebreek bet om 'n verandering
teweeg te bring wat pla.a.slike regering betref, is deur die
Minister van Binnelandse Sake, dr. T. E. Donges, gema.a.k toe
by die jaarlikse kongres van die Vereniglng van Munisipa.le
Bestuur toegespreek bet. By bet gese da.t die vorm van
plaaslike besture soos dit vandag besta.a.n, nie moor bevrediging gee nie.
Da.ar is sekere fundamentele
probleme wat plaaslike owerhede in die gesig moet kyk.
Hiervan is finansies een van die
grootste. Die pligte van pla.aslike besture word steeds wyer,
nuwe eise word aan bulle gestel
en die verhouding tussen die
sentrale en provinsiale regerings
word al ingewikkelder. Vanselfsprekend word die noodsaakl!kheld vir beraadslaging en
gesamentlike vertoe dus meer
dringend.
In verband met die geldelike
sake van plaaslike owcrhede is
da.ar 'n neiging om al meer en
meer na die serttrale regering
op te sien. Elke pennie regeringsgeld ondermyn egter selfbestuur. 'Ek wil u herinner aan
die toestand in die buiteland
waar die r egering twee-derde
van die hulp verleen, maar ook
net soveel beheer vra, het spr.
gese.
'
Wat ookal die vorm van plaaslike bestuur moet wees, dit
moet homself voor die openbare
mening regverdig.

ONTGROEI
In sy kommentaar oor die
gebreke van die stelsel, skryf
Die Burger:
,Die onbevredigende verskynsels spruit tot 'n groot hoogte
voort uit die felt dat die saak

sy bestuurders ontgroei het.
Kaapstad se begroting is die
helfte van die van Kaaplan1, en
Johannesburg bestee, na ons
meen, byna net soveel as Kaapland; en albei stede word
bestuur deur manne wat nie alte
vee! tyd a.an stadsake kan
afstaan en ook nie alma!
besondere kennls van, en a.anleg vir die werk het nie."
O.B.-BELEID
Op

hierdie

onbevredigende

toestand b et die Ossewabrandwag al herhaaldelik gewys. Om
die gebreke uit die weg te ruim,
se die Ossewabrandwag, ,dat
by 'n eenheidstaat nastreef
waarin daar wei stadsbesture
sal wees - net soos elke besigheid sy eie bestuur moet he,
maar waarin daardie bestuur
ondergeskik aan en ingeskakel
gaan wees by die sentrale
Iandsbestuur.
Want
volksbeleid gaan ' 'OOr stadsbeleid en
ook voor provinsiale beleid en
die hele volk moet die dinge
verantwoord en nie net 'n paar
vreemdelinge in die stadsraad
wat more of oormore al in die
vergetelheid raak nie." - (aangehaal uit die O.B.-beleid.)

'n Reeks goed bygewoonde vergaderings deur generaalskap A17 in Noordwes-Kaapland is van 2 tot 7 Maart gehou
deur genl. J. B. Gouws van Groblershoop. Buchuberg,
Groblershoop, Wegdraai, Karos en Grootdrink is besoek.
Nadat die genera.a.l die O.B. se standpunt in verband met
die verkiesing behandel b et, en in die verband gese bet dat
dle O.B. van elkeen verwag om ooreenkomstig sy oortuiging
omtrent wat in belang van die volk is, te handel, het by die
toekomsta.a.k van die Ossewa.brandwag behandel.
Hy het daarop gewys dat die
O.B. se taak vir die toekoms, en
selfs in die onmiddellike toekoms, meer en meer 'n hervormingstaak geword het. Op die

HET NOOIT KON DINK DAAR
WAS SOVEEL!
BLOEMFONTEIN.-Ons boor
skielik weer van massa-bedankings uit die O.B. die afgelope
paar weke in die H.N.P.-pers.
So groot is bulle blydskap dat
daar nog massa-mense uit die
organisasie ,bedank" wat, volgens dieselfde koerante, lanka!
nie meer bestaan nie, dat Die
Volksblad die berig onder drie
kolom-opskrif op die voorblad
plaas. Mens sou waarlik vra
of daar nog al die tyd darem
21 O.B.'s in Vredefort was. Ons
het altyd geweet dat daar bale
mecr as 21 was, maar ons was
self verras om skielik weer te

boor dat hierdie 21 wat nou
,bedank" bet, nog lede van ons
organisasie was. Ons bet bulle
lanka! weens die slappe houding
wat bulle openbaar bet, vergeet
in ons kommandobedrywighede.
Die meeste van bulle het vir
meer as dric ja.ar nie meer ledegeld betaal nie, dog nou vind
bulle dit nodig om te ,bedank"!
Wat die gewese hoofkommandant betref: Die feit dat hy self
erken dat sy generaal hom in
die pad gesteek het, verg seker
geen verdere kommentaar nie.CKOR.)

