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GAAN SILWE.·RKOE.ELS
RE.PUBLIKE.INE. SKIE.T?

Die lugbrug na Berlyn, wat
hierdie week beeindig Is omdat
die Russiese btokkade opgehef
is, het Brittanje die aardige
sommetjie van £5,850,000 tot die
einde van Maart gekos. Dit is
die prys wat Brittanje moes
betaal vir sy heulery met Rusland en hy sal nog meer offers,
ook bloedoffers, vir sy heulery
moet betaal.

In 1942 bet die H.N.P.·Ieiding 'n ,Republikeinse Str yd·
fonds" in die Iewe geroep en by die kollektering daarvoor is
gepraat van ,silwerkoeels" waarmee die Republiek Iosgeskiet
sou word van die Empire. Tienduisende ponde is vir hierdie
republikeinse doel gegee, ook deur baie O.B.-lede. Nou bet
dr. :&lalan afgesien van 'n republiek, LOS VAN DIE BRITSE
RYK, waan•oor die fonds bestem was. Hy wil nou net 'n
,republikeinse staatsvorm" BINNE die Empire he - iets
wat die Engelse hom van harte gun.
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Tydens die debat in die Volksraad waarin die Eer~le Minister, dr.
D. F . .Malan, verslag gedoen het van die onlangse Statebondskonferensie
in Londeu het die Ieier van die H.N.P. 'n splinternuwe standpunt ingeneem
wat sodanig verskil van ~y vroeere beskouinge dat die lede van die V .P ••
opposisie hom ~oms luider toegejuig het as die oorhlufte l ede van sy eie
party, skryf die Voorligtingsoffisier, geul. W. R. Laubscher, in verband
met die jongste politieke ontwikkelings.
Dr. 1\talan h e t gese ,dat ons nou te doen het met 'n ander Statebond as wal daar tevore
gewees het.
Hy is heeltemal in wese verundc>r."
Dr. Malan het aan agbare lede van die
Volksraad vertel dat die Statebond in Louden sodanig ,breer gemaak" is dat lndic sy ,selfheskikking~reg" uitgeoefen het en tog nog lid van die Statebond gebly het!
,Dit is die
verdere en helangrike verandering wat daar nou gekom het," het dr. Malan verduidelik.
DIE
1\1 0 DE R N E
.,AI wat ek nou kan sO, is lede om republieke te word nie, l VAN
dit," het dr. Malan voorts ver- dan bet ek geen beswaar om BRITSISl\IE IN SUID-AFRIKA.
In 1910 en sells daarvoor b et
klaar: .,Ons het vandag te te se dat ook as ons 'n repuwyle genL Botba. en gent.
doen met 'n ander Statebond as bliek is, ons lid van daardie
Smuts die draers van die deswat dlt tevore gewees het, en St~tebond sal bly."
1
tydse Britsisme in Suid-Afrika
as daar geen struikelblokke
geword. Destyds bet die twee
NUWE ROK
gele word - dit herhaal ek bier
generaals, wat tien jaar tevore
weer - deur die Statebond nie
teen die lBritse Empire geveg
(en hy sal dit moet doen aileen
Dr. :'\lalan gaan uit ~>Y 1>ad uit
bet, ook aan buJJe volgellnge
wanneer hy sy eie karakter om by h erhaling te vertel dat
gese d:&t die Britse R yk
gaan verander>, as daar geen Ouma Brittanje ,·ir haar 'n
anders is as wat dit wvore
struikelblokke gele word in die nuwe rok aangetrek het - EN
gewees het. ,.Die Empire bet
pad van vryheid en onafhank- DAT HY NOU VAN DIE
nou ,sellregering' aan die
likheid van sy aparte lede nie, OUVROU HOU. Uit dr. l\l al_n
verowerde republieke gegee,"
as daar geen struikelblokke se eie mond mott on& nou Yerbet dit toe goheet. Vandag is
gel~ word in die uitoefening neem d..'\t by en sy party voort"" dio oolfbookikkia"'"g van 1aao DIE DRAERS SAL ~VEES I dr. l\lalan se woord ,,sellbeskikkingsreg".

I

S:'\IUTS SE TRAGEDIE

,MALAN HET liG
GESIEN' SE SMUTS

Terloops wll ek net daarop
vfys dat dr. Malan se ,bekering"
van Afrikaner-nasionalls tot
vaandeldraer van Britsisme vir
gent. Smuts 'n persoonlike tragedie lnhou. Dr. Malan bet in
Londen vir genl. Smuts verbygrstap. 1\lalan word vandag in
Londen deur genl. Smuts se
Veldm. J. C. Smut!>,
Britse vriende, en in Suid-Afrika
deur genl. Smuts se pers en in
Ieier van die Opposisie, wat
die Volk&raad deur genL Smuts
voor <lr. l\la.lan se vertrek
'>e party toegejuig as die ,redna. Londen openlik beswaar
der" van die Statebond, terwyl
gemaak bet teen die formule
genl. Smuts en sy ouderwetsvir 'n reyubliek binne die
gtworde Britsisme alreeds verBritse Statebond, het nou dat die Eerste Minister terug gtet word.

BELOOF NOU
STfUN AAN
RE.GE.RING

gekeer bet en daar meer duidelikheid bestaan oor dr. 1\lalan
se hooding, sy volle steun aan die regering beloof, en in sy
jongste verklaring het by sy vreugde uitgespreek omdat die
Ieier van die H.N.P. nou .,lig geslen het".

uit Londen teruggekeer bet.
Hy
(dr. Malan)
bet ,.Jig
gesien". En blykba.:~r omdat dr.
:\lalan nou ,lig gesien bet" wat
ooreenstem met die Jig wat gt'nl.
Smuts al die jare sien, sien by
kans om die · regering te ondersteun.
Ook van die kant van dr.
Colin Steyn, V.P.-leier in die
Vrystaat, het die afgelope naweek lofwoorde vir dr. Malan
opgeklink.
Dr. Steyn het 'n vergadering
op Vereeniging tocgespreek en
verwys na die ,.wonder" wat
bale jare gelede op Vereeniging plaasgevind het toe Boer
en Brit mckaar die hand gegee
het en hulle verskllle begrawe
het.
Sedertdicn Is hierdie
besluit uitgevO<'r deur die wysc
DIE LIG
staatsman!lkap Yan genl. Botha,
Op dieselfdt' vt>rgadering bet I Genl. Smuts, j:!enl. Hertzog, t>n
genl. Smut!! oolt aan sy onder- ~ nou deur dr. :\IJiun wat onlangs
&teuners ges~ dat by Yan die die om,·ang ,·an sy staat&manstemmlng bou waarin dr. l\lalan skap in Londtn beWJS b et.

Toe veldm. Smuts die hoofbestuur van die Kaaplandso
V.P. verlede Vrydag toegespreek
het, het hy volgcns die Cape
Times die versekering gegce
dat hy die regering sal steun
om die land se ekonomlese
probleme te help oplos. Ons
moet vertroue uitvoer omdat
dit die bestc uitvoerartikel is
waaroor 'n land besklk, het hy
gese. Dit is dieselfde veldm.
Smuts wat etlike welte gelede
nog met praatjies rondgeloop
het dat Suid-Afrika bankrot
gaan en dat die buiteland nie
meer geld hier wil bel~ nie. Om
hierdie rede het die H.N.P. hom
beskuldig. dat hy die land
ekonomies saboteer.
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BRITSISl\IE AFGEVAT
Maar nie aileen is dr. Malan
se bolmakiesie genl. Smuts se
tragedie nie - dit is ook die
tragedie van die Verenigde Party. Want dr. Malan bet nou
laasgenoemde party se Britsisme
afgevat. As gevolg van die verlies loop die Verenigde Party
nou gevaar om dood te gaan.
En dit is oenskynlik wat die
Herenigde Party verwag. Hlerdie verwagting is in die hootorgaan van die H.N.P. - Die
Burger - in 'n veelseggende
spotprent uitgedruk.
In die
prent word die by! aan die
V.P.-boom gele en word genl.
Smuts geteken met 'n vreeslike
hoofpyn oor die vernietlging van
sy party.
Dit doen my geen wonder om
te boor dat voorbokke van die
V.P. reeds hard besig is om
koalisie-planne met die H.N.P.
te smee nie!
(Vervolg op bladsy 8)

Wat gaan nou van daardie
,,R.epublikeinst\
Strydtonds"
wor d?
Gaan dit tt'ruggegee
word aan die skenkers met die
verskoning dat dit nou meer
noodsaaklik is om te verboed
dat die ,.Britse Empire verbrokkel ?" Of gaan dit aangewend
word om dr. l\lalan se nuwe
Empire-beleid by die republikeinse volk to propageer, of vir
'n eleksiestryd by die volgende
verkiesing nadnt 'n nuwe koalisie met die Empire-gesindes tot
stand gekom het?
Indien 'n rrpubliktinse beweging by so 'n vflrkiesing dalk
republikein!>e kandidate gaan
stel, sal hierdie republikeinse
fonds aangewend word om die
republikeinse kandidate te bebeveg?
Sal die ,.republikeinse silwerkoetil'l" in daardie geval afgeskiet word op republikeinse
kandidate?

LAERTREK

, BY
COOPERSDAL
Die Ossewabrandwag van
Gebled F hou vanjaar weer 'n
vakansielaertrek te Coopersdal.
Die laer begin op
4 Julie en duur tot 15 Julie.
Die Lerfooi is .£1/ 10/- vir
volwassenes, en vir kinders
onder 18 jaar 15/-. Diegene
wat dillaer slegs vir 'n aantal dae wil bywoon, sal 1/6
per dag moet betaal.
Aile Brandwagte wat die
Jaer wil bywoon moet sonder
versuim met die Stafhoof,
Posbus 1059, Pretoria, in ver·
binding tree.
Hou ons bolgende uitgawe
dop.
·
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O.B. GAAN VOORT:
DR. VAN, ZYL OOR
TOEKOMSTAAI{

Na. aanleiding van 'n berig in Die Burger as sou daar
sprake wees van ontbinding van die Ossewabrandwag, het
Die O.B. 'n onderhoud met die Gebiedsleier van Kaapland,
dr. F. D. du Toit van Zyl, gehad. Tyd was ongelukkig te
kort om voor verskyning van ons blad met die K.G. in
Die Raad van die Kerke van verbinding te tree. Geni. Van Zyl bet in sy onderhoud as
die Getedereerde N.G. Kerke b et volg verklaar:

DR. MALAN EN
ROOMSE KERK

besluit om 'n aanbeveling by die
Kerke te doen om
nan te sluit by 'n afvaardiging
van die H ervormde Kerk na. die
Eerste l\liruster wat voor'nemens
i& om protes aan te teken teen
.,die toename van Rooms-Katolirke invloede in Suid-Afrika
wat dreig om 'n gevaar te word
vir die Protestantse saak."
Dr. Malan bet sedertdien homsell gedissosieer van 'enlge voorneme om 'n ondersoek te laat
instel na die Roomse vraag~>tuk.
In 'n telegram aan sy
Engelse- en ook Katolieke-ko.n·
didaat in Port Elizabeth het hy
ontken dat hy enige voorneme
bet om 'n veldtor teen die
Rooms-Katolieke te Joods. Dr.
:\[alan bet ge~ dat &y party
\Tyheid van godsdiens toelaat.
Ge~dt>reerde

Laat my dadelik in my hoedanlgheid as Kaaplandse Ieier
van die O.B. met aile beslistheid se dat as so 'n gedagte
Iewers mag bestaan, dit sekerlik nie in Kaapland gevind kan
word nie - die gebied waaroor
my kennis en verantwoordelikheid strek.
Wat die res van die Unie
betref kan ek slegs daarop wys
dat niemand by magte is om die
O.B. te ontbind nie. Die Grootraad van die Ossewabrandwag
is die enigste Jiggaam wat so 'n
voorstel kan oorweeg vir voorlegging aan 'n Uniale laertrek
van offisiere deur wie alleen in
die laaste instansie 'n beslult
geneem kan word om die Bewcging te ontbind indien dlt nodig

mag blyk, om watter rede ook
al. Tot op datum het die Grootraad nog geen sodanige voorstel
voor hom gehad nie, en ek kan
ook geen die minste rede sien
waarom so 'n voorstel aan hom
voorgeH! sal word nie. Die
Ossewabrandwag se republikeinse roeping en taak het in
die afgelope weke bale duldeliker geword as op enige stadium
van sy bestaan. Die voortsetting van die republikeinse stryd
het tans op ondubbelsinnige
wyse op die skouers van die
Ossewabrandwag geval. Eerder
dus om te dink aan ontbinding
of eervolle ontslag, dink. ons op
hierdle oomblik aan die taak
om ons volk te lei na sy republikeinse bestemmlng.

BLADSY TWEE

DIE O.B., WOENSDAG, 18 MEl 194.9

Waarom Die Stryd ALLES NOU REG WAT IN
. As Doel Groter
1942 VERKEERD WAS
Rykseenheid Was?
Die K.G., dr. J. F. J . van R eus- willende belangstelling hy hoofburg, skryt nan Die O..B. as saaklik sy publleke loopbaan te
danke had. Maar dit was enige
' 'olg:
jare gelede.
Luidens Die Transvaler van 7
XUWE ERA
deser sou die Et!t'ste Minister by
sy aankoms by die lughawe een
E n vandag?
va n sy trawante begroet het met
Vand ng l>e die Eerste ~lini
die woorde: ,.Dag, jou oudrepublikein!" So, ten minste, ste r m et voldoening dat 'n nuwe
wou ' n vriend my wysmaak , er a van Ryks verhoudings annmaar d ie onverwagte openhar- breek wnt die lede hegte r ann
tigheid het- my laat voel dat dit lll('kt\ar gaun snoer; en llie
dal k beter is om eers die juiste Engel!'>fl bhlaie (sowel b ier ns
woorde te kontroleer.
Ook oorsee ) wat ~teeds die sterk~>te
maar goed. want ek vind toe knmpn•gter s van die Imperia le
dat hy werklik nie ,.oud-repu- gedagte w•• s en te we ns die
blikein " dog wet .,ou-republi- mees gedugte t eenstnnder!'> 'an
k ein" sou ges~ het. Aanvanklik die r<'publikeinse idea al, die
wou ek my kortsigtige (of kors- blanie s tel met Yoldoening va s
willige) vriend op sy foutiewe dat r epublikanism e ' 'an die baan
lesing attent maak, maar ek het is en dat ,.Dr. 1\lalan gains pe rspecti ve" (R and Daily 1\fu il ) of
daarvan afgesien.
Want, mnr. die Redakteur. by , Tra\'el broaden s the mind" (or
nadcnking wat is die hele Dr. 1\lalaan) .•. (The Star).
Ek gee bulle gelyk dat daar
H .N.P .-lciding anders as ,.oud'n verbysterende metamorfose
republikeine"?
Die sterk woorde en besluite plaasgevind bet en dat die
is nog f r ls in ons geheue; die H.N.P.-leiding nou voor vriend
woorde van enige korte jarc en vyand gekompromiteer staan
gelede oor di e ,.Republikeinse as afgedwaal van die gcdagte
Orde vir Suid-Afrlka" of die van 'n republiek wat a fgesk ei
n oodsaaklikheld van 'n repu- van die Kroon is (of sells en ige
bliek ,.afgeskei van die Britse soort republiek ). Of di e voorK roon", en ook die ,.Silwer asnog effens dronkgeslnne volK oeets" waarmee 'n republiek gelinge ewe ma klik gann afst a nd
glo te wenne sou gewees het. doen ' 'an die enigste inbeemse
E ertyds is hierd ie en soortge- .,ta atsged:!gte van die Afrikalyke dlnge ten volle gebruik <of ne r is minder sek f'r .
mlsbrulk ) vera! in die veldtog
N OG N I E otJ()t een generaal Hertzog.
Ja,
lulden s
die
, VrymesselaarsWat wei seker Is, is dat daar
b riewe". . . . wat a lma! van
buitekanl
die
H.N.P.gehoor bet en wat niemand ooit ook
gesien het nie! . . . . sou gene- geledere 'n elemen t Is wat ster k
raal Hertzog destyds te vinde rcpublikei nsgesind is en wat
gewees het vir ' n ,.Empire-Repu- nog nie ,.._oud-republikeine" gebliek " (d.w.s. 'n republlek binne word hct nie. 1\laar wat bierdie B rltse Gemenebes). H ierdie die m ense betref, bet die E er ste
doodsonde van destyds is vera! Ministe r uit sy pad geg-.!an om,
In daardi.c dae deu r die huidige nog voor sy , ·ertrek , nan die
Se nator
Hea ton
Minister van J ustlsle, adv. C. Na talse
R. Swart, bale ster k gew raak Nicholls die versek ering te gee
en by uitstek was hy bedry wig dat ,We are not on speaking
In die .,B riewe-agitasie" teen terms". Blykbaar omdat on s
(Vervolg op bladsy 6 kol. 2)
die gryse Leier aan wie se we!-

