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Natal Sal 

Op 26 Oeser 
Beraadslag 
Die Offi.,ie!'l>\ e rgadering , ·an 

Natal (Gebied D ) word op 
Satt'rdug 26 Februarie op 
Amajuba gebou en nie op 25 
F ebrua rie nie 110 0 ., ,·oorheen 
aangE'kondig is. DiE' n •rrig
tinge bt'gin om 2.80 n .m. 

Die 11ametrek by Ama juba 
bt'gin du!l amptelik die 26e 
e n nie op 25 l''ebruarie nie. 

•••••••••••••••••••••• 

Gebied F Aanvaar • 

G.R.-Besluit Met 
Geesdrif 

,Ons offisiere van die O~sewabrandwag wat hier aan
wesig is op die offisierslaertrek onderneem hier elkeen 
afsonderlik en alma) gesamentlik OJ)nuut 'n belofte van trou 
aan die Ossewabrandwag en sy verklaarde beleid a.<: Volks
beweging in sy strewe om uiteindellk algehele volksvryheid 
en omvattende volkseenheid en samewerking te bewerk
stellig." 

VERGADERI NG~OPBREEK 
DREIG HOOFSTRYDPUNT IN 

VERKIESING TE WORD 

Hierdie plegtige beloftc is op 
5 Februarie staandc en met sa
lo ut deur 250 offisie re va n 
Noord-Tra nsvaal (Gebied F ) af
g ele by gelecntheid va n die 

ht' t, is m et geweldige geesdrif 
na nvuar. 

EENPARIG 

D ie bcsluit van die Grootraad 
om die K.G. vir die volgende 
nmpstcrmyn wccr aan te stel, is 
ccnparig dcur die offisiere be
kragtig. Allc offisicre teen
woordig is wcor deur die K.G. 
hcranngcstcl. 

Die belangrikste strydpunt tussen die twee vegtende 
partye in die provinsiale verkiesings, te oordeel na die 
afgelope week, skyn nie meer apartheid of moederta.al
onden\·ys te wees nie, maa r die vraag wie verantwoordelik 
is \ir die opbreek Yan , ·ergaderings. Die mondstukke van 
die twee pa rtye het selfs drie-kolom-berigte met voorblad
illustrasies g(>had oor hic-rdie partypolitieke bedrywigheid 
wat nou eenmaal 'n sykraampie is van a ile verkiesings . 

In die Skiereiland, so het die 
opposisie-pers berig, is verskeie 
verg!lderings van Verenigdc 
Party - sprckers doodgeskrce 
dcur 'n ,.georganiseerde bende" 
van H.N.P.-volgclinge. Daar is 
vertel hoc op elke vcrgadering 
daar 'n ,.voorman" is wat die 
oprocrigcs lei en opcnlik tekens 
gee hoc hul gedrng moet wees. 
,.Die geheim," so hct dit in ccn 
van die berigte gelui, ,.is om 
net hierdie pcrsoon te ontdek en 
dan kan vooruit bcpaal word 
wat gaan gebeur!" 

Die grootstc opswcping hct. 
gespruit uit 'n vcrgadering op 
Newlands, Johannesburg, waar 
Vcr(.nlgdc Party-sprekers se 
opelug-vergadcring opgebreck is 
en ctlikc ,.slagoffers" in die 
hospitaal beland het, .,'n Geset
te jong vrou met 'n nousluitende 
rooi rok" was glo verantwoorde
lik vir die aanhitsingswerk ter
wyl mans met .,naakte bolywe" 
die slaanwerk .'IOU gedocn het. 

,.UITGEI.OK" 

Op hicrdie aantygings het die 
H.N.P.-pcrs met groot voorblad
bcrigte geantwoord. Die H .N.P.
ondersteuncrs, so is vcrklaar, is 
tot die gcvcg uitgclok dcur 
,.vrccmdclinge" wat uit 'n na
burigc kicsafdcling gckom hct . 
,.Sommige moes so vcr as twaalf 
myl gcry hct" is betoog. Hicr
dic ,.vrcemdelingc" blyk glo tc 
wccs !cdc van die Springbok-

legioen wat t n die sprekcrs 
vcrskaf is om ,orde op die vcr
gadering te hand haaf". Volgcns 
die ber igte in H .N.P .-koeran te 
sou d ie gehoor, wat grotendeels 
uit H.N.P.-ondersteune rs be
staan het, beswaar gemaak het 
teen die tcenwoordigheid van 
die ,vreemdelinge" en het die 
hclc mocilikheid onts taan toe 
'n vrou se rok oopgeruk is 
deur een van die orde-ha nd
hawers. 

Die H.N.P.-pers se da t die 
V.P. d ie aandag wil aflei va n 
a pa r theid deur opbreking van 
vcrgaderings die hoofstrydpu nt 
te maak. 

LIEDERLIK 

\\'at die ware toedrag , ·an 
sake ook al mag wees, die ft'it 
bly dat hierdie bakleiery op 
openbare vergaderings onder 
demokratiese banier - waar 
vrybeid van spraak een Yan die 
hoogs geroemde vrybede is - 'n 
liederlike en volks, ·ernederende 
sleepsel is ' 'an die buidige poli
tieke s telsel met sy grondslag 
van k onstitusionele burger
oor log. 

Die volk word doelbewus en 
kons titusionccl in vegtendc 
g rocpe opgedeel wat m ckaar 
met gereclde tusscnposes moet 
bcoorlog met ve rdagm a kery, 
leuens en skeldtaal. In hierdie 
stryd is kwessies van beleid op 
die agtergrond soos die strate-

Bloemfontein Reel 
Groot Fees , 

BLOEliFOXT E IX: lla jubadag bier of elders in die Su id
word vanjaar h iE'r ft>('<,telik ge- \'rystaat geboor was. 
, ·ier by wyse van 'n groot O.B.-
funksif' in die <'la r l'ndon.,aal op 
Satt'rdagaand, 26 Februa rie, by 
watte r gell'entheid d it' Brand
wagte va n Rlof'mfontcin weer 
die eer !lui h (l om d ie adjunk
J{.G., genl. .J. A. Smith, us fees
redenuar te h il-. 

Gent. F ra n !'! van <ll'r \Vult , wat 
nog maar enk l'l!' maa nde gelede 
die be,·eJ in Bloemfonte in oor 
genct'm bet, docn niles in sy 
vermoe om van clit' dug 'n groot 
sukses te maak. Komdtt'. 1\1. :\f. 
du P looy, '1-an d ie ~poorweg

komma ndo, sal dit• nand 'n koue 
ete by di~> stadsaal bt>dien, en 
, ·erdt>r sa l vir ver .,k t>ie under 
' trmaakl ikht>tle gt>sorg word . 

\'t>rwag word dat Bramlwagte 
' a n d ie nabygelec generaal~kap

Pt' m oeite sal d oen om hierdie 
fcc!> bl' te woon aangesien <lie 
A.K.G. , ·ir 'n geruime tyd laat. Genl. F. van der \\'alt. 

g iese p lanne , ·an 'n genera le staf 
\'t'r \ ·nwydt>rd i;., van die slag
\'t>ld. Dit> dingt' wat die dt>u.r
slag gee in die , ·erkiesing is 
uite indt>lik nie wat in die ondt>r
skeit' ,.)nogramme , ·an bt'gin
sels" 11taan nie, +r dit' op
s weping , ·an 'n half-mul-ge
maakte kiesers ma"'.,a. 

PLARRAAT 

Gccn wonder dan ook 
g root vcrkicsing soos die in 
1938 u itcindclik gcwcn is n ic oor 
die kwesslc van 'n republick 
n lc waarva n voor die vcr -

Die algcmcne gees van die 
vcrgadering was uitstekend. 

<Berig: P. \ \'. Buys, Sanlam
gebou 616, Pretoria_) 

KLERKSDORP SE 
A. P. EN 0 . B. SAL 

NIE STEM NIE 

k icsing ba ic vcrnccm is en P rof. H. 1.\-l . v.d. Westhuysen, 

Die Afdt>lingsbestuur , ·an die 
Afrikt\nerpnrty in die kieHnfde
ling Klerksdorp h t>t op 'n ver
ga dE'rinr wnt op 9 l''ebruarie ge
hou l!ii, be sluit om te vols taan 
b;r die be!iluit ,·an die hoofbe
.. tuur in '-·t'r band m et dit> pro
vin'!iule , ·erkiesings. D erhalwe 
~al d ie A.P. in die Klerksdorpse 
k iesafdt'ling buite s tt'mming bly. 

sclfs nic cens oor d ie ,bulle en Leier van Gebied F. 
hoenderhanc" van die na t urcllc-

<Vcrvolg op bladsy 8, kol. 1) 

• 
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· Berg van j 

Oorwinning i 

saamtrek waarop die Komman
dant-g ene raal, d r. H ans van 
R ensburg, die politickc tocsta nd 
breedvocrig behandcl het. Dit> 
Ieiding wat die Grootraad gt>gct' 

~ 
Op 20 .Junuarie het die Osse

"ubrandwug '\'an KlerkKdorp op 
'n offho1ftr \l'rgadcnng bl'slu~t 
dat KO\'er dit die O.B. aangaan 
daar gt>en , ·erkie'!ing ill nie.
<Bcr ig dcur T. Brecdt, Opraap, 
Klcrksdorp.) 

Amajuba i'! vir die 
Afrikanervolk di.- simbocl 
van oorwinning t'n vry
ht>id. Op 27 Februari~> 
~al di ~> Os.,ewabrundwag 
oor d il' lengte e n breedte 
van .1it' la nd hierdic ge
d t>nkwaardigt' Boer c>-oor
wlnning fe~>.,telik berdenk 
t'n ~al vryheid~tvlamme 

weer hoog oplaai. 

Pleidooi Vir 
Sjinese Arbeid 
Propaganda vir die- invoer van 

Sjincsc wcrl<ers vir d ie Rhode
siesc goudmyne, begin sy kop 
uitstcck in danrdic gcbicd. 'n 
Blad wat in vocling s taan met 
die mynindustr le hct kort gclcde 
'n p)('idool vir so 'n stap gclc
wcr. Hy wil die in vocr vnr 
hierdie Aslo.tc ondcrhewig maak 
nan sclterc voorwcnrdcs wat die 
moeilikhcdc wat nan die begin 
van die ceu In Transvaal onder· 
vind is, moct om~ell. Ecn daar
van is dat hullc hul gcsinnc 
moct sanmbring, maar na 'n 
vasgestcld(' tydperlt die land 
weer moct vcrlaat. 

Laasgenoemde voorwaardc bet 
indertyd ook vi r die Natalse I n 
d!E~rs gegcld - met 'n resultaat 
wat bekend is. 

'n Eerbare 
Man Se 
Woord 
Sy Eer 

Is 

Tydens die algemene verkiesing wat op 26 ~lei 
1948 plaasgevind bet, bet die Herenigde Nasionale 
Party in die kiesafdeling Br its die verldesings teun van 
die Ossewabrandwag verkry toe die H.N.P.-kandidaat, 
mnr. J. E. P otgieter, tans L.V., 'n openlike onder
Deming teenoor die O.B. gegee het. Op 22 Mei het 
hy die volgende \'erkla r ing op 'n openbare vergadering 
gedoen : 

,Van die O.B.-offisiere het na my gekom en ver
soek dat ons saamstaan. Die Afrikaner kan 
jy nie dryf nie, hy moet gelei word. Ons \lil 
saamwerk, nie baklei nie. Albei mag ver
nietig raak. As 'n man 'n fout erken dan 
is hy groot. Ek erken ek het a l foute gemaak, 
maar ek was jonk. Ek bet die hand aan die 
O.B. gegee en ek verwa.g nie dat die O.B. 
bulle identiteit moet prysgee nie, . . . Die 
O.B. het een tree na my kant toe gegee, en ek 
sal nege na. bulle gee. Ons sa l mekaar so lief 
kry in hierdie stryd en nooit weer ult mekaar 
gaan nie. Ek sal in die toekoms my ta.lente 
wy aan Afrika.nereenheid. Ek bet die 
swaard in die skede gedruk en die stryd is 
bier op 'n end en ek sal goed praat van die 
O.B. en hulle van my. Ek waardeer die O.B. 
se hooding. Ons sal saamwerk en mekaar se 
hande nie weer loslaat nie." 

Waarom Is in Desember 1948 minder gehoor van 
O.B.-hande wat gent moet word toe die H.N.P.
Ieiding spesiflek teen O,B.-lede gedlskrimineer bet deur 
te weier om bulle as A.P.-kandldate te aannar'! 
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IN AI.:BANIE VANDAG: 

Russies·e Gesant Diktator 
Di.- l'CJHHlic•·ing van maarskalk Tito d eur Josef Stalin omdat h v ' n 

liit>lf~tandigc kocr~:> inslaan, bet die buurstate van Jocgo-Siuwit' wat grootliks 
ufhanklik was van dit> hniJl Y:t!l hierdi.- u itworp(•ling van die Kr·emlin, in 
~n hc~ondt•rc JU~)cilike posisie p;epluas. Hocwel h ulle van h om afhuuldik is, 
moes bulle hom l"t'Imdit>er en Moskou napraat met die gevolg dut Tito dadc
lik hegin het om sy ekonomiesc steun aan bulle te onttn·k. Dit is veral 
Alha ni(! wat dit• swna1·stc in hicr·die verhand gctref is. Tito h t>t ni.- n e t alle 
lcningt'i g<•kanst•Ilt•t•r uie, maar sy sk ep e ook verbied om Albani(', wat min 
cie skcpe hct, te hedit·n. 

Die lci'r van AlbanW, wat op 
die been gcbrlng Is met die hulp 
van Russ!esc wapcns en in
struktcurs, is ann die- }(•we ge
hou met lenlngs wat ·Jocgo-Sla
wie aan hullc toegcstaan hct. 
AI hierdie lenings en subsidies 
is nou ingetrek. 

Die meestc skepc van \Vester-

_Bomwerper 
Vinniger As 
Vegvliegtuig 

'n Amcrikaanso spuit-bom
werpcr met scs mnsjiene het die 
afgelopc wcPk 'n' afstnnd van 
2,289 my! in drie en 'n half uur 
afgele. Dit hct ncrens ncerge
stryk nie en met 'n gemiddeldc 
snelhcid van 600 myl p<•r uur 
gcvlieg. 