skouspelagtigheid weer verskuif na die terrein van die
O.B. Spreker bedoel daarby dat
die dag vinnig na~er wanneer
die magteloosheid van die partystelsel om ons dreigende problame op te los so nakend ontbloot sal word dat die hele volk
sal begin roep na hervorming;
dan sal niemand meer twytel
aan die taak van 'n hervormingsbeweging soos die O.B.
nie.
Genl. Gouws het kortliks die
aandag gevestig op al die
euwels van die huidige partystelsel wat hervorming nodig
bet, en onder byvalsbetuiging
verklaar dat as daar enige
hoop is op redding vir die
Afrikanernasie dan le dit sonder twyfel in die hervormingsgedagtes en ideale wat die Ossewabrandwag nastreef.
VERDEELDHEID

Baie mense is moedeloos oor
die verdeeldheid van die Afrioomblik is al die skouspel op kanernasie en verklaar dat daar
die parlementere, dit wil se geen hoop is vir 'n volkie wat so
partypolitieke terrein, toege- twis nie. Spreker meen dat
spits, maar binnekort sal die (Vervolg op bladsy 6 kol. 2)
Genl. J. H. Gouws.

Gemagtigde Kapitaal £1,000,000
Nou slegs nog 190,000 aandele van £1 elk beskikbaar vir toekenning
I

Verklaarde Diwidende:
'

1945
6 persent
1946- 6

''

1947
1948 -

7 persent
7

''

ASOKOR-aandele bied veilige en

getwyfeld teen 'n hoe premium aan-

voordelige beleggingsmoontlikhede.

gebied word.

Omset vir die afgelope ses maande

Skryf om volle besonderhede, pros-

het £2,000,000 oortref. Die Maatskappy

pektus, ens. aan:

bemoei hom slegs met die bemarking,
bewerking

en

verspreiding

van

lewensnoodsaaklikhede.
•

Die Sekretaris,

Toekomstige aandeel-uitgifte sal on-

Asokor Beperk,
\

Posbus 402,
BLOEMFONTEIN.

BLADSY AGT
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Vrees Russiese
Krag 'Ter See

Drie Organisasies Gee
Hul Stand punt
Gedurende -die afgelope paar wek e was die
land en die koerante vol
gerugte en hespiegelinge
oor m oontlike verwikk elinge wat i n die
politick sou plaasvind.
Beriggewer s e n koer ante
wat scn sasie jag het
hulle Ieser s aanhoudend
geprikkel m et 'n o nbek ende m aar belangrike
~,iets" wa t gaan gebe ur.
Die Afrikanerparty was weereens, soos na die algemene verkiesing, die brandpunt van
populere belangstelling - wat
vera! toegespits was (1) op die
party se toekomstige verhoudings met die H.N.P. en (2) op
die party se standpunt ten aansien van die grondwet. Sommige koerante het totaal ongegronde en wilde spekulasies oor
hierdie twee kwessies gemaak.
Daar is selfs beweer dat die
H.N.P. en die A.P. gaan ,.amalgameer"; en dat die A.P. die
Hertzog-standpunt oor grondwettelike sake oorboord gaan
gooi.
Die verklarings namens die
Dagbestuur van die Atrikanerparty wat deur die Uniale voorsitter en die hoofsekretaris uitgereik is, het hopelik al die
wilde stories die nek lngeslaan.
Dit is nou weer duidelik gemaak
dat die A.P. bcreid bly om sa.am
te werk, egter met bchoud van
sy identiteit, m.a.w. daar is nie
sprakc van amalgamasie nie;
dat die party in al die provinsies crken wil wees; en dat die
P arty a! sy lede as bondgenott'
aanvaar w il h f., m .a.w. gN•n d iskriminasie t een A.P.-lede sal
gedoog wor d nif'. Voorts is nogeens herhaal"dat die A.P. die
Hertzog-beleid voortsit - wat
immers insluit die handhawi.ng
van die grondwettelike standpunt van die Generaal. A!s verder gclet word (1) op die uitnodiging aan aile Suid-Atrikaners ,wat die fundamentele
beginsels van Hertzog deurslaggcwcnd in die landsbeleid wll
maak" om by die A.P. aan te
sluit; en (2) op die oproep tot
kragdadige uitbouing van die
organisasic, dan ly dit geen
twyfel dat die A.P. op die
mars is na 'n klarc bestcmming
nie.

