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'n Waarskuwende lig. op die toestande wat kan ontstaan wanneer Suid·
Afrika sy verdediging onder Britse opperhevel s tel, word gewerp deur die
feite wal vervat is in die amptelike geskiedenis van die oorlog in Noord·
Afrika, ,Crisis in the Desert," sowel as d e ur aanvullende opmerkings
in p e r s b esprekings van die hock gemaak is.
•
Dit hlyk dat die Suid-Afrikaan~e leerleiding nie op 'n bed van rose
onder die Britse opperhevel gele bet nie, en ·dat daar 'n neiging by die
Britte was om die Suid-Afrikaners maar alte maklik bloot te steJ. Teen
hierdie hlootstellings moes genl. Dan Pienaar s o volhardend veg dat by
uiters ongewild by die Britse generaals gE>word het, maar denr ~y eie
mense byna aanbid is.
Die teleurstellen_de verloop v_an oud·geinterneerdes ~e
~risi~ in the Desert is die ~erste_ bock. oor die oorlo~s- Afrika wat uit die nugtere bladpogings om vergoedmg te kry v1r persone wat onskuldig geskiedems wat op gesag van die Smd·Afrikaanse regenng sye van hul boek st~aal, des te
aa.ngehou was tydens die Smutsbewind asook die vervolging uitgegee word, en behandel die tydperk tussen die slag van meer verdoemend. Dtt open~r
.
.
t een h u IIe a f ge.~e• h e t , Gazala en El Alamem. n·Jt IS
. opgest eI d eur prof . J . A . I . 'n toestan<l .van
van diegene
wat valse verklarmgs
lft onbevoegdhetd
. d he. I b
.
.
.
.
.
en <1omme se evre en •< y
word weergegee <leur die sekr~tar1s va~ die Bond van Oud- Agar-Hamllton en lll?'J· JJ. C. F. Tnrn~r, \~at s_~lf b?a gee11: die opperhevel van die Britse
geinterneerdes in 'n omsendbnef. Daarm
. word verklaar dat I kommentaar !ewe r me, clog hoofsaakhk die fe• .. ~
huh-elf I Agtste Leer wat byna ongeloofbondslede nou bewus is van die , verligting" wat die regering laa.t praat.
lik is. Selfs na tien jaar kan
aan staatsamptenare skenk. Nie-staatsamptenare word nie
Dit is bekend dat die val van instansic by die hoofkwartier I die Sui<l-Afrikaanse Ieser die
in aanmerking geneem nie. Die verslag lui as volg:
1Tobruk in Engelse kringe heel- om te raadpleeg nie. Toe die boek nie. s~nder viae. van ve~1948. Twee maande nadat die
TELEURSTELLING
wat skimpe op genl. H. B. Klop- Suid - Afrikaanse bevclhebber ontwaard1gmg. lees me, . by d~e
aan die bewind
Jaat w~et dat daar gcen tenks gedagte dat d1e twee Smd-AfnH •N • P . -regerl·no19..,i) 1• I n M aar t k ry ons t oc d!'e per ontlok b.et, maar die. feite
.,
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wys die .Br•tse genl. R1tcbu•, meer oor was me, IS aan om aanst>
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d1gers van d1e on • naam
Jaaste tot 'n beslu1t gekom bet ste Leer aan as die persoon wat of sy eie bedoel!
Die Twcede Divisie het die slagdr. H. Gr~f, mnr. S .. H; Eyssen, en dat minister Naude 'n _wets- ~lie me~ste skuld aan die val'
. •
offer geword van onbebolpenL.V., en d1e ~e~retans n onder- on twerp betreffende oud-gemter- van Tobruk b et. Hy was nie
AFSKEIDSBOODSKAP
heid en verwarring by daardie
houd met n:J.mster C. ~- ~wa~t neerdes in die parlement gaan in staat of gewillig om sy b('Toe Ritchie uiteindelik besef !Jeer se hoofkwartier. Die Eergebad. B~ ?1e geleentbe1d .~s d1e indien. Niemand het geweet wat velvoerder, genl. Aucbenleck dat die verdedigers van Tobruk ste het ternouernood by Gazala
helc POSISJe van oud-ge1~t~r- die inhoud van die wetsontwerp se bevele uit te voer nie en b et in flenters geslaan is, het hy I ontkom en kon later 'n eervolle
neerdcs uitcengesit en die mm1s-~ is nie maar ons het gerugte genl. Klopper sonder beboor- ,ewe hoflik" die volgende bood- rol by die voorkering van Romter is gevra om: (1) oud-staats- gehoor
dat
slegs
staats- like dekking gelaat.
skap aan genl. Klopper gestuur mel se uitgeputte magte by
ampte~mre_ w~t vervolg was, amptcnare gctrcf word. Toe die
Laasgenoemde is aangese 0~ boo?sk~p wat 'n ~~·range Alamein speel."
weer m dte d1ens te ber,!.tel en sitting tot 'n einde loop Ices ons . Tobruk te verdedig sonder da( smaak m d1e mond van dJC ont(ii) 'n ltommissie van ondersoek 'n persberig dat hierdie wets- 'n mynveld gele is. terwyl genl. l vangcr gelaat bet:
GENL. PIENAAR
te benoem wat die bele aange- ontwerp uitgcstel is weens ge-~ Klopper se verbinding met die
,Die hele Agtste Leiir bet
van genl. Pienaar word verJeen~bt>id van. die interncrinfl"s- brek aan tyd tot die aanstaande boofkwartier
uiters
cllendig
jou, dappere geveg met b~wo~- klaar dat, hoewel h~.· in die oe
beletd van dte Smuts-regermg sitting.
was. Daar was soms ure·lange
dermg gadegeslaan. Jy 1s v1r van sy eie mensc geen fout kon
sal ondersoek met die oog op
~
d.
·u·
oponthoude
met
belangrike 1 ons alma! 'n voorbeeld en ek begaan nie, sommig<" Britse
vervolging ''an persone wat 1 • 1902· Terwyl . Je Sl mg aa~ boodskappe, en op ecn tydstip ' weet Suid-Afrika sal trots op 1 generaals hom nie verdra het
valse verklarings gemaak bet l d!~ _gang w~s, verneem _ons dar was daar gccn vcrantwoordelil{e
jou wees. God seen jou en I nic omdat hy onder meer nie
en die vergoeding Yan burgets m~n~ster ~on~cs,. en me mee
.
mag jy voorsps>edig wees waar gcdiend was met bul .,jy moet
1
wat onskul<lig aangebou was. mJmstcr Naude, dJe wctsontwcrp
<Vervolg van vonge kol.)
jy jou ook al mag bcvind."
maar net doen en sterf·bouding"
'n Skriftelike memorandum van g~an ind~en. Op aan~rang van kenning nog 'n antwoord ontVir Kloppcr en sy 33,000 man· nie, te uitgesptoke was, te veel
ses getikte bladsye is ~an die d_JC ,voor~Jtter skr~f .die se~.rcta- vang.
.
ne het dit die interneringskamp van 'n Boere-taktikus en tc vasminister oorhandig waarin ons ns . n bnef aan mJmster Donges
Aan die einde van :\IaarJ; kry I beteken. Die resensent van Die beslote was om die lewens van
versoek gestaaf word. Die minis- waarin by die_ verl~op va~ sa~e <lie st>kretarh. 'n telegrnm van Burger se opmerking in verband sy manskappe te spaar.
ter het ons baie simpa~ick ont· sedert _1948 mt~ensJt en 111 die 'n lmmeraad '~aarin ~Y hom met hierdie episode lui:
Hy was 'n oorspronklike soort
vang maar bet gevra dat ons bnef bJed. hy die. ~ond se hu~p meedcel d~t hy mf~rmas:e gekt·y
bcvelvoerder met skerpsinnige
hom tyd moet gee om die saak aan by die o~stelh~g v.an die b~t dat dte regermg . 111 ~ me~r
UITGELE\VER
taktiese insig, maar by hct 'n
te oorweeg en sy kollegas in die wetsontwerp. n PleJdoOJ wo~d d•e wetsontwerp gaan md•en me uHl'8SJll'8ds s-e.¥. SJaM.~J>tS ;na''
ingebore wantroue in hoer gelcabinet tc raadpleeg. 'n Paar : ook vir die m~nn~ wat me maar dat die saak glo ,adminis- 1 met kommentaar of blaam en . sag gehad en het altyd eers die
maande later is weer 'n onder- staats_am~tena:e IS. me,, ge~aak. l tratief" opgelos sal word. So~s Jaat die feite. vir hulself spree~. moeilikhede deeglik wou oor·
- houd vir ons gereel, toe die eerste Op hJCrdJc bnef IS nog n er· ~ns nou. al_m_al weet was <l•e Da.arom is d1e ~a~kla?' teen dJC wceg voord_at hy tot. optre~e
1
minister, die minister van
(Vervolg in volgende kol.)
mrormas1e oJUIS.
Bntse oorlogsle1dmg m Noord· oorgaan. D•e resensent van d1e
finan!)ies en minister Swart
__ _ _ ~
___ _ _ _ _ _ ~ . . ...
- .Argu." verwys in verband hier,Jrg. 11.

