
E~ 
I 

I 
t hy van 
~eltl vir 

heer geld 
i\'. l'aish, 
'n besoek 
~<wk Yir 
hy gc .. e. 

komotlcwe 

! egt t'r nie 
fdeu r net 
i Amcrlka 
!1odiJ; dat 
Uemul lo., 
ekonomie 
J<~mpire

lig om sy 
r in :-t<'cds 
~~. ook OJ> 
jur middel 
!" eie geld 
,San. Daar
~ .. e ma.,ji
b"<l duur-

'

ur bet na 
O<l Ameri
i met £300 
pio ~evollt' 
!JO!:' m<"t'r 

oor 
~nd 

afstandc 
pdicn die 
~taliaanse 
~scs blyk 
(<.'C. Hy is 
'Rome wat 
jradio-uit
l,OOO myl 

g ,. aan
~<'~r die 
diges on-

U :>o 'n 
re bct.c

die lang 
I • crnemmg 
raak. 
r--
it d eur Pro 
lraat, Stel
a en ultr;e-
1) Beperk 

bus H U , 

I 

ood: 

besre 

k 

i 

.... 

Geregistreer aan die Boofposkantoor as 'n Nuus blad. PARTYPOLITICI VAN TROON 
GESTOOT IN ·FRA.NKRYK 
In Frankryk h et daar in die jongete maande 

icts m erkwaar digs plaasgevin d : daar h et poli
tieke r us ingetrt>e na ' n j ar ela nge t ydperk va n 
kahinetskrisis~e en staat~ven:al. Hierdie land, wat 

Voorspoed 
Rus Tree 

en . 
1n 

J rg. 11. Kaap .. tad, 27 Augustus 195'!. PrJ!> 3d. 1\"r. 39. 

O}> die r an tjie van instorting gestaan h et - to t so ' n mate dat daar ' n tyd
.o;tip wa~ da t Am erikaan "'e m ilitere leier s h om klaar afgeskryf gehad l1et as 
' n hondgenoot l<'en die kommunism e - is b esig om ~odani~ te h e rstel dat 
daar reeds all<' hoop he~taan dat h y h innekort weer op sy voete sal ~taan. 
Tot eo ' n m ate het daar ve r troue b y sy eie volk posgevat dat bulle weer 
hereid is om hul opgegaarde goud in te ruil vir staatseffekte . 

Vir bierdie vernnde ring ten goed e bestaan daar ' n ba i e was in so 'n toestand dat nog 
grondige red e: Die party J)Oiitici i s van die t roon gestoot . b_ultc- nog binneland!!c vcrplig-
In bul p lek b et da.ar ' n o nafhan k like premier gek om wat I tmg_e nag~kom kon word. . 
net een doel voor oe bet n aamlik dien s aan sy vaderland . DIC p~csldcnt ~et die een poh-

. . ' . . , . . ' ttekc le1er na d1e ander gevra 
e~ hl:: d~n d tt so?der <11~ ste~m \an. n politieke, par ty. om 'n regering saam te stet, 
Hierd1e F ra n sman 1s A n tome Pinay, w1e se n aam n paar maar sondcr welslae. In wan
maan de gt>lede n og n eren s buit e e n selde in Frankry k geboo; <Vcrvolg op bladsy 4 kolom l> 
b, maar wat reed ., soveel agting afgedwing b et dat die m ees ' 

I 
kritiese buit.ela n dse tydskrifte van h om prnat as die m oont- L d N 
like redder va n F r a nkry k . C C Van UWC 

Sedert die jongste oorlog bet 1 een van bulle mccr 'n regering 1- Raad ., 

DR J . F . J. VAN REXSBURG 
wat u ittree as 

Ieier 

PROF. D. ,J. \'AN ROOY 
Voor.,itt<•r ';an die ~uwe 

Grootraad 

Frankryk 'n stuk of sestien re- kon vorm nic, en toe Edgar ~ 
geringsveranderings gehad. Teen Faure se bewind na slegs 'n 
die end van Februarie hicrdic paar weke intuimel, het die we
jaar het die politiekc party<' me- reid gewag op die likwidasie van 
kaar !IO dood~ewurg dat geen- 1 Frankryk. Die landsckonomie I 

VERGROTE LAERTREK STEM 
SAAM OOR TOEKOMS . 

D ie Grootraad en Laertrek van die Oss<'wahramlwag het Saterda~ in 
Bloemfontein eenparig hesluit om a f le stuu r op d ie sk epping '\an ' n 
omvattende r epuhlike inee h ew<'giug wat die ideaal '\an ' n partystelsellosc 
r epublick moet propageer en hevorde t· en vit· dif' doel ' n r epubJil...einse 
k oerant in die )ewe moet r oep . 

K.G.-SKAP 
VERDWYN 

volk op politieke, m natsknplike 
en ek onomiese gebied. Hierdie hesluit ie in ' n gees van versoeniug geneem <leur ongeveer 

3 00 aanwesiges nadat die wetti~e Laf>rt rek f>n Grooll·aad eenparig h esluit 
h et om diegen e wat sonder gt'loofsb r iewe op~edaa~ h et toe te laat om 
~aam die besluit te neem. Terselfd.ertyd is ht·~luit om die p oste k om man
d ant-gene raal en adjunk-kommandant-generaal af l t' o,kaf en d ie gf>sa~ van 
die beweging te laat setel in ' n verkleinde Grootraad hestaande uit die voor
~itter ( Jlrof. D. J. van Rooy), die h e h eerraadsleiers van die Snide (d.r. F . 
D. du T . van Zyl ) en die Noorde ( mnr. Kalie Behrens), m et die r eg van 
koopsie . Uit die staanspoor is adv. Kohie Marais van Pretor ia a~ een van 

Wat interne rC>i'lings betrC>f, DR. 1". D. DU TOIT VA:\ Z~'L 
besluit die Laertrek: om die 

d ie gek oopteerde ledf' benoe m. 
Bogenoem de besluite bring m ee dat dr. J . F. J . \'a n 

Rens burg uittree a!> Ie ie r , ·an die Ossew a b rnndw a g e n dat 
Die O.B. oms k ep sal w ord in 'n m onds tuk van 'n m eer 
omvattende republikeinse beweging. 

poste KG. en A.K.G. af tc skaf 
en om sy Grootraad te vermin
der tot 'n Raad bcstaande uit 
die twec Beheerraadsleiers van 
Noord en Suid en die voorsitter 
(saamroeper), met die reg van 
ko-optering, aan wie aile gesag 
toevertrou word tot verdere be
paling. 

Hierdie gevolmagtigde raad 
begin sing onder Ieiding van 1 word bclas met die taak om 
mcvv. D. J. Wolfaardt <Hell-~ onder andere: 
bron) en M. Harris <Kaapstad). (a) Die doelstcllings van die 
Met trane in die otr is die Osse- O.B. tc propageer en te bcvor
wabrandwaglied gesing met o.a. der; 

