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Die Herenigde Nasionale Party
se toets van 9 l\faart het misluk. Die
uitslae van die provinsiale verkiesings
het c;mduhhelsinnig aangetoon dat die
H .N .P. nie sterk genoeg is om die land aileen te regeer nie.
Hoewel
die Afrikanerparty geen enkele kandidaat gestel het nie, en derhalwe 'n
onhelemmerde geleentheid aan die H.N.P. gelaat h et om die Verenigde
No.17 Party van genl. Smuts te verslaan, kon ·die H.N .P. nie eers die prestasie van
die nasionaalgesindes op 26 Mei ewenaar nie - en dit na nege maande van
hewind.

TOE O.B. I{IESERS
AANGERY BET
Op 26 Mei 1948 bet tientaUe
O.B.-lede en offisiere aktief
deelgeneem aan die verkiesing
in Vasco. Soos in 'n veertigtal
setels elders was binne daardie
kit"Safdeling die stryd teen die
O.B. gestaak en kon Jede dus
sonder verloening van bul
kamerade en bul selfrespek die
H.N.P.-kandidaat
ondersteun.
Laasgenoemde bet teen die
gewildste minister van die
Smutskabinet gestaan, naamlik
mnr. J. W. Mushet, wat nog die
voordeel gehad b et dat almal
weer 'n Smutsregering verwag
bet en dus nie mnr. Mushet
daarin wou mis nie.
Op stemdag bet etlike. O.B.offisiere en lede met bul eie
motors }{Om stemme aanry vir
die H.N.P.-kandidaat. Onder

Verkiesing Bewys
Oat Samewerking
Nodig Is

die motors was ook die statmotor van die O.B.-boofkwartier. Die uitslag was dat die
H.N.P.-kandidaat met slegs
186 stemme uitgeval bet
Met die verkiesing verlede
week kon O.B.-lede nie weer
help nie omdat die diskriminasie teen mede-Afrikaners en
O.B.-lede opnuut gehandhaaf is
deur die H.N.P.-le1ding. Geen
O.B.-motor het dus daardie dag
stemme aangery nie.
Dit was dieselfde H.N.P.-kandidaat van 26 Mei teen 'n vee!
swalcker V.P.-kandidaat. 1\>laar
by bet bierdie keer verloor met
701 stemme.
Is elke Atrikan erkrag dan nie
nodig in die stryd van ons volk
nie?

Die Nasionaliste kan bly wees
dat die provinsiale verkiesings
op 9 1\laart nie 'n volksraadsverkiesing was nie - want dan
was genl. Smuts en die V.P. op
10 l\laart weer aan bewind!
Ooreenkomstig parlementere afbakening bet die H.N.P. op 9
Maart maar 75 volksraadsetels
verower, wat beteken dat genl.
Smuts en sy bondgenote oor 77
stemme in die Volksraad sou
beskik bet.
VINGERWYSING
Die verkiesings op 9 Maart
behoort vir die H.N.P.-leiers 'n
vingerwysing te wees.
As
gevolg van hul weiering om met
mede-Afrikaners saam te werk
was hulle verantwoordelik vir 'n
onnodige · verkiesingsagteruitgang pas nege maande na die
roemryke saamwerk-oorwinning
van 26 Mei. Ons wil vertrou dat
die les ter harte geneem sal

word, die les nl. dat Afrikanersamewerking noodsaaklik is vir
'n Afrikaneroorwinning.
In die praktyk beteken die
les dat die samewerking tussen
die H.N.P. en die A.P. moet
voortduur indien die nasionale
regering aan bewind wil bly.
En indien die samewerking
moet voortduur moet die H.N.P.
voUedige erkenning verleen aan
sy A.P.-bondgenoot en moet die
H.N.P.-leiers opbou om te diskrimineer teen lede en kandidate van die bondgenootparty.
Die H.N.P. se plig in bierdie
verband is duidelik.
'n Int~ressante verskynsel
in bierdie verkiesing was die
skielike gebruik wat die V.P.
in die laaste week van die
verkiesing gemaak b et van
die argument dat die ekstremiste in die H.N.P. sal slaag
in hul pogings om mnr.
Havenga uit die kabinet te
werp indien die H.N.P. 'n vol-

Erkennings
Van
H.N-.P .-Biad
f
Constantia J
S
.
i~ ~:~:~:·:£:= i , Voorspel amewerk1ng
rv,;;;;·····~
\Velgelee, Constantia, van
mnr. en komdte. J. R. Lategan, vind plaas op Saterdag-, 19 1\laart. Dr. Erika
• Theron, boofvrou van WesKaapland, sal die verrigtinge open.
Almal wor.d bartlik uit-

i.'!

,Ons Het Mekaar
Nodig" Se H.N.P.
Die O.B. verneem dat etlike
H.N.P.-lede van die parlement
na die uitslag van die verkiesings
teenoor
A.P.-Jede
erken bet dat dit duidelik is
dat die twee partye m ekaar
nodig bet. ,.Ons kan nie sonder juUe klaarkom nie; dit
is duidclik," bet een lid gese.
Die verhouding tussen die
lede van die twee partye was
dan ook na die verkiesing
bartliker as ooit te vore, word
ons meegedeel.

In een van die merkwaardlgste hoofartikels van die
afgelope jare kom Die Burger
van 14 Maart tot sekere
gevolgtrekkings na aanleiding van die verkiesingsuitslag - gevolgtrekkings wat
as dit 'n weerspieeling is van
wat in H.N.P.-kringe gedink
word, moet lei tot 'n
beter verstandhouding tussen
nasionaalgesindes in die toekoms.

Die eerste gevolgtrekking is
dat 26 Mei nie 'n frats was nie,
en dat die nederlaag van genl.
Smuts bevestig is. Die tweede is
dat hoewel die H.N.P. hierdie
keer sonder die A.P. geveg het,
.,was die uitslag by albei

geleenthede wesenlik dieselfde."
,Die derde feit van betekenis
is dat Engelssprekende voor- en
teenstander van apartheid met
geringe uitsonderlng saam Sap
gestem bet. • • • Hulle bet
gestem nie teen die apartheidsbeleid nie, maar teen die Broederbond-gogga.
EENHEID NOODSAAKLIK

,'n Vierde feit wat op die
onmiddeHike toekoms 'n invloed
van betekenis moet uitoefen, is
dat die land vandag byna gelykop tussen voor- en teenstanders
van die Regering verdeel is. • . .
Hierdie feit gaan die taak van
die Malan-regering buitenge1

VRYHEIDSFEES
Die Ossewabrandwag het Vryheidsdag vanjaar weer landswyd gevier. Ons toto links toon die Vryheidsvuur op die kruin
van Amajuba. In die middel is hfgenl. John Vorster aan
die woord tydens die fees in die Paarl. Regs is hy besig
om die houtstapel aan te steek. Op die agtergrond is 'n
gedeelte van die 100 ;Boereje1tglede met
fakkels. By hie?·die geleentheid het genl.
Vorster onder meer gese: ,Laat die vryheidsvlam in u harte hoog bmnd tot die
dag aanbreek dat ons 'n brandstapel maak
van die dokumente van Vereniging."

woon bemoeilik, te meer waar
die anti-nasionale blok die oor
van die buitelan<l bet en waar
ons land 'n kritieke tydperk or
finansiiHe en ekonomiese gebiec"
moet deurmaak. Juis bierdiE'
feit Je 'n baie groot verantwoordelikbeid op elke NasionalE'
leier en maak dit gebieden<1
noodsaaklik dat die NasionalE'
kragte op die mees doeltreffende
wyse in 'n eenheid saamgesnoer
moet wees. Regverdiging vir
die afsonderlike voortbestaan
van twee partye binne hierdie
blok is daar vandag nie meer
nie, allermins na die uitslag var
9 Maart. Dit is 'n weelde wat
Nasionale Suid-Afrika hom ir
die omstandighede van vandar
nie kan veroorloof en di€
belange van Suid-Afrika nie kan
bekostig nie."
1\INR. HAVENGA

slaw oorwinning by die stembusse bchaal. En die H.N.P.leiers sal goed doen om te
ontbou dat menige Engelssprekende kieser bierdie keer
vir die V.P. gestem bet omdat
buUe terugdeins vir 'n H.N.P.bewind sonder mnr. Havenga
se matigende invloed.
50,900 STEM NIE

Op 9 Maart was daar on geveer 80,000 meer kiesers op die
lyste as · op 26 Mei van verlede
jaar. As 80 persent van die
nuwe kiesers gestem bet moes
daar 24,000 meer kiesers op 9
~laart gestem bet as wat op 26
!\lei gestem bet. Nietemin bet
29,376 minder kiesers op 9 1\>laart
!{estern as wat daar op 26 Mei
verlede jaar gestem b et. M.a.w.
'n getal van 53,376 kiesers wat
normaalweg moes gestem bet,
het van die stembusse weggebly.
Bowendien is op 9 Maart
'33,276 minder stemme teen genl.
Smuts en die V.P. uitgebring
'l.S op 26 Mei van verlede jaar.
Hierdie betekenisvolle syfer is
soos volg verkry: As aan die
H.N.P. 5,000 stemme toegeken
word vir die onbestrede setel
Oudtshoorn; 2,500 stemme elk
vir die twee onbestrede Vrystliatse setels; dieselfde aantal
>temme as wat die party op 26
M:ei gekry het in die ander onbestrede setels; al die stemme
van die Onafhanklike kandidaat
in Ermelo; die helfte van die
~otale aantal stemme wat op
Onafhanklikes uitgebring is; en
boonop nog 13,000 stemme vir
daardie setels waar die V.P.,
1nders as op 26 Mei, nie weer
deur kandidate van ander
groepe bestry is nie, dan is daar
op 9 Maart 468,398 stemme teen
genl. Smuts en die V.P. uitgebring. Op 26 Mei was die syfer
501,674.

Dit beteken dat 88,276 mense
wat op 26 Mei 1948 TEEN
veldm. Smuts se Verenigde
Party gestem bet, dit hierdie
keer nie gedoen b et nie, omdat
huUe nie VIR die H .N.P. wou
stem nie!
MORELE NEDERLAAG

Ooreenkomstig die volksraadDie erkenning van Die Bur- >etels wat die H.N.P. en die A.P.
ger ten opsigte van die Engels- cop 26 Mei verlede jaar verower
1
(Vervolg op bl. 8, kol. 4)
het, moes die H.N.P. op . 9
Maart 91 provinsiale setels
lb::
hct.
Die H.N.P. het
~gter
maar 87 setels gekry.
(Daar moet nog 'n verkiesing in
3e:tina plaasvind.)
Dus 'n
agteruitgang van vier setels. Op
26 Mei het die H.N.P. en die
A.P. 79 volksraadsetels ver(Vervolg op bl. 8, kol. 5)

lmmigrante
Vermeerder
Daar bet verlede jaar byna 7,000 meer immigrante .die
Unie binne gekom as die jaar
tevore ten spyte van die vrees
aan Engelse kant dat die nuwe
rl'gering immigrasie sou inkort.
Die
syfers vir
1948
is
25,681 en vir 1947 28,889. In
1946 bet 11,256 immigrante die
land ingekom.
Verlede jaar bet 7,537 blankes die land verlaat.
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B.N.P. Agteruit In· 47NOG ELF SETELS
En Vooruit ·Jn 24 Setels MOES NASIONAAL
8ehalwe dat die H.N.P. in hul kragmeting m et die V.P. waarin bulle
grootliks die steun van die A.P. en 0.8. ontbeer het, Paarl, Bredasdorp
en Noordoos-Rand moes inboet, het die meerderhei-d wat die H.N.P. in
haie k i{'"afdelings, in vergelyking met 1948, aansienlike dalings in een-endertig Kaaplandse en Transvaalse setels geopenbaar. Daarteenoor het die
meerderhede van die V.P. net in vier kiesafdelings gedaal.
Terselfdertyd het die H.N.P. se meerderhede in Kaapland en Transvaal in twintig setels geatyg, terwyl die V.P. in sestien setels sy meerderhcid opgeskuif het.
Soortgelyke vergelykings kan
ongelultkig nie in Natal en
Vrystnat gemaak word nie omdat die sctelafbakening vir die
provinsiale verkiesing daar nicr
diest>ICde is as vir die algemene
verkiesing nie.
In d ie pro~;mies Transvaal
en Knapland bet die IL~.P. dus

IS NIE KIESERS
Die Sekretaris van Binnelandse Sake het in sy hoedanigheid as hoofkiesbeampte, die
beslissing van die kiesbeampte
van Johannesburg bevestig dat
mev. V. Ballinger en sen. \V.
Ballinger nie in die kieserslys
opg.cneem moet word nie,
Die Ballingers het hulle verset teen die beslissing van die
Johanncsburgse kiesbeampte en
bulle op hoer gesag, nl. die
Sekrctaris
van
Binnelandse
Sake, beroep. Hy het egter
saamgcstem met die Johannesburgse . kiesbeampte.

agteruitgeboer in 47 set~>lrl en
vooruit geboer in slegs 24
&t>tels.
I mlien bierdie syfers nie vir
Afrikanerleiers 'n viogerwysing
t>n duidelike openbaring Is dat
aile Afrikanerkragte nodig is
om die V.P. uit die kussings te
b ou nie, dan wonder mens wat
bul tot b ierdie insig sal laat
kom.