J{aapstad, 20 Augustus 1952.
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KOl\IITEE BENOEL\1_
.
t~n beboewe van ander SwdAfrikaanse en Nu-Seelandse
J949. Die regering bcnoem 'n
brigades."
parlementerc koukuskomitee bestaande uit agt L.V.'s wat die
Die W-ellington-kommando van die Ossewahrandwag het soos gewoon·
aangelcentheid van oud-gelnter· lik verled~ Vrydagaand weer di~ verjaardag van die Ossewabrandwag gevier
SWAK LEIDING
neerdes moet be.studeer en hulle I
« J
h "d ,
,
I
· I · f k. •
d"
1
H 1 ·
. Nadat die skrywers as verbevindings en aanbevelings by >y ~e eent e1 _van n >raatv e1s un sle op
Ie p aas
out l~ai van 111111. skoning vir genl. Pienaar se
die kabinct docn. Die koukus- C. P. J. du Toil (kommandant). Daar was ongev~er 250 Afrtkaners hyme- 1uitgesproke kritiek die senuweekomitee gee aan die hand dat kaar en die verrigtinge bet vlot f"ll gcsellig van stapel geloop. £63 i s ing~- spanning waaronder by verkeer
ons ons eise vir verg?eding moet samel. Eerw. J. lU. N. Breedt wat by die «f"leentheid die WOOI'd aevoer het bet noem, vc:klaar die Argu~opstel wat hullc 'n 1dee sal gee
.
.
'
~
e
' resensent: ,Dtt sou egter mootvan die bedrag waarvoor die I het oor Die Repubhek gepraat.
lik wee!f om, soos <lie besonderregering voorsiening moet maak.
Dr. Greyvenstein het die ver- kanervolk saam te snoer en in j
REPUBLIKEIN
bede van hierdie boek aa.ntoon,
(Dit is wei gedoen en _op ve~soek g~dering m_et gebed geopen ~n be~egin~ tc hou na. sy republiDie kommandant het gese dat <lie ge~ors wat daar ge~ is
van die koukuskom1tec 1s al d1e aanwes1ges het staande n keu~se emdbestemmmg.
. eerw. Breedt, die spreker, onder van dte beplande ve:rde~1gmg
die ,eise" na die minister van ~osie van roube~lag aangeneem
D1e ~ommand~nt bet al d1e die republikeinse vlag gebore is, i van l\fersa l\IatruJ_t na d1e ~al
justisie gepos.)
m verband met d1e afsterwe van aanwes1ges. har!hk welkom g~· vir die republiek geveg het en ~an ~obruk ~n d1e bervatting
1950. Die koukuskornitee maak dr. Van Zyl se vader.
beet --:- d1e me-lede v_an d1e as krygsgevangene in balling- ~an <lie ,galop te. oordryf. Daar
nou definitiewe voorstelle aan
.
.
. O.B., dJ~ Jede ~an omhggen~e skap weggevoer is na 'n verre IJSgroot. ~a?perhetd geopen~;mr,
die kabinet. Die sekretaris bet
DJC v~ors1tter, _mnr. J?u T01t, en van d1e pl.aashke ~ommando s. vreemde gebied van die Empire. maar netmg generaalskap.
'n insae in d ie voorstelle gebad bet gese dat d1e verJaardag- Hy het gese dat d1t tot dank- Hy is 'n man wat sy volk en sy
en by wil bier konstateer <lat t~;~nksie V8;n~d gehou word om b~arheid stem dat. daar o~al in Meester trou gedien het - as
WEER SO
.
as d.
.
geboo daaraan d1e repubhkemse vlam brandend d1e land nog Afnkaners 1s - sendeling en later as moderator
Waar daar verlede week wt
•e rhegterm_g
d r ede ou te hou wat tydens die simboliese al is hulle maar min - wat van die Sendingkerk. Na 'n be- I Li>nden berig is dat die Bl-itse
gegee e , n•eman r
s
t k
d'
b
t .
·Jl. ·
d.
brk ·
·
·
·
gehad bet om te kla nie. Intussen ossew~ re 1e ge oor eJaar geWJ 1g 1s om 1e repu. 1 emse diening van 40 jaar is hy vandag , rege~ng &~ pas aan die Ume.
t
d.
van d1e Ossewabrandwag - so vlam voortdurend aan d1e brand weer in die diens van die kerk regermg d1e besonderhede van
bl.y d 1e ver .cenwoor
. 1e
· Af n· te h ou· en me
· net bY gunst·1ge Ons het hom dikwels geboor as., d1e
· 1\fidde-Ooste-bevel
·
verstrek
D
.1gers van hoog opgev1am h et. D
d1e Bond
aktlef. . aar 1s 'n stape1 kanervo1k wou en w1·1 nog a Ity d ge1een th e d e me.
·
H Y b e t h oo f - kerkman. vanaand gaan ons bet, word dte
· volk van Smd·
.
afsknfte
Afrika. opnuut d aaraan hennner
·
. van
. . br1ewe wat, aan d.1e republ.1ek h'e. M aar h y k ry k om dt . , p·kk.
1 1e" Bass on van hom hoor' as volksman.
verske~e mJmst_ers en ~.V. s gc- dit nie. Wat binder dan? Dis Malmesbury, spesiaal wclkom
.
dat ons seuns onder Britse opskryf IS, en d1e voors1tter, dr. die partypolitiek wat die hinder- geheet, wat ten spyte van 'n
Eerw. Breedt bet begm de~r 1 perbevel sal moet veg in 'n voiGraf, het by twee geleenthede nis is. Daarom is die Ossewa- siekte van meer as vyf maande te ver~laar waarom hy oor d}e gen<le oorl~g - 'n opperbevel
ministers in die Unicgcbou gaan brandwag gebore om die repu- vanaand ook hier is met rep~bhek kan praat. . Spreker wie se ongelooflike onbevoegdspreek. In al die gevalle was die blikeinse ideaal voortdurend te krukke en al. Hy het hom krag het_ n ~val wat hy as JOng sen- heid en domme selftevredenheid
antwoord dat die beslis!ling nou dra, bokant die wisselinge van en gesondheid toegewens na- dehng 111 1906 ervaar het, toe · in die geskiedenis geboekstaaf
in die hande van die kabinet is. die partypolitiek, en om die Afri- mens sy talle O.B.-vriende.
(Vervolg op bls. 2, kol. 3.) j st:i.an.
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(Vervolg van bladsy 1, kolom 4 )