Dr. Malan het, volgens Hansard, o.m. verklaar: ,.Ons kan
nle bly by die toestand wat is
n ie, maar ons het met betrekking tot daardie toestand van
oorlog waarin ons gesleep is, die
feit dat dit gedoen is, gekom
tot 'n seker e konklusie, en daardie konldusie hel tc doen met
die toekoms, en di!' l<Onklusic
is dit, da t om ' n h f rh aling te
\ Oorko~ sover dit Suid-Afrika
aanbet r ef, va n dt>rgelike t oesta nde wa t hi f'r ge.,keJl i .. deur
die Britse k onu ek '>if', die Britse
konnek s if' m o.-t ' f' rbreek word.
Da ar be hoort 'n g root k onstitusionele verandering in die land
t cw eeggehring t.- word t>n SuidAfrika moct omgcskep word
van ' n dominium onder die Britse kroon tot ' n \ r~·l' onafba nklike r epubliek . Dit i., die positil'we k onklu!>it waartoe hie rdie
kant van d iE' llu i., gekom het ."
RYPI'~

OORTUIGIXG

Die huidig<' Eerste Minister,
toe Icier van die opposisic, hct
vervolg: .. Dit' stigting van 'n
vryc onafhanklikc· republiek in
Suid-Afrikn verteenwoordig die
rype oortuiglng van die nasionaalgcsind<·s in Suid-Afrika. l)it
is nik.., n uut .. nie. Daar '' " " in
Suid-Afrik a, in .. y geskiede ni'>,
ampertji e~-o k a n ' n me n'> .. ~ in .,~
h ele ge'>kit>den b, ' n r epublit>k ."
Ml't vrrwysing na di(' naoorlogs.- tockoms en die houding wal Ierland ingeneem hl'l,
het dr. Malan verklaar dal Icrland reeds 'n nuwe begin g<'mank het deur aan die wercld te
vcrklaar dat hy neutraal sal bly.
,.As dit dan so is (dat Ierland
neutranl blyl dan is daar reeds
deur I erland 'n nuwe begi n
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Die

,,Solank die Britse konnck!;iC daat• is, is dif' id~aal van ' n
vcr;cnigde Suid-Afrikuanse volk, gegrond op vriendskat)likc ~erhoudinge
tu!!isen die twee rasse, ' n hopelose m isl ukkiug," het dr. D. F. Malan op 13
Januarie 1942 in d ie vol ksraad verklaar toe hy sy m.osiE> dat Suid-Afrika
omgeskep moet word in ' n republiek, afgeskei van die Britse kroon, toegelig het. Hierdi..- mosi~ is destyds heelhartig deur sy party gesteun en
het uitgeloop op ' n warm debut wat in sy finale stadium dwarsdeur die
nag tot die m orE> u~ge- uur geduur het.
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,Daar is besef dat iets sterker
'lodig was as die bande van
sentiment en taal en gemcen'lkaplike belange en daar is 'n
konferensie
gehou
<Ottawakonferensie). Met walter ,docl ?
Om 'n ek on omi ese rin gmuur om
,tie E mpire te bou t n om ook
ekonom iese bandt" t e skt>p wat
.ms nouer en .. te rker aan die
E mpire sou bind. C\"a ndag roem
llr . l\lalan bin dif' bande as synde ,ste rker a., di e ba nd van die
Kroon" e n h y hn ndbaaf hulle!Re d. )
,.Maar hulle gaan verde r. Hulle het besef dal by buitelan dse
regerings nic 'n verkeer de injruk moet geskcp word omtrent
die sogenaamdc soewereine onafhanklike status nie. Stadig,mn word d i.- indruk gewek in
die buite lantl dnt di.- Empire 'n
politiek e f' n d iplomutiek e eenheid is". <Vandag se dr. Malan
dat hy bly is om te kan se dat
die indruk in die buit cland dat
die Empire besig is om ineen
te stort. uitgewis is - du!!
neug df' oor di e politiek e e&nheid va n die Empire !-Red.)

.,\Vaarom kan hierdic rcgcring ons In die oorlog sleep t erwyl die kabinet en die Parlem.-nt en die volk verdeel is oor
die saak? Daar is maar net N•n
antwoord: A., gevolg va n die
Brit!>e k onnek sie, omda t die
Brits(' konnek~> ie da ar \\ll'>"·
Voortgaande het dr. Malan
sckere stellings neergele en met
betrekking tot d ie oplossing ~an
ons probleme e n gese: ,.Ek wil
bier 'n dcrde stelling neert~. in
verband hiermee, en dit is ..olan k di e B ri tse k onnek s ie <laa r
i~>, i., die ideaal van ' n Yer en iglle
.-;uid-Afrikaa nse \'Oik, gegr ond
op 'riendo;kaplike ' f'rh oudi ng
tur-.M• n die t wee bln nke ra ,se
hopcloo!> . . . . . \\'ut on., u itm <•k nnr hou is ons reht .., i l'~t m e!
tlit• buitela nd, dit• Jlrit .,e k onnt•k,ie. E k .,i' dit i" probeer geword om op grond.,lug n m d ie
B r itse konnek<~ie volkst'e nheid
gegr ond op gesonde ve rhoud ingf
t u.,.,en die rasse t ot .. t a nd t e
bri ng. En dit b et m i.,luk en ek
si\ ~tolank die Britsf' k onnek l>ie
tlaa r best a an, sat dit bopeloos
Wt'l'!>." (Vamlug hanllhaa f dr.
GEEN KWALIFIKASIES
1\tala n die Britse k onneks ie en
is by ber eid om Helfs as SuidDr. T. E. Donges, tans MinisAfrika 'n ,.r epubliek " word ter van Binnelan dse Sake, het
daa rdie k onnek &ie te hnnllhaaf nie sy weg oopgesien om die
Britse konneksie, met watte r
leur lid \ a n d ie E mpire te bly.Re d.)
kwalifikasie<~ daar ook ann gegee word, te bebou nie. Hy
O NSJGBAR E BANDE
het onder meer gcse: ,.Ek ondersleun hierdie mosie van die
Mnr. Eric Louw, tans Minister Ieier van die Opposisie op d r ie
van Ekonomiese Sake, het dr. gronde: Die eerste is ·dat die
Malan ondersteun en die rot van stigting van 'n republ!ek e n die
die .,onsigbarc bande·" wat Su id- ve rbrekin g van die ba nd m et
Afrika aan Brittanje bind, sen- Groot-Brittanje 'n voorwaarc:;le
der om dockies om te draai, is wat volkseenheid moet voorJ.angetoon:
afgaan. I n die t weede plaas is
, T erwyl b ulle CBrit:.e Sta at s- dit die enigs te manier om ons
m anne) d ie m ond vol het van uit te hou uit onnodige oorlog"die sogl'nnamde &oewer eine sta- komplikasies in die toekoms, en
tu s, hegin ons b oor ,·an die on- derdens is dit die bcstc spoor'iigbare bnmle. Dink maa r 'n slag tot grootheid in die bebietjit~ terug nan tlte t oesprake tragting van daardie dinge wat
vun Britse &htuts manne van di~ nie suiwer stoflik is nie. Die
:lae. Die Agb. E er s te Mini!tter beboud van d ie Britse k onneksal onthou t oe on s ge·durig gt•- s ie, m et watte r kwalifikasies
hoor h t>t va n die ,invis ible bon<ls ookul is histories bewys a s ' n
of th e Empire'.
e n ongesonde
ontoer eikende
.. Daardie band~ sou geba- basis vir nas ionale eenheid," a lsccr wees op ras en sentiment tus <lr. Donges in 19!2.

STAAN ONS. NOU
WEER BY 1915 ?
In Januarie 1942 het dr. Malan
met sy volgelinge in die parlemrnt 'n baie swaar opoffering
gc-docn vir 'n vrye onafhanklike
republiek wat llie konneksie m et
huldi E' E mpire s ou verbreek
lc het naamlik 'n hclC' nag deur
tot die oggend nege-uur oor die
rcpubliek GEPRAAT. Dr. Malan
het toe 'n mosie voorgestel
waarin hy gevra bet dat ' n republiek uitgeroep moet word.
Ons bet indertyd gewaarsku
dat as hieTdie mosie deur die
Smutsbewind aanvaar sou word,
ons 'n ,Empire-republiek" sou

wegge..k•
verbond
tiewe po1

<•n taal en ge meen'!k ap like
belange en wat dies meer sy.
l\tet a nder woorde, t erwyl on~;
dh• soge naamde soewer eine
<,t utus gekry b et en die indntk
gf'.,k(•p was clat ons nou vry
s ou wee:., wa:. hulle besig om
ons st ee<b nouer 1um di e Empire te bind."

gemaak in hlcrdie oorlog. 'n
Nuwe begin het hy gemaak wat
prakties op niks anders neerkom as dat lerland reeds is wat
ons in hierdie mosie se dat ons
na street, ' n vrye onafbanklike
republiek . . . • ." (Va ndag .,~
dr. l\fa lan h) h "P~-t dat I er la nd
afgc'-kei he t.-Uell. )
BRITHE KONNEKS IE

naywer l
Party 'n

kry. ) lin b et on<, geweet dat dr.
)falun \'l"f jaa r later sell s ou
pleit vir d ie .,ti gting. va n ' n
E mpi re- r .-pu blil'k waa rmee die
Ca pe Time ... t'n Argus h eelha rtiglik ~-oau mguan.
H et ons dan in die afgelope
vyf jaar gcvorder op die vryh eidspnd? Staan ons nie maar
1\·ee r by 1915 toe dr. ~'[alan dit~
' 'ersek e ri ng gegee het dat ,.\Vij
willen een p olitick Ya n een v rij
zelfst andiJ Afrik aner ,·olk onder
die B rit ~e ' lag"? (Die Bu11:er
27

Julie Ul 15).
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ORANG TOT KOAL.ISIE AL Kommuniste Word
,,Repub li kei ns''
STER.KER BY PARTYE
Die mening dat dlt slegs ou vooroordele en persoonlike
naywer is wat vt>rboed dat die H.N.P. en die Verenigdt•
Party ' n koalisie aangaun, en dat as hierdie kleiner n•rskilh~
weggeskaaf word, nil<s die twee partye sal verhoed om 'n
verbond aan te gaan nie, word tans vry algemeen in objektiewe politieke kringe gehuldig.
Daar is vera! tot hierdie gcvolgtrekking gekom na dr.
Mafan se toespraak die afgelope
week in die volksraad omdat
hieruit voortvloei clat die . groot
verskil wat daar tussen die
twee opponerende partye bcstaan het, nou finaal verwyd<'r
is aangesien dr. Malan, net
soos die V.P., ywer en pleit vir
die behoud van die bandc met
die Britsc Statebond. Lede van
die Verenigde Party sien nou
hul weg oop om die H.N.P. die
hand te reik sodat die twee partye die Iandsvraagstukke saam
kan aanpak.
Wat die Unie se buitelandse
bclcid bctref bestaan daar nou
gccn verskil meer nie en oor
plaaslikc aangeleenthede is die
verskille ook bcsig om weg te
brokkel. Selfs ten opsigte van
die naturellevraagstuk, waaroor die V<'rkiesing gcveg is, skyn
daar tans wcinig vcrskil te wees
omdat dr. Malan self in die
volksraad crkcn het dat daar
geen verskil tussen die H.N.P.
sc ,apartheid" en die V.P. se
.,afsondering" bcstnan nie.

BEWlJSTE STREWE

Die Britse pers het erken dtll
\Vat gaan nou gebtur '! Dit
Pandit Nehru self nie so rcpurtpublikeinse strewe in lndie
gaan gekoppel raak aan Stalin
blikeins is dat hy op 'n repu<>(I vyfde kolonne en in plau.,
bliek sou aangedring hct nie,
was dit nie dat hy die volksgevun dnt lndie
behoue gaan
voel agter hom in aanmerking
'bly vir die Empire, gaun h~
moes neem nie. In Imlie h et
in dit• skoot van Josef Stali n
die kommunis titse
elemente
val.
ou nsluiting gevind by di!' repuIs die \Veste daarmee nader
blil<elnse gevoel as 'n ~>tok om aan sy redding as wanneer Inontev rede nheid m ee op te blib. dlt' ult sou getree het met 'n
Wut Nehru nou gekry h et i., sel!standlgheidsbesef benewens
gN' JI rtpnblikeinse selfstandig- sy anti-kommunistiese standht>id soo10 in die geval van I er - punt? Dan sou Indiii selfstanlond n it. Dit is blote bedrog dig gewecs het maar tcwens ook
en dit Indie<;e volk gaan nie in anti-kommunlsties en omdut by
&)' gtbt't>l daarvoor val nie anti-kommunistil'" is, sou hy
dnarvoor sal di e kornmunist!' kant geklt'l b et by Amerika en
'lorg, soo<t nou a l blyk uit die di e \ Ve'>tt'. Nou egter het StaGuardian <>t' houding wat spot - lin mecr hoop om Indie se hulp
tend praat van ,,Sy :\lajestcit !'oe . te kry as wat die Empire dit op
republikeine."
I die lange duur het.

