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IBLY LV. I GROOTRAAD

Die appel van die verslane
kandidaat te Maraisburg in die
algemene verkiesing, adv. J. H.
Snyman, teen die beslissing van
die Hooggeregshof dat mnr. B.
J. Scboeman, minister van
Arbeid wetiglik verkies is het
misluk. Die appelbof bet beslis
dat die beweerde onreEHmatigbede nie die meerderheid van
mnr. Schoeman in 'n minderbeid
No. 10 kon omgeskep het nie.

OOR
VERKIESING

Die Ossewabrandwag b etreur

Die verklaring lui as volg:

OP BREE GRONDSLAG
Pligte
In

Partystaat ·

die

,Ten aansien van die feit dat weier om die kandidate van sy
die Hoofleiding van die H.N.P. bondgenootparty - die A.P. te steun of te aanvaar bloot en
aileen omdat bulle Iede van die
O.B. is; en

••

In 'n verklaring wat op 28 Januarie
uitgereik is, doen •die Grootraad van die Ossewabrandwag 'n beroep op Afrikaans- sowel as
Engelssprekende Afrikaners om die kernprobleme in ons land buite en bokant die
partye te benader en dit op die breedsmoontlike grondslag aan te durf.
Hoewel die 0.8. 'n partylose repuhliek - wat in Suid-Afrika niks
vreemd is nie - as eindideaal koester, besef die Grootraad dat ons in
'n 8ritse partystaat leef en hy wil die praktiese burgerpligte van 0.8.-lede
nie oor die hoof sien nie.

van

H.N.P. ten seerste en beskou die komende Provinsiale verkiesing as deur die H .N.P. gemik teen mede~blankes en
mede- republikeine, lui die besluit van die Grootraad oor
die aanstaande verkiesing.

0. B. VRA SAMEWERKING
.

die optrede

hulle deur toegeWYdc diens
sal probcer regverdig.
Maar as partylose beweging
doen ons 'n beroep op alle
Afrikaners (Engels- of Afrikaanssprekend)
om
die
kernprobleme (en veral die
verbouding
tussen
die
Blankes en die nie-Blankes,
die ekonomiese krisis, en
die stryd teen kommunisme)
van ons land ook buite en
bokant die partye te benader en op die breedsmoontlike grondslag aan te durf.

ERE-WOORD
,Ten aansien van die feit dat
sowat dertig, veertig H.N.P.kandidate en hul besture hul
er e-woord gegee bet om sulke ·
diskriminasie teen te werk en
te repudieer, dog tot op datum
nog geen gevolg daaraan gegee
bet nie,
,Voel die Ieiding van die OA
dat by die H.N.P. se optrede
teen mede-Afrikaners ten seerste betreur en in die omstandighede die komende Provinsiale Verkiesing beskou as deur
die H.N.P. gemik teen medeBlankes en mede-republikeine.''

VERTROUE
~IN K.G. Sf

BURGERPLIGTE
Die verklaring wat onder Wat ons betref, ons is bereid om
di!' oorlogskapittel as afgemeer ook handel oor die diksluit te beskou, en ons aan Terwyl ons hierdie partylose
tatuur waarvan die O.B. deur
staatsideaal huldig en ons
die nuwe probleme te wy.
vyande beskuldig word, lui:
vir die propagering daarvan
'In 'n onbestrede mosie, bet
DIKTATUUR
beywer, besef ons h eeltemal
Tydens die oorlog en die onderDie Grootraad van die Ossewadat ons in die werklikheid
drukking van die republibrandwag by herhaling sy onin 'n Britse partystaat leef
keinse Afrikanerdom het die Teenstanders verwyt die O.B.
wrikbare vertroue in die Leier,
dat dit n a 'n diktatuur
en ons wil ons praktiese
O.B. 'n republikeinse Bewedr. Hans van Rensburg uitgestreef; met nadruk wil die
burgerpligte nie oor die
ging, besef dat dit gebiespreek tydens die jongste byO.B. beklemtoon dat bierdie
hoof sien nie.
dend noodsaaklik is om die
eenkoms van die Raad in Johan;
beskuldiging onjuis is en Daarom is die O.B. in die huioorlogsbitsers te leer dat
nesburg. Die Grootraad bet by
dat die O.B. teen enige dikdige, na-oodogse, krisis ten
bulle nie ongestraf die AfriOffisiersversaderings wat tans
tatuur gekant is, of bierdie
voile bereid om met ander
kanerdom in 'n Imperiale
oral in die land gebou word
diktatuur van 'n party uitAfrikaners, betsy En!fels- of
oorlog kan dompel en dan
aanbeveel dat dr. Van Rensburg
gaan of van 'n klas (.:soo&
Mdkaanssprekemle, of .-net
nog republikeinse clemente
vir die volgende diensperiode
die kommuniste leer).
een of meer partye saam tekan onderdruk nie.
weer as K.G. van die O.B. aanwerk, en om sy volgelinge
Die O..B. het, sowel deur lyding
gestel sal word.
·in kamp en tronk, as deur Daarom koester ons as eindaan te moedig om as bona
Die K.G. bet d ie volgende
ideaal die partylose repufide lede van sulke partye>
die Noodhulpfons, daardie
Uniale Offisiere weer aangestel
bliek, wat in Suid-Afrika
hul kragte in die volkstryd
stryd enduit gestry. Ons bet
Adjunk-K.G., ~lnr. J. A. Smith;
niks vreemd is nie, daar die
dit tydens die oorlog verte werp.
Jeugleier, prof. D. J. van Rooy;
Republieke Transvaal en
antwoord en is bereid om dit
A.P. EN H.N.P.
Hoofwaggeneraal, mnr. J. H.
Vrystaat albei
partyloos
ook verder te verantwoord
Vansertsprekend staan hy nader
Richter. AI die offisiere bet die
was.
imhen nodig.
aan die twee nasionaal- DR. J. F. J . VAN RENSBURG aanstellings met dank aanvaar.
georienteerde partye (die
A.P. en die H.N.P.), maar hy
besef ook dat die ware probleme gladnie partyprobleme is nie, en selfs nie
deur een of twee partye
opgelos kan
word nie.
Breere same~rking, ook
vt.n andere partye, is nodig
,'n Volk is nie vry solank by aan bande gebind i s
en die O.B. wil geen steen
waarmee ander hom gebind bet nie. AI bet by die vryheid
in die pad van sulke breere
'n Algemene Iaertrek .qan aile Vrystaa.tse offisiere
samewerking stoot nie.
om daardie bande te verbreek maar dit nog nie verbreek
(Gebied C) word op Saterdag 12 Februarie 1949 te
Om
hierdie
rede
het
hy
sy
lede
bet nie, bly by onvry", verklaar die Adjunk-K.G. genl . J.
aangeraai om aan te sluit Kroonstad gehou, ten ~inde te bespreek wat. die Vrystaatse
A. Smith in 'n vryheidsboodskap aan die Ossewabrandwag.
by die bestaande partye en Brandwagte gaan doen met die komende Provinsiale H.N.P.,Die teenswoordige Brits- op 27 Februarie Vrybeidsdag
hul kragte daar in te werp, verkiesing, berig ons korrespondent.
parlernentere stelsel maak van sal vier totdat ons ons vrybeid
tot heil van die Volk.
pawiljoen begin, word voorafous 'n onvrye volk . . .
Weens die feit dat die H.N.P.
Uit alle dele van die Vry,.Ons is 'n onvrye volk want
gegaan deur 'n noenmaal om 1
sy deure vir die O.B.-lede staat bet offisiere reeds kennis
ons staatsboof word nie deur
our op dieselfde plek.
gesluit bet, beteken dit dat gegee dat bulle teenwoordig sal
die volk gekies nie.
die lede van die O.B. slegs wees. So bv. kom Generaal
,Hy is koning van Suidin die Afrikanerparty 'n Willie Jordaan van Vryburg met
Afrika omdat by koning van
party-tuiste kon vind - wat 25 van sy offisiere uit daardie
Engeland is wat die grondgebulle met dankbaarheid en afgelee dee!.
bicde in Suid-Afrika na oorwelerkentlikbeid teenoor mnr. l
Die offisiersvergadering wat
diging geannekseer bet.
Havenga aanvaar, en wat
om 2.80 n.m. by die Rivier,Die volk kan aileen dan
sy
soewereine
onafbanklikheid beoefen wanneer by daardie vreemde bande deurgebaak
bet en die eerste President van
die Republiek van Suid-Afrika
gekies het.
,Daar is nog 'n groot stryd
te stry om daardie vrybeid te
verkry en daarom wil ons weer
om die brandende vuur, as
Die voorstel van die Eerste samentlike parlementere komsinnebeeld van ons verlange na
Minister om die naturellevraag- missie te vcrWYS aanvaar. ,Ek
die vrye Suid-Afrikaanse Repustuk uit die PJ~,rtypolitiek tc lig dink die tyd bet aangebreek
bliek op boeretradisie geskoei,
en dit na 'n gekose komitce van dat ons weer 'n keer moet proGENL. STEYN JORDAAN
aile partyc te· verwys is Maan- beer om bierdie kwessie van die·
vergader. Ons wil weer ons
Generaal Steyn Jordaan van
belofte hernu om nie te rus Die A.K.G., genl. J. A. Smith. dag kort na middernag deur die politieke terrein te verwyder en
voordat ons daardie einddoel
volksraad met 'n meerderbeid om deur onderllnge raadpleging Kroonstad, tref aile reiHings om
van ons staatkundige ideatll verwerf bet. Daarom sal Vry- van tien stemme aanvaar.
'n oplossing daarvoor i:e vind," alles glad van stapel te stuur.
Die Kommandant-generaal Dr.
verwesenlik bet nie
heidsdag vanjaar weer oral in
Veldm. Smuts bet namens die bet veldm. Smuts gese.
,Ons het die belofte vir me- die land deur die Ossewa- Opposisieparty die beginsel om
(Lees aanvullende berigte op Hans van Rensburg, sal die offil!iere toespreek.
kaar gedoen dat ons elke jaar : brandwag herdenk word."
die naturellevraagstuk na 'n ge- Q)adsye drie en sewe),

LEIDING

,,Ons Is Nog Onvry''
A.K.G. Oor Belofte

Offisierslaertrek
Te Kroonstad

Voorstel Oor Gekose
Kom itee Aanvaar

•
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BLADSY TWEE

Moontlik Vier
I.P. V. Twee
Senatore
Vir Suidwes

Reorientasie Van
Partye Weer Op Lappe

Die konsepwebontwt"rp oor
Suidwes wat die regering van
plan is om nog gf'durendt" h it"rdie sitting van die volksraad in
te dien, is dit' afgt"lope week
bespreek deur die Admini!ltrateur van Suidwf'!l, Kol. P . I.
Hoogenhout,
mnr.
H enning
Klopper, lt>it'r van die H.N.P.
in die gebied e n dr. F. J, 1'1-farais,
voorsitter van die V.l'. in Suidwes.
Daar
word
nou
sekere
wysigings voorgestel. AanvankJik is ooreengekom dat Suidwes
ses verteenwoordigers in die
volksraad sal hO en twee in die
senaat. Daar word nou vier
sena tore beoog.
\Vanneer die wetsontwerp wat
Suidwes nadcr aan die Unie trek
ingedicn word, sal sekere aspekte daarvan deur die V.P. aangeval word, maar bulle sal dit nie
tc ver kan vocr nie omdat veldm.
Smuts ook indertyd van voornemc was om die gebied nader
aan die Unie te trek. Daar is
ook geen groot verskil in die
verteenwoordiging wat die V.P.
en H.N.P. bereid is om toe te
ken nie, aangesien veldm. Smuts
ook aangebied het om ses L.V's.
aan Suidwes toe te ken.
'n Te drastiese optrede van
die V.P. in die Unie, sal d ie
V.P. in Suidwes, wat ten gunstc is van inlywing~ van die
Verenigde Party in die Unie
vervreem.

Verlede week het die Eer~te Minister, dr. D. F. Malan, 'n yoorstel
in die Volksraad ingedien wat haie verreikende politieke gevolge mag
b e. Dr. Malan het nruuulik die Opposisiepartye uitgenooi om met die
regeringspartye saam te werk ten einde apartheid met hetrekking tot
die naturelleYraagstuk toe te pas. lndien die parlementere politieke
partye mekaar ~odanig kan Yind dat bulle oor bicrdie groot vraagstuk
begin saamwerk, ontstaan onmiddellik die moontlikbeid van ' n nuwe
politieke orientasie.
Dit is beken<l dat danr in a l
die politieke purtye gt>dugt~!>kOit>
is wat E'nl'r!! dink oor die
naturellevraagstuk. En as bierdie gedagteskole wat t:ms odeur
kun"matige party grense van
mekanr gt>skei word clie geleentheid kry om mekaar oor die
naturE-IIevraagstuk te vind en
met mekaar !<!\am te werk dan
kan \'E'rwag word dat bulle mekaar ook sal probeer \'ind oor
die Klt'urling en A.,intekwessies.
Wannec-r .dit gt>beur bet moet
rekening gt>hou word met die
sterk waarskynlikh~i~ dat die

baie sterk behoefte ont-.taan na
'n regering wat vutet>nwoordigl'nd is van al diP blank11 organi~
sasies wnt sodanigl' oorlog stl'un.
Die moontlikhcid is daar dot die
kiesers in so 'n geval sal anndring op, wat die Engelse noem
'n .,national government" en wat
die O.B. 'n . volksreg<'ring sou
noem.
Die tekens van 'n ekono-

I
I
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POLITIEK IN

1

O~~SKOU ~

DEUR WAARNE~fER

met reorientasie hang saam met
die hoogsbejaardhcid van die
lcicrs van die twec hoofpartyc.
Sowel die Eerste :\finister, dr. I>
F. l\lnlan, as die Oppo<,h,it"lt>ier,
genl. J. C. Smuts, lt>ef in hul
sewentigerjarc.
Hocwt'l elke
mens vanselfsprekcnd vertrou
dat die twee leiers nog bnie
jare vir hul onder3keie pnrtyc
gcspaar sal bly moet tog rckening gehou word met die onvermydelike tol wat die menigvuldigc lewcnsjare opcls.
En
veral belangrik is die f t'it dat
geeneen van die twt>o ou lt'it'rs
oor natuurlike opvolgt'rs in hul
eie partye bc"kik nie. Hierdie
feit is vera! deur die H.N.P.propagandistc baic doeltreffend
uitgcbuit ten aansicn van die
Verenigde Party; hoewcl laasgenocmde se propagandistc darcm
ook nie nagclaat het om die
H.N.P. t e verwys na die talryk<>
aanspraakmakers op dr. Malan
sc troon nil'.
Die besontlt>r e posisie wat min.
Havenga in .rlie la nds politick
bl.'kiPI' N l <lie wyse waarop hy
hom geclra maak hom nie ongeskik om 'n vernnme rol te speel
by 'n moontlike toekomstigc
nuwe orie ntao;ie n il'.