TEEN DIE STELSELNIE DAARBINNE

'n Kleurling met 'n tweedeklas- en die derde 'n Duitser, ens. is cinders se bewegings nog groreis kaartjie op 'n plattelandse nie.
tendeels deur die Engelse aan
stasietjie op die trein geklim
Tweedens, tcrwille van die bande gelc was, het talle Hensbet en tussen blankes wou gaan nasieskap. H oe nil ons dun ' n oppcrs Kaapland ingeval met
s it. Dit bet 'n bcle konsternasie na!>.ie opbou tl'rwyl ons s tul{kf' kollektelyste om geld te kollekDie vraag word dikwcls gestel hoe die ideaal van 'n afgeg~;e. Twee Engelssp:eke~- bly van ander nasies in E uropa. teer vir bulle - die ,.bittercinders" - wat nou weer 'n b<':
des wat saam met spr. m d1e
partystelsellose repubhek ve rkry kan word, soms ook deur kompartement was het vir meVRAAGSTUKKE
gin mocs maak!
mense wat die begrippc ,stem" e n ,.party" met mekaar 1 kaar gese: . That's what we have
Dcrdens, terwillc van ons
verwar en gevolglik mecn dat daar vir en in ' n rcpubliek to thank the missionaries for." vraagstukke. On<> vraagstukke
Spr. het ook aangebaal van
sonder die partystelsel nooit gestem kan of sal word nie. Daaroor kan spr. nie swyg nie, is Suid-Afrikaanse vraagstukke. die geval in die krygsgevangeneDit is natuurlik verkeerd. Die wese van die partystelsel Ie en hy het vir bulle gese: ,.Nee, Die Britse a r beiders e n die kamp in Indii.; waar hy w~"'·
nie in die stem (verkiesing) of selfs in die bestaan van 'n ons het dit te danke aan die Britse parlt>mt>ntslede begryp Daar ?et 'n aantal Bocre .n
politieke organisasie 'n.ie. Dit le in die aard van die politieke Union Jack." Hierdil.' geval il- tlaar niks va n ni t>. Dis ons eit> Memone opgest~l om aan d;:
·
· en d'1e p 1ek wat d aaraan de ur die parlemcntere
•
lustrccr 'n rede waarom daar unit>k c >raagstukkt>. Dat menst'l Enge_Ise b ower
voor m
te me
.e
orgamsaslC
n held
d
oor dil.' republiek gepraat moet soo'> Scott praat M>Os hulle praat waarm . u e on erneem o
.
konstitusie toegeken word.
word
en rt>deneer s oos bulle redeneer, all~en die eed van t~ou. aan du."
Die party wor d naamlik aanvaar as 'n gevolmagtigde
Spr wil oor die republiek i'> omdat hulle bebep is met Br•tse kroo~ af te le me, m~r
lk
praat omdat hy in die republiek d ie "'eda.,...~ dat on-. ' n s tuk va n selfs om d•e wapens teen dte
.
agent van d 1e vo om as uitvoerende g esag te regeer sowe J gebor<• is. Sy voorgeslagte is oor'><'e
"' is."'""'
B oere t e ve ld c op t e ne em a<> om die , ·olk by daard ie uitYoerende ge<;ag t e verteen.
.
op voorwaarde dat bulle vollc' n teen s trydighe id wat in ewewig g ebou word daar geborc, hy is. daar o~geVlcrdens, terwtllc daarvan dat uitrusting rantsocn 10/ - per
woordig voed. Hy ken net d1c Rcpubhek. ons onsself moct wees En dan d
d'
d.' b ·t
t
sleg~ deur die a.anvaarding ' 'an die b est aan van ' n al t er- Hy ken geen andcr volkslied is ons 'n republiek · As ons ag, enH ~t1 va~k 1e b u~ o~ n a tiewe party w a t om die agentskai• m eeding.
as: Kent gy dat volk vol bel- voorouers die land sk~ongemaak I va~gh 11 u ef ma k ers Se egi er
denmocd. Hy ken geen ander het as ons geslag dit opbou en ~e . u d~ a hger~t e~. b 0 ~7 g<'
W aar andcr demokratiese stelsels die ewe\\ig tussen vlag as die Republikeinsl.' vlag as 'ons land d ie cnigste is ~at 1 et tn •e osp a
ers c.
regeringsgesag en volksgesag probeer handhaaf deur 'n dui- nie.
ons het, waarom dan nie onsTen slotte bet spr. die vraag
1
delike skeiding tussen regering en volksverteenwoordiging
OPGE OFFEU
self wces nie? _ waarom dan gestel: Wat van die toekoms?
op 'n grondslag van gelyktydigheid, soek die p a rtystelscl
nie •n republiek wees nie?
1 \ViJ ons die prys vir die Repu·
·
be
t
k
t
t
rt
t
lk
Spr.
praat
oor
die
Republiek
di e eweWig m
ur rna ery ussen wee pa ye wa e
op
bllt>k betaal, dan moet ons gesy beurt vir 'n termyn absolute beheer oor sowel die uit- omdat hy die wapen opgeneem
, VERTROUE
trou wees. Getrouheid - ten
het daarvoor, stukkend geskiet
voerende as die w etgewende gesag uitoefen.
is daarvoor, in die tronk gesit
Spr. het die vraag gestel: Kan 1 spyt~> van die opoff('ringe wat
het daarvoor en die voorreg ge- ons ons volk vertrou In verband ge~H.. mag word - dit is wa t
had bet om as banneling weg- met die verkryging van 'n Re- no<lig is om di~> R t>pnblit>k ~
PROGRMI TE&V PROGRAM
publiek! Dis nie 'n aangename kr~
gestuur te word daarvoor na vraag om te stel nie, maar die
Dit bring m ee dat die politieke party nie bes taan t e r Indii~ waar hy en sy makkers historiest• waarheid dwing daar- ,
HOOP
00\'0rdering van ' n bepaalde a s p ek van die openbare l ewe in 'n fort gesit het, met mure
Spr. het gese: Ek is al 70
aileen nie, maar dat hy die b eJe linie Yan , ·olk..,bedrywig heid ron d om h u II e en s1egs d .te bl ou toe.
lug bokant bulle.
I n Oktobcr 1899 is die proklajaar. Wie weet . . . miskien
d
moet ek. Langs die. s trewe n a ' n r epubliek , m oet b y ook
Toe vrede gesluit is op 31 masic uitgevaardig dat die Re. . . beleef ek nog die Repus~ stan d punt t en ops tgte va~ kle ursak e, onderwys, b emar- Mei 1902 en die Vrystaat en publiek in gevaar is en dat die
bliek.
king, n ywerhede, bos bou, paa1e, wa t e rskem as, e ns., ens ., stel, Transvaal hul vr1heid ingeskiet burgers opgeroep word.
'n
.
en wei - terwille van die gladde w erking van die s tels el het was in daardie fort 'n ge- Groot skare het op die MarkMnr. J.d~· Malan hdet. d te ~e' wat mens wie weet waar P 1em
· op D ewe tsd orp b ymekaar hoor sek t1cpe waar ermg
b ) ' wyse van t eens telling t o t di e , program" van di e ween
B Uitdt
ander, meedingende party. Vandaar die beg rip ,.opposisie- kon hoor en wat in 'n gekerm g~kom. Daar het ·~ burger ~P ~~~P~~~oo/~~r~iee~~~~ke ~~rparty" wat s y e ie a llesomvattende Iys va n s tandpunte I weggesterf b<'t Toe het Johan- dle marktafel gekhm met d•e
h d
d' b d
·
·
Vrystaatse vlag in sy hand en reg ge a om 1e e1y en1s van
aankondig wat ' 'an die van die a nde r v erskil.
ncs Celliers, afstammeling van
.
. .
'
' n republlkeinse oud-stryder te
die Voortrekkerleie r Sarel Cel- by roep 01t: ,.H 1erd1e vlag gaan
.
.
.
Deurdat die partystelsel die volk se reg op eie verteen - 1.
d' b
b ' k
ek op Tafelberg se kruin steek" boor. D•t was mspl rerend. Hy
. .
.
.
.
.
1ers, 1e urgers yme aar ge· wil die spr toebid dat hy die
woord1gmg mgerUJI het VIr die reg op 'n keuse tussen twee roep. Die Republikeinse vlag 1Die skare juig. Spr. . se vader
. ·
agente wat al sy funksies op politieke gebied moet behartig is na vore gebring •n graf is waarsku teen grootpratery, maar gesodndhed1~ mag beho ~1kinom nog
•
ty en oppoSISi
. . epa r t y aannt II e n d e ond er- gedolwe en daarin die
' Vierkle1,1r sy. waarskuwing vind nie byval sy
eenidcaal
ag lC
t g van
vonn r eg ermgspar
te verwesen
sien
dele va n dieselfde m asjien. Deur die een t een die ander begrawe. Praat van smart en me.
.
·
te v eg boo bulle n e t die s telsel in w e rking. En daarom is trane
Toe het Celllers _Nege ma~nde lat~r sit d!l~r- l Aan komdt. en mev. Du Toit
• onsmmg
'.
• om te m een dat ons 1deaal
•
" · " 0 ns ) ~"
' h om h •er
'
· me
·
dit
van ' n nuwe stelsel gcs.,.
" ,eg, d1e burger m 'n Bntse offtster WI·1 h Y b ar tl'k
• e d ank b e t u1g,
•
·
•
maa r ons gaan terug na. Suid- sc kantoor waar hy help om De aileen vir die t errein en d ie
oOit ::r~~tkan ~ord ~eur by ee~ ~·a~l~e besta~nd~ prrtye Afrika. Die dag <;al kom wnn- Wet vas te keer! Spr. se vader heerlikc braaivleis nie, maar
aadin
s w - JY wor maar n e n emere on e r ee van nef'r by w~r sal ops taa n.,.
het tot die end geveg vir die boweal vir die gasvrye gees wat
e s te1se1·
Dit was die eerste woord van Republiek. Dis nie die prntf'r altyd op Houtbaai beers.
