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Word Lid van

A.P.
Die Vaderland berig dat prof.
dr. H . M. van der \Vestbuysen,
Geblcdslcicr van die Osscwabrandwag in Noord-Transvaal,
ook lid van die Afrlkanerparty
gcword hct. Hy bet aangcsluit
, by die Silvcrtonsc tak. Prof.
Van dcr Wcsthuysen is hoof
van die fakultcit van Afrikaanse Kuns en Kultuur aan die
Univcrsltcit van Pretoria.
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Nature I se Vertroue
Moet Gewen Word
• uitslag \'an die verkiesing van naturelle-senatore
Die
moet ons laat besef dat ons verseker is van die baat en
wantroue van agt mlljoen naturelle in ons ,·aderland, en die
,.-raag moet gestel word of die strewe om die natnrel se
vertroue in die Af rikaner te h erstel nie ewe noodsaaklik is
as negatiewe maatreels ter beveiiiging van die blankedom
in ons land ole, bet die Kommandant-generaal, dr. Hans
van Rensburg, voonerlede week gese toe by 'n Afrikanerparty-vergadering op Parys toegespreek bet.

se K.G.

11al handel dat ons aan die
kwaad wllllge opst ok ers nie onnodige a mmunil1ie in die band
speel nle.

BY HERTZOG

'

Te Parys is op 20 deser 'n
Afrikanerpartyfunksie gchou en
'n goeie gchoor hct in die eetsaal van die Stadsaal bymekaar
gekom onder voorsittcrskap van
mnr. Van \Vyk. Sprckcrs was
mnr. J. S. Labuschagne, L.V. en
die K.G., dr. Hans van Rensburg, wat as lid van die A.P.
opgetree het. Albei sprekers
het die absolute noodsaaklikheid van Afrikanersamewerklng
op hierdic kritieke tydstlp be-klemtoon. Verder het dr. Van
Rensburg vera! twec dlnge behandel, naamlik die gevaarlike
posisie waarin die hele wereldblankcdom <en nie net Blank
Suid-Afrika nle) geraak het as
gevolg van die oorlog e n ook
die noodsaaklikhcid in ons huidigeo polltieke poslsle in SuidAfrlka dat die Afrlkanerparty
voortbcstaan en as brug dien
vir diegcnc wat om di~ of daardie rede nie aan een van die
twee grootpartye kan of wil behoort nie.

lerland Toon Dat
Tyd Nou Ryp Is

Vir Republiek
Van begin aanstaande jaar
af sal Icrland 'n volkome republiek wees. Die wetsontwerp
wat tans deur die parlement geloods word en die laaste teken
van onderhorigheid aan Brittanje wil verwyder, sal dan in werking kom. Die Britse koning
sal daarna geen pick mcer in
die Ierse konstitusie be nie; sy
plek sal geneem word deur 'n
verkose president uit die Ierse
volk self.
Afgesicn van die
noordelike dee! van Ierland wat
nog onder Britse beheer staan,
sal die Iere hiermee 'n ideaal
verwesenlik waarvoor bale bloed
geoffer is oor 'n tydperk van 700
jaar.
Van Britse kan t is geen vinger verroer om hier die ontwik-

A.P~-Kongres

Vandag

miljocn stcrk in ons vadcrland,
Wat die A.P. betref, hi~rdie
D aar beers groot bt'langst<'lfcitlik en bloc teen die Afrikaner
1
gckant is. Ons is versekerd net is die ecrste keer in sprckcr se ling in politieke kri nge oor wn
!ewe dat hy as lid van 'n party daar sal voortspruit uit di••
van hul haat en hul wantroue.
op 'n partyplatform sprcek. Uniale kongres van die A.P. wat
Laaste keer wat hy partylid was, vanoggend in Brakpan begin
SELF O:ro-'DERSOEK
was nog In Stellenbosch as stu- omdat mnr. N. C. Hawnga, Ieier
•Dit is genoeg om enige ver- dent
-- bale lank geledc - toe van die party, wanrskynlik annstandlge mens tot nadenke te by die Ieiding van wyle generaal duidings sal gee oor die toekom·
stem. Ons kan die oorsaak soek Hertzog In die ou Nasionalc van die Afrikanerpnrty en hom
Party gevolg bet. I ntusscn ook sal u itlaht oor lewensbclang ·
was by staatsamptenaar en nou rik e vraa gstukke.
volg hy weer, nog in die gees
Mnr. N. C. Havenga, sal vanvan gooeraal Hertzog, as lid van aand by geleentheid van die
die Afrikancrparty, ,en ek is opening van die A.P.-kongres 'n
dankbaar dat ck dlt In sulke tocspraak hou.
goeic gesclskap kan doen soos ' Dr. Hans van Rensburg !!&I
wat ek hicr aantref", bet die die kongres bywoon as gewone
K.G. bcsluit.
lid.

WAARDE RING
Op die kwessie van die stryd
waarln Blank Suid-Afrika gewikkel is het sprekcr gesa dat
Dr. Hans \'an R ensburg.
by seldc in die afgelopc jarc
om een vuurtjle geslt het met in die roekelose aan hitsing wat
adv. Eric Louw, maar hy wil naturclle in d ie afgclope jar c
as Afrikaner sy hoed afhaal vir van syde uitlanderelcmente gedie wyse waarop mnr. Louw kry bet; opstokcrs uit kommuSuid-Afrika se saak voor die nistiese en ander oorde - menV.V.O. gestel hct. Spreker bet se wat geen anker in hierdle
beklemtoon dat die pasafgelopc land hct nie en die vuur aan
verkiesing vir Naturellevertecn- die brand steek om dan weer pad
woordigers in die senaat vir hom te gee. 1\laar ons m oet ook
'n skok was; baic van ons het dieper s oek e n onsself afvra of
onder invlocd van die koerante bloot n egatiewe optrede, onder gemeen dat twee van die na- drukkiog ,·an gevaarlike agi~
sionalc kandldatc (mnrc. Van tors ensovoorts, genoeg is ; e n of
Rensburg en Van Rooyen) 'n positiewe optrede - die strewe
kans gchad bet om die paal tc om die vertroue va n die nature!
haal. Wat hct gebeur? Een weer vir die Afrikaner te wen,
bet sy deposito verbeur en die nie ewe nooclsaaklik is nie.
ander het nic vee! beter gevaar Sprek er neem aao dat oos leie rs
1
nie. Ons hct die duldelike be- hierdie pos itiewe aspek \'an die
wys dat die nature!, sowat agt saak voor oe hou en dat oos so

Byna I ,000 Beige Wag
Nog Op Doodstraf
Tot wa tte r mate daar In Bel- ter eggestel Is uit ' n totaal van
giese r egeringskrlnge nog gedors 1,116 wa t deur militer e howe
word na die bloed van la nd- te r dood ver oordeel is, en gevra
seuns wat in d ie a fgelope oor- of B elgie, wat d ie doodstraf selog teen d ie k ommun ittme kan t dert 1860 afgeskaf b et, k a n
gekies b et, blyk u lt ~ie k abl- voor tgaan met hierdie t eregsteln etsk risis wat on tlltaa n bet oor lings drie en 'n half jaar na die
die begt'na diging , ·an t wee oor log.
Beige. Die mi nis ter ,·an JqstiEerste minister Spaak het die
sle Struye, bet bf tlank as ge- kabinct ontbind en verlede Vry''?1&" \'an krltiek op die begena- 1dag 4tt nuwe samestelling aandiglng. Hy b et d ie pa.rlem eot gekondig uit 'n koalisie van
meecedeel dat 232 lklce reecb Sosialiste en Katolieke.

,,O.B.'S ~N )ODE'':
VERKLARING VAN K.G.
Die K ommandant-generaal, dr.
H ans van Rensburg, skryf:
Volgens Transvaalsc blaaie
sou mnr. Nossel, 'n J oodsc lid
van die Kaaplandse H.N.P., wat
voorgec in noue voellng met die
H .N.P.-leidlng te wees, verklaar
het dat die Transvaalsc H.N.P.Kongres (in teenstclling met die
van die Kaap) die kwessie van
opheffing van dlskriminasic teen
J odc as asplrant-lcde van diehand gcwys het omdat bulle
dan die ban op die O.B. ook
sou moes opgehef bet.
Die redcnasie sou blykbaar
wees dat as die Transvaalse
H .N.P. nie Jodc sonder die
O.B.'s kan k ry nic, dan bly bulle
liewcr sondcr die Jode ook.
Ek weet nie hoever mnr. Nossci se bC'Wcerdc sienswyse die
juiste posisie wecrgcc nie; ook
wil ons nic ons In die interne
sake van die H .N.P. inmeng
nie - vera! nie di6 van ons wat
!cdc van die Afrikanerparty is
nie en derhalwe die verband
tusscn die twee partye in ag
moet nccm.
Maar as ons sien wat vir gevarc die blankc mCillsdom, en by
name Blank Suid-Afrika, bedreig, dan vocl ons dat dlt net
so wei is om te beklemtoon da.t
daar, ondanks rasse- t:;n geloofsverskllle,
sekerc
algemecn
blankc belangc Is wat saamhang
met die voortbestaan van elkeen
van ons wat bier 'n enigstc
vaderland gevind het.
Daar
kom tye waar jy met jou
Engclssprekende of Katoliekgelowige (of Joodse) buurman
gemeenskapllke
optrcde
in
blanke bolang kan doc'n sondcr
om cen jota of tittel van jou
eie Afr ikanerdom of Protcstantisme in te boet.

En as ons let op die stygcndc
golwe wat nader, dan moct dit
'n baie onversltillige toeslwucr
wces wat se: ,Daardie tyd het
nog nie aangebreek nie."
Dit is onder andere om hierdic
rede• dat die gros van die O.D.'s
so maklik die pad gcvind het
na die inklusicwe gedagtc van
die Afrikanerparty, wat as fundamcntele toets stel die Hcrtzogvereiste van .,Suid-Afrika Ecrstc.''
Op ander kwessies ltan elkccn
van ons sy eie beskouinge nahou; maar met elkcen wat bereid is om hierdie beginsc-1 getrou te volg kan gcmeenskaplike Suid-Afrikaansc belangc
nagestreef word.

Orkaan Vewoes
Voorstad
'n Skacle ter waardt' ,·an ruim
m iljoen pon d is \'erledo \Wt'k by
Roodepoort aangcrig toe 'n orkaan die voorstad getref bet.
Die wind bet meer as twcc vier~
kantc my! van die dorp verwoes. Huise se dakkc is afgcwaai c•n mure is inmckaar gefrommel. Sowat 360 huisc is gedecltelik of gehecl vernictig.
Vier persone is gcdood terwyl
baic beseer is.
Die regering sowel as die provinsiale owcrhcid hct dadclik
begin met hulp om die nood tc
Ienig terwyl licldadighcidsorganisasies ook 'n hand bysit.
Roodepoort is r eeds driekrer
tevore <leur 'n orkann gt>tref,
,·olgens ooggetuies, feitlik op
presies dieself1le runnier.

kt>ling te belet nit>. Inteendeel,
Brittanje bet by monde van sy
t>erste ministt>r die ongekend e
,·erkJaring gedOI'n dat Ierland
nog dieselfdt• ,·oorregte ten opsigtc van Brittanje sal geniet as
voorhee n toe by lid van die
Stntebond wa!l, en al die ander
domlniums hct soortgclyke verklarings uitgereik - ook SuidAfrika. Handels- en kulturele
bctrekkinge tussen die Statebond en Icrland sal gehandhaaf
bly soos voorheen en Ierse onderdane sal nie as vreemdelinge
in Brittanje of sy dominiums beskou word nie - 'n vcrgunning
sonder voorbeeld in die gcskiedenis.
GELATEXHEID
Die enlgste beswaar in Brittanjc het gekom van die groot
lmperialis Churchill, wat gewaarsku het dat dlt 'n voorbeeld
skep van 'n land wat voorregte
ontvang sonder wederkerigc verpligtlnge. Maar selfs die Cape
Times moes erken dat hicrdie
bcswnar nie met vecl vuur geskled hct nic, en dat dit mccr
'n formele bcswaar skyn te wces
ns 'n ultbarstlng van woedc. Oor
die algcmeen bet die Engelse
pers die ontwikkcling dan ook
met groot gelatenheid aanvaar.
Dil'l Capt~ Timt>s gee as rede hiervoor dnt Ierlan!l in prak tyk
rt'Cd'l '>Y volle lidmaatskap met
die Britse Statebond verbreek
bet toe hy by <lie uitbreek ,·an
dio oorloi on~ydig gebly b et.
SO~DER

OFFERS

In t'lk gcvnl t on die Icrsc
stap dnt Brittanjc gcen andcr
houdlng mecr kan inneem as om
met 'n .e-ocd!.g gllmlag die vnheld tc gun aan dicgene wat dit
wll vat nlc, ~n dat dit ook gevat
kun word sonder enige offer of
ongerief 'ir die bctrokke volk.
lliermt>e ,·erul ook 'n bPie boel
argumt>nte tt>en die republikeinse !itrcwe in Suid·Afrika.
Dit> vraag is daarom of d ie
sit>lkundigt• oomblik \ ·ir SoldAfrika. nie ook nou aang~breck
bet om flY republiek uit te roep
nie. Tot•stnnde mag dit later
heelwnt moeiliker mauk wannt't'r omstnndighede miskien
weer mag verarulcr.

REPATRIASIE
UITEINDELI KE
DOELWIT
Die uit.-indelike doclwit ,·an
die rt'gcring il; om die Indierbevolking in Suid-Afrika tot die
uit«>rste minimum tc ,·erminder,
bet <lie ::\llnister ,·an BinnclandSt' &tkt>, dr. T. E. Dooge~, 'n afnlartliging van die Suid-Afrikaan'-C lndierorganisasie meegetlt'el.
Die wrywing wat daar tans
tul!scn die blankes en die Indiers
bcstaan Is te danke aan die
houding wat Indicse lcicrs ingcnecm hct en die onwcttigc immigrasie van IndiCrs. Die- rcgcring bcskou die Indicrs nie as
'n inheemse decl van die bevolking n!e en repatriasie sal op
vrlendsl<npllkc grondslag tocgepas word. Die beleid sal nie van
die reg geskel word nie en daar
sal vollc vergocdlng wees.
Die afvaardiglng bet vc-rklaar
dat hullo hul nlc met die bclcid
van die :Minister kan vcrcenselwig nic.
Dr. Donges hct gese dat Afrikaners reeds ult Argentinie en
Angola in groepe gcrepatriecr
is, sodat dit gcen nuwo bcginsel
In Suld-Afrllta is nie.