GEWEES HET
Die H.N.P. wat van die provinsiale verklesings 'n toets
gemaak bet om vas te st el hoe sterk by aileen staan, kon
in geen kiesafdeliog, behalwe Brakpan, daarln slaag om die
klein meerderheid waarmee die V.P. sommige setels ' 'erlede
jaar in Kaapland en Transvaal verower bet , in meerderhede
vir die H .N.P. om te sit ole. In ruil vir Brakpan bet die
V.P. egter Noordoos-Rand van die H.N.P. afgeneem - iets
wat nie moes gebeur het nie.

Heidelberg, 65.
Kempton Park, 655.
Klerksdorp, 187.
Krugersdorp, 187.
Lichtenburg, 102.
Lydenburg, 164.
Mayfair, 218.
Pietersburg, 346.
Potchefstroom, 100.
Pretoria-distrik, 618.
Pretoria-sentraal, 231.
Randfontein, 249.
Ventersdorp, 204.
Westdene, 651.
Witbank, 477.
Wolmaransstad, 50.
Zoutpansberg, 149.

Die H.N.P. in Transvaal het
geen geheim daarvan gemaak
dat bulle al hul kragte ingespan het om setels soos Nigel
<V.P.-meerderheid 156>; Johannesburg-Wes (V.P.-mccrderheid
32); Brakpan <V.P.-meerderheid
2) en Alberton (V.P.-meerderheid 171) te verower nie. Hoewei bulle daarin geslaag b et om
Bra kpan met 10 stemme te ~·E'r
ower en die Alberton-ml'l'rderbeid van die V.P. m et 42 verminder b et, kon buUe geen sukses bebaal in Nigel en Jobann esburg-\Ves ni e. Hier b et die
V.P. bul meerderbede van 19-18
met 59 en 872 op~eskuif.

die verowering van die volgende setels: Vasco, Caledon en
Hottentots-Holland, waar die
V.P.-meerderheid onderskeidelik
185, 111 en 571 was. In twee
van hierdie setels, Vasco en
Caledon, het · die Vcrenle-de
Party sy meerderhede met 516
en 155 vergroot. In HottentotsHolland bet die V.P. sc meerderheid met 119 verminder.
Sowel in Caledon as in Vasco
was die H.N.P.-kandldate ook
In ,die volgende een-en-dertig
die vaandeldrae rs van die party
setels het die H.N.P. se meerderin 1948.
bede gedaal:
Behalwe
hierdie
terugslae
moes die H.N.P. omdat bulle nie
Calvinia, 72.
Aliwal-Noord, 168.
die steun van aile nasionale
TOTAAL: 8,106.
Afrikaners geniet het nie, Paarl
Malmesbury, 316.
KAAPLA."'iD
en Bredasdorp inboet wat verStellenbosch, 119.
Die Verenigde Party se meerGraaff-Reinet, 91.
lede jaar deur die party, toe
dellheid bet in die volgende vier
In Kaapland het die H.N.P. daar samewerking was, verower
Kuruman, 3.
sctels
gedaal:
hom hoofsaaklik toegesplts op is.
Swellendam, 213.
Vryburg, 405.
H ottentots-Holland, 119.
Barberton, 437.
NATAL
Port Elizabeth-distrik, 270.
Bethal-Middelburg, 336.
Alberton,
42.
Brits, 537.
In Natal het die H.N.P. hul
Verecniging, 588.
Christiana, 246.
hoop op Durban-Umlazi gevestig
Germiston, 250.
a $ook op vyf plattelandse setels.
TOTAAL: 1,019.
Groblersdal, 129.
In Durban-Umlazi
het die
H.N.P. 'n ncerlaag van 1,659
Die ~·enneerderin~ ,·an die
gely terwyl slcgs Vrybeld en
H~.P. se meerderbede in die 20
,,Die Sowjet-~·erteenwoordi- Dundee verower Is.
Kaaplandse
en
Transvaalse
ging in Bangkok it. die t.entraIn die Vr"ystaat beboort die
setels was as volg:
Je organi!,asie vir Russie'lt' pro- H.N.P. al die setels te gevat bet,
paganda en ,tegnic!!e dlt-nste' aangesien Bloemfontein Stad Vietoria-Wes, 335.
In Suidoos-A.!!ie," skryl 'n wat hierdic keer in vier verdeel
De Aar-Colcsberg, 56.
waarnemer van Review of was - met 262 In die algemene
Parow, 389.
\Vorld Affairs. ,Die pt>rsonl't>l verkiesing verloor is.
Moorreesburg, 234.
Kimberley-distrlk, 56.
onder Serge Nolclma Is annTesame met die mlnstens nog
Uitenhage, 415.
sienlik verm~>erder en .daar i!l drie verwagte Natalse setels kon
Worcester, 37.
'n 1\I.W.D.-afdt>ling." Die bind daar dus elf sctels meer gewen
Beaufort-Wes, 612.
verklaar dat die belungrikste gewees het as daar voorultgang
Ceres, 117.
tank van die ge&antskap is om was soos Stellcnboseb laat hoop
Cradoek, 372.
Kommunisti~>se groepe, onder bet.
Gordonia, 492.
die d ekmante l van nnsionalisDit sou die H~.P. 'n meerderGeorge, 278.
m e, te versterk.
beid van 25 gegee be t teenoor
Brakpan, 14.
sy buidige drie.
Losberg, 1,084.
Maraisburg, 181.
Marico, 71.
Pretoria-wes, 401.
Wakkerstroom, 34.
Standerton, 1.
Waterberg, 21.

NOG 'N SETE.L
VAN ROOIES IN
GESANTSKAP
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SPOORWEE.
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•
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TOTAAL: 5,535.

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee en Hawens se jongste

Tersclfdertyd het die Verenigde P a rty in die volgcnde sestien aansoekvorm om werk wat deur appli.kante voltooi moet
setcls hul m eerdcrbede opge word, bevat onder meer nog die vraag : , Is u 'n lid \'an die
skuif:
Vasco, 516.
Caledon, 155.
Paarl, 401.
Port Elizabeth-noord, 214.

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk"
Rembrandt is 'n mengsel
van ryk belee virginiese
tabak; gewaarborg 100%
suiwer, eerstegraadse blaar.

Albany, 18.
Bredasdorp, 550.
Fort Beaufort, 2.
Kimberley-stad, 1,155.
Boksburg, 851.
Johannesburg-Wes, 372.
Johannesburg-noord, 809.
Nigel, 59.
Noord-oos Rand, 152.
Roodepoort, 492.
Springs, 322.
Turffontein, 910.
TOTAAL: 6,911.

ROOI VIR KURK

GROEN VIR ONGEKURK

.,·Die sigaret wat u altoos graag wou rook."
~

'

Die ,·erbouding tunen die
twee partye bet dUB In 47 !letels
vir die H.N.P. ~·el'!lwak met 'n
totaal \'an 1.5,01'7 stt'mme, en In
:U eetels verbeter met 'n totnal
van 8,559 atemme.

Ossewabrandwag of op enige wyse daanan
verbonde ?" berig Dagbreek.
Met die verbod wat aan die
begin van die oorlog gcplaas is
op die lidmaatskap van die O.B.
in die staatsdiens, moes applikante by aansoek om wcrk in
die Spoorwee verklaar of bulle
lede van die O.B. is al dan nic.
Dieselfde eise is ook gcstel ten
opsigte van die Broederbond.
Die verbod op die lidmaatskap van die O.B. en A.B. in
die staatsdiens is egtcr verledc
jaar met die bewindsaanvaarding van die nuwc regering
opgehef.
Ten spyte hicrvan,
vereis die Spoorwec vandag nog

-

inligting van appllkante adngaande hul lidmaatskap van die
O.B.
Ons wil hoop dat dit 'n
administraticwe versuim is aan
die kant van 'n amptenaar.

(daaraa.n)

(Vcrvolg van bl. 3, kol. 3)
om nou bul bt'kwaamheld in
diens van die yolk te stel, dog
Yerplig word om niks m eer te
gee as die Kleurllng l'an die
Kaap nie, dan ly die volk daaronder skade.
\Vant om lid te wees van
die parlemcnt en provinsiale
rade is Of 'n blotc creposisie,
en dan moet diegcne wat 'n
monopolie daarop bcgecr, dit
se, Of dit is 'n dlens aan die
volk wat ook 'n plig en nie net
'n reg nie meebring.
Indien dit eersgcnocmde Is,
dan kan gecn beswaar gemaak
word dat O.B.'s daar uitgehou
word ,.vir hul straf" omdat
bulle republikeinse !deale koester nie. Indien dlt egtfor laasgenoemde is, dan bet niemand,
ook nie dr. !\(alan nle, die reg
om bulle van bul diens aan bul
\'olk na die bl'ste van bul vermoe te weerbou ole.
Ons volk bet elke talent en
elke kra~r nodi&' van I)' H UDI.

,
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BLADSY DRIE

PA~TYE.

O.B.'s Het Reg Sowel As
Plig Binne Partye

SE. STE.RKTE.
IN PROVINSIE·S

Omdat die H.N.P. twee setels, Paarl en Bredasdorp, in
Kaapland verloor bet wat hulle gedurende Mei 1948 in
medewerking met die O.B. en A.P. verower bet, sal die
Aangesien dit 0.8.-lede wat in die afgelope verkiesing lmite stem- H.N.P.
tans 'n minderheid in die Kaaplandse Provinsiale
ming gehly het, kwalik geneem ~nag word, is dit nodig dat ons ' n argument Raad he, nl. 26 lede teenoor 28 van die Verenigde Party en
wat in hierdie geval teen hulle gebruik word, afhandel.
een Arbeider. Die stand van die Partye is as volg:

Almal erken dat die hreuk met die A.P. hoofsaaklik en met die 0.8.
uitsluitlik gekom het oor die H.N.P.-leiding se weiering om drie A.P.-kan- KAAPLAND ... ... ... ... ... ... ...
didate wat ook lid van die 0.8. is, te aanvaar.
Setels in Algemene Verkiesing, 1948
Nou word dit die O.B. verwyt dat hy en nic dr. Malan,
wat in die eerste instansie die
stryd opgewek het weens sy
veto, die verantwoordelikheid
vir die ongunstigc uitslag van
die verkiesing dra en we! omdat
sy lede aan 'n partylose ideaal
glo, .,en tog darem as kandidate
van partye aan die partystryd
wil deelneem".
Dieselfde mense wat die O.B.
die reg ontse om as kandidaat
aan die verkiesing dee! te neem,
neem die O.B. baie kwalik wanneer hy as kieser geen dee! aan
die verkiesing' wil neem nie.
Maar wat se lo&"ika is dit?
lndien die O.B. se idea.al van
'n partylose republiek dit belaglik vir hom ma.ak om as kandidaat deel te neem, dan maak
sy de~lname da.araan as kieser
hom mos tog ook belaglik.
Daar is immers geen beginselverskil tussen deelname aan die
partypolitiek as kieser en deelname daaraan as kandidaat nie
- dit is mos maar net 'n verskil in taak - die een dra sy
stem by en die ander sy persoon. As ek aan my vader sou
se dat dit tyd is om 'n nuwe
huis te bou omdat die oue myns
insiens nie meer deug nie, dan
so• dit belaglik van my vader
wees om nou te se: ,Seun, aangesien jy nou nie meer tevrede
m et hierdie huis is nie, is jy
nie meer welkom daarbinne as
kind nie. Jy kan wei nog die
vloere vryf as bediende.''
EEN OF DIE ANDER
Laat ons dit so stel: Of die
partystelsel is geheel en al onbekwaam om enigiets in belang
van die land te docn, en dan is
dit onsinnig om m y op te kommandeer om daara.an dee! te
neem betsy as stemvee of as
kandidaat, of dit is wei nog in
staat om - hoe beperk ook a!
- iets vir die volk te doen - en
dan is dit my taak om solank
daardie stelsel staan, my plig
daarbinne ook te doen na. die
beste van my vermoe. Waar ek
uiks meer as my stem kan aanbied nie, bring ek as kleser my
stem. Waar ek groter talente
bet en dus as parlements- of
provinsiale raadslid· 'n groter
taak kan verrig, daar is dit nie
net 'n reg maar ook 'n plig van
my om daardie deel aan te bied.
En die een wat dit weier skakel
'n krag in belang van volk en
land uit.
WAT O.lB. GLO
Wat is nou die O.B. se houding? Die O.B. glo dat die
partystelsel nie die groot vraagstukke kan oplos nie - die partye glo dit ook, daarom pleit
hulle teenoor mekaar vir die uitligting van die vraagstukke uit
die ,partypolitieke arena," dog
tevergeefs. ~laar die O.B. glo
verder dat jy swakker en beter,
gevaarliker
en
welwillender
partye aan bewind kan h e, en
solank jy die stelsel het, moet
jy daarbinne doen wat jou hand
vind om te doen - elkeen volgens die beste van sy vermoe.
Daarom h et geen O.B. ooit van
sy Ieiding opdrag gekry om as
lid van sy party te bedank nie
- selfs nie toe die O.B. in 1941
op die toppunt van sy krag
gekom het nie. Toe was die
Ieuse dat 'n goeie O.B. ook 'n
goeie H.N.P. is en omgekeerd.
So hardnekkig het die O.B.'s
vasgekleef aan die party .,waaraan," soos gese word, ,.hulle nie
glo nie" en waarbinne hulle tog

nog hul plig wou doen, dat die
H.N.P.-leiding hulle met kongresbesluite moes uitskop.
En toe die Afrikanerparty sy
deure vir hulle oopmaak, het
hulle daar ingestroom om hul
plig binne die huidige onbevredigende stelsel te doen, hoewel
hulle bly glo dat die republikeinse stelsel beter was.
Dus: Of die O.B.'s het reg om
hul plig as burgers · binne die
partystelsel. te doen, en dan
moet hulle ook as kandidate
aanvaar word, of bulle het geen
reg of plig om daaraan dee! te
neem nie en dan het niemand
Ji.e r eg om bulle kwali.k te n eem
as bulle hul stemme vir hulself
hou nie.

