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Met groot opoffering 
en swaar verlies aan 
menselewens het 'n Brit· 
se k1·uiser en vliegtuig
draer na 'n week-lange 
poging daarin geslaag 
om 'n Russiese M.I.G. 
15-spuitvliegtuig, wat in 

vlakwater neergestort 
het, in han de te kry. Die 
waaghalsige onderne
ming is gedoen inge
volge 'n bevel van die 
opperbevel van die 
V.V.O.-magte in Korea 
om teen enige koste so 
'n vliegtuig in hande te 
probeer kry. Dit word 
tans deur Amerikaanse 

•• 

vliegtuigdesk undiges 
Ohio bestudeer. 

Ill 

TERM EUROP.ESE LEER IS 

Hierdie berig is van buitenge
wone belang. Voorheen is in 
die Weste geglo dat die Russe 
ver agter Amerika staan op teg
niese gebied en dat Amerikaan
se wapens In elke afdeling die 
Russe sal oorskadu. Daar word 
egter nou toegegee dat die Rus
se die Amerikaners voor is wat 
die lugwapen betref en dat die 
M.I.G. 15 beter en vinniger Is 
as enige Amerlkaanse vliegtuig 
wat tot sever in die lug opge
styg het. Daar is reeds toege
gee dat die Russiese duikbote, 
wat Rusland van die Duitsers 
ongeskonde oorgeneem en met 
die hulp van Duitse tegnlei en 
wetenskaplikes verder ontwikkel 
bet, die Amerikaanse duikbote 
van die afgelope oorlog met 'n 
halwe eeu verouderd gemaak 
!let. Die allernuutste Duits
Russiese duikbote is van so 'n 
perfekte ontwerp dat dit deur 
deskundiges beskryf word as 
die eerste ware ondersese vaar
tuie, en dat dit byna onmoontlik 
is om hulle met oppervlakte 
skepe te beveg. .,Dit sal voort
aan 'n duikboot neem om 'n 
duikboot te kelder," is die scm
here bevinding. 

HULLE . FRASE 
Soos deur ons l'Oorspel, is die kunsmatige stilte aangaande die 

Duitse herhewapcning intussen verhreek en die druk uit die Oo~;te het 
die W ester8e moondhede gedwiug om hul skynbare belangeloosheid te laat 
-vaar. Wat lmlle cgter ni(~ laat vaar het nie, is die hegeerte om die her
bewapening van Duitslan<l op so 'n wyse deur te voer dat dit geensins tot 
die versterking van Duitslaml sal lei nie. Met ander woorde: dat Duitse 
sol date wei vir die he lange van die W esterse moondhede sal veg en sterf 
maar nie vir die belange van Dnitsland nie. 

Dit is die onafloshare skuld van die Adenauer-bewind dat hy in die 
rol van die Hacha-rt-gering in Tsjeggo-Slowakye, en die Laval-regering in 
Frankryk, he reid is om hicrdie S})el van die W este nie net mee te m aak 
nie, dog selfs hereid is om die Duitse volk deur middel van propaganda
frases te benewel en sy insig in die waarheid te verduister. Die gift igste 
van hierdie propagandafrases i!:! die term ,Europese Leer," waartoe Duits
land op grond van sy christelik-demokratiese heginsel 'n ,voldoende 
bydrae" moet lewer - souder om in ruil daarvoor die nakoming van 
nasionale helange te vra. 

Dit is 'n geluk dat die Amc- 1 Shinwell, net !<ulke lang onder
rikaanse pers in sy selfverse-1 houde gebad het as met die 
kerdheid nie aan die versprei- :\lorgentbnu-vriend Eisenhower. 
ding van hierdie leuen deelge- Maar nog interessanter is die 
neem het nie, dog die waarheid benaming .. Europese Leer," ver
omtrent die sogenaamdc ,.Euro- al as mens die artikel in News
pese leer" aan die kaak stcl op week lees, waaruit dit naamlik 
'n wyse wat vernietigend vir 
die Bonn-regering is. So het 
die Amerikaanse tydskrif News
week van 6 Augustus 'n uit
voerige verklaring oor die Euro
pese lct'r bevat waarin dit lui: 

.,Tot 'n paar weke gelede 
het die konfcrensie oor 'n 
Europese leP.r maar weinig 
vordering gemaak. Toe het 
die Amerikaanse regering ewe 
plotseling die plan van 'n 
Duitse leer prysgegce en hom 
met al sy mag agtcr die 
Franse plan vir 'n Europese 
leer geskaar. Die Europcse 
leer skyn die enigste uitweg 
te wees om die Duitse herbe
wapening deur te veer .sender 
om die Atlantiese Vcrbond 
te verbrokkel." 

,TOEV ALLIG" 

Dit is belangwc.>kkf"nd dat 
bierdie ommeswaai in die Ame
rikaanse politick ,tocvallig" 
!':lnmge,·al bet mf"t die besoek 
Yan Bernard Baruch ann Euro
pa, waar by met sy Sionistiet.e 
kollegas, die Frnnse min:ster 
van oorlog, l\loch, c.>n die Brit
se minister van ,.f"rdl'diging, 

Net Gekeurdes 
Na Rhodesie 

Vanaf 1 September sal gecn 
immigrant in Suid-Rhodcsie toc
gelaat word nie tcnsy hy in bcsit 
is van 'n verblyfspermit wat 
deur die Rhodesiese keurkomitee 
uitgereik is. Inwo"ners van die 
Unie meet dus in die vcrvolg 
vooraf aansoek doen om so 'n 
permit voordat bulle tot die ge
bied toegelaat sal word as immi
grante. 

Toe die wctgewing in vcrband 
hiermee ingedien is, is duidelik 
Yerklaar dat die doc! daarvan is 
om die toestroming van nie
Britse immigrante dermate te 
besnoei dat die Britsc stroom 
oorheersend sal bly. 

Deur 
dr. Otto Strasser 

blyk dat aan hicrdie Europese 
leilr nic deelneem nie die Swit
sers en Swede, die Oostenryker.s 
en Iere, ook nie die Engels nie, 
nie die Dene en More en van
selfsprekend nie die Amerika
ners en Kanadese nie, wat al
mal lede van die Atlantiese 
Verbond is. Ook natuurlik nie 
die Spaanse en Portugese nie. 
:\let under woorde, die hele 
Europese leer is 'n bluf, 'n blote 
t)ropnganda-frase, wat bedoel is 
om die Duit~crs ten opsigte van 
'n na,ionalc leer te bedrieg en 
bul !>Oldnte as helote onder 
HN·mde bevel vir vreemde be
lange te lant doodbloei. 

In loflike helderheid druk die 
Knnadese koerant TORONTO 
DAILY STAR van 2 Augustus 
dit as volg uit: 

ONOIUWO~'DE 

.,Frankfurt, Duitsland 
'n hoc Amerikaanse bron het 
vnndag verklaar dat 175,000 
Duitse soldate tot aan die 
end van 1953 in die Europese 
lelir opgeneem sal word, in
dicn alles geed gaan. En 'n 
Franse woordvocrder in Pa
rys bet gese dat die twaalf 
At l anti e s e Verbondslande 
waarskynlik van Duitsland sal 
verwag om hom ten gunste 
van die Europese leer te ver
klaar waarna twee konferen
sies die besonderhede vooraf 
sal uitwerk . . . :Sa hierdie 
voorstelle sal Duit!tland geen 
eie Jeer durf be nie, dog die 
stt•rkste van tien divisics aan 
die opperbevel van die inter
na~onale generale staf moet 
lewer." 
Die skaamteloosheid le nie in 

die oogmerk nie - ,wie betaal 
meer per kop as wat die ver-

koper verlang?" Die skaamte
loosheid le in die leucn van 'n 
Europese leer - waarmee hulle 
probeer om die idealismc van 
die Duitse jeug te vang -
waarmee die Bonn-bcwind hand
langerdiens probeer verrig. 
\Vanneer sal die staatsmanne 
bescf dat die woord van Lin
coln nog altyd geld, naamllk 
dat mens nie aile mcnse altyd 
kan bclieg nie, en as dit moont
lik is, dan maar net vir 'n klein 
tydjie? 