BLADSY TWEE

DIE O.B., WOENSDAG, 1 DESEMBER 1948

VERKLARINGS NODIG WAT Rooi Bevryding
GERUS SAL STEl
Vi.r Hollanders
In Kampe

Ek het in die jongste tyd
met stygende teleursteling die
nuutste gril van ons politieke
!ewe dopgehou. Vir my lyk dit
asof die welwillendheid wat die
nasionale bewind in die buiteland versamel het, nie ewe
naarstiglik in die eie land nagestreef word nie. Ek bespeur
tekens van 'n gespannendheid
tussen die nasionale organisasies wat die regering aan bewind
geplaas het. Dit voorspel nie
baie goeds nie, en daarom ag
ek dit my plig om die aandag
van die volk op hierdie slaggate te vestig.
Onlangs het mnr. Charles te
Water aangekondig dat die re-

gering 'n lening in Amerika kan
verkry indien dit verlang word.
Hierdie aankondiging b et die
Smu ts-pr opaganda, wat steed s
aanvoer dat die r egering soveel
wan trou e in die buiteland geniet dat n iemand aan h om geld
wil leen n ie, ontmasker as onjuis. Die r egering geniet oen sk ynlik meer vertroue in Alnerika as wat d ie Smuts-propagan diste vermoed bet. Miskien het
die Smutsmanne iets mis gekyk
wat die Amerikaners raakgesien
het, nl. dat min. Klasie Havenga
die bewaarder van die SuidAfrikaanse skatkis is!
VRYSTAAT

Rusland
Stuu r Geld
Vir Stakings
Uit Moskou is aangekondig
dat die ,mynwerkers" in R usland sowat £50,000 tydens die
stakings in Frankryk aan die
Franse mynwerkers gestuur het.
In die Franse parlement is
ook onlangs beltend gemaak dat
'n Franse bank wat deur Rusland besit word, verantwoordelik is vir (lie oordra van Russiese
geld om die ondergrawing aan
te help.

,

I

ONSEKER

In Suid-Afrika, egter, eis die
H.N.P.-leiers vanaf die openbare
verhoog en op die party se konIn Nederla nd word duisende burgers nog steeds in
gresse dat sy bondgenoot die
tronke
en ka mpe aangehou omdat bulle in die oog van hul
Afrikanerparty sy
identiteit
moet prysgee en by die H.N.P. regering verkeerd gekies bet toe die ongemaklike keuse hom
voorgedoen bet om of saam met die nasionaal-sosialisme
moet insmelt!
·
Die verhouding tussen die
O.B. en die H.N.P. bly ook nog
steeds onseker. Die Kaaplandse
H.N.P. het wei, volgens koerantberigte, op die party se Port
Elizabeth-kongres O.B.-lede toegelaat om by die party aan te
sluit mits hulle nie aan 'n organisasie met 'n ,politieke strek-

t een die kommunisme te veg Of saam met die kommunisme
teen die nasionaal-sosialisme. Vandag weet die wereld dat
diegene wat eersgenoemde alternatief gekies bet, se onvergeeflike fout was dat bulle te gou teen die Rooi hordes
gaan veg bet. Hulle moes rustig gebly bet t{)tdat die Rooi
vloed eers oor Holland geslaan bet.
Tans dring 'n verskriklike
k euse hom aan. bulle op, naam lik om, wan neer die n uwe oorlog uitbreek, te wag op die verlossing wat Rusla nd vir die
kamp- en t ronkbewoners bring
en dan mee te help, of onder te
gaan in ' n Russiese kamp. Hierdie keuse word behandel in 'n
brief van 'n Hollandse vrywilJiger wat teen die Russe gaan
veg het, en nou ,gerugte van
bevryding" vanuit Moskou vernecm.
Hy verklaar dat hy reeds drie
jaar agter die• doringdraad sit.
Daar dring gedurig gerugte die
kamp binne omtrent boodskappe
oor spesiale senders. Soms is
dit vaag en soms het dit vaste
'J orm en op een keer was dit
selfs 'n persoonlike boodskap.
Dit was 'n mededeling en groete
afkom stig van 'n gevange SSsoldaat, 'n st rydmakker wat
tans lid is va n die Von Paulusleer.
Steeds hoor mens: ,Kamerade
in die k a m pe, h ou m oed, ons
kom gou.'' E n ta ngs duistere
wee boor mens: ,,Bly rustig in'
julie k ampe as dit sover is, daar
sal niks m et julie gebeur n ie.''

mense wat Stalin nodig het om
die Franse, Beige en Nederlanders onder te hou. V erbitterde
·huurlinge wat vir eie rekening
nog 'n appeltjie te ski! het met
die Weste. Dit sal die manne
wees wat die terreur oor die
land sal versprei. Mongole kan
veg, maar nie administreer nie.
Die besettingsleer sal hoofsaaklik uit Duitsers bestaan wat
eenmaal gesweer het: ,Die
Duitsers sal tcrugkom met die
hamer en die sekel' asook uit
,Germaanse vrywilligers' wat
van verlange brand om af te
reken met diegene wat hul gesinne mishandel en hul kamerade vermoor het. Hulle almal
sal 'n nuttige instrument wees
in die hand van 'n terreurorganisasie.''

I n Suid-Afrika egter word
aangekondig dat die H.N.P. in
POLITIEK IN OENSKOU
die Vrystaat, die provinsie van
D EUR WAARNEMER
Hertzog en Havenga, geen
enkele setel aan die Afrikanerparty van min. Havenga nie
toeken om te b etwis namens king behoort nie. Wat beteken
die nasionaalgesindes nie.
dit? Is die bedoeling hiermee
om die H .N.P. deur vir O.B.In Parys het mnr. Eric Louw lede oop te maak? Dan is die
op die byeenkomste van die uitnodiging lomp gestel. Want
V.V.O. daarin geslaag om die h oewel die O.B. beslis nie 'n
oortuiging by vroeere weifelaars party-politieke of p arlementere
te laat posvat dat Suid-Afrika, organisasie is n ie, kan tog aanen by name die huidige regerlng gevoer wor d dat d ie republinie onverdraagsaam is en onder- keinse O.B. 'n politieke strek drukkend staan teenoor die land k ing bet.
se nie-blankes en ander minderheidsgroepe nie. Die regering
ONBEKEND
DIE KEUSE
gun aan elkeen 'n eie, r egverdige staanplekkie in die SuidWat op die Vrystaatse en
Hy gaan voort: ,Ons het 'n
Afrikaanse son.
Transvaalse kongresse van die
skuld by die Sowjet-Unie wat
H.N.P. besluit is ten aansien
ons eintlik slegs met ons eie
van die O.B. is onbekend. Oenlewens kan betaal. Want ons
skynlik handhaaf die Transvaalhet vrywillig deelgeneem aan 'n
sa H.N.P. nog steeds die beleid
massale poging om die vader·wat op verlede jaar se kongres
land van aile arbeiders te vervan die party aangeneem is nl.
nietig. Die Sowjet-Unie is egte~;
dat O.B.-lede by die H.N.P. mag
grootm oedig. Hy wil die veraansluit op voorwaarde dat die
BESETTERS
lede vergeet as ons ons foute
Grootraad van die O.B. die
ideaal van 'n partylose staat
As die Rooi bevryders die land van die verlede goecl wil maak
beset, so lui die brief, sal dit deur in cliens te tree van die
verwerp.
die Sowjet-Duitsers onder genl. Von Paulus-leer. As SowjetVan
ampswee
het
d ie Von Paulus wees wat gebruik vrywilligers is ons natuurlik
H.N.P. egter tot op datum n og sal word. ,Dit is immcrs die verseker van aile voorre·gte. As
ons hicrtoc nie bereid is nie, dan
geen u niale beleidsver klaring
bly daar vir ons niks anders oor
uit gereik insake die party se
nie as ons arbeid in diens te stel
standpu nt oor die O.B. n ie. \ Vat
van die proletariese vaderland
wei begin deurskemer is dat die
en dan word ons baie dringend
Afrikanerparty moeilikheid m et
uitgenooi om in gereedstaande
sy H.N.P.-b ondgenoot ervaar oor
goederewaens te klim. Wie dan
die kwessie van A.P .-kandidate
nog lewendig in 'n arbeidskamp
wat ook O.B.-lede is. Om een
aankom, is verseker van 'n
of ander rede skyn die H .N.P .As g-evolg van die wanverh ou- vreeslike- ondergang."
leiding n og onwillig te wees om din g in die U nie se in - e n uitsy seen amptelik oor sodanige voer het die land se goud\ \1ie sal met die mes op die
kandidate u it te spreek.
reserwe die afgelope agt maande keel karakter to on? vra die
met die helfte gedaal. Die Unie skrywer, want elke mens kleef
UNI AAL
besit nou net goud ter waarde aan sy lewe en hoeveel sal aanvan £55.4 miljoen pond. Ver- sluit as voormalige kamerade
Die O.B. is 'n uniale organi- lede jaar b et die Smutsbewin d begin werf? ,Hoeveel sal hulle
sasie t!n dit sal ongetwyfeld vee-~ £80 m iljoen se g oud aan Enge- op die oomblik nie deur 'n gebydra tot die samewerking tus- land ,geleen", m aar h oe d ie Unie voel van wraak teen diegene
sen O.B.-lede en H .N.P .-Iede in- dit in enige a nder vorm as ster- wat bulle in kampe ,ejaag en
dien die Federale Raad van die ling sal t erugk ry, m oet nog ge- hul families aan ellende prysH.N.P. 'n gesagbebbende en on- sien word.
gegee bet, laat meesleep nie?"
dubbelsinnige verklaring uitreik oor die party se standpunt
ten opsigte van die O.B. van
so 'n uniale verklaring kan die
Grootraad van die O.B. notisie
neem en die Grootraad kan amptelik namens die O.B. daarop
reageer. Onder huidige omstandigh ede, wanneer die verskillen de provinsiale H.N.-partye
Die organisasie van die Afrikanerparty langs die
botsende standpunte oor die O.B. Oranjerivier in die kiesafdelings Gordonia en Calvinia is
inneem is dit vir d ie O.B. w at nou gevestig en sal voortaan vlot funksioncer, bet mnr. \V.
'n u niale organisasie is on moont R. Laubscher, sekretaris van die A.P. in Wes-Kaapland, in
lik om te reageer.

Land Se Goud
Raak Vinnig
Gedaan

R0 ND

MET

A.P. Gevestig Langs
Oranje-Rivier

. W IL SAAMWERK

DIE SIGARET W AT
VRIENDSKAPPE SLUIT EN
VRIENDE BEHOU
Hulle werk sagkens met u keel ..•.
sagkens met u beursie ! Probeer
vandag 'n pakkie KOMMANDO !
In Pakkios van 10, 20, 50. Met olsondor Kurk.

Die nasionaalgesindes, afgesien van organisasievcrband,
voel vir samewerking. Dit ly
geen twyfel nie. Daar heers
egtcr vandag 'n gespannendheid
en onrustigheid onder gewone
manne en vroue omdat die vermoede dat alles nie pluis is nie,
geleidelik posgevat het. Dit is
die taak • en die plig van die
leiers om b ulle eie volgelinge en
die lede van bevrlende organisaBH3265 I sies gerus te stel.

,

'n onderhoud verklaar. 1\lnr. Laubscher bet so pas teruggekeer van 'n or ganisasiereis .

Die plaaslike leiers in die
twee betrokke kiesafdelings is
ook besig om nuwe takke in die
!ewe te roep. Die bestaande
takke is saamgevoeg onder die
Sub-afdelingsbestuur van Upington en die sub-afdelingsbcstuur
van Kakamas.
'n Afdelingsbestuur vir albei kiesafdelings
is ook s.aamgestel. Orals in die
kiesafdelings is vergaderings gehou en organisasiewerk gedoen.

Iede van die H.N.P. sowel as
die V.P. hulle opwagting by
hi erdie vergaderings 1 gemaak
het en dat daar 'n gees van
censgc•.;indheid onder die nasionalc Afrikaners beers. Hulle
voel dat daar voortgebou moet
word op die eenheidsbasis soos
mnr. N. C. Havenga aangedui
het, nl. dat elkeen sy aparte
identiteit behou. Daar is ook
groot waardering vir die bydrae
wat mnr. Havenga tot die oOI::.Mnr. Laubscher verklaar dat winning gelewer het.
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Publiek Sal N ou Betaal
Vir Rooi Propaganda
Waartoe die tienjaarlange beskerming van die Kommunistiese Party in Su id-Afrika deur die Smuts-bewind gelei
bet, is baie duidelik geillus treer met die verkiesing van mnr.
Sam Kahn tot lid va n die Unie-volksraad waar by voortaan
as prediker n n die Kremlin-geloof s al optree. Hierdie outpopping va n die Kommuniste beboort vir die nasiona le
bewind, wat reeds belowe bet om klaar te speel met die
Kommuniste, as 'n s t>oor slag te dien om nie Ianger t e
t a lm nie.
Die verkiesing von die K omm unis t ot L.V. b('ft>k('n dat die
bela!itin·gbetaler ll Jaarliks £1,000
11al bydra om 'n K ommunis in
staat te stel om sy r ewolusionere tank voort t e sit. Aa ngesien volk sraa<lsh>de grati'! l)('r
spoor rei!!, 1-nl m nr . Ka hn nou
gratis van plek tot pl('k r e i'!
om sy leer.,tellings te verk ondig
en as natu relle, ·erteenwoolld iger
sal by amptelike toegang he t ot
die naturellebuurtes.
Die uitslag was as volg:
S. KA!Vi <Kommunis) .. . 3780
D. M. Buchanan <Onafh.)
754
A. P. v.d. Merwe (Nas.> . .. 194
Kommunis meerderheid 3026
PERS:\lENINGS
Die Cape Times verklaar dat
die uit.;lag van die verkiesing
'n terugslag is vir die stelsel
van naturelle verteenwoordiging.
Voorheen
het
die
naturelle met hul keuse altyd
'n
sin
van
verantwoordelikheid openbaar, maar
met die verkiesing van 'n kommunis het dit verdwyn. Mnr.
Kahn wat deur 'n blanke kiesafdeling verwerp is, maak nou
sy verskyning met die behulp
van die naturelle en voorsien
die reaksioneres met argumente
dat daar inherent in die naturelle verteenwoordiging 'n onvolwassenhcid
en onverantwoordelikhcid is wat dit nodig
maak dat dit afgeskaf moct
word. In d ie buitela nd i!l die
!'illlk van dem okratlese verteen woordiging vir natureUeo ver !>WBk deurdat daar aa ngeovoer
kan word dat hierdie dem okrasie nanleid ing g('e tot d ie ver !>terkin g van d ie kommun isme,