I?

lie afgelope
IP die vry~'1 nie maar
[ Malan die
dat , Wij
bn een \rij
\Oik onder
Pie Bur&t>r

't

SKEIDSLYNE
BESIG TE
VERDWYN

sisic-kollcgas nie, maar ook by
sy !cdc hct die besef reeds deurgedring dat die verskille tussen
die twct• partye vandag minimaul is. Daar word dan ook
verwag dat sodra die ekonomiese mo(•i!ikhede die H.N.P. begin
druk, sy l<'de ook ryp sal word
vir hicrdi<' g<'dagte. Die feit
dat hulle vandag voor die werkIikhcid staan dat die V.P. die
stcdc behet·r en hullc die platteland, sal hulle nog ryper , druk
vir 'n koalisic wanneer die eie
ondersteuners in die stede teken,s van ontevrcd<'nheid begin
openbaar.
Hierdie h•kt'n<• is rteds daar
onder die m yn wt' rkers en hoewei dit tydclik gesus is, mag dit
weer na vore tN•4'.
Sodra di e ll•wt n!'.kO!'o lt', wat
nog bteeds styg, en di e uitwerking van die t t korte \\at reeds
bes taat\ en V!'rhkerp guan word
deur invoc>rbt'hl't r ; die gemoedere van dit ki4''>4'f'- IIC'gin omNOG NIE RYP
krap, sal di e H .X.P. ryp \\Ce<>
Dit is duidelik dat die H.N.P. om die lland te vat van .,y oppoop. die oomblik nie so ryp vir s isie-kollega, word H•rklna r.

Die groot a rgument wat dr. Malan en ander naprate rs
van die Empire gebruik vir hut Londense verklaring wat
Indie toegelaat het om binne die Empire te bly al nO«>m
hy homself 'n republiek, i'l dat Indie anders \ir die Empire
en \'eral vir Brittanje \erlore sou ge.raak bet tot groot .,kade
van laasgenoemde. Die naag i<; in hoever hierdie redenasie
juis is. Ons meen dat op die lang dunr dit gaan blyk dat
die Londense verklaring 'n groter gevaar vir die Wester!.e
blok gaan wees as wanneer Indie heeltemal uit die Ryk !.OU
getree bet.

.

Die Kommnnistiese Party in lndii' bet onmiddellik
nadat die besluit van die Statebondskonferensie bekend
geword bet, waarvolgens Indie 'n ~kyn-republiek binne die
Statebond word, homself begin voordoen as 'n republikelnse beweging wat die voorstander is van 'n r epubliek
afgeskei van die kroon en Statehood. Hierdeur hoop by
om die steun van alle werklike republikeine wat 'n gevoel
hit•rdic gedagte is as sy oppo- teen Brittanje koester, te verkry.

Die idee om 'n konlisie mtt
die H .:!II'.P. aan te gaan, is vandug by die Verenigde Party 'n
doelbewuste strewe en daar is
le(ll" wat hulle openlik hil'rvoor
beywer. So sterk is die begeer tl' om snam t e smelt by die V.P.
dnt die party se swepe sy Jedt>
verbi4'd het om dr. l\lalan in die
volkllruad nan te val oor !'.Y o m meswuai.
Van die V.P.-lede was gretig om ' n groot ge,·eg aan die
gang te sit deur aan t e haal
uit die H .N.P. se r epublikeinse
verlede, maar hulle is streng
\'erbied om dit t e doen .
Dit is sleg~ diegene wat vir
bulle geen politieke toekoms in
die
H.N.P.-V.P.-koalisie sien
nie, wat hierdie gedagte tecnstaan. Orlgcns word daar doelbcwus gepoog om 'n gees en gevoel van saamhorighe-ld tussen
die twee partyc nan te wakker.

lndie Is Grater
Gevaar Nou Vir
Die Weste

.

iwt>ct dot dr.
j.'r st>lf !!0\1
ng van 'n
lutrmee die
' ' " heelha r-

BLADSY DRIE

BESKERM!

---.

_ BRAND-Iwuransle by-

C.~IT. ~£

- -.----, . , 'C''!'

SUID-AFRIKAANSE NASIONALI!
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK.
'l'akke dwarsdenr cUe Unle.

VOLKSMOEDER
HEEN WAT BAlE
GEDOEN HET
:Met die afsterwc van mcv. A.
A. Tomlinson van Bossiegcur,
Swellendam, op 13 .1\'lci verloor
die Afrikanervolk n moedcr
wat steeds 'n inspirasie vir haar
volk was. · Afrikaner in murg
en been was sy tydens die
Engelse Oorlog in haar omgewing die middelpunt van Afrikancrverset en van hulp aan die
inwoners van die Konsentrasiekampe. Deur vera! haar optrede
het sowat 40 wecskinders uit
daardi(· tydperk in die S.W. distrikte 'n tuiste en toekoms gevind en hct sy ook haar gewest e
op die groot pro4!svergadcring
-icstyds op \Voreester gehou,
vertC"cnwoordig.
Dieselfde het
gcbcur m<'t die vroue-optog te
Pretoria na die. 1914 Rebellie.
Vanaf die stigting van die O.B.
tot ha~r dood was sy ·n· getroue
Brandw.\g en tussen haar en die
K.G. hct 'n wederkerige agting
ontstaan. In aile sake wat haar
land en volk betref het sy belang gestcl en h<'t net voor haar
dood op 'n merkwaardige wyse
aan die minderbcvoorregte gedcnk.
Vera! was sy 'n liefhcbbcr van
die skone Swellendamsc berge,
vc·ldc en blomm<'prag, vir die
bewaring waarvnn sy haar
uiters bcywer het en vera! deur
haar optrede is die stigting van
die Dr. M:arloth-Blommcreserwe
tot stand gekom.
Van haar eic familic lecf nog
.wee susters, .. ~'l. E. R.", en mev.
A. van Zyl en ecn broer, mnr.
Hendrik Rothmann, van Die
Strand en al haar dcrtil·n kin:Iers, aan wic ons opregte mede'ye.

In 'n amptelike verklaring wat
in Bombaai uitgereik is, word
die Indiese eerste minister wat
saam met die Britse koning
gei:et het, uitgcmaak as 'n samesweerder met die geldmag
wat Indoneslii, Birma en die
Maleise Eilande wil verslaaf.
:,Deur binne die Britse Ryk,
met die etlket ,Statebond', te bly,
en die Britse koning, slmbool
van die oorhcersing dcur die
Britse geldmag, as konstitusionele hoof tc aanvaar, het Nehru
gehoorsaamheld belowe- aan die
dollar-koning."
Nehru word ook beskuldig dat
hy nou die betaalde agent geword het teen Rusland en die
hoop word uitgesprcek dat die
Indiers Nehru se standpunt sal
repudieer.
LO~'DEX

STERK ROOIES

Deur tydelik die republikeinse mantel om te hang
mag die Kommuniste meer
voordeel trek uit die Statebond-kompromie as wat die
eerste ministers in Londen besef het.
In Suid-Afrika het die Kommuniste ook onmiddellik begin
voorgee dat hulle nog altyd rc-

publikeine was.
Daarom het
kommunis Sam Kahn die afgelope week In die volksraad opgestaan en verklaar dat hy wat
nog altyd 'n republikein was,
geskok is oor die ommeswaai
van dr. Malan. Hy .het die r egeringslede beskuldig dat hulle
nagemaaktc rcpublikeine is en
verwys na die- felt dat 'n republiek binne die Statebond 'n
tyd gelede deur dr. E. G. Jansen, (Minister van Naturellesake) as konstitusionele bed rog
beskryf is. Tans word dit aanvaar.
.
Dit is vanselfsprekend dat die
Kommuniste in Suid-Afrikn. nie
llieselfde sukses met hul nuwt>
taktiek sal bebaal as wat dit difl
ge\'al in Indie sal wees nle, a:mgesien die r e publikeine bier ' n
tubte in die Ossewabrandwog
het en dus ni t' na wolwe in
<>kuatn-1'111' hoef te hordloop nit.
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Kyk hoe verdwyn bullet

Ret o seweet dat on• almal 'n blinde kol bet? Maak o linkerooJ toe.
Hoo hlerdie advertensie 'n voet of twee Yan u ~gtef'OOI a! en beweq
dit lan&aaam nader, met u blik steeds op die krui~. Die vierkant aal
verdwyn, dan aal dit weer venkyn en die stippeltjie aal verdwyu,
IOdra hulle u blinde kol bereik !

••• VIR SMAAK-TOETS
Neem twee akuiwe van eni&e
toort sigaret, behalwe Kommando.
~foenie die eerete akuif int~k nie,
maar blaa& dit aaggiea deur o
neusgate uit.
Neem nou -die
tweede skuif, trek dit in en blaat
dit dan denr die neusgate o( deur
die mond uit. Toets Koll)mando
non op dieselfde wyae. Let op
wetter sagte , geurige rokie u
van Kommaodo kry.

..

BOUBEHEER BLY
Boubeheer sal nog bly en dnar
ltnn nie op die oomblik in die
vooruitsig gestel word wannecr
dit opgehef of verlig sal word
nie. Met die oog op die tckort
ann materiaal en arbeid kan
daar voorlopig geen sprake van
opheffing wees nie, het die
Minister van Openbare Werke
aangekondig.

U

oW MAG U

BIDRIEG-MAAR

U KAN STAAT MAAK OP U SMAAK

Die Vriendelike Sigaret
IOo, lOt, SO.. met ol sonder kurk.
Gl.3001
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LANK LEWE JOSEPH
CHAMBERLAIN !
Indien Joseph Chamberlain1 die veroweraar van die Boererepublieke en aartsvyand van P aul Kruger, verlede Woensdag in die volksraad gesit het toe dr. D. F. Malan sy .,New
Look"-republikanisme vcrkondig het, sou hy - indien die
reels van die Britse parlcmentarisme dit sou toelaat hande geklap het totdat sy palms rooier was as die Britse
Empire. Joseph Chamberlain sou dit beskou het as die voleinding van sy ideaal van republikanisme binne die Britse
Empire veral toe dr. 1\lalan plegtiglik beklemtoon het dat
daar vandag oor een saak eenstemmlgheid in Suid·Afrika
besta.an - ,en dit is dat Suid-Afrika in die Statebond
wil bly."
Joseph . Chamberlain wat twintig jaar lank teen die
onversetlike wil van 'n Paul Kruger en sy volk geveg bet
vir die insluiting binne die Britse Empire van die Boererepubliek met sy republikeinse staatsvorm en al, maar dit
uiteindellk aileen kon regkry oor die lyke van 27,000 vroue
en kinders toe ook die naam van die republiek oorbodiglik
vervang is deur iets anders, hierdie Joseph Chamberlain sou
verlede week die toespraak van dr. Malan sonder cen enkele
voorbehoud toegejuig het as die afronding van sy imperialistiese lewenstaak soos hy dit in 1903 gestel het toe hy gepleit
het vir ,'n VENNOOTSKAP met die GROEIENDE kolonies,
sonder wie se sterke regterhande en lojale harte die . Ryk
nie kan behou word nie."
GERED VAN VERBROKKELUNG
Hoe trots en dankbaar sou Joseph Chamberlain nie
gewees het by die aanhoor van dr. l\lalan se versekering dat
die verbrokkeling van die Britse Ryk nou verhoed is deur
die Londense verklaring en da.t ,die indruk van verbrokkeling - die geda.gte dat die Statebond nie meer as magsfaktor kan geld nie - (nou) uitgewis" is I
Ja, Joseph Chamberlain kan rustig slaap in sy graf.
Die lastige stem van 27,000 vroue en kinders wat hom altyd
toegeroep het dat ,die stryd wat ons vaders begin het, sal
woed tot ons sterf of oorwin bet", daardie stem word nou
oordonder deur die ,nuwe klank" van 'n ,nasionale party"
in Suid-Afrika, die klank naamlik da.t die Britse Empire
berus op die ,gevoel van saamhorigheid" en dat Suid-Afrika
nie van voomeme is om daaruit te tree soos Ierland gedoen
het nie, ja. selfs dat die hoop uitgespreek word dat lerland
sal terugkeer na Chamberlain se ,Vennootskap" met hul
,lojale harte en sterke regterhande."
SLAAP RUSTIG

Die Britse Arbeidersparty van Attlee wat in 1945 'n
groot oorwlnning oor al die ander partye behaal het nadat
die oorlogstydse koalisie onder Churchill ontbind is, het nou
reeds aanslenlik grond verloor omdat die klesers reeds weer
ontevrede is met hul keuse aangesien die Arbeiders onder
die druk van omstandighede nie in staat was om aan al hul
verkiesingsbeloftes te voldoen nie.
Politleke waa.rneml'rN m l'l'll
dat ' n verkleslng op hierdie stadium die Arbeiders in groot geva.ar s al stel omdat baie van
diegene wat Attlee in 11»5 ondersteun het, die oorlog&perd,
Churchill, weer 'n kans wil gee.
Die pollticke vcrdcllng in
Brittanje is so oud soos die
Britsc geskiedenis self en is vandaar oorgeplant na die gebiede
wat onder Britse hie! geplaas is,
ook in Suid-Afrika.
Die geskiedenis van die Konserwatlewe Party (die Tories
van Chur chill) en di6 van die
Liberaliste (die Whigs) datecr
ult die sewentiende eru terwyl
die Arbeiders 'n prodluk van die
laat negentiende eeu is. Eersgenoemde twee spr uit voort uit
die strydvraag of die parlement
of d ie koning die soewcreiniteit
oor die volk moet bcsit. Torie-s
en Whigs was aanvanklik skeldname vir die twec partye.

kobus II van die troon gt•jaag
is en Willem III op die troon
geplaas is en bereid was om die
gesag van die parlement te aanvaar.
Die Libcrale Party hct hoofsaaklik bestaan uit die handelslui en stedelinge. Op Godsdienstige gebied het die mecste Liberales ann die Presblteriaanse
Kerk behoort. Hierdie kerk het
'n sterk Calvinistiese inslag gehad en die Liber~s was veral
gekant teen Rome.
Die Konserwaticwes <Toriesl
het vera! die soewereiniteit van
die koning aangehang. Hul1c
was gekant teen die opkoms van
die parlement en was ondersteuners van Karel II. Na die
rewolusie van 1688 het bulle hul
egter daarby necrgele dat die
parlcment die socwefeine lig·
gaam moet wees. Hulle wa~
meesal mense van die plattelanc
en was lede van die Anglikaanse
k e rk.