1\IOET MEESTE WEES
En aan die vromes buite die
O.B. wat maan dat die O.B.'s
maar die minste moet wees en
nie ter wille van ,.posisies" verdeeldheid moet bring nie, se ons
- behalwe hulle te versoek om
dieselfde vermaning ook aan die
ander adres te stuur - dat dit
nie 'n kwessie van ,die minste"
te wees is nie, maar van ,die
meeste vir my volk". Ons volk
het die maksimum bydr ae van
elke Afrikaner in sy stryd nodig
op watter gebied dit ook al mag
wees. En as manne wat voorheen leiers was binne die H.N.P.
en deur laasgenoemde aangewys
was as kandidate, belet word
(Vervolg op bl. 2, kol. 5)

H .N.P.

V.P.

Provinsiale verkiesing 1943

26
28
18

28
26
34

TRANSVAAL ... ... ... ··Algemene Verkiesing, 1948
Provinsiale Verkiesing, 1943 ... ...

34
32
9

27
26
43

24
21

1

2
0

22
16

86

78

.

VRYSTAAT ... ... ... ... .. . ... ... ...
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Een setel nl. Gezina in
Transvaal moet nog beslis word
weens die dood van een van die
kandidate.
Die Arbeiders het twee setels
in Transvaal en een in Kaap-

land verower terwyl Onafhanklikes twf'e setels in Transvaal
hou en een in Natal. Die Arbeidcrs en twee Onafhanklikes sal
hul gewig by die V.P. · ingooi,
terwyl een van d ie Onafhanklikes <Van der \Vath, Ermelo)
by die H.N.P. sal stem.
Twee van die provinsiale rade
word dus deur die H.N.P. beh eer en twee deur die Verenigde
Party,

Bewy~ Gel ewer

Dat O.B...Lede
Stem me Kan Trek Soos ,Enige
Ander Kandidaat

BEGROTING
VANDAG

Met die verkiesing
nou agter die rug is dit
maklik om uitspraak te
gee oor die vraag of die
teenwoordigheid van 'n 0.8.-offisier in 'n verkiesing vir die H.N.P. stemme
wegjaag of nie. Hierdie vraag h et veral in die Paarl na vore gekom waar
H.N.P.-segsmanne beweer h et dat die 0.8. se teenwoordigh eid op hul verhoog tydens die algemene verkiesing verlede jaar tot hul nadeel en nie hul
voordeel was nie.
Soos onthou kan word, het die
H.N.P. van die Paarl verlede
jaar 'n ooreenkoms met die O.B.
aangegaan waarin wedersydse
;teun aan mekaar beloof is op
;erreine van gemeenskaplike
belang. Ingevolge hierdie oorcenkoms het O.B.-offisiere, o.a.
Jenl. Ma.'{ Smuts wat hierdie
:reer deur die Afrikaner Party
as kandidaat in die Paarl
benoem was, saam met die
H.N.P.-kandidaat op die ver;,.oog verskyn. Daar was toe
geen beswaar teen nie. Inteendeel die versoek het van die
H.N.P.-kant af gekom. Tydens
die afgelope verkiesing het
::>.B.-lede na hierdie feit gewys
J.S verweer teen die argument
van H.N.P.-organiseerders dat
l ie H.N.P. nie met die O.B. kan
J.ssosieer nie uit vrees vir die
!Jeskuldiging van .,nazisties" te
wees. Een van die persone wat
:tierdie argument gebruik het,
was die H.N.P.-kandidaat van
)falmesbury, mnr. J. H. van
Staden. Toe O.B.-offisiere hom
Clp die voorbeeld van die Paarl
;·erlede jaar gewys het, was sy
skokkende opmerking:
,As dit nie vir die ooreenkoms met die O.B. was nie,
sou die H.N.P. die Paarl met
800 in plaas van 867 gevat
het."
VERLORE
Hierdie verbasende verklaring
het mnr. Van Staden aan etlike
O.B.-offisiere herhaal.
Die Paarl sonder die medewerking van die O.B. het bierdie keer verlore gegaan. Die
500 stemme wat die ooreenkoms
met die O.B. verlede keer sou
weggejaag het, het n ie opgedaag
nie. Inteendeel, die H.N.P.-kandidaat wat op eie bene moes
staan omdat die O.B. sy stemme
anders sou wegjaag, het minder
stemme getrek as sy voor-

...
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Die Minister van Finansies,
mnr. N. C. Havenga, sal vandag sy begrotingsrede !ewer.
Finansiele kringe verwag dat
hy verhoogde belastings sal
aankondig om uitgawes te dek,
en deels om die aanvraag na
goedere tc verminder. Dit sal
waarskynlik nie daarop neerkom dat die bclastingverligting
van 1948 tcruggeroep sal word
nie. Die kwytskelding van die
toeslag van 20 perscnt op inkomstebelasting en 25 persent op
superbelasting is een van die
vernaamste verminderings van
verlede jaar wat in gevaar
staan om herroep te word,

I

ganger en die setel wat verlede aan
die
propaganda-front.
keer m et die O.B. se hulp gewen Boonop het hy 'n teenstander
is, vir sy party verloor.
gehad wat nie in dieselfde klas
met die voormalige AdjunkBRAKPAN
speaker geplaas kan word nie,
(Vervolg op bl. 6, kol. 2)
Ons het nog
voorbeeld in
Brakpan.
Die H.N.P.-leiding
wou adv. John Vorster met die
algemene verkiesing nie aanvaar as A.P.-kandidaat nie. Die
redes vir die weiering is deur
Die Transvaler uiteengesit en
daar is toe onder meer gesc:
.,Hy sou boonop onaanneemlik
wees vir die anti-nasionaalsosialistiese vlottende stem, en
dus
w.aarskynlik
uiteindelik
Brakpan vir die Nasionale rigting verloor." (Die Transvaler,
23 Mei.)
Adv. Vorster het as onafhanklike A.P. gestaan, en toe die
uitslag uitkom h et dit geblyk
dat hy die V.P.-meerderheid van
1,679 afgebring bet na 2 - en
dit teen die Adjunk-speaker van
die Volksraad, mnr. A. E. TrolJip, wat so 'n gewilde kandidaat
was dat ·selfs die huidige min.
Ben Seh oeman openlik gese het
dat h y mnr. Trollip liewer as
adv. Vorster in die parlement
Moedertjie, kom kyk! Nuwe
sien!

•r:

KINDERVREUGDE

skoene uit Suid-

A/rika.

TEN SPYTE VAN

Gelukklre mens wat verantwoordelik is vir hierdie vreu&de. Dit
kan u deel wees. Bring vreugde in die hart van 'n kind en r;eluk in
u eie Iewe deur 'n bydrae vir die nood in Duitsland. Moenie uitstel
nie. Stuur u bydrae aan:

Adv. Vorster het daardie
prestasie gelewer ten spyte van
die openlike verklaring van die
H.N.P.-leiding dat ,die organisasie van die H.N.P. in Brakpan
nie aan die verkiesing kan deelneem nie" (Die Transvaler, 15
April 1948~ en ten spyte van die
feit dat hy slegs vyf weke tot
sy beskikking gehad bet om te
organiseer.
In die afgelope verkiesing bet
die H.N.P.-kandidaat drie volle
maande tyd gehad vir intensiewe organisasie; hy het die
ondersteuning gehad van drie "
voltydse organiseerders, terwyl
vier ministers hulp bygeslt het

DAHA
HELP ONS

Hoopstraat 105b, Kaapstad.
Bloedstraat 164, Pretoria.
H i p p o - gebou,

Produce-

straat, Port Elizabeth.

Noodlenigingskomltee, Ali-

walstraat 2~ Bloemfontein.
Windhoek, Posbus 831.

OM TE HELP
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ELKEEN NODIG
As daar een felt soos 'n paal bo water staan na. die
pr ovinsiale verkiesings van verlede Woensdag, dan is dit
da.t die H.N.P.-leiding die onderstenning van elke nasiona.algesinde in die land nodig bet om a.an. bewind te bly. Die
idee dat mede-Afrikaners wat buite die H.N.P. sta.an genoegsa.a.m vervang kan word deur Engelssprekendes en Jode om
hoi samewerklng oorbodig te maak, beboort ~ir 'n lang
tyd die kop lngeslaan te wees.
Di~ Osse":'a~randwag .het, net soos die Afrikanerparty,
voor die verktesmg tot die gevolgtrekking geraak dat dit
d!e H.N.P:·I~iding uitsluitlik te doen was om in die provinstale verktesmgs sy selfstandige krag te toets.

Hierdje gevolgtrekking was gegrond eerstens op die
feit dat die H.N.P.-leiding nie oor provinsiale aangeleenthede
wou veg nie, maar oor sake wat net in die parlement ter
sprake kan kom; bulle het dit gemaak 'n stryd ,om behoud
van blank Suid-Afrika", terwyl geen provinsiale raad die
bevoegdheid het om oor die beboud van blank Suid-Afrika
te beslis nie. Hierdie feit het die H.N.P.-leiding probeer
goedpraat deur aan te voer dat die regering 'n mandaat
van die volk wil vra in verband met naturellebeleid wat 'n
bekragtiging moet wees van die mandaat van 26 Mei iets wat deur die Opposisie in twyfel getrek is.
H ELE REGERING
Goed en wei, maar as dit so was, dan spreek dit vanself
dat die HELE regering daa.rdie bekragtiging moes \Ta. soos
die. HELE regering op 26 ~lei daardie mandaat ontvang
bet. As 'n deel van die regering bierdie keer rue in
aanmerking kom vir so 'n mandaat nie, dan is dit nie 'n
mandaat vir die REGERING nie, maar vir die II.N.P. aileen.
Dit kan tog nie weggeredeneer word nie.
Op hierdie punt kan ons dus geen ander v~rklaring vind
nie as dat die H.N.P. wou kyk of daar op 26 Mei se uitslag
verbeter kon word sonder die samewerking van die A.P. En
as hy kon, nou ja, dan was bondgenootskap nie meer
nodig nie.
Dieselfde geld vir die H.N.P.-leiding se hooding teenoor
die O.B. Mnr. J. G. Strydom het, volgens Die Transvaler
van 26 Februarie, beweer dat die stryd nie om provinsiale
sake gaan nie, ,maar oor die lewe van die witman". As
die stryd om die lewe van die witman gegaan bet, dan was
dit vanselfsprekend dat daar geen beswaar gemaak kon
word teen 'n O.B. wat deur die bondgenootparty as kandidaat gestel word nie. As die lewe van die witman op die
spel was, dan was dit die plig en reg van aile witmense
om aan die stryd na die beste van hul vermoe deel te neem.
Dan was dit ook die plig en reg van O.B.-Iede om, waar hul
kaliber dit regverdig, as kandidate deel te neem - en nie
net die reg of plig van Engelssprekendes soos in Port
Eliza.beth-Noord en Pieterma.ritzburg-Suid nie.
Toe die H.N.P. dus blanke nasionale kandidate weier
wat by self tevore as kandidate gebruik het vir die parlement, soos in Ventersdorp, kon die O.B. geen ander
afleiding maak nie as dat die H.N.P.-leiding wou kyk hoe
sterk by staan op eie pote.
ELKE KRAG IS NODIG
Ons meen dat die uitslag bewys het dat as nasionaalSuid-Afrika in die land wil regeer, nie 'n enkele krag versmaai kan word nie.
Indien ons die be1ange van
NASIONAAL-Suid-Afrika. op die ha.rt dra, dan bet clie verklesing ·bewys dat geen enkele nasionale Afrikaner - al is
hy 'n republikein - oorbodig is nie.
E n indlen ons die voortbestaan nn BL-\XK Suid-Afrika
beoog, da.n bet die uitsla.g net so afdoende bewys dat blank
Suid-Afrika nie ,gered" kan word met die bulp van Engelssprekendes en Jode met uitsluiting van republikeinse Afri·
ka.ners ole. Ook die republikeinse O.B.-Iede is tot op elke
man noodsaaklik vir daardie stryd.
En as Engelssprekendes ten spyte van hul antirepublikeinse ideale geskik is vir kandidate, dan ook die
O.B.'s met hul republikeinse ideale - al is dit dan maar net
omda.t die stryd boegenaamd nie oor 'n republiek ga.a.n nie.
Dit moet tog duidelik wees dat as ons praat van die
noodsaaklikbeid van immigrasie vir blanke voortbestaan,
soos die buidige regering ook doen, dit onsinnig is om gebore
blanke en boonop nog nasionale kra.gte binne dlt> land van
die stryd uit re skakel net omdat bulle republikeinse ideale
koester, terwyl die republiek self geen strydpunt hoegenaamd
vorm nle.
Ons meen dat die verkicsingsuitslag onweerlegbaar
bewys bet dat as dit noodsaaklik is om in hierdie tyds·
gewrig die republlkeinse ideaal in die koelkas te sit, dit veel
meer noodsaakllk Is om ook die haa.t teen mede· Afrikaners
in die koelkas W sit - indien ODS dit dan nie Op die asboop
kan goof nle.