Uitwerking Van
Kommunis Se
Verkiesing

die m ees a nti-de mokratiese fa k - red e.
D ie Suiderstem verklaar dat
tor in die wereld van vandag.
sy bewerlng dnt die Nasionaliste
besig is om die nie-blankes in
ONTWORTELDES
die arms van die Kommuniste
Die Cape Ar gus verklaar dat te jaag, nou bewaarheid is.
die blankes nie van di e feit kan
ON TSTAJ\IDES
wegkom dat dit n aturelle is wat
die eerste K ommunis na die
parlement gestuur het nie. BierDie Burger verklaar da t die
die n aturelle is ' n stedelike pro- K ommun isti('se g('vua r onder
Jetar iaat wa t bestaan u it ont- die onb.tamd e naturclle le D it
wortelde me nse wat dikwels on- is bulle wat von die stamlewe
der s merige omstandighed e leef losgeruk is om in di(' K napse
in die s tede va n die witman. fa briek e te k om w eork, wa t aan
Die uitsla g toon d at daar ' n die K ommunit>te d ie- m ('erder ontevr edenheid ond er hierdie ~id va n S,OOO besor g b et. I n
sek s ie is en moet daarom as sover die nywerheid hier nie
'n waarskuwing aanvaar word sonder swart werkvolk kan
dat daar onder die naturelle klaarkom nie, betC'ken die skepgriewe bestaan wat nie nage- ping van 'n swart proletariaat,
laat kan w ord nie. Mense draa! met integrasie in die politieke
nie na Moskou omdat bulle lewe van die blanke soos onder
lone te hoog is en hul lewens- die huidige stelsel, niks anders
omstandighede gerieflik is nie, as 'n premie op Kommunistiese
maar vir die teenoorgestelde : agitasle nie, aldu~ die blad.

BLADSY DRIE

SUIDWES WORD
NASIONAAL
Daar is aile tekens dat die
Verenigde Party g rond in Suidwcs-Afr ika verloor. Tydens die
afgelope
tussenverkiesing te
Otjiwarongo het die Nasionale
kandidaat die sctel met 'n meerderheid van 243 van die V.P. afgeneem. D ie V.P. se vorigcmeerderheid was 13.

is. Hy word natuurlik wei ook
gcsteun deur clemente wat
geesgenote van die Smutsvolgelinge is.

KLEURLINGE SE
APARTHEID IS
AANVAARBAAR

Politieke kringe meen dat indien daar 'n algemene verkicsing uit geskryf word vh· die
Wetgewende Vergadering die
Verenigde P arty die meeste van
hulle 14 setels wat h ulle tans
hou, sal verloor. Die- stand van
die partye is nou 14 vir die V.P.
en 4 vir die N.P .

'n Kleurling-afvaardigin g verteenwoordigende Transvaal onder leid\ng van Albertus Pop en
bygcstann dcur vyf ander Kleur linge, hct die Eerstc Minister,
dr. D. F. Malan, verlede week
in Pretoria gespreek en onder
meer vc·rldaar dat die Kleurlinggemcenskap geen beswaar teen
apartheid het nie.
Hulle het 'n memorandum
ann die Eerste :Minister voorgele waarin verklaar word dat die
optrede van linkse mense en
Kommuniste die samewerking
tussen die oorspronklike rasse
in Suid-Afrika belemmer. Hulle
i!l ten gunste \'R n segregasie
maar dan moet dit nle in die
pr akt)"l< inkorting Yan die ek on omie!le voorrcgte beteken n ie.
Dr. Malan het vcrklaar dat
tiaar ook aparte woonbuurte vir
Kleurlinge moet wecs sodat hulle
nie tussen naturelle hoef te
woon nic. Die regering is ook
van plan om Klcurlinge geleentheid in die staatsdiens en die
handel te gee wat tot dusver vir
hulle gesluit was.

Ken ners meen ook dat die
N.P. waarskynlik al ses setels
kan verower wanneer Suidwes
verteenwoordiging in die Unievolksraad kry. H ierdic verkiesing (indien die reger ing met sy
planne voortgaan), sal op dieselfde manier geskied as in die
Unie.
Dit is egter heeltemal verkeerd om die Verenigde Party
van Suidwes met die party van
genl. Smuts te vereenselwig.
Suidwes se V.P . is eintlik mcer
'n H ertzog-party as 'n Smutsparty, en het sy naam dan ook
gekry lank voordat die Ver·
enigde P arty in die Unie gestig

, Transvaal Wou )ode Nie
Voor O.B.'s Toe/aat'
Blykens 'n persgesprek va n mnr. J . Nossel, Ieier van
die Joodse vleuel wa t die H .N.P. steun, bet die Ii.N.P. in
T ran svaal tydens hoi jon gste kong res nie die verbod OJ>gehef
wat Jode verbied om lede van die H .N .P. te word nie. Aan
die Cape Tim~ b et b Y. verklaar dat hierdie agterweela~ng
van die saak in verband staan met die pa rty se boudmg
t eenoor die Ossewabrandwag omdat dit moeilikheid sal veroorsaak as die party Jode a s Iede t oelaat en n ie mense wat
aan die O.B. beboort nie.

om d ie verbod d ut Jode lede
1\lnr. Nossel verklaar dat daar va n die p ar ty mag- wor d, t e
'n voorstel voor die kongr es was berroep. D i<'l voor!>tt>l is egter
m et sy verlof teruggetrek, en b y
m e('n dat indieon d i<'l voorstel bespreek is, tlit d ie ~ot('un van die
m eerderbeid sou weggt>dr a b et .
'n .,Invloedryke en bclangrike
Nasionalis" uit Kaapland h«:t
voor die kongres na Pretoria
gegaan om voorbrand te maak
vir die herroeping van die dlskriminasic--verbod op Jode. Hy
h et egttr unn mnr. Nossel ger a pport eer dat d it wrstnn dig sal
wees om die voors t('l u it te stel
m et d ie oog op di e soort g('lyk e
ALMAL afhanklik van Assuransie!
' 'er bod wnt d i(' Nasiona liste in
Trans\·ru•l op die O.B. van t oepassing bet, a ldu'! m nr. Nossel,
Die KINDJIE-vir die sekerbeid van 'n geldelik
wat daaraan toegevoeg het:
versorgde lewe, a1 is die ouer dan nie mecr dau
In sekere kringe is geredenie.
n~~r dat die O.B. nasionaalDie SKOOLSEUN-vir 'n opvoeding wat nie onsosialisme gedurende die oorlog
derbreek sal hoef te word nie.
ondersteun het en dat die Jodeterselfdertyd teen die NasionaDie STUDENT-vir 'n beveiligde loopbaan. Sy
liste was, en om Jode toe te Jaat
~tudiegel? word g~dek deur die polis wat in sy
maar nie O.B.'s nie, wrywing
1eug ai wtgeneem 1s.
sal
veroorsaak.
Die EGP AAR-vir die geldelike beveiliging van die

gesinnetjie en die eiendom wat bulle met soveel
sorg en opolfering opbou.
Die WEDUWEE-vir 'n leeftog vir baarself en
ha.ar kroos, wat sy bymekur kan bou en onder
haar sorg kan opvoed.
Die GRYSAARD-vir die onbekommerde oudag
wat by nou kan geniet, danksy die polis wat by
nog as jongtnJUl uitgeneem bet.

VIr ELKEEN Is daar

,n SANLAM-Polis!

9725-4

TEGELYK
Ek het daarom besluit dat
dit in die bcste belange van
die party sal wees om d ie
kwessie uit te stel in die hoop
dat met verloop van tyd albei
verbiedingc tegclyk opgehef
sal word", hct mnr. Nossel aan
die blad verklaar.
As die verbod op Jode opgehef word sal daar 'n minderheid wees wat dit sal tecnstaan.
Mnr. Nossel het beduie dat die
Nasionaliste wat die kongres
namens hom bygewoon het, verslag aan hom gedoen het. Hy
sal nou met die J oodse groep
wat hy In Johannesburg gestig
het, skakel.

die H.N.P. in Stellenbosch verleen hct tydC'ns die tussenverkiesing en dat mnr. P. W. Botha,
L.V., organiserende sekretaris
van die H.N.P., hom meegedeel
het dat 'n spesiale rapport aan
dr. Malan voorgele sal word oor
die aandeel wat hy (mnr. Nosset> in die verkiesing ge})ad het.
Volgens die blad b et m n r.
Xossel ges~ dat b y trots is op
d ie- feit dat, nn1lnt by sowat 1,000
m('n!le toe~tespreek bet wat die
oorwin ni ng , ·an die H.X.P .-knn<lidaat gevier bet, by toegejuig
e n skouerhoog gedra is deur die
, SKOUERHOOG"
sk are wnt <lie ,.jongste student
Hy het ook aan die Cape e n die oudste professor" in geTimes verklaar dat hy hulp aan sluit bet.

Deure Sal Glo
Gelyktydig
Oopgaan, Se
Nossel

DKB
GROOTHANDELAARS BPK.
(Voorheen Die Kopersb ond Bpk.)
KEEROMSTRAAT 52

KAAPSTAD
POSBUS 2120

FOON S-0428

DAJUESROKSTO WWE :
Ons bied aan ' n groot vC'tskeidenhf'id van
damesrokstowwe CM:oroltyn, Satyn, Gesponne
stowwe, Katoenstowwe>, rokke, gebleikte en
ongebleikte Iinne, gordynstowwe, onderklere,
kouse, pantoffels, ldndersokkies, kramerye,
ens., ens.

HEJlDE:
Verder ook mans wit en gestreepte hemde,
sporthemde,
dasse,
baadjies,
onderklere,
werksbroeke, kaklehemde, slaappakke, sokkies,
ens., ens.

•
Dit sal kleinhandelaan betaal om m et ons In
verbinding te tree, b et sy deur k on tak met ons
relsigers of ande rsins. Persoonlike besoeke
sal op prys gestel word
D ie F irma wie se voorracle nie op u ralckP
bly l~ nie.

Verspreiders van TOOTAL
Fabriekate.

.!...-----------------------

tsLAlJSY VIER
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SKOP HULLE UIT
Die verkiesing van die eerste Kommunis tot die Unievolksraad vereis 'n grondige naspeuring van ons posisie,
vera! as in aanmerking geneem word dat hy 'n meerderheid
van 5 teen 1 oor 'n Engelssprekende behaal het wat in elk
geval geen ondersteuner van die huidige regering is nie. Dit
toon dat ontstamde naturelle in die blanke gebied vir meer
as tagtig persent vatbaar is vir kommunistiese propaganda
en gewillig is om hulle te leen vir Kommunistiese politieke
Daar sal moet ingegaan word op die redes
oogmerke.
waarom dit so is, en toekomstige beleid sal daarby aangepas
moet word.
In die eerste plaas is dit 'n bekende feit dat
nasionalisme een van die grootste teenwigte van die kommunisme is. Dit is hoofsaaklik diegene wat losgeraak het
van hul eie volk wat die eerste slagoffers van die kommunisme val, en daarom is die liberalisme met sy gelykskakeling van ras en volk die wegbereider van die Rooi
Vloed. Dit was dan ook nog altyd in die verlede aanvaar
dat kommunistiese leerstellings nie vat op die stamnaturelle
kon kry nie. 1\laar wat hulle wei daar regkry is om haat
teen die blanke as ras te stook met of sonder ekonomiese
beweegredes.
Dit sal dus deel van ons staatsbeleid moet wees om
die nasionale bande van die naturellebevolking met aile
middele te versterk. Maar hoewel nasionalisme die groot
behoudende faktor is, het die geskiedenis ook getoon (!at
ekonomiese ellendc aan hierdie bande knaag en dit uiteindelik vernietig met behulp van kommunistiese leerstellings.
Ten aansien van die naturelle sal daar dus ook 'n beleid
gevolg moet word wat wesenlike griewe op stoflike gebied
in aanmerking sal neem. En 'n belangrike vraag in hierdie
verband is of dit moontlik is om aan die nature! se stoflike
aspirasies voldoening te verskaf binne die blanke gebied
waar hy boonop nog onderhewig is aan 'n proses van
denasionalisasie.
GROOTLEUEN
Maar soos reeds genoem, is die kommunistiese revolusie
nie net tot die stoflike beperk nie. Kommunisme is die groot
leuen van Moskou wat in elke land hom inskakel by plaaslike omstandighede, hoe afwykend dit ookal van die leerstellings van Marx of Stalin is. Geen duideliker bewys is
hiervoor nodig nie as juis die verkiesingsprogram van
Kommunis Sam Kahn. Waar in Rusland 'n man met die
dood of verbanning gestraf word vir die besit van 'n stukkie
grond en miljoene ,Kulakke" inderdaad soos vee na die
slagpale vervoer is omdat hulle hul stukkie grond woo behou
het, verkondig hierdie kommunis die reg op grondbesit aan
naturelle wat in hul eie gebiede die kommunistiese ideaal
\'an gemeenskaplike grondbesit beoefen! Aanstoking van
rassehaat is in Roslan<l met die dood strafbaar, maar in
Suid-Afrika is dit een van die sterkste planke in die kommunistiese veldtog.
Waar dit die geval is, spreek dit vanself dat bevrediging
van stoflike griewe aileen nog geen keer aan die Rooi
ondermyning sal bring nie. Die Kommunistiese Party self
moet tesame met sy teelaarde uitgeruk word. 'n Oruniddellike verbod op hierdie bedrywigheid en terugsending van die
Russicse diplomate, soos sommige Suid-Amerikaanse
Republieke reeds ge<loen het, is die eerste antwoord wat die
regering moet gee en wat hy kan gee. Daarvoor is geen
kommissies van ondersoek nodig nie. Alma! is bekend met
die ideale en metodes van Karl Marx, Lenin en Stalin. Die
Kommunistiese propagandakomitee in Moskou spog daarmee
dat hy reeds 7,079 boeke in 50 verskillende tale uitgegee het
waarin die Rooi revolusie se oogmerke en metodes
onbeskaamd niteengesit word. Verdere ondersoek is dus
oorbodig, behalwe insover dit betrekking het op die naspeuring van kommunistiese aanhangers, wat net so goed na
as voor 'n verbod op kommunistiese bedrywighede kan
geskied.
GLASIES KLINK
Dit is inderdaad 'n ironic dat Suid-Afrikaanse amps·
draers op hierdie late tydstip nog moet glasies klink met
die lUoskou-verteenwoordigers t~r herdenking van die ,Rooi
Revolusie" soos aan die begin van verlede maand gebeor
het!
Dit is verder 'n uitermate groot teenstrydigheid dat lede
van die Kommunistiese Party in die parlement sitting het
van 'n land wat as blinde aanhangsel van Brittanje medeverantwoordelik is vir. 'n beleid wat verbicd dat Duitsers
wat voor en tydens die oorlog aan die Nazi-party behoort het,
in hul eie vaderland sitting mag he selfs in 'n posisie van
verantwoordelikheid in 'n private besigheid of as geskoolde
werkers in 'n nywerheid. En daarby moet onthoo word dat
die verbod in Duitsland betrekking het op 'n party wat die
stryd klaar verloor het, terwyl ons in die kommunisme 'n
mag het wat die beste kans het om 'n toekomstige oorlog te
wen. Met ander woorde, in Duitsland word 'n gewese lid
van 'n verslaande party verbied om selfs deel te neem aan
'n nie-politieke bedryf, maar in Suid·Afrika word 'n aktiewe
lid van 'n party wat nie net wereldoorheersing nastrewe nie,
maar die middele het om sy doel te bereik, toegelaat om in
die landsbestuur te sit.
Daar is geen verskoning vir verdere getalm om hierdie
ongerymdheid nit die weg te ruim nie.