Verdeeldhcid moet noodwendig ook stryd brmg, soos in
ons eie land nou ten opsigtc
van C.N.O., en aan die begin
van die 19e eeu ontbrand daar
opnuut ' n s tryd tussen die
twee partye, naamlik oor die
verhouding tussen die staat
en die individu.
Die vcrnaamste leiers van die
Konserwaticwes was
manne
soos lord Derby, Disraeli, lord
Salisbury, Joseph Chamberlain,
lord Balfour en nou Churchill.
Van die bekendste leiers van
die Liberaliste is lord Palmerton on Gladstone.
1:\IPERIALISTE

Die cintlike draer van die Imperialistiesc gedag'te was die
Konserwatiewe Party en sedert
1870 was die groot strydpunt
•ussen die twee partye juis die
impcrlalisticse uitbreiding.
Die Arbeiders met hul sosialistiese hervorming!lbeloftes het
eintlik eers aan die begin van •
~ierdie eeu na vore gekom. Met
clke verkiesing het die party
veld gewen. Die Icier van bierlie beweging is Ramsey MacDonald.
In tye van krisi'l i& partyre~t-rings onbekwaam om te r ed
en gevolglik is kort nadat die
oorlog in 1914 bt'gin bet, deur
die twee groot partye ' n koalisie
aangegaan wat tot 1922 geduur
HELE VOLK VERDEEL
het. Met die verkicsing wat
VERBROKKELING WORD
:laarna plaasgevind het, het die
Die skeidslyn tussen die twet'
TRADISIE
At bciders sterker uitgekom as
partye bet nie net tot op polidie Liberale Party . In 1924 het
tiek e terrein beperk gebly nil'
Die stryd tussen dil' twee pnr- die Liberale Party 'n geweldige
maar is ook uitgebrei tot maut- tye bet <lwar~deur die 18e el't ncerlaag gely en het sedertdien
skaplike, kerklike en godsdiens- aungehou, maar teen die eindt' us politieke faktor verdwyn.
tige terrein. Die Liberales het van die t-eu het <lie verskilll'
gestaan by die soewereiniteit tw.sen die twet- weggebrokkf'l
WEER KOALISIE
van die parlemcnt en in hul en was dit sleg'! bloot 'n tradisie
strewe het bulle- geseevier na om ann die ,·er-.kitlende pnrn·t'
By die uitbreek van die Tweedie rewolusle van 1688 toe Ja- te behoort.
de Wereldoorlog in 1939 het die
Konserwatiewe Party en Arbeidersparty weer 'n koalisie gesluit en aan die einde van die
oorlog is cersgenoemdes verslaan.
Deesdae vernecm mens eintllk
maar net van die Arbeiders en
die Konserwatiewes en dit wil
voorkom asof die Konserwatiewc Party se kanse baie goed is
om die land aanstaande jaar
weer te regeer, tensy iets groots
voor die tyd gebeur.
Die parlementere geskiedenis
van Engcland het getoon dat
die gemiddelde Ieeftyd van 'n
Die mening dat die Jode se stryd om hul vryheid in party-bewlnd oor 'n tydperk
Palestina - selfs teen die Britte - die uitwerking gehad van vcertig jaar nie mecr as
bet dat die anti-Joodse gevoel in Brittanje afgeneem het, vier jaar was nie. Die Arbeien dat dit nou raadsaam is om Israel as 'n bondgenoot in ders sal dus blykbaar net daarte skakel, is in 'n personderhoud uitgespreek deur die in sluag om die handbrc:>edte te
bekende Britse militere deskundige, kaptein Liddell Uart. oorlewe,

Vryheidstryd Van
Jode Wen Britse
Welwillendheid

,Slaap rustig dappere helde" sal nie meer gesing word
oor die grafte van gesneuwelde republikeinse burgers nie,
maar dit kan nou in volle bors aangehef word oor die graf
van Joseph Chamberlain. Hierdie held van die Empire kan
maar rustig slaap, want sy ,groeiende kolonies" bet nou
geword ,Iojale vennote" en die man wat as 'n republikeinse
Ieier in Suid-Afrika deurgegaan het is nou die man wat aan
sy republikeinse volk se dat die Londense verklaring noodsaaklik was aangesien sonder dit lndie vir die Britse Ryk
,verlore" sou gegaan bet, ,wat vir sommige lede van die
Statehood, VERAL VIR BRI'ITANJE, emstige skade op
handelsgebied sou beteken het."
Die Empire is gered, Joseph Chamberlain se ideate is
verwesenlik en 'n ,nasionale" Eerste Minister is vandag die
pleitbesorger vir die voortbestaan van die Britse Ryk - 'n
man wat sy optrede in Londen voor sy volk probeer regverdlg met die pleidooi dat die Britse Ryk anders sou verbrokkel As sy waameming juis is, is dit 'n onderstreping van die
het, maar dat ,die indruk van ineenstorting (nou) uitgewis waarheid wat ook deur die O.B. geglo word dat welwillendis."
heid van die Engelse eerder gewen sal word deur 'n manlike
stryd om vryheid en reg as 'n papbroekige , versoening"
wat nlks anders as 'n toegewing aan Britse belange is nie.
22 JAAR AGTERUIT
En laat ons dr. Malan se Empire-toespraak maar afrond
met sy eie woorde van 22 jaar gelede - en dan vergeet ons
geriefshalwe dat hy van 1935 tot 1947 die verbreking van die
Britse konneksie bepleit het:
,Die vryheid wat ons vandag besit is groter as die
vryheid wat die gewese Republieke van die Vrystaat en
Transvaal besit het. Om daardie rede se ons ook vandag dat daar 'n end in Suid-Afrika gekom het aan wat
die afskeidingsbeweging genoem is . . . Hollandssprekende Suld-Afrika wat tevore nie in die Britse vryheid
geglo het nie, glo vandag daarin as 'n werklikheid."
(Die Volksblad, 6 Oktober 1927.)
Maar laat ons volstaan met hierdie vraag: Waarom al
die bitterheid en opsweping - ook met ,republikeinse strydfondse" - tot ,afskeiding ' 'an die Britse Ryk" gedurende die
jare 1935-1947 as ons nou maar weer terug is by 1927?
Waarom moes genl. Hertzog net soos Paul Kruger sterf
as 'n feltlike banneling in eensaamheid omdat hy V ALSELIK
besklnder was dat hy 'n ,Republiek blnne die Empire"
wou stig?
Gaan dit by sommlge mense dan werklik nie om Ideate
nie, maar net om posisies?

Kaptein Liddell Hart het gese
dat Israel getoon het dat hy 'n
volk Is met goele vegvcrmoe en
mllltere ondervinding en dat dit
hom aanmerk as 'n kragtige
flank in die Midde-Ooste.
,Dit is dwaas om nie die
beste gebruik van hierdie felt
te maak nle. Brittanje kan
hom gelukkig ag dat hy in
Israel 'n moontlike bondgenoot het," het hy gese.
Met verwysing na die antiJoodse gevoel in Brittanje het
Hart gese: ,.Hitler se invloed
is nog sterk - Britse Jode,
vrecs ek, is nle bewus hoe sterk
nie, maar in stryd met die algemene opvatting is ek van mening dat antl-semitisme teruggesak het van die hoogwatermerk van die latere dertlger
jare. Ek glo dat die dappere
stryd van die Jo<le in Palestina
veel eerder die krag uit antiSemitisme geneem bet as wat

Kan Goud Teen
Premie Verkoop

dit d ie vlam aangel>lua& bet."
1\fOET TERUGI<EER
Ook In verskeie Engclse koerantc is onlangs die hoop uitgespreek dat Israel nou weer
tot die Britse skoot sal terugkeer - nou dat daar 'n formule
gevind is waardeur hy ,,'n vrye
republiek" kan wees binne die
Empire.
Ten opsigte van Ierland word
dieselfde
houding ingeneem.
Ierland het 'n wet aangenecm
waarin hy die Britse kroon en
Ryk verwerp, I'll van Engel<.e
kant is hom nil' net nile go~>ie
wense op sy nuwe vryheidspad
toegestuur nle, maar die Britse
parlement ht't 'n wet aangeneem waarin spesinle voorregte aan l el'l>e burgers binne Brltse gebied toegese word. HuiJe
sal nie soos vreemdelinge behandel word nle.

•

'

Die Internasionale Geldfonds
het, na samesprekings dcur die
voorsitter met mnr. N. C.
Havenga, die Unie se Minister
van Finansies, ingcwilllg dat die
Unle, onderhewig aan sekere
bepalings, goud t<>cn 'n premie
aan fabrikante mag verkoop.

UNIE-TYDTAFEL
Dlt word vir al~r~m~ne tnllg11n~t
bekt'tld ~t~mank do.t 'n <mwe Unle-

Tydtafel vanaf !lfaandlllt, 6 .Junle 1949,
In werktnK sal h'NI roo btnnekort by
Spoorwe~r
Boekwlnktll te koop aanrtbled •al wol'd.

Aanda.r word ·~'aal KfVHtlJr op
veranderiogs tn die t~lndlenste tus•l'ft:
Johannesbur.r en KaapAtad.
.Johanneoburr

en

Port Elhabeth.

.Johanneoburg en Ooo-Londen.
Johannesbur~r t'Jl 1\fooselba!ll.
en tot •n mlndere mate op andH
traJekte.
!lfoontllke passaslel'11 word
om bulle plaasllke stu!emeeeter of die PnbliAitdts- M ~~
afdelln~r
te raadpl~« alvo~ns relle
oor lAne atetsnde te onderneem.
W. !\(. CLARK,
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DR. MALAN SPOG MET EENHElD
, S.A. SAL BINNE
VAN B·RITSE EM PIRE BLY IN ALLE

Veldkte. Oorlede
Die
Osscwabrandwag
van
Kanoneiland het 'n gevoeiige
verlies gely deur die heengaan

OMSTANDIGHEDE '

,Suid-Afrika wil in alle omstandighede biune die Statehood bly, selfs
al word •hy '•n r epubliek - die Londense konferensie
bet 'n •gevoel van 1 0 r. M a 1an IS
. d
d'
.
•
eur 1e 0 pposlsaamhorigheid geopenbaar wat verras!-Oend was - d1t het ook <he toets van sie hartllk toegejuig.
Statebondsaamhorigheid dem·etaan - die he~luit dat Indif' binue die State- ~
SAL BINNE BLY
bond kau hly het voorkom dat Brittanje gt·oot handeleverliese ly deurdat
:
hy die bindende hunde van die Statt>hond steeds losaet· getnaak het het Toe by op die debat geant•
•
,..
'
woord bet, bet d.r. l\lalan bo·
d1e Statehond d1t nog altyd reg gekry om beslag te le op die gees." So het staande toespraak aangevul
dr. D. F. Malan die afgelope week die Statebond en die uitslag van die Lon- deur te ve~Jdaar dat sola~k daar
dense samesprekings aange1>rys toe hy die volksraad ingelig het.
~een. litrutkelblokke &:ele word
Dr. Malan het verklaar dat
die Statebondskonferensie in
Londen 'n nuwe mylpaal in die
geskiedenis van die Statebond
Is. By die bespreklngs moes
alle pogings om Indie te oorreed
om van sy voorneme om 'n republiek te word afgeslen word
omdat die lelers van Indie onherroeplik gekompromiteer was
by hul volk. Die status van
Ierland, naamlik 'n ooreenkomsgrondslag buite die Ryk was in
die geval van lndie ook •onmoontlik omdat hy uitdruklik
versoek het om in die Statebond
te bly.
Spr. bet gese dat die standpunt wat hy in Londen ingeneem het diesellde was wat hy
in sy senaatstoespraak ingeneem hct nanmlik <lat SuidAfrilm nie die kring van die
Susterlande waaruit die Statebond bestaan sal verlant solank
die karakter van die Statebond
nie verander en die onafhanklikheid van lede-lande nie aangetas word nie.
SKADE VIR BRITTANJE
Aan lndie kon nie nee gese
word om op sy ingeslane weg
voort te gaan nie omdat ,<lit>
implikasies da.nrvan sou gewee!>
bet dat die Stntebond nie aileen
lndll! nie, maar moontlik ook
ander Iande kon verloor b et . In
elk &'6\'W sou di e Statebond Indie se goeie gesindheid verloor
bet, wat vir sommige lede van

di<' Statebond, veral vir Brit- ~ ' an ul die lede van die Statetanje .-rnstige skade op hand<'ls- bond, bl'halwe Indie"
g.-bled sou bett>kt>n ht>t." Indii!
sou ook moonthk vriende buite
1\IOREEL GEBONDE
die Statebond gaan sock het .
moontlik in Asi~.
Dae lede behou bulle vryhede
Daar was 'n verderc oorwe- en is selfs nie aan die besluite
glng waarmee rekening gc·hou van die. Statcbondskonferensie
moes word: die posisie van die gebind me, ~oewel hulle moreel
Statebond as 'n mags!aktor in tot .raa~plegmg en samewerking
die wereld. Dele van die State- geb':fld IS.
•
bond o.m. Ierland en Birma, het
Die Statebondskonferensae bet
reeds afgebrokkel, terwyl Indie ' n gevoel van sn~~origbeld .«ete kenne gegee het dat hy 'n op_enbaar wat m.e m. die bruterepubliek wil word.
wereld verwag ts me en wat
!tells lede van die Statebond verVE RBROKKELING VAN RYK rn., het. Die Londense konfeGESTUIT
rensie was 'n toets vir Statebondsaamhorigheid en by bet
,.Dit bet die indruk van ver- di e toets deurstaan. bet dr.
brokkeling in die \\l~ reld ver- 'lalan verkluar.
sterk, die ge<lagte dut die StateBRITSE STELSEL
bond nie meer as 'n mugsfakto:r
kan geld in 'n wi'r~>ld waarin
Hoe sterk die saamhorlgheid
oorlog Wl'<'ns Rus'lit>'>t' agressie is blyk daaruit dat hoewel Indie
\lreig nie. D eur an n lndie se 'n republiek word, hy nogtans
\'ersoek te voldoen, i<; dit> indruk nie uit die Statebond wil tree
vaft in<'<'nstorting uitgewis."
nie en sy grondwet tot groot
Die felt dat Indil\ ' n republiek hoogte op die Britse en .Suidbinne die Statebond kan word, Afrikaanse lees skoel.
maak dat die grondslag waarop
Spr. wonder as dieselfde weg
die Statebond rus, verbreed
teenoor Ierland ingeslaan was
moes word. ,Dit het ook beteol hy nou buite die Statebond
ken dat die posisie van die
sou gewees het.
kroon verander het. Indie het
Hierdie saamhorlghcid spruit
die verband met die kroon ver- uit gemeenskaplike belange; 'n
breek, maar die ander lede van gemeenskaplike uitkyk op staatilie Statebond ni<'. Die posi<;it> kundige gebied, die standpunt
van die kroon mot's dus duide- teenoor die Kommunisme; die
lik gt>.,tel word. Die p'osisit> in gevoel dat die lede in die verdie Statebond io, dus dat die Iede bymc-kaar was en nog byKoning deel ht>t in die regering mekaar wil bly, en uiteindellk
omdat die Statebond getoon het
dat hy oor aanpassingsvermo~
beskik.