Spekulasie Met Volk
Se Voedsel En Wonings
Onwettig

By die ROrg vir die voeding
van die gesln is dit die eerste
vereiste dat die verdien- en
koopkra.g nn die gesln ge·
noegsaa.m en bestendlg moet
wees en da.t voedsel volgens
die volksbehoefte geproduseer
moet word. Dit is moontlik
om te bepaal wat die voedselverbruik deur die \'Olk sal
wees en daarvolgens in die
eerste plek moet geproduseer
word. Om dit re bewerkstellig sal stelselma.tlge r lgtinggewing ,·an die staat moet uitgaan.
OORTOLLIGE WINKELS

'n Verdere vereiste is strenge
prysbeheer (deur die staat) oor
voeds,!!lpryse en die uitskakeling
van aile spekulasie met lewensmiddcle. Hiermee hang saam
'n verbeterde en mcer ekonomlese voedscldistribusie.
I!>
dlt bv. n odig dat 6 of 7 bukkerye of 5 of 6 mt-lkerye in di4}
selfde deel van die &tad brood of
melk moet aflewer? Is dit ewet-ens nodig dat oortollige winkel!t
toc-gelaat moet word of sal dit
meer doelmatig en meer ekonomies wees om sleg!l daar die ann tal winkels toe te laat wat nodig
is met die oog op d ie voorsiening
van lewensbenodia-dhede? Klaarblyklik sal 'n strenger ste lsel van
han.delnlisensiering
toegepa~
moet word want onekonom iest'
VOt'dseldistribusit- is 'n vernam<>
faktor in die hoe peil van die
koste van lewensbehou d.
In verband met die vocding
van die gesin is die noodsankllkhcid van opbouende maatskaplike sorg met betrekkln£
tot inkope deur die gesin, asook
die sorg vir die dieet en die
voedseltoebereiding 'n vereiste.
In hierdie "\'erband is dit noodsaaklik om daarop te wys odat
ons hu idige opvatting van maatskaplike sorg nie juis is nie.
Ons meen nl. dat m aat<tkaplikcsorg iet!l is wat a llt'en by
annes
en
verwanrloosde~
tuishoort en nie ook by
die sogenaamde bevoorrt'gtt>s nie
Dit is 'n wanbcgr ip. Maatskaplike sorg, bv. voorligting in verband met die voeding va n die
gesin, is dikwels net 110 nodig
by die betf'rgestetdl"s tv! by die
armes. Met die oog op hierdic
wanbegrip van die wese van die
maatskaplike werk sal dit bepaald die beste wees om te praat
van volksorg waarby elke lid
van die volk en in die besonder
elkc gesin dan baat kan vind.
Terloops moet nog gewys word
op die noodsaaklikheid van voedings- en gesinsbegrotingsondcr·
sock met die oog op die groter
dceltreffenheid van die voedingsbeleid.
HUISVESTINO
Die eerste vereiste in verband
met die huisvesting van die gesin is dat die huis groot genoeg
moet wees na gelang van die
grootte van die gesin en goed
gcnoeg met die oog op die selfre~pek van die gesin.
Die tweede vereiste is dat die
waarde van aparte woning
(met tuin en speelplek) vir die
gesinslewe beklemtoon moet
word. Die wonlng Is die setel
van die gesinslewe. Dit is nie
maar net die eet- en sla.applek
nie.
Die derde vereiste is dat die
noodsaa.klikheid van woningbesit deur die gesin op die voorgrond gestel moct word. Die
voordele hieraan verbonde, behoef nie eens genoem te word
nie.
Die vierde vereiste is dat die
bou van woonstelle streng beperk moet word omdat woonstelle nie bevorder!ik vir die geslnsvormlng Is nle.

Die vyfde vereistf' is die uit&kukeling van die dolle ~;peku
lusie met stedelike erwe en
woning"'. Vera) op die huidige
tydo;tip is dit een \'an die faktore wat die koc;te en lewenson dt>rhoud ontsaglik lnat styg
bet en nog steeds gann dit ongekontroleer.d voort. Die wo-

RASIE (onder staatsbehf'jr)
voorgestel. Die tnak van bierdie woningkorporasie sal o.m.
die volgende wt'es:

'n Volk wat sy huisgesinne ven\·aarloos, loop
gevaar om vernietig te word omdat die 'oortbestaan
van 'n volk daarsonder ondenkbaar is. Die gesin is in
werklikheid die volk in klein. In die wording van die
Afrikanerdom was die gesin nog steeds van funda.mentele en \'Ormende betekenis. 1\leegaande artikel is
die derde in 'n reeks waarin die gesinsbeleid van die
Ossewabrandwag uiteengesit word. Die eerste artikel
het gehandel oor die funksles en verstedeliking van die
.gesin terwyl die tweede die welstancl en selfstandigheid
van die gesin behandel bet.
ning is 'n noodsaaklike lewf'nsbeh oefte en daarmee mag nie
gespekuleer word nie. Trouens, aile spekulasie is ongesond.

(1)

Dit sal aile stedelike
grond- en woningpryse
hersien en vasstel.

(2)

Dit sal beheer uitoefen
oor aile onbeboude stedelikc grond.

AG'IERBUURTES

Die sesde vereiste is dat
(3) Dit sal aile woonstclle bestrenge beheer oor stedelike
sit en verhuur.
grond- en woningpryse uitgeoe(4) Dlt sal (uitcindelikl aile
fen moct word. As 'n erf of
huis tc koop is, dan moet dit
huurhuise bcsit en verhuur
net een prys he, nl. die waardaen vera! die moontlikheid
sieprys. Dit is logics en billik.
stel dat dit deur gesinne
gekoop kan word.
Die sewende vereistc in ver- ,
1
band met die huisvesting van
(5) Dit sal vir die opruiming
die gesin is die opruiming van
van agterbuurtes verantagterbuurtes en die stelselmatige
woningbou (deur die staat) volwoordelik wecs.
gens volksbehoefte.
(6) Dit sal die stelselmatige
Die agste vereiste Is opbouwoningbou met die oog op
ende volksorg in verband met
die volksbehoefte behartig.
woninginrigting en -versorging.
!\let dif' oog op .die sorg ,ir
(7) Dit sal die moontlikheid
die ~·oJJi,.huisvestlnl:' deur die
vir spaargcldbelegging stel.
staat word 'n WOl\"'NGKORPO-

,SKAF SENAAT AF"
Die Ossewabrandwag bet
die afgelope scs-sewe jaar
herhaaldelik gepleit dat die
Senaat, soos ons hom ken in
die Unie-ra.amwerk, vervang
moet word omdat dit slegs 'n
vyfde wiel aan die wa is en geen positiewe bydrae tot die
wetgewing lewer nie, daar dit net soos die volksra.ad 'n
platform \ir pa.rtypolitieke propaganda. geword bet.
Sedertdien, en ,·eral gedurende die afgelope agt maande,
het bierdie standpunt van die O.B. aansienlik steun verkry,
ook uit onverwagte kr inge.

Steun Vir
0.8.-Be/eid

Onlangs bet die Burger, hooforgaan van die H.N.P., die senaat as 'n ,.blindederm" beskryf
omda.t dit oortollig geword bet
en geen nut mccr het nie. Ook
Die Vaderland skyn hierdie mening te dee!.

Die blad verklaar dat die
scnaat vinnlg besig is om 'n
klug te word en dat dit nooit
inisiatief aan die dag Ja nie.
Dit kom bloot vir die vorm by
die opening van die p nrl<'ment
byeen en verdaag tot daar
werk na hom deurgestuur
word.

PARTYPOLITIEK
Na a.anleldlng van die afgelope sitting van die senaat,
skryf Die Vaderland: ,.I n die
Hoer Hoi~ hf't die vadf'r'l Yan
die Unie bf'sin, sal 'n ruc;tige atmosfeer heer~; waar onoordt-t'lkundighedo e n ongerym(lbede
uit die Volksrnad verwyder of
reggemank kan wor d. l\fuar die
vergadering van wyse, gry'l koppe bet nl gaande ontwikkt>l tot
'n Jiggnam waar die partypolitiek tier." Tans is die senaat
in staat om die regerlng te
dwarsboom, ,en dit nie u it oorweging van landsbf'lang nie
maar bloot ter wiDe van die partypolitlek wat in konsepsie
vr eemd beh oort te wees aan sy
bestnan.''

,SKAF DIT AF'
,.Dit is te hope dat dr. Malan
die eerste en beste gcleentheid
te baat sal neem om hierdie
laspos van die wetgcwcnde liggaam onskadelik te maak, en
dit wei tangs die weg van regstreckse wetgewing. Die senaat
moet Of nan sy hoe roeping voldocn, of hy moet afgeskaf word."
Die Ossewabrandwug se dat
die !lt"naat vervang moet word
deur 'n tweede kamer wa.arin
die beroepe en bedry\VC verteenwoordig sal weeK. Aileen dan
kan dit 'n positiewe bydrae lewer.

BLADSY VYF
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KANERPARTY
K.G. WEEREENS AFRI
OPEN KANTOOR Swak Arbeid Jaag
Boukoste Op
BEREID MALAN IN VRYSTAAT
TE ONTMOET

Die Afrikanerparty van die
Vrystaat het nou 'n kantoor in
Bloemfontein geopen ten einde
Die feit dat die meeste bekwame bouers gedurende die
die organisasie van die party in
die moederprovinsie op te knap afgelope jare ten gevolge van die huistekort self boubase

geword bet sodat slegs die swakste werkers oorgebly het,
word in verantwoordelike kringe genoem as een van die
redes waarom die boukoste in die hoogte geskiet het. Voorheen was dit geen uitsondering as 'n messelaar 1,000 stene
per dag le nie, maar vandag word 350-400 oor die algemeen
as ,goeie" standaard aanvaar.

Vir die soveelste keer het die K.G., dr. Hans van
Rensburg, hom bereid verklaar om samesprekings met dr.
D. F. Malan en mnr. Havenga te voer met die oog op die
verwydering van struikelblokke tussen Afrikaners.
Die K.G. het geantwoord op 'n
besluit van die H.N.P.-tak van
Broederstroom waarin 'n beroep
op die Jeiers van die H.N.P., die
O.B. en A.P. gedoen word om
samesprekings te voer ter wille
van eenheid. Die besluit is ook
aan dr. D. F. Malan gestuur wat
bale Jiggles daaroor gegly het
en in sy antwoord in gebreke
gebly het om op die kern van
die besluit, naamlik 'n samespreking, te antwoord.
Die K.G. se antwoord aan die
party-sekretaris, mnr. D. J.
Joubert (jnr.), lui: .,Ek wens
ontvangs te erken van die
besluit van die vergadering van
die H.N.P.-tak te Broederstroom gedateer 5 Februarie,
waarin 'n beroep gedoen word
op mnr. Havenga, dr. Malan en
myself om tot 'n samespreking
te geraak ten einde samewerking te bewerkstellig.
,V.ANSELFSPREKEND"
,Die beroep is in die eerste
instansie gerig aan u Hoofleier
en ek neem dus aan dat die
inisiatief van hom moet uitgaan. Wat mys~lf betref, is ek
vanselfsprekend bereid om aan
'n samespreking met die twee

PARTYSKAPPE EN
Mnr

GR~~~.~~~~

&au-

genoemde here deel te neem,
met dien verstande dat ek nie
die beweging wat ek lei kan
verbind sonder dat dit bekragtig
word deur <lie oppergesag (die
Grootraad).
Dieselfde
geld
sowel vir mnr. Havenga as dr.
Malan.
,Ek wil verder gaan en u
verseker dat elke regdenkende
mens dankbaar sou wees om
'n einde te maak aan die onverkwiklike broederstryd wat
ontketen is. Dus, soos ek se,
ek staan tot beskikking wat
'n samespreking betref.''
DR. MALAN
Dr. Malan se privaatsekretaris
het namens hom geantwoord:
,Dr. Malan dra my op om
ontvangs te erken van u brief
van 6 deser betreffende samewerking tussen die H.N.P. en
A.P.
Dr. Malan het kennis
geneem van die inhoud daarvan
en vra dat ek u moet meedeel
dat die Jeiers vanselfsprekend
hul bes sal doen om goeie samewerking te verkry tussen al die
dele van die blanke bevolking
op gesonde nasionale grondslag."

fsI oos 0· ns Lesers j H.N.·P. MOES EERS
~it Sien ~~-~G!~.~~• ~~

fort-Wes, skryf:
Die O.B. maak gedurig propaganda deur te beweer dat
onder die Republieke se regerings daar geen partye bestaan
het nie, en dat ons nou ook 'n
regering moet he wat partyloos
is.
Ekself het 15 jaar in Transvaal gewoon en die Jamesonstrooptog en die Anglt-Boereoorlog deurgemaak.
My oortuiging is dat die stemgeregtigdes van die Transvaal
het in daardie dae bestaan uit
ongeveer 90 persent gebore Afrikaners, waarvan ongeveer 75
persent gebore Transvalers was.
Daar was ook verskille onder
hulle. Maar die verskille het
maar net so bestaan, as wat die
verskille !n die Kerkgenootskappe bestaan het. Soos die
Kerkgenootskappe direk aan
dieselfde Bybel en Godsdiens
geglo het, so was die nasionale
gevoel onder die burgers dieselfde. Net soos die Voortrekkers een was by die slag van
Dingaan.
Na die Boere-oorlog het die
stemgeregtiges bestaan uit 45
persent uitlanders en 'n groot
dee! Afrikaners wat nagemaakte
Engelse is, en 'n groot dee!
kleurlinge en naturelle.
En nou dat ons nasionaalgesindes bymekaar moet staan,
soos die Voortrekkers by die
slag van Dingaan teen die
kleurlinge en naturelle om die
blankedom te beskerm soos die
Voortrekkers gedoen het, nou
maak die O.B. propaganda dat
die O.B.- en die A.P.-lede nie
hulle wapens moet gebruik om
vir die blankedom te veg nie.
Die O.B. se propaganda kom
daarop neer dat aile · stemgeregtigdes gereken moet word
wat
die volkseenheid
kan
wees. Volgens die propaganda
van die O.B. dan moet Kaffer,
Moor, Indiaan, Mohammedaan,
Kommunls en Godsloenaars te·

