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~LAERTREI{I{E IN 
TRANSVAAL 

Op Sate~dag 29 Jannarie 
vergader die offisiere van 
Gebied E (Suid-Transvaal) in 
Laertrek op Johannesburg. 
Die verrigtings begin om 3 
n.m. en dit sal plaasvind in 
die Darraghsaal 

J. G. S. OPPERMAN 

Benewens die Kommandant
Generaal dr. J. F. J. van Rens
burg, wat die offisiere sal toe
spreek, sal Gebiedsleier G. 
Opperman en Hoofwaggeneraal 
Hein Richter ook die woord 
voer. 

tenburg, saamgetrek. Die op
koms was uitstekend, en 'n aan
steeklil{e geesdrif bet geheers. 
Nadat die Kommandant-gene· 
raalraal die O.B. se standpunt 
insake die aanstaande provin-
3iale verkiesings to<·gelig bet, 
het die vergaderde offisiere die 
aangeduide koers met akldama
sic en onwankelbare vertroue in 
die Ieiding aanvaar. 

Genl. P. W. Buys, die staf
hoof van die O.B., berig uit 
Pretoria dat Gebied F (Noord 
Transvaal) se offisiere dcur die 
Gebiedsleier, prof. H. M. van der 
\Vesthuizen, saamgetrek word op 
Pretoria op 5 Februarie; en dat 

R. J. H. BEHRENS 

Verwag word dat verskeie lede 
van die Grootraad - wat die 
vorige dag vergader - ook die 
Laertrek sal bywoon en die offi
siere sal inlig oor die Raad se 
besprekings en besluite. Genl. 
Barry Grobler, die Gebied se 
Stafhoof, deel mee dat 'n voltal
lige opkoms verwag word. 

BOEKENHOUTFONTE~ 
die Vrystaatse offisiere byeen
kom op Kroonstad op 12 Febru

Hoofgenl. Kalie Behrens bet arie. Die offisiere van Natal 
op 15 Januarie sy offisiere op vergader op 26 Februarie op 
Boekenhoutfontein, naby Rus~ Ama juba. 

DIE MOSIE VAN WANTROUE 
Die Opposisieleier, veldm. 

J. C. Smuts, het gister in die 
volksraad die volgende mosie 
van wantrouc in die regering 
voorgestel: 

,Kcur dit af dat enige rege
r ing wat, soos die huidige rege
ring, nie waarlik verteenwoor
digend van die bree volkswil is 
nie, 'n beleid aanvaar om met 
fundamentele politieke regte en 
verpligtinge te peuter, in stryd 
met die g ees en bedoeling van 
die Grondwet en skadelik vir 
ons lewensbelangrike belange; 

.,En spreek sy gebrek aan 
vertroue in die Regering uit." 

(Die regering se antwoord op 
hierdie mosie sal in die volgende 
uitgawe verskyn). 

A.P.-UOUDING IN VERKIESING 
OMSENDBRIEF AAN TAKKE 

Die Afrikanerparty sal pas
sief bly en sy besture sowel 
as sy lee sal hulle onttrek van 
enige deelname hoegenaamd 
in die aanstaande Provinsiale 
Verkiesings, lui die jongste 
omsentlbrief van die Afri
kanerparty, wat in opdrag 
van die Dagbestuur van die 
party denr die hoofsekretaris 
aan aile takke van die party 
in die land gestuur word. 

Die omsendbrief is 'n uiteen
setting van die houding van die 
A.P. in die aanstaande provinsi
ale verkiesings. Vooraf word 
drie beskrywingspunte aangestip 
wat eenparig aangeneem is deur 
die Uniale Kongrcs van die 
party wat op 1 en 2 Desember 
1948 op Brakpan vergadcr het: 

KONGRESBESLUITE 

,Beboud van ldentiteit: 
Hierdie Kongres bevestig 
weereens sy wel-oorwoe me
ning dat die Afrikanerparty, 
voor-as-nog, moet voortbe
staan as 'n onafhanklike party 
met behoud van identiteit, en 
sal voortgaan om saam te 
werk met enige Party of groep 
wat dit met die Afrikanerparty 
eens is, oor daardie fondamen
tele beginsels wat Generaal 
Hertzog sy lewenstaak gemaak 
het en soos neergelii in die 
Program van hierdie Party. 

.,Provinsiale Betels- O.V.S.: 
Met die oog op die uiters na
delige uitwerking wat dit op 
die onderlinge welwillendheid 
tussen die nasionaalgesindc 
Partye het, spreek hierdie 
Kongres sy diepe teleurstelling 
uit oor die gebrek aan erken
ning van die redelike aan
sprake van die Afrikanerparty 
in verband met die toewysing 
van setels aan hom vir bestry
ding deur hom, in die komende 
Provinsiale verkiesing waar
deur, soos sake tans staan, hy 
geen dee! sal he in die Pro
vinsiale stryd in die Vrystaat 
nie. 

,,Aanwysing van Kandidate: 
Hierdie kongres bevestig die 
eenparige besluit van die 
vorige Kongres en Hoofbe
stuur dat die Leier van die 
Party die kandidate, wat na
mens die Party setels beveg 
moet aanwys, en verseker die 
Leier van sy volle ondersteu
ning in enige optredc wat hy 
gerade mag ag om inmenging 
van buite te verhoed of te 
verydel, en hierdie Kongres is 
beslis om die volwaardigheid 
van sy lede te beskerm en 
geen diskriminasie toe te Jaat 
teen enige lid of kandidaat van 
hierdie Party vanwee sy ver
band met enige nie-party poli
tieke organisasie nie." 
Dan vervolg die omsend

brief: 

Sal V ryheidsvlam 
Weer Op Amajuba 

Brand 
Vryhcidsdag word vanjaar 

weer op Amajuba geYier en die 
feesviering sal drie dae lank 
duur. Die eerste dag, 25 Febru
arie, vind die offisierssametrek 
Yan Natal plaas terwyl die Vry
beidsYlam di.e aand van die 26e 
in die boogte sal klim. Op 
Sondagmore 27 Februarie word 
'n gewyde diens in die laer 
gehou. 

PROTES 

,Nieteenstaande die protes van 
ons Leier en die eenparige be
sluit van die Kongres, bet ons 
bondgenote, die H.N.P., Yolstaan 
in sy hooding van diskriminasie 
teen aangewese Afrikanerparty 
kandidate in setels wat aan die 
Afrikanerparty toegeken was vir 
bestryding in die Provinsiale 
Verkiesings en die besllste voor
waarde gestel dat geen Afri
kanerparty kandidaat ook lid 
van die Ossewabrandwag mag 
wees nie. Verder bet die boo
ding in die Vrystaat onveran
derd gebly. 

,Ingevolge die eenparige be
sluit van die Kongres soos 
hierbo aangehaal, was dit vir 
ons Leier onmoontlik om setels 
VOORWAARDELIK te aan
vaar, aangesien dit nie alleen 
skending van identiteit van 
ons Party sou meebring nie, 
maar openlike diskriminasie 
binne ons Party geledere sou 
toelaat, terwyl die houding van 
die H.N.P. in die Vrystaat 'n 
gees van onwelwillendheid en 
gebrek aan erkenning van ons 
bestaansreg openbaar het." 

Ten slotte lui die omsendbrief 
dat die volgende cenparige be
sluit aangeneem is op 'n spe
siale vergadering van die Hoof
bestuur van die Afrikanerparty, 
gehou op 11 Desember 1948: 

,Hierdie vergadering bekrag
tig eenparig die optrede van die 
Leier om die kandidate van die 
Afrikanerparty te onttrek aan 
die volgende Provinsiale Verkie
sings, en besluit Yerder dat die 
Afrikanerparty passief sal bly, 
en dat sY besture sowel as sy 
lede bulle sal onttrek van enige 
deelname hoegenaamd in die 
aanstaande Provinsiale Verkle
sings." 

Die offisiersvergadering begin 
om 3 uur n.m. en die Komman
dant-generaal, dr. Hans van 
Rensburg sal aanwesig wees. Op 
26 Februarie sal die komman
dant-generaal die laergangers 
toespreek. Die res van die dag 
sal met gesellige verkeer deur
gebring word en daar sal ook 
geleentheid wees vir Boeresport, 

Amajuba-berg 

ens. 
TENTE 

Die K.G. sal die bcvelvoerende 
offisier van die laertrek wees 
terwyl genl. P. J. Badenhorst, 

<Harrismith) as laerkomman
dant sal dien. Laergangers 
moet vir hulle eie tente en be
nodighede sorg. Etes en ander 
voorrade sal te koop aangebied 
word. 

Brandwagte en Afrikaners uit 

Natal, Cos-Transvaal en noord 
oostelike Vrystaat word vera! 
aangemoedig om die Jaer en fees
vierings by te woon. Meer be
sonderhede kan van die Boere
jeughoofkwartier, Posbus 1059, 
Pretoria verkry word. 

,Hierdie Raad, diep bewus van 
die heilige en bindende aard 
van die verpligtinge teenoor 
die naturelle- en Kleurlingbe
bevolkings, waarop die Grond· 
wet van die Unie deur die 
Nasionale Konvensie gegrond is 
en wat deur die Parlemente van 
die samestellende kolonies goed
gekeur is, en wat bevestig is 
deur die praktyk van die Parle
ment en die plegtige verseke
ringe van hierdie Raad; 

,Keur die beleid van die 
Regering af om die bestaan
de Parlemenrere regte van 
hierdie bevolkingsgroepe af 
te skat of te verander son
der 'n regstreekse en onbe
twisbare mandaat van die 
volk van die Unie en 'n meer· 
derbeid Yan twee-derdes in 
die parlement soos bepard in 
die Yerskanste artikels van 
die Grondwet; 

INTERNERINGS 
SONDER VERHOOR 

straat is en volkome op hoogte 
is van sake betreffende die regs
pleging, homself nooit afgevra 
het of diegene wat beskuldig 
word, nie dadelik 'n kans moet 
kry om hulle onskuld te bewys 
nie. Hierop het hy verklaar dat 
die persone wat die beskuldi
gings nagegaan het redclikc ef!r
like mense was. 

kol. Stanford verklaar dat daar 
geen getuienis teen spoorweg~ 

polisie was nie al klink dit ook 
tantasties. 

Die polisie-amptenare is gein
terneer omdat bulle name voor· 
gekom bet op 'n naamlys wat 
deur die S.J.'s sou opgestel ge
wees bet. Net vier of vyf van 
die spoorwegpolisie is later in 
die kampe aangehou terwyl die 
res vrygelaat is nadat hulle ver
klaar het dat hulle name sonder 
hul toestemming op die lys ver
skyn het. 

,Keur dit af dat d ie beslis
sing Yan die volk in die aan
staande Provinsiale verkie
sings aanvaar word as goed
keuring Yan bierdie beleid, 
aangesien sodanige misbruik 
van die Provinsiale stelsel op 
sigself 'n skending van die 
gees en doelstellinge van die 
Grondwet sal wees: 

Getuienis dat lede van die 
spoorwegpolisie tydens die oor
log gei'nterneer is en daarna ios
gelaat is omdat odaar geen gei 
tuienis teen bulle was nie, is die 
afgelope week afgele voor die 
Kommissie Yan Ondersoek na 
Griewe van Spoorwegamptenare. 

Die Kommissie bet kol. A. A. 
Stanford, hoof Yan die Spoor
wegpolisie Yanaf 1938 tot 1 944, 
ondervra en daar is ook getuie
nis afgele oor die wyse waarop 
nuusdraers inligting verstrek het 
oor die bewegings van spoorweg
amptenare wat onder verdenking 
gestaan bet. 

Uit leggers wat voor die Kom
missie Yan Onclersoek gele is, 
bet geblyk dat ene Marais wat 
nuusdraer was, skuldig beYind 
is aan meineed. 

BONDER VERHOOR 

Na aanleiding hiervan het die 
voorsitter van die ondersoek
kommissie aan kol. Stanford ge
vra of daar nie 'n moontlikheid 
bestaan dat onskuldige mense as 
gevolg van Marais se verkla
rings benadeel is nie. Getuic het 
gevoel dat dit wei moontlik is. 

Aan kol. Stanford is voorts 
gevra of hy, wat oud-magi-

GEEN GETUIENIS 

Baie min van die Spoorweg
polisie was ,lojaal" tydens die 
oorlog, het getuie verklaar. Op 
vrae waarom daar uitsonderings 
gemaak is met die herr-anstelling 
van gewone spoorwegamptenare 
en spoorwegpolisie na hul lOS· 
lating uit die interneringskamp 
(gewone amptenare is na los· 
lating nie teruggeneem nie), het 

Kol. Stanford bet die kommis· 
sie meegedeel dat amptenare nie 
die reg Yerleen is om sta ppe te 
doen teen persone wat Yalse ge-t 
tuienis teen bulle afgele bet nie 
omdat die name Yan die nuus
draers nie geopenbaar is nie. 

• 
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Keuse Tussen Afrikaner
Of Gesuiwerde Regering 

Gedurende die afgelope 
paar maande was die politieke 
situasie in ons land vloeibaar 
en allerhande venvagtinge is 
1~ekoester en bespiegelings ge. 
maak. Dit bet egter nou 
duidelik geword dat die be
staande politieke situasie be
vries is tot minstens na die 
provinsiale verkiesings. 

Die Herenigde Party en sy 
parlementere bondgenoot die 
Afriknnerparty bet geen ooreen
koms bereik ten nanslen van die 

Wetgewende 
Program 

Die regering voel bekommerd 
oor <lie toename van Kommu-1 
nisme in Suid-Afrika en oorweeg 
stappe om dit teen te gaan, bet 
die Goewerneur-generaal, mnr. 
G. B. van Zyl, met die opening 
van die parlement aangekondig. 
Hy bet ook verklaar dat die 
regering deur middel van ad
ministratiewe en wetgewende 
maatrei:Hs uitvoering wil gee aan 
sy apartheidsbeleid. 

WETGEWING 

Daar is ook aanduiding gegee 
van die wette wat gedurende die 
sitting ingedien sal word. 