saamwerkendN; onw•ll•g sal wees •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
om ' n onderbr olce onderlinge
strycl te h t>rvat en dat kragtige
miese s laptc is reeds sigbaar
in ons land en indien 'n
pogings o.nngcwc-nd sal word om
die ~amewnking oor spesifieke
tcrugslag wcrklikheid word sal
die gewonc kieser en sy vrou
·naag.. tulcke te Jaat voortleef as
'n ,·ol!{ome en :Iuursnme same~
dit baic duidelik ann die poliwt'rking. :\ll't die oog hierop
ti<>ke partye maak dat hulle
b elangstclllng vir sclfsugtigc
5al 'n nuwe politick reorien~
partyrusies ,afnecm en dat
ta'!il' dan gebiedend noodsaaklik
hulle nll<>daagse behoe!tes dit
wees. "
b<:S iiR noodsaaklik maak dat
u·~RELD-KRL'ISTOG
hull<> lclcrs met mekaar moct
saamwcrk om die krisis die
Behnlwe dr. Malan se voorhooC te bled.
stel in die Vollsraad wat moontm;.JAARDE LEIERS
Jik die rcorientasie-bal aan die
rol knn sit, is daar ander fak'n Ander faktor in verband
D !e naturelle in Durban is tore aanwesig in die Suidtans besig om 'n boikotveldtog A!rikaanse sowel as in die
teen die Indi!irs te l()od'l en woreldpolitiek wat eerder soweier beslis om by l ndierwinkt>ls danige ontwikkeling sal bevorder
' te koop. ~a verklaar word het as teenwerk.
Daar is byvoorbeeld nog steeds
die omset van I ndier-kltinhandt'Dit mag \'ir Iesers ,·an Die O.B. intt>reso;ant wees om
laars in sommige gl'biede ml't die moontlikheid van 'n wl!reld- te SJ>eku1eer oor die posisie van die Ossewabrandwag by 'n
oorlog
of
-kruistog
teen
die
75 eJl 90 persent gekrimp.
reoricntasie van parlementere kragte.
·
Die naturelle boikot ook die kommunisme. So.dra sodan lge
busse wat ann dil' lnditlr'l be- oorlog, wat deur die hele blank(•
In die cerste plek mot't ont- die regcring saam te werk by die
hoort. Dulsen~P naturelle wag bevolking van Suid-Afrika t>n
hou word dat die O.B. a'l so- tocpassing van die apartheidsllewer urE' vir dil' bu,.,... ,·an dif' deur al die blanke organi!;a..ies
danig ' n buite parlementcrE' belcid. Hoe kan dr. 1\lal::m of
munisipaliteit wat a'l noodmaat- in die land, het>lhartig ondl'rsteun sal word, uitbreek, <,al 'n volk ...bewcging is en gevolglik '-Y party "c propagandiste nou
reel in diem1 g(l!'ltel is.
gladnie kandidaat i" om in nu n- die H.N.P.-leiding se wcit>ring
merking te kom by parlemen- om mt't duisende lede van "Y
ttlre rl'orientasie nie. In soverre bondgenootparty vir dieselldl'
0.8.-lede vir parlementi're do.-1- doel saam te werk, vudedig?
eindes getrouP )P!lE' ,.an d ;l'
Die H.N.P.-leiding se vyaml
A.P. is, is bulle parll'rnNitf>rf' lot~
!oknp teen die O.B. is onvergevalle, ook wat bl'tr\'f rt'orH~ndedigbaar; dis nutteloo'l, kll'inta'!ie, aan diE' A.P. gl'kopJ)('I. Dil'
lik J)('r,oonlik en haatdrat>nd.
vraag is, egter, na aanll'iding
En oorsaak van die haat i•
'':Ul die H.:!I{.P. Sl' diskriminnsil',
dat die O.B. deel i., ,·an 'n
(Voorheen Die Kopersbond Bpk.)
of O.B.-l<•dc hy 'n r.-oriontnsil'
gE'samentlike verlede, waaraan
deur diE' bl'langht>bbt>ndt' partye
die H.N.P.-Ieit>rs vandag nie
KEEROMSTRAAT 52
KAAPSTAD
as A.P.-le<le aanvaur fooal word'~
b crinner wil word niE'. Die
POSBUS 2120
FOON S-OOS
Ek dink daar is nile rcde om
O.B. bet die gewete van diE'
bevestigend op hierdie vraag tc
H.N.P.-Ieiers
geword.
En
antwoord.
llaarom h aat bulle diP O.B.
DAMESROKSTOWWE:
met 'n wrewl'lige hnat •.. want
Eer:stcns wil el< a nnvoer dat al
Ons bled aan 'n groot veTskeidenheid van
die politickc part.ye in die land
bulle is skaam-skunm om llit'
damesrokstowwe (Morokyn, Satyn, Gesponne
met d ie enkelc uitsondering van
O.B. in die gE-sig te kyk.
stowwe, Katoenstowwc), rokke, gebleikte en
die H.N.P. - O.B.-lede sonder
BELANGSTELLING
ongebleikte Iinne, gordynstowwc, onderklere,
mcer aanva ar a s g et roue lede van
Ek is heeltl'mal houtgeru~ dat
min. H:wenga se party. Dit ic;
kouse, pantoffels, klndersokkics, kramerye,
onwaarsl[)·nJik dat die H.N.P. by 'n moontlike tockomstige reens., ens.
sal llan volhurd in sy dwase orientasic daar nie gediskrimivyand slcap tt'en daurdie duisende neer sal word teen A.P.-lede wat
IIEMDE:
ll'df' ,·an "Y bondgenootparty, ook O.B.-ledc is nie - ten spyte
Verder ook mans wit en gestreepte hemde,
wat ook O.B.-lt'dt> is, wanneer van die H.N.P.-lcicrs se haat
sporthemde,
dasse,
baadjlcs,
ondcrklere,
biprdie selfrlt> dui.,ende lede deur teen O.B.-It>de. In hierdie verwerksbroeke, kaklehcmdc, slaappakke, sokkies,
voornl'm(lnde vrit>nde of vyande band wil ek 'n paar pcrtinente
ens., ens.
van min. Jlnvenga reeds aan- uitvlociscls van die H.N.P.vaor word ns bone f ide Iede van leiding sc vyandskap teen die
O.B. aanstip.
"Y party•
In die l'er stt> instansie b et
die H.N.P.-leier!l nie daarin geONVERDEDIGBAAR
Dit sal kleinhandelaara betaal om met ons In
slaag om min. Hnvenga te oorverbinding te tree, b etsy deur kontak met ons
rf'ed om 'n vyand van die O.B.
Twecdens wil ek die aandag
reisigers of anderslns. Persoonlike besoeke
te word nit' en om die samebepna l by die onverdedigbarc
wt"rklng van die beweging te
sal op prys gestel word
posl.o;ic, t l!n opsigte van voorgcverwerp nie. Daarvoor is die
sette vyandskap teen die O.B.,
Die Firm~ wie 88 voorrade nie op u rakke
O.B. groot .dank nan min.
wnnrin dr. Malan sy party gcHaH•nga ,·.,rskuldig.
bly M nie.
plaas hct toe hy die amcndcIn die tweede instansie het die
mcnt op genl. Smuts se mosie in
die ·Volksraad voorgestel het. Hy H.N.P.•II'iding wei daarin gehct naamlik 'n uitnodiging, gc- .,laag om belangstelling te wek
paard met voile erkening van die vir diE' O.B. in politieke kringe
party en sy belcid, nan die wnar die O.B. sell nog nooit
Vcrenigde Party en aan die eni(t' bl'lang:.telling gaande gc(vcrvolg in volgende koloml
Arbeidersp11rty gerig om met

Naturelle
Boikot I ndiers

Die Posisie Van Die 0.8.

DKB

GROOTHANDELAARS BPK.

•

Verspreiders van TOOTAL
Fabriekate.

•
•

.••••••••••••••••••••••
Die Week
In Oensl<ou

..............

Die regering het die afgelope
week 'n kommissic aangestel om
ondcrsock in te stel na die oprocr in Durban. Die !cdc van
die kommissic is regter F. P.
van den Heever, magistraat R.
Masson en mnr. H. F. W.
Schultz, ook 'n magistraat. Die
kommissic sal ecrsdaags met sy
wcrk begin.

*

*

*

Dr. Y. l\f. Dadoo, voorsittcr
van die Transvaalsc lndierkongres het in Londen verklaar dat
hy onlangs besoek afgele liet in
Pole, Tsjeggo-Slowakye en Bulgarye. Hy het die leicrs van
die volke ontmoet om hulle ,.in
tc Jig" oor die Unic. Dadoo Is
blykbaar 'n vertroueling van
die base agter die ystcrgordyn.

*

*

*

Die Kerkbode, oudste Afrlkaanse Kerkblad, het sy honderdste verjaardag herdenk. Dit
hct vir die eerstc kecr in
Januarie 1849 vcrskyn.

*

*

*

Senator W. G. Ballinger en
mev. V. M. Ballinger L.V. Is verlede week ook van die kicserslys in die kiesafdeling Claremont geskrap. Albci Is onlangs
ook in Johannesburg gcskrap
omdat hulle nlc Unlc-burgers
sou wees nie.

•

•

•

Verskeie lndil'se 8tate het by
die regering aansock gcdocn om
vollcdigc besonderhede omtrent
die onlangsc onluste in Durban.
Ingeligtr- kringe meen dat die
regering nie die inllgting direk
•al verskaf nie aangesien daar
geen regstreekse diplomatieke
bctrekkinge tussen Indie en
Suid-Afrika bc10taan nie. Indie
sal waarskynlik na die verklaring van die Ecrstc Minister in
die volksraad verwys word.'

•

•

•

Dit>

Kommunistiese volksmnr. S. Kahn, het 'n
drcigbricf ontvang waarin by
gcwanrsku word om hom voor tc
berci om sy Skepper te ontmoet.
Die brief is onderteken:
Wit
Suid-Afrika.
ruud~olid,

•

•

•

Dr. P. R. Viljoen, sal na vcrnecm word, die Unie se cerstc
Hoe Kommissaris in Australiii
wees. Hy het Suid-Afrika die
afgclope twee jaar in Kanada
vertcenwoordig.

•

•

•

Altesaam 28 mikrofoon'l is vir
die ecrste kcer in die scnll.at
aangcbring. Dit is dec! van 'n
toestel waarvolgcns die vcrrlgtinge in die scnaat outomatles
aangeteken sal word. Toesprake
word nou nic mccr afgeskryf
nie.

•

•

•

Die geraamdE' ko!>te van die
Voortrekkermonumcnt wat die
einde van die jaar ingcwy word
beloop £326,000.
(vervolg van vorige kolom)
maak bet nit'. In hierdit> kringe
word nou rt>dene.-r dat odaar h eel
moontlik il'ts got'd en waardevol
;n die O.B. stel'k anders sou die
H.N.P.-lt>iding dit> beweglng nle
'IO vl'ro,kriklik haat nie. Indien
hierdit> belangstl'lling vir die
O.B. ooit iets gaan beteken dan
sal dit> O.B., teen wil en dank,
die H.N .P.-leiding daarvoor krediet mOf't ree.
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Malan Vra Kommissie
I,Kieurvraag Moet
Van Aile Partye Om
Buite Partytwis
Apartheid Toe Te Pas
Opgelos Word'
In sy antwoord op die mosie van wanll·oue in die regering wat
veldm . J, C. Smuts verlede Dinsdag in die Volksraad \Oorgestel het, hct
dr. D. F. Malan, in sy hoedanigheid as Eerste Minister, verlede Woensdag
' n amen denwnt voorgestel waarin wyle genl. J, B. M. Hertzog se beJ>roefdc
beleid van hre~ samewerking ten aansien van die oplossing van die
naturelleprobleem bcliggaam is.
D r. lUalan het naamlik voorgestel dat 'n Kommissie
saamgest.el word uit verteenwoordigers van a l d ie llartye
in die Volksraad sowel as in die Senaat, met opdrag om die
toepassing van apartheid ten opsigte van die naturelle te
oorweeg en daaroor verslag te doen. Dr. ~lalan se voorstel
lui ver der dat die Kommissie spesiaal kennis ' moet neem
van d ie naturellebeleid van die onderskoie par lementere

.,Laat ons weer 'n poging annwend om 'n oplossing van ons
teenswoordige moeilildlede te
vind deur samewerking, en in
'n beter atmosfeer as die van
die partypolitiek. Ons bet nog
altyd gepleit dat die beslissing
van fundamentele aspekt-e van
k leunTaagstuk,
indien
verder strek as die grt>n<;t' ,·an ons
om; politieke partye.'' Voorts moontlik, op 'n non-partypolihet hy verduidelik ,.hoc ongc- tieke basis moet plaas\'ind", bet
wens eu gevaarlik dit is om oor
fundamentelc kleurvraagstukke
te beslis sonder inagncming van
die bestaan a! dan nie van 'n
duidelike vollcswil."