Daarby kom ook nog die feit voorheen vakmanne was, te
dat bouwerkers, nieteenstaande begin knyp omdat hulle werk
hulle meer loon per uur ont- nou minder geword het. Daar
vang, korter ure per week werk word gemeen dat indien hierdie
en dat die gehalte werk wat toestand lank genoeg voorthulle !ewer dikwels die oorsaak dUUJ', bale van bulle weer tot
is dat mure in die Skiereiland hul oorspronklike werk sal
Daarmee sal die
water deurlaat omdat die stene terugkeer.
te ver van JVekaar geU! is en gehalte en hoeveelheid werk
met klei toegestop word. Hier- wat per dag gelewer word, ook
die verskynsel het baie bouers toeneem en sal die minder
tot die gevolgtrekking laat kom bekwame werker stadig maar
dat dit onwenslik is om solank seker uitgedruk word. Aangedaar met sulke werkers gewerk siel'l'l die prys van boumateriaal
word, mure van nege duim te reeds effens gedaal het, en dit
bou. Deurgaans word daar nou ook kan gebeur dat daar weer
feitlik 14-duim-mure in die meer werk per dag gelewer
Skiereiland gebou as teenmaat- word, meen gesaghebbendes dat
MNR. I. L. FERREffiA.
reel vir die swak werk. Onlangs dit grootliks daartoe sal bydra
en uit te bou. Mnr. I . L. Fer- het 'n bouer 14 messelaars moes om die boukoste te verminder,
reira is aangestel as organise- afdank vanwee hierdie swak
Iemand in die boubedryf bet
rende sekretaris, en hy het sy werk.
die rede vir die hoe koste as ,
kantoor geopen in kamer 47,
volg verklaar: Lone bet verdubPROPAGANDA
Sasbank-gebou, Maitlandstraat,
bel terwyl arbeidsprestasie tot
Bloemfontein, met telefoon 3370
'n derde van die vooroorlogse
Dit skyn asof daar in sommige
en posbus 668.
peil gedaal bet. Dit beteken dat
georganiseerde
Aile lede en ondersteuners van boukringe 'n
boukoste sover dit arbeid betref,
poging
aan
die
gang
is
om
die
die party word vriendelik uitses maal gestyg bet.
hoeveelheid
werk
per
dag
so
genooi om met mnr. Ferreira in
aanraking te kom sodat die laag moontlik te hou. Onlangs
Komdt. en komdte. S. W. du
organisasiemasjien
so
gou b et 'n werkgewer een van sy
Plessis
van Kanoneiland het die
werknemers
betrap
dat
b
y
besig
moontlik volstoom kan werk.
was om propaganda onder die O.B. verryk met twee fris seuns.
bouers t e maak dat bulle n ie Die kommando wil hulle graag
meer as 150 stene per dag moet van harte geluk wens.
le nie. Toe by hom verskuif
na ander werk, b et die werkers
Stasievoormanne se diensure
dadelik m eer werk per dag en -voorwaardes sal so gou
gelewer.
dienlik hersien word, volgens
Dit skyn egter of die feit dat 'n aankondiging. 'n Komitee
mense wat wil bou nie meer om al die aspekte van die
Skryf:
geld daarvoor kan leen nie, besig diensvoorwaardes en werk te
is om hierdie kleinboubase wat ondersoek, is aangestel.
In een van die jongste uitgawes van Die O.B. spog ene
mnr. Coetzee van Lichtenburg
so dat hy 'n volbloed H.N.P. is.
Was dit nie miskien beter dat
hy dit vir die H.N.P. vertel het
nie, dan het hy moontlik ondereerste minister geword? As hy
van diskriminasie praat, dan
moet hy liewer aan Die Transvaler vra wat dit beteken. Hy
praat ook van geskors te wees.
Seker omdat hy nie kans sien
om die O.B. van binne te
SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
rysmier nie.
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK.

same een volkseenheid uitmaak.
Volgens die propaganda van
die O.B. kan daar met die
Godsdiens gesmous word. Geen
organisasie kan bestaan sonder
dat daar 'n party mense is wat
die beginsels daarvan ondersteun nie, net soos 'n kerkgenootskap nie sal kan bestaan
nie. Die naam van 'n organisasie maak niks. Sonder party
kan dit nie bestaan nie.
So bestaan die O.B. maar ook
uit 'n party soos aile organisasies.
In Matth. 6: 24 staan .,Niemand kan twee here dien nie;
want hy sal die een haat en die
ander liefhe, of hy sal die een
aanhang en die ander verag.
Julie kan nie God en ook
Mammon dien nie." Dit is presics wat die O.B. nou doen en
propaganda voor maak. Die
O.B.-lede behoort nou ook alma!
aan die Afrikanerparty. So dus
behoort hulle aan twee Jiggame;
dus dien hulle twee here. Die
Afrikanerparty is volkome eens
met die Nasionale Party, en die
O.B. maak gedurig propaganda
teen die Nasionale Party en
beweer dat daar geen partyskappe moet bestaan nie. In
I Kor. 11: 19 se die Apostel
Paulus: .,Want daar moet ook
partyskappe onder julie wees
sodat die beproefdes onder julie
openbaar kan word." Maar die
O.B. met sy offisiere waaronder
predikante is, ignoreer wat die
Apostel Paulus se. In Matth. 6:
23 staan: .,Maar as jou oog
verkeerd is, sal jou hele Jiggaam
donker wees. As die Jig in jou
dan donkerheid is, hoe groot is
die donkerheid nie."
(Blykbaar het ons korrespondent sy plig in Transvaal versuim deur Oom Paul nie tot die
stlgting van .,partyskappe" te
oorreed nie. - RED.)

*

BESKERM!

---.

BRAN D-Assuransie by~£

Dit is vir my snaaks waarom
hy die naam van die Minister
van Justisie noem en hom
A.K.G. wil maak. Dit wil byna
vir my lyk of min. Swart volgens hom ook nie meer goed is
vir sy party nie. As hy praat
van hoe die H.N.P. groei, dan
bedoel hy seker die groei van
die party met behulp van mnr.
Nossel. Dit sal beter wees as
mnr. Coetzee sy briewe aan Die
Transvaler rig.
Vir mnr. Stassen wil ek net se
dat die O.B. nie 'n eenman-diktatorparty is nie. Die O.B. is
glad nie 'n party nie.
Hy beskuldig die O.B. daarvan
dat hy verantwoordelik sal wees
as die H.N.P. setels verloor.
Jammer mnr. Stassen, ons is nie
oor setels bekommerd nie en dit
was die H.N. Party se plig om
reg te maal{ wat verkeerd is.
Hy erken dat die H.N.P. nie
sonder die steun van die O.B.
kan klaarkom nie, nou waarom
dan nie samewerking met
behoud van identiteit nie?

~

Adverteerders wil
graag weet of u
hul naam in ,Die
O.B." gesien bet.
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(V•Iowblg, huwelUt, pbOOrte, 1tertpYa1, ID memoriam, pl~l.
- . ) 14. per woord; llllnlmum 2/8 per plume. Voorultbetaalb&ar. VIr
berllaliDp 25 Mt. &fila&,

Ba Cel•tftlrt
IM:
J:erlte piUIDg, 24. per woord.

VIr herb&IIDp 25 Mt. &tlllq.
.............. .,Die O.B." (..-,.. weelliJb): 12/8 per Ja&r of 8/ 8 per
VooruttbetM!b&N'. Btuur 14Y.n-tepld, beRell!Dp, • IDtekeaceld
YOOIISIAO (0118.) BI'L, ........ Ull, llupe. . .

1 III&&Dde.
M

8~.-

DOODBERIG

,,Kleine

Wonder" Ylr clle ID&8il. van et&Dd&&rcl
crootte eementlleoe van II dm. x ' 11/18

VAN Dl'K. - Sag en aUt heengepan
~ Napier op 5 Maart 1949 In •n lydlng
van 4 Jaar aan kanker, on• dlerbare
seun en broer Andries Ntcolaaa van
Dyk, In die ouderdom van 38 jaar. Dlep
belreur deur ay Moeder, broers en
suster.
16/3/18

dm. x 3 dm. teen L30, of UO eooder
roetlluk.
Luuk.le mecleUe teen 1:11
ekltr&..
V.o.a. Hopefleldltalle. 11&11·

delloavrae word yerweUtom. Om be·
eoaderbecle eo m...ua.s.. elUyf &&JI:
Kleine

Woncler

&c•tallap-

8'-~

PoebUI

18,

ILP.

BENODIG

(8.& .)

Ho!*lekl,
18/ 8/T.IL

DOGTER wll jy nle by Oom en
Tannle kom lnwoon en behulpsaam weea
AANDAO! DAMES! Raak onlll.,..
nle. Skry! dan a•n TannJe, Hutstn~r· van oortolllge vet of enl'e ander kwaal;
atraat, Somrnet·\VI'~.
16/3/18 of wll u gra.ag vetter weea?
•n 8uitengewone .. Tula· Skoonheld·
en Gesondheldbeha.ndelfng," enlg va.n
ALGEMEEN
sy soort vir siege £4. 4s. per 5 dele,
maar u kry dtt vir ale,;s 30/·. .,Aan·
&&NDAG!
Neem aaseblle! kennls bod aileen geldig vir twee ma.ande."
dat ek vana! April •n Markagentakap Ook •n grll'lls formula om geptukle
begin - Munlslpale Mark. Ultenbage. blomme vir twee weke vara en geu·
rig te hou mila u blnne twee weke
8
Adresseer u prOdukle - - en wees 'n kursus bestel. Om teteuratelllng te
t.rrH
voorkom, stuur asb. dadellk u 30/·,
verseker van beete rtlultate en onmld· ot eer9 2/6 vir volle besonderhede aan
delllke ultbetallnp. - N. 1!. &-lllnpn. J. F. Stemmet, F!challtr., Knyena.
16/3/1
9/3/49 TK

.

BOEBMEEL

VERVOERDIENS

BOER11fEEL op one bekende steen·
meute gemaal, U/7 per 100 lb.; Vir algemet~e karweiwerk en
gtal!le meet, 24/9; wltbroodmeet, 26/5;
en meelblom, 28/1; plus bankkommlssle, ook vervoer 'IICJK mmt8e tree iK
per 100 lb . .ak. K.M.8. - 1\Utslon
'Ue?' binding met
Stoff!, Elfm, K.P.

J, A. STRAUSS

BOME, PLANTE EN SAAD

Posbua M - - Telefoon 9-83M
PAROW

Voua
II'Of'Wf'rment s
~res~rtlft..eerd~
lri'Of'fllf"'&&cl: Cha.ntenay wortels, 6/6;
Detroit beet, 5/6; Egtptlese pl&t beet,
7 /8; Greenreaal saaderte, 11· lb ..
£8110/· 200 lb. sak; Copper King (laal
harcle ulesoort). 10/· lb. ; Vroel! Kaapse
plat, 8/·. Handelenavrae verwelkom.Kan~ro Saaclkweken, Posbus 107 Oudt8·
boom.
16/3/TK

RADIOTRONICS

MEDISYNE
(Vcrvolg van bl. 3, kol. 4)

BLV .JONK. Gryshaarwonder verraa
die w!reld.
Herstel grysha.re lot
naluurllke kleur, verwyder skllters, ens.,
ot geld terug. Geen kleuratot, 0/·
per bollel, posvry. Geld met bestel·
Ung.
Kwale, siekles behandel. 8Mft(!'ent'e8mlddels,
Poabus
4272,
Johannesburg.
(Nr. 3) 2/3/TK

maar inteendeel beskou is as 'n
bale swak kandidaat.

Hy hct verder die reputasic
van adv. Vorster in sy guns
gehad deurdat H.N.P.-organlMEUBELS
seerders rondvertel het dat hy
MEUBELS. Beter meubell tefll
bW!ker pryae.
Babawaentj!ea, alool· dicsclfde Vorster van die algcILarretjltl, drlewlele, llnoleums, tapyte, mene verkleslng was.

eoe., oolt altyd ID vootT&ad.
o•n
Katalogus. Meld wurln u belaDcatel.
- VISSER-MEUBEL8, LaDgatr&&t 2111,
Kll&petad.
3/12/11

~ITh"DER

TE KOOP

•

Brakpan en Paarl b et die
bewering dat O.B.-l('()e nie
stemme kan trek nie, finaal die
kop ingeslaan.
lemand wat
voortaan nog hierdie argument
gebruik in sY stryd om O.B.Atrikaners ult dit> stry<l van
hul volk t e wee r, doen dit om
redes wat by nie aan die volk
durf se nie.