Die maatreels sluit die vol
g ende wetgewing in: 

Wysiging van die Zuidwest
Afrika Konstitutie Wet, 1925, en 
voorsiening van parlementere 
verteenwoordiging aan die ge
b ied in die Unie-Parlement. 
Maatreels om kommunisme te 
bckamp. Die instelling van 'n 
bevolkingsregister. Verbod op 
gemengde huwelike. Stigting 
va n werkkolonies. Beheer van 
huurgeld van wonings en sake
persele. Wysiging van servitute 
op staatsnedersettings. Voor
siening van addisionele middele. 
Wysiging van die Werkloos
heidsversekeringswet. W e t
gewende en administratiewe 
maatrecls om uitvoering te gee 
aan die apartheidsbeleid van di~ 
R egering. 

Provinsiale verkiesings nie. Nie 
nlleen is geen ooreenkoms bereik 
nie, maar die weiering van die 
H.N.P.-leiding om A.P.-jkandi
date te ondersteun, bet die A.P.
leiding gedwing om die party 
nan die verkiesings te onttrek. 
Die gevolg is dat die H.N.P.
Iede hierdie verkiesing maar 
alleen na die stembus sal moet 
gaan ! 

VERSKANSDE KLUOSULES 

Omdat daar geen samewerking 
tussen die H.N.P. en die A.P. 
by die provinsialc verkiesings 
is nie, het sommige mense die 
vrees gekoester en andcr die 
hoop getroetel dat die H.~\.P. 

die parlementere samewerking 
met die A.P. ook sal verbrcek. 
Hterdie moontlikheid is versterk 
deur die uitlatlngs van die 

POLITIEK IN O£NSKOU i 
DEUR WAARNEMER i , .................... ~ 

H.N.P.-leier dr. D. F. Malan en 
die onderleier, min. J. G. Stry
lom dat wetgewing ingedit>n 
gaan word tydens die parlement
>itting om die verskansde klou
mles van die grondwet te wysig 
met die party se gewone meer
derheid. Hierdie uitlatings is 
deur dr. M:alan, min. Strydom 
en ander leiers gedoen nadat 
min. Havenga sy beleid, dat die 
verskanscle klousules alleen met 
inagneming van die volkswil 
gewysig kan word, neergele bet 
op sy party se kongres op Brak
pan. Die H.N.P.-leiers kon ge
volglik baie maklik die same
werking met die A.P. verbreek 
deur cenvoudig die A.P. se be
leid te ignoreer en voort te gaan 
met hul voorneme. 

KAAPSE DRAAI 

Ek verneem nou egter dat die 
H.N.P.-leiers nie gereed is om 
voor die provinsiale verkiesings 
ook die parlementere samcwer-

king met die A.P. te vcrbreek 
nie. Daarom sal dr. 1\lalan 'n 
Kaapse draai om die kwessie 
van die verskansde klousules 
gooi. Of hy weer aan bierdie 
kwessie sal raak sal uitsluitlik 
afhang van die uitslag van die 
provinsiale verkiesings. 

(Wanneer hierdie artikel in 
druk verskyn sal my lescrs 
reeds weet watter kaapse draai 
dr. Malan gegooi het, want sy 
antwoord op die Opposisieleier 
se wantrouc mosie sal dan reeds 
bekend wees). 

Die posisie is dus duidelik. 
Daar bestaan nog parlemen
tere samowerking maar pro
vinsialeraadssamewe•·king Jle
staan gladnie. 

SONDER AFRIKANERPARTY 

Dit is baie duidelik dat die 
voortbcst::an van die parlemen
tere samewerking tussen die 
H.N.P. en die A.P. van die uit
slag van d ie provinsiale verkie
s ings afhang. Indien die H.:N.P. 
klinl<ende oorwinnings by die 
provinsiale Vl'rkiesings behaal 
sal dr. l"'alan ongetwyfeld die 
Parlement ontb!nd ten einde 'n 
nuwe parlementere verkiesing 
te veg - sonder sy huidigr 
bondgenoot, die Afrilmncrparty. 
Indien aan die ander kant, die 
H.N.P. swak vaar by die Pro
vinsiale Verkiesings sa! dr 
Malan ongetwyfeld nouer same
werking met min. Havenga soek 
By die vrovinsiale verkicsin~ 

1>al nasionanlvot>lende kieser~: 

derhelwe moet besluit of built> 
voortaan 'n gesuiwercle H.N.P.
regering wil he en of bulle 'n 
verteenwoordigcn<le Afrikaner
regering, wat min. Havenga en 
sy vriende insluit, verkies. 

VERENIGDE PARTY 

D ie toekoms van die Ver
enigde Party bly nog steeds af
hr.nklik van twee eksterne fak
tore waaroor die V.P. as so
danig geen bcheer hct nie. Die 
eerstc faktoor g eld die vetcraan· 

(vervolg op bl. 5, kol. 1) 

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in . . 

KLAVIERE. 
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HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as alle 
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Hfgenl. Rousseau Tree Af 
KLEURVOLLE LOOPBAAN 

Hoofgeneraal P. D. Rousseau van die Kaapse Skiereiland 
bet die Gebiedsleier van Wes-Kaapland, dr. F. du Toit van 
Zyl, versoek om hom weens sy verswakte gesondheid te 
onthef van sy pos as hoofgeneraal van Generaalskappe Al 
en A2. Generaal Rousseau bly n(1g op sy pos as Brandwag. 

Generaal Rousseau was ecn 
van die ywerigste offisiere van 
die Ossewabrandwag. Met 'n 
kleurvolle loopbaan as krygs
man, onderwysman en sakeman 
is hy kort na die stigting van 
die Ossewabrandwag deur die 
A.K.G., genl. J. A. Smith aan-

' HOOFGENL P. D. ROUSSEAU 

gestel as hoofgeneraal, 'n po~ 
waar hy hom onderskei het deur 
sy getrouheid, en deeglikheid. 
· In antwoord op die ver.>oek 
van genl. Rousseau, het die 
Gebicdsleier van Wes-Kaapland 
J.s volg geantwoord: ,Dit war 
net lcedwese dat ek u brief van 
3 deser waarin u versoek om u 
?OS as Hoofgeneraal ncer te Je, 
)ntvang het. 

WAARDEER 

,,Ek begryp hoe moeilik u dit 
vind weens u verswakte gesond-
1eid om die werk te doen daar
'm sou dit ondankbaar van my 
.vees om, soos in die verlede, 
.veer by u aan te dring om nog 
1an te bly. Ek wil u verseker 

dat die O.B., die Kommandant
generaal, en ek persoonlik u 
werl< en ywer altyd baie innig 
waardeer bet. Daar is weinig 
offisiere wat ten spyte van bulle 
hoe ouderdom, siekte en gebreke 
wat u in die Tweede Vryheids
oorlog na verwonding oorgehou 
bet, so onvermoeid e n getrou 
hul taak verrig bet as u. 

,.Ek is ook dankbaar dat u 
;elfs nou my die versekering 
Jee d::: t u as Brandwag getrou 
?p u pos sal bly. Mag ek dan 
"lamens Gebied A u Gods rykste 
-oeen toewens en die hoop uit-1 
.preek dat u nog lank gespaar 
.nag bly in diens van u volk." 

KAAPSE REBEL 

Pierre Daniel Rousseau is ge
')ore te Franschhoek op 22 
J'ebruarie 1882. Sy vcder was 
vyle ds. P. W. Rousseau wat · 
)nder die skuilnaam ,Cefas" 
; edurendc die Eerste Taalbe
veging geskryf het. 

Nadat by hom as onderwyser 
bekwaam bet bet by in 1901 by 
die Boeremagte aangesluit en 
onder genl. Kritzinger geveg. Op 
18 Augustus van daardie jaar is 
by deur die lyf gewond en as 
Kaapse rebel op die plein te 
Molteno tot die dood veroordeel. 
Die vonnis is later gewysig en by 
is ua St. Helena verban. 

Na sy terugkeer in Suid
Afrika het hy weer begin skool
hou en het later inspekteur van 
skole geword. Na sy aftrede het 
hy hom in die sakewereld be
geef. 

Genl. Rousseau het' 'n belang
rike aandeel gehad in die Osse
watrek van 1938 en was lid van 
die komitee wat die trekke ge~ 
reel het. 

Genl. Rousseau is getroud met 
mcjuffrou Gerdener, suster van 
die Kwcekskool-professor op 
Stellenbosch. 

,,Dokumente 
Vernietig" : 

Laat 
Sachs 

,Een van die vernaamste 
recles, so nie die vernaamste 
nie, vir die moeilikhede in die 
Klerewerkersvakbond is die 
feit dat hierdie liggaam amper 
van die begin af onder die be
beer van 'n Kommunistiese 
~roep was en nog is wat as 
hoofdoel gehad het die maak 
van propaganda vir Sowjet
Rusland en die Russiese Kom
munisme", bet adv. Oswald 
Pirow verklaar toe hy die ge
tuienis gelei bet tydens die on
dersoek na die sake van die 
Klerewerkersbond. 

Die Kommissie van Onder
sock onder voorsitterskap van 
mnr. H. J. Graham-Wolfaard. 
het die afgelope week sy werk 
voortgesit. Onder meer het 
dr. N. J. Diederichs L.V. ge
tuienis afgele oor die wese van 
die Kommunisme. Hy het elf 
vcrskillende stromings in 'die 
blad en bestuur van die bond 
aangedui wat moet dien as be
wys vir die beweerde sterk ge
voel van die vakbondbestuur 
vir die Kommunisme . 

NA RUSLAND 

In Suid-Afrika probeer die 
kommunisme om die werkers 
los te maak van ander maat
skaplike instellings soos volks
verband, het die getuie gese. 
Aan hulle word vertel dat hulle 
'n klas is wat met haat vervul 

Suid-Afrika is hulle beleid die 
ekonomiese, politieke en maat
skaplike gelykstelling · van al
ma!. Omdat Rusland as baker
mat van die Kommunisme bc
skou word, word werkers van 
tyd tot tyd soontoe gestuur om 
indrukke te gaan opdoen en 
dan weer propaganda te kom 
maak. ' 

Hy bet voorts beweer dat 80 
persent van die artikels in die 
,,Die Klerewerkster'' van Kom
munistiese materiaal is en 
voorgelees uit 'n antwoord van 
Sachs in 1937 dat by 'n Kom
munis is en een sal bly. 

VER:NIETIG 

Voor die kommisie het E. S. 
Sachs verklaar dat die Klere
werkersbond nie van plan is 
om <lie <lagvaarding van die 
I<Ommissie dat dokumente te 
voorskyu gebaal moet word, t~ 
dwarsboom nie, maar dat alles 
gedoen sal word om die 1\finis
ter van Arbeid en die regering 
te beveg. 

Hy bet voorts gese dat die 
kantoor te klein is en dat b y in 
die afgelope twee jaar dikwels 
dokumente laat vernietig bet. 
Sommige van die dokumente 
kan miskien nog gevind word, 
maar daar is 20 kaste met 5000 
Hiers wat deurgesoek moet 
word. 

l!.;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;::;ll ~ is teen die besittende klas. In Die ondersoek duur voort. 
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BRITSE RYK KRY 
NUWE DOMINIUM 

IN AFRIKA 

SAL NIE STEM 
Difl Afdt>linJ!Iix'!ltuur van 

die A.l•. In d ie' klc!<llfdt'ling 
Bethul-;\llddelburr bet beslult 
dat bulle ni«~ ann die pro,·in
t.iale , ·trkie&in r w df'CIMem 
n ie, na Sopa beric. 

(vcrvolg van vorigc kolom) 
vorming vnn 'n verdcdigings
pakt vir Suld-Oos Asiii onder 
Ieiding van lndiC, Pakistan, Nu
Zccland e-n homsclf. 

Same)!Jlrekings nat waar:,kynlik sal uitloop op die 
foltigtlng van 'n nuwe Uritse dominium in Suidelike Afrika 
sal t~n die middel van l<'t>bruarie tussen Nlnsaland, Noord
t'n Suid-Rhodesii.• bt'gln. I>ie samekoms is bt'doel om stappe 
te bespr~k \·ir nouer aaneensluiting , ·an die drie gebiede. 
Wanneer daar tot hie rdle s ta p oorgegaan sal word, sal die 
idf'aal van Rhodes \ Crwesenlik wees. 

Die grondslng vir hlerdle 
voorgenome nouC'r nnneenskake
llng is reeds In 19411 gC'lll toe 
daar 'n Sentrale Advlserendc 
Ratd In die lewc g<'rO<'P Is wat 
gemecnskaplike probleme mocs 
bespreek en moellikhcde bcsleg. 

Oo!Ote nic m aar d it m oet ook 
dien om Brittanje weer op d ic 
been lt~ bring t-n h om as 'n 
~>ersternng;,e wt'rt>ldmag t e Iaat 
hcrry'<. 

Hierdlc nuwe hoofstuk van 
Britse imperialismc sal in Suid
Afrika nlc ongemerk verbygaan 
nic en die ontwikkelings op ons 
grcnsc sal met die g rootste bc
langstelling gevolg word. Daar 
bestaan geen redc om aan die 
• 

BETEKENIS 
VIR S.A. 

go<'ie gc11indhcld tusst·n die Unit• 
<'D sy buur~:~tatc te twyf<•l nit•, 
m11nr 'n scntr •. lr BrllH• domi
nium in Afrika, kan, g e h·n uit 
die oogpunt van Brittanjc dien· 
as te teenvoeter vir die op
komendc nasionnllsnw In Suld
Afr lka. 