Die feit dat min. Havcnga in
pa.rtyei ~owelD. as \'ant ldihe t bent'ndbintgekki~an die Ftuagallnkomm sste.
•e. voors e . e
e re . ng op. n~ re e 'die volksraad die v<'rsekcring
- ole op kleurlinge en Astat~ me; en dte komrrusste moet aan die Opposisie kon gee dat
v66r Sl Januarie 1950 verslag doen.
die Eerste Minister se amendcment nie vcrontagsaming en
Hierdle voorstel van die Eer- die H.N.P.-leier, verlcdc jaar in verwerping van die verskansdc
ste Minister verteenwoordig die September in die Volksraad klousules van die grondwet inregering se beleid - wat nie verklaar bet dat hy kleurwet- hou nic moet besli~ as 'n voornoodwendig H.N.P.-beleid hoef gewing m<'t 'n gcwone meer- waartse stap beskou word. Min.
te wees nie · en die aangekon- derheid deur die parlement sal Havenga ~oe vt'ro;t'kering ~erwy
digde beleid vertoon 'n merk- druk indien regsadvies die gel- der die aanl«>iding tot die Oppowaardige ooreenkoms met die digheid van die verskansde sisie se wantroue-mosie, nl. dr.
beleid wat wyle ganl. Hertzog klousulcs van die grondwet ont- ~1alan se eertydse miskenning
in dieselfde verband met groot !ten. Met hicrdie ongelukkige van die ver11kansde klousules
sukses gevolg bet.
aankondiging bet dr. Malan die van die gromlwet en opt•n die
I n 1930 bet wyle genl. Hert- moontlikheid om die samewer- weg vir die Oppo!!isie om dr.
zog 'n kom.missie aangestel king van .die ander politieke :\IuJan Sf\ uitnodiging, om suam
van altwee ' die huise Yan die partye te verkry grotendeels te werk vir die oplo!!sing vun die
Parlement en verteenwoordi- uitgeskakel ... en 'n vraagteken 'naturelle,·rang<~tuk, te aanvaar.
gend van at die partye. Die agter apartheid geskryf. Toe
DIE VOORSTEL
bevindings en aanbevelings min. Strydom, die Transvaalse
van bierdie kommissie is ver- H.N.P.-Jeier, nog boonop verDr. Malan se amendement cp
vat in die bekende segregasie- klaar dat wetgewing met selfs
wette wat wyle genl. Hertzog 'n meerderheid van een deur- veldm. Smuts se wantrouemosie-,
in 1936 met 'n tweederde gedruk sal word deur die H.N.P. lui:
meerderheid van altwee die
desnoods sonder sy A.P.,Dat die Raad sy vertroue
h uise van die Parlement op bondgenoot - het die moontlikheid van samcwerking nog uitspr~ek in die regering;
die wetboek geplaas bet.
skraler begin Jyk . . . en die
.,En van hom verv;ag dat hy
vraagteken agter apartheid het met die verdcre uitvoering van
BRE~ S~IEWERKING
groter geword.
sy apartheidsbeleid sal voortDaarom bet die o.B. min. gaan ooreenkom!>tig die opdrag
Die O.B. venvelkom die regering se poging om bree same- Havenga se ,·erklaring op die wat hy met die afgelope• Volkswerking te bewerkstellig ten Brakpanse kongr es van sy par- raadsverkiesing van die vollt
ein de die naturellevraagstuk uit ty verwelkom toe by gese ht't ontvan~ het;
,.En verder - dat met die oog
die partypolitiek te Jig, want dat afgesien van die juridit>st'
dit ly geen twyfel dat hierdie po~oisie die wenslikheid ~Y bt>- op die wenslikheid van gesamoeilike vraagstuk net n•r('rger staan om die gees en !;trekking mentlike raadpleging tusscn die
word wanneer dit vir \t'rkie- van die verskansde klousuleo; ondcrskeie politieke partye in
sin gsdoelein des ultgebult word van die grondwet in ag te neem. die Parlement, die Raad die Renie. Sodra die blankes met meHierdie ondubbelsinnige ~·er gering versoek om die benoc-kaar begin saamwerk om die klaring van die A.P.-leit-r ht•t ming van 'n kommissie te oornatureUeprobleem op te los ont- opnuut die moontlikheid ,·an weeg, bestaande uit lede van
staan onmiddellik rt'delike ver- samewerking en gevolglik ~·an beide Huise, en saamgestel op
wagtinge van oplossing; solank, oplossing van ons kleurnaag- die gebruiklike grondslag l!OOS
in die geval van 'n Gesamentlike
egter, die blankes teen mekaar stukke geopen.
Gekose Komitee, met die opdrag
verkiesing11 veg oor dit- vraagom die toepassing in b<'sondcrstuk is die hoop op oplossing
DIE VOLKSWJJ. .
hcode te oorweeg van die by die
maar baie gering. Vandaar dat
Die O.B. nog altyd gewaarsku
Min. Havenga het tewcns ver- verkiesing aanvaarde apnrthet dat die natureUevraagstuk, klaar: .,By die verdere oorwe- heidsbeginsels bepaaldelilt ten
wat 'n volk!l\'raagstuk is, beslis ging en uitvoering van die be- opsigte van die naturellevraagnie in die twi!;te, ,·an politieke leid van die nasionaalgcsindes stuk, en daaromtrent versing te
partye gesleep mag word nie.
in hierdie verband (apartheid) doen op of voor 31 Januarie
wil ek graag as my oortuigde 1950:
SKRAAL KANS
persoonlike mening dit in u
,.Sodanige kommissie spesiaal
midde le dat on!l gedurig moet kennis tc neem van dit• ampteDie kansc om die vraagstuk trag om alles wat moontlik is lik verklaarde naturellebeleid,
ult die partypolitiek te Jig het te doen om vir ons optrede goed- indien enige, van die onderskeic
skraal gelyk toe dr. D. F. Malan, keuring en steun te erlang wat Parlementere partye, sowel as
van die bevindinge van die
Fagan-kommissie; en die reg
te he om getuienis in te win en
dokumente op te cis."

"«:

I

Huise Vir Naturelle

In Die Stede
D ie ~linister van Naturellesake is van \'Oorneme om
blnnekort 'n kooferensie te bele ten einde te bespreek wat
die beste reeling tussen die plaaslike owerheid en die
sentrale owerheid sal wees ten opsigte van huisverskaffing
aan oaturelle in st.edelike gebiede.
Die besonderhede van die plan
wat aan die konferensie voorge1~ sal word, is nog nie bekend
gemaak nie, maar daar sal
waarskynlik vier maniere om
naturelle onderdak te verskaf,
bespreek word. Dit sluit in:
1. Die afsondering van grond
deur plaaslike owerhede sodat
werknemers vir hul naturelle
daar huise kan bou.
2. Bebuisingskemas deur die
plaaslike owerhede self.

3. Die oprigting van huise
deur hutsmaatskappye.
4. Die oplegging van 'n klein
belasting op naturelle om te
help met die behuising.
Die vraag of die huisgesinne
van naturelle ook toegelaat moet
word om saam met die broodwinner te woon, is 'n saak wat
druk bcspreek sal word. Dit
word bereken dat daar 160,000
huise nodlg is vir naturelle in
die Unie.

Fabrieke
Word Nie
Afgebreek
Nndat Amerika druk uitgeoeft'n bet op Brittanjt' en Frankryk, ht't lnao;genoemde twee
Iande ingewillig dat 117 Duitse
fabrieke wat nfgebreek moes
word, nie afgetakt>l sal word nie.
Die lot van 50 Duitse fabrieke
is nog in die weegskaal.
Die Amerikaners bet eers drie
jaar na die oorlog die kortsigtigheid van hul beleid besef en
slegs dwang kon Brittanje beweeg om dit ook in te sien.

.Mnr. N. C. Havenga.
mnr. N. C. H:noenga, Ieier ,·an
die Alrikant'r)larty, Dondenlag
in die volksraa<l verldaar toe
by gepraat bet oor die voorstel
van dr. .M'alnn om 'n Gckose
Komitee aan te stt>l.
l\1nr. Hawnga bet gest> dat
die wantrout'-mosic van veldm.
Smuts geba!;seer is op 'n voorgenome beleid ,-an die regering
wat die ,·erontag"aming en
verwerping ,·an die sogenaamde
,·erskansde klousules \'an die
grondwt't sou meebring. ,,Ek
wil daarop w~s dat daar geen
voorstel in hierdie verband
nm dlt' rt'gering as sodanig uitgcgaan bet nie. (Regeringsbeleid en II.N.P.-beleid is nie
noo<lwt'ndig dieselfde nie.-Red.
Die O.B.). Wat my eie standpunt in hier(]ie sank betrcf, bet
ek reeds in die openbaar uiting
<laaraan gegee. Ek bly staan
op bierdie standpunt en dit is
· nie nodig on<ler die omstandighede om op bierdie stadium
daaraan iets toe te voeg nit'.
Dit is genoeg om te beklemtoon dat ek en diegene wat my
ondersteun nog altoos vasgcstaan bet op die Hertzogbeginsel van segragasic of
apartheid, en dit praktics en
konsekwent
deurgevoer
wil
sien.
l\IEER AS JURIDIES
,.Ons bet nog nooit enige beperking erken op die soewereine mag en bevoegdheid van
ons eie parlement in verband
met enige wetgewing nit>. Danr
is egter in hierdie Jaaste vt'rband ander dan suiwere juridiese oorweging<; op die !oopel.
Ons kan en durf nie die ngtergrond ,·an die tot!ltnndkoming
van die bep~lings rakende die

HavengaOor
Grondwet ·
nie-blanke
verteenwoordiging
soos dit be!ltnan oor die hoof
sien nie. Die gevolge sou te
ern!ltig wees en daarom moet
almal \'an ons in hierdie h uis
wat nog altoos gevoel en gepleit bet om die beslissings van
fundamentele aspekte van ons
k leurvraagstuk, indien moontlik, op 'n non-partypolitieke
basis te laat plaasvind, verheug
Wt't'!l oor die \'oorstel.
,.Ek se dat alma! van ons
wat so gedink en gepleit bet,
ons moet verheug in die besluit
van die regering soos beliggaam in die amendament van
die Eerste Minister. Laat on11
weer 'n poging aanwen d om ' n
oplossing van ons moeilikhed e
te vind deur samewcrking en
in ' n beter atmosfeer all die
,·an die partypolitiek. Hlerdeur
sal ons vera! in hierdie tyd van
naderende ekonomiese mocilikhede, wat ons verenlgde kragte sal verg en vir die suksesvolle oplossing waarvan boweal vertroue noodsaaklik is, 'n
groter kans he om daardie
vertroue - vera! in die regverdigheid van ons staatkundige
beskouing en in die bestcndigheid van oils instelllngs - te
versterk."
Mnr. Havenga bet besluit
deur te verltlaar dat hy die
mosie van die regering steun.

Priesters Is
Agent~ Van
Moskou
In Roemenie waar die K ommuniste huishou, poog die
leiers tam; om die land b y
Rusland ingel yf te kry en
politieke waamemers meen
dat voorstelle in hierdie \'erband nog gedu rende 1949 gedoen sal word .
Intussen is godsdiensvervolging aan die ordc van die dag
in Roemenie. Dit geskied egter
op heel ander wyse as in Hongarye of in Tsjeggo-Slowakye.
Die Ortodokse kerk van Roemenie staan trou by die R us'lie<;e Ortodokse kerk en bale van
die priesten is betaalde agente
v·an 1\loskou. Die beleid van die
Kommuniste is dus om aile
Cllristene te verplig om by die
Roemeense Ortodokse Kerk aan
te sluit terwyl lede van ander
kerke vervolg word. Die regering het 'n dekreet afgekondig
waardeur die ander kerke vervolg, bulle eiendom gekonfiskeer
en aan die Ortodokse Kerk gegee word. Priesters word vervolg en verbied om met hul
werk aan te gaan.

BVR
•

•

Produkte word vervaardig
• • \'an die beste Suid-Afrikaan se
vrugte en groente.

Oeur aan te dring op B.V.R.-Produkte
onderstcun u iets wat u eie is.

YRA U KRUIDENIER VI R

B.V.R.
•
••
•

Soetlemoendrank
Grenadelladrank
Aarbeistroop
Blatjang

•
••
•

Suurlemoendrank
Framboos-stroop
Tamatiesous
.,Pickles"' •

BLADSY VIER

DIE O.B., WOENSDAG, 2 FEBRUARIE 1949

DIE O.B., WOENSDAG, 2 FEBRUARIE 1949

DIE SAGTE
ANTWOORD

VOLKSBEWEGING HET
OU SPANJE HERSKEP

Die Spaanse volksbeweging, heke nd as die Falange, is sedert
genl. Franco hewind uanvaar h et, dikwels daarvan heskuldig dat hy ' n hlote
produk van die ltaliaanse fascism e en die Duitse Nasionaal Sosialisme is.
Die feite oor die ontl'taan \'an h ierdie volkshe weging wat hom sedert 1933
beywer b et om die \'E-roude rde parlE-mente re stelsel en die swak kenmerke
Ons wil die Grootraad se ve rklaring oor die tergende van die partye weg te ~kaaf en te omseil, getuig van '.n heel under prentjiE-.
diskriminasie van die H.N.P .-leiding t een Afrikanerparty- Falange dra ' n k araktcr eie aan Spanje en b et sede rt sy ontstaan hardnekkandidate wa t O.B.-Jede is, en wat deur dr. J. F. J. va n kig geweier om gcm en e saak met vreemde stelsels te rnaak.
Rensburg uitgereik is, by ons Jesers aanbe veel as 'n uitstekende voorbeeld van die sagte a ntwoord wa t die grimmigheid wil afwend. Indien die Leier en die lede van die
Grootraad uiting wou gee aan die gevoelens van verontwaardiging en teleurstelling wat die H .N.P .-leiers se
beledigende beleid by offisiere en brandwagte dwarsdeur
die land opgewek bet, dan sou die verklaring 'n vlymskerpe
veroordeling moes gewees bet. Onder die uit erste provo_kasie bet dr. Van Rensburg en die Grootraad skitterend
daarin geslaag om kalm en waardig te bly.
ONTNUGTERING

Daarvoor \'erdien bulle die dank van elke Afrikaner
wat graag ordentlike en fatsoenlike verhoudings met sy
mede- Afrikaner wil handhaa f. Boweal sal die H.N.P .-ondert ekenaars van die veertig plaaslike ooreenkomste seker
dankbaar wees vir die besadigde trant van die verklarin~.
Indlen die vyande van die O.B. op grond van die sagte
antwoord voorba rige verwagtlnge van oorgawe begin koest er
wag daar vir bulle 'n wrede ontnugtering. Die O.B. is
pslgologies volkome in harmonie met die stryd wat op hom
afgedwing is. Vanaf die K.G. tot by die nederigste brandwag staan elke republikein gereed om sy eie en sy broer
se eer te verdedig ; en om die diskriminasie-aanslag op die
eenbeid van die Afrikanervolk af te weer.
DIE STROOPTOGTERS

staandc partystelsel en die nutteloosheid van die gedurige getwis
tussen die regsgesindes en die
linksgesindes in sterk taal v eroordeel," volgens 'n ontleding
van Spanje deur Richard Pattee
in Southern Cross. Die aanwesiges was boofsaaklik 'n
groep jong manne en bulle gees:
drif was soortgelyk aan die
geesdrif wat mens alleen by 'n
groep jong Marxiste vind.
Met dic t oetr ede van Redendo,
'n voor aanst aande k a t oliek, tot
die leil'rkorps van die Fala n ge
STELSEL O~DERSOEK
is ' n spesia le godsdien stige eleOp die aand van 29 Oktober ment in die beweging ingedra.
1933 is daar 'n openbare verNUW E SPA.'"JE
gadering in Madrid gehou wat
deur verskeie geleerdes, waarIn 1934 is die Falange grootonder professors, wetenskaplikes
en Jede van die adelstand toe- liks versterk deur aansluiting
gespreek is. Die docl van die van bcvriende k lein bewcgings
vergadering wa!! nie om die poli- en 'n program van 26 puntc is
tiek e partye nan te kla n ie, m aar opgcstel waarin die karakter van
om die h ele staatstel-el van 'n nuwe Spanje ondubbelsinnig
Spanje t e ondcr soek en m eer be- necrgel~ is. Rivera b et nou d ie
paald d ie pnrlcmenter e stelsel tt> Ieie r van die beweging gt>wor d.
ontleed. Die leidende figuur wa~ Die beweging b et h om sterk
Jose Antonio de Rivera. Hierdie u itgelaat teen d ie Kommunism e
groep manne was besiel met die e>n \·erklaar dat by ten lfUnste is
ideaal om die beste vir Spanje vtut die k orpor atiewc staat.
Die beweging is wei tot sekere
te verkry.
Daardie aand is daar vecl mate belnvloed deur die fascisme
gesels oor godsdienswaardes. soos blyk uit sy klercdrag maar
die reg van persoonlike vryheid, om tc wil voorgee dat hierdie
en die gebreke van die · party- Spaanse volksbeweging niks
stelsel. .,Primo de Rivera hct mcer is as 'n I taliaanse nabootdie onvrugbaarhcid van die be- sing nie is ver van die waarhcid

Selfs diegene wat allerhande
onjuiste opmerkings ann die
Spaanse volksbewcging Jmoop,
wcct weinig van hoc~ hierdic beweging, wat later die regering
van die land sou oorneem, ontstaan bet.
Daar is drie definitlewe stadiums in die ontwiklteling van
hierdie volksbeweging: 1933 en
daarna, die periode tydcns die
Burgcroorlog en die nb.-1939 tydperk.