Historiese Noodwendighede
Vir diegene wat in historiese noodwendighede of selfs
in 'n his toriese noodlot glo, sal die vemaamste wereldgebeurtenisse van die afgelope maand weereens geen verrassings
bring nie. Wereldgebeure immers staan nog altyd in die
teken van na-oorlogse ellende en van die onversoenba re
teenstellings tussen die Washingtonse Weste en die 1\loskouse
Ooste. Wereldnuus bly dus maar jobstydings. Selfs onverwagte verkiesingsuitslae soos die wat Churchill of Smuts in
die politieke woest yn gestuur het of <l,i.e onla ngse presidentsverkiesing in Amerika wat 'n Truma n in die Wit Huts gebring
het, kan wei tydelike opgewondenheid veroorsaak, m4).ar aan
die gang van wereldgebeurtenisse geen verandering bring
nie. Die na-oor logse gesukkel en die koue oorlog tussen die
Weste en die Ooste gaan hul gang. Dit is nog maar altyd
nywerh eidsontwr igtings, die styging van Iewenskoste en die
gevolglike dreigende in flasie wat in Jande soos Amerika,
Brittanje en Frankryk die toon aangee. Die Berlynse krisis
en a nder diepgaande verskille tussen die Weste en die Ooste
openbaar geen tekens van verbetering nie. In die Verre
Ooste is dit reeds lank nie meer 'n kone oorlog nie maar
die grootste burgeroorlog van a ile t ye wat China t eister en
'n bedreiging vir wereld~rede lewer.
DIE LESSE VAN VE RLE DE mededinger, 'n kommunistiese
VERONTAGSAAM
China gerugsteun deur 'n komDie troostelose na-oorlogse
wereld is 'n historiese noodsaaklikheid want dit is die treurige
resultaat van treurige oorsake.
Hoewel die kousale verband
tussen oorsaak en gevolg vir
elke redelike wese 'n vanselfsprekendheid is, skyn hierdie
elementere wysheid, vera! op die
gebied van internasionale veorhoudings, bo die gebrekkige verstand van die mensekinders te
wees wat vandag die hoogste
woord in wereldsake voer. Vandaar die misdadige stommiteit
van oorwinnaars met hul teregstellings van oorwonne vyande,
die vernietiging en plundering
van nasionale bates soos fabrieke, droogdokke•, patente, ens.;
vandaar ook die langdurige
militere besettings met hul
duisend-en-een tergende restriksies en uittartinge om die oorwonnenes nog verder te folter
en te verneder. Besef die oorwinnaars van vandag dan nie
dat hulle die oorwonnenes van
more kan wees nie? Begryp
hulle nie dat hulle besig is om
nasionale martelaars op groot
skaal te !ewer nie? Word die
Jesse van die geskiedenis so min
ter harte geneem, of is dit die
historiese noodlot wat daarvoor
verantwoordelik is dat die
wereldleiers op 'n nuwe wereldramp afshmr?

munistiese Rusland, verskyn op
die tonecl. Deur op die sinlose
eis van onvoorwaardelike oorgawe aan te dring, het die
Amerikaners daarin geslaag om
'n natuurlike vyand van die
Russe te likwideer en die weg
te baan vir 'n kommunistiese
oorwinning in die Verre Ooste.
Selfs al sou die Weste met suk-

Onder die gebeurtenisse wat
vandag 'n baie prominente plek
in die wereldbelangstelling inneem, vc-rdien die Chinese burgeroorlog genoem te word. Volgens die jongste nuusberigte verkeer die Nasionale Chinese regering,
die
bondgenoot
van
Washington en Londen en een
van die wereld se ,vyf grotes",
in 'n haglike toestand. D it is
duidelik dat die Chinese beskermlinge
van
Washington
groot gevaar loop om 'n ve-rnietigende nederlaag teen die
Chinese kommuniste, die Moskouse beskermlinge te ly. ~
Kommunistiese oorwinning in
China sal in die Verre Ooste
verreikende reperkussies
he.
Die wekroep: Asie vir die Asiate
sal hierdie keer nie deur Japan
nie maar deur Rusland aangehef
word. Britse, Franse en Nederlandse belange in die Verre
Ooste sal opnuut in die gedrang
kom. 'n Kommunistiese China
sal ook verreikende gevolge vir
IndHi en Pakistan he.
Vir
Amerika veral sal 'n kommunistiese oorwinning in Chrina noodlottig wees. Nie aileen sal al
die Amerikaanse lenings aan sy
Chinese bondgenoot afgeskryf
moet word nie, maar die enorme
handelsbetrekkinge tussen die
twee Iande sal 'n baio ernstige
terugslag ondervind. Die posisie
is dus so dat Amerika met sy
atoombomme en al skaars daarin geslaag het om die gevaarlike Japan se konkurrent ult te
skakel of 'n nuwe en gevaarllker

DUITSLMt.'D
Die na-oorlogse besette Duitsland kan in sy verknorsing
moeilik as magsfaktor gereken
word. En tdg leef daar in bierdie verwoeste gebied nog altyd
70 miljoen van die arbeidsaamste, kragtigste en meerderwaardigste Europeane. Hul eie
potensialiteite sowel as hul
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Buitelandse Oorsig Veur
Prof. Dr. ] . A . Wiid
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ses van die gewese Japanse
vyande gebruik kon maak as
kanonvoer teen die kommunisme, dan nog is dit baic- twyfelagtig of die Aandland o~t weer
sy vorige magsposisie in Asie
sal inneem. Die oorwinnings
van die Chinese kommuniste, die
moeilikhede van Engelse in
Maleia, van Franse in IndoChina en van Nederlanders in
Indonesia, sowel as die terugtrekking van die Britte uit
Birma en Indie spreek alma! 'n
bale duidelike taal. Dit is 'n
historiese noodsaaklikheid waarvoor die Weste mede-verantwoordelik is.

IERSE ONAFHANKLIKHEID
DIE CHINESE BURGE ROORLOG

met-mekaar-botsende groepe in
Frankryk, hierdie land sal uitskakel as 'n vername faktor in
die verdediging van Europa teen
Rusland. Die jongste oorlog het
reeds bewys gelewer dat Frankryk as militere faktor nie Ianger
dieselfde gewig dra as gedurende· die Eerste Wereldoorlog nie.
Miskien is die Franse self bewus van hierdie minderwaardigheid.
Vandaar dat hulle
allerhande kortsigtige eise ten
opsigte van die Duitse Ruhrgebied stel.
Franse herinner
graag aan Duitse invalle in
Frankryk maar hulle verswyg
hoe Lodewyk XIV Duitse gebied geannekseer het en hoe
Napoleon Duitsland platgeloop
het. Ten opsigte van Duitsland
lyk dit of die Franse weer besig
is, as hul bondgenote hulle toelaat, om historiese noodwendighede op te bou.

'n Ander voorbeeld van historiese noodsaaklikheid is die
Ierse onafhanklikheid wat gedurende die afgelope maand 'n
voldonge felt geword het. Dit
spreek egter vanself dat die
Britse propagandiste dit nie in
hierdie lig sien nie. Vir die
Britse propagandiste wat dit
verstaan om die eie loflied te
sing, is die !ere, net soos Republikeinse Afrikaners, nou maar
eenmaal dom, ondankbare mense wat hul eie geluk as Britse
onderdane nie kon waardeer nie,
mense wat maar altyd daarop
uit is om rusie te maak. Vir
die Ierse geskiedenis onder
Engelse heerskappy met al die
tergende, vernederende en skadelike Britse maatreels, het die
Britse propagandiste weinig verstand en nog minder simpatie
gehad. Vandaar dat Suid-Ierland gedurende die jongste Wereldoorlog sy neutraliteit kon
handhaaf en skynbaar ook goed
daaronder gevaar bet, soos
menige Britse besoeker uit die
land van gebrek kon getuig.
FRANKRYK
Dit is nie aileen in die Verre
Ooste en in Ierland waar historiese
noodwendighede
gekweek word nie. Gebeurtenisse
in Frankryk dui daar op dat
reaksionere clemente in Frankryk, onder die vaandel van De
Gaulle, vinnig veld wen. Vir die
Westerse bondgenote is hierdie
Franse ontwikkeling nie baie
welkom nie. Daar word gevrees
dat die ontstaan van uiterste

geograficse posisie in die hartjie
van Europa maak bulle nog
altyd 'n faktor waarmee rekening gehou moet word.
Die oorwintthars wat Duitsland vandag beset, is weereens
besig om in hierdie magtelose
land historiese noodwendighede
op te bou wat hulle nog eendag sal laat geld. 'n Amerikaanse joernalis wat onlangs
Duitsland besoek het, berig die
volgende: In 'n Duitse Hoerskool is die seuns gevra om
'n opstel oor die toekoms van
Duitsland te skryf en hul menings waarheidsgetrou en sondel' vrees uit te spreek.
'n
Bedaarde seun het die volgende
geskryf wat tipies van al die
sel.\nS wa.s: ,Ek was 'n lid
van die H itlerjeug en ek is
nie spyt nie . . . ek was 'n
Nazi en ek was gelukkig dat
ek een was . . . ek kan gedwing word om uiterlike tekens
van 'n ander geloof te gee,
maar wat ek in my hart hou
is myne vir altyd . . . 0, my
God, ek het Duitsland lief soos
hy nou is, 'n hopelose verwoeste land, en ek sal in hierdie
verwoeste land gaan met aileen die krag van my hande
om daarin 'n paradys te skep
pragtiger a, die paradys van
die Bybel.
Dit sal my toekomsweg wees."
Dit staan vas dat daar 'n oorsaaklike verband tussen gebeurtenisse is en 'n mens hoef geen
fatalis te wees om in historiese
noodwendighed~ te glo nie.