ENG ELAND SE TOEKOl\IS 

Ons lesers sal bulle herinncr 
dat ons by die behandcllng van 
die bcdanking van die Britsc 
Arbeidcr-minister, Aneurin Be
van daarop gewys het dat sy 
eintlike doel die voorberciding 
van 'n Britse neutraliteit in die 
derde wl!relloorlog is, waarvoor 
hy homself as die ecrste minis
ter van 'n ,Vlchy-Engcland" 
wil ingrawc. 

Tans meet die groot pers 
hierdie agtergrond toegce; so 
lees ons in die U.S. NEWS &: 
WORLD REPORT van 3 Aug. 
woordeliks as volg: 

.,Die breuk in die Engelse 
Arbeidersparty is tans groot ge
noeg om vir Amerlkaners be
tekenisvol tc word, want die 
breuk het inderdaad gekom oor 
die beleid jeens Amerlka. Cle
ment Attlee, die Brltse eerste 
minister, is die vernaamste 
voorstander van hicrdie pro
Amerikaanse bcleid, terwyl 
Aneurin Bevan . . . sowel vir 
Attlee as die Amerikaa.nse be
leid beveg en die Engelse so
siallste dwing om Stelling in te 
neem waardcur hy geleldelik 
aan krag wen . . . 

,Wanneer Aneurin Bevan een
dag Engeland se ecrste minister 
word, sal dit Engeland .se hoof
dod wees om Amerika tc be
teuel. Bevan glo dnt dlt vnn
dag belangriker is om \Vasbing
ton terug te bou a'l vir Bevan. 
Bevan verklaar dat Engeland 
geen lugbasisse aan Amerika 
meet afstaan indien Amerika 
nie aan die eise van Brittanje 
voldoen nie en verlang bowen
dien 'n veto-reg van Engeland 
oor die gebruik van die atoom
bom wanneer dit vanult Enge
Jand na die · vyandsgebied ge-

neem meet word ... Buitendien 
sal 'n oorwinning van Bevan 
'n wesenlike omwenteling bring 
in Engelaud se bewapening • . 
In dnnrdie geval sal ook Spanje 
nie ingesluit en Duitsland nie 
berbewapen word nie. Amerika 
sal T~iang-Kaisjek moet prys 
gee, 1\lao Tsetoeng as hoof van 
Sjina erken en hom sowel sit
ting in die V.V.O. as Formosa 
&kenk ..• Volgens Bevan sal 
Engeland se tank wees om as 
berniddelanr tussen Washington 
en 1\loskou op te tree en self die 
mnpewewig te behou (,Britian 
is to hold the balance of 
power"). 

Dit is woord vir woord die 
uiteensetting wat ons etlike 
mannde gelede aan ons Jesers 
g·egee bet - en dit toon watter 
groot troefkaart 1\loskou nog in 
sy hand bet, en watter pynlike 
verrassing die wereld (in be
sender die Amerikaanse en 
Kanadese volk) nog sal belewe 
as gevolg van die Acheson-
1\lorgentbau-beleid. 

H.N.P.-LID WIL 
REPUBLI KEI NSE 

LEER STIG 
'n Advert~nsie vir die stigting 

van 'n ,,Nar;ionale Republikeinse 
Leer," bet 'n pnar weke gelede 
in 'n Klerkdorpse koerant ver
skyn waarin mnr. Jock van Nie
kerk 'n beroep doen op aile re
publikeine wat tot die stigting 
van so 'n ,Republikeinse Leer" 
bereid is, om met hom in ver
blnding te tree. Sy voorneme 
was om 'n republikeinse konfe
rensie te bele. 

Aangesien mnr. Van Niekerk 
'n lid van die H.N.P. is, het die 
Klerkdorpse ,.wyksraad" van die 
party, onder wie se gesag mnr. 
Van Niekerk val, 'n verklaring 
ann die . pers uitgereik waarin 
mnr. Van Niekerk gerepudieer 
word. Die belegging van die 
vergadering aldus die segsman 
nm die wyksrnnd., bet buite die 
party om geskied, en die party 
assosieer hom geensins daannee 
nie • 

SOWJET SE KRAG 

Nou blyk dit dat Rusland 
reeds dermate baas is in die lug 
dat 'n Sowjet-vllegtu~g so 'n ge
'!Ogte prys is dat dit tf"en ,,aile 
koste" verower moot word. 

Die M.I.G. 15 is 'n spuit-veg
vliegtuig met 'n snelheid van 
680 myl per uur - amper so 
vinnig as klank - en 'n styg
vermoc van 8,000 voet per mi
nuut. Hy kan 42,000 voet hoog 
vlicg ses minute nadat hy die 
grond verlaat het, is bewapen 
met een kanon van 32 mm. en 
twee van 23 mm. Nie alleen is 
hy vinniger as enigiets wat die 
\Veste in die Jug het nie, maar 
sy vuurkrag oortref ook die 
beste vegvliegtuie van die Wes
te. 

Rusland beskik op die oom
blik oor 'n lugmag van 20,000 
eersterang!!e vliegtu:e waarvan 
ongeveer die belfte r;puitveg
vllf"gtuie en -bomwc.>rpers is. Sy 
produkslevermoe word geskat 
op 8,600 vliegtuie per jaar, wat 
twee man! so groot is as die 
van die Verenigde Stat·e. Daar 
word gevrees dat Rusland ook 
ver gevorder bet met lugwapens 
wat vinniger as klank trek. 

HOOPSTAD HULDIG 
DR. VAN RENSBURG 

Dr. en mcv. J. F. J. van Rens
burg word deur Brandwagte en 
vriende onthaal op 'n huldi
gingseetmaal ter viering van sy 
verjaardag in die Afrikaanse 
Koffiehuis op 22 September, 1951, 
om 7-uur in die nand. Adv. J. 
F. Marais tree op as scremonie
meester. 

GE.SLAAGDE. VE.RKOPING IN 
KAAPSTAD 

Die vroue-otfisiere van die 
Skiereiland en omliggende dele 
wat elke laaste Woonsdag van 
die maand onder Ieiding van die 
Kaaplandse vroue-leidster , mev. 
dr. J. S. du Toit, in Kaapstad 
vergader, bet verlede Woens
dag 'n verkoping in die Komi
teekamer gehou en die mooi 
bedrag van £50 ingesnmel. 

Mev. D. Botha was saam
roepster van die reelingskomi
tee wat die funksie georganiseer 
het. Sy is fluk.s bygestaan deur 
die ander vroue, en 'n aansien
like verskeidenheid gebak, 
groente en naaldwerk is aange
bied en verkoop. 

Mev, Du Toit wens deur mid
del van ons blad aile vroue wat 
so ywerig gehelp het asook aile 
ondersteuners te bedank vir die 
pragtige poging. 

l'lev. Du Toit verklaar dat 
hierdie funksie slegs met die 

kort ){ennic;gewina- van drie 
weke geMel i'4 en dat die op... 
breng<; gnan vir die O.B.-blad, 
aangesien die vroue graag wll 
sien dnt ons mondstuk so 11terk 
moontlik gemnak moet l\'Ord 
vir die republikeinse stryd. 
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NOU IS DIE TYD! 
Daar bestaan miskien 'n gevaar dat die gebeure aan 

die partypolitieke front in die jongste tyd te veel die aandag 
van O.B.-lede kan afgetrek het van bul hoofdoel. Hierdie 
doel is sekerlik en bcslis nie met politieke partye as sodanig 
in verband te bring nie, want die Ossewabrandwag sien 
in die partypolitiek geen heil vir ons volk nie. Die oor
spronklikc doelstcllings van die Ossewabrandwag was 
tweerlei en by daardie doclstellings staan die Ossewa
brandwag vandag nog o·ngekompromiteerd na twaalf jaar. 