Die vliegtuig, wnt bd<end 
staan a:; diP BX 47 Boeing 
Strato·j('t word bcskou as die 
vinnigstc .bomwerpcr tcr we reid 
en is sclfs vinnigcr n~ jagvllcg
tuie. Dit besklk oor 55,000 
pcrdekrag en kan 'n born van 
22.000 pond dra. 

se moondhede weier om by Al- omdat hullc verdink word dat 
banicse hawcns aan te doen en hullc met Tito slmpatiseer. H ul
Albanii) was dus hoofsaaklik van lc word in spesialc ondcraardsc 
die skepe van Joego-SlawHi af- tronlte wat vir politicke gc
hankllk em vir sy in- en uit- vangenes bedoel is, 'aangehou. 
voer te sorg. Toe die breuk lloewt'l lloxbu noR" mag in sy 
t.ussen Tito en Stalin kom, hct hunde h t't, moe!; by bnit' vnn sy 
genl. Envcr H oxha, Kommunis- ge~ag oordra ·unn :\l oskou se 
tiesc Ic-ier van Albanie, hom in 1 d ir t'k tt• ge!;ant, Zozo. H y is die 
'n moeilike posisic bevind, maar hoof , ·an die politiek e polis ie e n 
aangesien' by 'n ortodokse Sta- dit' min i<;tt'r \ lln binnelnndse 
lin-aanhanger is, het hy Tito sake. 
verwerp en selfs so ver gegaan Zozo is 'n ~di~. H y was 
om aile ekonomiese ooreenkom- ,·oorhrt'n 'n yste l"'mid e n boe
ste tussen die twee buurlande te wt'l hy min gt'l ('('r<lbt'id bet, bet 
ver.-breek. Behalwe vir die band hy 'n grondigt' k t'nni11 , ·an 
vmt hy met Rusland bet, is AI- )la rxi.,me .-n dir IN~rstrllings 

banii) nou gehcel en a! gelsoleer. , ·an IA>n in. ·F t' it is da t by nooit, 

Die ekonomiese toestand in 
Albanie het sedertdien benard 
gcrank en daar het 'n vocdscl
tekort ontstaan, berig Review of 
\\'orld Affairs. Selfs d ie nood-
sendings vanuit Rusland, het nie 
vee! gehclp n ic omdat 'n g root 
dec! van die kos vir genl. Mar
kos, die re-bel van Griekeland, 
mocs gaan. 

GE SANT R EGEER 

Die binnelandse probleme het 
die volk brommend gemaak en 
die party-kontrole moes opgc
knap word. Meer as 3,000 Kom
muniste is in hcgtenis geneem 

of srlde- iets nndt'n; lt't's nie. 
Die IN.!r vnn AlbaniC tel 60,000 

goed toegeruste manne - hoof
saaklik van Russiese wapens 
voorsien en die mct•ste is op die 
Gricksc grcns gestasioneer waar 
hull<' onder bevel van offisicrc 
in R ussiesc of Albanicse uni
forms staan. Daar is ook 'n 
aantal Russiese vliegtuic. 

Die polisic tel ongevecr 13,000 
of 14,000 !cdc-. D ie openbare 
mening is glad nie die bewind 
gocdgesind nic en godsdfcnstigc 
vervolgings ondcrvind stcrk 
teenstand van die volk wat aan
sicnlik hcftiger sal wces as dit 
nic W;l!'l dat die mecst<' van dill 
gccstt'like Jc;ers dood of in die 
tronl< Is nic. Ere-dienstc word 

- C:::,.n -.. 

lRANS-J\EiflKAAN SE 
In die bl!t'ge gchou, berig die 
blad. 

. VERSEKERINGSMA.ATSKAPPY 
'UIK 

' n 1:11' onAfhankllkl! suld -.\frlkaano• 
ondt-rnf'min" '"nt dMJlo.uncJire ''t"r
&f'k('rlng8tll("nfl: aanbh•d - h~·wrnA· 

a"'luntn"l~ ult&::t~!\lult. 

• • 
B HAND 

1\IO TOH • • 
ONGEVALLE 

.M ARINE, ENS. 

Albunie gee nl die hulp wnt 
hy kan a nn gt'nl. )lnrkos om 
hom in staat te ~tel om Sl ' ~tryd 
t et'n di t' Grit'ks(' r t'gering voort 
t t' .. it. H y on hang ul sy . toe
rusting deur middel va n Alba nie 
t'n bospitale word tot sy beskik-
king gN;tt'l. \'r~· willigt'r!l word 
ook gt'Wt'rf om :uarkos, wnt be
~;ig is om die 11t ryd te verloor, te 
gaan bt'lp . 

Offisiere In Die 
Paarl Bevorder 
Die offisiere nn die Paarlse gt-ne raalskap bet verlede 

Woensdagaand die Bibliotet-ksaal volgepak toe genl. W. R. 
Laubscher, Voorligtingsoffisier, nuwe aanstellings wat deo r 
die Gebiedsleier, dr. Van Zyl, g edoen is, bekendgemaak b et. 
H y bet aangekondig dat boogfen l. 1\fax Smuts aangestel is 
as Waggeneraal vir Wes-Kaaplan(l. Dit s a l o.m. sy taak 
w ees om die Wagafdelings in die Gebied op te k nap en om 
bulle uit te bou tot aktiewc voorligtingseenhede. 

Gent. Willie 1\larsh is aangestol as lloofgeneraal oor die 
g ene raals ka ppe van Paarl, Stellenboscb , Caledon en 
Swellendam. Hy sal bygestaan word deur genl. Rocco 
Joubert, wat aa ngest el is as sy adjudant. 

Hoofkomdte. S. S. Voigt bly 
die skakelvrou van die- hoof
gcneraalskap. Die nuwe hoof
ge:neraal en sy adjudant is be
kt'nde offisierc, trouens 
hoofgenl. 1\Iarsh was die cersh• 
ingeskrewe O.B.-Iid in die Wcs
telike Provinsie - wat jarclank 
die Beweging in die Paarl ge
dien het, die een as g(llleraal en 
die ander as die \'rocere kom· 
mandant van Drakenstein. Hul 
wcrksaamhede is nou tot 'n wyer 
kring uitgebrei. 

Hoofkomdt. Canzius Pretoriu~ 
is bevorder tot generaal. Dil' 
gencralc staf bly on\'cranderd 
en hy sal gcvolglik bygcstann 
word deur hoofl<omdt. Andre du 

HfgenJ. Will ie :\l arbh. 

Toit; die dric adjudante van dk 
kwartier, nl. hoofkomdtc. Pict 
Nel en Jan v. d. Mcrwc en 
kcmdte. E. M. <Bettie) Roux; 
die kwartiermeester hoofkomdt. 

P ierre de Vill iers; die wag
offisier hoofkomdt. J. Wahl en 
die jcugoffisiere komdte. Rita 
Hofmeyr en komdt. Jan Fritz. 

Gcnl. Prctorius wat in bevel 
geplaas is van 'n belangr ike 
generaalskap in die Gebied is 'n 
gowildc offisier, wat reeds sy 
spore in die bcweging verd ien 
het. 

Die betrokke offisiere het -
elkeen op gepaste wyse gea nt
woord en hul nuwc poste voor 
die aanwesige offisicrc aanvaar. 

VERKIE SLVG 

Nadnt hierdie dec! van die 
verrigtingc afgehandel is, het 
gcnl. Laubscher die offisiere toe
gcspreek en uiteengesit wat vir 
die Afrikancn·~k en die Osse
wabrandwag op die spel is in 
die ltomende provinsia le vcrkie
sings. Daarna is volledige in
llgting vcrstrck oor die gebeur
t<>nisse wat aanleid ing gegee 
het tot die onttrekking va n die 
Afriknnerparty aan die verkic
>Jings sowel as oor die reper
lwssles wnt dit in die P aarlse 

• 
Wnggenl. 1\fax Smuts. 

Voors it te r \an die Di rel,sie: :PROF. J .... J. DU PJ ... ESSIS 
HOOFKANTOOJt: 

D t: VlJ,LJER"iST R.-\.AT 1~. JOHANNESBURG 
'J'rlrfoon :13·!189~ - T~l. Ad rt>s , vJo:Rst:KElt" 

AGENTSKAPPI<~ DWARSDE UR SUID-AFRIKA 
AANSOE!{Jo: VIR AOI'~:'/TST<APPE WORD VAN VLYTIGE 

AOE~n; I!'IGEWAG 

AI.G t:~tt:!li t! ll t:ST t'l' Jt J)£R A. <:. KIJ,B URN 

IMMIGRANTE 
NA BRITTANJE 

kicsafdcling gchad hct - waar 
die H .N.P. geweier hct om die 
Afrikanerparty-ka ndidaat, mnr. 
Max Smuts, te ondersteun om
dat hy lid is va n d ie Ossewa~ 
brnndwng. 

Die offisicre verkeer diep on
der die indruk van die volge
houe en bittcre vyandskap wat 
die H.~.P. teenoor die Bewe
ging handhaaf - en dit t en 
spytc van die feit dat die O.B. 
in alle goeie trou sy bereidwil
ligheid om saam te werk on
dubbelsinnig vcrklaar het. 

* BIER IS CEIUEF EN BILLIKE TERME!! * 

Die 4-vt. ,WELDOME"-slnapkamcrstel volledig met hang
en dakruimte. Spicl'ltafcl met swaaispieels. KOI'I.'TANT 
£41/ 13/-, of 'n deposito van £5/3/- en 24 maandeliksc 
paaiemente van £1/16/6. Bypassende beddens verkrygbaar. 

* Skryt om on'! grati'l l\tt>ubt'lkutalogus met pryslys en meld 
wut u ,·erlang. 

* Ons groot \'Oorrand sluit in RADIO'S, WASl\fASJIENE, 
KOELKASTE, STOWE en POLITOERDE RS. 

- Groot afslag \ir k ontant -

UNIKA MEUBELS (EDMS.) BPK. 
VICTORIA W EG 171 WOODSTOCK 

Nog nooit in die gt>sk iQdc ni'> 
,·un B r ittanjt> wa'l tlaar so 'n 
groot immig rn'lil• , ·anu it Euro
pa nu <l it' klt>i n t'ilnnd t'n 'n 
im migru!lit' , ·nn. Britte na d ie 
dominiums u' wnt vir d iP afgt'
IO(X' paar Jaar •l it' gf'va l is n ie. 
Vrt'emd~·li ngl' onh ang t t>Pn 'n 
tt'm po , ·an mt'c'r R!t duist>nd per 
mnand Br;t.,t• burgt>r:;.llnp <.O\"f'el 
a" wa t voor dit' oorlog in een 
jnar burgf'r ,.knp ontvnng bet. 

Gcdurende dit' eerste maand 
van V<'rledc janr het 1,700 
vrcemdellnge Britse burgf'rJ ge
word. Van hulle 602 ,Duitse" 
burgers, 337, Oostenrykers en 88 
Italianers. Die res bcstaan uit 
groepies Hongarc, RoemenWrs, 
Blugare en cen .Japnnees. 

Vcor die Twccdc V.'ert'ldoorlog 
was d>lar ongevcer 120,000 
vrecmdelinge in Brittanje. In 
Janunrie 19·18 wns dnar byna 
een miljocn wnnrvan ongcvecr 
200,000 vlugtclinge wat re<'ds aan 
die begin van die oorlog na 
Brlttanje verhuis het. 

Dwa rsdeur , .t'rlt'dt' jnar \\R'> 
daur 'n cestad!ge str oom nan
'IOf'kt' orfl Britse burgt'rslmp 
sodat die gemiddelde getai 1,600 

------------------------------------------------------~ per maand beloop het. In een 

Britte Weer 
Na Dominiums 

maand ontvang daar tans onge
\'eer net sovcel vrecmdelingc 
burgt>rskup as wat dnnr voor d ie 
oor log in et'n jau r ontva ng bet. 

GEE P AD 

Hoofgenl. \Villie Marsh het 
verklaar dat die offisiere ta ns 
oor a! die inligting besk ik en 
r!at hulle derhalwe op 19 
Februaric op Wellington, by ge
lecntheid van die Gebiedslaer-

Die ander kant van die pren- trek 'n klinkende besluit ka n 
tjie toon dat' duisendc person< neem. 
probeer om Brittanjc tc vcr- SENTRAI ... E FEES 
!nat. Gedurendc 1946 het 80,000 Genl. Pretorius het eindelik 
Britte hul vaderland verlaat en nog met die P aarlse offisiere 
elders in die dominiums hul die rc~'lings bespreek vir die 
tuiste gaan maak. Gedurende sentrale Vryheids fees wat op 5 
d ie eerste ses maandc va n 1947, Maart op d ie tentoonstellings
hct vclgens amptelike beskil<- tcrreln in die Paarl gehou word 
bare gegewens, 57,702 pcrsone • by wattcr ge·leen theid hoof
Brittanje verlaat sodat die totnle genl. John Vorster van die Wit
syfer vir die hclc jaar annsien- watersmnd us sprek er sal op
lik hoer moet wees as die jnnr tree. 
wat dit voorafgega:ln het. 

D ie mengelmoes , ·an im mi- <vcrvolg van vorige kolom) 
grantf' laa t dink nan Nt'w hei<l nan'IOt'k flat bulle rant
York wat op t'en tyd~>tip in 
die geskiedenib beskou i.-, a !! d il' 
mN•s kosmopolitaanse stad ter 
wereld. E ienaars van eetplekke 
in Londen doen nou by d ie ower-

(vervolg in volgende koloml 

IIOt>nt' !\O gewysig moet word dat 
bulle ,·oed~l na d ie smaak van 
die vrt>emdeJinge kan voorsit. 
Sommige plt'kke in Londen is 
da n ook al bekend as ,.Klein 
Berlyn" en .. Kleill rraac." 
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20,000 AANWESIG BY 
' 

ISTADSBESTUUR OOK 
'N V OLKSAAK 

IN BESIT NEEM VAN 
AMAJUBA 

Agt jaar gelede, op 1 J anuarie 1941, b et die Ossewa- ~ 
brandwag, namens die Afrikanerdom, besit geneem van 
Amajuba. Dit was die hoogtepunt van 'n twee dae lange 
Ossewabrandwa.g-feeste~likheid en 20,000 Afrikaners was I 
aanwesig toe prof. J. C. van Rooy van Potcbefstroom die 
krunt en transport aan adv. J . D. J erling, destyds assistent-
kommandant-generaa.l van die O.B., oorhandig bet. I 

By die oorhandigi11g .van die sagte misslu ier omhul, sodat 
eiendom het prof. Van Rooy d iegene wat bo-op was f eitlik 
verklaar : Hiermee oorhandig ek niks van die k amp nan die 
aan u as verteenwoordiger van voet kon sien nie. 
die Ossewabrandwag die kaart 
en transport van die plaas 
Noord-Amajuba. B iermee neem 
u namens die magtige organisa

J>ie die berg in besit waar u 
stoere voorvnders sestig jaar 
gelede ' n w onderdaad verr ig 
het. Bewaar hierdie gewyde 
grond namens die Af r ika ner 
dom as 'n simbool van Afri
kanerdurf, van Afrikanerdap
perheid - en van Afrikaner 
oorwinning. 