'

KOMMUNISTE SE
,BIEGDRANK"

Die strooptogters, wat reeds gedemobiliseer is, bet
sonder enige aanleiding van die kant van die O.B. toegesak
op daardie provinsiale kiesafdelings waar mnr . Havenga
A.P.-kandidate genomineer bet wat ook lede van die O.B.
is. Die strooptog was egtbr nie heeltemal suksesvol nic
wa nt mnr. Jlavcnga bet verkies om Hewer die pro\insiale
verkiesing t e los as die kandidate !

Hoe die Rosse bulle s lagoffers ma rtel en selfs va n
mlddels gebruik maak om die verstand t e \'ttdof soda t
bulle gevangenes ,skulderkentenisse" kan doen, is die
afgelope week beskryf deur 'n polisie-offlsier wat uit
Budapest gevlug en in Weenen aa ngekom bet.

Toe die O.B. woorde van bestraffing teen bierdie
vermetele strooptog begin spreek bet, bet die martelaars
aangetree! Holle omskep elke woord wat die O.B. spreek
in ma rtelaarspropaganda om aa n die kiesers te , bewys" hoe
die ,vreeslike" O.B. die , onskuldlge" H.N.P. aanvall Die
martelaars is nog steeds gemobiliseer om welwillendheid vir
die H.N.P. op te wek en om die O.B. in onguns. te dompel.

'

Die verklaring van die Grootraad sal die martelaars ja.
AKTEDRON
darem lelik moet verknip indien bulle daaruit 'n martelaarskleed vir die H.N.P . wil vervaar dig.
D ie verdowi ngsmiddel wat aan
DIE KANDIDATE

Die simpatie wat die martelaars probeer opwek, moet
vanselfsprekend stemme verseker vir die H.N.P.-kandidate
- die laaste kolonne wat die aanvoorwerk van die stroopt ogters moet voltooi.
Maar hierdie keer is O.B.-lede wa kker en op hul hoede.
Die bittere les van die Volks raadsverkiesing is ole vergeet
nie ; kan nie vergeet word nie, aangesien dit so pynllk
ingen ywe word deur die veertig , ' 'er get e" plaaslike saamwerkooreenkoms te.

die kardinaal gegee is, staan begen d as akted r on. Dit is 'n
D uitse prcparaat wat bedoel is
om s laap teen te werk. Vroeg
in die oorlog het die Duitse
skok-trocpe dosisse van hicrdie
middel ontvang om bulle moedig
te maak maar dit is spoedig vcrbied weens die nadelige uitwcrking daarvan.
Aktedron word tans deur 'n
firma in Budapest vervaardig.
Die uitwerking van die middel
is dat dlt in die begin die slagoffer oormoedig maak maar
hom later in die diepstc moedeloosheld laat v erval. Die eie wil
word onaktlef gemaak en die

F RANCO
Dit moet hicr duidelik onderskei word dat Franco nie met
bebulp van 'n party aan bewind gekom het nie. In 1936
het hy geen grocp of party
gehad waarop hy hom kon beroem dat hy aan die hoof daarvan staan nic. Hy was bloot ' n
militer e Ieier wa t g«>poog b et
om wet e n orde in die landsa dmin istrasie te bewerkste llig.
In die F ala nge bet by 'n groep
gevind wat ber ei.d was om h om
te ste un om die Spaanse probleme op te los. Later bet ander
groepe m et d ie Falange saamg~smelt m et d ie g~vol~ da t d~ t
d1e sterkste bewegmg m SpanJe
geword b et.
So het dit dan gebeur dat teen
die einde van die burgeroorlog
die Falange die liggaam geword
bet in wle se bande die regering
oorgegaan hct. Franco bet die
hoof geword van die staat sowel
as van die Falange-beweging.
Tot 1939 was a! die belangrike staatsbetrekkings in die
han dc van ondersteuners van die
Falange.
Sedertdien het die
Falangc-tradisie so sterk geword
dat betrekkings ook aan nielcde gegee is sonder gevaar vir
die struktuur van die nuwc
Spanje.

'I

Die aard van die H.N.P.-hi ding se aanslag op die O.B.
is ook nie meer vir brandwagte 'n geheim nie. Dis bekend
dat die aanslag met drie kolonnes geloods word: die strooptogters; die martelaars ; en die kandidate.

DIE MARTELAARS

I
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Sy verklaring staan in verband met die ondervraging van
die Hongaarse Kardinaal Mindszenty wat deur die Russe gevange geneem is. Beh a lwe dat
by 82 uur ononderbrok e deur
Kommuniste ondervra is, b et
bulle hom oolt gedwing om 'n
.,bieg-drank" t e drink wat sy
weerstandsvermoe verswnk en
verstand benewel b et sodat bulle
h om woorde in die m ond k on le.
Die polisie wat h om ondervra
bet is elke p aar uur afgelos. Terwyl b y onden ·ra. if!, is priesters
wat gruwelik v ermink is as gevolg va n m a rteling in hul bebloede t oestand aan h om getoon
om hom die skrlk op die lyf te

verklaar Mnr. Pattee. Rivera bet
hom streng afsydig gehou van
buitelandse strominge. Toe hy
uitgenooi is na 'n fascistiese
kongres te Montreux, Switserland, het hy geweicr om die
kongres by te woon omdat die
Falange, so het hy vcrklaar, ' n
sui were nasionale beweging is.
Tot en met die burgeroorlog
het die Falange nie 'n groot
politieke betekenis gehad nie.
Dit het wei vooruitgang gemaak
maar met die uitbreek van die
oorlog het sy invloed vinnig
toegeneem.

slag offer is lat er nie i n s ta at om
teen te p m at n ie maa r bevestig
alles wat h om voorgese word.
'n Bale klein dosis veroorsaak
slegs mocgheid en verdryf die
slaap. Na 'n paar nagte sonder
slaap is die slagofter ook geestelik uitgeput.

• H ulle wat in om blad
adverteer, h et die
eerste aanspraak op
ons geld!

OSSEWABRANDWAG

'

WESKAAPLAND

GEBIED
A

DIE GEBIEDSRAAD VERGADER
en

DIE GEBIEDSLAERTREK WORD GEHOU
IN DIE

STADSAAL

OP

WELLINGTON

op SATERDAG, 19 F E BRUARIE, va naf 9 nn.
Aile offisiere t ot en m et die rang va n veldkom et moet
teenwoordig wees. Onder-offisiere en B m ndwagte k an m et
verlof va n huJ offisier die laertrek bywoon.

'N

OPENBARE

• VERGADEIUNG

word gehou om 8 nm. in die STADSAAL
SPREKER :
Die Komdt.-Genl., DR. J. F. J. VAN R ENSBURG

* ALLE

AF RIKANERS WORD HARTLIK UITGENOOI
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Moet Stem, Maar
Mag Nie Staan
As Kandidate!
l\lnr. J. H. Ras, Heidelberg,
Tvl., skryf: Ons H.N.P.-broers
ncem ons dit erg kwalik dat ons
'n partylosc staat bcpleit - so
erg dat hullc enkele voorstanders van die partylosc staat, wat
as kandidate vir die A.P. sou optrce in 'n sekondere liggaam
soos die Provinsiale Raad, as
sulks nie kon aanvaar nie.
Laat ons egter die partye van
naderby beskou: Elke party beywer hom om sy geledere so
sterk moontlik te maak. Ons
weet bv. dat die H.N.P. trag om
alle
~>t('mgeregtigdes,
betsy
Engt-l!lc, Jode of sells kleorlinge
tot die stt-un van die party t e
bt>w('eg. Die ideate toestand sou
du!l wees a!l die bele volk in
EEN groot party saamgevat sou
wees, m .a.w. 'n Eenparty-staat
dan, soos bv. in Doitsland en
Italic Wa!! en vandag nog in
Rosland is.
Maar nou het die geskiedenis
reeds bcwys dat so 'n Eenpartystaat slegs met diktatorale magte verkry en bebou kan word.
A'! bulle dan nie ' n Eenparty-staat beoog nie, dan volg
dit tog logics dat hnlle :\lEER
as ('en party beoog, m.a.w. 'n
staat waar die volk verdeel gebou word in verskillende partye.
Ons
H.N.P.-broers
bevind
bulle dus inderdaad op gevaarlike t errein: Holle stuur af op 'n
diktatorskap (waarvan bulle die
O.B. gedurig beskuldig!) - o£
anders bcoog bulle om volksverdeeldheld - (soos bulle dit vandag het met baie partye) te behou - iets waarvan die O.B. ook
gerieflikheidshalwe
beskuldig
word!
Laat hulle bcide- van bogenoemde moontlikhcde ontken en
ons dan verduidelik wat hulle
dan presles beoog.
Die geskiedenis bet ook bewys
dat die geen party-staat, soos
toegepas deur die Republieke, 'n
geweldige krag tot eenheid in
die hand van 'n volk is. So g~
weldig dat dit 'n magtige land
8 jaar met &waar offers gekos
ht't om daardie partylose eenht-id te vt-rbreek. (Dit kon bv.
nie deur ' n ,Elsburg-toespraak"
of ,Vrymcsselaarsbriewe" verbret-k word nie !)
Nou vra ons H.N.P.-vriendc
verder hoekom persone wat t een
die partystclsel is, hulle dan
as kandidatc in 'n partyregering
vcrkiesbaar stcl? Let wei, bulle
vro. nifl dat alle persone wnt
teen di e p nrtystelsel is, buite
stemming moet bly nie - nee,
' bulle \'ERWAG dat diesulkes
aan 'n part)verkiesing moet
deelneem - maar asseblief tog
net nit' us kandidate nie! <Die
possies is seker ge-reserveerd
net vir voorstandcrs van die
partystclsel?)
As bulle nou konsekwent wil
wces, moet hullc liewers agitecr
dat die stemreg van die niepartygesindes hulle ontneem
moct word en dan bring dit on~
.weer nader aan die diktatorskap!

Hef Stelsel
Van Twis Ook
Op Vir Ander
Vraagstukke
C. C. G., Tuine, Kaapstnd,
skr;)'f: Die rogcring bet nou
eindelik gedocn waaTvoor die
O.B. altyd gepleit het, naamlik
om die klcurvraagstuk bo en
buitc die partypolitiek met sy
vcrderflike vooroordele en kuns-

matigc geskille te verhcl. • Ons
kan maar slegs hoop dat daar
werklik iets gebore sal word uit
hierdie poging om finaliteit oor
die naturelle-vraagstuk te kry.
1\luar die vraag kom by my
op, us .die partypolitiek nie geskik is vir die oplossing van
hierdie volksvrnagstuk nie en
dio meulsteen om die nek is sodut dit eers opsy geskuif m oet

Soos Ons LeJers

r

Dit Sien

I

j

word voordat dit aangepak kan
word, is die partyspel dan nie
oolc die meulsteen om die n('k
van die oplossing van amler
vrnagstukke nie? Hoekom kan
di(' partypolitiek waar mense
gelei word deur kunsmatige
vooroordele nie ook opsy ge<ikuif word by die oplossing , ·an
AL ons ,·rangstukke nie.
Dit is tog inkonsckwent om
die partystelsel net vir een
vraagstuk op te hef wat oplossing vcrg en nie ook vir al die
andcr wat aan ons volksicl
kankcr nic. As die opheffing
van die partystelsel vir die opIOI'Ising van die natorellevraagstok inhou dat dit 'n erkenning
is van die magteloosheid van die
om
Jewensbelangrike
st elsel
vraagstukke op te los, dan i~>
dit immers ook die plig van di e
regering om dit ook op te hef
ten opsigte van ander vraags tukke sodat daar nie OOR
vrangstukke baklei word nie,
maar sodat danr santngewerk
word om vrnagstukke op te Io11.
Ons kan maar net hoop dat
hicrdic stap van die regcring
waar voor die gematigde element in die kabinet verantwoordelik is, die begin sal wecs
van die opbeffing van die partystelsel e n verbanning daarvan
:n ons volkslewe.
Wanneer ons almal saamstaan
en ons partyverskille vergeet en
onthou dat ons blankes is wie
sc belange dieselfde is, staan
ons aan die vooraand van 'n
groot toekoms. (Verkort.-Red.).

Volgens Russiese·
Patroon

H.N.P.-BLAD NOEM
SENAAT ,BLINDEDERM'
Weet · Nie Sy Funksie

Die Bulgaarse Kommunisticsc
party het so pas vir die ecrstc
keer sedert 1922 ' n kongrcs gchou en Dimitrov, die kommunlstiese baas van Bulgaryc, hct
die afgcvaardigdes versekcr dat
hy nou , deur Stalin pcrsoonlik
geadviseer word insake Bulgaarsc aangeleenthcde".
In 'n ses uur lange tocspraak
hct Dimitrov sy belcid uiteengesit. Aile kleinhandel sal nou
gcnasionalieer word, terwyl 60
pcrsent van die plase kollcktiewe eiendom word. Verder sal
daar nuwe arbeids-afdelings onder ,onproduktiewe huisvroue"
gewcrf word. Voortaan sal tennis ook nie meer in Bulgaryc
aan die orde van die dag wces
nlc omdat dit 'n spel van die
burgerstand is. Hantering van
wapens en skietwedstryde sal
die plek daarvan inneem.