Die Grootraadsvcrgadering op Rensburg self 'altyd op gcstaan I die woord<': I (b) Aile eiendom of besittings 
Vrydag het in 'n groot spanning I het, en ons staan vandag nog ,So staan ons vasberadc cn van die O.B. tc beheer en dit 
begin, aangesien die voorsitter daarop. Die persoonlikc ver- · gee mckaar die hand in die aan tc wend vir voorligting van 
slegs diegene kon toelaat wat sekcring dat ons welkom is Ossewabrandwag vir die vryheid I voornoemde doelstellings deur 
geloofsbriewe oorcenkomstig die met bchoud van ons O.B.-skap van ons land." middel van 'n republikeinse 
reorganisasie ontvang het. Die bots met die am pte like hand- Nadat die verskillende volks- blad; met diC' duidelik<~ ver
volgcndc dag is die spanning hawing van die diskriminasie- Jicdere gt·sing is, het die voor- standhouding dat Majuba nie 
selfs vcrskerp toe groot getalle klousule. Die ideaal van 'n sitter, prof. Dirk van Rooy, dr. vir bogenoemde doeleindes ver-
O.B.'s uit die noordelike gcbicdc, partylosc rcpubliek is al die jarc Van Zyl aan die woord gestel l koop sal word nie; 'LVR. K. J . H. BEHRE~S 
sonder geloofsbriewc, aangedring dcur dr. Van Rensburg voorgc- om die voorstcl tc Ices. Na kort (c) D ie moontlikhede te on
bet op sitting in die Lacrtrek. hou, en ons bly nog daarby; bespreking is besluit om die dersoek en a f te stuur op die 
Voordat die vergadering gckon- daarom gaan Die O.B. voort om ander offisierc binne te laat. skepping van ' n omvattende 
stitueer is, bet dr. Van Rens- dit te propagcer. Hulle is staande verwclkom nie-partypolitieke republikeinsP 
burg die byeenkoms toegespreek deur die !cdc van die Laertrck.l beweging \ ir d ie voor tsetting 
en die rcdes vir sy bedanking VERSOEJIHNG Die voorstel wat as volg lui, is van die beginsels e n ideale ,·an 
verstrck. Hy het betoog datI Na 'n samcspreking tussen dr. daarop op voorstcl van mnr. c. die Ossewabrandwag; 
Die O.B.-blad voortgegaan bet Van Zyl en dr. Van Rcnsburg L. de Jager <Transvaal), gese- <d> Die ondprsteun ers van d i<' 
om hom te ondermyn ten spyte het laasgenoemdc hom bercid kondecr deur mnrc. P. R. Retief I be\\eging aan te vuur om bulle 
van 'n Grootraadsbesluit wat sy vcrklaar om die saal met sy en J. de Villiers Truter <Kaap- voor taan r ondom 'n republi-
houding in verband met die een- volgelinge tc verlaat sodat die land), eenparig aanvaar: k einse blad vir daadwerklik e 
wording van die partyc goedgc- Laertrek wettig gekonstitucer I ondersteuning te verenig; 
keur het. Hy bet verklaar dat I kon word. B ESLUIT <c> Volmag uit tc oefen ten 
die blad net die Nasionalc Party Nadat bulle uit was, bet die Hierdic Lacrtrck voel dat bui- opsigte van alles wat by mag 
aanval ~n aanhoudend artikcls wettige ~ertrek 'n versoek van dige omstandighede dit vir die I beskou in belang van die O.B. 
t een d1e partystelsel skryf. , mnr. Kahe Behrens, waarne- O.B. moeilik maak om in sy tc wces. 
Dr. F. D . du Toit van Zyl, mende Ieier van die Noorde, dat bestaande vorm doeltreffend te D 
Kaaplandse Icier en voorsitter die kamcrade daarbuite tocge-~ funksloneer. I A..VK 
van die direksie van Die O.B., . laat moet word om saam oor die Daarom besluit die Laertrek Die vergadering hct sy dank 
b et geantwoord dat by volle toekoms van die O.B. te besluit, as volg: uitgcspreck aan die leiers wat 
vcrantwoordelikheid ncem vir I oorwecg en eenparig besluit orn (1) Aangesien die O.B. as so- vcrantwoordelik was vir die 
wat in Die O.B . verskyn bet. dit toe te staan 'op die grond- danig geen partypolitieke orga- skikking en aan dr. Van Rens
Dit was altyd die ~.B. se beleid slag van ·~ bcsl~it wat die nisasle is n ie, 11\at die Laertrek I burg ~ir wat by alles in ~elan_g 
om grotcr eenhe1d op par le- Grootraad d1e vor1ge aand ge- dit aan lede van die bcweging van d1e Ossewabrandwag m d1e 
mentere gebied te verwelkom, neem bet, naamlik dat die poste heeltemal vry om na eic oor- verlede gedoen het. 
en daarom is dr. Van Rensburg kommandant-gencraal en ad- tuiging by die Nasionalc Party Verderc dank is uitgespreck 
se houding insake die eenwor- junk-kommandant-gcneraal af- nan tc sluit of nie. teenoor d ie waarnemende Ieier, ~ 

ADV. J . 1•'. MARAIS 

l 

ding van dfe twee partye goed- geskaf word en dat voor tgegaan (2) Die Grootraad s ien, a s mnr. J. A. Smith, en die voor - <Vervolg van vorige kolom) 
gekcur, en word. dit nog goed- word In die ~igting van 'n positiewe t :Utk van die O.B., sitter,. prof. Van .Rooy. Die teen- waardering gehad vir die werk 
gck_eur . Maar d1e ~-B. kon sy partylosc repubhek. die voortdurende kragtige propa- woord1ges ~et mteengeg~n na- van die plaaslike O.B.'s onder 
akbewe stcun ~ d1_e nuwe. par- TRANE 1 gering van die r epublike inse dat_ Prys d1e !feer en _D ie Stem Ieiding van die waarnemende 
ty slegs verleen m d1cn sy Iden-

1 

staat, geskO{'i op die model van gesmg en die voors1tter met gencraal mnr Nic Coetzee 
titeit erken is en dlskrln:llnasie Solank die leiers agter op d~e die tradisionele partylose Repu- dan~gebed ges~uit bet. mevv. Coetzee ·en z.· van Ni~ 
teen hom verval bet. D it was verhoog beraadslaag bet, het die bliek \-an Transvaal, aangepas Die vergad ermg bet ook groot kerk wat verversings verskaf 
die twee punte wat d r . V9.1i lede van die wettige Laertrek by die bes taanslewe van die (Vervolg in volgende kol.) bet. ' 
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[,~~:~::~:-~:~~- Os op ::d ;e-~~~'I 
DIE O.B., WOENSDAG, 27 AUGUSTUS 1952. 

ONS IDEALE LEVVE 
VOORT 

Moet ons Majuba-dag !I Deur Sybrand !laat wan?el en reg doen, is: 

k 'j ? _ _ word Chnstene! 
opsys lU • Alles wat ocfen die groci en 

, 
Die Laertrek van die Ossewabrandwag verlede Saterdag 

in Bloemfontein sal aangeteken staan as 'n historiese gebeur
tenis. Dit was die afsluiting van 'n reeks onaangenaamhede 
binne die Beweging wat rondom die voormalige leier, dr. 
J. F . J. van Rensburg, afgespeel het, en dit was die herbeves
tiging van die ideate van die Ossewabrandwag, gepaard met 
'n gesamentlike onderneming van a l die a.anwesiges om dit 
kra.gda.dig te bevorder deur sowel die propageri'ng daarvan 
in 'n republikeinse blad as deur die skepping van 'n omvat
tende republikeinse beweging wat die stryd sal voortsit ter 
verwesenliking van die ideale en beginsels wat die Ossewa
bra.ndwag in die afgelope veertien jaar na die beste van sy 
vermoe probeer bevorder het. 