Die dagbladpers het die dag 
na die fees onder meer as volg 
gerapporteer: ,Met die hysing 
van die Vierkleur oor d ie 
Majuba-monument het 'n stilte 
oor die duisende mans, vrouens 
en kinders wat op die kruin 
vergader het , gedaal en nadat 
die saluut geneem is, is die 
volkslied met spontane geesdrif 
aangehef. 

, D ie ton eel . wat daar bo op 
die kruin van Majuba a fge
speel is, bet ongetwyfeld 'n 
onvergeetlike indruk op die 
gemoedere van die aan wesiges 
gemaak . Soos 'n vorstin van 
ouds, was die ber g deur 'n 
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20,000 

,Aan twee kante van die 
monument bet twee lang rye 
van 800 vroue in volksdrag as 
erewa g opgestel gestaan. In 'n 
halfsirkel bet manskappe van 
die Ossewabran<lwag d ie toe
gang tot die monumen t bewaak. 
Regoor !li.e m onument, waar die 
kruin weer in 'n heuweltjie ver
rys, het die menigte vergader. 
Tussen die twee rye vroue en 
regoor die aanwesiges het die 
perde en die ruiter!f van die 
O.B.-kommando op aandag 
gestaan. D it was 'n toneel van 
een voud, ordelikbeid maar tog 
lliep indrukwekkend. Die alge
m ene mening was dat daar m in
s tens 5,000 mense bo-op die 
berg was - 'n reuse mense
massa om bo-op 'n hoe berg
kruin te vergader. 

Amersfoor t 

NATAL 

VAN ORl\1. 
MAKLIK BEREIKBAAR 

DRESDEN 16 FEB. 1945 
Een van die donkerste blaaie 

uit die geskiedenisboek van 
Wereldoorlog II is ongetwyfeld 
die vernietiging van die Duitse 
stad, Dresden, op 13 tot 16 
Februarie vier jare gelede deur 
lugaanvalle waarin nie m indcr 
nie as 55,000 ongevalle voorge
kom het. 

Volgens genl. J. F . C. F uller
,The Second World War" (bl. 
317)-het 800 R.A.F.-bomwerpers 
in die nag van 13 Februarie 
1945 in twee Jugaanvalle, 650,000 
b randbomme gemeng met 8,000 
en 4,000 brisantbomme, op die 
middestad laat reen. Op die 
volgende dag het die grootste 
gedeelte van 1,350 Amerikaanse 
bomwerpers bygestaan deur 900 
vegvliegtuie, die aanval voort
gesit wat op die 15de deur 1,100 
Amerikaanse bomwerpers ver
der gevoer is. Op bierdie tyd-

stip was die sfad stampvol met 
t ienduisende vlugtelinge wat 
moes padgee ''ir d ie aanstor
mende Russiese leers. Die slag
ting onder die inwoners was 
gevolglik ontsettend: 25,000 
mense is gedood en 80,000 
beseer; ses v ierk a nte m yle van 
die m iddestad is in puin gele 
en 27,000 h uise en 7,000 publieke 
geboue geheel en ttl verwocs, 

Genl. Fuller stel vervolgens 
die vraag: Wat die finale uit
slag van hierdie mongoolse ver
nietigingswerk dan was. Ter
wyl op twee fronte gevorder is 
om die oorlog te wen, is die 
derde front hard besig om die 
bodem uit die vrcde te blaas 
wat op eersgenoemde oorwin
nings sou moes volg, want 
,stede en n ie puinh ope n ie is die 
fondamen te van d ie beskawing," 
a ldus genl. Fuller. 

FEES AGT 
JAAR GELEDE 

,Gister toe die duisende van 
die k ruin van die berg terug 
was, is daar uit gesaghebben
de Ossewabrandwagbron ver
neem dat daar, volgens be
skikbare gegewens, goed oor 
die 20,000 mense op die fees
terrein was.'' 

VERDEELDHEID 
BESPOTTING 

In sy toespraak het prof. Van 
Rooy onder meer verklaar: 
,Vandag kan ons ten volle besef 
wat die waarde en betekenis van 
doelbewuste optrede beteken. 
Met die hulp van God kan ons 
ons ideaal bereik maar dan 
moet ons geledere gesluit wees." 
Spr. het herinner aan die 
belofte van 9 September 1939, 
toe Totius die gelofte aan die 
groot sl{aar voorgelees het. 
,Totius wou nie daar<lie belofte 
opstel of lees n ie. Na.dat die 
versoek aan my gerig is om 
hom te gaan vra, het ck bevind 
dat ek met hom mocs worstel 
om hom so ver te kry om llit 
te docn. B y bet herhaaldelik 
d ie vrees uitgesp reek dat <lit 'n 
bespotting voor God sou wees, 
daar die mense n adat bulle die 
gelofte gedoen het, nog ver
deeld sou wecs.'' 

O.B. SE TAAK 

Spr. hct verklaar dat Totius 
reg was maar uit die God 
gegewe s imboliese Ossewatrek 
het die Ossewabrandwag ont-· 
staan, wie se taak dit ·is om 
daardie verdeeldheid onder ons 
volk eens en vir altyd te beein
dig. ,God bewaar die Ossewa
brandwag daarteen dat daar 
verdecldheid in sy geledere 
gesaai word. Daarom doen ek 
'n beroep op die Osscwabraml
wag om ander Amajubas vir die 
volk te verower.'' 

Na agt jaar sal die Ossewa
brandwag op 26 Februarie weer 
op <lie k r uin van Amajuba 
gevind word om sy vryheidsvu u r 
te laat vlam. 

Kravchenko 
Verdwyn 

Victor Kravehenko, voor
malige Sowjet-amptenaar in d ie 
Kremlin en skrywer van , I 
Chose Freedom," wut die afge
lope maand besig was met 'n 
lasterge<ling teen 'n Kommunis
tiese koeraut in Parys, het die 
afgelope naweek spoorloos ver
llwyn. Sy verdwyning word in 
verband gebring met die aan
koms van t wee Russiese a m p
tenure in Parys. By bet ver
<lwyn twaalf uur nadat bulle 
per vliegtuig opgedaag het. 

Kravehenko was tuis in 'n 
Franse hotel en sy verdwyning 
word as besonder ,gcheimsin
nig" beskryf. Min mcnse in die 
hotel het geweet wie hy werk
lik was en slegs 'n paar. ver
trouelinge het geweet dat hy 
die onthuller van die Kommu
nistiese bedrog was. 

Die twee Russiese a mptenare 
bet spesiaal vanuit R usland na 
P a.rys gevlieg om deel te neem 
aan die Russiese verdediging in 
die hot. B ulle is genl. R udenko, 
a<ljunk-Russiese vervolger in 
die ,hof" van Neurenbcrg, en 
majoor Fedcrov. Eersgenoemde 
was voorheen die hoof van 
Kravchenko, 

Onlangs het Kravchenko aan 
'n Franse koerant verklaar dat 
hy bewus is van die risiko wat 
hy op tom neem en dat hy 
mcen die haat van sy vyande 
teen hom sal toeneem met die 
vertaling van sy opspraakwek
kendc boek in Russies. 

Die beleidspunt van die Ossewabrandwag wat bepleit 
dat die sentrale regering regstreel<!>e verteenwoordiging in 
die stadsrade van ons groter stede moet kry, is vandag 
na. aanleiding van die gebeure sedert die regering bewind 
aanvaar bet, meer aktueel as ooit. Die O.B. beskik ook oor 
inligting dat bierdie soort verteenwoordiginr, tans druk deur 
nasiouale L .V.'s wat stedelil{e gebiede verteenwoordig, 
bespreek word. 

Die vyandige houding van die 
Kaapstadse stadsraad wat geen 
simpatie het met die apartheids
beleid van die regerende par
tye nie, word as die jongste 
voorbeeld aangehaal van die 
onhoudbaarheid van die toe
stand dat terwyl die regering 
een beleid voorstaan die plaas
like owerhede presies die teen
oorgestelde doen. 

Die mening is dat die regering 
'n permanente verteenwoordiger 
in die stadsrade moet aanstel 
wat dieselfde status as 'n bur
gemeester beklee: 

In die verlede het die teen
strydigheid in beleid hom ook 
op ~konomiesc gebied laat geld. 
Die -\ohannesburgse stadsraad 
het gedurende die Hertzog
bewind selfs die regering se 
buitelandse beleid in die wiele 
gery deur te weier om goedere 
in Duitsland te koop - wat 
nodig was vir 'n ruilhandel. 

Daarom se die Ossewabrand
wag , dat by 'n eenbeidstaat 
nastreef, waarin daar wei stads
besture sal wees - net soos E"lke 
besigbeid sy eie bestuur moet 
he - maar .1 waarin daar<lie 
besture on<lergeskik aan en in
geskakel gaan wees by die sen-

trale landsbestuur. \Vant volks
beleicl gaan voor stadsbeleid en 
ool< voor pro\·insiale beleid en 
die hele volk moet die dinge 
verantwoord en nie net 'n paar 
vreemdl'lingl' in die stadsraall 
wat more of oormore al in die 
vergetelheid raak nie.'' 

Skoolstryd 
Gewen In 

Natal 
Die . Afrikaners in Natal het 

die afgelope week 'n nuwe myl
paal bereik deurdat die Natalse 
Uitvoerende Komitce ingestem 
het dat die C.N.O.-skool te 
Pietermaritzburg nou die skool
gebou van die Hol'rskool Voor
trekker kan betrek. Dit sal nou 
vir die Afrikaanse kinders in 
Pietc·rmaritzburg en omstreke 
moontlik wees om dwarsdeur 
hul skoolloopbaan · onderrig in 
Afrikaansmedium te ontvang. 

Die moedertaalstryd ' het in 
1043 ontbrand. Ve:lede jaar het 
die C.N.O.-skool vir die eerste 
keer 'n departementele skool ge- . 
word. 

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

van ryk belee VJrgm1ese 

tabak; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

~unlmuult 
ROOI VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 

,Die sigaret wat u altoos graag wou rook"· 
JU 1P 
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TYD VIR OPTREDEEenvoud, Nie VVeelde 

Volgens 'n bcrig elders in ons blad wil dit voorkom 
of die regering gcen voorneme het om spesiale wetgewing 
teen die Kommunistiese Party in die nabye toekoms in te 
dien nie. Die troonrede hel dan trouens ook net gepraat 
van ,maatrcels wat oorweeg word" teen kommunisme. Oor 
die wenslikhcid van 'n verbod op die Kommunistiese P arty 
knn daar heelwat geredeneer word, maar met al die getuie
nis lot beskikking van die wcreld meen ons dat daar net 
een weg oop is om die Kommunisme te beveg en dit is totale 
oorlog - wat vera l ook meebring die opruiming van die 
ekonomiese en sosia le mlshoop waarop hierdie plaag ver
mt>nlgvuldlg, f'n In ons land meer spesifiek ook die groelende 
vyandskap tussen blank en ole-blank. 

Volgens ons inligling oorweeg die regering wel nllerlei 
maatret:Hs duskant 'n vcrbod. Daardie maatreels is goed en 
daannee kon soker a l lank 'n begin gemaak gewees het, 
maar dit sluit nie die noodsaaklikheid van 'n verbod uit nie. 
Die argument dat soicts die Kommuniste net ondergronds 
sou dryf, gnan nic op nie, want bulle is binne hul selle in 
elk geval ondergronds sover dit hul skadelikste werk betref. 
Maar die felt da t bulle nog kan pronk as 'n politleke party 
wat self., 'n , ·erteenwoordiger in die parlement het, , ·erleen 
aan bulle 'n aa nsien wa t opsigself meer propagandawaarde 
het as ba le pamflettE'. AI sou die paadjies rondom hierdie 
party ongelyk gemaak word, hy biy sit soos 'n roosknop in 
die tuin wat sy bewondcraars lok. 

\'e rder, hoe kan die regering parlemente re , ·erteen
woordlglng aan die kommuniste ontse sonder 'n , ·erbod op 
hul party? Die g rootste propaganda-verhoog In die land 
Is ole die KaallSe )larade nit>, dog die parlement. Sal 
Hansard en die J)ers die toesprake van Sam Kahn boikot? 
Dlt Is buite die kwessie. 

Die Kommunistiel'le Party in elke land is 'n vyfde 
kolonnc van Moskou en hy vcrdien om as sodanig behandel 
te word. Maar staJ)Jle toen hlerdie party a ileen is ook nog 
nie voldoende nie. Daar is nog ' n ander gevaarliker vyfde 
kolonne, soos treffend in Kanada geillustreer is - (]ie 
diplomatieke kor()s ,·an ~loskou in elke hoof- of handelstad. 
Hierdic mensc hct diplomatiekc privileges wat bulle vecl 
groter beweegruimte gee as die politieke party. Geen 
mantrccl sal dus doeltrcffend kan beet voordat aan hierdie 
front nie ook geslann is nie. Ook in Sold-Afrika sit 'n 
lywlge konsulaat buite aile nrhouding tot die handelsver
keer tussen die twee Iande. Dit is tyd dat die regering die 
, ·oorbeeld nn stokere Suid-Amerikaanse state , ·olg 'en hierdie 
ann , ·an Sta lin a fka p. 

Maar wat ook al die regering se \' oorgenome maatr~l., 
teen die kommunisme mag wees, reken ons da t dit hoog tyd 
is da t dit in werking gebring word. Dit is al byna 'n jaar 
na die \'erkieslng wat grootllks oor kommunisme gegaan het , 
en as hierdie tweede sitting van die parlement ook nog 
nrby moet gaan sonder da t ingrypende stappe teen die 
kommunisme gt'doen is, sal dit die regering heelwat kos 
aan vertroue - vera) dle~f'nC wat ole juis ,nasionaal" is 
nie, maar tcrwllle ' 'an , blank Suid-Afr ika" verlede keer 
naslonaal gestem het . 

Die Vryheidsvuur 
In die lang hclde- en heldinnery van die Afrikanervolk 

staan die Vryheidshelde trots uit - manne en vroue wat 
in die historicse en nnsionale proses van ontworsteling aan 
die gesag van 'n vreemde Empire 'n skitterende rol gespeel 
bet. Sommigc van hulle het die hoogste prys vir Vryheid 
bctaal en danrmee die offer-voorbeeld aan die nageslagte 

, gestel. Ander he~ die voorreg gehad om te lewe sodat bulle 
stewige fondamente kon le waarop die nageslagte voort kan 
bou. • 

Hullc het gcsamcntlik 'n vryheidstradisie geskep wat 
die kosbnarste klcinood van die Afrikanervolk is. 