Ernstige bedenkings t een die nuttigheid en doeltreffendheid van die Senaat, word uitgespreek in 'n hoofartikel van
Die Burger, hooforgaan van die H.N.P. Die senaat het as
huis van hersicning bitter weinig onderskeiding verwcrf.
, Dit i<t soos 'n blindederm: 'n mens weet nie mooi \\atter
nuttige funksie hy \errig nie," skryf die blad.
Die blad verklaar dnt dit miskien goed is om te hf'rinncr dat
die senaat n!c ingestPI was vir
scnatore om hullc soos politickc
marionette te gedra dc-ur di(\
politiekc stryd van die openbarc
verboog van die voll{sraad na
die senaat oor tc dra nic.
Di~ hoogstc funksie van die
senaat Hi daarin om die wetgcwing van die volksraad op
wyse manier te bersien.
,.Laat ons maar da:lelik <.e dat
iie serlJlnt as buis n\n h rrsiening maar bitter weinig
on<l~>rskeiding vt-rwf'rf b('t •••
Vir d ie grootste dl'('l vun di('
sitting wag by op work van die
volksrnad. (Die bespr('ldng van
minist~riele belei<l dra nou w1•I
daartoe by om die lr•dige ure
aan t e vul.) 1\lnar dnn vlak
voor die einde v·an <lie sitting
word by toegegooi m~>t wetg('wing en moet mnnndc se
werlc \'fill die volksrna<l holdt•r.. tebol.tler binne enkele dae nfgehand('l word.
En die is skaars vreemd ns
nan die senaat nie altyd die
waardc en belangrikhcid geheg word wat 'n Hoi'r huis en
die bcjaardheid van sommigc
van sy lede behoort toe tc
lwm nie.

lfRf VIR

GOUDMYNE
Daar word tans in lerland
werkers gewerf vir <lie goudmyne in Suid-Afrika. Amptenare van <lie Unie-regering se
mynskool staan aan die hoof
van die werwingsveldtog.
Sowat 400 jong ! ere tusscn
die ouderdom van 19 en 25 jaar
hct reeds aansoek gedocn en
sal medics en andersins gckeur
word.
Die werwing geskicd
omdat daar, so word vcrklaar,
nie gcnoeg jong manne in
Suid-Afrika gevind kan word
nle.
Tydens die bewind van die
vorige rcgcring is daar ook
mans in Engeland gcwerf. Baic
van bulle bet egter nadat hullc
in Suid-Afrika aangeland hct,
en ft!itlik kosteloos hicrhcen
gcreis bet, die mynskool verlaat en ander werk aangencem.
Vir bulle was dit slegs 'n handige manier om na Suid-Afrika
tc immigreer.

WATTER FU~K~IE?
" , In seker e sin i~ <li~ fi('naat
'n blindeder-m: ' n men .. W(•et
nie mooi watter nuttige funk!lie
by verrig nie. A<o by hom dt>ur
die Opposisie se toedot•n boonop
'>OOS 'n ontstcekte blind('(l!•rm
gaan gedra, sal by onmldd('lllk
uandag vir homself ver·seker,"
11e die bla<l.
Hierdie betrokke hoofartikel
bet die afgelopc week naklank
in die senaat gchad toe Jcde van
die Opposisie van die Pres ident
wou weet of die inhoud van
die artikel nie previlcgieskcnding
was nie. Sen. H. Tucker het
gese dat die artikel ondermynend vir die Grondwet en
vir die Senaat is.
Die President van die senaat
het beslis dat dit gccn prcvilegicskending was nic.

Mynwerkers
Vra Hoer Lone
'n Versoek dat die lone van
mynwcrkers met 30 pcrsent vcrhoog moct word is deur die uitvocrcndc bestuur van die Mynwcrkersbond aan die kommissie
van ondersoek na die wCTkstocstande in die mynwcsc, voorgele. Daar is getuig dat die
gemiddelde leeftyd van 'n mynwcrker korter is as die van ander mense.

Regering

Die Britse regering is van
voorneme om 'n kommissic van
ondcrsoek in tc stel na die omvang van die dobbclbedryf in
Brittanje en die opdrng van die
kommissie sal ecrsdaags b(>1<end
o;emaak word .
Daar word vcrwag dat die
ondersock spesialc nandag sal
skcnk aan voetbalpodc, hondewcdrenne en strantweddenskappc. Dit word ook verwag dat
die regering een of andcr vorm
van kontrole oor hiC'rdie bcdryf
sal instel.
Vcrlede jaar was die dobbelomset in Brittanje £1,000,000,000.
·watter omva~ die voetbalpoele
bet, blyk uit die !cit dat ene
Kenneth Herbert onlangs £73,000
ontvang het ,·an ·n ,·oetbalpocl
nadat by 3 / 6 bele hct.

RE.EN IN
VRYSTAAT

111111111111111111,
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Die geregtelike kommissie in Brittanje wat ondersoek
ingestel bet na korrupsie in die Britse regering, bet tot die
gevolgtrekking gekom dat John Belcher, gewese onderminister van handel en tans nog lid van die Britse parlement,
hom skuldig gemaak het aan korrupsie deur hulp aan
sakelui te verleen en dan geskenke daarvoor aan te nt>em.

DRAllo"K
Die verslag lui dat Belcher
drank
van 'n Glasgowse
whisky stokery ontvang hct
wat bcdocl was om hom tc
beweeg om gunstige oorweging te skenk aan handclsliscnsies wa.t die stokery aangevra het. Sir Maurice Bloch,

ONDERSOEK
NA DOBBEL

Sagte
en
deurdringendc
rc?ns hct die afgelopc naweek
oor groot gebiede in die Vrystaat uitgesak. Terwyl daar by
Botbaville meer as twce duim
gereen het, het skapc by Brandfort versuip weens die oorvloedigc reen. Op sommigc plekke
is vier duim gcmcet.
'n Aansienliltc dec! van die
mielieoes is gercd in Bethlehem
se distrik, terwyl goc-le reens
ook uitgesak het by Dcwetsdorp
BEROEPE
en Sannaspos.
Dat dnar nadnt Die O.B. onIn groot dele van Kaapland,
langs sy stem verh('f het tet•n Vrystaat en Transvaal heers
di(' vyfde wiel ann dil' wa in daar nog ernstige droogte.

Korrupsie In

Grondige bewyse van korrupsie is ook gevind t een George
Gibson, voormale direkteur van
die Bank \ 'an Engeland wat
probeer bet om die tesourie t e
beweeg om openbare aandele
uit t e gee omdat Gibson gehoop
bet om voordeel danruit te trek.
In Brittanjc is geets dat
Belcher moet bedank as lid van
die parlcmcnt en ook as voorsittcr van die elektrisiteitsraad
waarvoor by jaarliks £4,000 ontvsng.

ons landbe,.,tuur, ('11 gcwys h ct
op die helnglikh('id 'an 'n
twcede kam('r wanr <];,, wetJ
gewing op dieselfd1• mariete b('handel word as in di(' vollu,rand,
naamlik op partylyrH', is dit van
betekenis dat duar ook van
ander kringe stemme opg-aan
t('en die stt-Isel.
'n Tweede kamer van de~kun
diges uit die l"er..kill('nde beroepe
'al 'n bale grot('r b)dru(' tot
doeltreffende wetg('wing lewer
as die bt>stnan<lfl twecde knmer
van die parleml.'nt.

u

SPRlNGBOK

die eienaar van die stokery,
, het ook aan Belcher 'n pak
klerc geskenk en hom op verskillende manierc onthaal.
Daar is ook bewys dat Belcher
geskenke van ene Standley, 'n
staatlosc vreemdeling, ontvang
het, en dat Belcher vooraf gcweet het dat die geskenkc met
'n doel gegee is. Standley hct
vrye toegang tot Belcher sc privaat kantoor gehad.
Dit iH
weens hierdie geskenke dat
Belcher besluit bet om ni e ' n
Britse voetbal-,poe• te ,·ervolg nie.
Nadat die verslag bekend
gemaak is, bet Belcher vcrklaar
dat hy verbaas en terncergcdruk
is oor die bevindings van die
kommissie. Hy meen hullc het '
hom onbillik behandel. Hy het
vcrklaar dat hy later die sank
aan sy kiesers sal voorHi.

Med\u~
probeer

I

I
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TA.IUEF Vllt GEKIASSJII'ISEEBDE ADYEBTENSIBS:
Baltlboodellke Kennlacewtnge:
(Verlowlng, huwellk, geboorte, stertgeval, In memoriam, gelukwenatng,
ena.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. VoorUitbetaalba.a.r. VIr
herhaliDge 25 pat. a.fsl&g.
Bandelladvertenslea :
Eerate pi8.81Dg, 2d. PM' woord. VIr herh&IIDp 211 pet. atsl&g.
IDtek.eageld op .,Ole O.B." (veralcyb weekll.ka): 12/8 per jaa.r ot 8/8 per
11 ma.a.nde. voorultbe~lbau. Stuur a.dverteoalegeld, beetelllnge, en IDtek.engeld
na. YOOBSIAG (EDMS.) Bl'K., Poebos 1411, Kaapetad.
ALGEl\IEEN
KNOPE OORGETBEK teen 2/3 per
dosyn vir 1/-, 6d. en 3d.-grootte.
stuur u ma.terlaa.l, bestelllngs en geld
a.a.n !\lev. Pot,teter, Bertramsweg 11A,
Troyevllle, Joha.nnesburg.
22/12/6B

GEVAARLIKE
TAMATIESIEKTE
INGEVOER

Klagte oor die skokkende afwesigheid van N ederlands
of Afrikaans op die Hollandse bote wat op Sold-Afrika vaar,
die Oranjefont~in en Kliprivier, bet Die O.B. bereik. Daar
word verklaar dat aile bediening op hierdie twee bote in
~ebroke Engels is t en spyte van die feit dat daar feitlik
geen
Engelssprekendes aan boord i~ nle.
Daar bestuan 'n vermoede dat

BOERMEEL
Boermeel op ons bekende steen-meule
gemaal 23/4 plus bankkommissie per
100 pond sak k.m.b. ~lisslon Store, 'n gevaarlike tamatiesiekte die
t:llm, K.P.
12/1/TK. lan.d ingebring is, volgens 'n ver-'
klaring wat deur die DeparteBOME, PLANTE EN SAAD
GEEL LUPIENE. - Om teleur- ment van L andbou u itger eik is.
stelling te voorkom, bestel dadel!k Dit is bal(teriese kanker. H ierhlerdle gewllde en skaars Lupienesoort, nl. die gee!, soet Lupiene: 2/- die siekte word in d ie saad oorper POnd vir 25 lb. en meer, en 2/6 gedra en kan die totale verwoesper pond vir minder.
Bestel va.n
ting van 'n oes veroorsaak.
P, G. Uys, Alexa.ndraweg 9, Parow.
19/1/3
Omdat daar geen bevrediaoewenoente,esertlflseerde Groent&- gende m etode bestaan om die
eaad:
Chamtena.y
Wortels,
10/- saad te ontsmet nie, word beere
Detrolt Beet, 6/6. Skorales: Klein oem.
8/-; La.ng Wit Boa, 8/6; Hubbard gewaarsku om in hul eie belang
Groen, 8/6; Pa~teipa.poentjie, 8/-; Tom aileen Suld-Afrikaanse gesertifiWa.taon en Wonder Wa.aUemoen, 12/-;
Bl&a.rll&a.l, 17/6; Marblobe Tama.tie- seerde suad te koop, aangesien
IJLad, 35/-; Buldcrkruis en ReUamce alles moontlik gedoen word om
Blomkool, 16/-; Spltzkopkool, 8/- per
pond. Posvry. K.M'.B. - PRIDDEBS, te versel<er dat b ierdie saad geP.K. Sehoemanshoek..
sond is.
1\IEDISYNE
NTlGRYS kunsma.tlge haar, kopvel
voeding. Herstel gryshare binne
een maand tot natuurlike kleur, of
geld terug. oeen kleurstof. 5/6 per
bottel posvry. Kontant met bestelllng.
Behandel aile siektes. - Die Boer..vrou, Posbus 7559, Johannesburg.
27/10 Nr. (2)

IS.RAE.L
E.RKE.N NA
VE.RKIE.SING

A

MEUBELS
JIIEUBELS. - Beter meubels teen
billiker pryse. BabawaentJies, stoolkarretjies, driewiele, Jlnoleums, ta.pyte,
ens., ook altyd In voorraad. oeen
Ka.ta.logus. Meld wa.arln u belangstel.
-VISSER-~lEUBELS, La.ngstra.a.t 291,
Kae.psta.d.
3/12/11
RADIO
LOUW 1-~N LOU\V, die Beroemde
Ra.dio-lngeJlleurs, Stasleweg, PAROW,
verkoop en herstel Radio's en Elektrtese
'roestelle. Geregtstreerde Elektrislteitsa.annemers. Foon 9-8435.
Vir die beste en duidellkste luidsprekerdlenste op eoige plek, asook vir
versterkers, luidsprekers, mikrofonc en

parte - groot en kleinha.ndel - skryl
a.an: P. D. SMUTS RADIO (ElENS.)
BPK., Hootstra.at 287, Pa.a.rl. Foon 755.
10/9/48
TE KOOP
OEDBOOGDE VBUGTE. - Ba.rry·
merk gedroogde vrugte posgeld beta.a.ld
In Unle, In 5 en 10 pond-klssles. Appelrlnge 3-Dia.mant, 2/1.; Perskes, 3·
Diamant, 2/1; Pere, 3-Diamant, 2/1;
Vye. 4-Dla.ma.nt, 2/3; Prulmedante,
50/60, 1/8'\i; Rosyne. S·Dia.mant.
10'\id.; Tros-Rosyne, 4-D!a.mank, 1/3;
Okkerneute, 2/3; Amandels, 1111; per
pond. Volledlge Pryslys verkrygba.ar
va.n Robertson-Ha.ndelsvereniging, POfJ·
bus 7, Robertson.
24/\1/TK
GESUIKEBDE VBUGTE. - Barry·
merk gesuikerde vrugte, 8/6 per ses
1 pond-pakkles ot 6/3 per 5 pondklssle, posgeld betaald In Unle. Kon·
Ons stuur ook
tent met bestelling.
gesulkerde en gedroogde vrugte ten
behoewe VMl k!U!nte a.an vrlende oorsee.
Verdero besonderhede verkrygba.ar l)y
Die Robertson-Handelsvereniglng, Pos24/11/TK
bus 7,0 Robertson.
l 'lESAAD: Vars gesertlfiseerde ultsa(l.d Australiese Bruin, 8/-; Copper
King, 8/-; vroe<l Kaapse Plat. 9/-:
en Kaapse Stroot, 9/-. Beste! dadelik:
Ka.ngo Saadkwekers, Posbus 107.
Oudtshoorn.
2611/TK

GEEN NEDERLANDS OP ·
HOLLANDSE SKEPE NA S. A.:
GEBROKE ENGELS

Brittanje, Nu-Seeland, Belgie
en Nederland het besluit om die
staat Israel de facto te erl<en.
Bierdie besluit wat die afgeope naweel< aangekondig is, bet
groot teenkanting uitgelok van
'\rabiese woordvoerders. Ook in
Pal<istan bet stemme bierteen
opgegaan.
Joodse woordvoerders het verldaar dat die erkenning van
Israel deur Brittanje 'n ineenstorting is van die Britse beleid
ten opsigte van Palestina en dat
dit 'n persoonlike nee-rlaag vir
Bevin is.
Die erkenning van Israel het
geskied net nadat die uitslag
van die verkiesing in Israel bekend gemaak is waarvolgens
d it blyk dat Israel tot dusver
nie te ver oorhel na Rusland
nie.