S.A. HET NOU 'N
OPPERHOOF GEKRY
,,Republike in" skryf:

ISoos Ons Lelers
Dit Sien

BESLAG OP DIE GEES

j

In die beslult_ van .die eerste
ministers van d1e Br1tse Statebond staan o.a. dat Indie en
dl~ ander Iede van genoemde
Statebond die Koning as .,hoof"
van d ie Statebond erken. Met
ander woorde al sou al die ander . dat 'n li? dan aileen m et die
dominiums ook republleke we1rd t~estemmmg van die l\ndPr en
,.binne die Stataebond" bly daar 1die hoof kan uittree, anders
net soos nou 'n hoof bokant waarvoor is daar 'n hoof? \Vat
die Presidente, al word 'gcen eed werklik deur die Kon!erensie
van getrouheid aan so<lanige b~reik is, Is nie meer vryheid
hoof deur die Presldente ge- VIr ~Y lede nie, maar die daarsweer nle.
Bindend is die stellmg van 'n opp<'rhoof, 'n
gesamentllke besluit van erken- hoof oor die staat of state wat
ning van die Britsc Koning as.. verkies om 'n republiek t e word
,.hoof" van alma) wat binne die kragtens di<' ooreenkoms.
Statebond bly.
Dit is die begin van die ontHierdie besluit vervang die plooiin~ van ' n supermag wat
noodsaaklikheid van verdrag- daa~ me \'Oorheen was nie.
sluiting en is dus net so bindend
D1e oor<'<'nkoms mag wei die
vir die nakoming van watter pad na 'n Republlek .,makverpligtinge 'n lid van die State- liker" maalc, soos beweer word,
bond teenoor die ander ookal maar dit is na ' n Republiek
mag h6 (as lid van die State- gebonde onder die h oof van di e
bond). Dit vervang wei die Statebond aan die a nder, du<;
noodsaaklikheid van die eed van n ie na ' n , ·ry soewereine reputrou maar le tog die verpligting bliek nie. Dit i<; die ,Brits<'
van die erkennlng van die Republit>k" waarvan dr. Malan
Koning as ,hoof" van die State- bulle g<'nl. Hertzog beskuldig
bond vas. Vir my is dit duide- bt"t . Dit is di.- skepping v n
lik dat as een van die State- ' n soort Empanipr-Republiek,
bondslede sy lidmaatsl<ap sou -een wat saam m t>t ander statt",
verbreek en die ander daarmee sells Rommige wnt van lat>r
nie saamstem nie, dit 'n verbre- statu s i'l, een g<'mt><'n skapllke
king van ooreenkoms is met die hoof, BOKANT 'n .-ie hoof,
gevolge wat daaruit voortspruit. erken.
Geen wonder dat imperialist<'
En enige verbreking van ooreenkoms tussen state stel voor juig nle. Die Empaaier se okverbreking van sulke betrek- topus-arms is Ianger o-emaak
kinge as wat die ooreenkoms om in te sluit wat hy no~it kon
mag lmpliseer. Die punt is dus
<vervolg op bladsy 6 kol. 4)

Spr. bet ge~ dat as die
State bond 'n organisasie en
nie ' n organisme was nie, as
dalll' onbuigsaamheld was, dit
lnnkal ten onder sou gegaan
h et. Deurdat hy die bindende
bande steeds tosser gemaak
bet, het die Statebond dit nog
ultyd reggekry om beslag te le
op die gees.
Dit> band ' 'an gemeenskaplike
t rou aan die Kroon beskou spr.
nie tlie belangrikste band nie.
Daar is in die Statebond nle net
ee n band nie- die van gemeen<;kaplike trou - maar ander en
sterker bande as die van koningskap.

van veldkornette R. Steenknmp
(Ralie).
Sedert die ontstaan
van die B eweging was sy 'n
getroue lid. Met haar kenm<'rkende ywer en getrouheid h<'t
sy elke moeilike taak wat op
haar skouers gele is, met ' n
glimlag voltooi.
Sy was die afgelope vyf
maande bedleend en het 'n bale
swaar sickbed gehad. Op 20
April is sy sag oorlede.
Die kommando van Kanoneiland (A15a3) wil graag 'n
woord van dank rig aan die
geneesheer en sy gade vir sy
ter~
en getroue behandeling.
D ie agterblywendes kan v<'rseker wees van die kommando
se innige meegevoel. - W. J.
COETZEE.

Het nou so pas
~

sy groot

ver~kci-

denlu•id

winter-

~Lowwe

uitgepak,

en nooi sy ondersteuners vriendelik uit om dit te
kom hesigtig.
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,HUlSE "

KAAPSTAD

•

• •

ALBEI IS ,HUISE"-'n dak oor die kop, en
vier mure om die weer buite te bou. Albet beantwoord aan die hoofdoel van beskutting. Maar
wat 'n verskil in gerief en gemak I
So ook met Lewensassuransie. 'n Klein polis
is ook ,assuransie"-goeie, gesonde dekking.
Mur, net so min as wat die man -wat darem in
redelike gerief wil woon, hom tevrede kan stel
met die kleinste en goedkoopste ou huisie, net so
weinig kan by geldelike versorgdheid vir homself
en sy gesin versk.af deur te wil klaarkom met
sommer net ,,'n polis"-en te dikwels vir maar •n
deeltjie van die bedrag wat werklik nodig is I

RYKSEENIIEID BEVORDER
.,Wat die konstitusionele posisie van die Unie betreC, is ons
nader na mekaar gebrlng, al is
daar sommige wat republlkeine
is en ander wat van hulle verskil. Ons is dit egter a1mal
m et mekaar eens dat ons almal
ons vrybeld en selfbesklkkingsreg wil behou en ons wil in die
Statebond bly. As daar vandag
oorlog tussen die demokratiese
en die Kommunistiese Iande uitbreek sal Suld-Afrlka nie neutraal kan bly nie. Met vorige
wereldoorloii was die land verdeel.
, Maar op die huidige tydstip
Is daar groter geleentheid vir
eenheid en op een punt is ons
dit met mekaar eens: Dat ons
in aile omstandight>de binne die
Sta te bond wit bly". Spr. bet gese dat by hoop dat hlerdie cesindheid beskou mac word as 'n
belangrike bydrae tot Statebondseenheld en groter eenbf'id
in Suid-Afrika.

m die pad van vryhead en die
reg om 'n republiek te word nie,
hy &'een be$waar b.-t om te <W
nie, DAT OOK AS ONS ~ REPUBLIEK IS, ons lid van die
Statebond sal bly. .,Solank dii
die tr6vnl is bet ek geen beswaar
om by die lede van die Statebond te bly in •n gemeenskap
wat mekaar sal raadpleeg oor
die gemeenskaplike sake nie en
sover as Suid-Afrlka se belange
ons daartoe lei, ook met bulle
snam te werk."
In verband met die party se
republlkeinse beleid bet dr.
Malan beklemtoon dat selfs
hierdie verwaterde republiek
binne die Empire nie deur die
Nasionale Party in die Iewe .geroep sal word tensy daar volkome sekerheld is dat die meerderheid van die stemgeregtigdes
In blerdie land ten gunste daarvan is nle.

* Maak SEKER dat daar wer/eJile genoeg assuran-

sie vir u gesin se behoeftes of vir u eie oudag sal
wees
deur

nog 'n SAN LAM-Polis!

I
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I'AJLIEP VIa QJUU A88li'18:&1U&DII: A.D'f'EIIT&NSIDI
Bu.laboa cleUke Kenntacewta ca:
(Verlowlng, huwellk, ceboorte, etertcenJ, In memoriAm, c elu.kwen.tng,
,.,.,) lei. per woorcl; minimum 2/8 per plutnr. Voorultbetaalbaar. Vtr
berballng• 211 pat. atalar.
llal>delMclvezteuJu:
Eerlrte piUIDg, 24. per woord. Vtr herb&IIDII 2«1 pat. &UI&I.
IA&ek!llllelcl ep , Die O.B." (venll:yn weeli:Uka): 12/8 per l&ar ot 8/ 8 per
1 ma&Dcle. voorultbetMJb&tu'. Stuur ac1vertenalecelcl, be.telllnp , • tn&e~tencelcl
aa T OO&SIAO (EDXS.) Bl"K., PNblll l U l , , IUNipeta4,

VERLO\\'ING
llt lllOER-Rl'RGF.Jt.-lllermee . wens
""" tweetjies Regina, ou<Jste do~;ter
van mnr. en me-v. S. J. Burger vun
Blut-mrontein (vrot'l'r van Bultrontetnl
tn Nico. vlerde seun van mnr. eo mt>v.
N. D. L. Bur.:er. Roohla<n. Bt·andvlel,
K.P., aan tamllle, vrlende(inne) bektnd te maak dat ona op 26 Maart
vorlooC geraak het
18 /:t l lB

Waarom die
Stryd?

<Vervolg van bladsy 2)
nog ni e oud- repu blikeine &'8(gebore Rothman-Lindenberg) oorlede word b et n ie •••. en ook n ie
aan haar wonlng Boaalegcur, Swellendam, In die ouderdom va•n byna 83 jare. voornemens is n ie.
Dlep betreur deur haar 13 klndcro,
Maar waaroor het die swarc
sustera en brotr. Namens die ramllle·
stryd in die Afrikanerdom in die
led._Gordun TomllllS<•n.
18 1 ~ 1 18.
jongste jare gcgaan, mnr. die
AA.'"D..\0! AA.'"D AG!
Rcdaktcur, as die doe! slegs was
Ondersteun•'ll: assebllet! Advertt>nale om die bandc van die Gemcnc(:lltto
O.B. 4 Mei Stupmujientjie.
word as volg getJrulk: 1 Eetlepel van bcs hegter te snoer, en as ccn
vloelstor gement; 1 pint water
T~r
~;elykertyd
ontametllngsmlddeL B~•tel van die middels tot daardie
Gli!to Spult en •tlult <Ill op voorw&rp doc! was om met mede-rcpubliwa-t u wil Ptlc:<,.: n h~. Prys vo.n spult keine. nie ,.on speaking terms"
1716. Spt'lll&le aC•IaK aan handelaar,.
J. 1"'. ~t~mm~t. Kloothuis, Knyena. te geraak nic?
1815 11
Ons minder ingeligtes (of
mecr gocdgclowiges?> het geALGE~IEEN
AAND.\0!
Neem assebtler kennla meen dat die stryd gaan oor
dat ek vanar April 'n Markagentskap die verkryging van 'n Republibegin - Munlelpale Mark, uttenhage.
keinsc Ordc vir Suid-Afrika,
B
Adresaeer u produkte - - en weea afgcskei van die Britse Kroon
UTH
Soos
versell:er van beale resultale en onmld· en wat dies meer sy.
dellik• "llbet&llnca. - U. s. n.lllnpn. adv. Eric Louw dit destyds in
11/3/t11 TK
'n pamflct aangetoon hct met
die pittige titel .,Ierland toon
BOER l\IEEL
,
ROERM tcEL op .ns bekende ateen- die \Veg ann!"
meule gemaal, ~1/7 per 100 lb.;
Ooed;
It-rlun
d
is
' n rep ubliek
gesltte meel. 21/9: wilbroodmeel, 26j:> ;
en ufgesk ei van die K r oon ulen meelblom, 28/1; plus bankkomml•
per 100 lb. aak. K.M.B. - Mlsolun hoewel h eeltema l vriendsk uplik
Store, Ellm, K.P.
1\tuur
T.K. U>en oor die Oemen~>bes.
nou ? I s <lit nog Ie rlund w .. t die
GESERTIFISEERDE
weg auntoon .... of is <lit Jndie
GRO~"TESAAD
ton Pundit Nehroe?
D OODBERIG

'rO\ILil\SON,

A t. t;TT!\

Chantenay·wortels
1/·: Blaarel&al 17/6;
per pond, poavry.
pryalya van P remiere,
hoek, Oucltshoorn.

AMt:I.IA

6/·; Detroit-beet
Spltakopkool 8/ ·
Verkry volledige
P. K. Schoemans6--4TK

1

Meerderheid
In Senaat

OENEESl\UDDELS
BUIA"Ot:LINO OR\TI S. - Ons is
daar 10 oortulg van dat one 'n egte
Suid·Afrlkaanse geneet~mlddel vtr Rumatlek, Lendepyn, HeupJIII en verwante
kwale ontdek het, dat one gratis
proermonster &<ln enlge lyer eat stuur.
-stuur 11- vir poageld ens., aan:
ANDREW SE PYNPLEIST~;RS, Pos·
bus 775, Pretoria.

1\IEDISYNE
BLl .JO:O.'K. Gryahaarwonder verras
die w~reld.
Heretel gryahare tot
naluurllke kleur, verwyder skll!ere,
ens., ot geld teruc. Geen kleurstor.
til· per bottel posvry. Geld met bestelllng.
Kwale, alektes behandeL
~ re~rN•eesmtddels,
Posbus
4272,
Johannesburg.
(Nr. 3) 2/3/TK

VERVOERDIENS
Vir algemene karwe.werk en
ook vervoer van mense tree in
verbinding met

MEUBELS. Beter meubels teen
bUilker pryae.
B&bawaentjlea, etootk&rretJiea, driewlele, llnoleums, tlpyte ,
ens., ook altyd In voorraad.
Geer.
Kat•logU!I. Meld waarln u belangatel
-VISSEB-llt:EUBELS, L&ngetraat 291.
K•patad.
3112/11

J. A. STRAUSS
Posb us M - - T elefoon 9-SSM
PAROW

R ADI O
LOUW EN LOmv, die Beroemde
:R&dlo-tngenleura, St&aleweg, PAROW,
verkoop en berate! Radio's en Elektrleae
T~telle.
Geregtatreerde Elektrtsltetteaanoemers. Foon 11-84311.

TE KOOP

WAPENS EN Al\DlUNISIE
van aile soorte
Groot voorraad .22-Gewer e

I

*

1\lanie de Villiers,
BEESTE: Oprecgeteelde Jerseybeeste
ult die beste bloed en melk-rekord•.
Plaza-Tolletsalon,
Koele en verse.
Ze..man, Robertaon.
P AROW
1/12/TK Voortrekkerwec I OU.
T elefoon 88· 9181
OEDBOOGDE VRUGTE. Barry28/8/TK
merit gedroogde vrugte posgeld betaald
lD Unle, In II en 10 pond·klsslea. Appel ·
rlnge 3-Diamant, 2/1: Perske., 3·
Diamant, 2/1: Pere, 3-Dtamant, 2/1;
Vye, 4-Diamlllt, 2/3: Prulmedante.
Die ae.te Finn& om a PLUOfVEl!:,
110/80,
1/8~:
Roayne,
3·Diam&nt.
EIEBS Y ancler PBODUKTE aaa
lO~d.; Troe·Roeyne, 4-Dtamant, 1/3;
te atuor b :
Oll:kerneute, 2/3; Amaodela, 1/9: per
pond. Volledtge Pryslya verkrycbaar
n.a Roberteon-H&nclelsverentglng, PO!I·
bua T, Robertaon.
2'1\1/TK
('Eclma.) Bpll:.
GI:Sll'IKERDJI! VBUGTE. Barry- \I OBEMARK (P oablll 11811) N ewt.owa
m erit ceaulkerde vrugte, 8/8 per aea
1 pond-pakklea or 8/3 per II pond·
klule, pooceld betaald In Unle. Kon- 1
\ant met beoteiJlng.
Ona atuur ook
ce.ulkerclt en gedroogde vrugte ten
behoewe v1111 kllente aan vrlende ooraee.
Verdere beaondtrhecle verkrygb&&r by Lyk besorgera, Grafs teenmakera,
Die Robertaon-Handelaverenlglnc, Poebua T, Robertaon.
24/1~/TK
Bepafnlsversekera.an

PLUIMVEE

C. M. ELOFF EN KIE.

A.V.B.O.B.