Ek bet 'n brief ontvang van en wandel; en dat God liefde Is, word sterk. Alles wat teen me
m.nr. M. C. Joubert, Mariba, Ray- barmhartig is, langmocdig Is, kaar skuur slyt op. 
ton, Transvaal. Mnr. Joubert eerlik is, regverdig is, vriendclik, Kwaaddocners is gekke, en 
is 'n oud-stryder ~ ·· hy was 'n vaderllk en vrolik is. Wie van bulle weet dit nie, want die 
dapper soldaat in die Boere- ons kamma-Christene stel Hom kwaad vernietig homself en 
magte wat 'n halwe eeu gelede so voor, in elke minuut van ons dlegene wat dit docn. 
die wapen vir die Rcpubliek op- doen en late? Die kieme van goed en goed 
geneem het. Mnr. Joubert skryf Die verterende boosaardigheid, doen is in ons binneste geplant, 
dat hy bale besorgd is oor die jalocsie, grypsug, geveinsdheld, en as ons toelaat dat die kieme 
geestelike aftakeling van ons leuentaal en bedrog wat in ons ontklem dan groei daar liefde, 
volk. Hy se dat iemand moet harte woon, het Satan daar ge- die grootste ding in die Skep
Qegin skreeu om die volk op te plant. Daarom Gandhi se rede- ping; en ons het alles waarmee 
rocp om die pad te bewandel nasie: Wanneer ons Christene ons In aanraking kom, mens en 
wat hom na nuwe geestelike geword bet, sal die republiek dler, lief. Aan die teenoorge
hoogtes sal lei. Hy sluit 'n self wys dat dit 'n Christen- stelde kant kan ons weet" Satan 
artikel in wat die vratg behan- se kleme laat ontwikkel en dan republiek is en ons sal nie nodig 
del: Is ons Christene. groci in ons 'n afsku aan mens Indien hierdie voorneme nie slaag nie, sal 23 Augustus he nie om dlt as sodanig te 

Ek publiseer oud-stryder Jou- adverteer nie. en dier met wie ons in aanra-
aangeteken staan as die sterfdag van daardie beweging wat b t k · k k. k D. b t di er se waars uwmgs en we - Ek sal "'ehaat word vir die mg om. IS e er om e 
in die VoortrekkereeufeesJ·aar tot stand gekom het om ons rocp t·n d. geh 1 H·e 1 • k1·eme wat God g 1 t h t t 1e ee · 1 r vo g waarheid wat ek bloot le in ep an e e 
volkseie ook op staatkundige gebied tot sy reg te bring. dit: plaas om my daarvoor lief te he, laat groel, dan word ons jonk, 
Maar ons hoop op beter dinge as dit. Veel eerder verwag Omtrent die viering van Ma- maar as ons soos Jesus na die sag en ons las Jig, en die mens 
ons dat waar die konstitusionele samestelling van die juba-<Vryheids)dag - kom ons Vader van die blnnekamer gaan, verander in 'n juigende, breed
Ossewabrandwag nou verander is die weg daardeur berei is skuif dit opsy. Dit ~al tog n~e sal Hy ons oortuig dat ons nie sienende, lankmoedige wese, wat 
vir die kons'olidering van die republikeinse Afrikanerdom I aangenaa':' wees m e a~ die Christene is nie. die sondlge krummels van blt-
rondom dieselfde ideale op 'n nuwe grondslag en met 'n ~ngelse n Magersfontem-dag terheid, klcingeestigheid, piepen-

vlcr H · de gedagtetjies doodsmoor. Alles 
nuwe gesindheid. A_s ~e rep';lblikeinse vlinder v~n ~ore te 

1 

L~at ons Hewers al ons krag- Olt op m.et ptep hang daarvan at of God of 
\Too:r:s~yn sal kom Ult dJe pap1~ van vandag, dan lS d1e O.B. te inspan, en vasbeslotc en seker Waarom die kuikcngepiep vdn Mammon ons vader en vriend is. 
gewllhg om homself toe te spm tesame met alle onaange- wees dat ons die Unie 'n Re- Stryddae, Vryheidsdae en ver
naamhede van die vcrlede wat aan sy naam en bestaan mag pubilek gaan verklaar binne drukkings? Is ons dan nie 'n 
kleef. sewc jaar. Dan bet ons mos sterk en vrye volk nie? En wie 

Makgemaakte of 
Desperate Barbare 

nie meer daardie Dag nodig nie kan ons bind? Ons piep Majuba 
want dan sal Afrikaans- en 'n oorwinningsdag, Magersfon- Dit is vir my interessant om 

DUIDELIKE POSISIE Engelssprekende Afrikaner s tein •n nederlaagsdag, Vereeni- te lees wat die wereld se nasies 

D
. . di d" . . b . lik 

1 
I w~~klik 'n vrye en jubelende ~~~~r;; h:~n:~:r~~:c0ed~~ d~~ ~~~~=~e v;:;t e~cd:n~~:i~f ;~~ 

1t I S no g om 1e poslsie me duide t e ste , want vo wees. die gevolgtrekking dat hoe ouer 
uit 'n verwarde begrip kan net nuwe ontnugtering opduik, J?ie vicring v~n ~juba-(Vry- soort vernederendc kuikcngepiep 'n nasie word hoe meer brutaal 

he d )da 1 d en vcrblind orrs nagcslagtc met en voordat ons die doek laat val oor die verlede wil ons ' 1 s g sa me 1e samewer- by word, en dat daar nog net 
• t kl . ' king van alle seksies bewerk- onhcil en haat. Laat ons lie· 
n paar pun e op aar. telr 1 E 0 B d 1 'fCrs voortstap as onverskrokke vier beskaa!de nasics in die we-

s 1g n c. n ons · ·• oc ' reid is. Die nog aristokratiese 
Die eerste punt gaan oor die posisie van dr. Van moet wees 'n gcheel en al sa- groot, sterk, manmocdige ari~- Afrikanervolk staan bo. Frank· 

Rensburg. Soos ook blyk uit dr. Van Rensburg se ver- mewerking van aile seksies, van I tokratl~se mannc wat hull~ me ryk, Engeland en die V.S.A. 
kl · · · · . watter klcur ook al om 'n sterk vermoc1 met halters en ncme 
an~gs ~n _die pers ~et daar verskll van mem~g ontstaan nasie te kan bou. ~s die Ame- nie wanneer met kanonnc gc- staan op gelykc voct. Die res 

oor _die ngtmg ~at die ?ssewabrandw~g m~es mslaan .. _Sy rikaners dit gedoen het. skict moet word. Laat ons as van Europa se nasles is eerder 
beletd was om dte Beweging terug te lei na die partypolibek 1 cdclc onafhanklike mannc ons makgemaakte of desperate bar-
waar sy lcde met anden Afrikaners kon stry teen gemeen- Christelih Nasionaal? gedra, vry van bitsigc klein bare, ~et miskie~ een beskaaf~e 
skaplike euwels en gevare. Die ander leiers het egter geglo Ook waarom dan 'n Christe- krummcltjies, vry van ydele my- mens m elke dulscnd. Was die 
dat die redding van die Afrikaner nie binne die party- lik-N i n 1 Re bli k? w . merendc drome van 'n eens gc- barbare va~ Bloukrans meer as o a e PU c · aar . · wrced dan die hedendaagse bar-
politiek le nie hoewel daar tydelik nuttige werk gedoen om nie net 'n Suid-Afrikaanse wesc verowcrmg, vry van d1c 1 . 

' • · · . d · t IT k t bare van Europa gedurende d1e 
kan word. 1.\la.ar eruge duursame oplossmg van ons volks- Rebpl~bkhek n~e~ Wkannd~er d1e ~c- ~~:c!~ n:t:o P:;~~51 ~~s \~~c jongste oorlog? 
vraagstukke kan s legs bereik word tangs die weg van volks- pu 1e gestlg IS an 1t tog mks . . Sien u hoc dat 

• • • 1 anders dan 'n nasionale repu- spreekwoordehke moss1e. haat nasies 
vcrsleg tot wredc barbaarsheid. 
Hullc bet God en J esus se leer, 
hoc om lief te he opsy gestoot 
c-n dwarsboom lets hullc dan 
bars Satan los in bulle binneste 
waar sy kieme gesaai is. 

optrede wat moontlik gemaak moet word deur die ver- br k .. d't k t . Vir my bcstaan a1 die gcno~m-
vanging van die partystelsel deur ons eie nie-pa.rtypolitieke le w~es, me, d1 fanb kog lm· de belctscls nie meer nie en ck 

· t 1 1 , lik t- mers me n per . o o -repu- , 
regenngs e se op n grondslag van gesament e veran bliek wces nie· en 'n Christelike wil graag die ingebore edelhcld 
woordelikheid <leur die hele Suid-Afrikaa.nse volk. 1 rcpubliek kan' dit nooit we~s van ons nasie weer sien, net 

t td t d. Jk Ch · t d, soos 'n Engelsc offisier dlt gc-
Dit w,as duid~lik dat die B ew_eging voor :~ keuse gestaan n~e. a le vo rls ene wor sien hct na die Engelse Oorlog. 