Hicrdie tradisic het die Osscwabrandwag verryk met 
die ,rebeliic sonder gewere" wat die manne en die vroue 
van die Beweging gcdurende die afgelope oor logsjare onaf
gcbrokc volgchou het teen die magte van die Empire in 
Suid-Afrika. 

Die versorging van die slagoffcrs van hierdie ,rebellie" 
deur middel van die Noodhulpfonds is een van die glans
rykste prcstasies van die Ossewabrandwag. 

Uit hoofde van sy offervaardige vernuwing van die 
vryhcidstryd van die Afriknncrvolk is die Ossewabrandwag 
aangewcse op die voorrcg om toekomstige geslagte op lt' 
roep om die stryd wat die voorgeslagte begin hct, enduit 
te stry. 

Ann hierdie oproep het die Ossewabrandwag kontipu
iteit gegee deur dit vas te le in 'n jaar likse nasionale feesdag. 
Elkc jaar op 27 Februarie sal die Ossewabrandwag elke 
Afrikaner oprocp om opnuut of vir die eerste keer die 
Vryheidsgelofte nf te le; en om 'n stukkie bout op 'n sim
boliesc vryheidsvuur te wcrp wat 'n individuele en 'n 
gesnmentlike onderneming is om nooit die \Tyheidsvuur in 

f1:cn:olg in t'Olgende kolomJ 

Meegaande artikel is die tweede \an 'n reeks waarin 
die g t'!.lnsbt'leld , ·an die Ossewabrandwag ulteengesit 
word. Ons wil Brandwagte aanraai om hierdie duidelik 
uiteengesette t>n een,·oudig opgestelde artikelreeks te 

se o.a. 
g~·,'tlar bestaan dat ons dit as 
lets noodwcndlgs sal beskou 
soos die liberallsmc ons graag 
sal wil laat glo. Dit is egter 
moonUik om t<• bepaal watter 
inkomstepcll noodsaaklik Is vir 
die bewerkstelllng van die 
mrnswaardigc gr.sinswelstand en 
net so is dlt ook moontllk om te 
bepaal wat bcalis die hoogste 
inkomstl.'pcil behoort te wces 
met die oog op daardie mens
waardigl.' gesinswelstand. Na 
nanle iding h iern 111 kan dcwlbt>
\\U., daa rn•• gl'!.,trewe \\ Ord om 
die uitl'n.tl' lne inkom .. tepeil t> n 
die uiter11te h oe inkom .. t~>pt>ifj 

nndt•r na n dit• mt>ll'i\\"U:udigl' ge
middeldr lt• bring. M!'t die oog 
hicrop kan In meer as een rig
ling opgctrt.>c word : 

bestudeer en t e bewaar. 

Dit is onjuis om te beweer 
dat die groot ge .. in t-en van 
die oor~;ake van die vf'ra rming 
is en dat die arm men~;e min
der klndcrs moet he omdat 
bulle dlt nie kan bekostig om 
so,·eeJ kinders tE' btl nie. Die 
saak moet eerder omgedraai 
word sodat gese kan word 
da t juls veral \lr die groot 
gesin bestaansmoontlikhede 
, ·erseker moet \\ Ord omdat 
dit in die reel juis die g root 
gesin i., wat 'ir die ,·oJk die 
g root-.te bate kan n ees. 

Wat in elk gcval sterk be
klemtoon mot•t word, is dat 
die Afrikaansc gcsinslewe die 
grootste slagoffer van die 
Afrlkaanse \'olksverarming is. 
Dlt is nie in 4ic ccrste plaas 
Afrikant>r'i wat lamgeslann Is 
nie, - d it is duisende en dui
sende Afrikaanse ~t>,innt' wat 
dndelik grtrl'f is. Die ull
werking van dir verarming 
kom hil•r op 'n dwarsboming 
of lnmlegglng van die funksle
vcrvulling dt•ur die gr.sin. 
Hieruil blyl< dnn verder hoe 

noodwendig dll Is dat dlt in die 
geslnsbeleld voorop geslel moet 
word dat die sclfslandighe:d van 
die gesin bevorder moet word. 

S ELFSTAJiiUIOHE ID \ 'A lii 
nn~ GESIN 

Sonder om enlgsins tc oor
drywe kan ges f! word dat die 
selfstandlgc gesin die kern \'an 
d ie seltstnndigc \'Oik Is. 'n 
Afhanklikheidsgevod in die 
gesinslew<! voer tot 'n afhank
likheidsge\·oel in die volkslewe. 

In hit•rd it• H rband m cwt d :e 
.. trewe na a-••,in!>f'lft>ta ndigh l'id 
in "kt·r~ t f't'n.,tt•llin,.- met 
die vt>r nt"lt•rt>ndf' oalmoo•b(>lf'id 
staan. Aalmocse word u ttgedeel 
nie allt•en 1\8 kos en kl!'re en 
hulsvcstlng verniet gegt•e word 
nie. Die aalmoesebri<'id spreek 
ook ult d ie subekonomlese be
huiRing, die melk- en botter
skc>mn c>n l nlrykl.' nndl•r .,maat
reills" wnt die ont!H'tl(•nde pro
bleem nie In s¥ oorsnke tref 
nle en die vc>rnrmingsproses 
nooit sal kan stult nic. On~ 

m ot>t ('rkt·n dat on" m uat .. knp
like wt•rk soo'! d :t v·a ndag gt>
dot> n m ot> t word, vir dil' oor 
grote gc-•let>ltt' blott> lapwe rk 
i"' l'n ondt> r d it> hu'd lltl' '!tt'l 'it'l 
l'n opv·uttingt' nooit and t'rs !iia l 
k a n wl'e!l n it>. On.. h t>t noa
nooit 'n maat .. k a plikt> v·olks- e-n 
.. taatt~bell' id a-ehnd wa t on<, 
m ant.,k nplik l' vraa~o;tukke in 
hullt• \'t>roorsnk lna- trt'f n ·t>. 
\'andaar d ie- lnpwt>rk tt> n ~pytt> 

v·an on"' alll'r mOt•d tg .. te .,tryd in 
die ma.at .. kaplike wt> rk. 

Buitendien moet d lt beklem
toon word dnt di.r st>lfstandig
hcid vnn die gesln die eerste 

fn:n·olg t·an t·origr. kolomJ 

die hart van die Afrikancr
volk te blus nie. 

Rondom die Vryheidsvure 
vloei die g<>slngte van die 
Afrikanervolk ineen; daltr 
dra die vryheidstryders van 
die verledc die voortsetting 
van die stryd op aan die jong 
stryders vnn die hedc, en 
daar worct versekcr dat die 
vrybeidstryd deur die ge
slagte hecn volgehou sal word 
totdat dit volstry is! 

Solank die Osl'lewabrnnd
wag bestaan sal ~e Vry
hcidsvure aangesteek word; 
en die Vryheidsvurc sal aan
gesteek word solank die Afri
kanervolk bcstaan. 

voorwaarde is vir die ontwlk
keling van die trots, selfrespck, 
eer en selfvertroue van die 
gesin. 'n Gevoel van minder
waardigheid in die gesinslew(• 
voer tot ' n gevocl van mindcr
waardigheid in die volkslewr. 
Trots en selfrespek in die gesins
lewe bring egter trots en self
respek in die volkslewe. 

WELSTAND \'AN GESI N 

Die bevordering van die self
standigheid van die gesin draai 
allereers om die vraag van die 
welstnndspcil van die gesin. Per 
slot van sake het die gesin te 
make met mense wat allerecrs 
materiele behoeftes het waarin 
voorsien moct word. Vandaar 
die belangrikhcid \'an die wcl
standspcil. Ons weet buitcn
dien ook hoedat onder die 
uiterste armocde sedelikc en 
godsdienstigc verval nle knn 
uitbly nie. 

Met welstandspeil word beslls 
nie rykdom en oorvloPd bcdoel 
nie maar wei daardie mens
waardige welstandspC'il wat ns 
die vernanmste voorwaardc> vir 
d ie funksievervulling van die 
gesin bestempel moet word. By 
die bevordering van die gesins
herwording moet h it>r b('gin 
word, nl. by die skepping van 'n 
menswaardige gesinswelstands
peil. H ierdie sank is belangrik 
want die gesinsherwording is 
die grondslag van die volksher
skepping. 

~IEXSWA..\RDIG 

~let m en!>wa.ardittl' ltt',im," el
.,tand word bedol'l !ioda nige eko
nom ie"t' krag dat d ie ge11in in 
staat '>al wees om sy runksit>~o 

na bt>hore te n•n ·ul en om mt>t 
na mt> die kuJturt'lt> e-n ~oedt>likt> 
waardt>~o t>n dit> gotllldit>n~o van 
dit> volk in tere te hou. Sonder 
om In 'n siellose matcrialisme 
te verval moet dit hier tog op 
:lie voorgrond gestel word dat 
dit allereers gaan om die vraag 
van voldoende gc>sinsinl{omst<•. 
Dit bring ons vera! op die ge
bied van die arbcldsbcloning. 

Dit sal egter die moeitc loon 
om op 'n ·ander sy van die !malt 
te let. Ons il; al so gewoond 
nan die uiterste lac naas die 
uiterste hoe inkomste dat die 

Lone en salarisse kan doclbe
wus met die oog op bostaande 
hersien word en oor winste kan 
'n strenge beheer uitgeoefen 
word. Die bl.'lastingstdsel moet 
met 'n rcdelike inkomstepeil 
rekening hou en gt•sinsvcrant
woordelikhede in nanmerking 
neem. Daarby moet gcslns\'Or
ming stcl!;clmatig anngemoedig 
word soos later anngrdui sal 
word. 

DOELTREFJ•'F.~D 

lets wnnraan ook aandag ge
skenk knn word, is die aanmoe
diglng van eenvoud en doeltref
fendheld in die gesinslewe. 
\ 'ernl mOt't die u itl'r , t t> luukst> 
uit~tt>,.kukt>l wortl omdat d it 
m l't' r k \\uad a' goed dot>n e n 'n 
'<lt·KtCl v oorb(>t>ltl .,kl'p. So is dil' 
dt•ftla-"tl' motor<,, dit• "'' it>rig.,t f' 
peltoJa~<l>t' l'n d ie ' ' l't>lder igste 
aandrokke tog on~tt>twyfeld 

d inge wa.ardt>ur ontst>ttend vt>el 
\t>rk\\t..tin~t \eroorsaak "ord, 
a fge.,ll'n v·an antll'r 15ye ,·an die 
.. a uk . By dit> b(>,·ordt>ring , ·a n 
tl il' mt>ns\\ nnrd ige gesinswel
.,tund word be'lli., l;'t't'n luukse 
brooK n ie maar \H'I t'env-ou<l t>n 
do4'lt rt'ffendht'id. 

Ten slottc• moet in hierdie 
verband st('rk nl\drult gele word 
op die sorg vir die besteding van 
die inkomste van die gesin. Dit 
is hler waar die positicwe 
maatskaplike sorg in die sin 
\'Rn egte volksorg 'n groot tank 
het. Ons mnntsltaplike werk 
word te ve('l van sy werklike 
tonk wl.'ggt'drmg. Terloops 
moct daarop gl!wys word dnt 
sake soos arbcidsvoorsienlng en 
werkvcrsknffing. v-olkshuisves-

(vervolg op bladsy 7, kolom 1) 

OSSEW ABRANDWAG 

GEBIED 
A 
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LAND 

DIE GE61EDSUAAD VEUGADER 
en 

DIE GEBIEDSLAEHTREK WORD GEHOU 
IN Dn; 

STADSAAL oP WELLINGTON 
op SATERDAG, 10 FEBRUARH.;, vana f 9 vm. 

Aile offis iere tot en met die r a n« , -an , ·eldkornr t m oet 
teenwoor<ftg wees . Onder-offi11ie~ e n Brnndwag'tl' kQ.Jt met 

verlof van hul offh;ier die laertrl'k bywoon. 

• 
'N OPENBAHE VEHGADEHI~G 
word gehou om 8 om. In dio STADSAAL 

SPREKER: 
Die Komdt.-Genl., DR. J . F. J . \'AX RE XSBURG 

* ALLE AFRIKA~ERS WORD 11.\RTLIK UITGEXOOI * 
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,,MEER OP DIE SPEL 
AS SETELS'' 

l\l nr . L. v. d. Berg, Greystraat 44, 
Aliwal-Noord, skryf: 

As 'n gewone lid van die 
O.B. wo.t geen rang of gcsag 
in die organisasie beklcc nic, 
wil ek stork protes aanteken 
teen die besluit van die Groot
raad dat die O.B.'s by die pro
vinsiale clcksie buite stemming 
moet bly. Of die besluit wei 'n 
bevel Is of sedelike druk maak 
nie juis saak nie. • 

Myns insiens bcskou ek 
die besluit as teenstrydig met 
beide die Jetter en die gees van 
ons konstitusie. Ons het oor en 
oor bcklcmtoon dat ons nie Par
lemcnt-sctels soek of bcgeer nie, 
en nou! Nou stel ons die een
heid van die Afrikanerdom In 
gevaar juis oor setels! Dog dit 
is nic al nie. Daar is meer op 
die spel as setels - die solida
riteit van die Verenigde Afrika
ncrdom. 

Ek erken openlik dat ck die 
houding van dr. Malan teenoor 
die A.P. en sy bondgcnoot die 
O.B. ten opsigte van die uitdc
llng van setels ten sterkste af
keur. Dit was hooghartig en 
beledigend. 

Verder keur ck die besluit 
van die Grootraad om dr. Ma
lan sc aanval op die verskanste 
artikel oor die naturelle stem
reg te bestry, af. Ek stem nie 
saam met die A.P. se hoofbc
stuur wat diese-lfde houding in
neem nie, dog, daar ek geen 
lid van die A.P. is nie onthou 
ek my van krltlek. 

Ons alma! hot dr. Malan in die 
posisie van Ieier van die Afri
kanerdom geplaas uit hoofde 
van sy amp as Eerste Minister. 
Daar mag, en waarskynlik met 
reg, verskil wees om sy belcid 
by die provlnsiale eleksies te 
toots, maar as lci~r moet hy tog 
die beleid aangee. 

Gcwoonweg word van aile on
dersteuners verwag dat daar 'n 
sedelike verpligting op hul rus 
om die bcleid van hul regering 
te ondersteun. Daar mag som
tyds wei gewetensbesware be
staan wat hierteen opwecg maar 
bier is daar nie soicts nie. 