SOU':f

Bloemfontein

!lOUT VIr dacleUI<e aflewertng In
Brand-gte, om •n
c oele sa>kke.
eerllke beataan te maak vra ek u
nlendellke ondereteunlng dtur van my
aout te beatel.
Spealale A 1 80/·;
SnHuwlt No. 1 70/·: Wit No. 2
80/· per ton vrygelaal.
Soutwerke
tevreclenheld
gewa.arborg.
Adrea:
llemclte. llfey. lllartle V~ntt>r, Poaeak
No. X 4, Arbeldsloon, Bloemfontein.
\11/lfTK

Pretoria

1M Takke

-

~:1.

Pragtige Modelle
in Wlnterultrusting
BY

SAAD
GOt>wermentsgesertlfla.,.rde
"roenteMad : Chantenay wortel 8 6, ~trott
en ~:KIPtlese Plat Be~t 7/ 6 po<ny.
Gr,~nfNl•t
Saaderle (handult~~:esoekl
1/- lh. £G lOs. 200 lb. O!lk. llarricot
hont £4 lOs. v.o.s. OudUhoorn. Kant:o
SaadkiHkef'l, Posbus 107, Oudlshoorn.
18/:tiTK.

OEVR A
LIOTE :\fOLWAE.""T.JlF. op motorbande ceskik vir twee perde. Beson·
derhede en prys gelewer naaste spoorWtllalaale aan: C. D. <ltmtk~, Helena,
P.S. Keervlei, Yl'}'bUrlC.
11 / 5/28.

Di e
;

1\f o dewlnkel
PAROW

(Na aanleiding van die hoofartikel van ..Die Burger" t•an 11 llfei 1949)

DEUH OPPERBEWAARDEU
Onderstaundt> is ' n pa t·odit' Oll ' n hoofartike1 van Die Burger verlede
wat dif• wt'g mocs voorh«>rei vit· dr. Malan :,t' Empir«>h«>le id wat dit> middag aangt-kondig son word.
Dit- h edoeling daarvan
was bJ ykbaar om die r epuhlike ine so te verwar dat hulle nie m eer sou weet
of daar ' n Britse Ryk is of nie. Na die lees ~d a an a n h et dit dit' indruk
gelaat van die die t· in die profesie van wie gese word dat hy is m aat· ook nie
i~; nie.
Daarhenew en~; dui dit aan hoe gek dit is om van vr·yheid en
repuhlieke te praat solank j y binne die Britse EmJ>ire wil hly.
Woe n ~dagoggend

Dit word vernecm dat die regcring ter viering van die- totstandkoming van die Nuwc
Statebond 'n vorm van amnestic
gaan tocstaan nan al die bandiete. Dit sal bestaan uit 'n
revolusionerc vcrandering in die
gevangeniswcsc en maak die
deur oop vir vcrdcre belangrikc
ontwikkeling.
Daar sal nou hceltemal wcggedoen word met die bcgrip
.,tronk". In die plek daarvan
kom 'n totaal nuwe- begrip,
naamlik di~ van 'n .,Bandictebond", naamlik 'n vryc assosiasie van onafhanklike bandictc.
Aan die posisie van die
Tronkmuur word daar natuurlik
niks verandcr nie vir die bandiete wat dit nog as 'n muur
erken nic. Teenoor die Bandietebond cgter word sy posisie
radikaal verander. Voortaan is
die Tronkmuur, wat die Bandietebond bctref, slegs ,.die· simbool van die vrye assosiasic van
die Bandictebond se onafhanklike lcdc-bandiete".

sprong vooruit maak, word die
posisie van die Tronkmuur radikaal verander. Gcmeenskaplikc
agting vir die Tron kmuu r Is
tot nou die uiterlike band gewees wat die bandietc saamgcbind het; in hicrdic opsig is d:e
Tronkmuur die ,.sentrale kenmerk" van die Bandietebond.
Nou sal daardic band, daardie
kenmerk vcrdwyn; ten minstc
cen lid staan hceltcmal los van
die T ronkmuur en bly tog 'n
gelykwaardige bandiet. Dit toon
maar net hoc min die Tronkmuur 'n esscnsiiHe element in
die wese van die Bandictcbond
uitmaak.
Hierdic laasgenocmde crkcnning is van groot belang. Dit
maak die pad oop vir vcrdere
moontlike ontwikkelings van

( vervolg "Van bladsy 5)

insluit nie, state met eie
presidcnte
Dit mag konstitusionele ontEn hicrdcur word niks nuuts
geskep nie; dit is net maar 'n wikkcling heet, maar dit is seer
juiste bcskrywing van die posi- seker nic konstitusionclc vorsic van hierdie bandiete, van dering n ie. As daar ooit 'n tyd
wic nie meer gcsc kan word was dat 'n agitasie vir 'n vry
republick
aangedat hulle binne die Tronk is n\e, soewcrcine
maar ccnvoudig dat bulle ,.ver- brcck het, dan is dit nou. Die
cnig bly as vrye en gclyke lede Afrikancrvolk moet van onder
af wakker geskud word vir die
van die Bandietebond".
Die bcsluit skep 'n toestand felt dat ons, wat socwcreine vrywat in sommige opsigtc heeltc- heid bctref, nedcrwaarts gegly
mal nuut is. In soverre kan dit hct, want daar is nic soos 'n
dan ook as ,.rcvolusioner" be- maand gelede net ccn stap nodig
skryf word, maar aan die ander vir die vervanging van die
kant is hierdie nuwe toestand Koning deur 'n President nie,
'n iogicse uitvlocisel van die m aar n og 'n verdt-r E' n l. om die
grondkenmerk van die Bandie- Pre!lidt>nt los te kry van dit>
tcbond, naamiik 'n vryc assosia- tU nvaa rde Stutebondsh oof. Die
sie van onafhanklike bandietc. konstitusionclc ccnheid van die
Die regering hct met hierdie Empaaier is nou met twce knopc
vraag te docn gckry: Kan 'n lid gebind wat Suid-Afrika betref,
van die Bandietcbond homsclf nl. eers deur die gcmeenskap.,meneer" nocm, sy agting vir likc koning en twecdens bokant
hom deur 'n gcmeenskaplike
die Tronkmuur opse, en darem
.,hoof van die Statebond". En
lid van die Bandietcbond bly?
so konstituccr die Ooreenkoms
Of moet 'n bandict om lid tc
mag bly noodgedwonge die 'n gesag met seggcnskap van
Tronkmuur as sy Tronkmuur die Statebond onder 'n hoof, dus
wesentlik 'n !.Upt>r s tar.lt.
erken en agting daarvoor vcrLaat ons nic mislei word nic.
skuldig bly?
Ons het nit> gcvordcr in die rigting van 'n socwereine repuRADIKAAL VERANDE U
bliek nie. Intccndeel. Ons is
vaster aan bande gele en aan
I n hicrdie proses van ontwikbande wat daar nie was of
keiing wat tans so 'n groot
erken was nie. Ons sal nou ook
vir IndH', Pakistan, ens., vcrlof
• moet vra (1 > as ons ook 'n
Republick soos eersgcnoe,mdc
wii word en <2> as ons dnarna
buite die Statebond 'n republick
wii stig. Die Statebondsvergadcring hct nic aileen ooreongckom
hoe te wcrk gcga.an moct word
nie, maar het 'n prcscdcnt
Die Icrsc Dail (paricmcnt) het geskep d<'ur Indii~ se bcsluit as
eenparig 'n mosie aangcncem 'n aansock te behandel. Suidwaar in
beswaar
aangcteken Afrika sal dus van Indii', Britword teen die aannamc van 'n tanjc en die res vcrlof moct
wet in die Britse parlement gaan vra en nie self stlg soos
waarin daar grondwctlike en dit 'n soewcreine staat bctaam
territoriale versekcrings aan nic. Dit is die nuwe gedaante
Noord-Ierland gegec word. I er- van demokrasie!
land verklaar in die mosic dat
\Vic tog gaan die tank op hom
Brittanje nou sy ,.besctling van nccm om die volk met sy partyNoord-Ierland"
mocl
ophef. vooroordcle wakkcr t<' skud en
Daarby word g<'vocg dat hicrdie tc oorluig van die noodsaaklik·
wet van die Brits<' parlcmcnt held van 'n agitasic vir 'n
ten doe! het om die vcrdeling Christelik·Nasionale Rcpublick
tussen Icrland en Noord-Ierhmd buitc die Empaaicr? Hierdie
te bcstcndig.
1oortuigingswerk sal sterk partyDie mosie is ingedien deur die verskansings moet afbreek om
cerstc minister, Costello, en is die oor van die volk te kry.
gesckondecr deur die Icier van
Daar is die taak. Maar daar
die opposisie, De Valera.
1 is die Ossewabrandwag wat vir

~~

BRITTE WIL
IERLAND
VERDEELD HOU

ingrypende aard. Die bandiete
bly vryelik gcassosieer solank
as gemeenskapllkc belange en
idcaie of strcwe hulle bymekaar
hou. En of d:e bandiete n u
eerste oortredcrs is o,f gewoonte
misdadigers sal aan hulle lidmaatskap nou geen die minstc
verskil maak nie.
Vir Sid Afrikus, vir wie die
tronkmuur alles behalwc 'n
saambindcndc tronkmuur was
of is, is hicrdic nuwe ontwikkeling van groot betekenis. Dit
sal, hoop ons, d ie dag verhaas
waarop ook hy die volgendc
stap oorccnkomstig sy begeertes sal kan ncem. Hierdie stap
sal wees dat ook Sid Afrikus,
hocwel lid van die Bandiete·
bond, homsclf .,Mcneer" sal kan
noem.

SOOS ONS LESERS DIT SIEN

NIKS NUUTS

Die rcgering het nou 23 Jede
en die opposisie 21 lede in die
scnaat as gevolg van die feit
dat die rcgering verlede week
'n ondersteuner bygekry het.
Hy is mnr. P . W. J oynt wat in
die plek van sen. J. M. Brink
wat bedank het, gckics is. Voor
die uittrede van mnr. Brink het
elke kant 22 ledc gchad.

1\IEUBELS

Die Nuwe Gevangeniswese

I

I

die taak aangewys is. Laat die
leiers en brandwagte moed skep
en opsaal! Daar is hul geleentheid om die nut van 'n volksbeweging bokant party-politiekc opportunismc te bewys.
Komaan! Nou is daar werk.

Wat Malan
Vir Nehru
Gese Het
Die informele samcsprekings
tusscn dr. Malan en Nehru in
Londcn bet, volgcns die mening
van die Eerstc Minister, aanlciding gegee dat Nehru 'n
gocic gesindheid tecnoor SuidAfrika ontwikkcl het. Die tyd
was egter kort vi r samesprckings maar dr. Malan het
Nehru gewys op die onoplosbare
mocilikheid dat Suid-Afrika nie
kan toegee aan die eise van die
Indiers nie en dat 'n regcring
wat toegec aan die Indiers sc
eisc, nie twcc weke sal bly
bestaan nie. Dr. Malan het die
hele vraagstuk aan Nehru vcrduidelik, maar het Nehru nie
vir 'n antwoord gevra nie.
Dr. Malan hct hierdie inligting aan die Volksraad verstrck.

BAlE GELD
VIR OORLOG
Die onkoste gemaak op oorlogskostcrckenil\g het tot 31
Ma.art 1948, volgens die verslag
van die Kontroleur en OuditeurGeneraal, £678,381,000 beloop
waarvan £272,200,000 uit leni ngsgeld gekom het. Die vereffening van bruikleen tccnoor die
Verenigdc State, het die rekening £15,754,000 gekos, maar in
die gchc<'l het dit £24,875,000 geverg.
Die bydrae van die Unic tot
sy magtc se onderhoud In die
buitcland het £56,853,000 gekos.
Namens ander regerings is regstreckse onkoste van £63,381,000
aangcgaan. Teen die rckening
is onder ande-re 'n bcdrag geboek van £79,000 wat dcur die
Regering van Joego-Slawie verskuldig was vir die opleiding
van vlieers maar wat nie van
daardle Regering getlls is nie.
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BOEREJEUG-KE!'I'TEKE~:

Boerejeug-lcde wat nog nic 'n
afdruk van ons Bocrcjeug-kentckcn bcsit nic, kan dit bestel
va n
Boercjcug-Hoofkwartier,
Posbus 1059, Pretoria. Dit kos
slcgs 2/- per afdruk.
Elke
Bocrcjeug-offisicr en -lid beboort 'n geraamde afdruk te
besit.
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Maat
SARAH
KLEYN,
ELANDSKRAAL, P.K. HOMTIN!, OOR GEORGE, het vir
ons 'n paar grapples gestuur

Hiervan BOE:RE:JE:UGNUUS:
En Daarvan KESTEL LS E

tnndiete
solank
ngc en
mekaar
tte n_u
lwoonte
[lie lid1minste

aat die
rd skep
•eiccntvolks-

EU
••••••

hard besig is om te werk vir
hulle funksie van 14 Mei. Hulle
hoop om Upingtonse Boerejeug
ook teenwoordig te he. Noordcwind vertel ook dat die Bocrcjcug van Kanonciland uitsicn
na 'n volgcndc Bocrejeug-lacr.
Hy hct 'n lys met name nan ons
gcstuur vir die Verjaardagketting. (Baic dankic Noordewind,
stuur vir ons 'n verslag van
julie funksie.· Red.>

Posbus 1411,
KAAPSTAD.
18 Mei 1949.
Beste Bocrejeug-Maats,
Hierdic week kan ons wrer
spog met 'n helc klomp br.iewc.
Baie dankic Maats, ons hoop
dat djt nou elkc week so sal
aanhou.
VELDKNT. P. VAN RHYN
(NOORDEWIND),
van KANONEILAND skryf dat hulle