So by voorbeeld was daar op
die jongste reis van die Klipfontein ongeveer 85 persent van
die passasiers Hollanders terwyl die res Afrikaners was.
Slegs een persoon kon deurgaan
as 'n halwe Engelssprekende.
Nogtans was alle ~diening op
die skip konsekwent in gebroke
Engels. Toe daa.r gekla is oor
die spyskaarte wat in Engels
is, is geantwoord dat bulle dit
nie in Hollands beskikbaar bet
ole.
By die afskeidsdinee op die
Oranjetonteln
(dit
het
die
,Captain's dinner" geheet) is
die Hollandse en Atrikaanse
gaste almal in Engels - merendeels gebroke Engels - toegespreek. Toe daar namens die
gaste geanhvoord moes word, is
dr. J avie, 'n diplomaat, gevra
om dit te doen. By bet egter
geweier om dit in Engels te
doen en dr. Heymans, wat ook
onder die passasiers was, aanbeveel as iemand met diplomatleke status. Dr. Heymans, wat
die persoonlike dokter van wyle
pres. Kruger was, bet gese dat
by 'n burger van die Ou Republiek was e n nie bereid is om in
Engels 'n toespraak te bou nie.

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

Regse Vakbonde

Verenig Kragte

Die l<oordinerende Raad van
Vakbomle wat gestig io;; deur
vakbonde wat uit die li nk!:e
Val<- en Arbeid•;raad getree bet,
;e l<ragte is die afgelope week
aansienlik versterk toe dif' l\lynwerkersuni(' tot die Raa<l toegetree bet. Die 1\fynV~-('rkersunie
tel 16,000 lede.
PLUIMVEE
Die Koordinerende Raad van
Die Beste Firma om u PLUI!\IVEE,
Vakbonde is aanvanklik gestig
Elt;BS en ander PBODUKTE aan
deur nege vakbondc van Prete stuor Is:
toria nadat bulle uit die Vak
C. M. ELOFF EN KIE. en Arbeidsraad getree • het van(Edina.) Bpk.
wee laasgenocmde se nie-blanke
U()BE.,fARK (l'oabua 7185) Newtown
beleid.
Dit kan nou verwag word
ri!!ffi!ffi!li!!fi~fiillc!ffi!ffi!li!!ffi!li~ffi!ffi!ffi!I~f~ dat ander vakbonde ook die

e

Hy wat in ,Die
0.8." adverteer is
werd om ondersteun
te Word '·

voorbeeld van die Mynwerkersunie sal volg. Dit is duidelik
dat die stigting van die Koordinerende Raad van Vakbonde en
die toetrede van die mynwerkers

SOUT
SOUT vir dadellke aflewering in
goele sa.kke.
Brandwagte. om •n "'E!ffi!!!Elffilffi!Ji!m!!ffi!li~li!mmllli!mmll~!IE!Ii!!rcl. die begin is van 'n nuwe ontwikeerlike bestaan te maak vra ek u j!,.
keling in die vakbondwese.

STEENMAAIUIIA.SJIENE.- .,Kleine
Wonder" vir die maa.k va.n standaard
grootte sementstene va.n 9 dm. x 4 11/16
dm. x a dm. teen £30, ot £20 sonder
•oetstuk. Luukse modelle teen £11
ek.atra.. V.o.a. Hopefieldstasle. Ha.ndelana.vra.e word verwelkom. Om beaonderhede en lllustra.sles akryt a.an:
Kleine Wonder Steenm&AJiene (S.A.)
A.centekappo, Posbue 18, Hopetleld,
K.P.
18/8/T.K.

RADIOTRONICS
(A. Perold en P. Brink)

Vir herstel en koop van
ELEKTRIESE APPARAAT
(Onderneem ook yskasherstelwerk, ankerontwikkeling en le
van kabels in huise en
fabrieke>
Hoofstraat
BELLVILLE
Foon 97-9114.

VERVOERDIENS
Vir algcmene karweiwerk en
oolc vervoer van mense tree in
verbinding met

J. A. STRAUSS

Het U AI 'n ·lntekenaar
Gewerf?
VUL ASSEBLIEF BIER IN
Die Bestuurder,
Voorslag (Edms.) Bpk.,
Posbus 1411.
KAAPSTAD.
Waarde H eer,
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B.
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby
ingesluit vind u die bedrag van.................................. ..
vir die eerste........................... maande.
NAAM: .............................. ... ................................... .
(Naam en Adres in Blokletters)

POSADRES:
l
...............................................................
·······························································
•

Handtekening.

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/6 per halfjaar.

Voeg aaaeblie! Kommi88ie by platteland8e tjeka.
Posbus 64 - - Telefoon 9-8856
pAR 0 w
I----------------------

Boere in Oos-Kaapland "'at op
die grens van die naturellegebiede woon het 'n afvaardiging
na Kaapstad gestuur wat die
afgelope week Kabinetsministers
kom spreek het oor die beweerde
indringing van naturclle in die
blanke gebiede sodat die boere
stadig maar seker terug gedruk
word . •

Bierop 1s prof. W
Kempen
genader, maar ook by bet
geweier met die verskoning dat
by 'n dosent aan die Universiteit
van Stellenbosch is en dus
Die afvaardiging b e t verklaar
weier om op 'n Nederlandse
dat
die naturelle 'n opsetlike
skip Engels t e praa t.
taktiek beoefen wat bedoel is om
die lewe vir die b oere op die
gren.se onboudbaar te maak.
EEU-OUE DOKU:MENTE wat
in 'n kelder van die JandsmuDie afvaardiging het bestaan
Jeum in Boedapcst ontdek is uit
afgevaardigdes
van
e lf
openbaar dat Columbus, die ontBoercverenigings en is afkomdckker van Amerika, 'n paar
jaar voor sy ontdckkingsreis be- stig uit die distrikte van Indwe
skuldig was van seerowery en en Maclear. Die boere het verin sy afwesigheid ter dood ver- soek dat daar 'n permanente
oordecl is.
Die staat van heining tussen die blanke- en
Venesie het hom beskuldig dat naturellegebied opgerig moet
hy in diens van Frankryk seerowery beoefen het en onder word sodat vcedief,stalle teenmecr twee Vencsiese skepe be- ;5ewerk kan word.
roof het. D ie dokumente beDie klagte van die boere roep
skuldig hom verder dat hy die
afstammeling van 'n reck; see- die grensmoeilikheid van die
•.rorige eeue in herinnering.
rowers was.

,Agterbuurt In
Australie Beter As '
Behuising In Rusland'
,Daar is seker geen aS})ek van die lewe in Rusland wat
mecr \'erkeerd \'oorgestel is deur slim propagandiste as die
behuisingstoestande in die Sowjet Republiek nie," skryf J. J.
l\laloney, voormalige Australiese verteenwoordiger in Moskou, wat twee jaar in Rusland deurgebring het, in sy werk
,Inside Red Russia."
1-/[aloney was toe hy na Rusland gegaan het, 'n vooraanstaande vakbondleier en het
baie simpatie gehad met Rusland tot tyd en wyl hy die
werklil>e toedrag van sake gesien het en uitgevind het dat
die meeste Russiese propaganda
van 'n paradys vir die wcrkers,
die teenoorgestelde is.
Die skrywer behandel elke
aspek van Rusland in sy boek.
Maloney was vera! gelnteresscerd in die vakbonde maar hy
het tot die slotsom gekom dat
die werkers in Rusland geen
vryheid geniet om hulle vakbond te organiseer nie en om
pogings aan te wend om beter
toestande le verkry. Die wer-

~~etnd~~k\~~t~~-rste~~~~fa1~eu~;-a~ 0j.~ -----------------------------------'-----------------------

Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2
60/- per ton vrygelaal. Soutwerl<e
tevredenheid
gewaarborg.
Ad res:
Komdte. !\lev. l\lnrtle Venter, Possak
No. X4, Arbeidsloon, Bloemfontein.
19/1/TK

NATURELLE
SOU BOERE
VERDRING

WOU' MOSIE.
VOORSTE.L
Sen. A. M. Conroy, die Verenigdc Party se Ieier in die
senaat, was die afgelope week
van voorneme om 'n mosie in te
dien waarin hy sy party se
afkeuring wou uitspreek oor die
optredc van die President verlede jaar toe hy deelgeneem het
aan die stemmery.
Die mosie het neergekom op
'n mosie van wantroue en aangesien die V.P. die meerderheid
in die senaat het, sou dit aangc neem word. Nadat dit aan die
Jig gekom het dat 'n wantrouemosie nie aileen die President
sou verplig om te bedank nie
maar die V.P. sou verplig om sy
opvolger te kies het sen. Conroy
afgesien van sy voorneme en sy
mosie teruggetrek, omdat die
V.P. dan 'n minderheid in die
Senaat sou wees.
Die senaat h et nou vir drie
wekc verdaag omdat daar nog
geen wetsontwerpe is om goed
te keur nie.

kers bet ook nie die reg om
protes aan te teken teen bestaande arbeidswette en toestande waaronder bulle moet
leef en werk nie.
KINDERSLA W E
Die werkers is swak opgelei
en daar word vera! gebruik gemaak van kinder-arbeid en kin<lers onder 14 word op groot
skaal in diens geneem. In een
fabriek wat die skrywer besoek
bet w aar llaar 2,500 werkslui
was was nie minder as 1,500
kinders tussen d ie ouderdom
van 12 en 15 jaar nie.
Die skrywer het altyd gemeen dat die agterbuurtes
van Sydney en Melbourne in
Australie afgryslik is en 'n
klad is op Australie, maar
bier<lie agterbuurtes in Australie is oor die alg('meen baie
beter as die woonbuurte van
die Russe.
Aan die Russe word aile gegewens oor die buitewereld
weerhou omdat dit noodlottig
sal wees as die Russe die geleentheid kry om toestande· te
vergelylt. Op plase het hy gesien hoe vrouens ploee trek. Die
Russe het hom orals probeer
m islei met inligting maar hy
was in staat om bale van hulle
leuens aan die kaak te stel en
agter die waarheid te kom.

.Genoeg

Steenkoo/
Die vrees dat Suid- Afrika binnekort
geen steenkool van
sekere soorte, en vera! van
steenkool vir kooksdoeleindes
sal he nic·, word as ongegrond
beskou deur die Steenkoolkommissie wie se vcrslag hierdie week in die volksraad ter
tafel gel~ is.

BLADSY SEWE

DIE O.B., WOENSDAG,. 2 FEBRUARIE 1949

Malan Oor Punte Van
Ooreenkoms Met V.P.
Se Naturellebeleid
Die neeq~elegde hclcid Yan die Oppo~h·ieparty ,·er~kaf genoeg~ame
punte van ooreenkom!S aan die t~ee partye om mt'l mckaar oorleg te
pleeg, het dr. D. F. Malan, H.N.P.-leier, Yerlde Woen~Sdag in die Volksraad verklaar, toe hy die regering se amendemcnt op veldm. Smuts se
wantroue-mosie voorgc~Stel het. Die amendement vra dat 'n Geko!"e
Komitee van die Senaat en die Volksraad en ,·ati al die partye aangestel
word om apartbeid~Swetgewing te oorweeg ten aan!,ien van die naturellevraagstuk.

I

I

Dr. Malan het gcs~ dat die gepubliseer het. Daarin word die
blanke
en
vir
die
Vcrenigdc Party sy naturcllc- vermeld dat die V.P. staan vir beginsel van Christelike voogdybeleid vcrlcdc jaar in Oktobcr die leierskap en die gc~;ag van skap.
Die
party
sc
bcleid is gebascer op die crkenning van verskillc tusscn die
witman en die nature! en op
die bestaan van 'n gcvestigdc
naturellebevolking op die plase
en in die stcde. nerdens is die
V.P. gekant tt>en 'n bt'lt>id van
gt>lykstelling of asliimila.,ie t>n
st:um die party 'ir dit> handba\\ing van afsontl«>ring en vir
die verm)·ding van ras.,evermenging.

Persmenings:

'N MANIFES EN DIE
GEI{OSE . KOMITEE
Verlede Donderdag bet Die Burger die H.N.P. se
verklesingsmanifes gepubliseer ,wat, met die oog op die
naderende Provinsiale verkiesing, op gesag \ ·an dr. D. F.
Malan, die Eerste llinister, deur die II.N.P. se inligtingskantoor uitgereik is."
Die Burger noem die manifcs ,'n volledige plan \ir
die praktiese toepassing van die Regering se apartheidsbeleld."