hoop en inspirasi<' wat gespreek nil', maar dil'\ ~ader na. wie die
TE&"< STELSEL
is.
volk moet op!>.Wn.
Die verrigtinge is afgesluit
toe die gchoor uit volle bors
Maar indien 'n bestaande party sou aankondig dat h y
TERUGKEER
, BITTE RE IN DER"
Die Stem van Suid-Afrlka geNa die oorlog, toe die bitter- sing het.
T erug o~ d .~e ~1aas ·tn D ewe t shom aan h ierdie parlemente re spel ontt rek en nie m eer
teen d ie ander party gaan veg nie, maar teen die s tels el dorp se dtstr•k •s. a lies verwo~s
self sodat hy in pl aas van die vereiste allesomvatfende en v~rbr~nd g~vmd. ?P. dlC
,
.
.,
.
dorp 1s d1e Afr1kanerprms1paal
.,progra~ van beg~nsels net met die enkele punt van staats- van die skool opsy gestoot en
hervormmg kom, dan verande~ hy van wese, en kan hy •n Engcls-ecntalige in sy plek
Deur Sybrand
aanspraak maak op ondersteunmg.
aangestel. Die magistraat en
.
1. : d •
·
·
,
,
I
die
polisie
was
die
Engelse
solD Je gesJUe ems b1ed 111e n voorbeeld waar n b estaa nde date En onder die konstabels Grootraad <'ll Laertrek J d~t hy sy e~nheid kan terugvmd deur d1e beoefening van
party s o 'n w esens verande ring onde rgaan b et nie. Dit bied was · die naturellesoldate wat
s legs \ 'OOrbeelde van nuwe organisa~ies of bewegings wat die Bocrevroue en -kinders van .Eerskomende Vrydag vergad~r die volkspolitiek in teenstelling
d1e Grootraad en. ~atcrdag d~e met die partypolitiek. Hy mp.g
die stryd t een die partyst els el aangebind en s uksesvol die plase weggevoer het.
Lacrtrek van offlSICre ~an dte 1derhalwe nooit 'n aanhangsel
beeindig b et. Die enigste ander metode was die kortpad. van
Dit is om hierdie uinge waar- Ossewabrandwag. Op die ver- van 'n politiekc party word nie.
'n staatsgreep - meestal deur die leer - soos ons dit in om spr. oor die Republiek kan gaderings sal die verantwoordePortugal, Spanje en miskien nou in Egipte aanskou bet. In praat.
like offisiere die Ossewabrand- 11ero'iese Organi.sasie
Frankryk is daar op die oomblik 'n nuwc proefneming aan
Voortgaande bet spr. die dinge wag se houding insake die
.
. ,
..
.
bedanking
van sy voormalige
Dte O.B. 1s n her01ese orgamd ie gang wat miskien 'n eiesoortige bevryding uit die party- genocm wat bulle dt>styds bemoedig het.
leier, dr. .J. F . .J. van Rensburg, s~ie wa~ n~it mag toeg~ aan
stelsel kan oplewer. 'n Onbekende mannetjie bet sonder
Barry Hertzog en Abraham moet bepaal en daaruitvloeiende j dte ve~le•deb~eid ':an d~e openige organisasie agter hom 'n regstreekse beroep op die F ischer het die burgers op De- die tockoms van di<' O.B. moct por~umsme me. Vt~ du1sende
volk bo-oor die koppe van die partye gcdoen, nadat die wetsdorp
bymekaar
gerocp. vasstel en bes moontlik beslis.
Afnkaners beteken d1e Ossewapresident hom met d ie r egering belas het. Hy kon dit egtcr Hulle bet die agtien myl na die
Die besluite wat daar geneem brandwag 'n beweging wat enda ileen regkr y nadat die partyc mekaar onderling so vasge- dorp afgestap, want bulle bet sal word sal ongetwyfeld bepaal ult vir s~ beginsel~ sal veg .
woel bet dat nie een meer kon regeer nie. Oor bierdie niks gehad nie. Maar daar bet word op grond van die O.B . se ongeag d1e opoffen~gs wat d1e
interessante ontwikkeling sal ons in 'n volgende uitgawe Hertzog vir bulle gese: Mense, beginsels en aanvaarde rocping s~ryd mag. verg. D1e O.B. mag
meer breedvoerig uitwei.
moenie moedeloos wees nle. sowel as met inagneming van die me sy begmsels prysgee of verDaar sal weer 'n son opkom praktiesc omstandigbede wat saak o~ homs~lf tc !ta~ handIntussen kan ons volstaan met te beklemtoon dat die wat 'n beter dag vir ons volk tans bestaan. Ek wil niks meer haaf me; as dtt nod•g lS moct
se oor , wat gedocn moct word by selfs gewil.lig WC<'S om on~er
partystelsel allecn van buite aangetas kan word. Daar 1sal aankondig
nie. Maar ek wil tog •n paar te gaan terWllle van sy begmmoet 'n organisasie kom wat baie duidelik die keuse van
KAAPSE 0 1\' TWAKING
dinge noem wat nie gedocn mag sets.
.
stelsel teenoor stelsel aan die volk voorbou, en nie van
\Vat die Vrystaters vera.l be- word nie:
Omdat d1e Ossewabrandwag
partyprogram t eenoor party progrnm nie. So 'n organisasie moedig bet was die feit dat die
daardie historiese kontinuiteit
kan deelneem aan 'n gewone verhlesing sonder d at by Kaaplanders begin bet om Dinis, nl. die strydende kern wat
Mag
Homsel
f
Nie
daardeur 'n politieke party word, want hy beveg nie pro- ·gaansfeeste te hou op 16 Desemoor geslagte been dio selflose
·v erloen
stryd van die volk gevoer bet,
gramme - waardcur hy die stelsel juis in werking hou ber. Bulle h<'t gevoel dat die
Die O.B. mag homself rue ver- mag die Ossewabrandwag nooit
nie, maar hy beveg die stelsel. By 'n eventuele oorwinning Afrikaners minstens een punt
gaan sit by nie as regering binne die stelsel nie, maar is sy gevind het waarom die volk Ioen nie. Die O.B. is 'n repu- ondergaan nie.
Terwille van die pHitelt van die
blikeinse en 'n hervormingsbeeerste en enigste taak om die rcgeringstelscl te hervorm. weer saamgetrek het.
Later is selfbcstuur verkry en weging. Dit moct by bly. Die kameraadskap wat in die OsseDaar bestaan sonder twyfel 'n magtigc onderstroom het die skoolstryd ontvlam wat O.B. bet gekom as strydorga- wabrandwag opgebou is mag
by die volk vandag wat innerlik met die partypolitiek die Afrikaners weer verenig hct nisasie teen die gevestigde be- nie toegelaat word dat daar in
lange wat die volk vcrhinder die bcweging getwis word nie.
gebreek bet. Hier die stroom sal ste rker word namate die in stryd.
.
,.Ek is my brocr se hocder."
partye se verwoestingswerk groter en dieper afmetings aan- 1 Ver;olgens he~ spr. d•e .vraag om sy bcstemming te bereik.
Dit
mag o.lmal vergcet, maar nie
Hy
mag
nooit
'n
handlanger
van
neem, soos ons dit in die jongste tyd aanskou. Hierdie gestel. Waarom ~ Repubhek?
die Ossewabrandwag nie.
dit •
.~
E :rstens, terwtllc van een- gevestigde bclange word nic.
'd
1
t
ek
I
1
mense moe g ons o 1 eer w o..., maar on s sa
m e reg ..... , held. Sodat alma! in die suidDie O.B. mag nie sy roeping
Die Osscwabrandwag mag nie
nie as o ns, wat bierdie dinge die soiwerste s ien, weer induik hock van Afrika Afrikaners kan versaak nie. Die O.B. is ge- die eerlikc en ongeveinsde Afriin die partypolitieke plas n et weens die a f wesi g b eid van wee;;, en die een nJe 'n Hollan- rocpe om die volk te leer dat kaners wat hul laaste hoop in
..;o 'n s.aambindende b eweging op die huidige oomblik.
dcr, d ie ander ' n Engelsman, politieke partye hom verdeel e n hom gcvestig het teleurstcl nie
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HOUDING TEENOOR
.·N.P.-MAATREELS
l\1nr . H. P. Grobbelaar, Pk.
\Villiston, skryf:
Ek wil graag aan u ·~ paar
vrae stcl en ek hoop u sal my
daarop volledig antwoord. . Ek
lees in elke uitgawc van u blad
hoc u die partypolitiek, die regering en sy hoofleier kritiscer.
Sal u asseblief vir my se of u
die volgende werke of wettc
goed- of afkeur: Groepsgebiedewetgewing, apartheifulmaatreiHs,
gemengde huwelikewetgewi.Jig,
ontugwetgcwing, burgerskapwet
(wat van ons elkeen 'n Unieburger maak sonder om 'n Britse'
onderdaan te wees), en die wctgewing op die onderdrukking
van die kommunlsme.
V erd Ul'd elik asse bl'1ef .m d"1en
u die wetgewing nie goedkeur
. wat u b eoog VIr
· d'1e bl ank e n1e,
dom in Suid-Afrika, en se my
asseblief wat bet die O.B. in die
.
b t
·
e If Jaar van sy es aan meer en
.
S
'd
Af
'k
beter vtr
u1 - rt a en a·1e
volk .,.edoen as die N.P. in vier
·
"'a b . d Nee
0 B
Jaar
· vd n ew1n . d , myt . .-t
vr1en e en a 11e 1an geno e wa
S . d Af 'k
~ st
t
Ul n a eers
e1 ens rewe
na 'n republiek, los daardie gctwis en staan saa~ en vernietig
imperialisme en die Blikfakkels.
Ons vaderland is te dierbaar en