Die bC'stnnndc nntun·llebcleld 
van die drie gcbh·de vcrskil 
grootliks van die rlgUng wat in 

Sm GODFREY HUGGIXS 

Suid-Afrika voorg1!Stnan word. , noorde van · die Unic 
\Vatter ultwerklng die bcleid Afrika pal hi!, is nie 
-van 'n nuwc d om inium ten maakte saak nie. 

op Suld
'n uitge-

So 'n wrtledlgingspakt 1181 
binnc- di~ \'u.-nigde volke W E't"'l 

en ~ml u itdrukking gee aan dit'l 
me nh•« ,.,m Au~ttralie dat by 
lti'Oitrnfle~t dt-t•l i!! \an Suid-Oo!l 
Allie t•n ()ut h .)' nie 'n blanke 
Oll!lt''l k nn bly ll'l by nie ook die 
gr0111 t•n ontwlkkeling van KY 
buur11t1Lte t>rkt>n nie. D ie r egc
rlng 1.:1 v11n mcning dat Australlii 
In hlerdic geval namens die 
Brltse ryk dio Ieiding vir die 
vormlng van so "n verbond moet 
nccm. Voordat daar nouer aan

sluiting kan plansvlnd sal daar 
eers verandering In die rege
ringsvorms VI\Jl die (ebi<'de 
m oet plaasvind. Hier voor sal 
die Britse regcring se verlot 
nodig wees. Dit· drle geblede 
sal waarskynlik 'n federasie 
vprm. 

H oe\\ el die g cbleclc bale ge 
meensltaplik hct, sal die ver
naam!lte strydpunt wanrskynllk 
ontsta11n oor dh• nnturellevrang
stuk aang1·sirn die bclcid van 
elke gebled in hil'rdit• opsig ver· 
skll. \Vnttt•r J)ll'k di1• nnturl'llfl 
in diP nuw1• hui.,houding snl in· 
nf'E'm lUll wa1nr"k ynlik beinvloNI 
w ord dt-ur die bt•lpi:l v·an Suld 
Rhodl''iie wnur ' n groot uuntal 
naturellt" rN'dN Jtl'k walifi!>t'er bet 
us llll'mJer~•~:-tigdes. Laasgenoem
de gebied 11nl waarskynlik we<"ns 
sy grot r r mute van ontwikkC'ling 
'n r root de<-1 dra van diC' Clnan
sH!Ie lastc van die dominium. 
Dit is ook waarskynlik dat sir 
Godfr<'Y Huggins, ecrstc mini· 

Noord En Suid Wil 
Militere Pakte 

Teen Rooi Agressie 

Dlc Kommunistiese suksessc 
In Chinn en sy indringing In die 
Suldellke Stille Oseaan sal 
wanrskynlik daartoe bydra om 
die pakt tc verhaas. Danr word 
IM'riJ dat dr. Ht-rbf'rt Eva tt, 
mini11tt> r vnn buitt>lnnd~;e 1\llke e n 
mnr. C"hifley, C('Nte mini!Oter 
van Au!>t rami, a lbei glo dat die 
\eil iltht' id va n die dt>mokrn11ie in 
!hturdie rewe!Ote gelf'e i!l in die 
~oteun \ 'UD 'n , ·rie nd!lkllplike In
d ie. Hiervoor maak bulle staat 
op die medewerking van Pandit 
Nt•hru wat een van die manne 
moet wees om H.ussirse ultbrci
dlng teen te gnnn. 

J)r. E vatt is ook nm mening 
dnt Amerika be1;it m oet n eem 
\'1\ll Caroline-, 1\lur11h all- en 
& rccn-eila ndc t' n d lt beman as 
dt't'l , ·an d ie ' t>rdedic inr spla n 
in die Suid-Oo~tte. 

• ster van Suid-RhodcsW, die voor
sitter van d!c konfcrensie sal 
wccs. 

Bcnewens hicrdic ontwlkkc
Jings wat voor die dcur stann 
Is danr ook g<"rugtc dat ., 
f<'derasie tussen Kenih, U£'anda 
t'n Tanganjika aan die broci Is. 
Hierdie berigte word nic ontken 
nie maar is tot dusver nlc 
r mptclik bevestlg nlc. 

Dir nuwe ontwikkcling in 
Afrika hang nou snnm met die 
lntensiewe ontglnnlng vnn dil. 
gcbicd onder Britse !riding en 
waaraan jaarlikH mlljo<•ne ponde 
spandecr word. Nit• ull t•en mo.-t 
b ierdie nuwe gl'biNI nou \t'rgoed 
vir die Brit .. t• Hrlit•M" in d it· 

l\ft>t die besef watt(lr bt>drt>i 
~ing nu~land en sy filntulit>tt- in
hou en dnt die huidiltl' skuak
"IM'I tu,.~cn Oos en \\'1'~ muur 
nl't 'n tussen!>pel i!O , ·oor die 
werklike drama, is d aar t a n!\ 

\' eldmaursknlk Montgomery, 
hoof van di fl \\'t>!lte rse Verdedi
rinsunie tu!l.,en Brittunjt>, 
F rnnkrl·k en dit> Benelux-lande. 

benewen'! dit- , ·erdedigingspnkt 
\'an Brlttnnje, F ra nkryk en die 
Be nl'lu"-ln ndl' t-n d ie Atlantil'~ 
pakt nou ook 'n verdediging~;
oorecnkom" tussen die Ska ndi
na wit>se Jande in wording tl'r
WJI Au!ttrulie bf'sig is om voelt•rN 
u it t e ~toot \'ir ' n verdediging>tt-

DEFTIOE "KR\ I'I'AI'U :R - ~lr u Pf'........,IU.to koiTftlpoa<l-. o f • lr 
klfltn Jll't'WotJir• aan u •Tifl>de. D lt kee .. mill - IIJt 

brtrkrn eo H',.l. :'\eUJH Hrpak In aaatrekllke dose. 

* ,E~ert011 Wou•." llg blou papler - vir alledaagse 
~ebrulk (met bypauende koeverle) • • • • • • • • . . . . 3/- Pf'' d._ • 

.,Pelt'nba rs 11130," 111 blou or grya papltr. Die regte 
paplu vir uatnod lglnp eo bed&oldoca (met bypaaaeode 
koevertu •• , • • • • • • . • • • • • • • • . .. .. .. 6/ - pu dOOIJ • 

.,l'orri&a l\la ll ," ulttl'll lm&akvolle papler In Wit, Grys, 
Blou o r Brulo - vir peraooollke praeoljle• (met 
bypeuende konerte) . . . • • • • • • • . . . . . . .. 11- Pf'' doo.. 

BESTEL \'AX: 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Teletoon 2-'7071 - Groote Ke rkgebou - KAAPSTAD * ALLr: SKRl'I'BEilOt;FTt:S 

BRILLE 
B riDe a ooprq ee voorallrll vtr brUle aa ou. 

GOEIE WERK T~ BDJ,JKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker-Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

1\laitJandstraat, BLO~IFONTEIN. 
BeeoM ou of llkrJf om BeMDdeltaede. 

pa kt tu~>Nt'n h om •wlf, ~u-Zee

lnnd, Indlc 1111 l"nkh•t u n. 
Tydcns dl<' •·<•rst1• groot debnt 

van die pns v••rkosc Rlksdag 
van SwC'de hct die lciers van 
aile partye saamgestem dat danr 
'n nouc mllltllrc pakt tussen die 
Skandlnnwi!".1c Iande moet wees. 
HiC'l"dlc ~sprc.kings het plaas
gcvind In die Jig van die snmc
spreklngs tusscn Norwc1i en 
S\~<"dc en wnnr In bcglnsel reeds 
oorccngckom is vir hierdie pll.kt • 

Swede ht·t IM'Inng rike to.-ge
wings In h it- rdil' \torhund gl'dot-n 
<h ur ur t .. sit•n van .. y tra<li
"ionf"le Ul'ulrnlt• bouding. Swede 
het die boudlng lngen<"cm dat 
hy berl'icl Is om tot "n bond toe 
tc tn·~· maar dnt Grocnland, 
Spitsbergen en Jan Mnyen
lvnd nlc danrby betrokke moct 
w<·!•s nle. 

Nn lang bcsprckings hct 
Noorw1•il to<'g<"stcm om ook tot 
hlcrdiP V('rdedlgingsliniJ' toe te 
trN• mnnr op voorwanrd1• dnt 

Pandit ~~·hru .. Am.tralie 
wit HY hull) irarOt'p. 

wapens uit V.S.A. voorsien word 
en dat daar ten minste ook 'n 
sekere mate van waarborg van 
die Atlantlcsc pakt moet •wecs 
in hicrdle vcrbnnd. 

Swede i!i t•gte r n ie te n 1'\llllltf' 
daan-un om toe te tree tot ' n 
groot mugblok n ie en \Oijtens 
politil'k e \\ llUrneme!"' r enif't die 
re( erlnjt ditl 11te un \'an die \ 'Oik 
in hierdle opsir. 

AUSTRALU~ 

Die Australicse buitelandse be
leld hou tans rekening met die 

(vcrvolg in volgcnde kolom> 

, Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt-sigarette lyk goed, voel 
goed, smaak goed en rook goed. 

Vir jare reeds is die uitsoek-tabak 
wat nou in Rembrandt-sigarette 
gebruik word sorgvuldig weggeta 
om te verouder want net soos 
wyn bet tabnk ouderdom nodig 
om tot volle rypheid te kom. 

Daarom bet so baie rokers oorge
slaan na 

1\001 VII\ lONe GIIOEN VII\ ONGEKURK 

,Die sigaret wat u altoos graag wou rook " 

AA.9 
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DAAR IS GEEN 
ONTVLUGTING NIE 

Die verbouding tussen die nasionaalvoelende organi
sasies in ons land word ongelukkig op bierdie stadium nie 
gekenmerk deur onderlinge vertroue e~ wedersydse barte
likbeiQ. nie. Trouens die blote feit dat daar nog van 
verhoudings gepraat kan word, is te danke aan die 
nasionale pligsgevoel van een man, min. N. C. Havenga, 
die Ieier van die Afrikanerparty1 wat gelukkig 'n sleutel
posisie in die landspolitiek beklee. 

Indien verboed wil word dat die bestaande verboudings 
versleg en indien die voet op die pad na beter verboudings 
gesit wil word, sal nie aileen die leiers nie, maar ook die 
volgelinge met die grootste eerlikbeid moet optree. 

DIE VOLGELINGE 

Ons wil in bierdie verband 'n woordjie tot die 
volgelinge rig. 

lndien u (1) die vertroebeling van die verhoudings 
tussen die nasionaalvoelende organisasies betreur en 
(2) gretig is om dit op te klaar, vereis gewone gesonde 
verstand dat u begin met die volgende t'\vee stappe: 

(1 ) 

(2) 

'n Eerlike ontleding van die oorsake van die ver
troebeling, en 
'n vasberade eis dat die oorsake van die vertroebe
ling verwyder word. 

Wanneer u die oorsake nagegaan het sal dit baie 
oneerlik wees as u sou weier om dit wereldkundig te maak 
omdat dit miskien u party sal skaad of u kandidaat van 
stemme sal beroof. Eweseer sal dit beslis van papbroekig
heid getuig wanneer die moed u ontbreek om die eis vir 
die verwydering van die oorsake van die vertroebeling aan 
die regte adres te rig. 

DIE OMSENDBRIEF 

Afrikanereenbeid kan aileen gedien word deur 'n 
eerlike ontbulling van die oorsake van Afrikanerverdeeldbeid 
en 'n manlike klag teen die bewerkers van daardie verdceld
beid. 

Ons wil by die volgelinge van al die nasionaalvoelende 
organisasies sterk aanbeveel om, in bul ondersoek na die 
oorsake van die buidige slegte verboudings, baie noukeurig 
die omsendbrief van die Afrikanerparty te lees wat in 
hierdie uitgawe verskyn. 

Daaruit tree die oorsake van die verslegting glasbelder 
te voorskyn, nl. (1) die weiering van die H.N.P.-leiding 
om 'n A.P.-kandidaat te ondersteun wat lid van die O.B. 
is - wat ongehoorde inmenging in die buisboudelike sake 
van die A.P. beteken; en (2) die weiering van die H.N.P.
leiding om die volwaardigheid van die A.P.-bondgenoot in 
die Vrystaat te erken - wat die dun end van die wig van 
totale miskenning van die bondgenoot is. 

GEEN ONTVLUGTING 

Die volgelinge van die H.N.P. sal bierdie feite in die 
oe moet kyk - al is dit ook vir bulle onaangenaam. En 
bulle sal moet kies tussen samewerking met mede-Afrikaners 
en bul leiers se beleid van vyandskap teen mede-Afrikaners. 
As H.N.P.-lede samewerking kies, moet bulle ontbou dat 
bulle nie Ianger bulle leiers mag toelaat om met die plat
hand die Afrikanerparty tru te druk en met die vuis die 
Ossewabrandwag in die gesig te slaan nie. Indien H.N.P.
lede laasgenoemde optrede van hul leiers oogluikend verdra 
dan kies bulle outomaties vyandskap met hul mede
Afrikaner. 

H .N.P.-Iede - en ook H.N.P.-vergaderings - moet weet 
dat die keuse tussen samewerking met mede-Afrikaners of 
vyandskap met mede-Afrikaners nie ontvlug kan word nie 
- ook nie tydelik deur 'n mosie nie. In die jongste tye 
is daar toenemende getuienis van pogings tot hierdie soort 
ontvlugting van die werklikheid. 

Op 'n H.N.P.-vergadering in 'n Transvaalse dorp het 
H.N.P.-lede onlangs 'n mosie aangeneem waarin 'n beroep 
gedoen word op die regeringspartye om, soos in die 
algemene verkiesing, saam te werk in die provinsiale 
verkiesings. 

Hierdie soort mosie wat die oorsake van verdeeldheid 
ontvlug, sal nie eenheid bewerkstellig nie. 

DIE EERLIKE MOSIE 

Ons wil graag by H.N.P.-vergaderings die volgende 
mosie aanbeveel: 

,Hierdie vergadering van H.N.P.-Iede verwerp geheel
enal die H.N.P.-Ieiding se beleid van diskriminasie teen die 
lede en boonop teen die amptelike kandidate van ons 
bondgenootparty wat ook lede van die O.B. is, en betreur 
die weiering van· die H.N.P.-leiding om volwaardige 
erkenning 'aan ons A.P.-bondgenoot te verleen." 

In aile beskeidenheid wil ons aan die hand doen dat 
sodanige mosie voorgestel word deur 'n H.N.P.-volksraadslid 
of bestuurs lid wat op 26 ~lei van verlede jaar met die O.B. 
- en in sommige gevalle ook met die A.P. - 'n eerbare 
saamwerkooreenkoms aangegaan het. 