Die beleid van die Britsc Par
lemont wat aanleiding tot die 
2de Vryheidsoorlog gegee het 
was afgekeur deur baie van sy 
ondersteuners, maar toe die 
teerling gcwerp was het alma! 
dit as volkseer beskou om dit te 
ondersteun. In Suid-Afrika bet 
ons die voorbeeld van genl. 
Both&, wat die KrugCil'-oorlogs
beleid afgekeur het dog toe die 
oorlog uitbreek bet hy pal by sy 
rege.ring gestaan. 

As dr. Malan by die e.k. ver
kiesing die neerlaag ly sal hy 
verpllg wees om te bedank en 
'n nuwe verkiesing sal moot uit
geskryf word. Ons sal dan die 
l:jttere ironie vocl dat genl. 
!Jmuts ons nie kan verslaan nie, 
maar dat ons politieke self
moord gcpleeg het, en die wel
verdiende verwyt ,Et tu Brute" 
aan ons hoofde geslinger word. 

Ons was gelukkig op die 26ste 
Mel, wie kan se dat die geluk 
ons weer sal begunstig? Om 
moedswilliglik weer op 'n elek
sie af te stuur met 'n uiteenge
skcurde Afrikancrdom is ge
noeg om die gode te tempteer. 

Laat ons heelhartlg ons stem
me uitbring. Ons stem nie vir 
dr. Malan nie maar vir Suid
Afrika. 

<Soos u tercg opmerk is daar 
met die provinsiale verkiesings 
,meer op die spel as setels - die 
solidariteit van die verenigde 
Afrikanerdom". Juis omdat die 
A.P. en O.B. besef dat dr. 
Malan van hierdie verkiesing 'n 
toets wil maak of sy party sterk 
genocg is om sonder die A.P. 
klaar te kom, dit wil se sondcr 
die .,solldaritcit van die ver
enigde Afrikanerdom", bet bulle 
besluit dat dit In belang van 
volks eenheid is om geen dccl te 
necm aan die verkiesing en so
doende 'n mandaat aan d r . Ma-

Ian te gee om weer te skcur nle. 
Indicn ons dit wei sou docn, en 
dr. Malan die indruk kry dat 
hy sterk genoeg is om aileen te 
regecr, sal hy die samewerking 
met mnr. Havcnga oorboord 
goo! en daardic nuwe vcrkie
sing uitskryf waarvoor u so 
bang is. 'n Swak vertoning in 
die provinsiale verkiesing daar
entoen mag dr. Malan tot die 
besef bring dat hy met sy mede
Afrikaners moet saamwcrk. Dit 
sal die bchoud wecs vir die 
.,solidaritcit van die vercnigdc 
Afrikancrdom." 

Verder: om verkicsings met 
oorlo(l te vergelyk, gaan nie op 
nie - vergelyk dit Hewer ook 
met vcrkiesings, soos die in 
Transvaal in 1898 toe gcnl. 
Botha teen pres. Kruger gcstem 
bet omdat hy gereken bet dat 
dit in bclang van sy volk was, 
sonder dat hy homself daardeur 
die beskuldiging op die hals ge
haal het van die man tc wees 
,wat sy nasie vermoor".- Red.> 

SAM KAHN SE 
INSWERING 

1\l('v. A. Viljoen, Bloemhof, 
Richmond, Skryf: 

In Die O.B. van 26 Januarie 
onder die menings van ons 
losers is daar con brief uit 
Kaapstad wat beweer dat dr. 
Malan en genl. Smuts ooreenge
kom bet dat in geval mnr. Sam 
Kahn nie twec voorstellers kon 
kry nie, dr. Malan sou voorstcl 
dat die reglement van orde op
gcskort word sodat die Kommu
nis ingeswcer kan word. Is dit 
die waarheid? In watter koc
rant was dit gepubliseer? 

(Ons weet nie in wat ter koe
rantc die berig alma! vcrskyn 
het nie. Die Cape Argus van 
19 Januaric bet so 'n berig op 
sy voorblad gchad waarin hy 
bewecr hot dat die twce vcr
naamste partye so 'n oorecn
koms aangegaan bet. Die Bur
ger van 22 Januarie (,Dawic") 
het uit hierdic berig aangchaal 
sonder om die waarheid daarvan 
te ontkcn. Daar kan dus aan
geneem word dat dit waar is.
Red.l 

Sal Genoeg . 
Sement Produseer 

Teen die cinde van die jaar sal 
Suid-Afrika genoeg sement ver
vaardig om onafhanklilt tc woes 
van buitelandse bcscndings. Die 
Unic produseer tans 1,431,000 ton 
~emcnt per jaar en voer dan 
nog 312 ton in om in die 
Jringendste behocftl's tc voor
'!icn. 

Dric sementfabrieke is tans in 
'lnnbou, naamlik te Liehtcnburg, 
Klerksdorp en Barkley-Wes. 
S:1am sal bulle sowat 620,000 
ton per jaar produscer sodat 
Suid-Afrika waarskynlik genoeg 
wment sal he vir sy cie gebruik. 
'<o. verwagting sal hullc na Julie 
begin produseer. 

Voll<sgroei in 
Suid-Rhodesie 

Die blanke bcvolking van 
Suid-Rhodesiu hot in die ticn 
jaar 1936-46 met 27,000 tocge
'lecm tot 82,385. In 1946 is 31,098 
kinders gebore tecnoor slogs 
18,904 in 1936. 

Omtrent 44 pcrsent van die 
blanke bevolking is Afrikaans
sprekend, terwyl die hoogstc ge
boortesyfcr onder Afrikaans
sprekendca voorkom. 

r
soosOns Lesers j OUDSTUDENTE VAN 

Dit Sien TOTIUS OPGEROEP .. 

Kan 'fir H.N.P. 
Nie Stem 

1\lnr. W. S. Burger, By!lt('ek, 
or Brundvlei, j kryf : 

Ons het alma! tydens en na 
26 Mel tog so 'n gocie vcrwag
ting gchad vir die innig begeer
de samewcrking onder die na
sionale Afrikanerdom. En nou 
op die vooraand van die provin
sialc vcrk!E:sing, vcrkcer ons 
weer in die wildernis. 

Dr. Malan wil nie saam met 
die O.B. werk nie en mnr. Ha
Vl'nga, wat sy kollega sou woes, 
is in so 'n onuithoubare posisie 
gcdryf dat dit my laat dink aan 
iemand wat in 'n drichock-geveg 
betrokke is en wat vir homself 
niks kan doen nie. 

As mnr. Havenga en sy mense 
lets wil doen, moot bulle cers 
by die ander party inval, maar 
in die oorwinning of ncerlaag 
sal hy geen dee! he nic. 

Wat moet 'n O.B.-Ild of A.P.
lid nou doen? Vir die V.P. kan 
'n me-ns nic stem nle want bulle 
is imperialiste. Vir die H.N.P. 
kan mens ook nie stem sonder 
om jou gewete gcwcld aan tc 
doen nic en daarby is bulle ook 
diktatoriaal. Ons hot dus gccn 
andcr keusc as om niks te docn 
nie want dr. Malan wil ons hulp 
nic he nie. 

FONDSDAG 
Onderstaande bcdrae is van 

hoofkomdt. J. A. Gutter vir 
Fondsdag deur die Sentrale 
HO\)fkwartier ontvang: 

J. A. Gutter, .£10; A.M. Meyer, 
£5; A. C. van Dyk, £10; B. J. 
Strauss, 10/ - (Noodhulp); O.B.
kas, Winburg, £10. 

P. W. Buys, Stafhoof. 

Waar prof. dr. J. D. du Toit 
nou uit sy amp as hoogleraar 
uittree, hct tydcns die sitting 
van die Sinodc van die Gere
formecrdc Kerk oudstudcntc 
bulle gcorganiscer om hom 'n 
blyk van crkentlikhcid aan tc 
bied. 

Onder oudstudente verstaan 
ons nie net teologime oud
studente nie, n\aar ALLE oud
studentc aan die Tcologiese 
Skool en aan die P.U.K. vir 
C.H.O. wat met die oog op ck
samcndoelelndes klassc van 
prof. dr. J. D. du Toit gcvolg 
het. 

Sy oudstudente sal tor gcle
gener tyd aan prof. Du Toit 'n 
versamoling van artikcls in 
boekvorm aanbied. In hicrdie 
bock word ook handtckenings 
van sy oudstudcntc afgcdruk 
Sal aile oudstudcnte asseblicf 
ccrsdaags hul handctekenings in 
swart <Indiesc) ink op onbelyn
de, wit (licfs gladde) papier aan 
ds. J. V. Coetzee, Kcrkstraat, 
Potchcfstroom, stuur? Ook kan 
bulle by ds. J. V. Coctzo~ be
stollings vir die bock plaas. 

Op 'n afskeidsfunksic wat in 
Potehcfstroom gegee sal word, 
sal namens sy oudstudente aan 
prof. dr. J . D. du Toit en sy 
eggenotc 'n geskenk aangebied 
word. Aile oudstudente word 
hicrmee in die gcl~ntheid gc
stel om vir hierdic geskenk 
tusscn £1 en £2 te gee en aan 
ds. J . V. Coctzce te stuur. Die 
bydraes moot cersdaags, maar 
nle later tas 12/3/1949 gcstuur 
word nie. 

As oudstudentc wcct ons wat 
prof. dr. J. D. du Toit vir kerk 
en volk, maar In besonder vir 
ons persoonlik betoken het. Dit 
is nie nodig om by u aan te 
dring om aan bostaande vcrsoek 
te voldoen nie. 

Namens die Oudstudentc, 

J . V. Coetzcc, V.D.M. 

(Prof. dr.) H. G. Stoker. 

Poolse Jeug Word In 
Kommunisme Onderle 

Die lot wat miljoene kinderslawe in Rusland tref, 
word nou ook na Pole uitgebrei. Baie duisende Poolse 
kinders word nou opgeroep om \'erpligte a rbeidsdiens te 
lewer. Tegelyk sal bulle in die Kommunisme onderle word. 

Amptellk word in Pole gcskat 
dat daar sowat 3,000,000 kinders 
is wat vir hierdie ,vadcrlands
diens" In aanmerking sal kom. 
Die amptelike Kommunistiese 
blad in Pole hcl onlangs ver
klaar dat die P oolsc jcug vcels 
tc passicf is en lets gcgee moet 
word om te docn. Amptelik 
staan hicrdie vcrpligte diens be
kend as ,Diens vir Pole". 

LEERl\lEESTERS 

Op die oomblik staan die 
Kommuniste nog voor die 
mocllikheid dat hullc nie ge
noc&' betroubare Poolse jeug
leicrs het wat reeds onderle is 
in die strategic van die Kom
munisme nie. Aileen 'n beperk
te aantal kindcrs word voorlo
pig opgcrocp maar namatc bier
die Jcermeesters bulle k ursusse 
voltooi, sal die slawckorps aan
groei. 

Die ar beld11kampe maak 
voorsiening dat die kinden 
gedurende die somermaande 
in kampe woon en vir <lie res 
van die jaar sal bulle elke drie 
maande drie dae verpligte ar
beidsdiens m oet Jewer. Hulle 
,sal paaie en spoorwee bou. 
Die stelsel van kinder-arbeid 

is 'n uitgetoetstc praktyk in 
Rusland. In Pole sal hierdie 
praktyk toegepll8 word om die 
kinders van a nti-Kommuniste 
ryp te druk vlr die leer van 

J osef Stalin . Onlangs is ook be
rig dat die Kommunistc Grickse 
kinders ontvoer na Albanie en 
elders waar hulle in die Kom
munisme onderle word. 

111111111111111111, 
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SPRlNGBOK 
Med\um 

pro beer 

<0 % ·101 1 

Om lmmigrante 
Te Keur 

Volgens die regeringspers het 
die regering besluit om 'n 
,superintendent van Europese 
immigrasie" oorscc te stuur om 
toesig te hou oor die Unle se 
immigrasie-masjinerie in Brit
tanjc en op die Vasteland van 
Europa. Die keuse hct op mnr. 
A. B. Kriegler van die Dcparte
ment van Binnelandse Sake go
val. 

Mnr. H. V\'elsh was aan die 
hoof van die immigrasie-kantoor 
in London maar beklee sedert 
die begin van die jaar nie mccr 
die bctrekldng nie. Die nuwe 
supeTintendcnt sal die Ieiding 
ncem in verband met die keur 
•an immigrante. 

Die Burger berig In hicrdie 
vcrband: .,Na vcrneem word be
token die aanstelling van 'n im
migrasie - superintendent vi r 
Europa gccn ingrypendc veran
dering van die regering sc immi
grasic-beleid nie." 

DA.."\S VIH PLESIER 

\1aar vir pcrsoonlike {rtsheid 

"n hetou:erende u:elriekendlud(J 

i6 die antwoord 

f(W V 
-reuk water 

EN 

-Iaven tel 
RODUKTt VAN $UlD-AfRIKA 

-111fSU Su1d-A.frikoon~ D•Jtrib&lffrderJ 
H. ). NI EHAUS (E ONS.) BEPERK 

Posbus 2108, l<upsud. 
Posbus ~893, Joh• nnesburc. 
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TAKIEF VI& OEKLA.SSIFISEEBDE A.DYEBTENSU:S: 
B1118boadel.lke ll.ennJa.rewtnga: 

(Verlowtng, buweltk, geboorte, stertgeval, lD memoriam, geiUkwenatng, 
ens.) 1d. per woord; mtntmum 2/6 per plulng. Vooruttbetaalbaar. Vtr 
bernaltngo 25 pet. atatag. 

Baadelsadverteo>alea: 
Eera~e plutng, 2d. per woord. VIr berballDge 26 pat. ate~. 

lnteken~reld op .. me O.B." <versl<yu weekllk8>: 12/6 per jaar ot fl/fl per 
e maanM Voorultbetaalbal'r. Stuur advertenategeld, beetelllnp. eD lntekengeld 

,IMMIGRASIE ONDER OU EN 
NUWE REGERii~G IS DIESELFDE' • 

aa VOORSLAO <EDMS.> BPK., Poabua Hll, ll.aapeta4. . Volgens die getuienis van 
Britte wat na Suid-Afrika wil 
immigreer en navraag gedoen 
bet by Suid-Afrika-Huis , in 
Londen, is daar geen versltil in 
die prosedure van die ou en die 
nuwe regering wat betref die 
toelating van Britte tot die 
Unie nie. Ook in Kaapstad het 
mnr. A. G. Long, voormalige 
voorsitter van 'n immigrante 
werkverskaf f i ngs
organisasie verklaar dat die 
voorwaardes vir toelating nog 
dieselfde is as onder die vorige 
regering. 