het: om of sy Ieier terug na die partypohtiek te volg, Of Luister wat hc-t Gandhi vir In 'n gcsprek het die offisic-r 
sonder sy Ieier voort te gaan op sy historiese koers. Vir my jare gelcde in 'n gcsprck oor aan my gcsti: Ek kan julie Bocre 
'n baie groot getal O.B.'s wat aan die persoon van dr. Van geestelike dinge in Pretoria ge- nie verstaan nic. Julie is alma! 
Rensburg verkleef was weens die kameraadskap van die se: Julle Christengcloot is die aristokratc in julie houding, 
oorlogsjare, was dit moeilik om die enigste logiese keuse te mooistc, reinste en mces aan- handel en wand~!. Selfs julle 
doen en toe dit vir hulle lyk of Die O.B. te skerp op dr. mocdigende Jeer van heel die bywo~ers_ Is arlstokrate. Ek 
V 'R b t d h t h II I d t h II "'e·reld se profet·enc leer tclll·ngs vcrdmdchk aan hom dat ons . an ens urg sc _op re e reageer, e u ~ gevoe a u e .. I " :; • spruit uit die cdelste families 
hewer by hom Wll staan al sal bulle no01t saam met hom maar daar is nie ecn van julie van Europa en as sodanig gedra 
binne die party ingaan nie. Vir hul houding kan mens Christene wat die leer in sy ons ons nog. 
waardering he. Andere het gevoel dat die ideale van die hart dra en uitleef nic, en sou 

ek 'n Christen word, dan sal ck S l' 1 
Ossewabrandwag meer is as persoonlike oorwegings - selfs die enigste Christen op aardc ta JOng(~ns 1et 
meer as kameraadskap. wccs, want ek sal die Jeer in saamgekom 

my hart dra en uitlccf. Ek Jammer daar het ook stal-
SKEURING GEVREES meen Gandhi was reg. jongens met die cdeles saam-

Wanncer ek die docn en late j gekom, en bale van ons kamma
van hcdendaagse Christene be- kastige grootes gcdra bulle nog 

Met hierdie botsende gevoelens het offisiere na die peins, dan sien ek en word ck soos staljongens. Ek wonder 
Laertrek gegaa.n om daar, soos hulle verwag het, die bitter e gcwaar van presies 'n teenoor- wat die offisicr vandag van ons 
leed van 'n skeuring te ondergaan. Maar dit is deur 'n gestt-Ide leer van die wat Jesus sal dink wanncer hy sien hoe 
Hoer Hand verhoed. Dr. Van Rensburg het uitgetree deurdat verkondig bet. die staljonge-element onder ons 
die pos kommandant-generaa.l wat hy soveel jaar beklee het, 1 Die ~postel Johannes s_c: Die die aristokratiesc element oor
afgeska.f is, en sy volgelinge bet bulle eenparig opnuut wat se bulle het God hef, ~n wcldig. 
verblnd om voort te stry vir die partylose republikeinse nie bulle naaste en vyande hcf In die Engelse Oorlog nog 
ideaal. Sa.a.m met bul broers gaan bulle voorlopig orga.niseer het nic, maar ha_at, die Is voordat ~ms 'n skoot ~eskiet bet, 

d , blik • bl d d , leuenaars, en ek se ook gecn hct pres1dent Stcyn n mnr. Du 
ron om 0 repu emse a on er n nuwe naaro. Christcnc nie. Preez gestuur om al die Vry-

Aan dr. Van Rensburg is deur die helc Laertrek dank Jesus se: Het ~ou ~ande lie!. staatse laers te besock en dan 
uitgespreek vir wat hy in die verlede in belang van die I AI wat ck kan 81~n IS net haat, aan ho~ te rapportcer wat 

. . . nyd en mootd v1r bulle. Ecr gaande IS. Mnr. Du Preez bet 
Ossewa?randwag ged~en het. Sy gro_ot opo~fenngs m die God, ek sien en boor gedurig aan my vertel dat hy ook ge-
.oorl~gs)are! ~oe hy die ~and d~urkl'UlS _het 1~ belang v~ 'n verkleincring van Hom. In- rapporteer bet dat ons die oor
ons tdeale lS m gedagtems gebnng, en dit sal m gedagterus stede van gee, is dit gedurig log gaan verloor omdat ons 
gehou word solank die naam van die Ossewabrandwag in gryp. 'n Klomp Nasionale Par- offisierc en manskappe gcdurig 
die geskiedenis lewe. ty-Afrikaners smeer swart en oor halters en rieme twis, en 

Diegene wat bulle in Bloemfontein rondom die r epubli
keinse vaandel geskaar het, is lank nie die enigste republi
keine in ons land nie. Binne en buite die politieke party 
is daar nog baie duisende Afrikaners wat voel soos ons. 
Bolle bet ons nodig en ons vir bulle voorda.t ons ideaal 
bereik ka.n word. Vorentoe sal ons paaie weer inmekaar rooet 
loop. lntussen doen elkeen sy plig waa.r by sy plig die 
dringendste a.g. ~laar op een punt stem die bele Ossewa
brandwa.g nou saaro, en dlt is dat die toekoms van ons volk 
uiteindelik afhang van die welslae van ons pogings oro 
die Republlek ooreenkomstig ons volkseie stelsel in die lewe 
te l'oep. 

skel uit, net soos skoJJies, 'n an· nle kyk na die kanonne nle. 
der klomp Vcrcnigde Party- 'n Boom word geken aan sy 
Afrikaners; en die weer op bulle vrugte. Hoe lyk die vrugte van 
beurt docn net dieselfde teen die sogenaamde Christelike 
die N.P.-Afrikaners. Dus te- boom vandag oor die ganse 
same maak bulle die hele Afri- Christendom? Bitterappels! 
kanerdom tot 'n afskuwelike William Penn bet gese, as 'n 
nasie en glad nie 'n Christen· volk nie deur God regeer word 
nasie nie. nle dan Is die regeerders Ti· 

Is ons Christene? 
Christus leer: Het al die men

se lief, en leer bulle deur voor
beeldig te wees in julle handel 

ranne. En !ulster 'n volk nle na 
God nie, sal daardie volk na 
bomme luister. 

AJ middel wat ons op die 
regtc pad van Suid-Afrika sal 

Is ons Afrikaner-Christene ook 
op die pad van Europcse bar
baarshcid? Ja, wei! Solank 
ons haat in ons binnestc rond
dra wat ons die ewewig laat 
vcrloor sodra 'n kleinighcld ons 
dwarsboom. Kyk maar net hoc 
ons partypolitici tc kere gaan 
oor nictighedc; bulle soos vcg
tende honde gedra; raas en tjank 
en mckaar voortdurend byt. 

Onthou dit! 'n Mens is nle 
grotcr dan die klein dingetjles 
wat hom opgewondenheid ver
oorsaak en trotseer nie. 

Kom ons neem so 'n klein 
kykic In dinge wat daeliks plaas
vind in ons volk se gcdrag: Dis 
dans en drink; dis inbreek In 
huise en winkels; dis naaste 
haat; dis een moorQ op die an
der; dis vrouens aanrand; dis 
moord met motors en vuurwa
pens as kastigc ongelukke; dis 
lieg en bedrieg; dis omkopery; 
dis een politieke party onder
kruip die ander. Ek noem 
maar 'n paar dinge (lees van 
a! die gcmors onder ons volk 
in die kocrante), en ons gee 
voor ons is Christene. Dit skyn 
ons is Chrlstene op die Jekker 
bree pad van haat. Ons !ulster 
nie na God sc Stem nie, ons sal 
na die stem van bomme luister! 