DEMOKRASIE SONDER 
VRYHEID VIR DUITSLAND 

Felle Klag Teen Besetters 
Die poghigs van die Amerikaners en Britte, in medewerking met hul 

bondgenoot Rusland, om Duitslallld in die gees van die Potsdambesluit 
weer ,demokraties op te voed", het slegs die teenoorgestelde uitwerking 
omdat die besetters in hul poging om demokrate van die Duitsers te maak 
van dieselfde ondemokratiese en nog erger metodes gebruik maak as waar
van hulle die Duitser s beskuMig. 

Hierdie feite word gekonstateer deur Ralph Franklin Keeling in sy 
werk ,Gruesome Harvest" waarin hy uitwy oor die behandeling wat die 
Duitse volk van die besetters ontvang. Die demokrasie wat daar in Duits
land toegepas word, het geen Britse of Amerikaansc agtergrond nie, maar 
is 'n getroue weerspieeling van die Russiese opvatting van demokrasie. 

Die skrywer wys daarop dat 
die besluite van Potsdam inbou 
dat dit alleen uitgevoer kan 
word as daar van metodes ge
bruik gemaak word soos die 
Nazis gedoen bet en waaraan 
'n balwe triljoen dollar be,tee 
is om dit uit te wis. Die kern 
van die Potsdam besluit bou 
nie die rehabilitasie van Duits
land in nie maar onderdrukking 
en dwarsboming van berstel. 

ONDEMOKRATIES 

Om die skyn op te werp dat 
die denazifikasiehowe demokra
ties is, is besluit om die saak oor 
te laat in die hande van Duitse 
vervolgers. Hierdie masjienerie, 

Rusland besig is om Duitsland 
oor te neem, het geen reg om 
verontwaardig te wees nie want 
die handtekening van Josef 
Stalin staan bo aan die Iys van 
diegene wat die ooreenkoms 
onderteken bet. Die Russe bet 
daarom net soos die ander 
moondhede die volste reg om 
die vae terme van die ooreen
koms te interpreteer soos bulle 
wil. Toe daar verklaar is odat 
Duitsland , gedemokratiseer " 
moet word, is daar nie omskryf 
wat met demokrasie bedoel is 
nie. Die Russe bet daarom die 
volste reg om onder demokrasie 
kommunisrne te verstaan aange
sien .rlit volgens bulle die enig
ste ware demokrasie is en alle 
ander regeringsvorms Nazisme se Keeling, is tans in die hande 

van Kommuniste en Marxistiese 
Sosialiste en is net s6 min ver- is. 
teenwoordigend van die Duit
sers as wat die Nazi Quisling, 
verteenwoordigned was van die 
Noorweegse volk. 

DENAZIFIKASIE 

In verband met die denazifika
sie maak Potsdam ook voorsie
ning dat aile Nazis vervang 
moet word deur ,.persone · wat 
deur bulle politieke en morele 
kwalifikasies in staat sal wees 
om bystand te verleen in die 
ontwikkeling van demokratiese 
instellings in Duitsland". Maar 
die besluit het ook nie neergeHi 
wat ,demokratiese instellings" 

,Ons militere regering is enig
iets behalwe demokraties, be
halwe in die Russiese sin. Aan 
die hoof daarvan staan goed op
geleide militere persone, be
kwaam om militere take en be
vele uit te voer wat uit Washing
ton afkomstig is en opgestel is 
deur politiei en persone wat ag
ter die skerms beweeg. In plaas 
van 'n demokratiese liggaam 
verteenwoordigende van vrye 
Amerikaners, is bulle persone 
wat bevele neem en bereid om 
dit uit te voer . . . In hierdie 
opsig is bulle identies aan Hitler 
se lojale hiargie van skerpreg
ters." 

Die brutale optrede van die 
jong Amerikaanse soldate sowel 
as die negersoldate het nie by
gedra om die agting vir die de
mokratiese Amerikaners te Iaat 
toeneem nie. 

DIKTATORS 

Die militere word bygestaan 
deur 'n aantal amptenare wat 
in Amerika 'n mislukking was of 
wie se lewens deur die oorlog 
verwoes is maar wat nou boer 
salarisse trek as ooit tevore. Die 
meeste van bierdie amptenare 
het geen kennis van Europa of 
van die Duitse agtergrond nie, 
skryf die Amerikaanse joernalis. 
Die militere wat aan hoof van 
sake is, glo dat daar so min as 
moontlik staatsinmening in die 
sakewereld moet wees, maar pas 
dit nie toe in Duitsland nie. 
, Hoewel bulle bereid was om 'n 
oorlog te veg om 'n diktatorskap 
te vernietig, is bulle bereiod om 
seU as diktator op te tree en 
bulle voer bebeer oor die lewe 
van elke Duitse ind~vidu. Daar 
gebeur niks sonder bulle toe
stemming." 

Die opdragte van die Potsdam 
besluit kan aileen uitgevo~r 
word deur mense wat 'n lang 
ondervinding het van diktator
skap omdat die gees daarvan 
heeltemal vreemd is aan die 
Amerikaners. Vir die Russe, 
met bulle lang ondervinding 
hiervan, is die uitvoering 'n 
maklike taak. 

Die ondersteuners van Pots
dam wat ontevrede is omdat 

is nie. 
Vir die Bolsjewiste gaan poli

tieke demokrasie en ekonomiese 
demokrasie hand aan hand. Met 
laasgenoemde bedoel bulle eint
lik die vernietiging van privaat 
ondernemings en besit van pri
vaat eiendom. Wat die Ameri
kaner ken as vrye onderneming 
is vir bulle faseisties en voor
standers van privaat eiendom 
is faseiste. Denazifikasie vol
gens die Russe is dus die uit;. 
roeiing van demokrasie soos die 
Amerikaners dit ken en die 
daarstelling van Kommunisme 
wat in bulle oe die enigste vorm 
van ware demokrasie is. 

,Toe Rusland toegelaat is om 
die Potsd:1m-ooreenkoms te on
derteken sonder om duidelik te 
omskryf wat clemokrasie is, bet 
ons in 'n gevaarlike slagyster 
getrap waaruit ons nie kan ont
snap tensy ons die ooreenkoms 
wat ons onderteken bet, repu
dieer. 

GEWELD 

,As demokrasie ons manier 
van lewe beteken, moes dit vir 
ons van die begin af duidelik 
gewees het dat om demokrasie 
met geweld daar te stel, tot 'n 
mislukking gedoem is. Ons mag 
logics gehoop het om Hitlerisme 
met Hitler-metodes uit te delg 
maar ons kan nooit hoop om ons 
manier van !ewe op daardie 
manier te laat posvat nie." 

,Ons vasberadenheid om 'n 
leerstelling met geweld uit te 
roei, is 'n repudiering van demo
krasie. Meuse wat werklik in 
vrybeid van denke glo, gebruik 
nie knuppels op 'n platform 
waar gedebateer word nie. Ons 
het Hitler verfoei omdat hy 
boeke laat verbrand het wat 
deur die Nazis afgekeur is. Dit 
is veroordeel ter wille van 'n 
beginsel. Tog het ons die be-

ginsel verbreek en Hitler se be
ginsel aanvaar deur Nazi
geskrifte te verbrand. In woorde 
het ons Hitler veroordeel, in 
dade onthef ons ons daarvan." 

Keeling gaan voort: Soos dit 
van die Duitsers verkeerd was 
om hul Ieerstellings deur middel 
van voorgeskrewe boeke in die 
skole te versprei, so is dit ver
keerd van ons om te doen. Ons 
het die Duitsers veroordeel 
weens hul perssensorskap. Tog 
doen ons diesel{de. 

Die Duitsers is veroordeel omdat 
bulle diegene wat bulle as 
vyande beskou het, vervolg het. 
Dit is as een van hul groot mis
dade beskryf. Tog het staats
sekretaris Byrnes in 'n pamflet 
'n beroep op die Amerikaners 
gedoen om nie jammer vir die 
Duitsers te voel nie. Om vir bulle 
jammer tc wees is soos om jam
mer te wees vir 'n mooi meisie 
wat moord gepleeg het, het sy 
pamflet gelui. ,Ons bet die
selfde misdaad gepleeg deur die
selfde beginsel as Hitler toe te 
pas", skryf Keeling. 

REGSPRAAK 

Die rcgstelsel wat tans in 
Duitsland toegepas word is bru
tal. Daar is drie regsliggame. 
Een vir die leer, een vir die 
verplaasde persone en een vir 
die Duitse volk. Geeneen van. 
hierlie regsliggame probeer om 
die straf by die misdaad te Iaat 
aanpas nie. 'n Voorbeeld van 
die regspraak is die van 'n 
Duitse weduwee met twee klein 
kindertjies wat tot 5 maande 
tronkstraf veroordeel is omdat 
sy in besit was van 'n dolk wat 
aan haar man behoort het voor
dat hy oor Brittanje afgeskiet 
is en deur 'n vriend aan haar 
oorgedra is. Hierdie soort von
nisse, se die skrywer is geen 
uitsondering nie maar tipies van 
die ,regspraak". Hierdie soort 
,demokratiese geregtigheid" laat 
die Duitsers sidder. 

SWARDfARK 

Terwyl die Amerikaners as 
bevryders gekorn bet om demo
krasie te predik bet bulle 'n 
plutokrasie daargestel en is seHs 
swartrnarkbedrywighede nie be-i 
nede bulle nie. Terwyl die Duit
sers verbonger en in sakke ge
kleed gaan, leef die Amerikaners 
weelderig en gemaklik. Die 
Amerikaners bly in die beste 
buise waaruit bulle die Duitser s 
gejaag bet. Hulle gun hulself 
maaltye drie maal so groot as 
wat bulle aan die Duitsers gee, 
terwyl verplaasde persone twee 
maal soveel as die Duitsers kry. 
As ons aan die Duitsers se dat 
daar 'n voedseltekort is, moet 
bulle noodwendig dink ons Jieg 
of moet dink dat ons leeus is 
deur so 'n groot deel voedsel te 
neem terwyl bulle en bulle kin
ders verhonger. 

As die Amerikaners ooit demo
krasie aan die Duitsers wil leer, 
sal bulle baie anders te werk 
moet gaan, aldus die skrywer. 
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Wou 
lnlaat: 

Kommunis rsoos Ons Lesersl 
Hou 0.8. Uit Dit Sien 

,.Geen Soetkoeketer," Kaap
stad, skryt: 

Wat moet ek nou daarvan 
s~! Toe ek my koerant oop
maak lees ek dat die Kom
munis Sam Kahn nie twee voor
stellers vir sy inswering in die 
Volks raad kon kry n ie. Ek bet 
lekker gekry e n gedag : die 
goele ou parlement gaan nog 
op sy oudag 'n ding regkry; by 
caan met sy baalsa!Jke vol reels 
nou 'n Kommunis uitgesluit 
hou ! Sam Kahn sal ni~ s itting 
kan neem nie, want hy k ort 
twee voorstellers en by b et net 
een! Maar wat lees ek toe? 
Daar staan dlt dat die twee 
hoofpartye, d .w.s. die H.N.P . en 
die V.P., ooreengekom bet dat 
as die Kommunis niemand kon 

POUTIEK IN 
OENSKOU 

(vervolg van bl. 2, kol. 3) 
Ieier van die V.P., genl. J. C. 
Sm uts. Sola nk by Ieier bly sal 
die party vir alle praktiese 
doele indes die huidige status 
quo kan handhaaf. Sodra by 
egter u ittree en nie meer Ieier 
is n ie sal die V.P. op die kruis
pad te ~;to.an kom. 

Dan sal die tweede faktor 
hom laat geld, nl. die politieke 
situasie op daardie stadium. 
Wanneer die V.P. een van d ie 
tlae op d ie kruispad te staan 
kom sal die koers wat hy in
slaan afhang van die paaie wat 
besklkbaar is, maar die moont
llke al te rnatiewe vir die party 
sal bepaal word deur die aard 
van die politiek e situasie op 
daardle stadium. 

Daarom is dit vir d ie Afri
kaners, terwille van die VP.r
brelding van nasionale begin
sels en ideale, van alles oor
hecrsende belang om met me
kaar saam te werk; en om onder 
gcen omsta ndighede op hierdie 
stadium met mekaar te baklei 
nle. Want aileen deur sauw 
te werk kan d ie na!lionaalvoele n
des die inisiatief behou en ge-
volgllk enige toekomstige poli
tieke situas ie bepaal. 

Is Medisyne 
Noodsaaklik 1 
Die Natuurwetemkap 

,e nee! 

r~ 

l· 
Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE I ONGSTE WETEN· 

SKAPLIKE METODES 
Met Verbueade Ultalae 
GEEN fdEDI~YNE ! 
GEEN OEFENINGI!l! 

Die llardaekldpte Kwale eWII 
Die weteaallap bet uou uttr;eYtD4 d&• 
IIOdra •u b-.mette IIRMJDIIdeel altooo· 
gemau wore! van -r l!1f of ouiUiwer 
btcle, cite elute ver c!WJD. Deur cllt 
t oepa11lng van one wetenakapllke me 
toc!H bet cllt uou •u maltlUt• taU 

.-ore~. 