BENODIG 
.Tong getroude Afr'kaner soek saai· 

plaas te huur. Eie trekker en gereed
skap. Skryf &an P. Heyneman, Ons 
Rus, Wolselcy. 16/2/1B 

PLIDMVEE 
Die Belte Firma om a PLUIMVEE, 
EIEBS en aader PBODUKTE aaa 

te stanr '" 

C. M. ELOFF EN KIE. BOERMEEL 
Boermeel op ons bekende steen-meute (Edms.) Bpk. 

gemaal 23/4 plus bankkommlsste per ~lORE~lARK (Poaboa '71811) 
100 pond sak k.m.b. ~llllslon Store, 
Ellm, K.P. 12/1/TK. 

BOME P LANTE EN SAAD 
Ooewennenta.-eeentfllleerde Oroento

esad: Cha<ntenay Wortela, 10/
Detrott Beet, 5/6. Skontea: Klein Gem, 
8/-: Lang Wit Boa, 8/6; Hubbard 
Groen. 8/6; PaatelpapoentJie, 8/-; Tom 
Watson en Wonder Waatlemoen, 12/-; 
Blaaralaal, 17/6; Marbtobe Tamatle
•ud, 85/-; Sutderkrule en Rellamce 
Blomkool, 16/-; Spttzkopkoot, 8/- per 
pond. Poavry. K.M!.B. -PREMIERS, 
P.K. Sehoemaueboek. 

lJlESAAU: Vars gesertifiseerde uie
saad. Australiese Bruin, 8/- ; Copper 
King, 8/-; vroel! Kaapse Plat, 9/-; 
en Kaapse Stroot, 9/-; Cha<ntenay 
Wortel, 7 /6; Detroit en Egiptiese Plat 
Beet, 6/-. Beste! dadelik: Kango 
Saadkwekers, Posbus 107, Oudtshoorn. 

A N~!~~~~ke ~~!~~~~ G~~~sh~f:urst~~~ 
Verwyder skll!ers, laat hare groei, ens. 
Gewaarborg of geld terug - 5/6 per 
bot tel posvry. Kontant met bestelling. 
Behandel a•lle slektes. - Die Boerevrou, 
Posbus 7~59, Johannesburg. 

27/10/Nr. (1) 

1\mUBELS 
MEUBELS. - Beter m eubets teen 

bllllker pryse. Babawaentjles, s~oot
karretjies, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Kataologus. Mel<! waarln u belangstel. 
- Vli'ISER-MEUBELS, Langstraat 291, 
Ka.e.pstad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, dle Beroemde 

Radio-lngenieurs, Stasieweg, PAROW, 
verkoop en her stel Ra<llo's en Elektriese 
'roestette. Gereglstreerde Elektrtsltetts
aannemers. Foon 9-8435. 

VIr die beste en dutdellkste luld· 
aprekerdlenste op enlge ptek, asook vir 
versterkers, luldsprekers, mikrofone en 
parte - groot en kletnbandel - skryf 
aan: P. D. SMUTS RADIO (EIENS.) 
BPK., Hootstraat 287, Paarl. F"f~t:Jis 

TE KOOP 
OEDROOODE VRUGTE. - Barry

merk gedroogde vrugte posgeld betaald 
In Unle, In 5 en 1() pond-k13Sies. Appel
r inge 3-Dtamant, 2/1; Perskes, 3-
Diamant, 2/1; Pere, 3-Dlamant, 2/1; 
Vye, t-DJamamt, 2/3; Prulmedante, 
60/60, lf8~: Rosyne, 3-Diamant. 
lO~d.; Tros-Rosyne, 4-Dtamant, 1/3; 
Okkerneute, 2/3; Amandels, 1/9; per 
pand. Volledlge Pryalys verkrygbaar 
van Robertson-Handelaverentglng, Poe
bus 7, Robertson. 24/\1/TK 

OESUIKERDE VRUOTE. - Barry
merk gesulkerde vrugte, 8/6 per ses 
1 pond-pakkies of 6/3 per 5 pond
klssle, posgeld betaald tn Unle. Kon
\ant met be~telllng. Ons stuur ook 
geauikerde en gedroogde vrugte ten 
behoewe vam klt~nte aan vrlende oorsee. 
Verdere besonderhede verkrygbaar by 
Die Robertson-Handelsvereniging, Pos
bus 7, Robertson. 24/1~/1'K 

TE KOOP 
PLAAS TE KOOP - ~.000 )fORGE: 

Op grens van Unlondalr en Willowmore 
pragtige water plaas ultmuntend vir 
borne, lusern, saatery, pla•ntery; vir 
vee, beeste en per de tee!; plaas Is 
beplant met omtrent 2.000 versklllende 
soorte vrugtebome en duisende kan nog 
aangeplant word. Volop water- vaste 
lopende water, geen beurte. Groot 
populterbos en groot doornvlel op 
plaas. 

Plaa•• is twee kante met proef en 
twee kante stock proef omheln. 

1 groot woonhuis: 9 vertrekke. 
1 groot woonhuis: (I vertrekke. 
1 groot waenhu's geskik vir 4 karre. 
VIr verdere beoonderh•de tree In 

verbtnding met L. S., l'oskanh>Or D • 
Ylakte, Oor Wlllowmore. 9/2/3 

J)a~oud·AustTalorp-Kull<eos: Be"1Jreek 
nou vir aflewerlng vanaf 1 Maart. 
Slegs stoetbane word gebruik. R. U.P.
benne wat' 284 A-elers op eterlewed
stryde gel~ het. B.W.D.-gctoets. Lid 
vr•n Telcrsrcgister. Prys £7/10/- per 
100. J(ansoeke: S:\liT, Landbou-onder
wyser, Vuurslag, Koppies, O.V.S. 

16/2/1 

SOUT 
SOUT vir dadellke atlewerlr;~g In 

goete sa.kke. Brandwagte, om •n 
eerltke bestaan te maak vra ek u 
vrlendeltke ondersteunlng deur van mY 
sout t e bestel. Spesiale A1 80/- ; 
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheid gewaarborg. Ad res: 
Komdte. llfev. ~larUe Venter, Possak 
No. X4, Arbeidsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

STEENMAAKMAS.JIENE. - ,;Kleine 
Wonder" vir die maa.k van atandaard 
grootte aementatene van 9 dm. x 4 5/16 
dm. x 3 dm. teen £30, ot £20 eonder 
roetstuk. Luukse modelle teen .£11 
ekatra. V.o.s. Hopefleldstute. Han
delsnavrae word verwelkom. Om be
aonderhede en tllustraslea akryt aan: 

RADIOTRONICS 
(A. Perold ea P. Brink) 

Vir hel'stel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

<Onderneem ook yake.sherstel
werk, ankerontwikkeling en le 

van kabels in huise eo 
fabl'ieke) 

Hoofstraat BELLVILLE 
Foon 9'7-9114. 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karweiwerk en 
ook vervoer van mense tree in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 - - Telefoon 9-SliM 

PAROW 

Kleurfoto Van 
Ingewande 

'n Kamera waarmee gehoop 
word 'n kleurfoto van die ln
wendige mens te neem, is so 
pas in die V.S.A. gedemonstreer . 
Dit is uitgevind deur dr. L. E. 
McCrea, professor aan die me
diese skool ln Philadelphia. Dit 
het 'n teleskoop-lens van der
tien duim. Die kleurelement 1a 
van besondere belang omdat dit 
geneeshere in staat sal stel om 
siektes soos kanker llf die blaaa 
op te spoor. Die uitvlnder werk 
reeds vanaf 1933 aan sy kamera 
maar het eers vanjaar daarin 
geslaag om die kleur 'n suksee 
te maak. 

Daar is tans nog een skip, 
die Arundel Castle wat immi
grante uit Brittanje na Suid
Afrika aanry. Hierdic skip 
word nou hoofsaaklik gebruik 
om die families van immigrante 
wat in Suid-Afrika is, aan te 
bring . 

In die Yorkshire Post skryf 
'n voornemende immigrant on
der meer: Ek bet Suid-Afrilm
Huis en die immigrasiekantore 
in Londen slegs drie weke ge
lede besoek en vorms saam
geneem wat verlede jaar tyd ens 
die bewind van odie Smuts
regering aan my gegee is. Ek 
bet die amptenaar gevra om 
my te verduidelik h oe die pro
sedure en voorwaardes vir toe
lating gewysig is. 

DIESELFDE 

Die Brit is daarop deur llie 
kantoor meegedeel dat die nuw<' 
regering geen wysigings aange
bring bet nie en dat die prose
dure vir toelating nog dieselfdC' 
is. Daar Is ook verklaar dat 
die beperking op die saam
neem van gel:l nie deur die 
Unie-regering opgele is nie, 

NET GROEIPYNE EN 
SPANDABELBEID SE 

MIN. HAYENGA 
Die verklaring van mnr. N. C. Havenga, JUinister van 

Finansies, toe by die afgelope week die Ge<leeftelike 
Begrotingswetsontwerp ingedien en die volk in sy vertroue 
gene<Yn het oor die land se ekonomiese toestan<l, bet baie 
van die kommer wat daar bestaan bet, uit die weg geruim. 

Mnr. Havenga het 'n deeglike 
oorsig gegee van die land se 
geldsake. Spandabelheid en on
nodige u itgawes op weelde ar
tikels moet end kry, het hy ge
se, en oormatige invoer moet in
gckort word sodat die verhou
ding tussen prys en waarde 
weer nouer verwantskap kan 
toon. 

Die vraagstuk van buitelandse 
betalings is grootliks deur span
dabelheid veroorsaak. Die Unie 
staan aan die vooraand van 
groot ontwikkeling en die ont
wikk"'ing van die Vrystaatse 
goudv_lde en nuwe nywerhede 
verg groot u~tgawes. Hierdie 
ontwikkeling vind plaas op 'n 
tydstip dat die oorlogsagter
stand nog nie aangevul is nie. 
Betaalmiddele moet gevind 
word om in die ontwikkeling 
van die land te voorsien. Ons 
goudreserwe is nie voldoende 
om in die behoefte t e voorsien 
nie en daarom moes beheer
maatreels getref word om on
nodige invoere te vermy. 

GROEIPYNE 

Mnr. Havenga het ook aange
kondig dat die binnelandse 
Iening van 3!i persent nog nie 
volgeskryf is nie. Daar is tot 
dusver £13 miljoen volgeskryf 
terwyl daar nog £6 miljoen ge
vind moet word. Hy voel dat 
geldelike inrigtings hul plig in 
hierdie opsig versuim. Mnr. 
Havenga bet in hierdie verband 
van ,.onderstrominge" gepraat, 
wat deur waarnemers vertolk 
is as 'n verwysing na 'n ge
organiseerde geldmag-optrede 
om die regering in verleentheid 
te bring. 

GOUD-OOREENKOl\IS 

Mnr. Havenga bet ook aan
gekondig dat hy 'n ooreenkoms 
aangegaan het met 'n gevestigde 
Londense onderneming om goud 
teen 'n premie vir nywerheids
doeleindes te verkoop. Die goud
produsente sal hieruit voordeel 
trek en die betaling sal in dol
lar gcskied, het hy gese. Die 
ooreenkoms is nog slegs 'n 
proefneming. Daarvolgens sal 
12,000 ons goudallooi per week 
teen 38.20 dollar per ons ver
koop word. 

Hierdie verklaring van mnr. 

maar deur d ie Britse regering. 
Mnr. I. Krlge, sekretaris van 

die 1820 Setlaars-Vereniging in 
Krapstad het in 'n persgesprek 
verklaar dat die regering geen 
radikale verandering in die 

immigrasie-voorwaardes aange
bring het nie. Hy verneem dat 
die masjinerie om die immi
grante te sif reel:ls daarg-estel 
is maar dat dit nie outomaties 
in elke geval gebruik w ord nie. 

Gevaarlike Ring 
Dalk Spioene 

Nog Bedrywig 
,DIPLOMATE. 
BE.TROKKE. 

DAARBY 
Hoe <lie Russe etlike jare 

lank op die Duitse en Japanse 
oorlogsplanne gespioneer het, 
is tans openbaar gemaak 
deur die Amerikaanse leer, en 
wor<l beskryf as die mees 
geslaagde spioenasie ter 
wereld. Die Russiese S)>ioe
nasie in Kanada word as kin
derspeletjies beskou in ver
gelyking met hierdie bende 
~pioene. 

Die groep het uit 20 bestaan 
onder leierske.p van 'n Duitse 
Kommunis, Richard Sorge, wat 
hom as 'n joernalis en volbloed 
Nazi voorgedoen het en talle 
amptenare om die bos gelei het. 
Die hoofkwartier van die ring 
was in Tokio. 

Die bestaan van die spioena
siering is aan die Jig gebring 
deur 'n verraaier en die Ieiers 
het met hul lewens daarvoor 
betaal toe Sorge en· sy hand
Ianger, Houzi, in 1944 ter dood 
veroordeel is. Die Amerikaanse 
leerowerhei<l vermoed dat oor
blywende lede van die ring wat 
nie aan die man gebring is nie, 
tans bul ondergrawingswerk in 
<lie groot sted e van die wereld 
voortsit. 

Deur hul kontakte het die 
ring waardevolle inligting inge
win en het hulle di.e Russe op 
hoogte gehou van die Duitse 
voornemc om Rusland in 1941 
binne te val. Voor die slag van 
Pearl Harbour het die Russe 
ook geweet wat gaan gebeur. 

Die spioene bet hulle inlig
ting per radio, per bodes of 
met behulp van die Russiese 
diplomatieke verteenwoordigers 
na die Kremlin deurgestuur. · 

...................... 
Die Week 
In Oenskou 
.............. 

Kol. Karel Roodt, Verenigde 
Party L.V. vir Vereeniging het 
bedank as lid van die volksraad. 
Sy bedanking spruit waarskyn
lik voort uit sy verskil met die 
V.P. ten opsigte van die natu
rellevraagstuk. Hy het egter 
nie bedank as lid van die party 
nie. 

!(· * * 
'n Spesiale kursus vir vissers 

sal eersdaags deur die Departe
ment van Unie-Onderwys en die 
Kaapse Tegniese Kollege inge-
3tel word. Vissergemeenskappe 
sal ook onderrig word in ele
mentere secbiologie. 

* 
Die Hexrivier-tonnel sal waar

skynlik voorlopig op die lange 
baan geskuif word. Daar is nog 
nie finaal daaroor besluit nie 
maar die verwagting is dat, oor
eenkomstig die regering se be
Ieid om uitgawes in te kort, die 
uitgrawing van die tonne! ge
staak sal word. 