lndierwet Allig
Gewysig
Die regering het sy voorneme
aangekondig om die
eerste
hoofstuk van die Indierwet van
1936 (die tweede hoofstuk is onlangs herroep) te wysig, omdat
hy nie tevrede is met die werking van die wet nie. Dit handel oor aparte woonregte. 'n
Departmentele komitee sal benoem word om mense in Natal
te raadpleeg met die oog op aanbevelings vir die hersiening van
die wet.
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DAARDIE UN-DINGE
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1 , Observator," K aapstad, skryf: die ideaal van elke Afrikaner
sover ek kon vasstel. Daar was
I n. hierdie tye wanne~r daar is nie, maar 'n stelsel waaronder
in elkgeval geen besware geby d1e UNO sulke venymge aan- u en ek nie meer Afrikaner,
opper nie. Ek wil nie voorgee
valle op ons land gedoen word Brit, Duitser, of F ransman sal
dat die gedagte 'n volmaakte
het menige een van ons begin wees nie maar 'n ,wereldburstelsel sou oplewer nie. Maar
wonder wat daardie gedoentes ger" - nog vis nog vlees. Die
mens moet kruip voordat jy loop
eintlik is wat slegs met voor- regeerders van hierdie wereld1\lnr.
J
.
J
.
Esterhuizen
,
P.K.
en dit sou 'n uiters nuttige en
letters voorgestel word: - UNO, regering sal natuurlik wees
tegelyk
ongevaralike
proef- Klerk sdorp, skryf:
daardie mense wat, soos 'n beEk bet met trane in my oe UNRRA, UNE SCO, UNAC.
neming wees in 'n rigting wat
kende
Afrikaner-leier dit uitEers
is
dit
dan
die
UNO
of
die
berig
in
Dagbreek
gelees
ongetwyfeld groot voordele beloof.
van 'n brief van dr. H olm se soos dit hier by ons bekend is, geruk bet, in bulle eie staat
en
elders
dogtertjie aan dr. Malan. Ek die VVO (gelukkig het ons jingo-nasionaliste
super-internasio'
n
aliste
is.
VV's
darem
niks
met
die
ontstem 100 persent met haar
ONT HULLING
saam. Ons ou spreekwoord se: staan daarvan te doen gehad
Vee eers voor jou eie deur ... nie) van hierdie ,United NaDie
tweede
UN-ding
is
Wat help dit om een Duitse tions" is die grootbaas of soos UNRRA. Etlike honderd-duidie
Amerikaners
sal
se
,
B
ig
wesie te red en ses Afrikaners
Sowjet-Rusland,
die sende ponde is deur die bewees te maak of liewer wees Noise,"
lastingbetalers van die V.S.A.,
te hou? Ek bet na ongeveer oorwinnaar uit die wereldoorlog Brittanje en ander Iande aan
wat
tot
dusver
die
volgende
80 persent van dr. Holm se
UNRRA bygedra. H iervan .ltet
uitsaaipraatjies en programme Europese Jande verower het: 'n groot dee! na Sowjet-Rusland
geluister en meen dat hy niks Estland, Letland, L itoue, Pole, en d ie Iande wat die bolsjewiste
1\lnr. J. M. van der Walt, P.K. slegter aan J an Smuts of E nge- RoemenH!,
Bulgarye,
J oegoSouthfield, Kaapstad, sk ryf:
Albanie,
Hongarye, verower bet, gegaan. Verder
land toegedig het as wat hulle Slawie,
was UNRRA se vernaamste
Dit is nie onvanpas of oorbo- ons wat nie saam wou stem, Sjeggo-Slowakye.
dig as ons ons vreugde, dank en behandel het ~ie.
Dit kos 'n hele paar miljoen oogmerke om kos te gee aan
nie-Duitse vlugtelinge in Duitswaardering uitspreek oor ons
Ek respekteer dr. Malan en pond per jaar om hicrdie UNO land.
kolossale sukses met die Stelwil nie verwyte gooi n ie. Maar aan die gang te hou waarvan
Op 'n goeie dag in Januarie
lenbosche tussenverkiesing nie.
net dit wat my vreeslik seer ons self 'n aansienlike som by- 1946 bet 'n vooraanstaande
Mnr J. W. Mushet se dis 'n
dra.
En
wat
kry
ons
daarvoor?
maak: In die tyd met K oalisie
nuwe geloof. Hy is al weer verglad niks nie behalwe wan- Britse offisier, luit.-genl. sir
keerd. Dit was nog altyd die het 'n vriend en ek eendag op voorstellings, beledigings en 'n Frederick Morgan wat in Euronasionale geloof dat die Here re- 'n vergadering van die smel- mat e van inmenging in ons eie pa verbonde was aan UNRRA,
geer ook op aarde. Hoe ters opgetree en die sogenaam- huishoudelike sake wat deur met 'n verklaring voor die dag
skromelik vergeet hy sy gebed: de ,gesuiwerdes" se pjek ge- geen ander staat geduld sal gekom dat daar ' n geheime
,,Laat U wil geskied op aarde neem. Let wei, net ons twee. word nie.
Vir ons is die organisasie bestaan om die
Na 'n p aar vrae is ons uitgeso ook in die heme!."
VVO
dus
'n
taamlike
duur spul- massa uittog van Jode uit EuroOns dank aan God, dus, in die skel as ,gesuiwerdes" en ons Jetjie, en hy beteken vi r ons pa aan te help. Dit· moes d1e
eerste plek, vir die leiers aan twee moes lelike dreigemente 'n groot ronde nul.
· generaal nou eenmaal nie gese.
ons gegee. Ons dank aan ons van son en warm lood maak
het nie. H oewel sy menings
Dit
smaak
my
hierdie
UNO
leiers dr. D. F. Malan, min. N. om die ,Smelters" se veglus te
later deur 'n Britse regering~
is
'n
soort
van
voorganger
van
C. Havenga en dr. J . F. · J. van laat smelt. Vandag is daardie
die ,wereldregering" of super; komitee feitlik bekragtig is,
Rensburg, in die tweede plek, vir einste L.V. 'n vooraanstaande
internasionale staat, waarvoor was die Britse regering te
die inspirasie, aanmoediging en lid van die H.N.P., wat desdaar
nogal so ongemerk bale papbroekig om vir die geneIeiding in 'n harmonieuse same- tyds 'n smelter was, en ek . . .
propaganda deesdae gemaak raal in die bresse te tree en
werking. Laastens, maar nie 'n O.B. My partyvriende ken
word.
Nie meer die soewerien- is by uit sy pos ontslaan en
die minste nie, ons opregte dank my baie goed as dit stemdag is
onafhanklik
nasionale staat wat (vervolg op bladsy 6, kolom 5)
aan elke kieser, want bulle bet want bulle weet dat ek vir Jan
Smuts
n
ooit
sal
st
em
nie.
Maar
dit moontlik gemaak dat ons
my partyvriende vergeet, of
rede tot dankbaarheid kan he!
Afrikaans- en Engelsspreken- weet nie dat elke O.B. sy broer
de nasionale Afrikanerdom, laat se herder is nie, of sy broer nou
ons t weevoudige eenheid nie ge- Engelsman of 'n Sap was, ons
skaad word deur oorhaastigheid is alma! Afrikaners en moet
nie. As die Afrikanerparty so saamstem om ' n wit toekoms
sou groei dat by kan aanspraak vir ons kinders na te last.
Net hierdie paar vrae: Waarmaak op Offisii:He Opposisie dan
weet ons dis nog n asionaal- om kan vorige s.g. Smelters,
denk endes ! Twee partye, maar Sappe, Engelse, Jode, en selfs
een eie Suid-Afrikaanse nasio- Kleurlinge in die huidige regering 'n plekkie vind, terwyl ek
nale bevolking!
Vandag se Opposisie is denke- maar net deur my partyvriende
A.P.-TAK IN SUIDWES loos, verwaand gevreesd!
beskou word as 'n onwillekeurige
deel want hulle wee't daar is
Die eerste tak van die Afrinet een keuse vir my en dit is
kanerparty in Suidwes-Afrika
die Afrikaner kant.
is so pas gestig. Die tak dra
Ek sluit met die grootste verdie naam van Generaal Hertttoue dat dr. Malan hierdie
zog en is te Rehoboth gestig.
Kersfees die geskenk van sy
Die bestuur-bestaan uit: J. H.
!ewe aan die Holmfamilie sal
Cloete (voorsitter); J. G. de
gee n.l. bulle vader en dan sal
Die vermoede dat 'n wydver- elke O.B. weer 'n endjjie nader
Wet
(ondervoorsitter);
D.
Augustyn ( sekretaris); en J. takte sabotasieplan stelselmatig aan ons Eerste M inister staan.
Britse
voedselvoouade
Nel; J. Forrer; en C. Augus- teen
tyn.
uitgevoer word deur kommuniste of Joodse terroriste word in
'n Britse blad uitgespreek. Daar
word verklaar dat gedurt?nde
die eerste ses maande van die
Terwyl baie- Duitse offisiere
jaar reeds meer as £9 miljoen
se waarde deur brande vernie- in die afgelope jare van die
tig is - 'n vermeerdering van Westelike sektors na die RusWesleystraat 56 - STRAND 40
parsent vergeleke met die siese besettingsgebied gevlug
(REGOOR BIBLIOTEEK)
Rembrandt-sigarette lyk goed, voel
vorige jaar. Die skade word het weens die vervolging waarD AMESnie net in Brittanje aangerig aan hulle onder Westerse begoed, smaak goed en rook goed.
Wanneer u STRAND-toe nie, maar kort gelede bet twee wind blootgestel was, terwyl die
kom besoek ons. U sal dit groot brande in Amsterdam se Russe hulle dadelik posisies in
Vir jare reeds is die uitsoek-tabak
die moeite werd vind.
hawe ontstaan waar duisende die Duitse rooi leer aanbied, is
wat nou in Rembrandt-sigarette
tonne voedsel wat vir Engeland daar 'n baie dik stroom van
e STRANDDRAG
gebruik word sorgvuldig weggele
bestem was, vernietig is. Die Russiese offisiere en soldate wat
e DAGTABBERDS
Britse regering bet besluit om weswaarts vlug.
Sedert die
om te verouder want net soos
ELKE ROK SP ESIAAL
ondersoek te last instel na die begin van die jaar het reeds
wyn
bet tabak ouderdom nodig
UITGESOEK
buitengewone
omvang
van 60,000 solftate en offisiere van
om tot volle rypheid te kom.
brand e.
die Rooi Leer na die Weste gedros. Die getal diplomatieke
Daarom het so baie rokers oorgeverteenwoordigers van Rusland
en sy Europese kolonies wat
slaan na
ontvlug het sedert die einde. van
die oorlog, word op 432 gestel.
Bring o oogarts se voorskrlf vir brUle na 01111.
P roefnemings om insekte met
GOE IE WERK TEEN BILLIKE PRYSE.
behulp van 'n helikopter te bestry, is by Pretoria uitgevoer
GEHOORAPPARAAT
toe die enigste helikopter van
ROOI VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK
die Unie spuitstof met behulp
van pompe vanuit die lug gelos
bet. Soortgelyke bestrydingsKerklaan, KAAPSTAD.
, Die sigaret wat u t;zltoos graag wou rook "
met odes sal waarskyn lik eersMaitlandstraat, BLOEMFONTEIN.
daags in Zoeloeland aangewend
KDpiereg.
RA.9
I
Belloek oua of ekryf om Bellollderbede.
wor d om tsetsevliee en nagana
te bestry.

1\lnr. D. W. R. Hertzog, Pretoria, skryf:
Elke burger bet sy eie nering
en tegelyk is ons alma! burgers
van een vaderland. Daarom
voel ek nie ten gunste van •n
stelsel wat ons net as vakmanne
beskou nie en net so min vir
'n stelsel wat ons alma! as een
selfde soort Jan Kiesers aansien. Daarom verwelkom ek u
artikel oor beroepsverteenwoordiging in die Senaat. Nie aileen verbeter dit die stelsel wat
ons nou bet nie, maar dit gebeur
sonder 'n groot verstoring in die
bekende samestelling van ons
landsregering. Dis 'n verandering sonder skok. ,Haast U
langzaam" is altyd 'n goeie wagwoord wanneer staatsake op die
spel is anders kan 'n goeie rigting maklik deur 'n alte snelle
tempo verongeluk word.
Die beleid wat u verkondig, is
iets wat ek self in die 1943 verkiesing verkondig bet. Destyds
was ek 'n onafhanklike republikeinse kandidaat in die kiesafdeling Griekwaland-Oos. Met
'n meerderheid van Engelssprekende kiesers en 'n oorlog aan
die gang was daar geen kans
om verkies te word nie. Trouens die kans was so klein dat
sowat twee weke voor nominasie
daar nog niemand was wat wou
staan nie. Ek het self net een
.voorwaarde gestel: Die Ossewabrandwag en die Herenigde
Party moes albei met my beleid tevrede wees en my kandidatuur ondersteun want ek was
nie genee, destyds netso min as
vandag, om oor klein verskille
in die openbaar te veg terwyl
grotes op die spel was. Uiteindelik het albei my daar ondersteun en tot my verbasing
bet etlike Engelssprekendes my
kom sienna vergaderings: ,We
don't want to change horses in
mid-stream while the war is on,
but there's a great deal in what
you say to try vocational representation out in the Senate. It's
a white elephant at present."
Plaaslik bet die H.N.P. en die
O.B. die beleid albei goedgekeur
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BEHOU
TWEELEDIGE
EENHEID

Sabotasie Teen
Britte se kos

SARIE MARAIS
MODEWINKEL
*

BRILLE

Die Voortrekker-Apteek

Duisende Vlug
Uit Rooi Leer

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk.
. "
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Hlllaboadelll<e Kerual8rewtDca:
(Verlowlng, buwellk, geboorte, aterf,eval, In memoriam, relukwe0111ng,
ens.) 14. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorullbetaalbaar. Vir
berballnga 25 pet. af81ac.
Baa4ella4verteulea:

Eente plaalng, 2d. per woord. VIr herballnp 211 pa . afatar.
O.B." (venlqD weeldllul): 12/6 per Jaar of 8/8 per
1 maude. VoorultbetMLibaP.r. Btuur advertenalegeld, beetelllnca, en lntekengeld
aa V00881AO (EDll8.) BI'K., Po.bu 1411, s:.u.p.ta4.
latelr.llllleld ep ,Die