•!ri _ O_ D_ O_ O_ I _ O_ I _ D_ O_ ••• l

Empire-l{onferensie
Oorheers Aile Sake
In Londen

fsoos Ons Lesersll
1 Dit Sien i

·=·- 0- I_I_CI _D
_O
_O
_D
_O
_·:·

geen eerlike Afrikaner sal hom
met sulke metodes vereenselwig altans so het bulle dit aan ons
nie. Kom Afrikaners, staan .saam uitbasufn toe bulle nog oppoen red Suid-Afrika en hou hom sisie was -om weg te breek van
die Britse stelsel is hulle nou na
blank.
Ek hoop u publiseer my brief byna vyf jaar so Brits dat daar
en die antwoorde op elke vraag. reeds besluit is om ons seuns
(Die maatreels op groepsge- ~ op te offer aan Baal, naamlik
biede, bloedvermenging, burger- om Britse belange te gaan help
skap en kommunisme keur Die verdcdig indien oorlog uitbreek.
O.B. nie net goed nie, maar bet
Waarom maak die regering
ons ook by die verskillende ge- so? Is die republiek dan nie
leenthede aangeprys en verdedig binne bulle bereik nie? Het ons
waar nodig. Die oor apartheid bulle dan nie om die rede aan
het ons met voorbehoud ver- 1 bewind geplaas nie? So vra
welkom. Ons bet naamlik daarop iemand my nou die dag.
1
gewys dat hierdie maatre'l:H nie
My antwoord was, ja, maar
.die wortel van die kleurvraag- bulle het nie by bulle beloftes
stuk raak nie en dat 'n eensydige gebly om weg te breck van die
toepassing van 'n apartheids- Britse Empire met sy verdelenle
.
.,
.
.
odd 1
·· D
beletd soos d1e op diC treme, g
e ose partystel~el me. aarwaar blankes nog
toegelaat
word
om,
omdat
God
me
sonde
kan
.
.
.
om tus~en me-blankes . te ry, , duld me en dte partystalsel
maar me _l!.n~ersom me,. net , waaraan hulle n_ou so glo ~n
verset by d1e me-blankes mtlok. vaskleef 'n vloek IS, sal hulle me
.
.
.
.
Maar bowe-al. b et ons bekl em - d1e repubhek brmg .me. ,
too~ dat dae kleur vraagstuk
Ons moet ook ~1e sknk as
nooat duursaam opgelos k on mense en vera! leiCrs wat eers
· pa r ty- so vung
· op d'1e regte pad was,
w ord d eur mt' dde1 van die
l' t' k
t
·
d
·
d
·
·
..
p o 1 te e s e1se1 m e, om at bier- af waal na d1c gemakl!ke bree
die stelsel 'n opposisie ver eis wie weg nie; bulle sal ook nes die
se plig dit is om e lke regerings- andcr in die verlede niks langs
m aatreel t e opponeer , en <lat as daardie weg bercik nie.
Laat ons op die smal weg van
gevolg van hierdie gedwon ge en
nmptlike opposisieskap die ver- die Christen bly; laat ons O.B.bouding tussen blanke e n nie - blad voortgaan om die waarheid
bla nke b y die d ag v er sleg. En ann ons volk te verkondig.
verder dat alle maatreels van
Ek put meer uit die O.B,-blad
GEKLASSIFlSEERDE die regering uiteindelik weer as uit al die ander koerante
om ver g>ewerp k a n w ord deur saam, omdat by nan my die
ADVERTENSIES
die
, alternatiewe
regerin g" waarheid vertel en sy strewe
w aarvoor die partystelsel v oor- eerlik en opreg is.
T A1UEF:
So geagte mede-republikeine,
s iening m nak , en wat, volgen s
Bldalloudellke K~ewtnp :
( Verlowtng, b.uwellk,
geboorte,
die Britse en on s eie p arty- ek vra u laat ons nie m·e deatertgeval, ID memoriam, gelukwenpolitieke geskiedenis na elke pligtig wees aan die verloening
aiDg, ens.) 1d. per woord; minimum
2/6 per pluiDg. Voorultbetaalbaar.
d erde verkiesing gebeur. 1\let van ons ideaal, waarvoor ses-enVIr herllallnga 25 peraent afalag.
ander woor de: die mooi en goeie twintig duisend vroue en kinders
m aatreel s van die Nasionale omgekom bet in die konsentrallalldelsa4v-.Jea:
~rate plu lug 24. per woord. VIr
Party bet n et betek enis solank siekampe van die Britse Empire,
b.erhalfnga 2:1 persent atalag.
b y nan bewin d bly, e n die aard die moeder van die partystelsel.
van d ie stelsel is so dat b y nie
Laat ons aanhou stry; miskien
IAtekea.~re ld cop ,.Die O.B." (vera!Qon weeklllu): 12/6 per j a&r ot
vir altyd ann bewind kan bly is ons veywording nader as wat
ll/3 per 8 maaude. Voorultbetaalb&&r. Stuur advertenlllegeld, beetelnie. Wat die O.B . dus in die elf ons dink. Want wereldomstanliDP en IDtek engeld na VOOBSIAO
jaar van sy bestaan gedoen het, dighedc kan skielik so verander
(]U)JIIS,) BEI'EBK, Poabua UU,
IIAAPSTAD,
was om die volk se oe vir hierdie dat dit vir die partypolitiek so
waarheid te probeer oopmaak. warm word dat bulle geen ander
As by nie daarin geslaag bet keuse het as om te trap nie.
of nog sal slaag nie, sal die Oornag kan ons ou volkie misKE~NISGEWING
wetgewing van die Na.sionale kien wakker skrik en dan is dit
Aan ~rade en vriende wll ons
Party nie net tevergeefs gewees klaarpraat met partypolitiek. Ek
~ bekend maak dat 0118 •n n uwe
het nie, maar miskien nog een- bejammer bulle wat die kans
teekamer ID Du Toltskloot goopen
bet. Aile 8001'te ververs1Dg8, a !!()Ok
dag
soos 'n klip uit 'n onbeholpe gehad bet om weg te breek van
et~ Is verkr)'paar.
die Empire en d it nie gedoen bet
1\lNR . EN MEV. MOLLER. I I hand op ons eie kop n eerval.
Wat die republiek betref: Dit nie, want, onthou, God regeer.
20/8/2B
h elp nie om Britse onderda anskap af te sk a f m aar aan die
MEUBELS
ander kant steed s meer EmpireMEUBELS.-Beter Meubela teen btlllker pryae. • Babawaentj!es, atootkarre- konfer en sies t e hou waa r Suid tjlee, drlewlele, Uuoleuma, tapyte , ens., Afrika op militere en ekonomiese
oolt altyd In voorraad. Geen katalogus.
Meld waariD u belaugstel. - VISSER- gebied ste wiger a.an Britta nje
KEUBE LS, Langs vaat 11&, Kaaps tad. vasgekoppel word nie. - Red .)
3/12/11