Nuwe en Regte Pad van 
Suid-A.frika 

Dank die Herder dat Hy besig 
is om ons volk se slegtigheid te 
keer. Hy bet sy wagters geroep 
en bulle staan vas soos rotse. 
Hulle is ons brocrs, die O.B.'s. 
Hulle bet 'n nuwe en regte pad 
van Suid-Afrika geopen - die 
pad wat na grootmoedigheid lei, 
waar geen kuikengepiep gehoor
word nie; die pad van bree· 
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GESAG OF REVOtUSIE 
J:\lnr. A. J. van Rooy, Potchef

stroom, skryf: 

Die wet oor die afsonderlike 
verteenwoordiging van kiesers 
bet 'n konstitusionele stryd 

·=· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·!· 
Soos Ons Lesers 

Dit Sien 
~aat ontstaan. Daar bet 'n bot- , ···-·-·-·-a-·-·-·-·• _ :• 
sing gekom tussen die regterlike • 
gesag en die wctgewende gesag skakcl tussen die uitvocrcnde, 
en die vraag is: wie moet die regtcrlike en wetgewendc gcsag. 
deurslag gee? Die staatshoof verlcen gcldigheid 

Een sienswysc oor hierdie aan wette deur dit te onder
vraagstuk is dat die volk soc- teken, geldigheid aan die amp
werein is, dat die volk eintlik telike stukke van die uitvoeren-

DIE BRITSE REGERING 
AANV AAR INDIERS 

IN AFRIKA AS 
BLANKE DEEL 

Brittanje beskou die lndiers in Afrika as 'n gevestigde 
deel van die bevolking, en bulle sal op gelyke voet met 
blankes geplaas word. Hierdie belei~sverklaring is verlede 
week as die amptelike standpunt van die Britse regering aan 

IDtei<-celd op ,Die O.B." (Yer
aicyn woekllkl): 12/6 per ja&r ot 
e;a per 1 ma&~~de. Vooruitbetaai
M&r. Stuur adverten~teceld, b.tel
liDp en IDteltenceld na VOOBSLAQ 
UIDK.8.) :aEPJ:JIK, ......._ 16.11, 
&AAPSTAD. 1 

die gesag bcsit. Hierdie gesag de gesag deur dit te ondertcken, 
dra bulle (die volk) oor aan en gcldigheid aan die hoogste 
bulle volksverteenwoordigers, die vonnlsse deur dit te ondcrtckcn. 

gekondig deur die plaasvervangende minister van koloniee 
Peter Smithers, toe by 'n vergadering van lndHSrs op Blan 
tyre (Niassaland) toegespreek bet. 

DOODBERIG 
ROUX, Paul. - Sag heengepan aan 

IY wont.ng .01 Rialto, Sul(ler-Paaorl, op 
24 Julie In die ouderdom van 81 jaar en 
drie dae, my teerbemlnde vader. 2 
Tim. 4: 7. - Treurende doster, Betlle. 

27/8/1 

TE KOOP 
Gftldf'd.lamcllc'e IPOIUgew~r, 11.2-

mm. llau.oer (Sauer) gebrulk deur 
,.Fule" In Ba.ngiro se ,.Op S&Carl." 
Ideaal vir grootwDd vanaf koedoe tot 
oliCa.nt. Loop perfek, akkuraa.t. £~~. 
200 patrone vir !15. - JerUng, His 
Ma,IHQ<e-geboll, i.Joba.nnesbu:rc. 

27/8/3 

KENNISGEWlNG 
AAn kamf'nlde en vriende wU OD8 

graac bekeDd maak 4JM - 'n DUWO 
~Iauner bl Du ToUakloot r;eopen 
kt. Alle -:rte vervenklp, ueo1e 
eWis Is verkn'clNiat. 

~.EN MEV. MOLLER. 
20/ 8/ 28 

MEUBELS 
MEUBELS.-Beter Meubels teen bll· 

!liter pryae. BabawaentJlea, atoolk&rn
tjles, drlewlele, llnoleuma, tapyte, ena., 
ook altyd In voorraad. Oeen katalogua. 
:Meld waariD u bela.nptel. - VISS£11.. 
HElJBELS, I.ADplnttat l'lt, Kaapata4, 

3/12/ U 

RADIO 
LOUW EN LOU\"9, die Beroemde 

R&dlo-IDgenle\11'1, Staalewer;, Parow, 
Yerkoop en hentel Radlo'a en Elektrlese 
Toutelle. Gerectetrurde Elektrleltelta
aa.nnemen. Foon II· IU35. 

HORLOSIES EN BRILLE 
B. J, STEYN. De VDllereatraat 1'1, 

Vauo, K.P.-VIr borloelee en brtlle. 
Verltoop en repareer. Peraoonllke aao-1 
d&lf. 111/ 11/TK 

GRYSBARE 
OBYSBARE, akllt~rs. ou voorkoms, 

onnodig. Oortulg u aelf deur GR\'8-
IIAARWO:I\'DEB, die joncete kunsma
Uge wereldwonder, haar- en kopvel
voedlnssmlddel te gebrulk. Skadeloos, 
kleuratotvry, 5s. per bottel, geld met 
bulelllng.- Boeregeneesmlddels, Posbus 
U7Z, Johannesburg. Dl/9/49 

ANTIGBYS bentel P71b&nl- en baard 
tot natuurllke kleur. Oeen ltle\lrltof. 
Vent')'der akllfera, laat bare croel, en.t. 
o.waarborg of geld uruc. ll/ S per 
boltet. po&l'rT. Kontant met butelliDg. 
»'- Boerevn>u. Poebu 71169, loh&Dnea
ltuc. El4/8/50 

volksraad. Die volksraad het Wanneer daar botsing ont
dan eintlik die hoogste gesag, l staan oor die geldigheid van 'n 
Is soewereln en sy wil moet die 1et: wic het die wet onderteken? 
deurslag gee. Die staatshoof. Dit is die plig 

Hiermee is ons dan ook in van die staatshoof om te sorg 
direkte lyn met die Franse Re- dat daar die nodige harmonic 
wolusie, wat onderskel bet tus- bcstaan tussen die wetgewcnde, 
sen wetgewcnde, uitvoerende en uitvoercndc en regterlike gesag. 
regterlike gesag; die wetgewen- Hy moet die deurslag gee en 

Die Indiers bet beswaar ge
maak teen die felt dat daar in 
die beoogde federasie van Midde
Afrika wei uitdruklik voorsie
ning gemaak word vir naturelle
vcrteenwoordiging dog nie vir 

de gesa~ moes ook die deurslag nie die volksraad of watter an- , (Vervolg van vorige kol.) 
gee. D1t bet dan ook gcbeur der gesagsllggaam of -persoon 
in Frankryk met beide plcsierige nie. draai. Hy onderteken net wctte, 
en onplesierige gevolge. Iemand Ons belcef nou 'n konstiutslo- en die eerste minister moet 
wat homself stel op die s~~- nele stryd en moes eintlik op- maar 'n plan maak as daar 
pun~ va~ voll7 soewerelni!elt, .1s sien na ons staatsboof die Goc- mocillkheid kom met die wctte. 
beshs me antl-rewolusioner rue. ' . 

Laat ons daarteenoor die be- ~erneur-generaal, om die kwes- Waarvoor bet ons dan 'n 
ginsel stel dat God socwcrein is, SIC op te los. Maar ons gr~ndwet staatshoof? Laat die ecrste 
en dat Hy elke land laat regeer skakel hom hceltemal mt. minister dan maar die wette 
deur •n regering wat socwerein Met aile rcspek vir sy per- onderteken as by tog maar al 
in sy eie kring is. Die regering soon, wat was sy houding as die verantwoordelikheid moet 
Is dan soewerein en nle die ampsbekleder tot dusvcr? ,.How dra. Skat die Goewerneur-gene
volksraad nie. calm, how self-possessed. Is he I raal at. Daardeur sal ons land 

Wat verstaan ons dan onder dead?" Dit was Mark Twain . .£30,000 per jaar spaar. 
,die regering?" Die regcring ~e re~ks!e toe by di.e eers.te keer I 
van die land bcstaan uit die n Eg~pt1ese mumm1c ges1en het. 
ultvoerende, wetgewende en reg- Dit wil werklik voorkom ~of 
t erlikc gesag, reg genoeg. Maar ~ns Goewerneur-gcner~al sahg
die staatshoof (koning president, hk onbewus daarvan ts dat by 
Goewerneur-generaal) 'is ook dee! nou die spil is waarom alles 
van die regering. Hy vorm die I (Vervolg in volgende kol.) 