Eerstens en '\·oorop staan ons vir ons vryh eidsideaal 
- die oortuiging en begeerte dat Suid-Afrika die stryd van 
ons vaders nie halfpad gewonne moet gee deur allerlei 
skynvorms van vryheid te aanvaar wat ons veroweraar 
ons van tyd tot tyd in die hand druk as soveel fopspenc 
nie, maar dat ons dit enduit sal voer tot die oorwinning 
- 'n vrye republiek wat sy vriende in die wereld sal kies 
ooreenkomstig sy eie belangc en die eise van die omstan
dighede. Ons is nie Yan plan dat Suid-Afrika op gr on d 
van Britse verowering van ons land of gees in 'n koukus 
op wereldpolitieke gebied m?et s it net om Brit ta nje 'n 
seggensl<ap in die wereld te laat behou wat b y lank a l 
verloor bet nie. Daarom veg on s vir die republiek , af gesk ei 
nie net van die ,Britse kroon" nie, soos dit so gra.ag in 
partypolitieke programme lui nie, m aar ook afgeskei van 
die Britse Statebond. 

NIE ~lEER NET IDEAAL ?~.'IE 

Ons is ook nie meer t evrede om n et te sit m et 'n 
republikeinse IDEAAL nie - ons wil n ou die r epubliek 
self he omdat dit dag vir dag meer a k tueel word. Te lank 
was ons volk tevrede dat daar 'n republikeinse klousule 
in die konstitusie van die een of ander party staan - selfs 
van die Verenigde Party - en word daar luid gejuig as 'n 
politikus vanaf die openbare verhoog na hierdie ideaal 
verwys as sy ideaal. Ons wil nie meer juig oor 'n republi
l<einse ideaal nie, ons wil nou werk vir die republiek self. 
Te lank het ons volk gemeen dat die republiek sommer 
vanself sal kom bloot omdat daar iets van staan in 'n 
partypolitieke program en omdat politici van tyd tot tyd 
die ideaal onderskryf, terwyl b ulle u itdruklik verklaar dat 
die repubJiek geen partypolitieke saak is nie en n ooit la ngs 
die weg van 'n gewone verkiesing verkry sal word nie. Die 
tyd bet aangebreek dat daar gewerk en geveg word , ·ir 
die republiel< self en nie vir die opn ame of skrapping van 
'n sogenaamde ,republikeinse k lousule" in die een of ander 
politieke party - selfs van die Verenigde P arty - se 
program van beginsels nie. 

Daarom het hicrdic blad reeds by vorige geleenthede 
daarvoor gepleit dat republikeinc dwarsdeur die land, binne 
of buite die Ossewabrandwag, hul kragte moet verenig 
in die een of ander vorm en op die cen of ander wyse. 
Die republiel< sal nooit kom nie solank dit die a lleenr eg 
van 'n politieke par ty is wat a nder organisasies beveg 
omdat bulle op die ,politieke terrein" kom met bul republi· 
keinse aksie, maar wat self uitdruklik verklaar dat die 
republiek nooit en n immer langs partypolitieke weg verkry 
sal wor<l nie, maar aileen langs die weg va n 'n buite
partypolitieke volkstemming. 

1\faar as nieman d buite d ie partypolitiek e t err ein 
propaganda maak ,·ir die verkryging Yan 'n r epubliek nie, 
sal die republiek ook nooit nader aan ons kom as die 
klousule binne 'n partyprogram nie. Daarom bet die tyd 
na ons mening aangebreek dat daar voeling moet kom 
tussen aile republikeine om sonder vrees of aanstoot kragte 
te konsolideer vir die doeltreffende en volgehoue propaganda 
nie vir die republikeinse ideaal nie, maar vir die verkryging 
van die republiek self. 

FONDAI\IENT VAN EENHEID • 

Die tweede ideaal van die Ossewabrandwag is volks
eenhcid, en hieroor mag daar geen onduidelikheid bestaan 
nie. Daar word noual vir veertig jaar lank gekerm oor 
volksverdeeldheid en dit is al om minderwaardig van te 
voel. Keer op keer kom politieke partye bymekaar en keer 

' op kcer gaan politieke partye uitmekaar en elke keer word 
daar gejuig of gctreur. As dit ba ie lan k nog so moet aan
hou sal elke greintjie selfvertroue in on s volk te niete gaan . 
Ook die Osscwabrandwag het in die verlede dikwels gese 
dat hy groter eenheid op partypolitieke gebied verwelkom 
omdat dit die Afrikaner ten minstc groter slaankrag gee 
in die bestaande Britse orde, maar ons sien in party
politieke samesmeltings geen oplossing vir volksverbrok
kcling nie, omdat dit nog maar maneuwers is op die Brits
parlementere skaakbord. 

As ons volkseenbeid verlang dan moet on s die GR OND
SL:\G van volksverdeeldb eid verwyder, en daardie g ron d· 
slag is die Britse partysteL'iel wat VEREIS da t daar 
minstens twee partye moet wees om die regeringstelsel te 
laa.t fungeer. Daar kan nog met wanhoopspogings 'n mate 
van partyccnheid tusscn Afrikaners bewerkstellig en vir 
'n tydlank gehandhaaf word teen die E ngelsspr ekendes, 
wat op bulle beurt naarstiglik 'n partykonsolidasie probeer 
bewaar, maar as Suid-Afrika. w il afsien ,·an hierdie gewet
tigde vorm van burg<"roorlog en nie Ia nger t een mekaar 
nie maar teen gemeenskaplik bedreiging wil veg, da n sal ons 
binn e die kortste moontlike tyd 'n regeringstelsel m oet 

(Vervolg in volgende kolom) 

[ !~-~:.:~2~·- o~ --op-==:~~~~-~;~,-~ 
V irv:-;:J:u~~mesmelting 1 t?:~~~::~:Y.!,~::~.:~ J =~ ·~::~'' -maac nlo hoolto= 

Die samesmclting wat cers
daags tussen die Herenigde Na
slonale Party en die A.P. gaan 
plaasvind, word blykbaar deur 
sommige mense beskou as 'n 
gebeurtenis wat baie voordclig 
vir die Afrlkanervolk Is. Al
tans, dit is die indruk wat ek 
kry nadat ck die koerantbcrigte 
gelecs bet wat jongslede oor die 
saak verskyn bet. Ek wll der
halwe ook 'n woordjie meepraat 
oor die samesmelting. Ek moet 
begin deur tc beken dat die 
voordele van samesmclting vir 
d ie Mrika nervolk vir my nie 
bale deursigtig is nie. Dat die 
samesmelting vir die betrokke 
politieke partye voordelig mag 
wees wil ck nie betwis nie -
maar dit Is myns insicns glad 
nie belangrik nie. Die belang
rike oorweglng is of die same
smelting vir die volk voordele 
kan bcsorg In die toekoms wat 
hul vandag moet ontbcer. Kom 
ons pluis die saak uit deur 
middel van vrae en antwoordc. 

Volkseenheid? 1\'ee 

Die cerstc vraag is: Sal die 
samesmelting van die partye 
volksecnhcid bewcrkstellig? Die 
antwoord is: Nee, hoegenaamd 
nie. Want die produk van die 
samesmelting gaan maar net 'n 
politiclce party wees. En poli
tieke partye verdeel 'n volk. 
Troucns die grondslag van die 
partywesc is die opsplit.sing van 
die volk in botsende grocpe. 
Volkseenheid kan uit die aard 
van die saak nooit in of dcur 
'n politieke party bcreik word 
nie. 