O.B.-\'ERKLARIXG

SUIDWES SE A:STW OOR D

Na die verkiesing (Die O.B.,
23 M:aart) het dr. Hans van
Rensburg vir die soveelstc keer
die goeie trou van die O.B.
teenoor die nasionaalgeorienteerde partye beklemtoon en
spesifiek verklaar ,dat die O.B.
geen verlangens of ambisies op
die partypolitieke t'errein koester nic". H ierdie terrein, se hy,
laat d ie O.B. oor aan die nasionaalgcoricntcerde partyc. Trouens die O.B. as Volksbeweging
gaan voort met sy eie onafhanklik e taak. 1\'l et bierdie verklar ing h et dr. Van R ensbur g opnuut aanget oon da t d ie sam ewerking tussen die H .N.P . en
d ie A.P. gla d nie geraak boef
te wor d denr d ie lidmaat skap va n O.B .-lede aan d ie A.P.
nie.

D ie ~asi onale Par ty , ·an Suidwes bet reeds geantwoord op een
van h iE'r<lil" \· rae. In 'n verklaring wat deur die voorsittcr, dr.
H. J. Stcyn, en die sekretaris,
mnr. A. H. du Plessis, uitgcreik
is, word verklaar dat die Party
nie teen !cdc van die Osscwabrandwag sal dlskrimlnccr nic
en dat 'n O.B.-Iid ,.nic uitgcsluit
sal word van cnige koukus
waaraan sy kollcgas mag dcclncem nic".
H icrdlc nuwe bclcid van die
Nasionalc Party van Suidwes
bctekcn dat indien een van die
Party se O.B.-lcdc verkies word
tot volksraadslid vir Suidwcs
sodanlge O.B.-lid saam met sy
kollcgas in die H.N.P.-koukussitting sal moct neem - of
anders sal sy kollcgas ook nie
in die H.N.P.-koukus sit nie.
En as 'n O.B.-Iid in <lie H .N.P.koukus m ag s it, waar om sal d ie
H.N.P.-leiers d a n , ·olba rd in h ul
weit'ri ng om 'n A.P.-kandidaat
te ondt'rstcun net omda t b y lid
\'an d it' O.B. is'!
<Vervolg in kolom 5)

Anders as die A.P. en die
O.B. bet die H.N.P. nog nie 'n
woord gerep oor die party se
~oekomstige
verboudings
tot
ander nasionale organisasies
nic. D it is bekend dat die
H.N.P.-leiers 'n klinkende verkiesingsoorwinning verwag bet

Onder
die
sprekers was
Hector McNeil wat gese het dat
die stryd teen die rooi rcbellc
in Griekeland n ie ,gestaak moct
word nie.
'n Konserwaticwc
lid, MacMillan, het ve t klaar dat
Rusland besig is om 'n staatsgrccp te beplan wat Tito uit die
pad moet stoot en wat tegelyk
ook die Russiese plannc in
Griekeland tot uitvoer moct
bring. Hy het gese dat die
Amerikaanse en Britsc regcring gesamentlik waarskuwings
aan Rusland moet rig dat hy
vcrantwoordelik gehou sal word
vir die Bulgaarse inmenging in
Griekse sake. Vrees is ook uitgcsprcek dat as die gcsamentlike besetting van Duitsland
beeindig word die Kommuniste
met behulp van hul bandlangers hul greep op die RUbr
sal versterk.
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POLITIEK IN O~SKOU i
DEUR '.N lUEDEWERKER~

en dat h ullc planne h eeltemal
in die war gestuur is t oe dit nie
gcbcur het nie. Blykbaar het
bulle nog nie nuwe planne
bcraam nie.
Die A.P. het gepraat; die O.B.
hct gepraat; dit is nou die
H.N.P. se beurt om te praat.

Sal die H.N.P. voortaan die
A.P. in a! die pr..,.vinsies - ook
die Vrystaat - erken? Sal die
H.N.P. in die toekoms elke lid
van die A.P. as volwaardige
bondgenoot aanvaar? Sal die
H.N.P., by die bepaling van die
landsbelcid, rekening hou met
die beginselstandpunt van die
A.P.? As die H.N.P . bevestigend op hierdie drie vrae wil
a ntwoord dan k an daar die
bartliks te sam ewer k ing tussen
die H .N.P., die A.P., en die
O.B. bewerk s tellig word. Aangesicn die hcle volk samewerklng begeer is dit die H.N.P. se
plig om sy swre te verbreck en
te antwoord op hierdie vrae.