Dlt mau ole aaall: boe eruat l« of MD· 
lloUdencl u lrwaal Ia! ole - aelle 811 a 
cllt aa Cbronlee of onceo-Ult beatem· 
pet. D&ar Ia! boop vtr u. oeeo medl· 
11701 of oefeDJup benocllg ole. u a l 
oader letD verpllgtiDI ateau nle. Sll:ry! 
a&JJ oue en veratrelt volledlge b i80D· 

derbede ID verbaud met u ltwa&L 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
Poe.,_ 1118 - KAAPST.&D 

kry om hom voor te stt>l nie, d ie parlement die hek vir die 
dr. l\fala n 110u opstaan e n , 0or- Kommunls gesluit hou! 
11tel dat die pa r lemente re reels Dieselfde dr. 1\falan wat uit 
opgeskort word sodat dit sy pad gaan om te verboed dat 
moontlik sal wees vir mnr. drie O.B.-Iede in provinsiale 
Kahn om sy sitplek te neem raadjies s itting neem, verklaar 
e n die eed vun trou af te It\ op hom ber!'id om die parlement 
sy eentjie! uit sy pad te laat gaan ten 

Mcneer die Redakteur, e inde 'n Kommuni11
1 

in die 
begryp u! Dieselfdc dr. , Volk!!raad toe te la.at . 
Malan wat Hewer 'n verkic- Mcneer die Rcdakteur, ek 
sing oor ,blank Suid-Afrika" dink 'n Kommunis staan 
- en dus teen kommunlsme onder 'n bale groter vcrplig-
- wou sicn verlore gaan as ting om vir die H.N.P. tc 
dat ecn O.B. in Brakpan a.an stem as 'n O.B. 
die oorwinning dec! gehad En die felt dat mnr. Morris 
bet, onderneem as Eerste Kcntridge deur die binnehaling 
Minister dat by die parlemen- van sy rasgenoot op die laastc 
t ere hek u it sy skarniere sal nippertjie dr. Malan gercd het 
Jig ten cindc d it vir 'n Kom- van die uitvoering van sy 
munis moontlik tc maak om amptclike onderneming, ver
in te kom indien die reCis van ander niks aan my stclling n le. 

B.N .P. Leiers Dr a 
Volle Blaam Vir 

Skeuring-Adv. Vorster 
Die volle verantwoordelikbeid vir die breuk tussen 

nasionaalgesindes rus op die skouers van die H.N.P.-leiers 
en bulle was baie dankbaar da t bulle dit \'ir die Afrikaner
party onmoontlik kon maak om nie verder aan die provinsialc 
verkiesings deel te neem nie, bet mnr. John Vorster \·an 
Brakpan, en Hoof- en Dagbestuurslid \ ·an die A.P., op 
Elsburg verklaar. 

Die verkiesing gaan nie oor die behoud van blank Suid
Af rika nie. Dit is bloot en a ileen 'n Herenigde Party-ver
kiesing en niks anders nie. Daarom gee bulle nie om om 
mede-Afrikaners in die ge!>ig t e slaan nie. As sak e op 
9 Maart verkeel'd loop sal a ileen die H.N.P. die !tkuld 
daarvoor dra. 

Die briefwisseling tussen mnr. 
N. C. Havenga en dr. D. F. 
Malan wat die brcuk voorafge
gaan het, bcwys dat die Her
enigde P a r ty-lelding hom die reg 
a.angematig het om die Afri
kanerparty voor te skryf watter 

1\L'II"R . JOHN VORSTE R 

van sy lede kandidate mag wees 
:m wie nie. Die hooflyne van die 
plaaslike H.N.P.-orgaan (Die 
Transvaler - Red.> in verband 
met die saak, manit dit bale 
duidellk:: ,.H.N.P. Weier O.B.
Kandidate." 

WOORD GEGEE 

As kastige rede vir die ongc
vraagde inmenging word aange
voer dat die Ossewabrandwag 
ten gunste is van 'n diktatuur. 
Die O.B. het cgter herhaaldelik 
gese dat hy nic ten gunste is 
van 'n diktatuur en dat hy nie 
die Duitse nasionaal-sosialismc 
in Suid-Afrika wil tocpas niC', 
maar hom stel op die Republi
keinse grondslag van d ie Afri
kanervolk, met dieselfde soort 
volksrcgering van b.v. die Vry
staatse Republiek. 

Ek kan met .die beste wit van 
die wereld nie begryp waarom 
die H.N.P.-Ieiding weier om die 
woord van eerbare manne te 

aanva.ar. in <lie verba nd ni~, bet 
spr. gese. 

Die II.X.P . is bere id om d i<' 
r egt>r ing weer aan Smut!! te 
oorbandig net vanwee bulle 
haat tt>C'noor d ie O.B. llulle is 
gretig om d ie skuld vir die 
sk euring op die skouers van 
dr. Va n Rensburg te plaas. 
,.Is dit dan Hans \'an Kens
burg wa t die kandida te ge
weier be t? I s d it by wat op 
lUos!iielbaai, Pa.arl e-n Venters
.dorp e-n elders samewerking 
gt>wt>it•r bet?" 

D ie- be.,luit van die- A.P . om 
n ie d re-1 te neem aan die ver .J 
kiesing n if' is genee-m deur mnr. 
Ha ve nga. persoonl ik, ecnparig 
gerug .. te-un deur die A.P.-hoof
bestuur, waarvoor hy geeer moet 
word. •'n Eerbare man kan nik!! 
and!' r~; doen n ie. 

BE ROE P 

Hoekom, bet spr. gevra, moet 
dr. Van Rensburg dan beskuldig 
word dat by verantwoordelik is 
vir 'n ding waarmee hy niks te 
make;- het n ie? 

Dit is n ie nodig om sentimen
lele beroepe op mnr. Hu.ve ngu. til 
doen nie. B y bet nie die breuk 
veroorsaak n ie. Die beroep moet 
gedoen word op die H.N.P.-Ieif'r& 
omda.t bulle a ile-con vir die toe
sta nd verantwoordelik is. 

Die oorwinning is op 26 Mei 
nie deur die H.N.P. of A.P. be
haal nie, maar omdat die Afri
kanervolk eensgesind was. Dit 
help nle om te redenecr da.t 
Smuts weer aan bewind sal kom 
as d ie A.P. nie stem nie. llot•
kom moet d ie bewind da n eer 
der aan Smuts oorba ndig wor.d 
a., om d it te ''er &eker deur ~ame

werking met die O.B. ? 

Die Afr ilronerparty snl nie 
deelneem aan die verkiesing 
nie, het ad v. Vorster be!>luit. 
, E k se vir u da t u die volk 
bale beter sal .:lien deur nie te 
stem ni t> a!! wat u d it sal dien 
deur vir 'n H.N.P.~andidaat 
te stem." 

Britte Wil Gelykstelling 
Brit11e volksra.adslede wat van I Strachcy, verleen ook sy steun 

\ 'oorneme is om 'n prh·ate wets - aan die wetsontwerp. 
ontwerp tydens die huidige s it-
ting in t~ dien, wa.arvolgens alle · -----------
men~~e, a fgesien va n kleur of 
ras gf'lyk sal wee11, geniet die 
volle ondersteuning va n die 
1\ritse regering, b!'rig die Lon
dense k orrespondent van die 
Cape Times. 

Indien die wetsontwerp aan
geneem word, sal Britse hotelle 
nie meer die reg he om iemand 
te weier omdat hy nie blank is 
nie. Die wetsontwerp raak ook 
die Britse kolonies en vra 
gelyke lone vir dieselfde werk 
en dat •naturelle ook tocgang 
moct he tot die sg. .,blankc 
gcbiede" in Kenia. 

Hoewel die Koloniale kantoor 
nie die wetsontwerp amptelik 
sal steun nie, bcrig die korres
pondent dat dit sy nie-amptclikc 
steun verleen. Die Britse mini
ster van voedscl, mnr. John 

BETREUR TWIS 
Die Ossewabrandwag van 

Uitenhage en Despatch het die 
nuwc jaar begin met 'n waatle
moenfces, wat gocd bygewoon is, 
op die plaas van Brandwag L. 
J. Venter. 

Genl. W. Delport van Port 
Elizabeth wat vir die geleent
heid oorgekom bet bet gese dat 
hy en die offiJiere trots is op 
wat reeds deur die eenheid be
reik is. Spr. het ook die jongste 
broedertwis betreur en dat ons 
volk andermanl verdeeld staan 
as gevolg van 'n partypolitieke 
twis. Die Ossewabrandwag sal 
bly veg vir sy ideale en sal die 
skouer aan die wiel sit tot ops 
'n vrye Republiek het. 

DIE KIESKEURIGE MAN 
GAAN VIR SY KLERE NA 

omdat hy weet 
dat hy waarde vir 

sy geld kry. 

• 
SO PAS 'N UIT
STEKENDE SNYER 
VAN DIE V ASTE
LAND L~ DIENS 

GENEE..\1. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

Die Vriendelike Sigaret 
Hoe aan1enaam Is dit to1 om ou vriendskapsbande 

te versterk en nuwes te smee; om dan menlngs 

te wlssel onderwyl ' n mens die aangename, koel 

smaak van ' n Kommando-slga ret genlet. 

Om elke genot af t e rond, rook 

, In die Stad Rond ' 

... 

• 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 26 JANUARIE 1949 

TA.IIUW VIII ODI.&88JFIIIEEKDII: .A.DYEJITII:!riiO:Ih I p 
................. Keullcewtap: ersmenings · 

(Verlowlnc, lluwellk, ceiiOOrte, llterfgev&~, ID memoriam, celUkweu.tnr , ' • 
eua.) 1d. per woor4: minimum 2/ 6 per plulng. Voorultbetaalba&r. Vir 
llerll&llnl• 26 Pllt. &fa~. 

Ba•leleiMI•erteaalee: 
J:erllte piUIDI, 2d. per woord. VIr berbaltnp 26 Pllt. &taJas. 

lalellapld OP .,Die O.B . " (~ weeklfka): 12/8 per ~ of 8/8 per 
I ID&&Dde. Voorultbetaoalba&r. Btuur &4vertenalepl4, '-t*~llnp, • tntlkeacet4 

DURBAN HET REGERING 
• 

M TOOJI81AO (I:DIIS.) BPII., POIIIIU UU, ~ 

DRIE MAANDE GELEDE V E RLOWISG 

THERON-Al.'OPiT\ N.-<lraag atel 
ona tweetJiea, Matty, docter van Mnr. 
en Mev. P. Augustyn, en Hannu, 
aeun van Mnr. en Mev. J. H. Theron, 
hlermee aan vrlende en famlllebetrek· 
klnge bekend dat on1 verloof gerae.k 
bel op die 2~ate Duember. 

26/ 1/1B 

ALGE MEEN 

KNOPE OOBOETBEK teen 2/3 per 
doeyn vir 1/-, 64. en Sd. -crootte. 
Stuur u materlaa.l, bestelltngs en geld 
aan Mev. Pot.-leter, Bertramawec llA, 
Troyevllle, Johannelburg. 22/12/6B 

BOERMEEL 
Boermeel op one bekende ateen-meule 

gemaal 23/• plua bankkommlu le per 
100 pond aak k.m.b. !IILu lon Stoff, 
Ell.m, K.P. 12/1/TK. 

BOME, PLANTE EN SAAD 
GEEL Ll:PJENE. - Om teleur

atelling te voorkom, beotel dadellk 
hlerdle rewllde en okaara Luplene
aoort, nl. die ~teel, aoet Luptene: 21-
per pond vir 25 lb. en meer, en 2/6 
per pond vir mlnder. B~otel van 
P. o. Uya, Alex.andrawec 9, P~9\ .3 

-

ow•·-~· o-c. .... : CIIMilen&7 Wortela, 10/· 
Detroit Beet, 1!/8. AoniM : Klein Gem, 
II·: Lane Wit BOI, 8/8; Hubbard 
Oron, 8/8; PutetpapoentJie, 8/·: Tom 
Wat.on en Wonder WaaUemoen, 12/·; 
Bla&nla&l, 17/6: Karblobe Tamatte· 
M&<l, 35/-: Bulderkruia en Reliance 
Btomllool, 16/·: Spltzkopkool, 8/· per 
pond. POIVI")'. K.ll'.B. - PBEMJEB8, 
P .ll. ~Je~M~eman~boek. 

LOSIES 
LO!'n :s: Vir •n ruallge vakanale aan 

die Tulnroete, lletllke weer die hele 
jaar deur. Won<lcrllke natuurlonelc 
aan die mere naby dte aee. Knyana
omgewlng volop vta. Bllltke termc. 
Skryf aan: .,Afrikaner," p/ tJJ Ole O.B .. 
Posbua 1411, Kaapatad. 26/ l / 1B 

~IEDISY!Io'E 

ANTIGRl"S heratel gryshare tot 
natuurltke kleur. Geen kleuratof. 

Verwyder akllfen, lallt hare groet. ena. 
Gewaarborg of ~teld terup; - 15 /6 per 
bottel poevry. Kontant met beotelllng. 
BehaDdel IPlle alektM. - Dlf' ~·~•roo, 
Poebua 7569, Jobann~sbunr. 

27/ 10/Nr. (1 ) 

MEUBELS 
!IIEUBELH. - Beter meube.. teen 

bllllker pryoe. Babawaentjlea, otoot
luuTetJiea, drlewlele, linoleum•, tapyte, 
ena., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalop;ua. Meld waartn u belangatel. 
- VJMHEB-MEtJBELI!, Lancatraat 291, 
Kae.patad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radto-lngenleurs, Staalewep;, PAROW, 
verkoop en herotel Radio'• en Elektrteae 
Toeotelle. Gereglotreerde Elektrteltelta· 
aannemera. FooD 9·8431!. 

Vir die beate en dutdellkste lul<l· 
aprekerdlenate op entge plek, aeook vir 
veraterktra, luldaprekera. mlkrotone en 
parte - groot en kletnhandel - akryt 
aan: P. D. I!MtJTH RADIO (ElENR.) 
BPII., Hooratraat 287, Paarl. F~5,~Jfs 

TE KOOP 
.,ATLAS" - vracmotorbaklte, aleep

waena, druiwebakke, ena., gebou oa u 
beotellloc ; aaook cite verpakktng van 
meube ... oprtcttnc van kantoorrakke en 
-atakortlnge : die bou van houthutn 
(.,bungalow•"). In kort, eotce aoort 
boutwerk word onderoeem eo ultgevoer 
deur 'D deakundlp;e vakman. - Raad· 
pleeg NICK NJ.:.ETHLINO, LIMIJ" Grey· 
etraat, Paarl . FOOD 1%63. 

BEESTE: Opreggeteelde Jereeybeute 
ult die beate bloed en melk-rekorda. 
Koele eo veroe. - z-.an, Roberteon. 