Ons land sc politieke geskie
denis bet herhaaldelik bcwys 
gelewer dat elke samesmelting 
wat tussen politieke partyc 
plaasgevind bet, meer volksver
dceldheid as volkscenhcid bc
wer~tcllig hct. 

As bowendicn in gedagte gc
hou word dat die nuwe samc
smeltingsparty allc voorncmende 
!cdc wat aan ,'n organisasie 
met 'n politicke strekklng" bc
hoort uitsluit van Jidmaatskap, 
wat vir tallc O.B.-Jede bcteken 
dat bulle nie lid van die nuwe 
party mag word nie, dan besef 
'n mens hoc onmoontllk dit is 
dat die samesmelting van die 
twee politieke partye volkseen
heid sal bcwerkstellig. 

Die Repu.bliek ? Nee 

Die tweede vraag is: Sal die 
samc.smelting van die party die 
koms van die republick bewerk· 
stellig of selfs verhaas. Die 
antwoord is: nee, hoegenaamd 
nic. 

\Vant die Ieier van die nuwe 
party, dr. D. F. Malan, se ver
klaardo beleid Is dat Suid-Afri-
ka ,onder cnlge omstandigheid" 
in die Britse Statebond moet 
bly. En die waarskynlike on
derleier van die nuwc party en 
opvolger van dr. Malan, naamlik 
mnr. N. C. Havenga, is ewemin 
'n republikein. Trouens sy vcr
klaarde bcleid is dat die Afrl
kanervolk geen groter vryheid 

in sy eie republiek sal genict V erposing in die 
as wat hy vandag in Sy Majes- Leierstryd 
teit sc Suid-Afrikaansc konink
ryk gcniet nie. 

Blanke Beskawi,ng En 
Heerskappy? Nee 

Die derdc vr11ag is: Sal die 
samcsmelting van die partye 
die blanke beskawing bevcilig 
en die blankc heerskappy waar
borg. Die antwoord is: Nee, 
hocgenaamd nie. 

\Vant die nuwe samcsmel
tingsparty wil ecnvoudig voort
gaan met die sogenaamdc ,uit
vocrbare" apartheidsbelcid van 
die Regcring. En daardie be
lcid is enersyds dle verwerping 
van totale apartheid of algehcle 
skeiding wat die enigste beleid 
is waardeur die blanke beska
wing bevcilig kan word. Ander
syds is dle beleid die aanvaar
ding van die ekonomicsc intc
grasie van die nie-blanke in die 
blanlce huishouding waardeur 
die heerskappy van die witman 
noodwendig op die duur ver
nietig moet word. 

Die samesmelting van die par
tye gaan dcrhalwe glad nie 
daardie ,kragdadigheld" aan die 
regering se apartheidsbeleid ver
leen waarop duisende Afrika
ners lanka! tevergee!s wag nic. 
Inteendeel, as 'n mens moet 
oordeel na mnr. Havenga se 
Bloemfonteinse tocspraak gaan 
samesmelting juis die teenoor
gestelde uitwerking he 

Sosiale Geregtigheid? 
Nee 

Vir d;e Herenigdr- Nasionnlc 
Party beteken die sa.mesmelting 
'n tydellke vcrposlng van die 
gevaarlike stryd oor die toc
komstigc leierskap van die par
ty na die natuurlike uittrcdc 
van dr. D. F Malan. As ge
volg van die samesmelting sal 
mnr. N. C. Havenga waarskyn
lik vir dr. Malan opvolg as pnr
tyleier en eerstc minister, waar
dcur die stryd tus.sen mnr. J. 
G. Strydom en dr. Eben Donges 
oor die opvolglng van dr. Malan 
tydelik uitgestel sal word. Dcur 
di<' stryd uit tc stcl word van
selfsprekend gchcop dat die 
stryd afgestel sal word, en dat 
sodoendc 'n moontlikc skeuring 
verhocd sal word. En as dit 
nlc moontlik blylc om die stryd 
heeltemal af tc stcl nie, is die 
verwagting tog dat die stryd 
uitgestel kan word tot op die 
tydstip wanneer die party se 
bcurt weer kom om in opposisie 
te gaan. 

Vir die Hcrenigde Nasionale 
Party hct die samesm oJting 
voorts die voordecl dnt hy in 
die toekoms geen provinsiale 
sctels aan die Afrikanerparty 
sal hoef af te staan nlc. My 
lesers sal onthou dat die Afri
kanerparty hom in 1949 aan die 
provinsiale raadsverklesings ont
trek het, omdat sy bondgenote, 
die Herenigdc Nasionale Party 
geweier het om A.P.-kandidate 
tc ondersteun wat aan die O.B., 
wat 'n organisasie met 'n poli-

1 

tieke strekking is, behoort. As 
gevolg van hierdie onttrekking 
hct die A.P. geen cnkele ver-

Die vierde vraag is: Sal die teenwoordiger in die provinsiale 
samesmelting van die partyc rade van die Unic nle. En as 
die vcrlangde sosialc geregtig- gevolg van die samesmelting sal 
heid laat geskied aan die tal- die H.N P. in die to<'koms gccn 
ryke slagoffers van die dcva- provinslale setcls hocf af te 
luasie van geld en van die sty- staan ann 'n onwclkome bond
gende lewensduurte. Die ant- genoot nic. 
woord is: Nee, hoegenaamd nie. Vir die Afrikanerparty bet die 

Die samesmeltlng van die samesmclting weer die voordeel 
partyc sal die voortsetting van dat die setels van die sittende 
die Regering se kapitalistiese Jede van die A.P. vir aile pralc
ekonomiese beleid glad nic eers tiese docleindes vir bulle ge
belnvlocd nie. Pryse sal voort- waarborg word deur die Icier 
gaan om verhoog te word en van die H.N.P. 
die lcwenskostc sal sy onafge-
broke styging voortsit. En die Die ll.N.P. Se Stem 
klein belegger sc spaargeldjie Word Enigste Stem 
sal aanhou om in waardc te Die samesmeltlng van die 
vcrminder. partye beteken natuurlik dat 

Nadat ek die voorgaande vrac die parlementslede van die 
gcstel het en self beantwoord H N.P. en die A.P. voortaan in 
het sal dit seker vir my lcscrs een partykoukus sal sit en ann 
duidelik wees waarom die voor- diesclfde party-dissipline on
dele wat die Afrikanervolk uit derworpc sal wees. Par
samcsmelting kan haal vir my lemcntslede van die Afrikaner
nlc baie deursigtig is nic. Same- party sal dcrhalwc in die toe
smelting het egter sekere voor- koms nie me<'r onafhanklilce 
dele vir die betrokl<e politieke 1 mcnings wat 'n politieke strek
pnrtye, en ck wil 'n paar van king het in die openbaar mag 
hierdie voordclc opnocm. uitsprcek nie. Indicn bulle on-

Die Propagandakreet 
Van Volkseenlu•id 

afhanklike menings mag he sal 
hulle dit slegs in die koukus van 
die nuwe party mag uitspreek. 
Daarbuite sal bulle slegs die 

Die samesmclting van die amptelike standpunt vnn die 
partye stel 'n nuwc wapen in party meet stcl. Hierdeur word 
d:e hande van die beroepspoli- die stem van die Afrikanerparty 
tiei wat by die saak betrokkc vir aile prnktiese doeleindes 
is. D~ nuwe wapen i:, die pro- stom gemaalc en die stem van 
pagandalu<'et van volk~eenheid. die Herenigde Nasionale Party 
Hoewel die samesmeltlng geen wat die mecrderhcidstcm is 
volkseenheid tot stand sal bring word die enigste stem. 
nie en hoewel die konstitusie As ek die hele kwessie van 