(Tussen hakies: In diesclfdc I ,.Twee algcmcne vrae ontstaan
ascm sc die blad dat dit die onmiddellik: Eerstens, gaan dr.
JI.N.P. se manifes is en dat dit Malan die provinsi'ale verkiedle Regeri ng se beleid vertecn- sings oor die naturellevraagstuk
woordig! Hct Die Burger dan vcg, selfs al word 'n gesamentvergect dat die Regering nie die like Gekose Komitce aangestel
Provinsiale verkiesing veg nlc? om die kwessie uit die politick
Die Afrikanerparty hct hom tc Ilg? Twcedens, moet hierdic
mos onttrek aan die verkicsing, m:mifcs vooruit reeds aan die
wat toe ontaard het tot 'n lwmmissie die apartheidsminisuiwer H.N.P.-verkiesing. Of is mum voorskryf waarmcc die
die Afrikanerparty vir Die Bur-, regering tevrede sal wees? A<~
ger nie dee! van die regering <lit• antwoord op .die eerst-e vraag
niel.
ben•.,tig~>nd is hoe kan dit> kom1
Oor dr. Malan se amendement mi«.,il' dan beskou word om <lit>
op veldm. Smuts se wantroue- kwes~ie uit die politit>k tt> Jig?
mosie se Die Burger: .,En nou E n as- die twe-ede ,·rang ook
het hy (nl. die V.P.l sy ant- bevt>stigend is wat is dan die bcwoord gckry, 'n antwoord wat tel•enis ,·an die para~;7aar in dit>
hom uitnooi om klcinlike poli- amendament wat vra dat <lit•
tiekery te laat staan en om saam kommissie kennis mol"t net>m
te werk ten cindc die apart- van die naturellt>beleid vnn nnheidsbeginsels toe tc pas.
der politieke partye en van die
bt>vindings van die Fagan-komKLAAR BESLlJIT
missie."
,.Verbasing hecrs in politiekc
kringe oor die fcit dat die
H .N.P. gister op feitlik dieselfde
tydstip toe dr. Malan in die
Parlement 'n pleidooi gelewer
het vir gesamentlike optrede ter
oplossing van die naturellcvraagstuk, 'n manifes uitgereik
het vir die provinsiale verkiesing
waarin die naturcllevraagstuk
die hoofnandag geniet," skryf
Die Suidcrstcm op 27 Januarie.
,.In dir parlcmcnt het dr.
Malan voorgcstel dat 'n soort
Gekose Komitec aangestel word
om 'n gesamcntlike oplossing
van die naturellevraagstuk op
die grondslag van apartheid te
probecr vind. Terselfdertyd is
die manifcs van die H.N.P. in
die naam van dr. Malan uitgereik waarin ,'n volledige plan
vir die praktiese toepassing van
die regering se apartheidsbeleid'
grgce word. In politieke kringe
word gevra waarom ' n gehllmentlike ondersoek na die toe-\
pa!!sing dan nodig is as dr.
Malan rerds klaar oor die saak
b:-sluit bet."
TWEE VRAE
.:op dieselfde dag wat dr.
Malan sy voorstel vir 'n gcsamentlike Gekose Komitec om
die naturellevraagstuk te bestudecr gedoen het, het hy 'n
verkiesingsmanifes gepublisecr
wat die H.N.P. se ldeurbeleid
bevat," skryf die Cape Times
in 'n hoofartikel op 28 Januarie.

KLUG
,Dr. Malan sc amendament
en sy manifcs vir die provinsiale verkiesing is tcenstrydig,"
skryf oud-ministcr Harry Lawrenee in die Argus van 29 Januarie. ,.Sy manifcs maak 'n klug
van sy voorstel om die kleurvraagstuk uit die partypolitick
te Jig," be.sluit min. I.awrence.
BESKA\\'11\"G NIE
'rn GEVAAR
Soos sake vandag toegaan is
die Provinsial<• Raadsverkiesings
kwalik oor lets anders te voer
as parlementcrc strydvrac, skryf
die Vadcrland in 'n hoofartikel.
Dan vervolg die bind:
,~laar daar i'l nog geen geg'ronde argument om te se die
blanke bcl'kawing is in gevaar
en dit> Provim;iaJe verkiesings
is die plt>k waar dit gekeer moet
word nit>. Inder<bad !W dr. !\lalan
nou met <~O\"I'el woorde d at die
blanke bcskawing nie ,,ger ed"
moct word by die provinsinlt>
st<'mbu"'SI' nie, maar wel \'eilig
gelaut knn word in die hande
van dil' r,esamentlike parleml:'nttlr~ komitee wat by nou sal
nanstrl om horp van raad te
bt>rllrn. I>aarmee is die snaJt
\·an lewensbelaug uit die vaarwatt>rs van d!e partypolitirk
g«>red. I n die plek van emo.,ionelt> oorhaastigheid kan On'l
nou rustige besinning dt'ur die
land se beste koppe verwag."

OORLEGPLEGI~G

Dit is die ncergelrgde beleid
van die Opposisicparty, het dr.
Malan vcrklaar, en dit blyk dat
hierdie beleid genoegsame punte van oorccnkoms aan die
twcc partye verskaf om met
mekaar oorlcg te pleeg.
Daarom hct dr. Malan 'n Gekosc Komitee voorgestel waarin
die V.P. m et die regeringspartye
kan saamwerk om apartheidswetgewing tc oorweeg in belang van die oplossing van die
naturcllevraagstuk.
BETEKE!\"IS
Die betckenis van dr. Malan
se voorstcl is
e die naturellcvraagstuk
word verhef bo die partypolitiek.
e die regcrings- en opposisicpartyc werk saam, om aparthe!dswetgewing op te stel, wat
die naturellevraagstuk sal ,.oplos" en die blankedom in SuidAfrika sal ,.red".
e die politieke partye mag
nie verkiesings veg Cook nie die
Provinsiale verkiesings nic l oor
die kwessie van ,.apartheid" of
die ,.Redding van Blank SuidAfrika" nie. Die daarstelling
van apartheid en die redding
van blank Suid-Afrika het al
die politieke partyc opgedra
aan 'n gesamentlike Gckosc
Komitee.
e Die politicke partyc mag
mekaar nie vcrwyt dat die cen
vir ,.blank" en die andcr vir
,.swart" Suid-Afrika staan nie;
hulle wcrk alma! saam vir
blank Suid-Afrika in die Gekose Komitee.
e A.s histericse strydvraag in
die mond van kandidatc verdwyn die eleksickreet van
apartheid vanaf die politieke
verhoog.
e As prakticse belcidskwessie v~rskyn apartheid in die
mond van drskundiges voor die
Gckosc Komitce. .

HUL EIE
MARSHALL-PLAN
Rusland het saam met Bulgarye, H angnrye, Pole, Roemenie
en Tsjeggo-Slowakye ' n raad vir
ondcrlingc ekonomiese steun in
d i<' l cwe g croep. D ie plan vir
onderlinge steun is in die !ewe
gcrocp nadnt .hicrdie Iande gewcicr het om decl te necm aan
die Amerikaansc Marshall-hulpplnn.
Die Hamcwerl<ende Iande sal
tegniesc gegewens, grondstowwe,
voedael, ens uitruil,

Banke Kort Krediet
In: Geld Skaarser
Daa r is tektns. dat geld be~ig is om skaarser te word
as gevolg van die beleid van die hanclelsbanke om nie meer
kredlet te verskaf nie. Op die oomblik is <lit hoofsaaklik
invoerders wat hierdeur getref word maar ook die gewone
salaristrekker en boere wat gewoond is om in nood hul
hoop op die bank te vestig, kan nie meer so maklik krediet
kry nie. Die vermindering van die hoe\"Celheid geld in
omloop word ook weerspieel deur <lie daling in die aankoop
van vaste eiendomme.
Ooreenkomstig die vcrsoek
van die
regering het die
handelsbanke begin om krediet
in te kort en elke lening wat
aangcvra word, word tans ba!e
sorgvuldig oorweeg. Die dae
toe bankbestuurders dikwels
van plaas tot plaas gery het om
boere lenings aan He bied, is
blykbaar vir 'n baic lang tyd
verby.
AFGEWYS
Handelsbanke hct verklaar
dat hulle die afgelope tyd
aansienlike bedrae aan lening:;
afgev.oys het. nieteenstaande
die
sekuriteit
onbcsproke
was.
Mense wa t geld wil
leen om meubels, koclkaste,
motors ens. te koop, het nic
hoop om 'n lening tc kry nie.
Slegs in uitsonderlike gcvalle
waar kapitanlgoederc soos
landboubcnodighedc
aangekoop wil word, word geld
voorgeskiet.
Die laaste paar maande van
1948 in vergclyking met die
eerste hclftc van die jaar toon
dat daar 'n aansienlikc daling

was in die aankoop vas vaste
eicndommc. Hocwcl die aanbod
grotcr was as ooit voorhcen,
het die annkopc gcdaal wat ongetwyfeld staan in die Jig van
vermlndere geld in omloop.
OORTROKKE
REKEXIXGS
Gedurende die eerste ses
mnande van verlede jaar is daar
gemiddeld
maandeliks vaste
cicndom
ter
waarde
van
£1,300,000 aangekoop wat 'n
totaal van mecr as 700 elendomme per maand verteenwoordig.
Vir die Jaaste dric mnande van
diP jaar het hierdie brdrng ondt>r
£1,000,{100 g<'daal t>n is dnar
..legs gemiddeld tOO eiendomme
per maand nangekoop.
Parlcmcntslede het ook die
afgelope week die aandag daarop gevestig dat geld minder
word. Die banke wil nie Ianger oortrokke rekenings toestaan nie en doen ook hulle
bes om Ienings in tc trek. Dit
is veral die boere wat hierdeur
getrcf word.
'
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Oit Loud e n word b{'l'i!: dat d i e I ut<·ruasi on ale Fe dcra~ic nm Vakh owJ(', m et hoofkwm·tie1· i~1 l)a r ys , op 19 Januarie 191-9 iu Ju ie gcstort lw t ,
toe d iQ· Unhoe t·e nde Raad va n die Fed c r a:,;i<' f ormeel out h in d i ~ .
Die vaklwlldo r;.;a n isa~ie:; 1:it die (IQ·mok ratiese b ndc bet lm l Jidm aatskap Yau d ie
t''cdcra ~ic opgese met d ie ~cvolg dat n ('t d ie sogenaamd f• ,,vakbonde' ' n it
R n ~laud en sy satellietlande in d ie Fe·derasic oo rhly. As 1;('volg VIH I hicn lie
splibi ng heweet· eli(' demokrate d at di e F cderasic opgf'lwu bet o m t«'
lwl-'taau, tcr wyl die oorgeblewe komm n niste Yolh on dat die F cdera sic no~
h<'~la aH om d cur h n lle g«"br u ik te won] ,·ir ko m m un i sti(-' ~(· pt'OJ>agarula .
l n 'n hoofartikcl v crtdaa r d ie 23 l\'£ei 19-14 die D erde Inter -

Dail y He rald, mondstuk va n die
B ritsf' Arbciderspa rty en Vnkbo ndbewcging d at , d ie Fedent~i e
i n dui c g('stort h ct c·u dat di('
l>o mmuniste daarvoor vt•rant'' oo rd clik is. H ulk hc·t uooit
opg-chou m et knoei t (' n l'indc die
l>'c !kr~ts ic sc ware oogmcrkc te
''f' r~·de l en dit 'n wer lduig van
'Mo:-!tou se politit•l(C propa g-an1b tc maalt nic.''
l)aar kan ve rwag word da t
die instorting va n die Interna sional c F edc rasie va n Va kbonde
en die uittrede va n d ie- nickommunistiese ,·akbondc t ot gevolg sa! he die stigting \'an ·n
int.ern asiona lc nic-lwmmu nistise
va kbondfcd <' ra~i c.
In hierdi e
verband is d:uu · r<!cd s s<: m cs preJdngs aangevr a t us~cn d ie B ritse
VaJ.:bondk ongres <•n d ie Am cr i!manse Fcdcra si<! van vakbonde
en daar 1\'0r d gd10op dat genocmcle
samcspr<'ld ngs
sal
plaasvincl in die V.S.A. ged ur cn de ::>.ra a rtmann d ,·anjaa r.
P An Y.SE K O;\IINT ERX
In sy uilgawe va n 28 l\[aart
1945 he t D ie O.B . sy lcsers mcegedecl va n d ie wercldlwngres
van wcr l<c rs wat in Londen gehou is om die F cdcrasi e wat nou
in du ic gcsto rt b et, t c stig. Onder d ie opsl,rif .,Nuw c K om in
tern kry bchecr oor aile \'akhondc", h et d ie blad gesk: yf:
,Op hi cnli!' ){on~;res het die
arheid cn< ' 'an di e wereld hnl
toe,;temm inl:' t ·crleen tot die sti~ting v:.tn 'n nuwc lwnl muni!>tic:-.c inte 1·na s ionalc ·wa t tcrwillo
van likYJt nic in ;.'1-loslcou n io
maa r in P urys sal setel.
,lli('nlic Paryse liomint<·r n
' 'er,!<il van .,~. t·oorgan):'er illtariu tlat :o;talin nou beheer kry oor
allp \'altbonde in die wereld
\\'a;tr h ~· Yoorheen n et b ehccr
n it g<"oofen h et oor die lwmmun i ~ f i c~e )):l rtye.''
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nasionale of l\Ioskouse Komint ern ontb ind hct, hy daar m ec
cr ken het d at di e kommun istiese
party in d ie- vcr sldllende Ja nde
van die wer cld n ic daarin lwn
sla ag om d ie wc rkcrs van daar di e Iande vir d ie komll!,Un istc te
wen n ic. 1\a ngesicn die k ommun isticsc pa rtye nie daarin
!;:on slaag om die vnkho nde
de ur indri11ging ltommunistics t c
maalt n ie, hct die kommun istiese h ccrscr:- in di e K r emli n 'n
plan bl'r:wm om di rclite behcer
oor die valcbo nde i11 dernoltra tie,.,c land1• te ltQ'. E n d ie phm
,,·as di<' Int<'rnn!>ional<' Fcdcrasic
van Vakbonde of d ie Vicrde I nterna1>ionalc of d ie Paryse
Komintcrn.

E n nou het ons met groot
da nl< baa rheid verncem dat die
P a rysc Kominte rn ook oo r die
wal is ! Die nie-l<ommunisticsc
val{bonclor ganisasics hct fcdcralC' ao. nskHk cling m et en oorhccr sing dcu r kom mu nist c gcwcicr. 1\Iag h ulle hul cic Ol'l\'lln i csn~ i cs
m et
vcrg •·ootgl a~o
deurgaa n en d it 1b-ast ies suhn•r
van a ile lwmmu nbte. \ \':wn Per
on-. h icrdie hoop uitsprcclc dinJ'
Oll'> vcm l nan di e t·n.khoncl e in
S ni d- Afrilm .
Maa r d ie prcntjie hct ook 'n
ande r kan t . Hoe rn<'er lwmmun is tiesc sette I'll p r·opnganda
m i:-lulc, h oc lll<'CI' v<·::.t iJ.:' d ie
lwmmun istiese bns<• in die
l{rl'm li n h uJ h oop op naalitc
~:"ewel<l om hul w·rfoPil ilte Jccr Die tyd hct geleer clat Die stcllings en h ul wocstt• ma g oor
O.B. in 1!l15 volkome reg was.
di e wereld tc vcr<.prei.