1/12/TK 

OEDROOODE VllCGTE. - Barry
merk gedroogde vructe poageld betaald 
ID Unle, In 5 en 10 pond-kllllel. Appel
ringe 3-Diamant, 2/1: Perakea, 3· 
Diamant, 2/1: Pere, 3-Diamant, 2/1; 
Vye, • -Diamaot, 2/ 3; Prutmedante, 
60/80, 1/8%; Ro1yne, 3-Diamant. 
10~d.: Troa-Roayne, 4.-Diamant, 1/3; 
Okllerneute, 2/3; Amanclela, 1/11; per 
pond. Volledlge Pryolya verkrnbaar 
van Robertlon-Bancle .. vereotctnc. Pos· 
bua 7, Robertaon. 24/\1/TK 

OESUIKERDE VRUOTE. - Barry
merk geaulkerde vrugte, 8/6 per aea 
1 pond-pakklee or 6/3 per I! pond
klaate, poageld betaa14 In Unle. Kon
tant met beatelllng. Ona atuur ook 
geaulkerde en gedroogde vrugte ten 
beboewe vton kll~nte aan vrtende ooraee. 
Verdere beaonclerbede verkrygbaar by 
Die Robertaon-Handelaverenlgtnc, Poo
bua 7, RobertiOD. 24/11/TK 

RONDE: Van gerertatreerde ,.Wire
Hatred" Terriers, 2 paar hondJiea teen 
£3/ 3/ · per paar. (' . If. On-yv~ruot.-yn, 
Oranje Draa! l:londe-Telery, Zaatron. 
o.v.s. 28/1/ 1 

t'TESA.4.D: Van gesertlflseerde ult 
aao.d Australieae Bruin, 8 1 ·: Coppe 
King, 8/ -: vroel! Kaapse Plat. 9 /· 
en Kaapse Strool, 9/ -. Beatel dadelik 
Kango sa&dkwekers, Posbua 107K. 
Oudtahoorn. 26/ 1/ T GE.WAARSKU, S£ BLAD 

SOUT 
SOUT vir dadellke aflewering !n 

goele aa.kke. Brandwagte, om n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondersteunlng deur van my 
aout te beatel. Speslale A1 80/ . 
Sneeuwlt No. 1 70/-: Wit No. 2 
601· per ton vrygelaal. Soutwerk 
tevredenheld gewaarborg. Adres 
Komdte. !\lev. JUartle Venter, Possak 
No. X4, Arbeldsloon, BloemConteln. 

Uiteenlopende m e ning s oor die oorsa k e en betek e nls Delhi is dit beskryf as die 
van die onlus te in Durb a n waarby 129 natur elle e n I ndiers eerste vrugte van dr. Malan 
die le we gelaat h e t, is J>laaslik en in d ie buiteland g e g ee. se rassebeleid. Die B ombay 
Enersyds is preb eer om s ove el politieke v oordeel as moontlik Cronicle het gcs~ dr.t geen rege
daaruit te s laan d eur t e b e weer d at d it 'n s imptome van ring wat Suid-Afrika ooit kan 
d ie r egering s e .b eleia is, ter wyl regerin g s kringe hie rdle kry vry sal wees van verdenking 
menln g van hulle w eggew e rp het. dat hy opst oker s gebruik nie. 19/1/TK 

I!ITEENMAAKM4SJIEN1!:. - .,Kleine 
Wonder" vir die maalt van standaard 
grootte eemeoteteoe van 9 dm. x 4 5/18 
dm. x 3 dm. teen .£30, of .£20 aooder 
roetstuk. Luullae modelle teen £1! 
ek.lltra. V.o.a. Hopefleldltule. Ban 
delaoavrae word verwelkom. Om be 
oonderbede en ruuatrutea akryt aan: 
IUeiDe Wonder S teellmaiJieDe (SA.) 
.t.centlllappe, Poabua 18, Hopefleld, 
K.P. 18/8/T.K. 

TE VERKOOP 

In Brlttanje het mnr. Leif 
Egeland, die Unie se verteen
woordlger aan bevooroordeelde 
E ngeland verklaar dat dit 'n 
spontane demostrasie is van die 
n aturelle wat ontstaan het as 

Die Burger verklaar dat die 

gevolg van 
valletjie. 

IndH~rs ongewild is by die n atu
'n nietige voor- relle, en dit geld nie slegs in 

Die Man chester Guardian bet 
verklaar dat die verskriklike on
luste wys dat Suid-Afrika dees
dae baie ontplofbaar is. I n Nu-

Suid-Afrika nie maar langs die 
hele Ooskus. Die blad vervolg 
dat die Indier-kommetators 
blykbaar n ie kan besef nie dat 
die naturelle-gepeupel hulle ge-
keer het teen die Indiers wat 
bulle juis wou voordoen as die 

Yarsf011tdn • clllltrilr, Beaufort - W~: 
5,000 morge. Groot gerieCIIIle woon
hula, drle kampe, 2 wendamme, ronteln, 
wtndpomp, sterk IIOOrgat met enjln, 
tulne, omhelnlng blokstetsel. Wllger
boaeh-rtvier loop oor plaas. 14 myl 
van Merweville aan berge ae kant. 
Veld goed. Doen aansoek by: .John D . 
C"ra..-ford en Sean, Afslaera, Bus 2~. 
Beaufort-Wes. 

TE KOOP GEVRA 

V.S.A. Sal Geweld 
Met Groter Geweld 
Beantwoord: Truman 

vriende van die naturelle. .,E n 
het die Indie r-leiers dan nie ge
werk vir 'n gesamentlike front 
van aile nie-blankes teen die 
blanke se heerskappy nie," vra 
die blAd. 

GE WAARSKU 

()a motorbatteJTe en verll.oden. Ono 
betaal 3/- elk K. B. A. Stuur aan Nlek 
Neethlln&", Lady Greyatra&t, Huguenot. 
Vir meer dan 50, bel 1253, en ona 
kom haal. 8/12/TK 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karweiwerk en 
oo1c vervoer van mense tree i n 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus M - - Telefoon 9-SSM 

PARO W 

RADIOTRONICS 
(A. Per old en P. Brink) 

Vir berstel en koop van 

ELEKTRIESE APPARAAT 
<Onderneem ook y skaaberstel
werk, ankerontwikkeling en le 

van kabels in hulse en 
fabrieke) 

Boofltraat BELLVJI..I..E 
Foon tn-9114. 

WAPENS EN AMMUNISIE 
van alle soorte 

Groot voorraad .22-Gewere 

* Manie de V illlers, 
P lasa-Toiletsalon, 

Voortrekkerwe.- 10%A • 
Telefoon 98-9161 

P LUIMVEE 

PAROW 

28!8/TK 

Die Beete Firma om u PLUIHVEE, 
ETERS en ander PRODUKTE -u 

to atunr Is: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(Edm8.) Bpk. 

UOREM.UK (Poebua '71114) NewteWD 

A.V.B.O.B. 
Lykbesor gers, Grafsteena.kers, 

Berrafnlsversekeraan 

Bloemfontein -

1M Takke 

lndiers Tart 

, As on 11 d it duidelik genoeg 
s tel dat enige aanval wat ons 
veiligheid r a ak, mt•t ' n oor
weldigende m ag af geweer sal 
word, t>lll RO 'n gew a (>l'mle ann 
val waar&kynlik noolt plaawind 
n ie.'' 

So het pres. Harry T ruman, 
wat so pas met die sitting van 
die Sle Amerikaanse kongres ln
gesweer is, sy beleid aangekon
dig waarm~'e hy hoop om die 
vrede te bewaar. Hy is Amerika 
se 32e president. 

P~GRA~I 

T ruman se program is ~cur 
Amerika verwelkom: Ondcr
steuning en die verbetcring van 
die V.V.O.; finansiillc hulp aan 
dcmokratiese Iande, beginnende 
met Wes-Europa., ten einde eko
nomiese herstel ann te help; ver-
5terking van die vryheidsliewen
dc Iande en beskerming teen 
agressie; en die nanpak van 'n 
nuwe plan om die voordele van 
die wetenskaplik e en indust riele 
vooruitgang bcakikbanr te stel 
vir die verbetering en uitbouing 
van die onder-ontwikkelde ge
bicde. 

Die 80e K on gr es is enkele d ac 
gelede verda ng. Vir· Truman is 
d ie &llml't~tclllng van <li~ nuwe 

KOMMUNISTE 
VOOR HOF 

Die twaalf Kommunis tiese 
leiers va n Amerika word tans 
in N ew York \ 'e rboor op nan 
king dat bulle plnnne gesmee 
b e t om die staat omver t e gooi. 
Om sek er te mnak d at bulle 
nie on tvoer word, of d nt danr 
<lemonstras ies plnnsvind n ie, is 
400 polls lebenmptt"s op diens 
t ot tyd e n w yl die saal< afge-

Die Adjunk-kommissarls va n h a ndel is. 
P oliRie b e t die Indier-lelers In H ierdie twaalf Kommuniste 
Durba n gewaarsku dat 88 b ulle uit verskillende dele van die 
nie bulle invloed gebruik om uit- Vcrenigde State is die leiers 
tarting van naturelle deur In- van die 70,000 Amer ikaanse 
dier s te beeindig nle, die polis le Kommuniste en ontvang bulle 
aile middels sal aanwend om opdragte van die Kremlin . 
sulke dade te on:Jerdruk. Die WOnder die aangeklaagdes is 

illiam Foster, die voorbok 
waarskuwing is gerig n a aanlei- van die twaal t . Weens sy ern -
ding van rappor te wat die polisle stige siekte verskyn hy nie nou 
ontva ng be t . voor die hof nie. Onder die 

Die nnturelle-admlnistras ie in ander aangeklaagdes Is daar 
Piete rma ritzburg beweer ook dat verskeie P<'rsone wat in die 
die lndiers daar besig is om die arbeidswereld bekend staan. 
na turelle uit te tart. Die polis ie Die rcdakteur van die Daily 
verklaar dat daar by Pleter- \Vorker is ook onder die be-

k ongres 'n groot rugste un. Die 
Demokrate be t weer die b ef in 
die bande n adat bulle dlt in 
1947 m oes afgee a a n die Rt>pu
blikeine. Vana f 19SS t ot 1947, 
dertien jaa r la nk, b e t die Demo
krnte d ie volk svergndering ge
domineer. 

Die afgelope twee jaar het die 
R epublikeine buisgehou. Tru
man is van plan om baie van die 
wette wat bulle daargestel het, 
o.a. die belastingwet en arbcids
wette, te herroep. 

OPSWEPING! 
., • • • En ons lewe n ie in ' n 

pa rtylose staat en staan dus nit' 
onder die dwingelandy va n ' n 
gesag wa t m et bebulp \'an sy 
gebeime polisie 'n doole eenvor
migbeid en eenstemmigbe id af
d wing nie." Aldus skryf Die 
Burger, booforgaan van dil' 
H .N.P., in ' n b oofartikel op 21 
J a nuarie J.M9. 

Dwingelandy! Geh eime p ollsle! 
Dit k link bekend. B et ons dlt 
nie a l vantevore erens geboor 
nie? Ja, on.s bet. Want gedu
r ende die oorlogs jare b e t die 
oorlogspropagnnd is te dit tot 
vervelens-toe berhaal om b ul 
volksmassas t een die Duitsers 
op t e sweep. En riou gebruik 
Die B urg er bierdie e im;te ou 
ba ngmaaks torie om sy lesers 
t een bul mede-Afrikaners in die 
O.B. op te s weep. 

As dit nie s o tragies was n ie 
s on ' n mens daaroor k a n la g. 
1\laar sou bierdie d\\ingelandy
en - geb eime • polisie - stor ie nou 
werklik die enigste a ntwoord 
wees wa t Die B urger kan ver
strek op die u iteen.setting van 
die pa rtylose s taat wat in D it> 
O .B. van 12 Januarie 194.9 vt'r~ 
sk yn b et? T e oordeel na die 
verwese a ntwoord van Die Bur
ger m oes daardie uiteen setting 
' n onver wagt e u itklopbou gewecs 
b e t . 

Die S u idl'rl'lh'm beweer d a t die 
s ta dsr aa:t va n Durban die r ege
r ing d r ie ma ande gelede gewaar
iiku bl't da t daa r wrywing tussen 
die nnturt'lle e n I ndier s bestaan. 
,.Snke b e t so e r g geword dnt die 
NatnlRe Provins inle Uitvoer ende 
Komlh'e verlt'>lle j aar 'n ber oep 
op d r. E . G. Jansen, Minister 
van Natur ellesake, ged oen be t • •• 
Dit was verlede jaar in Oktober. 

,.Daar het die Administrateur 
van Natal, die Uitvoerende 
komitee van Natal, en die stads
raad van Durban gesamentlik 
vir dr. Jansen ontmoet ... 
Hulle b t>t d ie l'rns va n die posi
s le ge~okets - t>n· gewaarsku da t 
dil' gevOI'I tussen die Indiers en 
nntur elle ern<,tige gevolge kan 
hi>.'' 

,Die blad verklaar dat die 
komitee voorstelle aan dr. Jan
sen gedoen het om die wrywing 
te voorkom maar dat hy niks 
in die verband gedoen het nie. 

PAl\lF LE T 

Die IndH' rs het die afgelop~ 
week telegramme aan die Eerste 
Minister, Minister van J ustisie, 
Ieier van die opposisie en aan 
die naturclleverteenwoordigers 
gestuur waarin bulle protesteer 
teen 'n pamflet wat volgens be
wering deur die Suid-Afrikaanse 
Beskermingsbeweglng uitgegee 
Is, en waarin 'n vergadering te 
Zeerust aangekondig word. Die 
Indicrs beskryf die inhoud van 
die pamflet as .,hoogs ontvlam
baar en naakte en gcorganiseer
de prediking van gewcld teen 
Indi~rs." 