- van die samesmcltingsparty nugter bcskou dan lyk dit vi.r 
(vervolg van vorigc kolom> selfs 'n uitsuiweringsklousulc my asof drc samesmcltlng be

bevat, voorspel ek dat die be- werkstellig is terwille van die 
invoer wat nie op volksver- b t kk l ' t' 1 • d. roepspolltiei wat 'n paar jaar e ro c po r rc ce partye m re 
deeldb eid, nie op die g ron d- 1 gelede die volk uitmekaar ge- par emcnt en glad nic tcrwille 
s lag van burgeroorlog r os n ie, d' lk d b • skeur het en vanda"' nog re- .,van te \'O aar uite' nie. maar op die grondslag van .. E d 

Publikeinse Afrilcaners uitmc- n aarom maa!c ck my ook volkseenheid soos ons dit ge-. bli k kaar hou, in die wckc en die glad nic mocg oor die same-k en bet in ons e1e r epu e e maande wat voorle by herha- smelting nic. Een ding wil ek waar d ie partybtelsel nie net 
bek • lin"' oor ,,volksecnhcid" gaan darem van die same11mclting se: on en d was m e, maar waar ., 

dit met die sterkste k onstitu - praat. Dit sal bulle ongetwyfeld met die koms van die samcsmcl-
i I midd I it i Pa.s om nie oor stygende prysc tingsparty het die Afrikaner-s one e e e u geweer s. 

Vir hierdie taak le daar 'n en rcpublleke te praat nic - party verdwyn en met die ver-
g root en belan g rike a ksie liewcr net oor volkseenheid. Ek I dwyning.van die Afrikan~rpart.Y 
, ·oor , en ,;r h ierdie aksie b et neem ann dat bulle met hierdic het my hdmaatslcap van n poh
ons elke r epublikein, elke m id · nuwe wapen die ontcvredcnheid tieke party ook finnnl vcrdwyn. 
del en elke offer nodig. in hul eie gelcdere gedecltclik <vervolg op bladsy 3 kolom 1> 
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fABIEF VIR GEKLASSIFISEEBDE ADYEBTENSIES: 
Bulahoudellke Kennls&'ewinp: 

(Verlowlng, h uwellk, &'eboorte, sterfgeval, In memoriam, gelukwenslnJ, 
ens. ) 1d. per woord; minimum 2/ 6 per plaalDJ'. Voorultbetaalbaar. Vll 
herhallngs 25 pst. a.tsla&'. 

ll&ndelaad vel'terullea: 
Eerste plaslng 2d. per woord . VIr herha llngs 25 pst. ats lac. 

lntekCD£'eld op .,Die O.B." <verskyn weekllka): 12/ 6 per jaar of 6/ 3 per 
S ma.a.nde. Voorultbetaalba.ar. St uur advertensle&'eld, bestelllnge, en lntekengeld 
na VOOBSLAQ (Ji:D&IS.) BPK., l'oabua Hll, Kaapatad. 

VERDIEN EKSTRA GELD 
Dames e111 here, u sta.an ook ' n kans 

om £20 asook .,o5 P lanne om Geld te 
ma.ak," m eeste geva lle sonder kaplta.al, 
vernlet te kry, deur bestelllng te neem 
vtr BATTERY RESTORATIVE. Gocle 
kommlssle word beta,..!. Stuur posorder 
3s. 6d. vir monster en v erdere besonder
hedc. - J. S., Posbus 103, Knysna. 

5/9/1 

MOTORISTE! PLAASBOERE! 

Waarom u ou batterye v ir slegs •n 
paar sjlelings verkoop? Gee dtt •n 
nuwe en Ia nger !ewe, ook Ia nger !ewe 
a.an nuwe batt erye. Gebrulk BATTERY 
RESTORATIVE, d ie wondermlddel, Dit 
versterk die battery. Dlt verleng die 
battery se lewe. D1t verskaf beter Jig 
en meer krag . Aanbeveel vir en lge 
bart.tery, motor , vragmotor, t rekker. 
dr aadloos, ens. Batterye beha ndeling: 
Een battery, 5s. posvry . - J.S., Po•· 
'bus 103, Knysnn. fj/9/ 1 

7E KOOP 
SWART AUSTRALORP KUIKE.."S, 

waarop u trots kan wees en dal!'r is 
geen rede waa rom u bulle nie a lma! 
groot aal maak nie. Kry bulle n et 
teen 6/ 10/ · k .m .b. va n E. ROTBA, 
Bus 1128, Bloemfunteln. 4/7/ 1 

MEUBEL8 
IJl!;lJBELS.- Beter meub1l1 teee 

biJllker pryae Babawaent11ea, atoot· 
l<arretjtef, drlewlele, llnoleume, tapyta, 
ana., ook altyd In voorra.ad. O.en 
Kat&)ogua. Meld wawln u bela.ngotel. 
-VJSSEB-MEUBELS, Lancatraat l'ft, 
JC.aapatad. 1/12/11 

R ADI O 
LOCW llN LOUW, dla Beroemdo 

.Ra.dlo· ln r;enleura, Btaslewec , P~OW, 
verkoop en berate! Radlo'a en l!llektrtea~ 
!l'oeateu.. Gereclatreerde J:lektrtaltalt.a
a.anne::nera. Jroon 11-84.311 

GBYSIIAR.E 

GRYSBA.RE borate!, al<Ufera Yer· 
wyder, haregroel bevorder, jon~oor· 
koma veraeker, dlt waarbor g GR Y8-
IfAARWOND11:R, dla jonpte kuns· 
mMige wereldwonder ha&r· en kopYel 
voedlngamlddel u, akadelooa, ltleuratof· 
vry, 5/ · per bottel &:eld met beatelllng 
ISoe...,i'OO~QlJddeJ.t, 1'..-blla UU, 
lohanneetuu~r. C/1/11/ 4.8 

Gryahare en baard blnne een maand 
tot natuurllke kleur heratel of geld 
terug, vry van il.leurstof. Bevorder 
llMegroet, verwyder skllfera. 11/6 per 
bottel, p0svry. Kontant met beatelllng. 
Ole Roerevrou , P oabus 'J5G&, Joha.nnea
bn.rg. 014./6/50 

~IEDISYNE 

Verwyder dla wortel Ya n u kwaaol 
·Jt aiekte en berate! u regmatf&'e 
orfenla OESONDHICID, ona beeltlk oor 
die middels en behandel aile alektee, 
skryC, lnlictln&' gr&tli .-Boen""'eea· 
mlddela, l'o.boa U 'JJ, Joba.ntuNJbn.rr . 

A/1/11/4.8 

Slektes en kw&le verba.nl Opera
sies vermy e n geaondheld heretel. 
Waarom dan sal u Ianger ly? SkryC, 
meld besonderhede, ra.adpleeg Dle 
Boerevrou, Bua 7559, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/111'9 

O.B. JAARGANGE 
JAAR GANG 1949-1950 

N ou verkrygbaa.r teen £1 5's. elk. 
PRAGTIG INGEBIND 

VOORRAAD BAl E BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 Kaapstad 

Teken op DIE. 0.8.! • 1n 
Sold-Afrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Brib1e k onin&-: 

DIE O.B. veg vir 'n Rep ubliek onder 'n Afrikaanse President. 