HUWELJK

HO.SD,JU;s. - Alaatlon·hondjies te
k.oop. Vader Conty de Repose (Reg.
76394). lloeder Sally of Harryanne
(Reg. nr. 71:'>08). ReuntJles £5·5·0,
tefies £3-3-0; agt weke oud. Bale ge·
trou en waaksaam. Aansoek: Zeeman,
Robertson.
1/1212
PERDE: Percheron·hlngs ult Cedars·
Lakanal, 3·4 Jaar, swart met kol, 16
hande, eerste prya Rosebank en
Robertson. Percheron-merrle, 2 Janr,
Vader tngevoer. swart, 16 hand~.
~~~~~so.Ery~m~~~~.~ m!~;~e~e ...P,,~~·
agt Jaar, 16 hande, eerote prys Robertson. H!ngavul, Jaar-oud, eerste prya
Robertson . ult vol vyrgang-ouors.
~nsoek: Zefoman, Robertson.
111212
BEE.'iTt:: orreggeteelde Jer•eybtf'Jite
ult die beate bloed en melk-rekorda.
Koele en verse. - Zeeman, Robertson .
1/ 12/TK
SOUT: Br_a_ndw
_a_gt_e-daa-r-my~
~~adk lavr~n ~::' ~n !~f~~kdeell~~s~~de~~
•teunlng dtur van my soul te bestel.
Ek laal beatelllngs dadelik as we•r•·
omatandl~:hede dit toelaat.
Kom aa·n
Bre.ndwe.gte sit akouer aan die wltl
=::ee~~~t. u no~~e7~5:'k:.;':.r. no~~ ~~:
per ton. Sntf!uwit botter sout 6/- per
100 pond. Vry gelaal. Soutwerke adrl'l:
Komdte. llle.T. Martie Venter, Poaaak
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein.
17/ll/x8.T.K.

BOEREJEUG:

.

KEliPFF-DU PL'F.'i'il~. - Graag
wens ons, Dlon en Esther, aan
ramllle en vrlende bekend te maak dat
ona op 25 November te Haarlem,
Nederland, in die huwellk beveattg Is.
1/12/1

Ml\IE, PLANTE EN SAAD
Ooewe~meataceMrtlf!Mel'de

O.oente-

Cbaotenay
Wortels,
10/·
Detroit Beet, 5/8. RkonW.: Klein Gem,
8/-; Lang Wit Boa, 8/11; Hubbard
Groen, 8/8; PaateJpapoentJie, 8/·; Tom
Watson en wonder waauemoen, 12/-;
Blaaralaal, 17/11; lllarblobe Tamatle·
Mad, 35/.; Bulderkruls en Relilllllce
Blomkool, 18/·; Bpltzkopkool, 8/• per
pond. Poavry. K.M'.B. - PREMIEBS,
r-.&:. Seboemaaaboek.
eaad:

GEMENG
VA~'S COSCRETE PRODCCTS
ALLERLEI - Waterspoel-rioolatelsels, vloerte~la en ~~:epolitoerde terrauo·kombulaopwasta!ela en arttkelll
el!Sensleel vir KerJer, bllli~ne en net·
held. Volle beaonderhede akrywe :V A N ' S CONCRETE PRODUCT!>
(EDJ\IS.) BI'K., Potgleteratraat 2!\8,
Pretoria.
3/12/TK

MEUBELS
1\IEUBEL'!. - Beter meubela teen
bllliker pryae. Babawaentjles, stoot·
karretJies, drlewlele, linoleum•, tapyte.
ens., ook altyd In voorraad. Geen
Kata.logua. l\ield waarin u belangstel.
- VJRSER·l\IE VBELS, Langatraat 291.
Ka.apstad.
3/12/11

1\IEDISYNE
A~'TIGB\:S
heratel gryahare tot
~n
kleuratof.
natuurllke kleur.
Verwyder sk.Uters. laat hare groel, ens.
GewM.rborg or geld terug - 516 per
bottel poavry. Kontant met beJtelllng.
- DJe Boe<e•'I'OU, Posbus 7559, Johan·
neaburg.
20/10/ Nr.(1)

h

BEHEER VERANDER

VERVOERDIENS
J, A. STRAUSS

RADIOTRONICS
(A. Perold en P. Brink)

Vir herstel en koop van
ELEKTRIESE APPARAAT
<Onderneem ook yskasherstelRADIO
werk, ankerontwlkkeling en 1~
van kabels In huise en
fabrieke)
LOtJ"W EN LO"C"W. die Beroemde
BELLVILLE
Radlo-tngenleurs, Stasleweg, PAROW, Hoofstraat
verkoop en her.tel Radio's en Elek.trlel'e
Foon 9'7-91U.
•roestelle. Geregtatreerde Elektrlsltelts·
. aannemers. Foon 9-843:1.

President Steyn.
2. Steyn, die Staatsman, en
De Wet, die Krygsman.
3. Utrecht, Holland.
4. Moderator van die Vrystaatse Kcrk, redakteur van die
Kerkbodc, Bybelvertaler, Kansclier van die Universiteit van
Stellenbosch.
5. Deur
Suid -Afrikaanse
universiteite is aan hom drie
Een van die hoogtepunte in
eredoktorsgrade toegeken.
die middag sc vcrrigtings, was
6. Die
Reddingsdaadbond
die oorhandiging van 'n adres
wat deur hom gestig is.
deur die Voortrckkers aan Oom
7. Aan die voet van die
Chris Neethling, die VoortrekVroue-monument te Bloemfonker-veldkornct van die Hoer
tein.
Volkskool. In die adres bedank
8. Generaal de Wet.
die Voortrckkcrs Oom Chris
9. Om fondse in te same! vir
vir wat hy vanjaar bereik het in
die hcrstelwerk in die Vrystaat
die Voortrckkcr-lcwe.
Vera!
en Transvaal waar alles weer
word genocm ·die pragtige samevan nuuts af opgebou mocs
werking wat daar bestaan bet
word.
tussen Voortrekkers en Boere10. Minister van Landbou.
jeug, wat grotendecls aan Oom
11. Sy was die ecrste wat
Chris te dankc is. Doe BocreEngelse
prosa
van
ecrstejeugkommandant van Potchefrangsc
gehaltc
in
Suidstroom, Kommandant G. M. van
Afrlka
gelewer
het
en
Rooy, hct die adres op verhct daardeur ook 'n standaard
soek van die \roortrekkers, aan
vir
Suid-Afrikaanse
Engelse
Oom Chris oorhandig en hct
prosa gestel. Later het sy ook
daarna die woord gevocr.
altyd d.m.v. pamflette haar
Hierna bet Oom Chris op standpunt t.o.v. die politick gegepastc wyse geantwoord: ,Dit stel, waarin sy die Britse bewas vir my 'n behoefte van die lcid dikwels kras aangeval bet.
12. .,The Story of an African
hart dat in Volkskool hierdie
twcc organlsasics sal bcstaan. Farm."
13. H aar
broer,
w. P.
Hulle het pragtig saamgewcrk
en ons gaan daarmee deurdruk, Schreiner.
14. In 1854, toe hy juis sy
buig of bars!" het Oom Chris
doktorsgraad in die regte met
onder luide toejuiging ges~.
!of verwerf het aan die AmsterDie verrigtings is afgcsluit damse Universiteit, was Kruger
met die sing van die Volks- in Holand na die slulting van die
lied tcrwyl die Voortrckker- Londense Konferensic.
hoofkommandant die Voortrek15. Nie 'n cnkele staat hct in
kcrsaluut en die Boerejcugkom- belang van die Boerc opgetree
mandant die O.B.-saluut ge- met die uitbrcek van die Tweede
1Vryheidsoorlog nie.
necm hct.
1.

Pragtige Samewerking Met Boerejeug

Op Woensdag, 17 November,
d'
V
Ct
le
OOrtrckkcr-vcldkornctskap van die Hoer Volkskool,
Potchefstroom bulle jaarlikse
afsluitingsfunksie gchou.
In
bevel
van
die
vcrrigtings
het
gcstaan
die
Hoofkommandant van
die
Potchefstroomse Voortrekkcrs, Oom
Louw du Plessis.
Die verrigtings hct begin met die
inlywing van vcrskilcndc grocpc
Voortrekkers. Daarna is op gepaste wyse afskeid genecm van
Voortrckkers wat vanjaar die
skool gaan verlaat. Die Hoofkommandant het die woord gevoer. Nadat bekcrs nan twee
van die spannc oorhandig is
vanwee hul bcsondcrc prestasies vanjaar, is van die ander
STEENMAAR~IAS.UENE. ,.Kleine Voortrckkeroffisicre ook aan die
Wonder" vir die matlok. van atandaard
grootte sementstene van 9 dm. x 4 11/16 woord gestel.
dm. x 3 dm. teen £30, of £20 aonder
roetatul<.
Luuk.se modelle teen £6
ekatra. V.o.a. Hopefleldatule. Hlln·
1el-navrae word verwelkom. Om be·
•onderhede en Wu.straalea akryr aan
Vanaf vandag Is die beheer
Rl~ne Wood"r St-J~
(S.A.)
4.&NStak.aPP"o Posbua 18, Hopefleld. oor huurhuise ingrypcnd gewyK.P.
18/8/T.K. sig en word die hcle administrasic daarvan onder die Dcparte10 ~IOBO·PLOTTE teen £10 depoalto ment van Volkswclsyn geplaas
en .£5 per maand. Na aan otad. en toevcrtrou aan pcrmanente
Ultstekende grond en wa(er volop.
Navrae: 1\f, 1-. Slabhert, Ourl-gevan· staatsamptcnare.
gene, Foon 2-8849 en 3-339!), Pretoria.
Dr. G. A. C. Kuschkc, Sekre24/11/3
taris van Volkswclsyn, volg mnr.
Ivan \oValkcr op us huurkontroleur.
Die ndviscrende- huurkomitC('S in die stede word ook
Vir aluemene karweiwcrk e1~ afgcskaf.
ook vervoer van mense tree in
verbindin(} met
Posbus 64 - - Telefoon 9-8355
PAROW

J\

VOORTRE.KKE.RS HOU
AFSLUITINGSFUNKSIE.
OP POTCHE.FSTROOM

nr.

BVRNETT-LO:IlBARD.-Oraag ate!
one tweetjies aile Kamerade, vrlende
en ramlllebetrekklnge In kennla dat
ons D.V. die lle Desember a.a. In die
lloederkerk., Graaff-Relnet, In die
huwellk. bevestig word. Oeeq re•epsle.
Telegramme: Pinelaan 8, Port Ellzabetb.
Persoon>lke gelukwtnslnge 7
nm.
1/ 12/1

Antwoorde op
, Wie Kan Se.7"

MASSA- WE.DDE.·RY
WORD GE.LOODS
PE.R POS

I(vervolg van bladsy 5, kolom 5)
sekere mnr. Mycr Cohen in sy
plek aangcstel. Sedert daardic
tyd boor mens maar min van
UNRRA se doen en late.

Omsendbriewe waarin persone aangemoedig word om
deel te necm aan percleweddenskappe en waarin aangebied
word dat agente die hele ssak vir bulle afhandel, word tans
deur middel \'an die poskantoor ,·ersprei. Dulsende posbuseienaars bet sulke omsendbriewe die afgelope paar weke in
hul posbusse ge\'ind.

Dnt die pos al mccr en mccr maklike manicr tc wed deur nie
Ek
aan tc moedig, blyk ook uit die is baie teleurgcstcl dat die regc-Groot voorraad .22-Gewere
felt dat 'n Rhodcsicsc maatskap- ring nie 'n cindc aan die voctPY wat hom toelc op die voor- balpools gemaak hct nie."
Manle de Villiers,
spelling van die uitslae van voet.,En nou word daar van deur
Plaza-Toiletsalon,
bn.Jwedstryde, tans deur middcl tot dcur steun vir die wedrcnne
Voortrtk.kerwtg 10ZA
PAROW van die pos in die Unic opereer. deur middcl van die rcgering se
Ttltfoon 98-9161
Blykc van ontcvrcdcnhcid oor posdicns gewerf. Kan hierdie28/8/TK
die nanmoediging om dccl tc bcdreiging nic uitgeroei word
necm aan perdewcdrcnne, hct voordat dit posvat nie?" wil hy
ook
in die pers vcrskyn. In bier- weet.
PLUDIVEE
die
verband skryf c-crw. L. S.
DIC" Beete Ftrma om n I'LUDlVEE,
Creed in die Cnpc Times:
EIERS tn ander PRODI:KTE aan
,Hondcrde mense sal aangete atnur Is:
moedig word om op hicrdie

\VAPE:SS EN A.MMUNISIE gcbruik word om wcddenskappe
die wedren by tc woon nic.
Vir die beste en duldellk.ate luld·
\'an a ile soorte

aprek.erdlenste op enlge plek. asook. vir
versterkers, luldsprekers, mlkrorone en
parte - groot en kltinhandel - akryt
e.an: P. D. 8:\IUTS UADIO tEIENS.l
BPK., Hoofstraat 287, Paarl. J<'of~t~Jig

..

• SKOEY..'"E
Vir die allerbeate mans· en kinder·
akoene en beter reparaatee raadpleeg
\ 'oortrekktr-akoenhospltaal, J.an~ratraat
193, Kaapstad.
Teletoon 3·~1~lO/l 2
TEKOOP
,.ATL."S" - -.-.acmotorbakk.e, sleep·
wuns, drulwebakke, ens.. gebou na u
beetelllng; asook die verpak.Jung"' ve.n
meubels, oprlgting van k.antoorrtlok.k.e en
-afskortlnga; die bou van bouthulu
(.,bungalows"). In kort, enlge aoort
houtwerk w<Jrd onderneem en uitJ<evoer
deur 'n deakundl~~:e vakman. - Raad·
pleeg Nl('K NEETIIUNG, Lady Grt)'·
atraal, Paarl. Foon 1%113.

*

C. M. ELOFF EN KIE.

~I()RE~IARK

(Edmo.) Bpk.
(Poobns 11811) Newtown

G. A. FICBARDT
Bpk.
HANDELAARS
BLOEMFONTEIN

OEDROOODF. VRUOTE. - Barrymerk. gedroogde vrugte posgeld betae.ld
In Unle, In :1 en 10 pond-k.lssles. Appel·
rlnge 3-Diame.nt, 2/1; Per.kes, 3·
Diamant, 211; Pere, 3-Diamant, 2/1:
Vye, 4·DI&mMlt, 2/3; Prulmede.nte.
50/60, 1/8\;: Roayne. 3-Diamant.
1.0%d.; Troa·Roayne, 4-Diamant, l /3:
Ten spyte \'lln die prot~>s vun
Okkerneute, 213; Amandels, 1(9; per
pond. Volledlge Pryslys verkrygbaar die Duitsers bet die Britte verve.n Robertson-Handel.sverenlgtng, Poe· l<'de week die droogdok by
24/ 11/TK
bus 7, Robertson.
\Vilhelmsha,.-en met !!pringstowOESUIKF.RDE VBUGTE. - Barry· we in die lug laat 11pring. Blokke
merk guulkerde vrugte, 8/6 per s~• bt>ton bet deur die lug ge,·Iie.
1 pond·pakklea or 6/3 per ll pond· Sowat 40 ton HpringKtowwe is
klasle, po•geld betaald In Unle. Kon·
Ons atuur ook vir die vernletlglngswerk getant met bestelling.
ceeulkerde en gedroogde vrugte ten bruik. Om dlt te kon doen
behoewe vao kll~nte aan vrlende ooraee.
Verdere besonderbede verkrygbaar by moes duisend e mense die stad
Die Robertaon-Handel$verenlglnlf, Poa· ontruim.
bus 7, Robertson.
•
24/11/TK

VERNIETIGING VAN
DOKKE VOLTOOI

----

Provinsies Sal
Gesondheid
Moet Afgee
Die Minist<'r van Gcsondheid,
dr. A. J. Stals, wcrk nou aan 'n
plan om die gcsondheidsd ienste
wat tans onder die provinsics
val, aan die sentralc regering
oor te dra, indicn geen ander
uitweg gcvind kan word vir aanvullende medicsc dienste nie.
Hoewel die Minister nog gecn
vcorstel in die verband aan die
knbinet gcdocn het nie, word
besonderhedc uitgcwerk.
Vir
die gesondhcidsdienste van die
Unie wat die voorkoms.van 'n
Jappieskombcrs het vanwcc die
vcrdecldc behccr, sal dit 'n stoot
vorcntoc wccs. Hiervoor bet die
Osscwabrandwag
herhaaldclik
1geplcit.

Mynwerkers
Se Volslae
Oorwinning