* * * 
Natsuram Godse, wat daarvan 

beskuldig is dat hy Gandhi ver
lede jaar vermoor het, is tot die 
dood veroordeel. Saam met hom 
is ook 'n ander Indii~r. Apte, tot 
die dood veroordeel op aan k lag 
van medepligtigheid. Vyf ander 
IndHirs het ell{ 14 jaar gevange
nisstraf ontvang. 

Toe hulle die· hof verlaat het, 
hct die veroordeeldes uitgeroep: 
.,Oorwinning vir die Hindoe
geloof!" 

VRYHEIDSDAG 1949 
WORD GEVIER DEUR 

Generaalskappe Al, 2, 3 en 18 

OP 

SAtERDAG, 5 MAART 
OP DIE SKOUTERREIN 'f'E 

PAARL 
* 

Spreker: 

GENL. JOHN VORSTER Yan Brakpan 

Vanaf 5 nm. tot 7.45 nm. - GESELLIGE VERKEER 
Vanaf 7.45 nm. - A~IPTELIKE PROGRAl\1 

* e Bring u eie wors, vleis en toebroodjies saam e Koffie 
word verskaf e Moenie die stukkie bout vir die 
Vrybeidsvuur vergeet nie ! e Bring ook u vriende saam! Kleine Wonder SteenmasJiene <S.A.> 

Agentakappe, Poab11.1 18, Hopetteld, 
K.P. 18/8/T.K. 

Suid-Afrika maak tans groei
pyne deur. Nywerheidsontwik
keling wat eers oor 'n aantal 
jare vrugte sal afwerp vra 
groot somme geld. In die ver
lede was die ontwikkeling op 
hierdie gebied normaal, vandag 
neem dit 'n buitengewone om
vang aan. Die land staan voor 
die vraagstl* of hy noodsaak
Iike ontwikkeling wil inkort of 
om verhoogde belastings te be
taal. 

Havenga wat inhou dat Suid
Afrika nou meer dollar sal kry, 
het wereldwye reaksie uitgelok. 
Die Internasionale Monitere 
Fonds het verlede week nade&e 
besonderhede van die Unie ge
vra in die verband. In Kanada 
is die besluit afgekeur, waar
skynlik omdat Kanada na Suid
Afrika die tweede grootstc pro-, 
dusent van goud ter wereld is. 1.!:;_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._!,1 
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E.ngelssprekende Bevorder 
Bo Seniors In Spoorwee 

Bowerings <lat daar gedurende die oorlog teen Afri-, ~USLUKKING "' 
k aanssprekende spoorwegamptenare gediskrimineer is en s d . f . d' t 

1 . . . • twcc e r1e IS IC aans e -
Engelssprekendes met mmder ondervmdmg en bekwaamhetd 1. Y 1g G T Ch'lt 

h l h fd t I · · · f 0 mg van wy e mnro 0 0 -
oor u oo e aanges e 1s, IS die a gelope week voor dte tcndcn as assistcnt-hoofbcstuur-
Kommissie van Ondersot>k na Griewe van Spoorwegampte- dcr <HandeD, 'n pos waarvoor 
nare gedoen. Onder diegene wat beweer dat bulle veronreg hy glad nic opgewassc was nie. 
is en getuienis afgele ht>t, is mnr. J. Viljoen , hoofbedryfs- ,.Ek bcwccr", hct mnro Heck· 
bestuurder, en mnr. \V. ' Heckroodt, adjunk-hoofbestuurder roodt gcse ,.dat bekwaamhcld 
\'an d ie Spoorwcii. ,; nie deurslaggewend was by die 

aanstelling van mnro Chittenden 
nic, maar ander oorgcwings, het
sy politick, ras of andersinso" 

Mnr. Viljoen hct die kommis· 
sic mceged€•~1 dat hy 'n slag
offer was van diskrimincrcnde 
bchandcling en dat sy bcvordc
ring terug gchou is omdat hy 
Afrikaanssprckcnd was. Hy hct 
ook verder gcs{J dat die buidige 
hoofbcstuurder, mnr. l\10 Clark, 
wat voor November 1943, sy 
junior was, gcen administra
ticwe of finanslf'lc ondervinding 
gehad het nil' en hoegenaamd 
niks van die- bedryfsafdeling se 
werk gewcf't hct toe hy as hoof
bestuurder aangcstcl is. Hy was 
'n ingenieur. 

Daar is volgcns die getuie 'n 
spesiale pos vir mnr. Clark gc
skep wat die weg vir hom oop
gemaak het om hoofbestuurder 
te word. Mnr. Viljocn het self 
nie gehoop om hoofbcstuurder 
te word ni(• maar daar was 
minsetns die moontlikheid dat 
by adjunk-hoofbcstuurder sou 
word. 

RO~DGESKUIF 

Sy bcvordcring en verhoging 

is vcrtrang omdat 'n Afrikaans
sprckendc hoofbestuurder nie 
begeer is nic. Sy klag is dat die 
salarissJ{aJc van sekere postc 
willekcurig rondgcskuif is om 
sekcre mensc tc bcvoordeel. Sy 
voorgangcr as hoof van die bc
dryfsafdeling het £2,500 per jaar 
verdien en hy sicn nie waarom 
diesclfdc salaris nie ook aan 
hom bctaal kan word nie. 

Mnr. W. Hcckroodt het g(•sc 
dat hy reeds 41 jaar dicns in die 
spoorwcc hct, o.a. as stasic
meestcr, as klerk van die Spoor
wcgraad en Minister van Spoor
wee, asook privaatscltrctaris 
\·an die Minister van Spoorwee. 
Scdcrt 1931 was by onderskcidc
lik personeelkontroleur van die 
lmntoor van die Hoofbestuur
dcr, nfdelingsbestuurder, wanr
m•mcnde hoofmagasym;uperin
tcndcnt, hoofverkeersbcstuurdcr 
en die afgclopc drie jnar nd
junk-hoofbcstuurdcr. 

S.TAPPE OM DUITSE 
ME.DEDINGING TE 

BEKAMP 
Die toenemendc nees vir Duitse me<ledinging op 

h a ndolsgebied bet daartoe aanleiding gegee dat lede mn 
v ier oorwinnaarslan<le die afgelope week 'n nksiekomitee 
in H olland gestig het om Duitse mededinging te beveg. 
RE'u ter berig dat diamantbewerkers van Brittanje, V.S.A., 
Nederland en Belgie in Antwerpen hierclic l<omitee. in die 
le we geroep bet. Afgevaardigdes uit Suid-Afrika het ook 
aan d ie konferensie deelgeneem, 

Dit is duidelik, het getuic ge
sc dat dit bcdoel was om mnr. 
Chittenden hoofbcstuurder tc 
maak, maar toe hy 'n mlsluk
king blyk is daar aandag aan 
mnr. Clark gcgcc. Postc is ge
skep en hergradccr sodat mnr. 
Clark se salaris van £1,200 na 
£1,6o6 gestyg hct. Nadat mnr. 
Clark hicrdie pos vcrhiat hct, is 
dit weer gchcrgradcer en die 
salaris met £200 vcrmindcro 

In 1943 is 'n pos vir mnr. 
Clark geskcp as Hoof-tcgnicse 
bcampte (hcropbou) en hy het 
£:?,000 per jaar ontvang. Gctuic 
hct verklaar dat daar geen 
grond was vir die skcpping van 
so 'n pos nic en nadat '"nr. 
Clark hoofbcstuurder geword 
hct, is die pos afgeskaf. Daar 
was drie Afrikaanssprckendes 
wat die senior was van mnr. 
Clark. 

del is, maar die hcrvcrskyning 
van die Duitsc kompetisie bet 
vrees Jaat ontstaan • buite aile 
verhouding tot die goedere wat 
gerank word. Baie van die uit
voerwnrc wat op die oomblik 
betrokkc is, sal spoedig nie 
mecr met ons kan meeding nic," 

.,\Vat onregverdige medc-
dinging bctrcf, verwag ek dat 
voorsicning in die statuut van 
bc.sctting gemaak sal word om 
die milit~rc goewerneurs aJ die 
nodige magtc te gee om die ont
wikkcling van onregvcrdige 
handelspraktyke te verhocd. 

,,'\!Vat die Ruhr-steenkool en 
staal bctrcf, sal buitengcwonc 
magtc vir die voorkoming van 
diskrlminerende praktykc aan 

Vertoe is reeds ook dcur han
dclslui tot die Britse rcgcring 
gcrig wat versoek het dat hulle 
beskcrm moet word teen Duitse 
mcdedinging wat vandag goc
dere teen lac prysc knn !ewer 
vanwce die lac lone wat bctaal 
word. Bevin hct na aanleiding 
hicrvan in die Britsc laerbuis 
vcrklaar dat wat gcwone ban
dclsmededinging bctrcf dit sy 

die owerheid van die Ruhr
beleid is om 'n gcsonde ekono- gebicd gegcc word oorcenkom
mie in Duitsland te berstel. stig 'n konsepoorccnkoms wat 

Toe hy gcvra is of die onlangs gesluit is," 
Duitsc kompctisie 'n ernstige Hy hct geantwoord dat daar 
bedreiging vir die sukses van wydvcrtakte kommer bcstaan. 
Brittanjc sc uitvoerkampanje is, Daar word besef dat die volume 
het Wilson, president van die van Duitsc uitvoer binne die a.s. 
raad van handel, vcrklaar: .,Dit paar jaar vinnig moct toenecm 
het bcslis afmctings aangc- indien Duitsland moet opbou om 
nccm waar dit 'n ernstige 'n las tc wees vir die Britsc en 
bcdreiging vir ons uitvoerhan-: Amcrikaanse belastlngbctalcrs. 

DOE.LTRE.FFENDHEID EN EENVOUD 
<vervolg van bladsy 4r kolom 5) 

ting, vocdscldistribusie, e.d.m.l en ge-.inwerpligtinge wut n:\ge
g('en taak vir die maatskaplike kom moet word. 
werk is nic maar vir die staat 
en sy optrcde. 

GESI!'\ EN ARBEID 

Sondcr om enigsins op di.:! ar
bcidsbelcid in tc gaan, word 
hier op 'n pnar sake gcwys, net 
om die "verband aan te toon. 
AllerN•rs moet daarop gPiet 
word dat urbeid wesenlik nie 
bloot 'n broodwinning is ni1• 
maar \WI dienslewering in die 
belang van die volksgeme(•n
sk up. By die bepaling van di!' 
loon mo1•t ook nie bloot gedink 
word aan die arbeid wat \ errig 
word nie, maar ook en t>erder 
aan dit' lewenspeil wat gehand
haaf en aan die maatskaplike 

' 

Dit is bier egter die hoofsaak 
om daarop te wys dat die bc
vord<:ring van die gesinsclfstan
dlgheid vereis dat clke brood~ 

winner vir die een of andcr 
vertaj<king van die arbcid voor
bcrei moet wees en in die be
hoorlike besoldigde arbeid inge
skakel moet \'.'Ord want dit is 
die vernaamste wcg na gesin
sclfstandigheid. 

In hierdie vcrbanrl sal dit 
gocd wees om net danrop tc 
wys dat fcitlik niks gcdoen is 
om die Jandclikc uittrekkers 
in die stad voor tc bc;ci vir 
en in te skakcl in die stede
like arbcid nie. Indlen so 
iets wei gcdocn is, sou ons 
landelike gesinne In die stad 

nie sulke ontscttende ontbe
rings mocs vcrduur nie. 
Net so moct dit bcklcmtoon 

word dat die fcitlik ongekontro
lee-rde mededinging van die nie
blankes in die arbcid, die ge
sinselfstandigheid van die 
blankes crnstigc knoue toege
dien hct. 

Ten slotte moet ook daarop 
gcwys word hoc 'n onvcrstan
digc immigraslcbclcid die self
standigheid van bale gesinnc 
kan dwarsboom. Ons lei nl. 
deur blote kortsigtigheid te min 
vakmannc op en gebruik dit 
dan as voorwendsel om vak
manne in tc voer •terwyl ons cie 
mense In die· koue gelaat word. 

Dit sal dus duidelik wees dat 
daar tusscn die gesins- en ar
beidsbelcld 'n baie noue same
hang bestaan. 

KARDINAAL ,ERKEN' 
HY IS SKULDIG 

K a rdinaal Josef :\findszenty 
van Hongarye, wat deur die 
Russe vir dae aaneen gema r tel 
is en ook verplig is om 'n , bieg
drank" te drink om sy weer
s tandvermoe te breek , is ,skul
dig" bevind e n t ot Iewemolange 
tronkstraf veroordeel. 

Mindszenty is die vors
primaat van die Rooms-KatOlie
ke Kerk in Hongaryeo Nadat 
hy voor sy gevangcncming 'n 
brief nagelaat het dat eni
ge skulderkentenls van hom af
gcdwing sal wccs, het hy in die 
hof 'n brief voorgclccs waarin 

hy skuld crkcn - ook van 
swartmarkbedrywigheid! 

Die hofgcding sal waarskyn
lik intcrnasionale reperkussies 
he aangcsicn die naam van 'n 
Amerikaansc gesant, Selden 
Chapin, ook in die vGrband gc
nocm word. 

Die kardinaal is onder 
meer daarvan bcskuldig dat hy 
in die pad van dio kcrk en staat 
gestaan hct om 'n ooreenkoms 
te bcreik. I Daarby sou hy 'n 
konlnkryk in Hongarye wou 
stig nadat Amerika die dcrde 
wereldoorlog gewcn het. 

KINDERVREUGDE 

Moedertjie, kom kyk! Nuwe skoene uit Suid-
A/rika. 

Gelukklge mens wat vera ntwoordelik is vir h lerdle vreurde. Dlt 
ka n u deel wees. Bring vreur de In die ha r t van 'n kind en Keluk In 
u ele lewe deur 'n byclrae vir die nood in Dultsland. J\loenle uitstel 

ole. Stuur u bydrae aan: 

Ooop s traat 105b, Kaapstad. 

DAHA 
Bloeds traat 164, Pretoria. 
0 i p p o - gebou, Produc e 

s traa t , Port Eliza be th. 
Noodlenigingskomitee, AIJ-

walstraat 20. Bloem-
fontein . 

Windhoek , Posbus 831. 
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Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? . 

VUL ASSEBLIEF IDER IN 

Die Bestu u rder , 
Voorslag (Edms.) 

P osbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waar de H eer, 

Bpk., 
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TWEETALIGE FEES BY 
MONUME.NTKOPPIE? 