I

BLADSY DRIE

So belan grik beskou die B ritse
r egering die aan staande E mpirekonfer en sie in November dat
b y sy minister van f ina n sies
nie een s n a die ver gader ing van
die Intern asionale 1\l on eter e
F onds op 8 Sep tember in Mexico
City stuur nie. J:tit sal die eerst e
k eer wa s dat b y nie tlie belan gr ik e v·er gad ering sal bywoon nie
(die U nie word daar w ei d eur

~~.ster

H a ,•enga

vir die Empire-konferensie van
eerste ministers. Hierdie werk
word so bela ngrik geag dat a lle
m inisters wat daarby betrokke
is, aan gese is om vanaf Septem ber in Londen te bly, hoewel
die k oitferen sie eers teen 25
N ovember sal plaasvi nd.
Daar word reeds druk gewerk
aan die planne in Londen.

verteenwoor- ~

I n Londen word verklaar dat
die lede van die Fonds Brittanje '
se posisie wei sal begryp. Sy
minister m9et hom besig hou
met voorbereiding van planne

·

Vervolgde ]ode
Besteel deur
Rasgenote
£250,000 van geld wat bestem

was vir vergoeding aan Jode
wat tydens die oorlog in Duitsland vervolg is, is deur 'n paar
Joodse leiers in Wes-Duitsland
vir bulself toegeeien. Hulle is
verlede week deur 'n Duitse
h of gevonnis tot verskillende
termyne van tronkstraf. Een
van bulle is die hoogste Joodse
amptenaar in Wes-Duitsland,
Philip Auerbach, wat in bevel
van die B eierse skadevergoedingskantoor was. Hy is tot
2~ jaar tronkstraf veroordeel, en
hoofrabbi
Aaron
Ohrenstein
tot een jaar.
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Oil is in tyd van nood
dat 'n mens na jou eie
mense soek . ..
Oil is in tyd van nood
dat 'n mens jou eie mense
vind - by Sanlam
Maak voorsorg vir uitko ms b y SANLAM

2*<

Bete.. Tabak*

II

maak Beta.. Siguette·

Siekte se Aard
Verskil Volgens
Land

RADIO
LOUW EN LOU\V, dle Beroemde
Radlo-IDgen!eura, Stulew~, Parow,
verkoop en berate! Radlo'a en Elektrteae
Toeate11e. Geregtatreerde Elektrielte!ta·
aannemera.

FOOD 11·8435.

RORLOSIES EN BRILLE

Versuim Plig
om Republiek
te Bring

R. I . STEYN, De VIIUer81tTaat 17,
v- , JLP.-VIr b.orloales en brUle.
Verkoop en repareer. Pereoonli~i i~:K 1 ~lnr. D. F .
9
dag.
skryf:

GRYSRARE
GBYSBARE berate!, ektltera verwycler, ha.regroei bevorder, jong voorkoms
verseker, d!t waarbo'rg GRYSJIAARWONDEB, die Jongste kll.D1Imatlge
wtreldwonder haar- en kopvelvoed.lngsmiddel u. Skadeloos, kleuratotvry, Gf·
per bottel, geld m"t beatelllng. BOEREGENEES!IUDDELS.
Poabua
U72,
.lollaDDeallurJ.
Cl/9/•9
~ •
~Man~ biD.De een m&.and
tot -tuurllke kleur benltel of geld
t.ena& ny van kleuratof.
Bevorder
bafter'Oet. Vet'WJ'der llltilfera. 5/6 per
bott.el. ponry. Koatant met bestelllng.
Die Boerew- . Poe-. ,1111, hhaanea-blll'lrGU/11/50

MEDISYNE
Verwyder dle wortel van u kwaal ot
alelrte en bentel u regmatjge erfenla
GSSONDHEID. One beeklk oor die
mlddela en bebluldel alle slekt.es. Skryt,
tnligtl.Dg gratis. BOEREGENEESMIDDELS, P08bw •:on. lohaaneebUJ'lt.
Al/9/.9
~"'EKTES

aies

verm:y

en Kwale ftl'tlan! Operaen g~dheht herstel.

Waarom dan sal u Ianger ly? Skryf,
meld besonderbede, raadpleeg Die Boerevrow, Peabas ,GG&, .JebamteebDJ'tr.
(Nr. 2)1/9/49

d e Swart, W or cester,

Wat ookal mag gebeur een
ding staan vas: die wat in
opregtheid kan se ons bet
Christus aan ons kant, bulle
gaan uiteindelik oorwin. Dit is
wat ons in die O.B. wat nie die
partypolitiek wil volg nie, so
sekcr kan verwag.
Ek persoonlik glo dat dit nie
die wil van God is dat ons ons
vryheid langs die weg van die
partystelsel gaan kry nie, omdat
partypolitiek te goddeloos en
sondig is. Daarom ook bet ons
vrome voorgeslag in die' republieke wetgewing ingebring om
partypolitiek uit hul regerings
uit te hou.
Ek glo ook dat die Malanregering nooit 'n republiek gaan
bring nie, die bewyse is reeds
daar; bulle is byna vyf jaar aan
bewind en is nou verder van 'n
republiek as ooit.
Hoewel dit bulle strewe was-

,

Die nard van kankcr verskil
in verskillende Jande, volgen·s
'n verslag wat voorgeH~ is aan
'n vereniging wat 'n studie maak
van die verband tussen siektes
en omgewing.
Dit blyk dat maagkanker
minder in Brittanje voorkom as
in Europa en longkanker glad
nie voorkom in Y.sland en Korea
nie. Kanker van die lewer is
meer algemeen in Suid-Afrika,
Agter-Indie, Indie, Maleia, Indonesie en die Philippyne as in
die res van die wereld en kanker
in die tong kom baie voor in
sekere Indiese gemeenskappe.
Daar word gemeen dat aardrykskundige faktore 'n belangrike rol kan speel in die verspreiding van siekte.

mman·oo
Said-Af..ika se

~
BMoek ona Tak In die WandelGroote Kerk-gebou. vir
Radio'a, Elektriese T oeetelle en
Meobela. Skryf aan on • POfl.o
bMtellinpafdeliD&', P bU Morkel,
Poabus nn, ltaapst:a.d.

ranr,

*

siga..et

Di e Vervaardigers van Kommando is die grootste verbruikers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak.
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SAA VER W N:
ANNA PAUKER