1\fet die verkiesing van die bestuur van die ~lynwerkersvakbond b et die Verenigde Mynwerkel'llkomitee volle beheer ve-r kry d eurdat nie een van die
ondel'!lteuners , .an die ou bewind
tot umpsdraers gekies is nie, en
114'8 van d ie n ege ampsdraers van
die ou bewind wat stemreg In die
o\lg~>mene Raad gehad bet, is ultJrt"!!tt>m. Die nuwe voorsitter Js
mnr. P. J . Visser en mnr. D . E.
E llis Is as hoofsekretarls aange11tel.
'n Poging wat aangcwcnd , is
om die verkicsing van skagvertcl!nwoordigers ongeldig tc laat
vcrklaar, het misluk.

I

KULTUUB
Dan is daar die UNESCO wat
glo tc docn het met die kultuursake van die ,.verenigde naslcs".
Hoe die Afrikaner se kultuur
gaan baat duur hierdie supcrintcrnasionale Jiggaam, Is vir
my 'n raaisel.
Decsdae het daar nog ccn,
genocm UNAC te voorskyn gckom. Hi crdie Jiggaam bestaan
glo in belang van die kinders
van die vcrenigde nasies, en
vooraanstaande Afrikaners en
Afrlkancrliggame het reeds bcrocpe op die publick gcdocn
om ondcrsteuning vir UNAC.
Daar Is dan ook mildclik aan
die fondse van UNAC bygcdra.
In allc crns wil mens die vertroue uitspraak dat ons nle ook
hicr ontnugter gaan word nie.
Wat my pcrsoonlik betref meen
ck dat die kinders wat vandag
die mecste nood en gcbrek In
Europa ly, die miljocne kinders
van Duitsland is.
H!Jlle het
gccn skuld aan die oorlog nic
:naar is nou in die cllcnde ge·
dompcl as gevolg van die vcr<>.nigde nasies se eis om onvoorwaardelike oorgawc. Daar
die
kinders
van
ons
eie
volksgenote
nie
noodhulp
nodig
h et
nic,
stuur
ek
en my gesin dan licwers kospakkies aan 'n paar onbekende
Duitse kindertjics om bulle aan
die !ewe tc hou.
Die gebeure by die VVO bet
al voldoedne bcwys hoc vyandig
die UNO teenoor ons staan. Is
UNRRA, UNESCO en UNAC
dan ons vcrdcrc ondersteuning
waardig?
Soos dlt my wil voorkom, moet
elke Afrikaner maar uiters versigtig met hicrdie supcr-internasionale, Jiggamc loop en behoort
ons nic hlerdie UN -dinge sonder
meer te vcr trou nie.

•

•
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Kestell Hou Laertrek
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BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 1 DES E.MBER 1948

Die Boerejeug van Kesten
het dit nou al 'n jaarliks c ins telling gemaak om In di e
Oktobervakansie lacr te trek op
die plaas van Boerejeugveldkornet Eksteen mens sal dan
ook moet ver sock om nog so
' n !deale laerterreln tc kry as
wat bulle daar bet! Vanjaar
kon daar n!e 'n lid van Boercjeughoofkwartler die lacr bywoon nie, maar met so 'n klomp
flukse en bckwamc of!isicrc is
dit trouens ook nic mecr nodig
nic!
Daar
was blykbnar gccn
ouderdomsgrens vasgestel nie,
want Boerebaba Miemie Beneke
bet be~rlik saamgekamp en oral
saamgegaan
ook na die Labatagrotte! Hier bet cen van die
mans ampcr vasgesit op 'n nou
plekkie waar mens op jou maag
moet deurseil, maar hct darcm
weer daarin gcslaag om homself
los te woe!! Dis darcm vreesllk
donker daarbinne, met die gevolg dat feitlik elke kind 'n
flits moes h6 om sy pad te vind.

Marth in us Theunis Steyn· I
Ware Christen, Ware Volksman, Ware Staatsman
Die naam va n Ma rthinus TheuniH S teyn sal genoem
word so la nk die AfrikaanHe t aal gepraat word. Hy is vir
ons , ·olk net !«< on\·f"rgeetlik as 'n P aul Kruger en veral toe
laasgenoemde n& llolla nd moes gaan, het (lie hele vrybeldss tryd gewf'ntel om die driemanskap: Steyn, De Wet en
Kesten. Toe was Pre-sident Steyn 'n besleling \ir die burgers
en bet dit gebly totda t by nle meer kon nle.
'\'RE DES0!\.' DE RIIA:SDE LINGE
Voor die vredesonderbandelinge begin het, hct by verklaar
dat daar maar cen voorwaarde
was waarop hy aan vredemaak
kon dink, en dit was op die
basis van die behoud van die
onafhankllkhcld.
Maar deur
ernstlge sickle is hy verhlnder
om die onderhandelinge self by
te woon. Oeneraal de Wet was
dit volkome met hom eens, maar
die Transvaalse offislere, ond~r
Ieiding van Oeneraal Botha, was
van menlng dat die saak hopelaos was en dat hul llewer die
terme moes aanvaar as om later
onvoorwaardellk te moes oorgee.
Vir Steyn moes die ultslag 'n
bitter kelk gewees het, ,,maar ,
ek 111 110011 een wat 'n d odtllke
wond trek ry bet," btt by ce..(o,
"ek kan In d ie s tryd n k'l ~r
~oen nle, e n daarom M.t e k
mlllklf'n nl.- die reg om 14' " PI'f'f!k
n ie."
,JEGGJARE
President Steyn Is gebore op
2 Oktobcr op Rietfontcin In die
Vrystaat, en bet die releentheld
gehad om 'n gocle skoolopleiding aan die Oreykollege te ontvang en daarna In Europa te
gaan studeer as repgcleerde.
As advokaat en later as regter
het hy dan ook 'n vrcedsame
lewe gelel, totdat hy In 1896
tot Staatspresldent van die Vrystaat gekles Is.

PRESIDE-'"T

weer kon optree as raadgewer
van sy volk in die donkcr dac
wat op die oorlog g evolg h et,
tot op 28 November 1916, toe
ook hicrdie reus geval hct.
GESER AAL D E WET
~E OPI:SI E
Dis altyd lntcrcssant om te
slcn wat ecn h eld \'811 'n and cr
dink. Die \'Olgendc Is woorde
van Oeneraal Chrlstlaan de '\' et.
en aangeslen President Stcyn
gcdurende die lnaste gedeclte
van die oorlog gcdurlg saam
met Onl. de Wet rondgetrek
het, dra hierdie woorde bale
gewig:
, Dit b et b y ons \ 'll"lt'"•taan
dat P r esiden t ~teyn 'n ~;tnats
m a n wa!l, en dnnrom Wll'l by
dt'Ur , elkt'l'n h OOK Jtl'-llg, tt'rwyl
hy tewens dcur ulgur innig tx>mi n
wa!l. A ll dl t oolt \'llll iemand
kan gt'sl- wor.d dat h y sy plig
teenoor "Y la nd e n volk gedoen
h t't, dan k a n dit van 1\-l nrthlnus
Theun l!i !'it••yn gt>sl- word . N iks
wa'l ooit vir h om t~ vecl nie.
H y h et ltY volk getrou ged lt'n.
H y b et l'lke has gedrn. lfy
bet r ten, k oue t n h lttt' nag en
dag \'l'rduur. I n aile druk was
by !itil en tenf'd e. lly bet \'lr
sy n a!lif'J J'f'ly, t otdat by n il'
totdat odie
m eer k on nil' kra nkht>hl vi r h om nf'erge\ '1'1 b et
en b :r townk !!OO!I ' n kin<l neer hf't'ltemal uit geJtP!Iak bet put en t.wuk "OO!> 'n ki nd ja, maar d it niiN>n wut ,.y
litrpam bet ref : sy grote gees
W&!l nog &O helde r, 110 ~>terk, !>O
,·ol mof'd U!i ooit te,·orf'."

Hy hct besef dat die doe! van
Brittanje was om die Republieke to vernietig teneinde die
hele Suid-Afrika in een groot
Britse kolonie te omskep, en hct
hom daarom vanaf die staans poor beywer vir nouere vereniglng tussen die Boere-r epublieke - as die een deur Brittanje bedreig word, moes ook
die ander sy onafhanklikheid
as aangetas beskou en sy volle
gcwlg in die stryd w erp.
Hieraan het hy dan ook getrou gebly en aile denkbare
mlddele aangewend om die gcakll tussen E ngeland en Transvaal op 'n vreedsame \\.'YSC te
besleg. T oe al bierdle pogings
mlsluk, bet hy egter saam met
President K ruger die stryd teen
Albion aangeknoop met slegs
EE:S einddoel voor oe: algt'h ele
onafba nklikbeid vi r d ie Republiek e!
Hy het sy uiterstc en meer as
dit gedoen om hlerdle docl te
verwesenlik, maar toe sy kragte
totaal ingegec het, was hy verplig om at te tree. Oeneraal
de 'Vet is toe as '\'aarnemende
President aangestel.
Na die
oorlog het hy mediesc behandeling in Europa ondergaan en
<Uit .,Christlnan de W et " d eur
het weer so goed herstel da t hy J. D. Kesten, p. 138>.

Ecrwaarde Michael Scott, wat
aan die begin van die maand
geweier hct om sy paspoort af
te staan toe 'n amptcnaar op
las van die regerlng versock het
dat hy dit moct oorhandig, het
nou met 'n omwcg In Parys aangeland. Hy het per motor uit
die Unie tot In die Belgiese
Kongo gcreis en het vandaar
per vlicgtulg vertrek.
Hy is van plan om 'n versoekskrif wat deur ses Herero-kapteins onderteken is, aan die
V.V.O. voor te 1~. Hierln word
onder meer gevra dat die
V.V.O. geregtlgheld aan bulle
moct laat ges kled.
Bencwcns Scott is die lndif.r
dr. Dadoo ook in die vrcemdc
bE'sig om die wcrcld ,.voor te
Jig" oor Suid-Afrlka.
Die Minister van Binnelandsc
Sake, dr. T . E . Donges, het
gesll dat indien en wanneer omstandighede dit verels, hy 'n
amptellke verklaring oor ei!rw.
Scott aal doen.

AU I AL W ELKOll
Bale meer klnders as verlede
jaar het die lacrtrek bygewoon,
o.a. ook 'n paar Boerejeugdogters van Kroonstad, sowel as
kinders wle ac ouers aan heeltemal ander politieke groepe behoort. In die Boerejeug voel
alma! hut tuis omdat daar n le
gcdiskrimincer word teen mcdeAfrlknncrs nle, maar waar die
jeug gelcer word om saam te
wcrk en Aaam tc stry In die
belnng van ons geliefdc Land,
\'olk en Taal.

GRAPPE
Aan grappc het dit ook nie
ontbreek nie, m aar soms mocs
Mike of Oom Klclnboct die spit
daarvan afbyt! Die jongspan
het naamlik Veldkornet Ekstccn
se beul s6 toegcstop dat dit uitmekaar gehaal moes word om
die drnad weer uit te kry. Oom •
Kleinboet se ramshoring wns
weer vol papierc gestop sodnt
dit m et 'n draad venvydcr moes
word - sou dit wee's omdat die
opstaan-beul na bulle sin tc gou
blans soggens?
Hoewel ons nie aile besonderhcde verneem hct nic, wcet
ons dat daar ook deeglikc op·
Ieiding op die laer gegce Is <'n
dat elkeen wat dit kon bywoon,
bale daarby gelcer het. Die
dogters wat op kookdiena was

Wie Kan Se?
1. Wie het van Ds. J . D .
H . Hoc hct President Kruger
Kesten gese: ,.Vir my was hy in a a nra klng gekom met Dr. W.
mccr werd as 'n kommando"? J . Leyds om hom die pos van
staatsprokurcur aan te bled?
2. Die bcroemde drlemanskap
US. As stnntsekretaris was by
van die Tweede Vryhcldsoorlog
h et bestaan ult Kesten, die President Kruger se regterband,
Oodsman, en . . . die .. . , en maar wanrom kan gese word
dat hy onsuksesvol was In sy
die ...
amp as g esant van die Trans3. Waar het Ds. Kesten hom vaalsc regering in Europa?
tot predikant bckwaam?
(Antwoorde op bladsy 6)
4. Wattcr belangrlke betrckkings of werkkrlngc hct hy o.a.
na die oorlog beklee?
5. Walter belangrike huldebe'''Yse is aan hom betoon?

UNIE. KRY NOG
,n VOORLIGTE.R
IN BUITE.LAND

hel glo besonder moelte gedoen
(met dfe hulp van Tant Hannetjie de Jager natuurlik!) om
die menso lckkcr tc laat eet, en
met mekaar gewcdywer wie die
bcstc kan kook!

6. I.v.m. walter organisasle
dink ons altyd nog aan ,.Vader
Kestell"?
7.

'Vaar is hy; begrawe?

8. 'Yatter
Bocrekrygsman
het d ie mecste beroemdheid by
die algemene wereldpubliek verower en W8.'1 die skrik van di e
hele Britsc krygsmag gedurende
die Tweede Vrybeidsoorlog?

DINGAANSFE.E.S
BE.LFAST
115

DE~E:"\IBER

<a > IAcrtrek onder tocsig van
Lacrkommandant A. de Wit.
( b ) 6-uur n.m. Aanddlens deur
ds. C. H. Muller .
(c) 7-uur nm. Volksang.
(d) 7.30 nm. Tocspraak deur
prof. dr. M . S. B . Krltzlnger.
<e> Na die tocspraak Volkspele.

9 . Wnarom het hy en Oene16 D F..<.;E~IBEit
raals Botha en De Ia Rey n(L <a> 7-uur vm. Blduur.
die vrcde van Vereniglng na (b) 10-uur vm. (i) Opening en
Europa. gegaan?
lees van Odoftc deur die
Voorslttcr, mnr. 0. J . Coet10. Watter amp het hy bezee.
klee in die eerste Vrystaatsc
(ii) OeloftC'dlena
ds. C. H .
parlement na die verlics van
Muller.
onaChanklikbeid?
(c ) 11.30 vm . ResitiUIIes
deur
kinders. Prys ultdeling.
11. 'Vaarom onthou ons dte (d) 2-uur nm.
Tocspraak naam van Olive Schreiner?
prof. dr. M . S. B . Kritzinger.
Kleslng van kommissie
12. 'Vat is die naam van (e) 4-uur nm. Slotdiens. Ds. C.
h aar bekendste werk?
H . Muller.

Pl'e8ident Marthinus Theunls Steyn

S. C. DU PLESSIS,
13. Watter familielid
van
haar bet 'n belangrlke rol in
Sekretaria.
die Suid-Afrikaansc polltleke Poabus 87,
Belfast.
geskiedenis gespcel?
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BLADSY AGT

Sam Kahn Sal Program
Nie In Rusland Kan
Bepleit

In sy verkiesingsprogram het die Kom. munis Sam Kahn 'n aantal punte aan die
naturelle voorgehou wat hom, indien hy dieselfd e program ond er R ussiese b urgers sou los,
die kop sou gekos het. In sy eerste punt noem hy onder andere die reg
,om bulle verkiesbaar te stel''. So 'n reg bestaan daar in Rusland nie..
Die bestuur van die land met sy 200 miljoen inwoners, is geheel en al in