Die regering hct ~·erlede week in die ~·olkl!lraad aangekondig dat die 
fee~; by gelt'cnthe id nn die onthulling van die Voorirekkermonument, wat 
h opelik OJ) 16 Dt•et'mhc r hierdie jaar ~o~al plaat~vind, 'n ~;taat!'tfunk!"ie sal 
wees. Op daardic dag eal die regering bcsit neem ~·an die monumt'nl, 
en sal hy vt'rantwoordclik wees vir d ie in~tandhouding daan·an. ' n Heul'lf'
amfiteatt•r 'ir· 50,000 mense sal gcbou word, waanoor die regering 
£10,000 lu>l!'lkikhaar etcl. Dit sal voortaan hy die l!ltaat berm1 om te hepaal 
wie en wanneer die a mfiteater gebruik m ag word. 

TWEETALIG 
Hierdie aankondlglng p et 

, VERSKIL" 

Een persoon wle s1• mening 
oor die saak gt"Vra Ia, h<'t vcr-

se ge-ld dus ook gebruik Is. 
)laar di~lfde ai'J'UIDf'nt b et 
ook In 1938 ltE'ttt>ld, wa nt d ie 
~otaat dra J't"e& !lede rt die n oee 
dertiger jare op ' n £ ,·ir £
grond.<~lag by. S ogtan s Wall die 
a gitru.ie teen Engelse deelname 
- en sell!! ge nl. H ertzog M' 

deE>lna m e - toe so k waai dat 
die de!lty dse Eerste l\lini!,te"r 
hom b eelte mal teruggetrek b et 
op sy plans tydens die v1eranr 
te n einde nie a an11toot t e ~tee 

nie. 
Die argument kan natuur llk 

bean twoord word met die teen
argument dat die regcring twee 
jaar gelede uit die skatkls 'n 
groot hoevcelheid geld aange
wend het vi r geskcnkc aan die 
Britse vorstehuis, waarm<'c di~ 
Afrikaners bulle nie vcreens<'l-

w ig hct n le. Waar daar twee 
sentimentc is, skyn dit dus of 
die staat wei die reg het om by
dracs tc akenk op 'n seksionele 
grondslag, en moct dit maar be
skou word of die bcpaalde fond
ac uit die sakkc van d ie be
trokkc volksdcel kom. 

Bogenocmde is nog maar be
spicgelings oor die saak, aan ge
slen die regerlng nog nie finaal 
oor sy houdlng in hierdie opsig 
beslult hct nie. l ndien by wei 
gaan dot> n wat verwag word, 
11ul die volk die ironie aalUikou 
dat dsmr In 1938 by Monurnent
k OI)I)lc' ' n Afrlkaanse fees ge
vlt•r Is onder ' n ,smelter
oowlnd", te rwyl In 1949 'n twee· 
tallgt• ft>CII gevler word onder 
' n ,.nn'!lonule-bewind". 

Geesdrif Bruis Op 
Vir Laertrek 

In 'n to~spraak In die parlc
mcnt het dr. E . G. Jansen, wat 
In 1938 vooraltter van die ko
mitec was wat vir die reclings 
verantwoordelik was. gese dat 
die rcgcrlng ' n kommissie sal 
aanstel om die inwydlng te reel 
en dat hy wanrskynlik lid van 
•die- kommiss lc sal wees. Aile$ 
moontllk sal gedocn word om 
te verscker dat dit 'n ,nasiona
le" vic-ring sal wccs <dit wil sc 
\'erteenwoordlgcnd van aile 
sekales). Hy het daaraan toe
gevocg dat die regcring na af
loop van die viering 'n bchecr
raad In die !ewe !tal rocp wat 
volgclUI necrgelcgdc rcHs toc
kMlnlnga In vcrband met die 
amtlteatcr sal doen. I n h it-rdic 
H •rband kom die v·raag na v·ort• 

of ' n Sm ubhewind dnu r 'n 
~troot V-Duy-v·ierinJ;" "ul kan 
hou n u a fioop v·an 'n volgen de 
of t.-r ht>rdt>nk va n t'en va n dit• 
ufg.-Jope E mpirl"-oorloe. 

aanleiding gcgec tot heclwat bc
spicgelings oor die konsek wcn
sic::; van hicrdie stap. Die eer 
stE> vraag wa t opgt>kom bt't il; 
of, lndit-n dit ' n r.taa tsfunksie 
gaan wees, d it bete ke n dat God 
Save the King daar gespeel sal 
word f'n of die fees 'n tweeta
lige karakte r sal dra. In 1933 
h et so 'n , ·ooruitl!ig nadat die 
wen<;likhf'id uitgespreE'k is dat 
gE>nl. H e rtzog die b oeksteen 
m oE>t le In teenwoordigbeid l"a n 
die Goewerneur-gene raal, 'n r e
wt-ldigt> a g ita 11ie in nas ionale 
kot>runte , ·eroorsaak wat ult
eindelik daartoe gelei bet dat 
die llertzog-kabinet besluit h t>t 
dat gt>en persoon wat ' n poll
tit-k e kleur dra. uitgenool 11al 
word om aan die verrigtlngl! 
dt>t>l t e n eem nie. Die feE's ill 
to.- a~t ' n Afrikaanse volkl!fee11 
~;t•v ier waar die e nigste Engelse 
t oc•'>praak die , ·an adv·. 
Dougla!l, a l! administratE-or v·an 
Xutul - doodge!lkreeu ill. 

klaar dat daar h lerdlc kccr 'n 
g root vcrskll Is .,omdal daar nou 
'n nasionalc regerlng nan be
wind is, t•n toe nlc." Volgf"ns 
bierdie rNlen u11le mau.k dit dull 
nie saak of God Suv c• tbl' King 
gespt>l'l word nil', -.olnnk dit net 
nie 'n ,on nu'>ions ll" regt'r in,f" i!t : Die Gebied'O~oofkwartier in 
wa t dau n oor \erantwoordt>lik ! Kaaps tad bt-t d 1e af~tf"IOI)f' \\ I"I"IC 
i!l nil', maa r ' n na!liona le! : vanuit haas t'lkt' uithOI'k va n 

Aangcslen die rcgering ' G E>bied A beriK onh·anlt van 

plans in die stadsaal en begin 
reeds om 9 vm. Gt-durende die 
aand toa1 die K .G. 'n nrgade
r ing in die stadsaal tof'f!preek . 

reeds opdrag gt•gce het dat offis iere wat dit> Gl"hil'd '>hu•r
Engelssprekendcs ook in die t rek Saterda~t op Wellinltton !iUI 
fecskommisslc moct dien, bywoon. Dil' K ommundant
spreek dit vnnsel! dat die ver- generaal, dr. H a nOJ v'an Re nr.
rigtlnge 'n twcctallge karak- burg, word \ "r:nla« in Kaup .. t :ul 

~INSGRENSE VERHOOG 
Die winsgrcnsc van scker e 

modc-artikels sal volgens 'n ver 
klaring van die Departement 
van Ekonomclsc Sake, vergroot 
word. Dit is vera! weelde
artikcls "-'at deur hierdie ver 
gunning geraak word. 

tcr sal mod dra. \"erwag. 

• ,.STAATSGE LD'' 

Dlt• argumt•nt wat gcbruik 
word, Is dat die staat uit die 
skatkis grootlll<~ bygedra hct 
tot die oprlgtlng van die monu
ment en dat Engelssprekendes 

ALLIG GEEN WETGEWING 

Van so ver as Upington, Kei
moes en Brandvlci In die Verre 
Noordc, sowel as vanuit \Vor
ccstcr, F rasersburg, Laingsburg, 
Loxton en tallo andcr ccnhede, 
hct offisicrl' hulle aangemcld. 
Sowat vyftlg het reeds teen d:c 
einde van vcr!Cd<' week vcrsock 
dat daar vir hullc loslcs op 
\Vcllington gcrci;I moct word. 

Die O!flslc·rsvcrgadcring vlnd 

Die lnstemming van die Mi
nister van Ekonomiese Sak e, 
mnr. Eric Louw, het geskied 
nadat die Vl."renlglng van K a 
mcrs van Koophandcl hom ver
lcdc Wl't'k geaprcek hct. 

TEEN KOMMUNISME JJ 
lloeweJ d ie• rcgcring nog nie hekend gemaak lwt wat l'i)' optred e tet'n 1 

die Kommunistt• in Suid-Afrika sal inhou nie, · ~·erklaur ingeligte kringc 
dat dit o nwaarsk) nlik i~ dat die regcrin~ hierdie !>lilting we tgewing 
sal indicn om die· Kommunitotiese Party onwettig te H•rklaar omdat l •cweer 
word dat dit die Konununi:-ote nog mee r ondergronds ,.a) dryf. Die regeriug 
sal hom wtmr t-k}nlik meer daarop toelc om die propaganda en uitiu~e ~·an 
die Ko nummil'!lt• tc• he~try en om bulle te \"Crhied om ~·an to~laatl'fa~iliteite 
~ebru ik lf' mauk om hulle propaganda te ~·erl'iprf"i. 

WEES GEWILD 
BESPEEL EEN VAN 
DIE BEROEMDE 

Die snnk is in di<' handc van 
die Mlnlstt•r van Justlsle, adv. 
C. R. Swart. 

In sy oorw<'ging van die n o
digc stappe laat di<' rcgcr ing 
hom lei dcur ondervindlng wat 
In Kanada <'n die Vercnigde 
Stntc In hicrdir. verband opge
dot'n is, word vcrklaar. In Suid
Afrika het ons ook die vcrskyn
s~l dat vnn d!e mees invloed
ryke en aktiewe Kommuniste 
g<'cn lcdf' vnn die party is nie 
sodat 'n bloot negaticwe maat
r<'iiJ on<'ffckli<'f sal wccs. 

GEE N BELOFTE 

In d ie t r oonrelle b et die regt'
r ing geen meldinlt Jtl'mauk da t 
wetg('wing ing<'Clit'n 11al wor d nie 
maar dat ,stuppe oorWI"I"It word 
om dit do('lt rcffe nd tt'e n te 
gaun." Hierdie maatrci.ils hou, 
volgens ingeligte kringe, In dat 
die bcstaande wette wat rassc
op::;wcping v-erbicd, strengcr toc-
gepas sal word asook dat daar 
bcsondere aandag g<'gee moct 
word nan diegene wat Suid
Afrika blnnekom as immi-

VERGADERING OPBREEK 
<Vcrvolg van bladsy ll 

rcscrwcs nlc, maar oor 'n plak
kaat wat die een party opge
plak hct en wat 'n bclediging 
vir die blankc vrou sou gcwccs 
hct! X it• g~m~ngdt" b u welik c of 
r l'publil'k e of ontwikkl'ling v·an 
n a tu relle- re'it'n vcs bt"t dil' d t-ur
•lug ltt'geE> nle, m aar d it> opplak 
van 'n plakkaat wa t a "' aan
lltootllk vir vroue voorge '>tE>l i"'! 

OU R EPUBUE K 

V<'rgelyk daarl<'cnoor die vcr
kiesin;:;s in die pnrtylo~l' Repu
bliek van Transvaal waar, vol· 
gens die gesldcdskrywer J. F. 
van Oordt, soi<'ts soos opswcplng 
deur middel van plakkatc en 
vlugskri!te onbcltcnd was. Uanr 
bet d if' tf'eno,tanden in 'n 'er 
kit-~in ,; saam ronrlger d!o In d le
!IE'lfo.le r.}tuig en v'anaf dif'sl"lfde 
v·f'rboog hul stanclpunte a-~tel. 

Net ecnmaal was daar 'n ult
sondering en dlt wns In 1893 

toe elkc kandidaat 'n ,.vcr kie
singskomltec" ngter hom gehad 
hct - d ie begin van die party
stclscl. Die Transvaalse Volks
raad b et die volgende jaar 
da delik s ta ppe gedoen om bier
d ie uitheemse euwel in die kiem 
te !!moor. Deur middel va n 
" etgewing is ' erkiesingskoml
tt't''l In die ban gedoen en Is ook 
bc>lt't da t iemand , ·an 'n nabu
r ige kiesafdeling ,deelneem" 
na n die v·erkiesing in 'n ander 
nfdeling - soos nou in X ew
lumlll gebcur b et. .,Niemand 
mag buiten de wijk zijncr ln
wonlng deelnemen aan of zljn 
sl<'m uitbrengen bij ene ver
kiczing .... " het dit in artlkel 
5 van die bctrokke wet gelui, 
soo::; geamendeer in 1894. Van 
Oordt kon dan ook opmcrk dat 
die verkiesing in 1898 ccn van 
die kalmste was wat ooit plaas
gcvind bet. 

So 'n toes tand wil d ie Oli!iew'll
brandwag graag weer alen. 

grantr, al hct hullc ook Brltse 
paspoortc. Dit> rl"jtl"rl n~t het 
redt> om t e vumoNI dat K om · 
munilltE' dit' afltt'lopt• panr jn:tr 
In groot getullt' dit• land lnge
kom h ct. 

T c oordr<'l na di<' finnnsii~ lc 
vermo(i van dl<' Kommunlstc In 
Suld-Afrika, b<'slann dtu\r gccn 
t wyfcl nic dat hull1• fondsc op 
g root skaal vanuit die bulte
land kry. Hil"rop sal die regc· 
ring ook lngaan en vASstcl hoc 
dit geskicd. 

As ' n \"~dcrc maatrcl!l om hul 
uitinge teen to gaan, sal die 
Kommunistc waarskynlik ook 
vcrbicd word om hul propagan
da-stukkc met bchulp van die 
poskantoor tc vcrsprel en om 
hullc lcktuur op atraat te ver
koop. 

Dl.- k e r n van dlt' optrede wat 
oorwN•It wor<l, h ou dus in da t 
daar nle dlr.-k tel'n Kommunist e 
opgl't rl'e tolll word nie, muu r dut 
hut propagandabui11c to<•gestop 
word. Daar word gcmeen dat 
dlt hale mt•er docltreffend sal 
wer.J as die algemenc verwag
tlng dat die regering die party 
onwcttlg sal vcrklaar. 

1\'ortlntwoordtlJkhtld vlr aUe POII
lleke herJJ:te on kommentaar ln bindle 
ultii:&Wo word , ttn.y andua vermeld, 
aanvu.t" <ltllr N. G . s. van der Walt 
en W. R. Laubtcber. Groote Kerk · 
cebou 703, Ka&pltad. 1 

a ., DIE O. B."' " "ord p<truk <kur Pro 
Eetloala ·Drukkery &perk. Bullen· 
b~ VIr d.e tltna&n tll U:tcewere: 
VOORI!LI\.0 <Edm•) & perk , Groote 
Ker~ 703. Poabua 1411, 
Kerkpletll, Kupetad. 
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