' RO
LOT

BRITTANJE SPEEL

MIDDELMA

T

I{APITA

Brittanje het ~eld aan die Unic ~eleen \\at h~ \an
Toe Oj) H l\14•i 19:>2 An na Pauker, eer..te mi u i~h·r ·Hm Roemt·n ic,
b y die herdenking van dit• 75~t e jaarfec-. H m d i4• onafhanklikheid nm t\nwril<a geiPPn ht>t, en aan~esien hy nou net ~ehl 'ir
n·rth·d igin~ van Amerika onh"ang. sal hy nic nwer ~eld
l{oem en if' 'n vrierull'ikaplike telegr am na l\Io ..kou l'i tuur - anh~oord \Vi... ann
Suid-Afrika kan leen n ie, hc-t professor F. W. l'aish,
jin ~k i : .. Uie Vt·yh<'id kmn van die O o ste ."
\an I.onden, in 'n per~onderhoud ,·crklaar tydens 'n besoek
Anna is hl y m aar die l{omeense r elu•ll'i4' ~enental Da m a~n eanu a nt- ann die Unie. Suid-~·\Jrika sal nou c-Iders moet ..,oek vir
~oord m et die ophlasing ~·an ' n eersterangl'ie hrug ~at die land Sieben· lm J)itual en r egstreeks by Amerika a.anklOJ), het h y ~ese.
hiirgen met die hoof!'> tad Bukarest verhind. Die rchel se gener aal Dragalin t ' it \\ at h it'rclie Brit.,e p r of!''-- in diP gcvnl van lokomotiewe
'erkla nr, bh·k dit d nt vir ons spoorwt·•'·
laat deur ont(>loffings twee steenkool myne nahy Petros;;ani buite ~erking -.or
I.o ndt•n n ie net die midd E'l man
HiC'rdle lOC'stand sal q;ter nie
raak. Die rehd ..e generaal Giorg('seu laat d it• ol icpypr. wat van [:»IO<•l'iti ua van o n., h a ndel in produli te is verhelp
knn word deur net
~oo oos h,\ 'ir baie jare wa., t oe Jenings reg:;treeks in .-\merika
Odesl'ia lei. O}l df'ie plekke uitmekaar dt·y f.
Op 10 1\lei onderteken Anna Pauk('t' haie doodvonnisse maar sy ~ t' ('l M' lf" bolter uit DenenJark e de ur tc sock nie. D it i'> nod ig dat
midd cl \an Londe n na S uid- Suid-Afrika h om h t>eltemal loo;
nie dat haat· eie doodvonnis ook reeds ge ... k ry~t> i!'> en vir die handt<'kening Arrika
n1oe~> kom nie, m a a r da t wot>l va n die Brit.,e ek onomil'l
van Malenkof gcreed le n ie.
b y ook ' n winsgewende midd t>l- t'n die ekonomiese E mpireI n di<' lanste dae van M ei
kritiS<'<'r ,Senntea", ampt elik e
k oer ant van die Kommunistiese
P a r ty. die r<'gering Pauker met
woo rde wat tot nou nog ni e
teen oor regeringsl<'de gebruik is
nie. D ie aanval van die koerant

van die nasionale vergadering
van die parlement ~ord Ghcorg hiu-Dej tot eerste minlstC'r
verkies. Anna v<'rlaat d ie vergadering son der om 'n woor d
te se. Sy pro beer om met W.isjinski in d ie Kremlin te!C' fo n ies in