DIE O.B . 

e Verwerp die P artystelsel wat die volk verdeel en veg vir die 
Partylose E enheidstaat. 

e Verwerp verteenwoordiging deur h a ndlan gera van politlelce 
pa.rtye en veg vir regering deur vr ye volksverteenwoord lgen. 
en deskundige beroepsverteenwoordigers. 

e Verwerp die Ka.pitalisme en veg vir 'n Afrikaner-volks
ekonomie. 

e Verwerp die politleke, maatskaplike en ekonomiese lntegrasie 
van die nie-blanke en veg vir territoria.le apartheid. 

DIE O.B. wil 'n vrye, eensgesinde, en welva.ren de S.A. bou. 

DIE O.B. se ideaal Is ook u ideaal. Help om dit te ver wesenlik . 

I ntekenvorm 
N eem a.3Seblief my naam op M i ntekenaar op ,Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending t e staak. 

B ier by ingesluit vind u die bedrag van-.................... . 

.. .. .................... vir a;e eerate .. .. .. ............. . maande. 

NAA.M ............................................................... . 
<Naam en Adres in Blokletter s) 

P08ADRE8 ................. . ....... . ........ .. ...... ... ..... .. .... . 

Handt ekening. 

Intekengeld: 12/ 8 per jaar of 8/ S per half jaar. 

Voec uaebllet Kommlasie by plattelandae tjeka. i( 

0~~>=!J~~~~>=!J""'i: 

Ander Se Menings 

Se lndiers 
Verseker 

Verblyf In S.A. 

l ndien hierdie h eleid 
van uitstel voortduur, 
terwyl die eiendom sreg 
van Indiers op grond 
ter sel f dertyd ve r skans 
word deur die Groeps
gehiedewet, sal die on
vermydelike g e v o I g 
moet wees dat d ie groot
ste deel van Natal die 
eiendom van die l ndier
gemeenskap sal wor d en 
da t Natal uiteind elik tot 
' n Indicr-p rovinsie ver
klaar moet word, skr yf 
die Cap e Ar gus in ' n 
hoof a rtikel . 

Die blad skryf na aanleiding 
van die standpunt van mnr. A. 
Eaton wat aangekondig het dat 
hy wil bedank as parlementslid 
weens die Indier-vraagstuk, en 
m eer in be.sonder oor die V.P. 
se houding ten opsigte van die 
wet op Asiatiese Grondbesit en 
die Groepsgebiedwet. Eersge
n oemde, aldus die blad, ,.het 
die Indit)rs van Natal van die 
sta tus van Suid-Afrikaners be
roof, terwyl la asgenoemde wet 
die posisie van die Indierge
m eenskap as g rondbesitters heg 
en vir die eerste maal ver
skans." 

.,Baie mense in Natal h et be· 
-,waar teen hierdie (Groepsge
biede-) wet omdat die voorsle
ning wat dit maak vir die pro
klamering van Asiaties e gebie
de, t esame met die blywende 
beperking van die Indierge
meenskap tot Natal, en die 
snelle aanwas van hierdie ge
meenslrap daarop dui dat die 
g rootste dee! van die provinsie 
eerlang 'n Asiatiese gebied gaan 
word. N et so is daar dele in 
Transvaal wat tot Asiatiese ge
biede verklaar sal word onde r 
die wet en m et die aanwas van 
die Indier-gemeenskap sal daar
die g ebiede geleidelik uitgebrei 
moet word." 

REPATRIAB1E 

Die blad verklaar voorts dat 
die regering, behalwe om die 
Indiers se reg op grondbesit 
vir die eerste maal t e erken en 
vas te a nker, geen oplossing 
vir die Indier-vraagsluk aanbied 
nie behalwe repatriasie. 

.. ~laar d aar bestaan geen 
plan van enige aard vir repa.
triasie, vr ywillig of andersins 
nie," en die gepraat oor r epa
triasie is maar net ' n manier 
om die vraagstuk op die lange 
baan re plaas. Intussen ver
meerder die Indier -gemeen sk a.p 
baie vinniger as enige a nder 
deel van die bevolking. Hulle 
tel in Natal reeds meer as die 
blankes en hulle vermeerder 
tweemaal so vinnig. 

Adv. Pirow 
oor 

Vraagstuk 
, Die onrusbar endste 

syfer is die van die aan
was onder die Asiate van 
285,260 tot 358, 738," 
skryf adv. 0. P irow in 
sy Nuusbrief na aanlei
ding van die jongste 
sensussyf ers en hy stel 
die vraag wat die Rege
r ing daaraan doen. 

,.E erstens het by teen groot 
onkoste 'n handjievol koelies, 

nl. ou mense, blindes en kreu
peles op eie versoek na Indie 
teruggestuur. Tweedens h et b y 
die Groepsgebiedewet deu r gesit 
wat <lie Asiaat kaart en tran!.
port van grond g8e waarop by 
tot nog toe in baie gevalle on
wett!ig of slegs as huurder ge
sit bet. Die Suid-Afrikaanse be
skermingsbew eging wat vir die 
wet 'n bruikbare toepassing wou 
gee, het hy doodgedruk om da t 
hy bang wa s vir kritiek uit 
Indie." 

BONDGENOQTSKAP 
TUSSEN ENGELSE 
GEVAARLIK VIR 

STATEBOND 
Na aanleiding van ' n 

verklaring van die voor
sitter van die oud-soMate 
organisasie B. E. S. L. , 
mnr . D. G. Ross, dat 
,indien en ige persoon 
of party dwaas genoeg 
is om ' n poging aan te 
wend vir die stigting van 
' n republiek deu r mid
del van geweld, die 
En gelssp rekende seksie 
verwante in hul tiendui· 
sende in Brittanje, Ka
nada, Australie, Nu
Seeland, Rhodesie, het 
van wie wein ig sal stilsit 
indien die oproep tot 
bulle k om van meer as 
' n miljoen van bulle eie 
volk - soos dit wei sal 
kom," skryf die Cape 
Tim es in 'n hoofartilc~l 
dat die voorsitter sy 
saak n ik s bevorder met 
so ' n u itlat ing nie. 

die Statebond opsien om hulp 
in verband met die oplossing 
van hul binnelandse vraagstuk
ke nie. Die bandc van die 
Statcbond is van buitelandse 
aard en elk van sy samestellen
de en SO!)Wcreine volke los sy 
eie binnclandse vraagstukkc op 
met d ie nodige bekwaamheid 
en talent waaroor hy beskik. 
Dit sou noodlottig wees vir d ie 
voor tbestaan van die Statebond 
indicn groepe binne een \·an ..,~. 

laud e beg;u om \·erbon de, h o·C 
vaag oolml, te sluit m et groepe 
in d ie a nd er Iande ten opsigte 
van hulp in verb:md met binne
lands.e <.,trydvraf'. Die Engels· 
sprekende .sel,sic mag sender 
twyfel die voll'e van Australie, 
Kanada en Brittanje, ens. as 
bloedverwante beskou, maar 
hulle het vanselfsprekend nader 
verwante as hulle, die Afrika
ners va n Suid-Afrika, ongeag 
aan watter kant van d ie poli
tieke heining h ulle staan. 

,.E ngelssprekende Suid-Afri· 
k a ners glo ook nie dat hulle in 
d ie Unie aileen sal staan indien 
enige groep 'n poging sou aan
wend om 'n republiek deur mid
del van geweld tot stand te 
bring n ie. Hulle glo dat 'n 
groot aantal Afrikaners, of 
hulle Nasionali.ste is of nie, 
saam met h ulle sal staan om so 
'n republiek te verwerp." 