NUWE 'SOORT
MOTORENJIN
' n Ga'!t urbine-enj in vir
m otoJ"'' wat 'n h ele omwenteling
tewceg
k an
bri ng iM k ort gelede op 'n
te ntoonstelling in Engeland u it g("sta l. Dit is die
kleinste turbine wat n og
ooit gemnak is en d it kan
ingebou word in 'n gewone klt'inl"rige m otorkar .
Dit besk ik oor 160 we rklike p er dekr ag. In teenst elling met petrolenjins
b et dit geen silinders,
' 'onkproppe, ver kot'ler of
koppt'laar n ie. Dit wer k
met r u-olie.

Griekeland Gaan
Weg Van Sjina Op,
Vrees Waarnemers

I ,000 Miljoen
Hense Meer
Oor 50 Jaar

_

Berigte nit Griekeland dui daarop dat dieselfde lot wat
Sjina die afgelope maande getref bet , ook tans die lot van fil!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~
Griekeland word omdat die Amerikaanse en Britse bulp,
net sooj;j in Sjina te balfba rtig en ontoereikend is om die
Kommunist iese guerillas wat aansienlike steun geniet, uit
die land te verdryf.
D ie Kommu niste h et nou
daartoe oo rgegaan om die a dmin istr asie van die gebiede wat
bulle beset b et t en voile te v estlg en el."nhedc in <lie verskUIende gebiede tc st asionecr . Dit
lui, volgens buitt'la n dse waar nemers, ' n nuwe fase vo n die
stryd in.
Volgens Athecnsc koe~rantc
hct die Amcrikaansc leer groot
hoaveelhcdc krygstulg aan die
Griekse rcgcring oorgemaak.
Dit sluit onder meer 140 vliegtuie, 3,790 gcwcrc en 'n groot
hoeveelhcid morticre en ander
wapens in. Die Griekse regering skyn egter nie sterk genoeg te wees om die stryd te
wen nie.
Die Britae minister van ver-

In die Britse boerbuis sowel as in die lae rbuis is daa r
die afgelope week waan.kuwings en vrees uitgespreek dat
Rusland binnekort opnuut sal t oeslaan op die Balkan en
die ~lidde-Ooste. Hierdie waar:skuwings, waaraan Britse
kabinet slede deelgeneem bet , bet saamg<;val met soortgelyke
uit la tings deur die Amerikaanse minist er ,·an buitelandse
sake.

dcdiging het die laerbuis aan
die begin van die maand mcegcdeel dat die Britse sending
in Griekeland £2,690,000 gespandcer het. H y moes egter toegee dat b ierdie inmeng ing teen
kommunisme n et s o onsuksesvol was as in die geval van
Sjina..
Waarnemers meen dat indien
Grickeland nog vir die Weste
gcrcd wil word, daar 'n drasticse verandering in die l:midige
bclcid nodig is. In bierdie verband het d r . Evatt, voorsitter
van die V.V.O., verklaar: D ie
groot ste nood ''an Gr iekela nd is
t a n s die beboefte a an ' n nuwe
r egering wat in st aat sal wees
ekonom iese en sosial e h ervormings te weeg te bring.

SAL NOU TE.E.N
KOMMUNISME.
OPTRE.E.

Die tyd dat Kommunistiese
p ropaganda in hierdie la nd
voortgesit k nn word en d ie
r("g("ring n iks dnar ua n doen
n i<', is nou c-e nmaal verby, h et
di e Eerste Minister Vr ydag in
die volksraad Vt>rldna r . Die
regering i!l van voornem c om
op t e tre(".
Ter wyl hy h ierdie woor de
uitg('sp reek b et, b t't die Kommunistit'se L .V., K ahn, selft E'vrede gf'~it t'n glimlog.
~

~edruk deur Pro
Beperk. Stellen·
b001eh, vir die elenaara eo ultcewera:
VOORSLAO (Edma.) &perk , Groote
Kerqeb<lu
703.
Poabu.
1411,
Kerkplefn, Kaal)ttad.