UIIJr4"!Mklll HOUT-;PARRE (Wattel) 1
(v.o.a. Carolina. 1 dm. punt x 4 vt.
£4 per 1,000. Navrae vir omhetnlngs·
pale en la.ng apa.'l're welkom. - W. L.
van Rooyen, Carolina, Transvaal.
16/3/38
DEKRIET. - Etrsteklas, vars Dek·
rlet In "root hoeveelhede verkrygba.ar.
Skry( aan:
Gelewer Rtversdal·•tasle.
D. F. Mallu'rbe, Posbus 52, Rlversda.l.
16/3/1
OEDitOOODB VBCOTE. Ba.rry·
merit pclrooccle vrugte poagetd betaald
ID Unle, In 5 en 10 pond·klulea. Appel·
rl&p 3-Diamant, 2/1; Perskea, 3·
Dl&m&Dt, 2/ 1 ; Pere, 3·Diamant, 2/1;
VJe, t ·DiamMit, 2/3; Prulmedante,
110/80, 1/8\41; Roeyoe,
3·Dtamant.
10\j,d.: Troe-Roeyoe, 4·Diam&Dt, 1/3:
Okkeroeute, 2/8; Am&Ddell, 1/8; per
poDcl.
Volledtge PryaJJ• verltrJgbur
t'U

RoberteoD·II&DdellvereniJtDg. Poe-

bUI T, Roberteon.

24/ \1/ TK

OllStl'IKEilDE VBUOTE. - Barrymerit g•uUtercle vrugte, 8/6 per aea
1 pond-pakklea of 8/3 per 5 pond·
klsale, poagelcl betaal4 In Unle. Kon·
\ant met be~telllng.
Ona stuur oolt
peulkercle en gedroogde vrugte ten
beboewe VMI kllente &&n vrlende oonee.
Verclere beaonderhecle verkrygbur by
Die Roberteon·HandeiiVerenlclng, Pos·
bUI 7, Robert.IOD.
24/1:0./TK

SOUT
80tlT vir dadellke atleweriDC In
coele eakke.
8randwagte, om 'n
eerllke beataan te maak vra ek u
vrleodeiUte onderateunlllg deur van my
eout te beateL
Speslale A1 80/·;
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2
80/- per ton Vl')'Celaat.
Soutwerke
tevrecleoheld
gewaarborg.
Adrea:
~ IIIeY. Martie v.ter. Poa&&k
No. Xt, Arbeldlloon, Bloemtonteln.
111/1/TK

..

STEl\11\fE

Ten spyte van a l hierdie
dinge in sy guns b et h y 104
stemme l\~ER behaal a&
die O.B.-generaal op 26 Mei,
en dit ten spyte daarvan dat
daar hierdie keer bale meer
kiesers op die lys was as toe.

RADIO
LOUW EN LOUW, die 8eroemclr
Radlo·lngenleurs, Stulewec. PAROW.
verkoop en berate! RadiO'I en Elektrleee
Toeatelle. Gereglstreerde J:lelttrlslteltl·
unnemere. FooD 11·8435.

SKAAPHOSDnES: Vyf reuntjles en
een tetle. Ouera baole allm. Reunljles
£2 •tuk en terle f:l/10/·. Oelewer Sak·
rlvlerslasle. Skry! un: .J. P. Bw'ger,
Haezar-Wea, P.K. 8randvlel, Dtslrik
Calvlnla.
18/3/18

Die ouditeurs wat gelas is om o nde rsoek in te stel na naar gemaak word sonder verdie boeke en administrasie van die Klerewerkersvakbond b et melding van besonderhede.
bevind dat , ' n kritiese ontledlng van die donasie-rekeoing

WIE IS

SOLLY SACHS?
Solly Sachs Is In 1899 in Rusland gcborc. Sy vader het in
1903 na Suid-Afrika gekom.
Sachs selt hct ccrs in 1914 in
Suid-Afrika aangeland. Hy het
dadelik bclang gestel in die vakbondwese en by die Klerewerkersbond betrokkc geraak.
Hy is van oortuigin&" 'n Kommunis. In 1931 het hy met die
party s~ry gekry, maar hy hct 'n
sclt-crkcndc Kommunis gebly.
In 1932 hct adv. 0. Pirow as
Minister van Justisie 'n deportasic bevel teen hom laat uitreik. Hy is beskuldig dat hy
opruiendc propaganda gemaak
hct. Die bevel is egter nooit
uitgcvocr nie.

1\IET PARTY

"

toon dat die grootste gedeelte van die donasies aan links.,Behalwe die affiliasiefooie
gesinde bewegings, oorsese Iande en nie-blanke organisasies aan ·die Vak- en Arbeidsraad
word jaarliks fooic aan die S.A.
gemaak is".
Friends of Soviet Union, en die
Hierdie verslag is so pas oorhandig aan die Kommlss ie Non-European Trade Union
bctaal. Gedurcnde 1947 en 1948
van Ondersoek wat d eur die regering aangestel is.
is !1215 per jaar aan die Arbeidcr~;party betaal. In 1948 is £200
Mecr as 25 persent van die nan die African Trade Union
Die ouditeurs verklaar dat die
bevoegdhede van die grondwet lcdcgelde word aan salarissc uit- Technical Advi!>ory Committee
van die Klerewerkersvakbond so bctaal. Oor die tydperk is on- bctaal. Hieruit, se die v~rslag,
wyd is dat daar nie wetlike oor- geveer 19 persent van die inkom- blyk dit dat die \'akbond g-t>treding- beweer kan word nie. ste aan donasies en affiliasie- affili('('r is met politieke organi•
, In hoeverre die fondse van di e tooie bestee, waarvan .£7,500 aan
~;asies.
vakbond, gelewer u it die bydraes die stakende bouwerkers.
van die klerewerken, In hul
Skenkings sluit verder In
Skenkings aan !cdc, blyk·
re~treek.e bt>lang aangewend
mcdiese
hulp vir Rusland, aan
baar In gevalle van geldclikc
is, moet slegs op morele grondmoeilikheid en dus in bclang die Springbok Legiqn, skcnslag beoordeel word.
van die werkncmcrs, bcdra kings aan Indie en Grickcland
slegs 1.8 persent van die dona- en vir ,.Tito's Birthday".
Behalwe uitbetaaldc tjeks vir
sics en affiliasiefooic, bcwecr
onkoste het bcwysstukkc oor die
,Volgens die boeke blyk dit
die ouditeurs.
algemeen on tbreek. Die boeke
dat die vakbond geen voordeel
en state is deur d ie vakbond se
getrek bet uit die verskeie laseie ouditeure as korrck geser·
tersake wat gedryf is nie, maar
tifiseer.
inteendeel kostes in verband
daarmee gedra h t>t. Hoewel
Met uitsondcring van spesiale
In Oktobermaand is £140 aan rnnr. Sachs die saak tt>t'n ds. Du
bydracs was die inkomstes van Sachs uitbctaal bcstaande uit:
Preez gewen bet, kan die oudidie vakbond tussen 1937 en 1947 salaris £98, onthaaltoclae £22, en
teure nie sien waar die \'akbond '
waarvan
mcer
as as redakteur van die tydskrif
£140,980
enige baat by die uiblpraa.k
£135,000 uit bydraes van lede !20.
ge\ind h et nie." •
bestaan hct. Volgens die ver-

Perold en P. Brink)
Vir berate! en koop van
ELEKTRIESE APPARAAT
(Qnderneem ook yskasherstelwerk, an!Cerontwikkeling en I~
van kabels in buiBe en
slag bedra die administrasieMej. A. Schcepers hct 'n
fabrleke>
Hoofatraat
BELLVILLE koste gcdurende hicrdie tydperk salarls van £154 ontvang, onthaal·
£76,724.
koste £10 en vir die tydskrif £10.
Foon t'7-91U.
(A.

Van ,
(Hertif~eerde
Australle•e
Bruin f'n Vroel! Kaapae Plat Uieaa.ad.
11/6; Sliver Ktng·ulesaad, 9/8; Cha.n·
tenlly-wortelsaad. 10/·; Detroit-beet.
5/6, per pond posvry. Pftm~n.
P.K. Schoemanshoek.

VIr die beste en duldellkete tuld·
arprekerdlenste op enlge plek, asook vir
yersterkera, Juldspreltere, mlkrotone en
parte - groot en klelnhandel - ekryr
aan: P . D. 8lfUT8 RADIO (EIENI'!.)
BPK., Hootatr&&t 287, Purl. F~5,:Jf8

Vakbond Stel Baie Geld
Na Bulte Beskikbaar

KLERE WORD
DUURDER

Mej. H. Cornelius se salaris
was £44, onthaalkoste £10, en
,.Vcrskeic groot bedrae is aan tydskritbydrae £10. Die salarisse
amptenarc van die vakbond van al die ander tiksters en
Die grotcr winsgrensc vir
bctaal waarvoor die stawende organiseerders word aangegee.
mode- en onder luukse artikcls,
bcwysstukke ontbreek en die
soos in Kaapstad aangckondig
cnlgste magtiglng die goedkeuOntledlng
,·an
die
hoof deur die Minister van Ekonoring van die Scntrale Uit- ,skryfbeboeftt'8,"
~ke
en, mie3e Sake, mnr. Eric Louw, is
vocrcndc bestuur is.
Onder drukwerk toon dat die grootste · Vrydag in 'n Buitengewone
hlcrdic hoof is daar bv. die gedeelte van die .£626 wat tussen Staatskoerant gcpubliseer.
koste van E. S. Sachs en H. de IIHS en 1947 daaraan bestee is,
In die geval van klere vir
Wet na die arbeidskonferensie bestee is aan kommunistiese
lektuur, beweer die verstag.
mans kom daar sckere effense
in Londcn in 1946."
stygings in die merkpryse voor.
In die gcval van damesklere
Sowcl die onkoste aan vergaderings van die Sentrale Uit- is die groothandelswinsgrens
vocrendc bestuur as aan orga- vcrhoog van 20 persent tot 2U
nisasic, propaganda en kon- pcrsent vir artikels soos bloe!les,
gresse, Is besondcr moeilik tc hcmdc, ondcrklere uit rayon,
kontroleer, lui die verslag, om- wol, Iinne of lwnssy, slaapdrag,
dat uitbetalings dikwels in een scrpc, sakdocke en ook vir
Na aanleiding van die aan- groot be,drag met goedkeuring buust<'lyfics, babalinne en babakondiging dat adv.
Harry van die bestuur aan 'n ampte- kombcrse.
Snitcher van Kaapstad as K.C.
aangestel is, het vcrskeic persone die vraag gestel - ook aan
V.A.K. in Die Burger
hoc 'n
advokaat 'n K.C. word. Ons
Jaat die H.N.P.-orgaan aan die
woord:
SO~"DER

BEWYSSTUKKE

Adv. Snitcher Se
Nuwe Status

Het U AI 'n lntekenaar
Gewerf?

,Die K.C.-onderskciding be·
teken dat iemand tot King's
VUL ASSEBLIEF BIER IN
Council gepromovccr hct. In
Afrikaans
nocm
ons
dit
Koningsadvokaat en dit Is feit- Die Bestuurd~r,
Voorslag (Edms.) Bpk.,
lik net 'n amptclikc crkcnning
van senioriteit in die rcgsPosbus 1411,
wereld.
KAAPSTAD.
,\\'anneer iemand wat aan die
balie behoort, dit wil ~ wat as
advokaat toegelaat is en praktiseer, 'n vaste praktyk opgebou
en sekere seniorite lt opgebou
bet, kan hy by die l\f in ister van
Justisie aansoek doen om die
K.C.-skap.
.,Die Minister raadpleeg dan
die regter3 en bes moontlik ook
die Ballcraad.

,,lndien alles daarop dui dat
die aansoeker geregtig is op die
onderskeiding, \'ra die l\linister
vervolgt>n!l dat die Goewemeurgeneraal patentbriewe aan die
aansoeker moet uitreik waarvolgt>ns by dan ' n KoningsMej. Hester Cornelius en mcj. ndvolmat word."
A. Schccpers is twec van die
1\fnr. Snitcber bet ook bekendbekendste figure in die Klerewerkersvakbond. Eersgenoemdc beid verwert deurdat hy hom
het Rusland in 1935 besoek en r eeds 'n paar k eer in die Sklerlaasgenoemde het Rusland In eUand as Kommunistiese kandldaat verkiesbaar gestel b et.
1938 besoek.

Waarde Heer,
Neem asseblief my naam op M 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 :
POSADRES:

(Naam en Adrea in Bloklettent)

................................................................
...............................................................
······················································
HamfteTIIeniKg.

Inteteogeld: 12/ 8 per jaar of 6/ 6 per halfjaar.
Voeg tUNN4e/ Kommiuie 'b1/ pl4ttelaftda6 t/e'ka.
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Vereniide Volk

0.8. Se DOe/wit
,Amajuba het die simbool geword van die Afrikaner se
nyheid, maar ons sal nooit ny kan wees voordat die volk
nle weer e6n geword het nie," het gent. prof. H. M. van der
Westhuysen, Gebiedsleier \an Gebied E, verklaar by
geleentbeid van Vrybeidsdagviering te Middelburg (Tvl.) .
Daar is baie mense wat nog
nio konnis geneem het van die
strcwe van die Ossewabrandwag
nie. Dit is nodig dat elke Afrikaner weet dat die Osscwabrandwag hom beywer vir die
groots moontlike eenheid van die
Afrikanervolk. Dit is daarom
'n besondere voorreg om lid van
die O.B. tc wces.
Spr. hct die Vryheidsgeskiedenis van Amajuba kortliks behandel en gese dat dit 'n bandjlovol mensc was wat geprotesteer het teen 'n magtige vyand.
Net so is dit ook vandag. Die
feit dnt ver<j;ukle volke in die
verlede vir nul vryheid geveg
en dit verkry het, is bewys van
die feit dat elkc volk geregtig
is op sy vryheid.
Vryheidsdag is 'n ware Afrikanerf(•esdag waarop die prestasio van ons dapperste helde
geroem word. Suid-Afrika sal
weer 'n republiek word en daarin le ons enigste vorm van vryheid.
EEl\'HEID

, SKYNGOEDERE IN
RUIL VIR ERFENIS'

Die kommando van Barberton
bet met die viering van Amajuba-dag die pragtlge bedrag
van f lOO ingesamel. Die verrigtingo is deur hfgenl. P. de W.