BO EREJEU G l;:l:?·;~d:: '·J:~·::· :::
~~~~Kh~~P~ir on~~~~::;L~;;~
·BES0 EK RET IEI FKLIP I~~0~~: ~1:~~~~~:t~~r~:!\l:7~

Die Boe r e j e u g \'an K estell, O .V .S., w as b evoo rreg om
op Sat e rdag, 23 A p ril, die b e roemde Retiefklip t e b csoek. Die
vyf-e n-sestig gcesdrif tig e Boer eseuns en -dogte r s wat om
8-uur die o ggend v a n K esten ve rtrek b et is m e t t w ee \'rag.
.
' .
.
. .
w aens en dr1e !not o rs ver~·oer. Dl~ deeg~e o r gam sas•e ID
\'erba nd m et. d 1e Yervoer IS d e ur d 1e y w e n ge V e ldko rnette
Ons herinner net weer aan 1\l a.rie P retor1us e n A<.,st .-Veldko m et P a ul du Preez gedoe n .
die Tcnt-Veldkornct-Kompetisie
Die rcis was voorspoedig c·n lec~baar e n word besk crm deur
wat op 18 Mei sluit. Lesers
word gevra om so spoedig die Bocrejcug kon om 10-uur by 'n ~;tuk gins. Die letters is m et
moontlik hulle bydracc in te gcnl. P. Badenhorst koffie ge- groen verr gemaak . Die omgenict. Voordat die rcis voortge- w ing van die klip is ' n p ragtige
stuur. Prysc word tocgekcn.
sit is hct die reisigers die gas- natuurtoneel.
PAARLSE BOE RE J EUG:
beer en gasvrou ,Lank sal hul
Met middag-ete was alma!
Ons Is gevra om bckend te lewc" tocgesing terwyl Nellie baie honger. Elkeen het sy eie
maak dat die Boerejeug van die James met haar trckklavicr be- kos saamgcbring, maar die
braaivlcis, wors en krummclPaarl nou by die huis van geld hct.
tjies
pap <Ons ou Kaaplanders
Llewellyn Bohlmann, Durrstraat
GR OEN VE IU•'
is maar dom. Laat ons wcet
3, Paarl, bymekaarkom. HicrBy Rctlcfklip aangckom, hct wat dit is en hoc 'n mens dit
dic reiiling geld slegs totdae
komdtc. Hofmeyr weer tcruggc- alma! na die geskicdkundigc maak - dit klink lekkcr.- Dcd.l
plek gchaas om dit tc besigtig. wat dcur oom Gcrt Botha, 'n
keer bet van haar vakansic.
Die
klip i., met .. t~rk drund om - oud-gclntcrnccrdc gcmaak was,
GRAPPlES:
hei n en i., t<'en die b elling van hct baic gou vcrdwyn. Tcrwyl
die etc voorbcrci is hct Nellie
Voort.aan sal ons ook ruimte Kerk enbcrg gt'lce. Die woortle James ons vergas op musiek.
afstaan vir grapples. Maats ,P. Reticf, Dins. 12 Nov. J8S7"
Na 'n smaaklikc ete het alma!
moet maar die grapples laat wat ve•·m ot>delik deur sy <log- weer by die klip vergader. Hlcr
ter
D
ebor
a
m
et
h
a.ur
vingc
r
kom na die Bocrejeug-Rcdakslc,
het komdt'.\ P. de Jager die vcrPosbus 1411, K aapstad.
Ons lUUl' geSI<rJ f i'>, is nog du idt>lik rigtinge met gebed geopcn
plans egter gcen grapples oor
waarna mnr. J. Wessels die
die Bybel en die Kerk nic.
Bocrcjcug tocgespreek het.
Maats moet ook daarop let dat
Die Bocrcjcug was op nuut
ons geen grapples kan plaas
bcsicl dcur die durf van ons
wat reeds in ander tydsktiftc
voorouers.
gcpubliseer was nie.
AFR IK A!'I'ER BEESTE
NUUS:
Die volgendc maats het geduLater is daar bcsluit om by
()ffisierc word weer ernstig rcndc die afgelope \\cek verjaar. ,Blycvooruitsig" aan tc docn.
gevra om asscblicf korrespon- Ons wens bulle van harte gcluk. Op pad daarhcen hct huile 'n
dente in hulle afdelings aan te
groot trop rooi-Afrikaner-beestc
\l EI
stel wat ons gcrceld van Boereteengckom. Dlt was ook nie
jeugnuus kan voorsien. ~aar 1 12 Paul Roux, l''ran•chhoek.
lank nie of die trop het op die
Alwyn
Muller.
Sultrontein.
daar nie korrespondente aangcvragwaens afgcstorm.
Party
Henrietta Baason. Observatory.
stel word nie, kan maats maar
Elsie Robertae. P.K. iltoedwil. Oor van die kleiner kinders het
Rustenbur~e .
self berriggies instuur. Onthou 113 Abraham
Cohn. P. K. Luckhorr. bang gcword, dog voordat hullc
dat die Boercjcug ONS n uusblad
o.v.s.
lwn begin huil hct 'n g~;apmakcr
Neelsle
van
Wyk. P.K. Matrooster.
is. ONS moet sorg dat daar
alwccr aile vrces weggepraat.
Tv I.
lcesstof is om die blad te vul.
Pleter Strachan, Ml<ldelburg. Tvl.
Marla Je Roux, Stellen~osch.
<ONS is natuurllk die BOE RE- I H Yvonne
Ta.JJaard. Belgravla, JoJEUG van Transvaal, Vrystaat,
hannesburg.
Helena
Eraemus.
Natal en K aapland.) Pos allc
115 Petrus Pieters, Frankfurt. O.V.S.
bydraes aan die BoerejeugHelena. Lombard. P. K. Luckhotf.
o.v.s.
Redaksie, Posbus 1411, KAAP- 1 6 Levina
du Preu. •:landakraal , P.K .
STAD.
Moolnool. Tvl .

VERJAARDAGKETTING

· Dien's laer
Steeds Besig

· 'n bictjic te klcrn en die ander
kickies te dof is vir plasin?.
Ons sa~ c':ter bl~ w.ecs as u v1r
ons dmdchker k1Ck1cs kan Iaat
kry, of later weer stuur wanncer u afdeling vir 'n uitstappic of icts dergclyks gaan.Red.l
MARTHA
BARNARD,
ELANDSKRAAL, P.K. HOMTIN! skrywe dat dit daar by
hullc lekkcr gereen hct en dat
die grassies nou weer mooi
groen is. Sy het ook 'n paar
grapples ingestuur. (As dit so
lekker gerci!n het en die gras is
groen en die ou sonnetjic begin
weer skyn, dan is daar darem
niks mooicrs nie, nie waar nic
Martha?>

Skierei landers
Gesell ig Byeen

Op Vryd agaand, 6 1\f t>i, het d ie
Boer ejeug 'an die Kaap~e Skiereila n d buill' eerste maan delik'W';
gesellige byef'nkom s in d ie
\'riend.,k a p ..entrum gehou. Die
byecnkom'! was bygewoo n <leur
' n groot ua 1\ tnl Boeri'SI'llfl~> en
Vcldkntc.
RINA
KILIAN,
-dogt e r!S.
Glenhurst-wcg, TIE R..V LEI,
Die Scntrum was so vol dat skryf dat dit haar laken is wat
die vcrvcrsin,gs buite in "die op die Paasnawcek-laertrek aggang voorbcrci moes word. Elke tergebly hct. <Ons sal sorg dat
Veldkornetskap was vcrant- , u dit kry Vcldkntc.)
woordelik vir 'n dee! van dic
Ons nooi ook al die ander
verversings. Komdte. Jeppe en maats uit om aan ons tc skryf.
mev. Nccthlin&' van die- Papen- Hoe mecr bricwc hoe lekkerdcr
dorp-kommando het meer as hul Ices en skryf 'n mens. Ons wil
dee! bygcdra dcur ook die bevel so graag wect wat alles daar by
in die ,KOMBUIS" waar tc julie gebeur. Laat ons sommcr
neem. Ectgocd was volop en van alma! hoor.
lekker.
Die aa.nd is dcurgeb<:ing dcur
Bocrcjeug-groete,
speletjies te spcel, saam tc sing
BOEREJEUG-REDAKSIE.
en t~ lag. Baic wclkom nuus
was toe komdte. Cloete aangckondig hct dat die volgende bycenkomste in die Duitse skooisaal gehou sal word. Aangesicn
V r a u O u ers om ook
die ruimte groter is sal daar dan
, DIE BOE R E JEU G" te
ook volkspele gcspeel kan word.
l ees!
<Berig deur Pans Taljaard).

I

I

AAN ALLE LESERS
Baie Belangrik
Ons wil g r aag vir elke pe rsoon , kind of volwa8sen e,
w at in hierdie blad, DIE BOE R EJEUG, b e la n gst e l e n 'n
ger eelde Ieser d aar van is, vra om meegaande , ·onnpie dadelik in t e v ul e n aan o n s t~rug te stuur. Ons neem hierdie
s tap in ons Ieser o., t;e v oordeel, clie r ede waar om hulle later
sal u itvind.
A s daar m eer as een Ieser in 'n huis is, is een vorm
vir so ' n huisgesin gcn oeg.
S tuur dadelik die vo nnpie, a nde r s gaan j y dalk Iat~r
s p y t w e es dat j y di t nie ged oen h et n ie.

Verlcdc Woensdagaand 11 Mei,
hct die Boerejcug-Dicnslaer van
die Kaapsc Skiereiland vir die
sovcclste keer in die Vriendskapscntrum bymekaar gekom. Die
vcrtrek was vol singcndc en laggcndc, maar ook hardwcrkcnde
seuns. Pakke briewc moes opAnna. Steyll, Buurmansdrlrt.
Ann& van der Westhul~en. Kakamas· gevou en in koevertc gcsit word.
AA N:
Oos.
Dit hct gelyk of ons nooit al die
Elsabe Roux, Franschhoek
Die R.edakte ur,
Francis du Tolt. Loxton.
werk kon behartig nie - en
Johanna Marais. Loxton.
, DIE BOEREJEUG,"
tog was· dit voor tienuur reeds
Helen!\ Nleuwoudt. Dlst. Vryburg.
Pos bus 1411, K a apstad .
Johan Kirsten, Wellington .
afgchandel.
Sarle Rooe. Wellington.
Die hoogtepunt van die aand
Gert Slabbf'rt, P&-lrl.
Jan Vorater, Loxton.
is om 9-uur bcrC'ik toe ons hccrE k is ' n ger eel de Ieser van ons bla d , DIE BOE R E Kosle Slebrlta. Franschhock
likc koeldrank en lekkers kon J EUG , en sal bly w ee.., as u m y naa m vir r ekord-doeleindes
Laetltla. Relief. Wellington.
Sannie Lllndmlln, Humansdorp.
genict. Mnr. Rufatus Burger, op u regist~r p laas.
,
Rflland Krtsf<"lder. Kirkwood.
Gertrulda Muller. Aughrable•. O•>r Ka· Ere-organiseerder van die Sonkamao.
skyn-Tchuis Boufonds, vir wic
Anna Theron, Auj;hra-bleAJ. Oor KakaVAN ......................... . .................................... .
ons dicns gedoen het, het die
ma•
verversings dje middag daar
Rita Bun<"r. J". K. Brandvl•l.
(;ertruJda van Rtn~bur,:-. Lo'tnn .
VOORN A l\I E ...... :. ................... ... .. .. .... .. ....... . ... .
kom aflaai. Dis wcrklik 'n plcChristlnll .fJ.,,thA ~ Sttollenhnlllch.
Stepbanu• Kuhn. Robert•on.
sicr om mrnse tc help wnt jou
Kosle U>ul>•rr. Malmesbury.
ADRJt;s.... ........ ·.... .... , .... .. ........ .. ...................... .
Salomina Jftn•~ van Rensbuq;. l.;nkn- dienste waardccr. Kou-kou hct
maos.
ons die taak voltooi en net na
Mavis Jooste. Loxton.
half-tien Is ons uitmekaar.
Sakkle Burger. Br&ndvlei.
····························································
Die seuns sien baie uit na die
Pleter Eksteen. Franschhoek.
ChrlsUaan du Tolt, Wellington .
KA · stocigeveg
van . Vrydagannd
Oude rd om ................. .
D atum ... .. .... .. . . . ......... .
Janetta Slipp.rs, Aughrable•. Oor
1waar bulle ook d1ens sal docn.
kamu.
Intussen droom ons maar van
Mtmi de Koker. Stellenbosch.
JA / NEE
E k is lid van die Boer ejeug Susar& Poetbumus. P.K. lndwe.
die staptoer - vrocg aanstaandc
Anna van Renshurg,
P.K.
Ka.nnn·
maand.
'n Ootl k oe' e r t met 'n !d.-see) sal gen ocg w ees.
ollan<t.

HULLE HET GEDURENDE
MAART VERJAAR
Chri•Uaan du Toil, Paarl Valle!.
Elaine van der Spuy. Paarl.
Mlchlel Luttlg. Paarl.
Elmlne Rt>ux. Paarl.
Helena Minnig. Paarl.
Hugo Slaobbert, N. Paarl.
Izak van Zyl, Paarl.
Gabriel Luttlg, Paarl.
Wilma du Plessis. Paarl.
Josua Dykman. Paarl.
.Johanna du Plessis. P-rl.
Nol!l Lourens. S. Paarl.
Willem van der Merwe. Paarl.
Suaaana Koen. Frankfort.
Maria le Roux. Frllnkfort.
CltTistlna V~rmeulen, P.K. LuckhoCC.
Estelle Orohbelaar, Oor 1-'a.uresmlth.
Jacobus I<rlrk. Franfort.
Johanna N&ude, Jo'rankfort.
Merle Str&\•••· Franfort.
Abraham Hnrrmann, P . K. l.u~kh.,U.
Maria Eraomus. Oor Culllnaoo.
Adelln& de Freitas. Johanneoburg.
JobanneAJ Smlt. Bosbokrand.
Jac8bm B<"r.uldtnhout. Pretoria.
Aletta Erasmus, P.K. Boshoek.
Helena Snyman. Kwagga!onteln.
Lettie Weltha-gen. P. K. Moolnool.
Johanna Catharlna Watson, Johannesburg.
Christina du Tolt. Mlddelburg, Tv!
Martha Smlt. Boabokrand.
Joseph Stephens. Wondermeer. oor Zeerust.
Doreen Waaa•naar. Middelburr. Tvl.
Kruger du Toll, Koedoe2kop.
Anna Erasmus (!) .

Ongclukkig het die Bocrcjeug
n~~ hulle ~cstc":'ming bcreik
me, aanges1e~ d1e vragmotorbestuurders ~1e pad byster gcraak hct en d1t reeds tc laat was
om weer terug tc kcer.
Kort voor sonondcr was alma!
weer tcrug op Kesten - doodmocg, maar doodgelukkig.
<Ingestuur deur Korrespondcnte
Jacoba Oosthuizen, Kestclll.
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BLADSY AGT

Dr. Malan
Word Draer
Van Britsisme
<Vervolg van bladsy
BRITSE

1)

KON~'EKSIE

Tweeden~

draai dr. ~lalan
geen doeki es om die feit nie
<lat hy en HY party nou finaal
afgesien h et van die voorneme om die Britse konneksl e
te knip.
Selfs al word Suid-Afriku ' n
republiek dan moet dit ' n r epubliek binne die Statebond of ' n
Konneksie-Republiek wees, is
dr. 1\fa lun He verklaarde nuwe
standpunt.
Volgens ,Die Republikeinse
Orde", 'n H.N.P.-beleidstuk wat
op gesag van die Federale Raad
van die H.N.P. uitgegee Is, het
dr. Malan (d:e nasionalls) verklaar: .,Aileen deur die verbreking van die Britse konneksie
sal ons volkseenheid in ons land
opbou." Maar dr. Malan het
sclfs bale verder gegaan. In
gcnocmde beleidstuk s~ hy: ,.As
ons die Rcpubliek het, moct die
vyandiggcsinde, onnasionale elementc se seggenskap in ons
volksake uitgeskakel word. Die
del<' van die pers wat dan neg
vr<'tmde belange wil bepleit, wat
wil voorstaan dat die Republiek
afgeskaf en die Britse konneklli~ weer ingestel word, sal besl<ou moet word as deelnemendr 1111 n ondermynende en verrad<•rlike bedrywlghede."
l)it i., die oordeel wat 1\falan
di E' na.,ionalis \'Cl oor :Ualan die
Brit'>i'i~

ALl\fAL!
Die vraag meet vervolgens gestel word of die hele H.N.P.
saam met dr. Malan bolmakiesie