Kleurlinge gaan 
Stemregwei 

Toets 
Versoekskrifte is verlede week 

namens vier K leurlingkiesers 
van di::! Kaapse Skiereiland by 
die griffier van die Hooggeregs
hof ingcdien waarin die geldig
heid van die wet op afson der
like verteenwoordiging van k ie
sers bestry word op grond daar
van dat dit strydig met die be· 
palinge van d ie Suid-Afrika-

,.Dit is h eeltemal waar dat ·wet is. 
mnr. Ross 'n verbeeldingsant
woord gegee het op 'n w llde 
veronderstelling, maar hy het 
hom aangematig om na m ens 
aile Engelssprekende Suid-Afri
kaners te praat. Dit moet m et 
aile nadruk verklaar word da t 

Die petisie word gerig teen 
dr. T . E. Donges, in sy hoeda
nigheid as Minister van Binne· 
landse Sake en mnr. P. H. 
Savage, in sy hoedanigheid as 

die Engelssprekende seksie van verkiesing3beampte 
Suid-Afrika nie na die r es va n , stad. 

van Kaap-

GESELLIGE BYEENKOMS 
SATERDAG, 15 SEPTEMBER 1951 om 10-uur vm. 

op die plaas van mnr. Koos de Wet, Houmoed, 
Rawsonville, gereiH deur Goudini O.B.-kommando. 

Begin met Skyfskict en ander Vermaak 

BRAAIVLEIS VII{ 1\HDDAGETE 

Spreker om 2 uur nm. 

Mnr . W. R. Laubscher (Voorligtingsoffisier) 

Gee asseblief kennis van tcenwoordigheid aan -

~fnr. A. du T. Botha, Die E ike, Rawsonvillc. 

BRILLE 
Brine U ooprta M VO~rtJkrlf vir brllle DA Onll. 

GOEIE WEBK TEEN BUJ.IKE P BYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklann, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
a-oM OM of llkl7f om lleloader hede. 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 5 SEPTEMBER 1951 

Vervolging Van Mense En 
Godsdiens Neem Toe In 
Kommunistiese Lande 

Onderwyl die Westcrsc 
!;laatsmanne hcsig is om 
met Rusland om die
tSelfde vrede.,tafel!'l en in 
volke-organisu!-liCb te 111it 
en klet!; oor menser('gtc, 
en Brittanje nog dood
bekommerd iM dat kom
muni~ticse Sjina gecn 

<vervolg van bladsy II kolom 3> 

vandaar die vyandlrheld en 
vorm van di!lkrlmlnule. 

,.LIB.ERAAL" 

Die praktyk leer dat d:t re
woonhk hlcrdle mensc Ia wat 
d ie hardstc akrecu wanncer dlt 
kom by d ie else wat die natu
reiJe en kleurllnre ate!. HuiJe 
loop altyd oor van , British 
F airplr:l' en die .,British Libe
ralism" behalwe wanneer dit 
by d ie elemcnt~re regte van die 
Afrikaner kom. Dan skroom 
huiJe nle om hierdle regte deur 
'n vyandige &'C3indheid te ver
trnp nie. HuiJe sanlk gedurig 
oor die ondcrdrukking van die 
nie-blnnke, maar huiJe vergeet 
dnt dlt juts huiJe Is wat aan 
die ACriko.ncr noord van die 
Limpopo elemcntl!re regte mls
gun. 

Dit Is te bctrcur dat hierdlc 
gees van vyandighcid en onver
c!ro.agsaamheid besig 13 om In 
Suld·RhodcsiC toe te neem Die 
Afrlknnergemecnskap sal alles 
In sy vermoe docn om geen o.an
stoot te gee nlc, maar ons wll 
d ie rassehatcrs verseker dot 
huiJe nlc dcur hlerdle soort op
t rede 'n enkele Afrikaner sal 
ontwortcl n le. Dit hct net die 
tecnoorgestclde ultwerklng: dit 
laat elkeen van ons beset dat 
ons taal in gevaar verkecr en 
d it spoor ons aan tot meer toe· 
\vyding, 

setel in die V.V.O. se 
vciligheidsraad sal kry 
nie, stroom berigte in 
van mensevervolging in 
U.usland se satelliet· 
Iande. 

Uit Bulgarye word beric dat 
ongeveer 40,000 van die boerebe
~·olking verban is na konsentra
>ickampe, 85,000 is in die tronk 
en 1,800 boerefamilies Is onder 
buisarres geplaa<~. A." revolc 
\·an die opkommanderlnc van 
voedsel het talle boere hul oeste 
vt"rbrand en na die berce ce
vlug • . 

In Tsjeggo-Siowakye word 
duisende mense gedeportecr. 'n 
~uwe dorp het aan die Russle
sc grens verrys waar gedepor
teerdcrs aangchou word vir 
slawe-arbcid In die kopermyne. 
Die Ice hulse van die wcgge
vocrdes word gevul met .,nood· 
saaklike arbeidcrs" jong 
kommunlstlcse tegnicl wat In 
wapcnfabricke rebru.ik word. 

ROOI PRIESTERS 

Godsdlensvervolging in die 
land wood op groot skaal en 
d ie roo! bewlnd het reeds daar
ln geslaar om etlike Roomse 
bHikoppe tot die kommunismc 
te ,.bekeer." Vcrskeie kerklike 
lclers Is In die tronk, terwyl 
kort gclcde vyf biskoppe lnge
wllllg hct om met die kommu
nisme saam te work. Hulle het 
'n gevolr van ongeveer 20 per· 
5ent van die priesters in die 
land en bet die reg om nuwe 
prlt!:!>t~r te orden. Die regering 
lt. besir met die .,opleiding" van 
ongeveer 600 kommudistiese 
age.nte as .,priesters.'' Bulle sal 
blnne die volgende maande ge
onlen word. Hul opleiding be· 
t.taan <.legs daarin om die pries· 
terlike roetine en gedrar tt" leer 
a.odat bulle in sta.at sal wees om 

ecnvoudige mense te mhJei. 

2,000 PER WEEK 
In Hongarye hct dcportasics 

'n nuwe hooartepunt bereik. On
gevecr 2,000 mense word per 
week ult hul hulse gcsmyt. So 
groot hi die skrik onder die 
b<'volklntr dat sommige ouer11 
reeds begin bet om hul klncl<'rl 
te merk met die oog op lntere 
ultkennlnc. 

In Pole Is nege hot\ mllitt'!rc 
s tafoffislere op die oombllk on· 
dcr verhoor op nanking van 
spiocna.sic vir die Weste. Mccs
tc van hulle was lelcrs van die 
Poolse ondcrrrondsc vcrset teen 
die Duit.sers. Ecn-tiende vnn 
die o!fisierc Is In die tronk. In
tussen is grootsko.alse depor· 
ta.sic van ,.nic-noodsnaklike" 
mense vanaf die stcde na die 
platteland aan die gnng. In 
Warsehau is meer as •o,ooo 
mense deur die pollslc aangcs8 
om hul hulse te verlnat. 

TWEE 1\ULJOEN 
In Sjlna, wie ae regerlng nog 

steeds deur die Britte so hoog 
aangeskryf word dat Brlttanje 
n:e net aa.n die kommunlste 'n 
setel In die V.V.O. wil toeken 
nie, maar ook die naslonallstle
se ciland Formosa, het die bloe
dige vervolring van aile na
sionale clemente in die afgelopc 
maand 'n skrikwekkende hoog
tepunt bereik. \VaJlrnemers be
skryt dit as onreloofllk. Dit is 
nic moontllk om te .C hoe,·eel 
men<ofl reed'! om die lewe gebring 
15 nit', maar nasionale bronne 
mt'en dnt dit met'r 8'1 Z miljoen 
moet wee11, t••rwyl die bind In
tellicenee Dlge11t d'it op min
.. t ns 800,000 "t ••l. Die blad voeg 
do.araan toe dat dlt sells vir 
Sjina 'n bale groot getal is. 

Die tcrcgstclllngs go.an ge
panrd met groot vertoon en ge
sklcd In samewcrklng met die 
bcvolklng. Dorpsbewoners help 
or met die vcrhoor bf met die 
voltrekklng van die vonnis. 