Die geskledenls leer ons dat die republlkelnse staatstelsel
die enlgste is wat by die tradisie en \'olksaard van die
Afrikanervolk pas. Die Afrikanervolk begeer 'n president
met uih•oerdnde amptenare deur hom self aangest el, bet
mnr. A. J. Griesel van Paul Roux verklaar by geleentbeid
van 'n Vrybeldsdagfunksie wat plaasgevind b et op Serame,
naby Kaallaagte, die plaas van hfgenl. J apie van der Merwe.

dag Is dit nog nodig om tydelik Wlid gt'opcn.
vall partyc gebruik te maak.
Die verrigtinge het die midMaar dit sal moet verdwyn en
dag begin en die vrouens bet
daar sal dan eenheid wees.
I
In hierdie stTyd van vrybeid het
ons die krag en hulp van elke
Afrikaner nodig wat Suid-Afrika
eerste stcl.
Amajuba sprcek ook
saamstaan en het simbool geword van die geloof van ons
Vadcrs; bet spr. verklaar.
Die fees hct bale suksesvol
verloop en bale buitestanders bet

Hfgenl. P. de W . WllD.

Genl. Van der Westbuysen
dit bygcwoon. Baie persone wat
laas voor die donker jare O.B.funksies bygewoon het, bet weer
hul opwagting gemaak.
Die kommando wil graag hul
dank betuig aan genl. Van der
Westhuysen en genl. J. G. S,
Opperman van Gebied E vjr hul
teenwoordigbeid.
(Korr.)

vera! uitgeblink.
Ons het
pragtige koektafel gebad waarvan mev. E. de Villiers al die
eer wegdra, Ons naaldwerktafel het ook niks te wense oorDit het gestaan onder Ieiding van mev. Nel.
Hfgenl. JAPIE van der liERWE
Oom Louis Bootha het 'n bencr kwalik neem as hy verlang
sielendc toespraak gelewer waar- na sy eic vrye republiek nie.
aan die aanwesiges nog lank sal
'n Moot aantal Brandwagte en
kou. Die program bet om agtander Afrikaners het op die
uur begin en die vlam het saam plaas saamgekom om Vryheidsmet die van Amajuba gebrand. dag te vier. Twee vet hamels
- (Korr.) is vir die geleentheid geslag en
heerllke sosaties en vet braaivlels Is aan die gaste voorgesit.

Deelname aan die viering
van Vryhei<lsdag knoop die
bande wat O.B.-lede onderling
bind immer hegter va"'. Ongekunstelde bartlikheid, blydskap om mekaar weer \an
aangesig tot aange!;ig te slen
en 'n ferme handdruk om
daaraan uiting.te gee, wa"' die
gees wat alom geheers bet
toe Zwartruggens (generaalskap F6) weer saamgekom
bet om op gebruiklike wyse
Die Brandwagte van Pretoria b~ vanjaar weer hnl plig
Vryheidsdag op Saterdag, 2~
Februarie, feestelik te vier.
met Vryheidsdag nagekom toe bulle op 26 Februarie op die
Louis Trichardt-plein saamgekom bet. Die funksie bet
onder Ieiding van genl. Malherbe begin en dlt het nie
ontbreek aan luisterrykheid en geesdrif nie.

INDRUKWEKKENDE FEES
IN PRETORIA

Om agt-uur is genl. Ben Auret
en oud-sen. Naas Raubenheimer
deur 'n erewag van O.B.-dames
ontmoet. Die skriflesing en gebed is waargeneem deur prof. H.
P. Wolmarans.
Oom Naas het 'n boeiende en
besielcnde boodskap gebring en
onder meer verklaar dat die O.B.
by ultstek 'n Republlkeinse bewcging is. Na al die jare van

PROF. VAN ROOY

'

Die verrigtinge het plaasgevind op die plaas Steenbokfontein, by die huis en onder Ieiding 'fan hoofwagkommandant
F. C. van Dyk.
Met Jcugleier prof. Dirk van
Rooy en ander O.B.-offisiere in
bulle middc was Brandwagte
vir die soveelsto keer bovoorreg om weer te aansltou hoc die
vlamme van die Vryheidsvuur,
in herinnering aan die glorle·
ryke dade van die helde uit ons
volk, ltronltelend die lug lnskiet. In sulke oombllkke van
aandoening en nasiebewussyn
slaak meer as ccn die versugting dat die dag verhaas mag
word wanneer aile reggesinde
Afrikaners
in
eensgsindheid
saamgeskaar sal staan om die
<Vervole In voleende koi.>

Die president is afhanklik
van sy gesag van God en sy
ordonansics en nle van die meerderbeidsstem van die volksraad
nie; hct spr. ges~. Hierdie
samestelling sal nie op die partypolitickc lees geskoei wees nie.
Die Afrikaner met sy godsdicnstige inslag glo dat God soewerein is. Die g root r a mp van
vandag is dat die buidige stelsel met sY m agllgroel)(' wat na
regeer-mag strewe, bitterhetd en
verskeutdbeid onder mede Afri·
kaners veroorsaak. Vandag bet
ons skyngoedere in ruil vir t'rfenisse. Niemand kan die Afrika-

'

Amajuba het die gedagte van
eenbei<\ na vore gebring. Van-

Zwartruggens
Luister Na
Jeugleier

BARBERTON
PRESTEER

(Vervolg van vorige kol.)
brandende houtstapel tot in aile
uithocke van die vaderland.
Onder oorhellendc takke van
wilde borne en neergevlei op die
groengras, met die skoonbeid
van die wilde natuur om bulle
been, kon O.B.-lede in stille afsondering iuister na die toespraak van prof. Van Rooy. In
sy toespraak hct die Jeugleier
die berowering van Amajubaberg in al sy fases uitgebeeld
en vera! nadruk gele op die
moed en taaie vasberadenheld
waarmee die burgers besiel was
toe die berg trompop, in die
aangesig van 'n sterk-bewapendc oormag, teen die steile berghang uit bestorm en herneem
moes word.
'n Bale welkome relin - want
die beboefte was alwecr groot het met tussenpose 'n bictjie
ongerief veroorsaak, maar dlt
het die gevoel van opgewektbeid
nic verminder nie, en met 'n
donkere nag en 'n natpad huiswaarts het die Ossewabrandwag
in die tyd van vervolglng dlk·
wels kennJs eemaak. - <Korr.)

Die middag is daar vis gevang
en die Is vir £1. 3s. van die hand
g e s i t.
Altesaam i s d a a r
£9. 3s. 3d. ingesamel.

Ronde klippe, netjies afgewit,
is in die vorm van 'n wiel rendom die groot houtstapel gepak
waar die gastc pick ingeneem
parlementil~ ondervinding kan bet. Die 84-jarig;c moeder' van
spr. hom nog n ie m et d ie Britse hfgenl. Japie van der Merwe .was
stelsel vt"reenselwig n ie want on- ook aanweslg.
Die skriflesing
der hierdie stt'l~el word een deel
van die verteenwoordigers betaal
om te slen dat die regering nie
slaag om uitvoering aan sy planne te gee nie.

GROTER

FAKK ELDRAERS
Nadat die voorsittcr die spreker vir sy toespraak bedank het,
is die Vryheidsviam deur die
fakkeldraers van die Boerejeug
aangebring en aan die oftisier
in bevel oorbandig.
Hierdic
seremonie het 'n pragtigc indruk
gemaak toe die stralende kindcrgesiggies deur die vlamme van
die fakkels helder vcrlig is, terwyl Oranje Blanjc Blou uit die
gloed van die brandende fakkcls
opgeklink het.
Presies om 9 nm. het die offisier in bevel onder die sing van
Psalm 146 vers 3 die houtstapel
aan brand gesteek, en alma!
teenwoordig op aandag geroep
om drie minute lank op saluut
in die Vryheidsvlam te tuur, 'n
oomblik waarin al die feesgangers dwarsdeur ons land,
gelyktydig die toekomstige vryheid begeer het.

is waargeneem dcur Brandwag
Flippie van der Merwe en 'n
ernstige gebed is gedoen deur
Brandwag Ampie Bester. Om
presies nege-uur het vier Brandwagte met fakkels In gelid na
die houtstapel gestap en 'n fakkel aan bfgenl. Van der' Merwc
oorhandig wat die vuur aangesteek bet. Mense kon byna 'n
halfmyl ver van die vuur alles
soos dag onderskei. - (Korr.)

Heidelberg
Opnuut
Besig
Heidelberg <Kaap) se Vryheidsdagfunksie is vanjaar net
buitckant Zuurbraak gebou en
al die kommando's van A.19 was
teenwoordig. Meer as £40 is ingesamel. Die vecrigtinge bet.
plaasgevind onder Ieiding van
komdt. S. \V. Joubert van
Barrydale.
Gcdurende die middag het die
Brandwagte gesellig met mekaar
verkeer en die amptelike program bet die aand om 7.30 begin
met vlaghysing en godsdiensoefening.
Oud-hfkomdt. Piet
Uys het 'n kort en besielende
rede gchou en die betekenis van
Amajuba
aangestip,
waarna
Boeredogter L. Swart 'n voordrag gclewer hct.
Genl. J. de Vos van Kaapstad
het die standpunt van die Ossewabrandwag belder uiteengesit
sodat hy al die aanwcsiges met
moed besiel bet.
Komdt. N. Uys het die vryheidsvuur aangesteek waarna
die gelofte hcrhaal Is en clkeen
'n stuk bout op die vuur
gegooi het.

HULP

VIR BOER£
Die regering h t't bt"sluit om
''oortaan 'n nuwe formuJf' in t('
\'oe r ten opsigte '\'an staatshuJp
aan boere ten einde grondbewnring op 'n gesonde grondslag te
pla.as.
Ingevolge van die nuwc formule, wat ruime voorsiening
maak vir geldelike hulp in die
stryd teen grondvcrspoeling, sal
'n korting of subsidie van vyftig
persent toegestaan word vir aile
werk wat regstreeks ter bestryding van grondverspoeling ondcrneem word. Dit sluit onder
mccr die bou van damme, die
aanle van kontoerwalle en versperrings van verspoelde grond
en slote in. Verder word daar
ook vyftig persent subsidie toegeken vir binnekampe, saad en
piante en dreinering.

Die Departcment van Landbou
Omdat ons die begeerde vry- sal voortaan die bou van goodheld aileen in die vorm van 'n gekeurdc damme met 'n inRepubliek kan bereik, het ons houdsmaat
van
13 miljoen
met eerbicd na die voorlees van gelling subsidieer. Op die eerste
die gelofte gelulster, waarna die £150 sal 'n korting of subsidie
verrigtlnge met die sing van Die van vyftle persent en daarna 'n
Stem en 'n eebed afeesluit is.- kortlng of aubaidte van 33i per<KOR.)
l aent betaal word.

DANS VIR PLESlER

Maar vir persoonlike fris~i4
t!n

betowerende

welrieken.d~id

i6 die antwoonl

KWV
-reukwater
EN

-Iaven tel
PROOUKTt VAN SUIO.AfiYKA

o..11111r.

Sutd-A(,koonoe O•rrrlbu.rders

H. J, NIEHAUS (EOHS.) BEI'ERK
Posbu1 1108, Kaapaca4.

Potbv• 411J, Johenn•...,ra.
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Nasionale Groepe Bet
Mekilar Nodig Meen
Pers
Die afgelope provinsiale verkiesing
wat 'n kragmeting was tussen die H.N.P. en
die V.P. omdat een deel van die regering
paseief gestaan het, is die afgelope paar dae van aile kante onder die
soeklig geplaas. Die gevolgtrekking oor die algemeen is dat die H.N.P.
nie sonder mnr. Havenga kan klaarkom nie.

Net soos dr. Malan, Ieier van
die H.N.P., het al die Party se
blaaie die uitslag beskou as 'n
bcvcstiging van die. uitslag van
26 Mci en dus van apartheid.
Die ondertoon in die H.N.P.kommentaar was egter duidelik
leesbaar. Daarom verklaar Die
Transvaler: ,Daar kan ewewel
nie ontken word nie dat menige
Na~ionalis hierdie keer 'n groter
oorwinning ,·erwag bet." Die
Burger beklemtoon die noodsaaklikhei<i van samesnoering
van aile nasionaalgesindes.
Dr. Malan verklaar o.m.: .,As
alles in aanmerking gcneem
word beskou ek die uitslag van
die verkiesing as hoogs bevredigend. Die apartheidsbeleid is
bevestig, en daarmee sal voortgegaan word."
Die Vaderland, mondstuk van
mnr. N. C. Havenga, verklaar:
,Die vemaamste les \'an die
verkiesing wat in a11e kringe
er~en word, is dat die nouste
samewerking tussen a lle nnsionaalgesinde partye 'n groot
noodsaaklikheid is as nasionaalgt'sinde Suid-Afrika sy posisie
wil handhnaf en verbeter.'' Die
blad vervolg: ,In die Paarl •• .
sou die posisie nog gt'red kon
word ten spyte van die soliede
blok kleurlingstemme as die
O.B. gestem bet. Dit is egter
een van die kiesafdelings waar
die H.N.P. die pry~ betaal bet
,·ir onenigheid."
TERUGGEGLY

Afrikaner om sy krag met gees- verkiesing bet bewys h oe onmisdrif in die skaal te gooi in toe- baar die twee (A.P. t-n H.N.P.)

komstlge kragmetings, wanneer
bulle kom. Soos iemand dlt
onlangs uitgedruk het, laat die
takbok trots wees op sy pragtige borings maar darem nie
vergeet dat sonder sy dun
beentjies hy tog nie die slag
kan !ewer nie. En tweedens,
laat ons ons daarby neerle dat
die volk in huidige omstandlghede nie gediend is met radikale wetgewing nie."
SOU PARLEl.\fE..""ri:R
VERLOOR HET
Die Cape Argus verklaar dat
die H.N.P. geen mandaat by
hierdie verkiesing gekry het
nie en dat die resultate toon dat
die gety teen die Nasionaliste
gedraai bet.
Die Cape Times verklaar:
,Die Nasionaliste is bitter
teleurgestel met die uitslag van
die provinsiale verkiesing omdat bulle nie net setels verloor
het nie, maar ook stemme. Hiervoor blameer die Nasoinaliste
die Afrikanerparty en die Ossewabrandwag." Hy kom tot die
slotsom dat die syfers toon dat
die H.N.P. die verkie11ing sou
verloor bet indien dlt 'n algemene verkiesing was, met
nanmlik '76 11etels teenoor '7'7 van
die V.P.
Onder 'n sewe-kolom opskrif
skryf Die Suiderstem: ,.Die dieperc betekenis van die provin'liale verkiesing ... word in die
hoogste politieke kringe ontleed
as 'n stembus-neerlaag vir dr.
:\!alan en sy regering. As bierdie verkiesing, pleks van provinsiaal te wces, 'n algemene
parlementerc verkiesing wa:~,
sou die Malan-regering moes
bedank het.
Dr. Malan sou
in daardie omstandighede 'n
minderheid van dric in die
volksraad gcbad het."