KO~Il\IU"NIS-TAKTIEK 

Die Natal Witness skryf na 
aanleiding van die moofd en 
doodslag: ,.Dit is on raadsaam 
om somme r gevolgtrekkings te 
mnak l'n ' n Rooi spook in elke 
gewelddaa.d t t> s ien , m aar die 
Durbanse onlust e bet die bele 
voorkom !l van ' n opst a nd wa t 
sor g vuldig bepla n is ooreenkom 
st ig die gevestigdl' Kommuniste
strategi~. In ander Iande is 'n 

,I 
DAMESHOEDE, 

m odieus en deftig, 
by 

II 

soortgelyke stclscl gevolg; d it 
het begin met 'n mindcr bel~ng.

rike ,insident' en die onluste 
het versprei van distrik tot d is-

" trik in georganiseerde groepe 
wat met die verskyning van die 
polisie opgebreek is, maar slegs 
om later in 'n ander gebied te 
herleet." Die blad verklaar dat 
wanneer mens die onluste bestu-

MOTORKISTE, veroklllende croottee. ma r ib:burg skote afgevuur Is toe skuldigdes. 
Pianka met voel! en ~ dm. dtk. d ie polis ie besig was om 'n groep I ndlen bulle skuldig bevind 

~ 
r. 

Die Modewlnke l ~ 
deer ,,kom d ie veelseggende fe it 
te \"OOI'lik)"n • . • da t bulle ' n 
ontwt>rp en m etode "erraai wat 
werklik die gcdagte laat ont
staan da t bulle nie sommer-so 
uit gebreek b e t nie." 

Geaklk vir piMJkvloere In bulteceboue tureU te tee D ' k t en boudoeletn4eo. Vir mate en pryae na e arres r . le s o e : word sal drie Qersone waar-
doeo navraar; by Nlek NeethUn.-, . Lacly Is m e deur d1e polls le afgevuur 1· sdkyn lik gedeporteer word na 
Greyatraat, Purl. Foon 12~112/TK nie. le land van bulle hcrkoms. 

PAR O W 
#54 - ~- .. ;;::,., 
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Penkop Op Kommando DIE BALLINGERS NEEM 
SITTING IN PARLEMENT 

&leegaande is die tweede deel van 'n verbaal van 
'n tienjarige seun wat sy vaderland as gewapende 
borger verdedig bet in die Tweede Vryheidsoorlog is 
ons toegestuur na aanleiding van 'n oproep 'n tyd 
gelede in Die O.B. dat verbale gestuur moet word van 
jeugdige burgers wat hul plig in die stryd om vryheld 
gedoen het. • 

Dieselfdc aand het ek op aan
bcveling van my broer na die 
plaas gegaan om die nag by my 
moeder te bly, en die volgende 
more sou die kommando weer 
baie vroeg die vyand daar in die 
omgewing van die groot laer 
probeer verras. Ek sou dan 
weer by my broer en die kom
mando kon aansluit. Dieselfde 
nag was die skoutkaffers van 
die Engelse kampe op 'n roof
tog uit en bet bulle al die per de 
in die omgewing gesteel. Die 
volgcnde more toe die dag 
breek was my vcrtroubare kaf
fer al by die huis om te se dat 
al die perde die nag verdwyn 
het. Nog voor dat my moeder 
op was, het ek my geweer er 
twce bandolierc byna vol pa
trone geneem en die veld inge
stap met die hoop om 'n perd op 
te spoor om by die kommando 
tc kon kom, maar tevcrgeefs. 

Na sonop was die Engelse 
ccnhede al reeds aan die be-
weeg en net waar mens kyk, 
was kakies. Ek ncem toe twee 
volk, saal en toom, en kos vir 

Deur 
). A. Landman 

die dag. Skaars het ek die eer
stc skuilings in die naaste ran
tjiC'S gehaal, toe slen ek reeds 
die eerste paar blitse van die 
Engelse kanonnc naby die twee
dc plaas laer af. Daar bet, soos 
ek later uitgevind bet, ons kom
mando 'n afdeling Engelse aan
geval totdat die vyand se ka
nonne opgedaag hct. Kort daar
na was die skietery meer op die 
plaaswerwe bepaal, waar bulle 
die diere doodgeskiet het. 

GEVANG! 

Ek het later in die dag laer 
afge.>ak om beter skuiling te 
vind met die twee volk nog by 
my. Dit was toe dat die Engel
se my gewaar vanwaar 'n paar 
grofgeskut op 'n hoogte gestaan 
het. Dit was 'n lang afstand, 
maar toe reen die cen born na 
die ander. Gclukklg hct die 
mceste bomme hoog oor die 
randjies getrek en daar verwoes
ting gesaai. (Die gate is van
dag nog daar tussen die klippe 
te sien). Na mecr as twee uur 
het dit stil geword maar toe kom 
'n afdcling ruitcry aangejaag. 
Ek vlug die naaste borne in wat 
nie ver van die woning af was 
nie. Binne 'n paar minute was 
die kakies rondom my en ek bet 
byna die naaste klipmuur ge
haal vanwaar ek kans gesien 
bet om my nog vir die laaste 
keer te verdedig, toe ek net van 
al kante boor: ,,Hands up!" Toe 
verskyn 'n offisier voor my op 
sy perd. Ek bet my geweer ge
hou en nie my hande opge
steek nie. 

Die manier waarop die offi
sier aan die lag gegaan het, bet 
die ander kakies tot stilstand 
gebring. Toe by merk dat ek 
nie sy vrac vcrstaan nie, roep 
hy een van die Joiners wat ook 
in kakie geklcc was. Die moes 
as tolk dicn. Ecrs wou die of
fisier weet waar die boere kom
mando beland hct wat in die 
randjies geskuil bet en of die 
dooies en gewondcs nie in die 
huis versteek is nie. Toe ek 
ontkennend antwoord op al sy 
vrae, bet die kakie begin kwaad 
word en wou weet wat so 'n 
f\nuiter soos ek met 'n geweer 
in die veld gaan doen bet. Toe 
ek hom verseker dat ek op kom
mando was bet by weer begin 

lag en my bel'eel om na 'n boom 
te skiet om hom te oortuig dat 
ek kan skiet. 

KRYGSGEVANGENE 

Die belediging was vir my te 
groot, en ek vertel hom dat ek 
beter as 'n Engelsman kan skiet. 
Dis toe dat ek na 'n hoendereier 
nie ccrs 50 tree ver mocs skiet 
want ek het gese dat ek maklik 
'n cier op 100 tree kan raak
skiet. 

Die kakies bet baie groot ge
skrik t~e die eier met die eerste 
skoot spat, en dit u it die vuis. 
Dadelik was die offisler van sy 
perd af en ek bet net splintert. 
sien lipat van my geweer en die 
bandoliere is ''an my afgepluk. 
Bif\ne 'n paar minute was twee 
Tommles met gevelde bajonette 
()m my. JUy moeder ver11kyn 
toe vanuit <lie huis en sy kon 
maar net verneem dat ek nou 
·n krygsgevangene is. 

By die huis was allcs buite en 
binnc reeds geplunder. Mens 
sien net kakies rondjaag agter 
pluimvee. Dit word sommer le
wendig aan die saals vasge
l(oppel met die koppe na onder. 
Die varke is reeds ook op die 
wcrf ult die hokke en ccn na die 
andcr word die varke met bajo
nettc vasgepen teen die grond. 
Boutc en blaaie word afgesny 
van die lewendige varkc. 

Nie te lank nie of daar ver
skyn 'n lee wa en osse en my 
moedt'r word aangese om kine 
en be<ldegoed te neem en op die 
va te klim met twee k leiner 
kinders. Mooipraat om mecr 
goed uit die huis te nt:'em bet 
niks gehclp nie. Die paar Joiners 
vloek en skel en se dat dit meer 
as gt'noeg is om te net'm, want 
die wa moet nog ander families 
gaan oplaai op die buur plafile. 

KONSENTRASIEKAMP 

Toe begin die trek na die kon
sentrasiekampe. Ek mocs agter 
die wa stap met die twcc Tom
mies op my hakke. Op die vol
gende plaas was dit dieseltde en 
so bet dit vir twee dae aange
hou. Tot drie families is op een 
ou kaal wa saamgehok. Ons 
was toe al 'n klompie gcvange· 
ncs bymekaar met 'n ou stuk 
muilwa as vervoermiddcl en om
ring dcur wagte dag en nag. 
(Die ander gevangenes is die 
more in die dik misweer van 'n 
ander dee! van die kommando 
dcur die kakies gcvang). 

Die Wakkerstroomkommando 
val die Engelse toe nog byna 
elke dag aan. Ons sien maar 
net die ambulansafdeling rood
val. Na nog 'n paar dae hct die 
kolonnes begin trek in die rig
ting van Sandspruit op kocrs na 
Volksrus. Die meeste families 
hct later tentwaens gekry wat 
van die boereplase weggeneem 
is. 

Waar halt gehou wor<l, is die 
waens met die families altyd 
boite om die kamp ver'!prei om 
te verhoed dat die boeremagte 
die kamp aanval. Kouc en reen 
op die pad was reeds toe al oor
saak van siekte. Die ontberings 
het twcc kindcrlewens gceis. Die 
grafte is op die oop vt:'ld langs 
die wapad agtergelaat. 

In Volksrust is halt gcbou en 
die families is na die konsentra
siekamp geneem. My groot
vader Kemp wat in Natal ge
woon het en 'n Britse ondc-rdaan 
was, en reeds, nieteenstaandc sy 
hoc ouderdom, na Volksrust ver
vocr was, bet deur Jniddcl van 
my mo,eder te bore gekom van 
my haglike posisie. 

Deur sy persoonlike 
geldellke waarborg bet 
hoed dat ek oorsee 

invloed 
by nr
gestuur 

l 
word, en kon ek onder sy be
skerming in die konsentrasle
kamp bly. Onder sy beskermlng 
bet ek ook die ge\\isse dood ''an 
die kampho11pitaal 'T)'gesprlng. 
Dit was 'n geval van masels en 
longontstcking. Ek sal nooit vcr
geet hoc sorgsaam my groot
moeder en my moeder was om 
die kampdoktcr en die kamp
wagte nic tc laat agterkom dat 
ek dodellk sick was. My groot
vader hct bulle glo altyd laat 
verstaan dat by my baie strcng 
behandel omdat by die verant
woordelikbeid van my goeie gc
drag moct dra, en derhalwc my 
nie toclaat om buite sy groot 
tent te bcwccg nie. 

Kort daarna is ek saam met 
ander weggestuur na 'n kamp 
in die nabybeld van Durban. 

TERUG PLAAS-TOE 

Ek het in gchcel maar net scs 
maande skooloplciding gcbad an 
my vcrdcr self gehelp. Na die 
oorlog waH dit net werk, werk, 
opbou, Wt'rk, hande arbeid van 
lig tot donker om weer 'n be
staan te kon mask. Alle11 Is 
gedurende die laaste deel van 
die oorlog nrwoes. Die paar 
oorlogsperdc was diet enigstc lc
wendc hawc na die einde van die 
oorlog op die verwoeste plaas. 
Dit was my vader en t~cc 
broers se pcrde. Hulle was on
der die bittcrcinders van die 
oorlog. Want dis nog dieselfde 
warm bocrcblocd wat in ons arc 
vloei as van die vryheidsheld 
van die Groot Trek, komdt. 
Karel Pictcr Landman, gebore 
5 Maart 1796 in die distrik Swcl
lendam en oorlcde te Uithoek, 
Dist. Kliprivier, Natal op 2 
April 1875. 

(vervolg in volgende kolom) 

Indien die geregshof die besllssing van die Jobannes
burgse kiesbeampte bandbaaf dat sen. W. G. Ballinger en 
me\'. V. M. Ballinger, LV., geen Unle-burgers is ole, en 
bulle name ole op die kieserslys geplaas mag word nle, sal 
die regering se meerder heid in die ,·olksraad met een v.er
meerder word en sy minderheid in die senaat in 'n gelykop 
verander word. Hoewel die twee pa.rlementslede van voor
neme is om bulle op hoer gesag te beroep, beteken die 
beslissing van die kiesbea.mpte dat bulle nie pa.rlementslede 
mag wees nie omdat holle name nie op die kie5ierslys verskyn 

Be-ide mnr. en mev. Ballinger 
hct verledc Vrydag toe die par
lement geopen is sitting geneem. 
Hiermee loop hulle 'n rlsiko om 
daagliks met .£100 beboet te 
word, volgens voorskrif van die 
Grondwet aangeslen die vcr-

(vervolg van vorige kolom) 
Bostaande is my oorlogserva

rlnge uit my aantekeningboek 
wat ek gedurende 1906 opgestel 
het. Ek hct nog verskillende 
dinge van die oorlog in bewa
rlng o.a. my paplcpel, mes, C'Jls. 
asook 'n perdcskoen wat deur 
'n boeresmid ln die veld ge· 
maak is. Ek bcskik ook oor 'n 
oorlogsmedalje. 

Daar bet 94,000 Engclse troepl' 
in die Driejarige Oorlog (1899-
1902) gesncuwel. Dis nie dui· 
delik of die volksvcrraaiers of 
mecr bekend as die .. ~ational 
Scouts", wat omgekom het, b)' 
daardie getal ingesluit is nie. 
Dis waarskynlik want hulleo bet 
saam met die Engelse teen ons 
geveg en bet die meeste ver· 
woestingswerk gcdoen. Hulle 
Is rooivlerk sprccus gcnoem om· 
dat die meeste van bulle, wat nie 
die kakieunivorm gcdra het nie, 
rooi bande om die arms gedra 
het. 

eiste Unie-burgerskap ont
breek. Die artikel bcpaal dat 
elkeen wat sitting in die parle
ment necm sonder die beboor
likc kwalifikasies hom blootstel 
aan straf. Hulle het vcrklaar 
dat hulle sitting ncem volgens 
regadvies wat deur hullc loge
win is. 

In die li8' van die bcslissing 
van die kiesbeampte het mev. 
Ballinger die afgelopc tien jaar 
wcdercgtelik sitting in die par
lcmcnt gcneem. Hocwcl sy dit 
onwetcnd gedocn hct, sal bier
die verskoning in die tockoms 

ic mccr steek hou nie. 

:\lnr. Ballinger het hom in
tu'!St'n beroep op sy paspoort 
waarin by as 'n Unie-burger en 
Brit11e onderdaan aangedol 
word. Dit is egtcr geen grond 
waarop by terug kan val nie 
omdat 'n paspoort uitgereik 
word nadat die aansoeker 'n 
beedigde ''erklaring gedoen bet 
dat by 'n Unie-burger is. Die 
bewyslas rus dus op die aan
soeker en nie by die staat nle. 