,;RAAPf'~EGING VAN 
NATURELLE IS NIE. 

Of laat ons 'n plan prakseer 
dat ons 'n staatsboof kan kry 
wat pllgte het en sy pligtc ken. 
Laat ons dit Hewer so stel: 
laat ons 'n grondwet kry waar 
die Chrlstelike gesagsbeginsel 
behoorlik tot sy reg kom. Laat 
ons inderdaad anti-rewoiusioner 
wees! 

Indier- en Kleurllngverteen 
woordiglng nle. 

Smithers bet verklaar dat dit 
'n belangrlke en ongelukkige af· 
wyking sal wees indien ~ 
Asiate in afsonderlike gemeen 
skappe gesegregeer word. ,Die 
verwagting is dat d ie Asiatiese 
en blanke gemeenskappe uit
eindelik in barmoniese eenheld 
as een liggaam sal saamwerk 
en dat die natu.relle sal opgroei 
om hul plek la ngs bulle in te 
neem. 

OORWIG 
'n Indiese woordvoerder bet 

gese dat daar 7,000 Asiate 
teenoor 5,000 blankcs in Nias
saland is, en dat bulle geken 
beboort te word. 

Hierop het Smithers gese dat 
Brittanje se standpunt Is dat 
die Asiate blywcnd in Afrika is. 
Die voorgestelde federasieplan 
praat net van ses naturellever
tcenwoordigers en 29 ander in 
die raad. ,Onder die 29 ander 
kan blankes wees, daar kan 
K leurlinge wees en daar kan 
Asiate wees.'' 

BESLISSEND'' p.QOK LIE'NEI' 

Hierdie fi\ter 'n Belangrike verklaring oor beleid is verlede week 
namens die Britse regering gedoen by monde van die minister 
van kolonies, Henry Hopkinson, toe hy in Niassaland hom 
uitgelaat bet oor die kwessie van raadpleging ,·an die na.tu
relle. Die beleidsverkla.ring is van besondere betekenis dr 
Suid-Afrika met die oog op die oordrag van die Britse 
Protektorate aan die Unie. 

,Hopkinson het in verband 
met die beoogde fcderasie van I 
die Midde-Afrikaanse gebicde 
gese dat die naturelle onder die 
indruk vcrkeer dat raadpleging 
m et bulle inhOu dat indien bulle 

om die volk te beskerm in 
hicrdic gebiede wat nic self
rcgcrcnd is nie. 

1\IEDISYNE beswaar maak, fcderasie nie sal 
OESOl'I'DBEID Is u regmatlge ertenls. 1 · d · D't • · - · 

,Hy sal die cindbeslissing 
moct neem in oorleg met die 
kabinet in die Jig van aile om
standighcdc - ekonomies en 
politick, binnelands sowel as 
buitclands." 

Oortulg uselt deur ons bebanc:lellngs te p aasv1n n1e. , I IS D IC JUIS 
sebrulk en u kwa&l te ontwortel. Skryr, nie," bet by ges{l. ,~fens kan 
lnltgtlnc gratis, Boeregeneesmldd~ls, • . d' U 
Poebus 4Z7Z, Johannesburg. 81/9/49 me koppe onder 1e nature e 

Dit sal goed wees as die Unie
regering hierdie woorde in ge
dagte hou wanneer daar onder
handel word oor die oordrag van 
die Protektorate, want die Brit
se regering skyn tans baie ge
neig te wees om die oordrag 
onderhewitr te maak aan die 
goedkeuring van die inwoners, 
terwyl in die ooi'Spronklike ver
standhouding sltgs melding van 
raadpleging gema.ak is. 

lhiii«HHe Ia reeds ,_ b11lle kwale 
.,..,.. Talle vtnd daasllu b•t. Waar
om 11&1 u lAnser ly? Skryf dadelllt. 
Ra&dpleec Dte Boeft-noa. Poebua 7669, 
J--ltug. (Nr. 3)1/11/411 

~1~ 
DIE STEMP EL 

VAN UITKOMS 

WANT BY 

SANI.AII 

IS UITKOMS 

VIR ELKEEN 

Dit is in tyd van nood 
dat ' n mens Nl jou eie 
mense soek ••• 

Dit is in tyd van nood 
dat 'n mens jou eie mense 
vind - by S1111lam 

Muk voorsorg vir ult
koms by SAN LAM 

2 * ~ 

tel nie. Daar bestaan geen stel
sel van stem n.ie. Daar is geen 
stelsel waardeur ons 'n beslis
sing oor federasie kan verkry 
na die een of die nnder kant 
nie. 

BESLISSING BERUS BY 
LONDEN 

,Afgesien hiervan berus die 
verantwoordelikhcid en plig 
by die minister van kolonies 

Van die Os op die ~s~l 
(Vervolg van bls. 2, kol. 5.) 

sienswyse en waarop In stcdc 

1 
op die O.B.-pad te bring, en van 

van haat liefde woon; die pad ons sterk, barmhartige, edel, 
van gee waar die gryp-kanker · vrye, blymoedige en aristoK.ra
nie kan groei nie; die pad van • tiese manne te maak. 
vrede vir almal en wat vry is Leser, wek die pad nie 
van partypolitieke euwels; die brandende gcvocl van ek wil 
pad van 'n partylose rcgerlng; ook h elp in u op nie? Help 
die pad van vreemde bande vry; om vir ons nageslagte 'n erfe
en die pad van die Rcpublick nls na te laat van vreemde 
wat sy plek in die volkery sal bande vry. Ook vry van die 
innecm. vreemde bande van. baat, twis, 

Ons O.B.'s sal op hierdie pad lieg en bedrieg, geveinsdbeid, 
bly, want dit is die enigste pad gryp en uitbuitery? Help ¥lie 
wat van ons weer Christene sal net om 'n nasie tc bou nie, maar 
maak en wat ons sal verhlnder help om 'n edel nasie tc bou. 
om barbare te word. Ons moenie probecr om ons 

Ons .sal die Slagtersnek en buurman beter te maak nie. 
ander slcgte dade aan ons ge- Kom ons begin elkeen om hom
doen vergeet en vergewe. Hulle selt beter te maak. Dan word 
was maar die stawe wat die ons nasie beter en ook ons buur
Herder gebrulk het om ons nou man en ander nasies. 

,,Rembtandt 
• as easy on ,, 

my thttoat 

TITO GOBBI 
Beroemde ltaliaanse Barlton 

~rruulr 
FILTER DE LUXE 
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Partylose Premier Regeer NEURENBERG-HOF 
OMVER GEWERP <Vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

hoop het hy hom gewend tot 
'n onbekende mannetjie - die 
sestigjarige Antoine Pinay. 
Pinay is 'n klein nywcraar, wat 
as onafhanklike lid in die voor
oorlogse jare in die parlement 
gesit het. Tydens die oorlog 
het hy eers met Petain se 
Vichy-bcwind saamgcgaan, maar 
hom later onttrck en in stiltc 
gewoon. Met die cerste verkie
sing na die oorlog het hy hom 
vereenselwig met die bcleid van 
die Onafhanklike Republikeinse 
Party en word hy weer herkies. 

LEEFWYSE 

Hy is 'n harde werker, maar 
baie sku vir publisiteit. Sy 
leefwyse is ingetoe en draai 
rondom sy gesin. Van openbare 
en sosiale funksies hou hy niks, 
en ten spyte van sy hoe amp 
vandag, woon hy nog steeds in 
'n bcskeie woonstel. 