Geregistr

5) [fij

IE~r~arre

W<O>@rr~ ~ §
'fyd en'> die Al .!~Cml'nc \ 'er ki esing wa t op 26 l\I ci

l!H8 p laa sp;cvin <l h et, h e t d ie Her e nig-de

~a::;ional e

Par· t y in die ltiesafde lin~ K le rk sdo rp die s am ewerkiug
in d ie Ye r ldes in p; W rJt r :'o· \'lHl dil! ]lla!t:;liJW Jcde Ya U
die Ossewa b.ran d w a~ l•o mmaa do's na<lat die li.N.P .Imndidaat, m nr. ,Jau \\'il!;.ens, t a ns L .V., voo r d ie
pla ::!~·dike offisic r!' n ·rsk:'o·n hct en
(1 ) hulJe ' c r sel;.c r h et van sy t ecnl>an t ing teen
dishrim in a sic ; en
(2) ondern ccm
h ct om di!>kriminas ie i n die
opcn b a a r mond elin )?;s en s luift clik tc Yc rwerp.

LErr~«®ff1 ~ rru

, YRA.\G :

G aan 11 in
d i(• t o ckoms cnige
<lblo ·im ina:-ie ,·oon,t aan t ussen O .B .-lede e n
a n<kr n a ~; ionaalgcsin des '?''

,ANTWOORD : }~k was n o~ n o oi t ten ~unste Ya n
sn ll<e
dis l<riminasi e
Jiie
en
h et
geen
voorncm cns om in di e t oelw ms enige snlke
dis kl'imina s ic voo r te s t a a u nie.

, Gdt'l;:cn : J:m \'\'illwns."
offisier
w at ,
namc ns
die
p la a s lil<c
Di<'
lwmman do '..., van die O.B., die rnondelipge en
skriftelil<~· ondc rn eming- n .n lm nd idaa t J a n W illten s,
tans L .Y., ,!;cliry het . is H o o fkomm andant Fran s
Brecd t.

w[j~@~«~cetrrtTI@©ll

Hoc A.mcl'ika clif' reg Yf'rluat!' lw t tydeus diO> aa nhou e n ver hoor 'an
D uit sc so lda tf' w a t van moord lw:-k u ldig i~ . i s ~o pas a a ll die Hg gt=>lw i u~
denr 'n A nu- ~·i kaa w·w n~g::;geleenk , Mead F.vt=>r Nt . Hat b y die ve rhoor '\·:.m
d i(' saak h et t·okkc· w a ~ . D ue f('itf' wa t h y in sy r a pport ophaal uadat h ) slit
I W e<" jaar lank op ~y cie on k ost 4~
nagegaan lw t, ~te! ~ eu ' a n dit·
~ r uwelikst e . ge:- k icd<'ni~s(' van mo(u·dvc d JOr e e n die pro ~ l"dw ·c v. at ,] i t
...-ooraf gegaan lwt . aa u die kaak .

P arty in

Yan d ie

L . B. D

sy tecnl

Hy

, (1

digdt;-s wat. n n di e oorlog in di e
h and c wm d e bcscttcrs g !'vn 1
hct, was ook gcnl. J osef
D ietri ch en kolonel J oa chim
P cipc r. Di e m ccstc van d ie
bcslmlcligde;; was jong seu ns
va n Lus:;e n 18 en 20 ja a r .

D r. l<'. D. du 'J'. va n Zyl, di e
icie r ,·a n di e O.B . in Wcs-Kaaplancl, is aa ngcstcl ns waarnem cnd e p rofessor in di e eh ir u rgic
aa n di e Un ivc rsiteit va n Kaap ' tacl ,·ir die tydpc rk wa t die
lccr.stoel vakant. mag bly. In
n :c vc~l cdc was d ie stoel d cu r
' n dcel tyclsc lec rkrag ge,·ul,
maa r d is nou bcsl u it om vir di e
tc clwms ' n vol tydsc professo r
il<m tc s tcl. Daar !;Ul cgte r mi n ::;tcns ses tot twa nlf maande ver lcop ,·oordal 'n vo llyd sc a anstelling g eclocn wor d. rn die t ussen t yd sal dr. Van Zyl waarn c-
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N~·lna d ie voltr clddng va n di e
w ran kvo nn is va n ~<'Ur<'nbc rg
h ct J oo <hc bla aie opcnlil\ gesp01{
nu·t lmlle a a nd ed in die ,.v(•r hoo r''. Gaa n d icsclfd0 hla:tic
s pog clat hu lle ook 'n b cl :m ~ri l<c
aantled in di e ,vcrh oor " va n mcndc proi cssor wces. H y sal
i1i<.:•rdic 7::: Duitscr !; g0hact hct? cgtcr m et sy private praktyk
l\ L\RTE L
1lu lle hct slcgs d ie doocl ' 'on n is voor tgaan net soos in die ver ontkom nadat 'n ccl'!i l~(' .1\mcri- ledc. Die O.B. vcrneem dat dr.
T)·d cns d ie \'Crhoor h et d if' !<ann ·e r eg sgelccrcl c 111 t :;y p:>cl l
1
.
.
.
vcrdcdiging onder h·iding ' 'an g-q;aan h et om reg te !na t gc- Van Zyl me gaan a ppl!seer vtr
die Yollydsc pos n ic.
r egsgclccr dc E ver ett feitc ont- s ldcd ?
dek wat die h clc s aa l< verand<"r
h ct. D i<· vcrslag wn.t hy opge:-t ••l
hot •·n t·•·•·s a a n ct:e hoOgl:'<'r <'l:'' h of voo rg-t•le het. e n d annm a nn
d it~ Amt' riltaansc lt>e r·owt•a·IH· itl,
n•rh:t:ll ' n rela a s va n g-ehPurt•·n i:-M.~
:,oort ~:"e lylt
en erg"t'l' a,.
waarvan d ie Du:bt•r;.. dt·ur <I ii'
A n~:"el · 'ialt!'er' be!' kuldig- wo rd .
ln ,.y V!'r~l:. g verklanr E \l•rd t
T r 11
huisc , va n Ill!'\' . 1\. A. m a ar d it i ~ ' n wi ns vir Bloem - dat dit• Am e rika a n-,~ ven ·olgt•r,
'J'om lin-,on hct <l!l• S wd ll'lld:Hnsc fon lcin watt r dr. Stcyn n ou 'n i11 hul poging-s om vr rl<l ari n)!'~
Jw :uma nd o op 21 .Jam za rie va11 bctrekldng gaan bcldcc, maa r M tc tlwing. die DuitsC'J'' in donH oewC'I tlit• [11'1'~ va n di e oor- nes ' 'a n d ie kamp was afgcslag
dr. en rr.t·\'. H . S!e~ 11 a f~ Jw i d ons koes tc r net die hoop d at lt<'r eensa me sclle vir r nim M' '- winnaar"' Y:ln dit' 'Iwcede \ Vt'- hct en lam psk erms daarvan ge.•.;-t•aeem .
hullc m cttertyct weer n a h ullc maallde opgesluit he! •' II hull c r eldoorlog- g'(' \\ eltlig bn ie publi- maak h eL Sy is dcur di e oorH ocwcl clit so ult(•r.s gPscl(ig gcboortcdorp sal terug kecr.
laat vprhon ge1· he! op )'ll nl ::.Ot'JJC s it eit \'N·h·•·n hef en no!{ ve r- winnaar!'pers as ' n Jnoordcna11as, hct a lmal h a rt.;eer gcvcel
(lngcstuu r )
waa rop g-ee n nw u" k:1n lf'l' f Hi!'. leen aan die mis !la!le e n tlit' r cs (' II ' n bcseten e gcbrandmerl<
wn nt om; hct o p d ie pu n t getfnll l· h et die D ui (,.,c •·.., ooi> o'p \'Onissc van die sog-t>naarn !lt• en i!l d cu r die oorwinna ars sta a n om ons on mis ba rc en
an dc r manicr c gemartrl wat in- , oorlog!>mis tl adig-c rs' ' (d . i. die owrrhcdc tot Jewcnslangc tronk~>tandvast ige
lw mm a ndant en
-.luit: m et gewt• ld indr~ f van Yerloordel's) hl." k <l it t og da t :;tra f gcvonnis.
mcv. Steyn le Ycl'icor.
Maa r nou bl yk dit volgcns bclu·:Indende nru r h ou tji,·-. or.d er die!)C·Ifd(• p er" min d cr kwi::;ti g b
tl it• na el s ,·an dit• hr- <;Jw ldig·Jc-., m lc't puhli:-itl'it \\'a nn cer die r igtc uit Londen, dat selwrc pc rWAA1U)l~IU .l\ G
shH' wat die oo•·t aa k wa... va n ON SJHJLD \'a n hi crdie , oor- sonc m eine€'d g eplccg hct en
H oofkomma nd:mt van Coller
va lse gctuie nis t ee n ha ar afgcgdH"eCI<te lmi<C' h<'JW <'II arm-; log .. mi-.da dig-er<;" hewy..; w ort.l.
het nam cn s di•' komma ndo ' n
Kom ons necm d ie bc rugtc lc h ct : en !lnt h icrdie jong
asool\. bcsk a<l igdc """l:ag-.dele.
af:;keidsges!<cnl< aan kemmanDaa rben<"W<'liS i,; valse ve r- g'cval va!l d ie jong Du itsc '\' rou l>ni t-.c Yrou ni emn. nd vermoor
danl dr. Stcyn oorhand!g met
Die Vc r enigdc P a rty-p crs hcg ld:nings ook trc n hu llc g·l'br ui!;: i lsc .Koclc
h ct ni e en dat di(' h elc vcrhaal
'paslike woord c va n waa r dcr ing. g root. "·a .... rd c aa n die f<'i t dat om hullc slmld ig tc !Je,·iud.
Dwo.rsoo r d ie wercld h cl d ie van die ,.m cns,·ellampsl, erms''
Mev. M. E. H.olhma n h et m ev. m nr . .l. G. X. Strauss tans op di e
oo r winnaarspcrs d ie a fg ryslike ' n ]{Waadwillige vers insel i ~.
Steyn bcdan lc vir h a ar jare va n pick van wylc m nr. J . H . HofD ie fcitc kry egtcr mindc r
v0rh aat van Ilsc Kock sc a fT\\'Yl'"EL
publis iteit a s wa t d ie ve·rsi nscl
getrouc en hulp vnard ige d iens en meyr in d ie vol k s raad si t. D ie
s k uwclikc dud e u itgcbasui n
Ge>o ie n ·in die Jig van hi er~lie sod:lt m cnsc in die wercld sc gck ry het.
aan h aar ool< ' n ges kc nk oor - Argus vcrldaar: As die lcicrs kap
handig.
van d ie V.P. vakant r aal< en die dolm mcntct·r g<'l:'<'w•·n~ v:tn vcr - uithoc ke sclfs daa r va n gcwnlg
n ..e Ji oclt word :w nstua nde
Ons vcrlies is waa r lik g root PR r ly daar toc oo rg aa n om ' n op- !trag-tin~ va11 dif' r l'g, knn di e bel. Tydcns Hitler s c bcwi nd
Septe mhe r
vrygt•laat maar
volgcr te k ies, sal adv. Slr:wss objeliticwr lw1>1<on!·r· nie antle rs sou Jlsc Kock 'n bc waat·dc r cs
., Du itsl' h ow!' ' ' i~ glo v an
-; ,.DIF~ O. R." word ~:ed ruk d~ur Pro erl<cn wo rd as kandidaa t en dn s a s om t c twy fel a a 11 elkc d oo!l- in di e Duitse , g r uwcl"-l<ump.
F.celo•la·Drukk~ry 13cper l<, S tellen - as 'n tockom sligc cc rst e minis- voanis wat t ot d usver oor D u\t- 13uc hcnwa lcl, gewccs h cl.
,·oornenH' om haar wee r aan
S.' '
b oseh . v lr die el e n aar~ oo ultgewer3 :
te Ida van mi'<dryf teen die
VOORSLM; (Eclms. ) Beperk , Groote t c r.
Die b!ad meen dat mi n &er s en Du ihc ki N·s u it gcspreel< sou dnar d ie vellc van die on ·
703•
1411• i me nse daa rmee fo ut ~al rind. en voltrck i,s nit>.
l~erk·gcbou
Posbus
D uibe \' Oll<.
gclukkigc mense wat ingc:sete1
K erkpleln, Ko.apstad.

§we ~ ~e[{il~<?tm V~rr~©@!r
«ie~wu ~ ~~ ~(((Q)m ma~ru<01<a!rl1lt

'J:.v<
1948 pi

Waarom is in .Dcsembc r L!>-l8 rninder gehoor v an
tecn lcan t.ing- h ·en disk rimin as ie, toe die H ..X . P.-lcid i n~
t;pt·sificli: t ee n O .G.-Icdc g-ctlis lcriminee r het <leu r te
weie r o m Jn:lle ::ts .-\.P .-lmm!idate te aan vaa r '?
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Aan vanldi k is •13 vo.n d ie D uit<;crs t ot di e ctcod \'Croord c el
mu::tr a s g cvo lg vnn dil- onthulli ngs van h i e~· di c Am er il<na ns e
r egsgPlee rd c is d ie doodvonn is
,·an 31 van die 43 recd.s de ur
genl. Lucas Cla y. Am er il<aanse
bevelbeh ccr in Duitsland, gewysig terwyl die \'Onnissc va n di e
a nde r twa al f tot lcwensla n k ver ·
and cr is.
"D ie Amcr ikanc rs bcwecr da t
DlREKTE BEHE EH
d ie Duits crs in 1!lH le Bulge
160 Ameri latans0 :;olda tc dood l n d ie a rtikel hct Die O.B. beg eskict he l. Ond er di e beslwltoog dat toe Stalin op Sondag

I·

Na. 'n mond clin~e , ·erklaring- t een db lu im inasi e
!Jet lmndidaat J an \Vill<e ns. tans L. \'., d it ook
:.kri f telil;. vci·wt' r p in die \ ' Ol' lll • van 'n vraag en
antwoord o rui<•mtmin g-, wat lni:
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Waa
teenlmnti
s p esifiek
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U it. ver~kei
rigte on tvnn1
' fanjnnr "·cc
gevim· sal " ''
is da t hi c nl~
pleldw groot
pln a s \'un :
m ando-fPestc
\\'ccns di e
dag- v:lnjaa r
die dal\' ni(
Fcbruaric g-e'