die hande van 'n kliek-party wat nouliks 3 miljoen lede tel,t en wat van
tyd tot tyd onderwerp word aan groot suiwerings waardeur duisende lede
uitgeskop en daarmee feitlik sonder burgerregte gestel word.
Soiets soos kandidaatskap
deur enige lid van die volk is
net so ondenkbaar vir die
Russiese burger as wat dit onder Tsjaka of Dingaan was.
Nogtans word hierdie reg aan
die naturelle voorgehou deur
'n Kommunis wat weet dat as
by sy rooi revolusie in SuidAfrika kan deurvoer, ni.k s van
hierdie reg vir die naturelle
sal oorbly nie.
In sy tweede punt noem hy
,die afskaffing van die paswette, van die vernederende
permitstelsel, van aile hoofbeJasting en van die noodsaaklikheid om dokumente of dienskontrakte te dra." Daarmee
hang saam punt vier: ,Die reg
van die nature! om vryelik in
die stad of die platteland werk
te soek, die reg op indiensneming in enige bedryf, beroep of
as geskoolde vakman en die reg
om vakbonde te stig." Bepleiting
van bierdie vryhede in Rusland
sou mnr. Kahn sy eie vryheid
gekos bet. Daar bestaan eenvoudig nie sulke vryhede vir
die werkers in Rusland nie.
Hoor maar wat die bevinding
van 'n Amcrikaanse afvaardiging na Rusland was, soos gepubliseer in die Defender Magazine, uit die mond van Karl
Mundt, Ieier van die afvaardiging - en onmiddellik na die
oorlog wat Rusland om ,behoud
van die demokrasie" geveg bet:
GEEN BESKERMING
,Daar is geen vakbonde in
Rusland soos ons dit in hierdie
land erken nie. Ons bet tot
ons verbasing gevind dat arbeid in Rusland onder 'n stelsel van stukwerk en 'n program van aandrywing plaasvind wat so kwaai en drasties
is dat geen arbeidsleier in
Amerika sal waag om dit as
'n model vir hierdie land aan
sy vakbond voor te le nie."
In hierdie verband kan natuurlik net verwys word na die
Stakanov-metode waarvolgens
werkers betaal word op 'n basis
wat uitgaan van die hoogste
prestasie wat deur spesiaal afgerigte en toegeruste werkers
gestel word. Dit word dan as
die normale werkvermoe beskou
wat aanspraak kan maak op
normale vergoeding. Die gevolg
van bierdie stelsel is dat die
lone so laag is dat 'n Russiese
werker tienmaal solank moet
werk as sy kameraad in Amerika voordat hy 'n pond brood verdien bet!
VASGEBIND
Maar om terug te kom tot die
beer Kahn se verkiesingsbe·loftes: Hy praat van die reg om
vryelik werk te soek in stede
en op die platteland. So 'n reg
sal by nie in Rusland kan bepleit nie. In April verlede jaar
~ na die demokratiese oorlogsoorwinning - bet die Amerikaanse vakbondblad Monthly
Survey as volg verklaar:
,Elke Russiese werker is onder die dwangstelsel gebonde.
Hy moet die lone en toestande
aanvaar wat deur burokrate
vasgestel word op gevaar van
in hegtcnis gcneem te word.
Hy is aan sy werk vasgebind
en mag dit nfe ver!aat of staak
nie.''

•

Groter Eenheid Deur

Groep-Skokeling
'n Voorstel dat die nasionaalgesindes in die oppos•s•egeledere uitgenooi word om bulle selfstandig te organiseer
en selfstandige samewerking te reel met die koalisieregering, word gedoen deur prof. L. J. du Plessis, in 'n brief
wat in die Transvaler verskyn bet.
Prof. Du Plessis bet dit oor
die maniere wat daar gevolg
moet word om die samewerking
te verkry ,van die in ruime sin
nasionaalgesinde clemente in die

Nie-blankes
Verwerp Albei
Partye

huidige opposisie-geledere".
.,Hiertoe is daar verskillende
wee beskikbaar. Die mees voor
die hand liggende word reeds
grotendeels bewandel, nl. om so
veel moontlik beleidspunte na
vore te bring wat daardie clemente kan aantrek en bulle dan
uit te nooi tot individuele steun
aan die regeringskombinasie.
Dit is die weg wat waarskynlik
meer sukses sal oplewer as daar
nie dadelik oorgegaan word tot
samesmelting van die twee nasi~nale
partye nie, lets wat
buitendien eers met vrug kan
gebeur as die onderlinge Sl'..mewerking en vertroue ten voile
verseker is.

vryelik te reis .,en om op cnige
plek in Suid-Afrika te woon en
grond te besit", terwyl punt
sewe die onmiddellike toeken,
ning van meer plaasgrondco aan
naturelle bepleit.
.,Daar is geen verskil tussen
Nie een van hierdie twee die Nasionale Party en die Ver,regte" bestaan in Rusland nie, enigde Party nie," het A. C.
en Sam Kahn self sal minder Scholtz, die afge-lope week op 'n
bewegingsvryheid in Rusland vergadering van die African
AS GROEP
besit as die naturel in Sold- People Organisation verklaar.
.,Die meer doeltreffende weg
Afrika - selfs al • sou hy vir Om sy stelling te bewys bet hy sou egter wees om die nagee'neen van die ponte in sy ver- verwys na die V.P. se houding sionaal-gesindes aan die oorkant
kiesingsprogram daar pleit nie. wat geen beswaar gemaak het uit te nooi om hulself selfstanNiemand word eenvoudig in teen die apartheid op die Kaap- dig te organiseer en selfstandige
Rusland tocgelaat om sonder se treine nie maar wat begaan samewerking te reel met die retocstemming van die party rond was oor die getorring aan die geringskoalisie. So iets mag
te reis nie. Jy is tot jou dorp grondwet. AI taal wat Suid- heel goed gebeur as die provinof stad beperk en kan na 'n Afrika sal verstaan, het hy gese, sialc verkiesing van die regenaburige dorp aileen gaan met is geweld. Dit beteken nie dat ringskombinasie gunstig sou
spesiale vergunning. Die reg die nie-blankes die witman moet verloop; en dit hoef geen verom grond te besit bestaan een- aanrand nie, maar dat.. bulle 'n loening van beginsels aan enige
voudig nie. Die staat, dit wil se houvas op die land se ekonomie kant mee te bring nie, aangesien die groot meerderheid van
die Kommunistiese Partybe- moet kry en· dan te staak.
'n Ander spreker, W. Daniels, aile Suid-Atrikaners dit oor die
stuur, i.s die enigste grondeienaar en hy laat werk waar het gese dat die uitslag van die vernaamste vraagstukke eens
hy wil. Die man wat nie by verldesing van naturelleverteen- is."
So 'n optrede, se prof. Du
hierdie reeling inpas nie, word woordigers toon dat die naturelop 'n trok gelaai na Siberie le ontslae raak van die gedagte Plessis sal 'n hegte grondslag
waar hy wei ,meer plaasgronde" om twee groot politieke partye verskaf vir die oplossing van
LAE LONE
vraagstukke.
tot sy beskikking kry om te te steun.
Punt 5 van die beer Kahn se · bewerk vir die staat.
.,kommunistiese"
verkiesingsMet beloftes wat by nie in
program lui: ,Beeindiging van Rusland durf voorhou nie, is ~ ~
die stelsel van lae lone vir na- Kommunis Sam Kahn besig om
turelle-arbeiders, plaasarbeiders die naturelle wat in blanke nyen mynwerkers en die voor- werhede werk, te gebruik om
siening van 'n minimum-loon die Russiese stelsel bier af te
van tien sjielings per dag plus dwing. Maar dit sou goed wees
duurtetoeslag."
vir die naturelle om in gedagte
In Rusland sal Kommunis te hou dat 'n deeglike ontleding
Kahn nie propaganda kan maak van die werker se posisie in
vir
hierdie
,kommunistiese" Rusland daarop dui dat die
punt van hom nie omdat dit 'n nature! in die stede nog 'n hele
aanval op die staatsbeleid sal paar pond per jaar meer verdien
wees.
Soos reeds aangetoon as die gemiddelde geskoolde arheers in hierdie ,Werkerspara- beider in die Sowjet kort voor
dys" 'n stelsel van stukwerk die oorlog - volgens gegewens
gebaseer op die hoogste arbeids- onder meer verstrek deur prof. 1
prestasie. Die man wat minder W. H. Hutt - terwyl die ongewerk verrig as sy buurman kry skoolde werkers ongeveer vierminder loon en dus minder maal minder aan loon verdien
brood en klere, totdat by nie as die naturelle in ons nywermeer in staat is om beboorlike hede. Teenoor die lOs. miniwerk te verrig nie. Hy word mum-loon per dag wat Kommudan as 'n ,saboteur'' van die nis Kahn vir naturellewerkers
fabriek op 'n trok gelaai na 'n bepleit, ontvang die gemiddelde
slawekamp waar hy meer werk geskoolde Russiese werker 2s.
moet verrig vir minder brood. en ongeskoolde werkers 8 penSuid-Afrika sal een van
nies per dag. Dit was altans
die dae kennis maak met
GRONDBESIT
die posisie kort voor die oorlog
'n radiosender waaroor
Punt ses maak voorsiening - dit wil se na meer as twintig
bandelaars bul verskilvir die reg van naturelle om jaar Kommunisme!
leude ware sal adverteer.
Die algemene Vergadering van
Hierdie metode \'an addie V.V.O. het verlede week sy
verteer wat al baie jare
vorige standpunt en aanbeveling
in die buiteland in swang
van die Voogdykomitee gehandis, word nou stadig maa~
haaf deur met 44 stemme teen
seker in Ameri.k a vervang
2 te beslis dat Suidwes-Afrika
deur televisie. Ongeveer
onder sorg van die V.V.O. ge5bo Amerikaanse fabriplaas moet word. Suid-Afrika
kante gebruik tans telihet slegs die steun van Belgie
visie
om
hul
produkte
te
Die rassetrots en stamtradisie Maandag en gister voortgesit en
geniet.
Brittanje, Australie,
verkoop. Dit is ook tans
van die naturelle in Betsjoeana- sal waarskynlik teen die end
Kanada en Nederland het nie
moontlik om natuurlike
land' is die oorsaak dat bulle van die week na sy land teruggestem nie.
kleure met telivisie weer
tans weier om die wettige troon- keer.
In die werkende bepaling van
te gee in plaas van die
opvolger, Seretse Khama, as hul
Tshekedi bet tot dusver gedie voorstel bet Suid-Afrika eggewone wit en swart
koning te erken as hy nie at- weier om enige verklaring oor
ter net twee stemme meer nodig
beeld. Twee deskundiges
stand doen van sy wit vrou die situasie te doen. Daar word
gehad om dit van die agenda te
wat die werk van die
waarmee by onlangs in Brittanje egter verneem dat druk op
skraap want dan sou die nodige
pionier John Baird (in
getroud is nie.
Seretse uitgeoefen word om sy
tweederde-meerderheid nie ver1946 oorlede) voortsit, is
Sonder die witvrou is hy heel- vrou te laat staan. Die oploskry gewees het nie. Die stembier besig om kleurtelitewal welkom, maar die wit vrou sing van die probleem sal afming was hier 32 teen 14 terwyl
visie vir die eerste keer
sal .,die stam uitmekaar laat hang of Seretse se stamtrots
vyf Jande buite stemming gebly
te demonstreer.
spring" het een van die leiers of sy vrou die swaarste by hom
het.
verklaar.
sal weeg. Tot sover het by te
In 'n poging om hierdie geskil kenne gegee dat hy nle van haar
Daar is nog tyd vir kerste besleg het die huidige regent, afstand sal doen nie.
groetes in Die O.B. van 15 en
Tshekedi Khama, wat in die
'n Verklaring oor die uitkoms 1 ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 22 Dosember. Stuur u bewoorplek van Seretse waarneem,
Ecclesla-Drukkery Bepcrk, Stellenverlede week na Kaapstad ge- van die onderhandelings sal
boscb, vir die cienaars en ultgewers: ding tesame met 'n halfkroon
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote na Posbus 1411 om ons te bereik
kom om regsadvieS in te win. waarskynlik teen die end van
Kerk·gebou
703,
' Poabus
Hll,
die Saterdag voor publikasle!
Hy bet die samesprekings die week uitgereik word.
Kerkple!n, Kaapatad •
Dat dit so is, word bevestig
deur die voormalige Sowjetamptenaar
Kravchenko wat
skryf dat hierdie stelsel in
Januarie 1939 ingevoer is - dit
wil se nog v66r die oorlog. Aan
elke werker is toe 'n geel kaart
gegee met aile besonderhede omtrent sy werk daarop aangeteken. ,Deur hierdie kaart is
by aan sy masjien vasgebind,"
verklaar Kravschenko, en by
mag dit nie verlaat sonder toestemming van' die Kommunistiese Party nie.
Volgens Review of World
Affairs word teruggekeerde soldate seHs in baie gevalle verbied om bulle te gaan vestig in
die omgewing van hul oorspronklike tuistes. Volgens die
blad is die enigste groep in
Rusland wat 'n ,taamlike mate
van persoonlike gerief en bewegingsvryheid besit" die ,vooraanstaande" lede van kuns- en
wetenskaplike kringe ,eenvoudig omdat bulle soos bye nie
kan produseer daarsonder nie.''
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TELEVISIE IN KLEURE

S. A. Verloor:
Kort 2 Stemme

NATURELLE VERVVERP
ENGELSE VROU