Toe by vir die ecrstc maal 
deur die president versoek is 
om 'n regering saam tc stel, het 
Pinay geweier, maar het later 
toegegee toe die president vol
hard. Nada.t hy ingewillig bet, 
bet by na. vore gekom met die 
sterk verklaring dat hy Frank
r yk as •n administrateur sal 
lei, en n ie as 'n partypolitikus 
nie, in dieseltde gees wa t hy 
s y e ie klein fa briek beRtuur. 

lede tot so 'n mate dat selfs die naby dit kon bereik nie. ' n 
magtige volksbeweging van De Ander mctode \an die partypers 
Gaulle in twee skeur omdat 'n is om die resultate te verklei
deel van sy ondersteuners weier neer en die \Olk .,c aandag af 
om teen Pinay tc stem, soos te t rek ,·an d ie ek onomiese ver
hulle aangese was om te doen. anduings wat in~etroo het. 
De Gaulle het naamlik gehoop D ie J•'ranse volk as soda nig 
om self die bewind binnekort is n ie ' n a rm ,·olk nie. Inteen
oor te neem indien hy sy mag d el.'l, daar i'l meer gout! in pri
gebruik om die wankelmoedlge vate hande a'! ooit voorheen, 
partybewinde so gou as moontlik maar weens die par typolitieke 

'n Geallieerde plan om die voile regte te h erstel ' 'an 
Alfred Krupp, seun \'an die groot Duitse wapenfabrikant, 
wa t deur die Neurenbergse llof veroordeel is op aanklag van 
oorlogsmisdade, is opges te l vir voorlegging aan die Wes
Duitse regering. Sy eiendom sal weer ten \'olle aan hom 
t eruggesk enk word n a da t dit gekonfis k eer was. 

in die graf in te help. 1\'lnar hy !.Jllll het die F ranse staat 'n toe- Krupp, wat in Neurenberg tot <lie reels van die oorlogsreg self 
bet hom misreken met Plnay, I stand van bnnkrotsknp bereik twaalf jaar tronkstraf vcroor- skend. Om oorlog te maak kan 
or;ndat laasge noemde op sy eie te n spyte van 'n ryk volk. Dit dee! is in pick van sy vader wat geen s trafbare miscla.acl wees 
manier va n die pa r tye wegge- is Pinay se taak om die ewcwig oorlede is na die oorlog, is vcr- ni t' t' n om aan 'n oorlog as per
breek en hom regstreeks op die tussen volksrykdom en ~taats- Iede jaar deur die AmQrikaners ;,oon deel te neem Im n dus net 
volk beroep het. In 'n toespraak welvaart te herstel, en ~1e eer- vrygelaat. Die Amerikaanse !>O min •n strafba re oortreding 
oor d ie radio het Pinay die ha r te ste tekens is dat hy daarm gaan I hoekommissaris John McCloy, wee'!. 
va~ die volk g

1
evang.. Sy .egt- slang, mits die partypolitici nic het nou verde; gegaan en die I Die beskrywing van 'n oorlog 

h etd bet ~oos n to~u:'g UJtg~- ~et hul me~odes van ondermy- hofbevel wat sy eiendom ver- as 'n .,aggressiewe" oorlog, maak 
steek bo dt~ pa:rtypoliheke p~ nmg slaag n.te. Weens .h.ul wan- beurd verklaar het, ook gekan- dit ook nog geen misdaad nie, 
,~aarmee. dte Franse volk dte tro~e van dte. partypohtlcke r~- selleer ten spyte van ~waai aangesien dit onmoontlik is om 
bentalle Jare te doen gekry het. g~rmgs het d~e Franse volk 1~ Britse en Franse teenkantmg. te bepaal wanneer 'n oorlog 'n 
Ry het die taal gepraa~ waam a dte afgelopc Jarc. hullc toegele aanvals- of 'n verdedigingsoorlog 
d ie gewone man na. Jar elange op goudopgaardmg. Volgens Hierdie stap van die Geallieer- is !die beste verdediging is 
par typolit ieke drogredenasies e n skatting is daar nagenoeg een- des kan net een van twec be- soms juis 'n aanval) 
opsweping gesmag het. 1\let cn-'n-half biljoen pond se goud tekenisse he: of bulle erken dat . . · 
een enkele optrede bet hy die in private hande in Frankryk, die Neurenbergsc Hof 'n bof van Dte aankla~ .,tmsdaad teen 
hart van die volk dermate ge- en om dlt in sirkulasie te kry, ongeregtigheid was en dat hulle die ,· rede" beskou die skrywers 
wen dat geen partyleier vooras- is een van die take van die nou die reg weer wll herstel, of u., 'n ~lote politieke f~ase son
nog dit kon waag om hom open- Pinay-bcwind. Sy eerste maat- hulle het Krupp nodig in die der c mge regsbetekems. 
lik tot 'n val te probeer br ing rei'!, die uitgec van 'n goud- bewapeningswedstryd teen Rus
n ie ten spyte van die feit dat onderskraagdc lening, is voor- land. In laasgenoemde geval 
hy maatreets deurgevoer h et verlede week voltooi. D it het weerspreek bulle ook die grondc 
wat so drasties is dat geen party- £200 m iljo('n van die verborge waarop Krupp veroordeel is, 
politiek e Ieier "ir •n enke le oom- gel<l te voorskyn gebr ing, wa t want as dit goed is dat sy fa
blik sou droom om dit deur te as 'n besondere ;,ukses beskou brieke nou ingespan word teen 
voer n ie. word. 'n vyand, dan was dit ook goed 

E GTIIEID 

STALIN SE HOF 

dat bulle in 1939 ingespan was 
P OLITIEKE HERVOR~liNG teen •n vyand. 

PARTYE S KEUR Pinay is geen groot redenaar Pina.y is van plan om ook poli-
h • . h 1 d. . h d NEUR• E NBER G Politieke waarnemcrs ct n me, oewe tc m ou van sy tieke hervormings te weeg te 4 

~eurenberg se \\T:\akhof word 
du'> nie net in die praktyk nie, 
maa r ook in teorie tans ver
wcrp. Die v raag is net watter 
rol die voorbereiding op 'n 
nuwe oorlog in hierdie verwer
ping spcel. Een <ling is seker, 
en dit is da t as Stalin die voi

ONWETTIG gende ,,aggressiewe oorlog" moet 
kortstondigc bewind voorspel, toesprake van hoogstaande ge- bring daar by besf"f <lat die 
maar toe hy na die parlement halte is. Maar die egtheid en huidi~e regeringRtelsel steeds 
gaan vir sy vertroucnsmosie, simpatie wat van hom uitstraal •n gevaar vir F ra nkr yk sal bly, 
stem die oorgrotc meerderheid is so groot, dat sy woorde die maar d it 11al eers volg nada t hy 
vir hom, en al gou wen hy die volk meevoer. Toe d ie party- ~ die vertroue van die volk gewen 
vertroue van die gcwone party- l leiers dus gereed maak om bet deur sy ekonomiese hervor

Pinay se beni n d na 'n paa r mings. 