Nadat die blad aangetoon het
dat die H.N.P. in verhouding tot
verlede jaar 91 setels moes verower het in plaas van die 87,
skryf Die Vaderland in 'n hoofartikel: ,Die slotsom is duidelik: agter dr. 1\lalan is die
nasionnalgesinde Afrikanerdom
besig om terug te gly. En dit
is nle te verwonder nie waar
die gt'!tkiedenis ons die duidelike le~ leer: dat die AfriknnrrHET 1\IEKAAR NODIG
dom nog nooit in ~taat was om
aileen te regeer nie.
Nadat daar 'n ontleding van
,Laat ons dan twee Jesse leer
uit die volk se uitspraak. Die die verkiesing gemaak is, kom
eel'!lte is dat dit moontlik die onafhanklike blad Dagbreek
gemnak moet word vir elke tot die volgendc slotsom: ,Die

vir mekanr is.
Sonder die
H.N.P. sal die A.P. op geen
e nkele setel enige indruk m aak
nie.
Sonder mnr. Havenga
weer knn die H .N.P. in die Jig
van Woensdng se uitslag, dit
nouliks waag om met die V.P.
aanmekaar te spring oor die
landsrt>gering."
HET MAG

Die
Weekblad
verklaar:
,Die uitslag \'an die provinsiale verkiesing beteken nik11
m eer of minder as dat die
twee groot partye gefaal h et
wat bulle ten doe! gestel h et
nie. Die Afrikanerparty m et
mnr. N. C. Ha\·enga aan die
hoof sit nog steeds met die
mag.,ewewig In sy bande. Dit
sal \ 'Oikome van mnr. Havc>nga en sy volgelin ge afhang
wat gedurende die volgende
paar maande op die politieke
terreln gaan gebeur.''

DR. GROBBELAAR
OORLEDE
Die Ossewabrandwag het 'n
baie ywerige offisier verloor
deur die atsterwc van dr. P. E.
Grobbelaar van Kuilsrevier, wat
Saterdagoggcnd, 12 Maart, plotseling aan hartverlamming beswyk het. Die oorledene was
een van die geesdriftigste lede
van die O.B., wat nooit geaarsel
het om sy hand diep in sy sak
te steek vir sy oortuiging nie.
Hy was voorheen hoofkommandant op Ceres en by sy heengaan
adjudant van die kommandant.
Toe dit bekend geword bet dat

Voor die algemene verkiesing wat in Mei 1948 Jl
plaasge\ind bet, bet die H.N.P.-kandidate in die Paarl,
Noordoos-Rand en Bredasdorp, tans almal L.V.'s, I
skriftelike ooreenkomste met die O.B. aangegaan en
ondemeem dat bulle pogings sal aanwend om die
Dr. P. E. GROBBELAAR
steurende maatreels teen die O.B. te Iaat berroep met
die oog op samewerking. As gevolg \ '&n hierdie f
by na Stellenboscb binnekort
vredesluiting bet aldrle hierdie kandidate die steun van
sou verhuis, is besluit om hom
aile nasionale Afrikaners geniet en die setels voor die
adjudant van die generaal van
V.P. weggeruk.
Stellenboseh te maak.
In Dcsember 1948, t-oe die A.P. 'n O.B.-offisier,
Die begrafnis het plaasgevlnd
vanuit die Moederkerk te Stelmnr. Max Smuts, in die Paarl as bul kandidaat benoem,
lenbosch op Sondag, en is waarbet die H.N.P.-lei<ling geweier om hom te steon omdat
geneem deur ds. T. C. B. Stolby 'n O.B. is. Hierdie in die gesig kiap van medeberg, wat uit Psalm 103 gcpreek
Afrikanen; waarteen die betrokke here, so ver ons
het. Syeerw. het o.a. beklemkennis strek, nooit in die openbaar beswaar gemaak bet
toon dat die oorledene met
nie, nieteenstaande hul ondememings, bet O.B.-lede
groot warmtc g<'ywer het vir die
Iaat besluit om nie deel te neem aan die pro\•insiale
jeug en sy volk.
verkleslng nie.
By die grat het dr. W. J. R
11
'Die gevolg: op 9 Maart bet die H.N.P., toe hy
Viljoen, 'n jeugvriend en kollega,
gespreek en die oorledene se
aileen wou veg teen die V.P., aldrie hierdie seteis
eerlikbeid, oprcgtheid en pligsingeboet.
getrouheid geloof. Hy was dan
Die O.B. verheug hom nie oor bierdie nederlaag
ook gekies as ondervoorsitter
van nasionale Afrikaners nie, maar as dit die H.N.P.
van die protesslc se genootskap,
kan oortnig dat ook elke O.B.-krag in die stryd onontwaar hy 'n krng was. ,Hy was
boerlik is, en bierdie les sodoende tot samewerking kan
'n ldealis wat sy volk Jicfgehad
lei, sal die verlies van Paarl, Bredasdorp en Noordooshet," bet spr. gese. 'n Weduwee
Rand clie fondament wees \ir nasionale sege in die
en twee kinders word nagelaat.
toekoms.
Hulle is verseker van die mee·
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(Vervolg van bl. 1)
sprekendes beteken dat Engelse
mnr. Hnl·enga se deelname. Dit
betek en dan , ·erder dat die
Ktf'un op 26 l.\fri verkry is deur
bon<lgenootskap sal moet voortbestaan indien daardie steun vir
die toekoms ''erseker moet
word. Indien mnr. Ha,·enga
homself lant oplos in die H.N.P.
Is dit vanselfsprekend dat by
nie die steun van die Engelse
verder sal kan trek nie, tensy
by Ieier van die nuwe party
word. As 'n blote individuele
lid van die regering, is dit te
betwyfel of hy die wantroue
van die Engelse teen die Broederbond-H.N.P. sal kan besweer.
NIE DIESELFDE
Die gevolgtrckking van Die
Burger dat die uitslag van 9
Maart .,wesenlik" dieselfde is as
die van 26 Mei, is nie gegrond
nic, maar daar kan aangeneem
word dat die H.N.P. nle bardop
sal se wat hy hieroor dink nie.
Die teit bly immers dat die
H.N.P. die stryd sou verloor het
indien dit 'n parlementere verkicsing was - slcgs die twaalf
ekstra provinsiale setels in die
Vrystaat het die skaal in hul
guns deurgetrap op 9 Maart.
Indien die H .N.P. hierdie frit
beset tesnme met <lie feit dat
die nn!lionnle kragte moet vrrenig, kan daar verwng word dat
die stryd teen mrde-nasionaalgesimles hom in die toekoms nie
weer voor ' n verkiesing sal herhnal nie. Dit wa!l waarskynlik
juis die idee dat die Engelse vir
die H.N.P. sou 11tem wat veroorsaak bet dat die H.N.P.-Ieidlng
bcreid was om oor ondergeskikte
geskille nasionale Afrikaners
van deelname aan die verkiesing
uit te sluit.
BROEDERBOl\"D
Die erkenning dat die Engelse
meer besorgd Is oor die Broederbond as oor apartheid, bring
ook 'n nuwe faktor in gedrang.

STEMME. DAAL
MET
10 PE.RSE.NT
IN VRYSTAAT
Vergelykende syfers in <lie
tt>n opsigte van die
stemmetal wat die H.N.P.-A.P.
grdurende l.\fri 1948 en wnt die
H.N.P. in 1\laart 1949 bebaal bet,
toon dat die H.N.P. toe by
alleen ge11taan het, minder
'!temme getrek het a~ 'n jaar
grlede toe mnr. Havenga aktief
aan die verkiesing deelgeneem
hrt.
In 1948 het die regeringskombinasie saam 68,141 stemine op
hulle verenig. Vanjaar het die
H.N.P. 63,000 stemme getrek,
dus 5,019 minder as 'n jaar
gelede.
Om dit met die krag van die
V.P. te vergelyk: · In 1948 hct
die Verenigde Party 29,588
stemmc gekry tcenoor 26,002
vanjaar, m.a.ww. 3,586 minder
as verlcde jaar.
Hierdie verminderlngs spreek
luider as in aanmerking genecm
word dat die kieserstal met
nagenoeg 3 persent. vermeerder
het in die afgelope jaar.
Vr~·staat

Vrugte van vet;, I
I

Erkenning Voorspel
Samewerking

gevoel van die O.B.

In die verlede was die groot
argument teen O.B.-lede se deelname juis dat hulle Engelse
stemme sou wegjaag. Nou dat
dir H.N.P.-mondstuk self f'rken
dat die Engelse in die eel'!lte
plans bekommf'rd is oor <lie
Broederbond, knn aangenrem
word dnt bulle die O.B. en die
Broederbond op partypolitieke
grbled oor minstens een kam sal
skeer - of nlbei se lede sal
geweer word of albei se letle sal
torgelaat word om dee! te neem.
Uit!'tluiting is moeilik te bt'dink,
anngesien dit die groot~te dee!
van die kabinet sal tref.
Ons wil dus vertrou dat die
O.B.-gogga nou ook ietH van die
vrrlede is, t'n dat samewerking
vir die toekoms gewen 1!1.

Verkiesing Bewys
(Vervolg van bl. 1)
ower.
Op 9 Maart hct die
H.N.P. maar 75 v~lksraadsetels
gcwen - uitgesonderd Gezina.
Die H.N.P. bet dus op 9
)laart wat uitgebrngte stemme
!>owel as setels betrrf heelwat
swakker gevaar as die H.N.P.
en die A.P. saam op 26 1\lei
gevnar het.
D ie gevolg is 'n
skaakmat - in Transvaal en
Vrystnat oorheers die H.N.P. in
Jie pro\·insiale rade maar in
Kaaplnnd en Natal oorheers die
V.P.
Ten spyte dus van die felt
dat daar ongeveer 30,000 meer
kiesers op 9 Maart kon stem,
het die H.N.P. boegenaamd niks
verbeter op die gesamentlike
prestasie van 26 Mei nie.
Trouens die H.N.P. kon nie eers
daardie prestasie handhaaf nie.
Dit is derhalwr heeltemal
verstaanbanr dat die leiers van
die H.N.P. baie telcurgesteld is
met die uitslag van die provinsiale verkiesing~. Trouens, in
die Party se binnekringe word
die uitslag as 'n morele nedcrlaag vertolk. Dit' H.N.P.-leit'l'!l
en organiseerdc>rs was absoluut
oortulg daarvnn dat die Party
min'ltE'nS 98 setE-1'1 sou verowt'r.
Instedr daarvan bet die Party
maar 8'7 setel~ gewen!
NUWE BEGIN
Ons wil die H.N.P.-leiers vra
om nie te volhard in hul verbittering nie, maar om 'n les te
leer uit hul eie propaganda.
Na sy nederlaag op 26 Mel het
genl. Smuts verbitterd geword
en die H.N.P.-propaganda het
hom vaderlik daaroor tereggewys en hom aangeraai om 'n
sportmansgees
te
openbaar.
I..aat die H.N.P.-leiers nou ook
nie ,·erbittt>rd bly omdat bulle
vrrwagtingt' ,·erydel i~ nie.
l.\lanr laat bulle 'n sportmnnsgE!es openbanr en ruiterlik
E>rken dat die bewys ondubbel~innig gelewer is dat Afrikanersamewerking noodsaakllk is om
'n Afrikaneroon,inning by die
stembus te brbaal .
Staak die vyandskap \'an die
verlede! Hou op met diskriminat~ie teen en miskennlng van
mede-Afriknners.
Lnat
ons
almal snam 'n nuwe begin
rnaak!
1l .,DIE O.B." word gedruk deur Pro
Ecclesla·Drukkery Beperk, Stell'enboscb. vir die elena.ara en ultgewera:
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote
· Kerkgebou
703,
P oabu.
1411,
Kerkpleln,

Kaapstad.
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Nou verkrygbaar teen £1 5/ - elk
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BESTEL DUS DADELIK BY:

VOORSLAG CEDMS.) BPK.
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