.. DIE O.B . " word

E~eala-Drukkuy

~------~----~--·------------~-------------------------------·

Teen die jaa r 2,000 sal di e
aardc dalk 'n duisendmiljoen
m eer m ense dra as vanda g,
volgen s ber ek ening deur die
Amerikaanse departem ent van
buitelandse sake.
Dudley Kirk, van die dcpartement se inligtingsdiens oor
internasionale ontwikkeling, het
hierdie moontlikbeid in die
vooruitsig gestel toe by 'n konferensie toegespreek hct oor
bevolkingsneigings
en
die
modcrnc gesin.
'n Vermeerdering van eenduisendmiljoen sal feitlik op 'n
toename van 50 pcrscnt neerkom aangesien die buidige
wereldbevolking 2,300,000,000 is.
Sedert 1910 het die mensdom
tocgcneem met 700,000,000.
Volgens Kirk is een-vyfde van
die wereld besig om sy bevolkingsyfcr konstant te handhaat.
Hieronder val die V.S.A., WcsEuropa en die Engelssprekende
Britse vrygeweste.
'n Ander vyfde van die wereld
het eers snel vermenigvuldig,
maar die geboortc- en sterftesyfcrs neig om af te neem. Hieronder val die Sowjet-lande, CosEuropa, Japan en die LatynAmerikaanse Iande.
Die ander dric-vyfdes van die
wereld, waaronder Sjina, die
tropicse gebied van Amerika en
Afrika, het geweldige moontliklikhcde
vir
bevolkingsgroei,
maar die sterftesyfer is nog baie
hoog.

VRA KOALISIE
I n di(" h oi:i rbuis h et lord Qlrk
\ 'erklaar dat die Atla ntiese ver bond Rusland mag a an spoor om
tot oorlog oor te gaan en dat
die tyd n ou aangcbreek b et om
' n koulisie-r egering te vorm t en
elnde ' n versam eling van die
best e breinkrug te kry wa t die
Russiese planne moet t eenstnan. AI die partye m oet daa r aan det'lneem.
Lord Wlnster, voormalige m inister van lugvaart, het verwys
na die Russiesc vloot en gese
dat sy grootstc moontlikheid in
sy duikbote gelee is.
R OOI VLOOT
Rusla nd, wa.t voor die oorlog
~oewende op die lys gestaan bet
wat vlootsterkte betref, staan
vandag derde op d ie Iys m et
slegs B ritta nje en Amer ika voor
h om . Sedert die einde van die
oorlog het die Rus!;e geen tyd
verloor om 'n vloot op t e bou
n ie, m aar bulle bet ook grootliks gebant deur die Duitse
dui kbot e en ander Duitse sk ep e
wat dcur B r itta nje e n V.S.A.
aa.n bulle gegee is. On der die
bote is onder m ecr die Graaff
Zeppelin wat n ou onder die
h a m er en die sek el vaar . Daa rby b et Ruslond beslag gel6 op
bnie va n die h alf-voltooide
D uitse bot e, veral d uikbote wat
in!llult m oderne en r ewolusion~re tipes. Ook Italloanse skep e
is aan die Ru&!;e gesk enk.
Op die oomblik werk die
R usse ook aan 'n v·yf jaarplan
wat sownt 1,000 du ikbot e teen
1950 m oet Ie wer . D it is bek end
dat R usla nd tans oor sowat SOO
du ikbote ~skik.

Aanklaer Van
Unie Gestrand
In E.ngeland
Die Indier-kommunis, dr. Y .
Dadoo, wat tans in Londcn is
en 'n tyd gelede sonaer paspoort
na Europa vertrek hct, sal geen
paspoort van die Unie-regering
ontvang, lndien hy nou daar.voor aansoek doen nie.
Dadoo het onlangs In Londen
tc kennc gcgce dat hy in SoldAfrika by die Unic-regering sal
aansock docn om 'n paspoort
sodat hy na Suid-Afrika kan
tcrugkecr, aangesien hy daarsondcr heclwat moeilikheid ondcrvind.
Die hooding van die Unieregering is dat aangesien by
kans geslen het om sonder 'n
paspoort te vertrek om SoldAfrika in die buitcland tc beskinder, hy ook sondcr een kan
terugkecr . . . . as hy dlt kan
regkry.
<Vcrvolg van kolom 3)
WAARO~l NIE?
A!! die A.P. in die Unie die
goeie trou van O.B .-lede kan
aanvaar en nie teen bulle diskrimineer n ie; en as die
Nasiona le P a rty van Suidwes
ew<>-ecns die gocie t rou van
OJB.-lc<lc k a n aanvaar en ook
nle teen bulle <lisk r imineer nie;
wq.t verhoed dan die H.N.P .
van die Unie om ewe-eens die
goeie trou van O.B .-lede t e aanvaar en om op te hou om teen
bulle te disk r imineer'! Waarom
weler die H.N.P. in die Unie
om die duisende O.B.-lede as
bondgenotc te aanvaar in die
stryd vir die bchoud van blank
S.A.?
Die H ..N.P. sal op hierdie vrae
moet antwoord. Die Par ty se
lelers durf die vrae nie ontwyk
nle.
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