Atlete Vlug Uit 
Rooi Lande 

weke omver te werp soos bulle Weens die toenemende steun 
met alle a nder regerings gedoen wat Pinay uit die partye se 
bet , was bulle so oorstroom m et gcledere wen, is die partyleiers 
telegramme, briewe en be roepe daarop uit om hom so spocdig 
van hul eie ondersteuners dat moontlik tot 'n val te bring, 

Soos by vor ige geleenthede bulle dit nie kon waag nie. maar bulle moet dit doen op 
bet etlike atlete wat onlangs Soos een waarnemer dit uitdruk: 'n \yY!Ie wat nie in die ooglopend 
in Helsingfors, Fi~land, .dee~ge- .,Tot groot woede van die party- is nie, uit vrees vir die volk. 
n eem bet aan dte Ohmptesc I politiei het iemand uiteindelik :\laa r bulle ge-niet wei d ie s teun 
Spele, geweier om na hul kom- bo-oor hul koppe been die oor \'an die vakbonde en groot ka-
m unistiese vaderland terug te van die kiesers gewen." p italiste vir \\ie die inflas ie ' n 
keer. Een van die lede van die DRASTIESE l\IAATRE£LS bron van groot wins was. Daar 
H ongaarse span het In Finland is dus •n bondgenootskap van 

· 1 aangevra terwyl ses lede Ten spyte van die gekef van 
aste • partypolitici, beroepsvakbond-van die J oego-Slawiese span by die partypolitici het hy die be- . t t p · 
D uitsland om skuiling aansoek groting drasties bcsnoci, en Ieier en ~apt~iR e een . ma?', 
gedoen bet. ander ekonomiese maatreels en vnn d•e u.•tkoms van hterdie 

En J oego-Slawie is, volgcns deurgevoer wat soveel vertroue 'ltryd hung dte lewe van Frank-
Westerse mening, •n mak kom- hcrstcl het dat die frank binne I ry~ ~f. di k . t h t h 
munist iese land! 'n paar wekc in waardc begin c c ommums e c Y 

I n verband hiermee is die wt'n , by met die grootste mate 
bevinding van twee Britse gc- van regverdiging op die regter
saghebbendes oor die kwessie Rtoel wat die Westerse Geallieer
van ,oorlogsmisdade" van be- des in Neurenbe rg opgerig het, 
lang. H ulle is lord Hankey en sal k un gaan sit om die vonnis
burggraaf Maugham wat in 'n se oor die verslane politici, leer
pas gepubliseerde werk, ,Uno owers tes en wa penlabrikante uit 
and War Crimes" tot die slot- te spreek. 
som kom dat geen individu I 
weens oorlogsmisdade verhoor 
kan word nie omdat daar wei t ,.DIE o.B." word gedrull: deur Pro 

. . Eecle.la-Drul<kery, Blrd.straa.t, Stet-
so iets soos oorlogsreg m dte lenbosch, vtr die elenaars en ultge-
volkereg bestaan P ersone ka n wel'8, Voo1'8lag C£dma.) Beperk, 

· Groote Keritgebou 703, Posbws lUl, 
net verhoor word in sover hulle I 1 Ktrkptetn, Ka&patad. 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Giant P otloodsker pmakers . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 24/ S 
Elite Draadhegmasjlene .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S8/ 0 
Dubbele Glas Inkpot tc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/ 9 
Afrolpapier 13 dm. x 8 dm. . . . . . . . . . . . . . . 10/2 
Tikpapier 13 dm. x 8 dm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/ 0 
T ikpa pier 10 dm. x 8 dm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/ 0 styg het en dat die opwaartsc reeds ~o afdoendc afgere~en t~ 

vaart van p ryse tot stilstand en hullc n paar ~aandc ge ?de 
selfs na benede gcbring is. Twee lands':"yc. stakmg wou uttroc?• 
weke gelede bet Pinay in bierdie dat hterdte gevaar ~lykbaa~ v1r 
opsig weer iets gedocn wat geen die na~ye toeko~s dte kop mge- ,1 

. . . slaan 1s. Moonthk slaag hy ook 

Losblad Grootboeke-alle groottes in voorraad vanaf 88/ 0 

A.lle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

Produktt • •• Su•d·Afrllta 

H. J. N~thaus (Edm1.) 8tptrk 

pohttkus sedert dte oorlog ge- . d t d' t IT · 
waag bet om te doen nie: Hy m sy stry . cen tc par Y?O 1 tel. by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
het 'n versoek om hoer koring- I Dan sal dae wereld getuie we~s 
pryse van die magtige boere- van nog 'n metode om van die j 
blok geweier en aan bulle ver- partystelsel ontslae te raak. II 
duidelik dat as die broodprys Keeromstraat 95, KAAPSTAD 
styg, die hele delikate prys- I d• S Telefoon 2-'70'H 

meganisme uit verband geruk n le teun l.a!ES~I!i:!~t::::!'!:'!!!l!~~~--1;911!!~~!!2S.:~2!5!1~-g~ 
sal word. Waarnemers het N 11 
hierdie optrede as ,,'n seldsame ature e 
vertoon van moed" beskryf. 

DWARSBO:\UNG DE UR 
PARTYPOLITIEKE PERS 

Sy metode is om met die be
trokke belange-groepe persoon
lik te praat en bulle tot sy 
standpunt te oorreed. Hierin 
word hy voortdurend in die 
\viele gery deur die partypoli~ 
tieke pers, wa t op bul tradisio
nele onverantwoordellke ma
nier, aandring op resultate 
binne enkele dae, hoewel hul eie 
partyregerings nooit enigiets 

Die Indlese regering beskou 
die versetpleging van nie-blan
kes In Suid-Afrika van die 
grootste belang en sal die saak 
by die V.V.O. aanhangig maak, 
luidens 'n verklaring van 'n lid 
van die Indiesc rcgering. 

Met die sitting van die Alge
mcne Vergadering van die 
V.V.O. in Oktober sal Indie bier
d ie nuwc aanklag oor onder
drukklng van n ie-blankes voeg 
by sy andcr sesjar ige aanklag 
van ondcrd rukking van IndH!rs. 

BRILLE 
Bring u oogarts se voorskrifte vir bt'We na ons. 

GOEIE WERK TEEN B U J.JKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD 

t•••······<i:ii:··j~(;~~(;~·······~·~ 
~ JAARGANG 1956--1951 

Non verkrygbaar teen £1 5s. elk. 
PRAGTIG INGEBIND 

JIOORRA.A.D BA.IE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 708 Kaapstad .......... ~ ................................... . 

0.8. 
VRIENDSKAPSENTRUM 

Groote Kerkgebou 604, Kaapstad 
Vir 

Heer like koffie: Tee: Koeldranke: Roomys: Geroosterde brood: 
Toebroodjles: Soep en Nagereg 

Po•bu• 4883. Johannuburc 1\faitlandstraat, BLOEMFONTEIN 
Besoek ons wanneer u in Kaapstad is 

Ons pryse---(jie billikste Ons diens~ie beste 

I Besoek ons of skryf om besonder!tede 
Po1bu1 2108. Kupuad , U:l;:::;:::::;:;::::;::;;::;;:::::::;:::::;:;::::;::;;::;;:::::::;:::::;:;::::;:=:;:;;::::::;;:s=:::;:=:;:::;::;;:==::::;:::=:;:::;::;;:::=:!l 

Geregb tr 

.Jrg. J I. 

. .[ 
repuhlil 
in t e we 
\Vaar d 
~a~ievor 
gener·aa 
h et , km 
J. A. St 
leicr~ka 
Suid('H~ 
otn vet·~ 

J)U 

diE 
Val 

HII 

Dit I 
die N a..,io 
on., be..,kt 
weens pa' 
•n be leid 
cUe repub 
en milit~ t 

wabran<l\1 
'erkond ig 
\ a n die ~ 

Die vcrg 
geopcn de 
Toit en is 
Villiers Tr 
beskryf h 
triomf va 
wag." On 
S. Harris 1 
gesing. C 
ook die < 
Lombard. 

Dr. F. J 
Suidelike J 
ccrste aar1 
volledige 
die toestat 
wabrandwa 
bevind hct 
lacrtrelt. 
geskil met 
oor bcleid 
Grootraad 
noemde se 
met cenwo 
aangesien 
ten gunstc 
die nasion 
uitgcspreek 
tyd is eenl 
O.B. voort1 

Toe dr. V 
het die adj 
Smith, die 
huiwering 
het met di1 
sy pligte ul 
nisasie bevc 
stitusic v 
besluit vm 
1950. In < 
nie daaraa' 
nietemin n 
kom en sit 
nic dat hul 
uiteen gaw 
uitwcg prot 
ste gros n 
innerllk ve 
uitweg gC\'I 
Is, almal \ 
ant\\'Qorclell 
koms gnan 
bcsluite. 

\\'aar dr. 