I

verdoem to<' die party hom as
'n F r oskiliet aangckla hc·l. Sy
skei van hom. 'n Paar jaar later
sterf hy in die k<'ldcrs van die
R ussiese T sekeka.
:As opperbevelhcbber ·van die
vryheidslecr maak sy 'n ~uper-

~~~~~~~t;i~i~~~ ·c:·:-~:~~::~~~::]; £3l~~~~~:.~1:~~;?:J~
1

An na Pauker van afwyki ng. van
ogies-knip met die Kapitalisme
en van verraad lC'enoor die volk
beskuldig. Hy eis dat Anna
P auker, Vasile L uca, minister
finansies
en
minist<'r
van
GeorgC' ..cu uit die party gestoot
moet word.
Op 30 1\Iei vergader die
o;entrale komitee van die Roemeense Kommunist e-party en
besluit dat Anna. P a u ker, Vasile
L uca en P. Georgescu van a!
hul ampte, in die party en di<'
polietburo onthef moet word.
AFGESIT
Op 2 Junie

aanraking tC' kom, m aar kry
geen v<'rbinding nie. K waad e n
bang vcrlaat .;y nie haar huis
nie.
Anna Pauker die rooi tsaar
van Roemeniii, dink oor h aar
VC'rlede na. Sy was tog ecn van
die gc•trouste volgelinge van die
K remlin. Sy het 'n Roemeense
rooi vryheidsleiir opgebou en
teen Hitler geveg. O p die DonauKonfercnsie Juister Wisjinski
net na. haar en behandel a.lle
and<'r vertcenwoordigers met
minagting. By d ie K ominformkonferensie in B elgrado bel<'ef
sy haar grootste triomf in haar
by gelccntheid politieke loopbaan ; sy is die
aartsvyand van Tito.
80 AI.:\IAL VERHEWE

Neergestorte
Piering sou
Russies wees

' n Russiese ,.Yiicend e pil'ring",
v olledig m et 46 m otor e, i., o p die
€'ila nd 8 pitsber g€'n g.r.vi ncl deur
' n X oorse \W t.,.n sk aplike.
Die W€'tf'n'< k aplikc, d r. Nor~f.'l,
i-. 'n vuurpyl-df'slumtligt•. H y
,·ertt'l clat dit• \ lil'gtuig r €'w<agtig
,groot is.
Die ,piering" h et 1:'10 'n n oocllanciing op sp.tsherge n gedoeiL
I n 'n artikl'l in cUe t~·d,..krir
D l'r l<'liegt'r, wnt in l\ftinchen ,
Duitslnnd, uitgt•gt~ word, gee
d r. \ \'ald t>mar Reck met'r besondf.'rhNl t• oor X orst'l se vond<;.
1\'or sl'l kon g lo '<II'J."S aa n die
Russies€' in.,tru ml'nt e a flei da t
di e t'ienaardi ge ma.,jit'n
S owjet- oori'> ))ron g i".

Sy dink oor a! die ander bekendc vrouens van die party.
\\'at wu!> d ie Kolo ntt>y la ng,
Anna? niks anders nie as 'n
.. Apparatschik" 'n gcsant in
Swede.
\ Vat was die Pas.,ionam '? niks
andcrs nie as 'n Spaanse vrou
met 'n gewecr in haar hand wnt
kcrke en paleise aan die brand
gestcek bet nie.
\\ at was H f'rta Kuu'iilll'n, die
Jeidster van dle Kommunistiese
Party in Finland?, tc k lein om
met Anna te vergelyk.
~laar sy, Anna Paukc•r, sy was
die sentrale vrouPJike pc•rsoon
van \Vereldkommunismc•. Niemand kon haar aan ywer vir die
Kommunisme oortref nie.

Ondeninding 'an kleurverhoudinge in Brittanje leer
dat daar nie ~o iets soos , gelyke regte" vir nie-blankes
in 'n blanke gemeenskap is nie. Tot hierdie gevolgtrekking
kom ook die Britse geneesheer, d r. A. Thompson, in sy
ja.an·erslag as mediese beampte Yan Lambeth, Londen.
h celtem al in d ie blanke gemee nskap opgencem en ook
n ic heeltemal daaruit geweer
word nlc.
1

.,Hulle wo rd in seker e rigtings
t ee ngehou en in ander weer
aan gcm oedlg-byna vertroetelcn I~ voortdurend oorhoop m et
die blankes. Hul lewenswyse is
so vcrskillend van o ns s'n dat
bulle nie instant is om vryelik
te m eng nie, ongeag die vraag-o,tuk , ·an kle ur."

.,Volgens m y m t'ning m~t
bulle of gesegregl'>er word or
te n voile en blywend opgt>nl'em
H y waarsku dat die nie-blankc
word in die blanke gemt>en.,kup
soos in Frankryk." Hy ver- bevol k ing in Engeland aan die
klaar da t die nie-blan kes in toeneem is en 'n oplossing is
Londen Jy om dat b u lle n ie hoog nodig.

VI

as twintig werk ers in dien s hc,t,
bulle die reg b et op ' n arbeids-,
raad wat belas is m et wer kkon trakte, werkerswelsyn, gerie-
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Bring u oognrt!J se voorskrifte vir br'ille na onll.
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Die Voortrekker--Apteek
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VRI ENDSKAPSENTRUM

D iC' \ Ves-Du itse parlement het
aan die begin van die maand
'n wet aangenecnt wat die D uitse
werker ' n medc-seggenskap gee
in die bestuur van die saak
waarvoor hy wer k.
Hierdie stelsel het reeds seder t 1
1947 in d ie R uh r be3taan en dit
is n ou n a aile nywerhede uitgebrl'i. In fab riek e waarin meer
as 500 werkers i.s, sal bulle eend<'rdc van di e direkteu re be1
nocm . In klein er sake word hul
a.andccl geringer sodat in di e
gcval van besig h ed e w a t minder

I

D
Bloem
o m vat
t·epuhl

·0.8.

Duitse Werkers I
Kry Aandeel
in Bestuur

we en opleiding.
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Beeldradio oor
Lang Afstand

Net een man het haar getrou
gPbly \Visjmski. Hy het by die
polietburo daarin geslaag om
Anna nog vir 'n sekere tyd as
minister van binnelandse sake
te lnat aanbly tot tyd en wyl
.Malenkof ~y handtekcning onder
di<' reeds genOC'mdc dood\·onnis
plaas.
Anna Pauker sc noodlot is
dcur die publiek nog mlnder bespreek as die van Gomulka van
Pole of van Siansky van Tsj<'ggo- 1
Slowakye. A3 'n koppigc revolu·
sionlhe vrouens kan sy miskic·n
voor 'n hof verskyn en <leur 'n
rooi hof veroordeel word. Mnnr
sy mag ook miskien spoorloos
verdwyn.
Ook haar opvolg<'r GhPorghiuGROTER LIE I•'D E
Dej sal nie 'n lang tyd ct>rste •
Sy het haar eie man. Karl minister wecs nie. Die Krt·mlin
Pauker 'n bol'khoucr, verraai en het vir hom 'n opsigtc•r in :sy l
regering aangl'std in die persoon van generaal Bodnnrns wat '
'n kwekeling van die N.K.\Y.D.
( Geheime Staatspolisie) is.
So verdwyn di<• kll'in rooi
tsare een na die ander.

GffN MIDDEWEG
TUSSE.N SKE.IDING
E.N VE.RME.NGING

Gemengde buwelike moet nanvaar wor d indien nie-blanke
mense tot die blanke gemeen...kap in B rittanje toegelaat word.
So nit- is dit onregverdig om
bulle nie d ie land uit te nooi en
toe te laat binne wat maar net
'n skyn van gelykheid is. Dit i'!
bt-ter dat b ulle weet waar hullt'
... tnan, lui sy verslag, waarin b y
sy <,tandpunt a s volg op.,om:

Sy h et die rcgcring van dr.
Grosza tot 'n val gcbring. Sy
h et kon ing Michael gcdwing om
te bcdank <'D tc vlug. Sy het
haar mi nister van justisi<' van
sy amp onlh<'f <'D hom as ·n
verraaier tot die dood Jaat
martel.
Sy, Anna Pauker. die rooi
tsaar van Roemenii' het as die
C'nigste persoon in die wereld
•n eic spesinle tC'lefoonaansluiting na die Kremlin gehad. Sy
kon tot enige tyd met Stalin,
Molenkof, Wisjinski oor Beria
praat.
E n nou i'! di e t t>lcfoo naa nsloiting omlt,rbrt't'k.
Arme Anna, arme ouma van
die Komlnform.
TOT 'J'YD EN W YL

manposisie bek lee t e n O()sigtt• bande wat hom ve r plig om '>)
·nm knpitaal-verskaffing.
handel m et dofiarlande in "tf't>d.,
Die mees gesogte betalings- grote r m a te t e besnoei. ook o p
middel i n die w ereld is vando.g onregstreekse wyse d t>ur midtl f.' l
d ie dollar. Nou blyk dit dat vun devaluasie van on<, eif' gt>lcl
Bnttanje hierdie gesogtc be- agt.,.r die Britse pond nan. Daartaalmiddel van Amerika af in- d t>ur word Amerikaan~tt- masji voer en dan weer sy mind<'r- n erie op kunsmatige w~·!i>e d uurwaa rdige sterling weer nn die der gemaak, soos gebe ur hl't mt
dominiums uitvoer. Dit ht't di t' die d evaluasie in 1949 t oe Amerivoordeel v ir B rittanje da t ~uid  ka.'\nse mot()rs oomag m et £300
Afrika mo('t sy .,ter ling nie in duurder geword b et. D ie gevolg
Amerika u ood'iaaklike gol'd ere i'l dat S uid-Afrika n o~ m ef'r
kan k oop nit', soo~t h~ k on ge- Brits moet k oop.
doe n bet mt't Amt>riknan'ie
kapitaal. H y is du., h oof'>aaklik
qp Brittan j e aangewe.,e vir .,y
bl'hoeftes, t'll .,odot• mle \\ Ord die
ekonom iese Ryksband e , ·er.,tew ig. Maar aangcsien Brittanje
veel mind<'r van ons koop as hy
Beeldradio oor lang af!<tand1•
van ons <die verskil is byna
£100.000.0001 moet Suid-Afrika kan moontlik word indien die
sy tekort nog mt•l goud aanvul, pitvinding van 'n jong Ita!ia!lnse
sodat Brlttanj<' n og die verdere radio-lC'gnikus die sukscs blyk
voordecl geniet om mc·t Suid- te wees wat hy voorg('('. Hy is
Afrikaans<' goud in Amerika te Achille Marincolo van Rome wat
koop waarmec Suid-Afnka self bewC'cr dat hy bPddradio-uitsendings sover as 1,000 my!
daar kon gckoop het.
opvang met sy to!'stel ~,. aanOPOFI'Ji:UP \ G \'IR S.A.
spraak word tans dcur die
Vir Suid-Afrtka het d1t die Italiaansc staatsdcskundigcs onno.d!'el dnt hy baie noodsaaklike dersoek.
ma.;jineric wn.t ons vir die ontVir Suid-Afnka
al ~o 'n
wiklwling van ons nywerhede
nodig Jwt. nic uit Amerika kan uitvinding van bcsondcre bctcinvoPr niP, lerwyl Brittanje nog k<'nls wees omdnt die lang
st!'t ds nuttelose tabak uit Arne- afstnndc hler so 'n onderneming
rika vir sy mense invoer. grootliks onpraktles maak.
Briltunjp self kan baie van hiC'r-1
die mnsjinPrie nie self verskaf $,.DIE O.B." word ..:edruk deur Pro
nle, en mnsjicne wat hy nog kan
~~~~=~~·.D~~,!<kJf/' et~!~r!,ra:~· u~~,!:
vcrsknf, moct die Unie drie jaar
:;~~~te ~:~::ou ~~~~~b:~fi~:
en elfs Ianger voor wag, soos
Kerkpleln. Kaap•tad.

:

Groote Ker k-gebou 703
Kaapstad
:
t t t t t t t t t t t t t tttt t t t t ttt t tt t t t t tt t t t t t tt t t •••

volgende l
selfs veri
O.B .'s uit
sonder ge
b et op s
Voordat
stitueer
burg di e
en die r
verstrek.
Die O.B.
om hom
van ' n G
houding i
wording
k eur h et.
die blad !
aanval e
teen d i1
Dr. F .
Kaaplancl
van die
b et gea~
vcr antwa
wat in l
D it was
om grotl
mcntll re
en daaro1
se houdir
ding van
g ek cur, c
g ekeur.
akticwe s
ty slegs
tlteit er
teen hod
die twee