gcslaan het en of alma! voortaan die draers van Britisme in
Suid-Afrika gaan wees? Wat
\an min. J. G. Strydom, dito
TranS\'aah.e leiE>r, en van min.
C. R. Swart, die Vrysta1~tse
Ieier?
I n 1942 was mnr. C. R. Swart
op die voorpunt van die voorbokke wat doenlg was met die
sogenaamde Vrymcsselaarsbrlewe-storie. Volgens die storie sou
wyle genl. Hertzog dan met
vyande van die Afrikanerdom
geknoei het of wou knoei ten
cinde 'n .,Britse Republiek" In
S.A. uit te roep. Om hierdie
denkbceldige gcvaar af te wend
het mnr. C. R. Swart hom destyds geroepe gevoel om erg bedrywig te wees. l\laar wat nou
omtrent die werklike gevaar
,·an <lr. l\fulun se ,KonneksieRE>publit>k"?

In 1942 het mnr. C. R. Swart
teen die denkbeeldige ,Brltse
Republiek" van genl. Hertzog
geveg en, heeltemal terloops, h et
die Vrystaatse leierskap van die
H.N.P. hom in die skoot geval
toe wyle genl. Hertzog ultgeski nder was. As mnr. C. R.
Swart in 1949 teen die werkllke
,Konneksie-Republiek " van dr.
Malan begin weg, dan mag,
heeltemal terloops, hom 'n mlnisterskap ontval!
STRYDO~f

En in dicselfde penarie sit min.
J. G. Strydom die ,kwaai rcpublikein" van die Noorde.
Dit lyk Yir my asof m n re.
Strydom en Swart se republikeinse opregtbeid nou getoets
word. En sover ek kan oordeel
is die ultslag nog beslls twyfelagtig.
Die silwer-randjie van bie~ie
wolk is min. Strydom se uitlating in die Volksraad dat sy
ideaal nog steeds ' n republlek
buite die Statebond is.
Die pertinente vraag is egtE>r of min. Strydom se republlkanisme kan versoen met
die Britisme van dr. Malan in
wie se kabinet by sit.
Indien die volksraadverklarlng van dr. Malan deur die
Herenlgde Nasionale Party aanvaar word sal dlt beteken dat
die party die idcaal van nasionale Afrikaner-republlek verruil
het vir die ideaal van 'n Britse
.,{ Statebonds-rcpubllek.
. O.B. SE TAAK
Hierdie feit onderstreep ener~yds die historlt>se taak van die
Ossewabrandwag en andersyds
die
r epublikE>inse opregtheid
van die Volksbeweging. Net
~oos die O.B. gedurende die oorlogsjare aileen die rE>publikeinse
stryd moes voer en gevolglik
die slagotters van Brltisme
moes oplewer; en aUeen die republikeinse Noodhulpfonds moes
instandhou; en al die jare aileen die republ ikeinse p artylose
of saamwerk-stelsel moes bepleit; net so moet die O.B. voortaan ook aileen die pleitbesorger wees van 'n republlek at~
skei van die Britse Kroon en
Statebortd.
Die Ossewabr andwag Is nle en
wil nie die draer van die moderne Britsisme in S.A. wees
nie. Die Ossewabrandwag is en
wil die draer van Afrlkaner,asionalisme bly.

REGERINGSPARTY IN
ENG ELAND LY NEDERLAAG
Die Britse Arbeidersparty het gevoelige verliese gely in
die afgelope plaaslike verkiesings waarvan die resultate die
naweek bekend geword bet. Die Konserwatiewes het 805
setels gebuit en maak daarop aanspraak dat bulle, sover dit
plaasllke regering betref, die sterkste politieke party in
Brittanje is.
Di<' Konlierwatiewes juig terwyl die Arbeiders bekommerd
voel, maar in politieke kringe
word verklaar dat dit miskien
onveilig is om 'n afleiding te
maak dat hierdie uitslag die
juiste aanduiding is van wat
annstaande jaar kan gebeur as
die algemene verkiesing plaasl'ind omdat bale kiesers nie
gestem het nie.
Die Arbeiders troos hulle met
clil' gl'dagte dat kiE'sers in 'n
algl'mene verkiesing voor ander
strydvrae geplaas word en op
'n ander manier hut keuse sal
docn.
In Londcn wanr die Konserwatiewe Party voorheen slcgs
vyf vertcenwoordigers gehad
hct, het diE' party nou elf en
die Arbeidcrs 17, en die Lon-

dense Times suggereer dat
hierdle ommeswaal mlskien van
groot betekenis kan wces vir die
algemene verkiesing. Bale kiesers het egter nie gcstem nie.
Die moontlikhE>id word ook
genoem dat die Ar~Hoiders so
spoedig moontlik ' n verkiesing
sal uitskryt voordat hul prestige
hecltemal gedaal hct.
Die Konserwatlewes het 'n
totaal van 1,856 lede verkies terwyl die Arbeiders 1,778 verteenwoordigers het.
In elk geval bewys die u itslag hoe onbestendig parlemenU re regerings is. Dit is nog
nie volle vit'lr jaar dat die
Ar~Hoiders bul reuse-oorwinning
IH>haal b et nie, en onderga.ng
~ttaar hulle reed& weer in die
gesig.

Wil Vroue Se

Regte Uitbrei
Die Suid-Afrikaanse vrou sal
in die tockoms dleselfdc wetlike status as haar man oor haar
klnders geniet, lndien die volksraad die versing van die kommissie van ondersoek na die
wetlike bepcrkings op vrouc.
wat die afgelope week voor die
volksraad gel~ Is, aanvaar. Die
kommissle
wil
ook
grotcr
beskerming aan getroude vroue
gee ten opslgte van hul eie
besittings en haar ook die verpligting ople om in die verdedigingsmag en in die jurle te
dien.
Dit sal beteken dat vroue wat
werk nou volle beheer oor die
bate wat hulle ver werf, sal M,
en die man nle die reg sal he
om die v rou se geld by die
werkgcwer te gaan opeis nie.

lndiers Vir Nehru
Kwaad Oor Britse
Konneksie
,

Die lndiese eerste minister, Pandit Nehru, sal hierdie
week met heftige teenstand en kritiek te doen kry oor sy
optrede in Louden waarvolgens die lndiese republiek binne
die Britse verband sal bly, na berig word. Sy eie party is
sterk verdeel oor die Londense verklaring.
Die Cape Timcs se k orrespon- , die Britse R)·k te bly nie atgedent berig dat behalwe die sien van E>nige voorwaardes wat
Sosialiste en die Kommuni~te, 'n nan die hand gedoen mag word.
groot deel v •. n die Kongres-party
Behalwe hierdie vraagstuk sal
gekant i<~ tecn die besluit om die konstituerendo vergaderlng
binne di<' Statebond te bly. wat hierdie week sit, die nuwe
HuiiE' i., nie IH>reid om dE>el van grondwet vir die Indiese republiek, wat op 14 Augustus tot
stand kom, een van die belangrikste vraagstukke wees. Onder
1meer moct daar nog besluit
word cor die amptelike taal, die
volkslied en watter naam die
republlek sal d ra. Waarskynlik
sal Engels ook nog vir 'n tydperk van 10 of 15 jaar as amptelike taal erken word.

Jrg.8

K .~
I n~
In

dr. Han
is, ontkl
sou hy
wil gooi
en by g

Indie Ontwyk 'n
Beslissing

Suid-Afrika. bet die afgelope dae 'n groot oominning
aan sy buitela.ndse front behaal toe Indie, wat Suid·Afrika
nou reeds vier jaar lank by die V.V.O. aankla oor die
bebandeling van Indier~>, gekapituleer bet.
Die wereldliggaam het die afgelope week te doen gehad met
'n voorstel dat 'n kommissie
aangestel meet word om die
behandellng van Indiers in
Suid-Afrika te ondersoek. Dit is
deur die politieke komitee goedgekeur. Voordat die saak egtcr
tot stemming in die algemene
vergadering gebring Is, het I ndie
te kenne gegee dat hy nie sal
vra dat die saak tot stemming
gebrl ng word nie. Dit beteken
dat die voorstel he rrocp word.
Hierna bet die raad 'n voorstel aangeneem dat die regerlngs van Suid-Afrika, Indie en
Pakistan uitgenool word om die
saak in konfercnsle te bespreek.
Suid-Afrika het aileen teen
hlerdie voorstel gestem.

As rede vir die Indiese stap
word genoem die be~ef by die
I ndiese afvaardiging dat sy
voorstel nie die nodige tweederde-mecrderheid stemme sal
trek nie. Kommentators noem
die afdingingsvermot• van die
Unie-afvaardiging as ecn van
die redes waarom Indic tans
minder
steun
geniet.
Die
klcin<'r Iande besef wat die
goectkeuring van so 'n voorstel
moontlik in die toekoms vir
hulle kan inhou .
Die Burger vcrklaar dat dit
jammer 1s dat IndW nie sy
voorstel gehandhaaf het nle
omdat verwerping van die
voorstel
hom
miskien
sou
geleer het om sy neus uit ons
huishoudelike sake te hou.

Min. Strydom
Se Hoop Nog
Buite Empire

D at daar nie algebele eenstemmigheid in die H.N.P.Ieierskap besta:.m ten opsigte
van dr. 1\lalan se binne-Empirebly-&tandpunt nie, b et geblyk
uit die besprekings in die volksraad verlede Woensdag toe die
Transvaalse Ieier van die party,
min. J . G. Strydom, baie uitdruklik gepraat b et van die
,finnle stap" wat nog anderkant
die lndiese pad If..
Hy het gese dat sy party In
die verlcde gedlnk het aan die
pad van De Valera in I erland
maar dat dr. Malan nou 'n nuwe
pad oopgemaak het waardeur
die Unie 'n republlek binne die
Statebond kan word, soos IndH!.
Dit bet die weg na 'n republiek
vergemaklik. .,Selfs voor die
finale stap gedoen word, kan
nou gedoen word wat Indie
Die prys van koring sal vir gedoen bet."
Min. Strydom is natuurlik
die volgende seisoen nie vcrander word nie maar bly 43/- dcur sy koukus verplig om dr.
vir koring van klas B, graad 1 1\lalan se s tan.1dpunt te steun,
in nuwe tweedehandse sakke, maar hy bet verstand genoeg
plus die gewone premic van 6d. om teen hierdie tyd te beset
per sak vir klas A, en minus die dat die pad \'an genl. Botlta en
gewone vcrmindering van 3/ - Smuts klaar die bewys gelewer
per sak vir klas D, volgens 'n b et dat as jy eers eenmaal jou
mense tevrede stel om binne die
amptelike aankondiging.
Empire t.c bly omdat dit ,In
Daar sal by die Minister van Suid-Afrik:l se belang Is", dit
Volkswelsyn aanbeveel word later onmoontlik word om bulle
dat huise en woonstelle bo 'n weer iets anders te laat glo.
huur van 'n sekere bedrag, af!\lin. Strydom sal moet pasop
geskaf word. Daar is nog nie dat b y nic teen sy beterwete sy
besluit wat d'e bedrag moe~ boofleier toelaat om 'n nuwe
wees nie maar dit sal waarskyn- soort ,Sap" van goeie r epublilik tussen £12 en £20 wees. D:t keine te maak nie! Die Empire
is moontlik dat die bedrag na- en sy pers juig nie sonder rede
der aan £20 sal ~ees as aan £12. 1nie!
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Moontlike KORING SE
PRYS
lnlywing Van
Protektorate
Die Eerste Minister het bekend gemaak dat hy tydens sy
besoek 'in Londen die kwessie
van die lnlywing v'an die Brltse
protektorate by die Unie, met
die betrokke Brltse leiers bespreek het. Brittanje is daarop
gewys dat die toekoms van die
protektorate as dee! van d!e
Unie reeds by die stlgtlng van
die Unie aangedui is. Veertig
jaar het sedertdien verloop en
die Unle het lntussen ook soewerein gcword.
Uit Londen word berig dat die
Brltse regering tans 'n antwoord
in hierdie verband oorweeg en
dat dlt binnekort bckend gemaak sal word. Sommlge meen
dat dr. Malan se kanse om die
Britse verlof vir inlywing te kry,
tans ulters gunstlg is nadat hy
na vore gctree hct as beskermh eer van die Statebond. Daar
moet egter op gewys word dat
dr. Malan se kleurbeleid diE'
groot paaiboelie b), die Britte is,
en Londen sal waarskynlik toegewings ook op hierdie gebiE>d
eis voordat hy die gebiede gaan
oordra, veral nou dat dr. ~lalau
toegegee bet op republikeinse
gebied.
Verantwoordeltkheld vtr aile pohlleke
berl!;le en kommentaM in hierdi"
v,:Drd aanvaar deur N. o. s.
van der Wall, Groote Kerkgebou 703.
Kaapatad.
ult~~;awe

, .. DIE O.B." word ~;edruk deur Pro
J::celesla·Drukkery Beperk, Stellen ·
bosch. vir die etenaara en ultgewera:
VOORSLAO (Edma.) Beperk, Groote
Kerkgebou
703.
Posbus
1411,
Kerkpleln, Kft&p•tad.

V.S.A. Gaan Lening
Gee Aan Spanje
Volgens diplomatiE'kE' kringe
in S ponje hE>t Amt>rika ingewillig om ' n groot lening nan
Spanjt> toe t.e k ('n ongeag wat
diE' h ouding van <lit> V.V.O.
teE>noor Spanje is. AI feit waaroor onsekerheid beer '!, is die
bE'dr g. Na gE>meen word sal
dit
tu~osen
£12,500,000
en
.£50,000,000 wees.
Die enigste struik<'lblok wat
daar by die onderhandelings
was. het nie van die kant van
Amerika gekom nie maar van
die kant van Spanje. Amerika
is bale begerig om 'n lening aan
Spanje af tc staan omdat hy
wil verhoed dat die land ekonomies 'n knak kry wat sal
bcteken dat die Kommunistc

weer 'n houvas op die land kry.
So 'n ontwlkkeling wil Amerika
ten aile koste verhoed.
llierdie ontwikkeling beteken
dus dat Sp_nje eindelik uit die
ic;olasie gebreek het waarin die
Kommuniste en huUe napraters
<lie land gemaneuvreer bet.
Amerika bet blykbaar nou sy
fout ontdek en ook besef watter
rol
anti-kommunistleseSpanje in die Weste kan vervul.
' n Amerika:mse lening · aan
Spanje word in Engelse kringe
bt-'lkou as 'n gevoelige slag vir
Brit.,E' belangE>. Brittanje was
nog steeds op die Yoorpunt in
die stryd om Spanje uit te sluit
in d;e koue.
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