Wanneer sen. Ballinger nle 
mcer sitting neem as senator 
nic sal die regering en opposlsie 
ewe stcrk in die scnaat wees. 
Die voorsitter sal dan met sy 
beslissende stem die dcurslag 
kan gee. 

TerlfTyl die 
passasJel's slaap .. . 

D is byna drie-uur in die 
m6re en dit reen dat dit giet. 'n Sein langs 
die lyn deurdring die nagtelike duister 
en die Patrolman weet dat die nagtrein 
oor 'n paar minute verby sal gaan. 

Die passasiers slaap gena. Geeneen van 
huile weet selfs dat daar so ,n Patrolman 
bestaan nie, en slegs weinige is bewus dat 
daar nog baie soos by is wat dag en nag 'n 
wakende oog op die lyn hou . . . wat werk 
terwyl ons slaap . . . en wat voortdurend 
besig is om die uitrusting langs die 14,000 

myl van ons Spoorwee sorgvuldig na te 
gaan en te toets, sodat reise per spoor deur 
die lengte en breedte van die land op die 
veiligste en geriefl.ikste wyse, en dit met 
die grootste bettoubaarheid, afgele kan word. 

Dis aan hom opgedra om die baanvak 
veilig en skoon te hou. Hy weet ewenwel 
dat as die nagtrein verbysnel en by met 'n 
flits van sy lamp _goeienagse, daar net in 
antwoord daarop 'n vriendelike teengroet 
van die kant van die tteinpersoneel sal volg. 
Hulle sal weet dat alles in die haak is. 

•• 
SUID-AFRIKA.ANSE SPOORWEE 
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Valskerm-Verpleegsters 

Die belangrlkheid van 
Jugoorlogvoer ing w o r d 
tanR deur elke moondheid 
in d ie wt:rt'ld best-f. Wat 
die werklike steride van 
dit' lugmagte ,·an die 
V.S.A., Brittnnje en Rus
land ill, is ta ns nog 'n 
mllittll"f' gt'beim maar dit 
Is bekend dat daa r geen 
geld en tyd gespaar word 
om hierdie t't'nhede op te 
kna p n ie. Meegaande foto 
toon Br itse vroue wat op
gt'lei word all \ 'erpleegsters 
om val!lkermsolda te by te 
staan. Elke mediese lug
et'nheld bf>!ltaan uit 'n 
gent'eshecr , v ier susters 
en 'n aantal verpleegste rs. 
Saam dra. bulle medlese 
voorrade met 'n gewig van 
200 pond. Die oplelding 
duur 'n maand. 

Bewapening 
Van Japan 

Amerikaanse militere Jeiers 
oorweeg tans die noodsaaklik
heid om Japan te herbcwapen 
met die oog op die Russiese 
bedreiging in die Ooste. Die 
idee is dat gebruik gemaak moet 
word va n J apanse mense
materiaa l onder Ieiding van 
Amerikaanse offisiere en dat 
genoegsame bewapening toege
laat word om die hoof te ka n 
bled aan Russiese uitbreiding 
sonder dat Japan toegelaat 
moet word om self 'n bedreiging 
te vorm. Die Amerikaa nse 
posisie, so word verk laa r, is In 

_ die jongste tld bale verswak In 
§111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ die Verre Ooste. 

Wil Duitsers Aan 
Bande Le Om Mark 

Te Behou 
Ten spyte van die sorgvuldig beplande aftakeling en 

vernietiglng van Duitse fabrieke in die Britse besettlngs
gebied is daar nou tckens da t produkte gemerk ,In Dolts
land vervaardlg" tans weer op die wereldmark begin mee
dlng. Jlie'rin s len die Britse fabrikante, wat met die ver
nietlglng van Duitsland gehoop het om die wereldmark te 
verower, t ans so 'n bedreiging da t hulle die Britse regering 
versoek het om Dultse nyweraa rs aan bande te le ten einde 
Britse produkte te beskerm, volgens 'n berig uit Londen. 

Nadat die Brittc onderhandel l £6 14s. is. Die Britte voel ook 
hct met die minister van voor- bekornmerd da t Duitse ligte 
rade, is daar nou direktc vcrtoe motors en dieselmotore eer~~-

tot sir Stafford Cripps gerig om 
Britse nywcraars te bcskerm. 

Die Britsc fabrikantc vcr
klaar dat bulle weens die hoe 
produksiekostc in Brittanje nie 
met ~ie Duitscrs kan mecding 
nie omdat die Duitse produksic
koste tans baie lacr is as in 
Brittanje. H ulle \ret's dat 
Duitse produktt> "binnekort weer 
die wtlr ('ldmark 1\00 S \OOr d ie 
oorlog fila! oorheer~~. 

Brittc wat onlangs in Duits
land was, bet die vcldtog begin 
omdat bulle vcrbaas gcstaan bet 
oor die mate waarop die Duit
sers gcrulnccrdc fabrlckc weer 
aan die gang gcsit hct. In baic 
fabrlekc word daar reeds weer 
dag en nag gcwcrk. 

WERK 

Duitsland produsccr tans net 
driekwart sovccl gocdere as 
voor die oorlog. Tans staan die 
uitvoer op £200,000,000 per jaar 
en die Duitscrs probccr alles in 
hullc vcrmoe om hicrdie merk 
te oorskry. 

I n Duitsland is die lone van 
'n arbcider sowat £3 3s. per 
week terwyl dit in Brittanje 

duag vir d ie Britte 'n bedreig ing 
s~ wees. 

CHINA HYS 
WITVLAG 

• Die burgeroorlog in Ch ina 
tussen die• Kornmuniste en die 
Nusionaliste is nou besig om 
ten einde te loop te rwyl die rooi 
kolonnes oor die vlakte van 
China jaag. 

'n Beroep om wapenstilstand 
is t eeds deur die Nasionalistc 
op die Kommuniste gedocn en 
die kabinet is gemagtig om teg
niese besonderhede oor vredes
onderhandelings te voltool. 
Daar word berig dat die vredes
afvaardiging nou saamgestel 
word. 

Vir AsH~ is hierdie verwikke
lingc van ve rreikende bctekenis. 

1 .. DIE O.B." word gedrul< deur Pro 
Ecclesla-Drukkery Beperl<. Stellen
bosch, vir dle elenaars en ultgewera: 
VOORSLAG (E~.) Beperk, Groote 
Kerk-gebou • 703, P oebUI lUl, 
Kerll:pleiD, Kaapetad. 

STEUN ~ VIR HAVENGA· 
SE STANDPUNT 

A.P .-Sekretaris Oor Party Se Groei 
,Sover dlt die A.P. betref is daar gecn pro\insiale 

verkiesings nie, want die pa rty neem hoegemtamd nie deel 
aan die verkiesings nie," b et mnr. J. H. Richter, hoof
sekretaris van die A.P., verklaar toe 'n verteenwoordiger 
van Die O.B. hom wou uitvra oor die komende pro\insia le 
verkieslngs. Mnr. Richter was verlede week op 'n vlugtige 
besoek in Ka.apstad. Op 'n verdere vraag oor die moont like 
versk)'nlng van A.P.-lede op die verhoog van H.N.P.
kandidate, het mnr. Richter geantwoord dat ,'n gewone lid 
of selfs 'n parlementslid van die A.P. wat op die een of 
ander manier deelneem aan die verkiesing strydig handel 
met die neergeleg<le beleid van die party." 

'n Ieier somtyds 'n beginselstand
punt moet handhaaf, hoewel dlt 
oenskynlik teen d~ popul~re 
mcning indruis. Die toenemen
de steun wa t mnr. Havenga ge
kry b et en nog kry vir sy 
standpunt insake die wyslging 
va n die verskansde klousules 
van ons grondwet is genoeg
same bewys dat die volk op 
stuk van sak e vertroue akenk 
uan daardle Ieier wat essensUile 
beglnsels st reng handhaaf. 

Ten slotte het m nr. Richter 
verklaar dat die organisasle
masjlen van die A.P . blnnekort 
In die hoogste rat sal loop. Hy 
wil die talle voornemende lede 
van die A.P., wa t moontlik te
leurgesteld is dat in bulle om
gewing nog nie takke van die 
party gesti~ is nie, beleefd vra 
om geduldig te wees. Die 
Sekretar iaat hoop om, in die 
loop van die jaar, aan aile ver
soeke in hlerdie verband te vol
doen. 

Mnr. Richter het aan ons vcr
tecnwoordiger vcrtel dat die 
A.P. met rasse skrcdc g roei. 
Tenspytc- van die vakansic
maande is talle nuwe takke in 
die afgelopc tyd gestig. Die 
A.P . bet 'n rekord geslaa n \'ir 
vinnigt• grtWI, wa t nie ge-ewe-1 
naa r word deur 'n enkele party 
in ons la nd ~oC ge!;k iedenis n ie. 
Die ft-nomlnale groei \'Un die 
pa J;ty, meen mnr. Richter , !ewer 
onom!ltootlike bewys dat die 
party 'n noodsaakl ik e funksie 
ven·ul deur aan 'n g root deel 
\'an onfil volk 'n pa rlementere 
tuiste te bled wat andersins 

Mnr. J . H . Richter. 

geen tui11te sou gt'had bet n ie. 
Gevra oor die toekoms van die 

regerlng het mnr. R ichter ges~ 
dat afl die twee nuslonaalvoelen
de purtye mekuur se bf>staans
reg wedel'llyds erken en respek
teer, en nle In mekaar se huis
houdellke sake lnmeng nie, dit 
moontllk is vir die nasionaal
voelende de('l van ons volk om 
vir ba le jare aan oowind t• bly. 

VERLIGTING 

In antwoord op ons vraag wat 
die reaksie van die gewone kie
ser is op die stelllngname van 
mnr. Havenga dat die verskans
de klousules van die grondwet 
nie met 'n gewonc meerderheid 
dcur 'n party gewysig mag word 
nie, het mnr. Richter geant
woord dat, as geoordeel moet 
word volgens die talle briewe 
van instemming met en waar
dering vir mnr. Havenga se 
stellingnamc, dan verteenwoor-

Duitse Geheime 
Grootst·e Bate 
Die Duitse nywerheidsgeheime 

van wetcnskapllke sowel as teg
niese aard word dcur Australie 
as die waardevolstc erflating be
skou wat hy ten gevolge van 
die oorlog ontvang het. Die ge
helme inligting is tans aan die 
Australlese nywerheid vrygestel 
en dek geheime prosesse op 
haas elkc gcbicd. 

Tydens die inval in Duitsland 
het Australie saam met Brittan
je en Amerika Duitse geheime 
geroof en spcsiale werkers vir 
hierdie doe! in die veld gchad. 

dig dit ongetwyfeld die stand
punt van baie duiscndc klesers. 
Die verligt ing en tevredenheid 
waarmee mnr. Havenga se 
standpunt onh•ang is, dien as 
bewys, meen mnr. Richter, dat, 
tenspyte van seHs d ie hewig"te 
propaganda, die volk in sy wys
heid beslis gemat igde en , ·er 
antwoordelike Jeierskap nrkies 
bo die skouspelagtigheid nn 
politieke opportumisme. 

M:nr. Richter het verklaar dat 

'n Eerbare Man Se 
Woord Is Sy Eer 

' 

Tydens die Algemene Verkleslng wa.t op 26 Mei 
1948 plaasgevind het, is twee saamwerk ooreenkomste 
vir die kiesafdeling Swellendam a.angegaan. Die 
ooreenkomste is aangegaan deur die des tydse H.N.P .
kandidaat , mnr. S. E. Wa rren, tans L.V., en plaaslike 
H.N.P.-Ieiers met die plaaslike leiers van die O.B. en 
die A.P. 

Die eerste lui : 
, Met die oog op die gevare wat ons volk bedreig 

voel ons da t dit gebiedend noodsaaklik is dat 
elke nasionaalgesinde stem teen die huidige 
bewind uitgebring sal word, daarom \'OCl ons 
, ·erder dat dit gebiedend noodsaaklik is dat 
a ile misverstand tussen Afrikaners en Afri
kanerorganisasie.s uit die weg behoort geruim 
te word en da t a ile kwetsende en steurende 
besluite en maatreels teen mekaar herroep 
behoort te word t>n ons sal ons \ir suike 
herroeping beywer. 

, Ons onderneem gevolglik wederkerig om eike 
poging aan te wend om mekaar te steuu en 
te help op hierdie pad en in diens van die 
Afrikanervolk mekaa r te vind en hartlike 
samewerking te bewerkstellig. 

, Aldus gedaan en ondcrtcken te Riversdal, op 
hierdie 22e dag van Mel 1948." 

Hierdie ooreenkoms is onderteken : 
, NA!UE NS DIE JI.N.P .: J . H. Stegmann (Voor

sitter, H.N.P .) . 
, NAMENS DIE OSSEWABRANDWAG: J. Ras 

(Kommandant) . 
, KAI\'DIDAAT: S. E. Wa rren." 

Die twecde ooreenkoms, wat op Ba rrydale onder
teken is, lui : 

, Die Herenigde Nasionale P arty, die Afrikaner
party en die Ossewabrandwag in Barrydale, 
gedeclte van die kie.<;afdeling SweUendam, 
besluit om voortaan as aparte groepe saam 
te werk op elke terrein waar dit hul gemeen
skaplike belange geld en waar bulle mag ver
skil besluit hulle om in liefde van mekaar te 
verskil. 

,Aangesicn die belange van ons volk in die 
komende verkiesing op die spel is, sal bulle as 
aparte organisasies ha rt lik saamwerk soos dit 
Afrikaners betaam. 

,Met die oog op samewerklng op terreine van 
gemeenskaplike belang sal daar 'n skakel
komitee in die lewe geroep word." 

Hierdie tweede ooreenkoms is onderteken deur: 
, J. S. Potgieter, H.N.P. 
,S. W. le Roux, A.P. 
,S. \V. J oubert, O.B. 
,S. E . Warren, Kandidaa t." 

Waarom is mindt>r gehoor nn SAl\IE\VERKING 
met die O.B. NA die verkiesiug, en veral NOU wanneer . 
opnuut met die O.B. GETWIS word? 
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