NYWERBEIDSGROEI 
VAN S.A. 

Die vervolginr van die Chris
telike kerkc In Sjina Is ook 
verskcrp. Mecr as 60 sendellnge 
<'n meer a.s 1110,000 Roomsc pries
tcrs Is In die tronk, terwyl ct· 
likes tereggestel Is. 

Suid·Afrika moet liewer 'n 
ton ma~jinerfe uih·oer a~ 'n 
t~n ert~, liewer 'n lengte 
kleedstof a" 'n baal wol, bet 
mnr. A. Nimmo, raadgewende 
ingenleur \'an die N:fwerbelds· 
ontwikkelingskorpora~le gese. 

Die rykdom van hlcrdie land 
is sy mense en ay &'rondstowwe 
t'n dl~ rykdom kan benuttlg 
~ord dcur met d ie vlyt van die 
mensc waarde tot die grond· 
fto'I\"WC toe to VOC&'· Dlt sal 
hl:"tcr \ir d ie ekonomle van die 
Unie woes om crts te vcrwerk 
tot mn.sj incrte en wol tot matc
rlnal voordnt dlt ultgevocr word 

.,Deur meer en meer grond
• towwe self te verwerk, kan 
ons 'n u ltvoerhandcl opbou wat 
- In die huldlge w~reldtocstand 
- 'n groot rol kan spec! om in 
d ie bchocfte.s van die Westerse 
wi•reld te vooraien.'' 

Die Unic kan die nywerhelds· 
g<'bicd vnn Afrika word en ook 
ult die troplcsc gebiedc grond
s towwc bekom. Reeds word die 
nitvocrdrang In Suld-Afrika ge
vo<'l , 

Voor 191• is jaarliks mlnder 
ns 'n mfljoen pond sc nywcr
heidsprodukte ultgevoer. In 
1939 is nor minder a.s £3 mll
j ocn s'n uitgevocr, maar scdcrt 
d ie jongstc oorlog het die ult
vocr van nY'I\·erheidsproduktc 
tot 'n waarde van £60,000,000 
per jaar opgcsklet. 

T ussen d ie wi!reldoorloO het 
die nywerhede slegs sownt drie 
pcrscnt van dle ultvocrgocdere 
gclewcr en die myne sowat 
tagtig persent. In die jongste 

jare !ewer nywerhede mecr as 
twintig persent van die uitvoer
gocdere, die myne sowat scstlr 
P<'r.scnt en die landbou sowat 
twintig persent. 

t .,DIIIl O.B." word redruk <leur Pro 
Eccllll& Drukkery, Stellenboech, vir 
die elenr.wa en ultrewera: VOO'RSLAO 
IEd.ma.) Beperk, Groote Kerkcebou 
103, Poabw. 1411, Kerkpleln, Kt.r.p· 
at&4. 

VERJAARDAGVIERING 
Die amptelike verjaardagviering van ons Kommnn
dant-generaal en die Ossewabrandwag, word vnnjaar 
te Licbtenburg gebou, op Saterdag, 8 September 1951, 

vanaf 3 om. 
Tussen 2- en 3-uur om. vertrek ons in groepc vannf 
die Afrikaanse Koffiehuis, Scholtzstraat, Lichtenburg, 
na die feesterrein. Sorg dat u voor 3-uur nm. daar 

aankom. 
Aile belanghebbendes word hartlik uitgenooi na die 

feesviering. 
Daar sal volop skaapvleis, wors en lekkcr Boerc

geregte te koop aangcbied word. 

PROGRA.l\1: 

4 nm.: Ontvangs van ons K.G. en mev. Van Rensburg. 
Vlagbysing. Skriflesing en gcbcd. Verwelko
ming H/G. K. J. H. Behrens. 

4.30 nm.: Gesellige verkeer - Verkopc, ens. 
6.30-7 om.: Aandete. 
7 nm.: Oorbandiging van vcrjanrdaggeskenke en 

adres aan ons K.G. en mev. Van Rensburg: 
H/ G. D. J. van Rooy, voorsitter van Groot
raad. 

7.30 om.: Toespraak genl. Petrus Grobbelaar. 
8.15 om.: Toespraak Kommandant-generaal. 

Kom Seker en Kom Vroeg l 

WESTE SE GROOT 
BULP AAN ROOI 

DIKTATOR 
Die Verenigde Sta.te, Brit

tanje en Frankryl' bet oor· 
eengekom om 50,000,000 dol· 
Jar ~e ekonomlese hulp aan 
Joego-Siawie te ,·erleen .,ns 
steun \'ir maar..kalk Tito se 
bydrae tot die veiligbeid van 

Brood Vir Oudag 
Verteer 

Tot watter mate die stygende 
lewcnskoste die salaristrekkcr 
agterhaal, blyk uit die geweldlge 
groot aantal broodwinner.s wat 
d ie afgelope tyd verplig geword 
hct om of hul lewensverscke· 
rinrspolisse te verpand ten einde 
in bul daaglikse behocftcs to 
voorsien, of bul polisse ecnvou
dig weens wanbetaling te lant 
vcrval. 

In 1949 is in totaal pollssc t er 
waarde van £12,696,000 afgekoop, 
terwyl polisse ter wo.ardc van 
.£27,119,000 tocgelaat is on1 tc 
verval. In dieselfde janr Is po
lisse ter waardc van £11,208,000 
verpand. 

Tot walter mate die verhoogdc 
lewenskoste met hierdle toestand 
verband hou, blyk ult die !cit 
dat die onderskele syfers vir 
1946 £7,202,000, £13,343,000 en 
£7,528,000 was. 

Versekeringspolissc Is die loon 
trekker en salarisman se pen· 
sioen vir die oudag, en hul noas · 
bcstaandcs se beskerming teen 
armocdc in geval van dood. 
Hierdie selfsorg word nou ver· 
t<'er dcur inflaslc wat ,•ir 'n 
groot decl die wrangc vrugtc van 
kapitalistlesc gewetcnloos hcld Is .• 

die vrye wcretd," I \'Crlede 
week In Washln~o;ton aange
kondlg. Gedeclte van die geld 
sal gebrulk word om katoen, 
kook'i en &tnat mce tc koop. 

•rot dusvcr hct Amerlka 
reeds nltcsnmc 150,000,000 dol· 
lar nan Joego·Sinwiii gcgee of 
gcleen om mllltcrl' of ekono· 
mlcse voorrnde mce aan te 
koop. 
In die nfgdope t)d i~ in Die 

0 U, ult 'enkillende bronne ge
wnnnku teen die heulcry met 
Tilo. On!l bultclnndse medewer
kl"r hct 'n ontlcdlng \ 'an Joego
Sinnie ~te , ·ennoll gt"cee wo.aruit 
gt•hlyk hilt dot hy op sy be;ote 'n 
gebroke rit•t!,tok Is, terw~l die 
Britso \\llarneme.r De Courey in 
"Y Intelligt•nce Direst gewanr
sku het dat die heulery mt>t 
Tito lel tot die ,·erheffing \"an 
'n 'ierde kornmunistie<~e intt'r
nRsionnle, en die ideologiese 
litr)d teen die kommunisme net 
so in die \\lt•le ry as t,)·t.lcn!l die 
afgclopc oorlog. 

Besoek ons T11k ln die Wandel

rang, Groote Kerk-gebou, vir 

Radio's, Elektrlese Tocstelle en 

!\leubola. Skryf o.an ons Pos

bestellinpnldelift&', Phil Z\lorkel, 
Poabu.s 2721, Ua.tlpstad. 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt is 'n mengsel 

van ryk belec virginiese 

tabak; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

ROOf VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 
WIT VIR Fll TER 
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