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Geregfstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nunsblad. GENL. HERTZOG HET GEEN 
VERWATERDE REPUBLIEK 
VOOR SY DOOD BEPLEIT 

By geleentheid van 'n vergadering op die Paarl vedede Sate1'dag het 
dr. D. F. Malan hom weereens oor die republikeinse ideaal uitgelaat . Sy 
toespraak het egter getoon dat die Ieier van die H.N.P. nog geen duide
like opvatting het omtrent die republikeinse begeertes van die volk nie. 

Prys 3d. No.141 Hy het naamlik die stelling neergele dat daar nog net een slap is na 'n 
====================== = repuhliek, en d i t is om die goewerneur-generaal deur die volk te laat Ides, 

Jrg.9 Kaapsta<l, Woensdag, 22 Februarie 1950 

Afrikaners Na 
Noord-Rhodesie 

in plaas van deur die kabinet, en hom dan ,president" te noem. Hierdie 
opvatting van 'n republiek baseer hy op 'n dertigjaar-oue uitlating van wyle 
genl. Hertzog- 'n uitlating wat reeds vir 'n hele aantal jare t oegeval le 
onder die jongste en l aaste stelling van die gevierde Afrikanerleier, naam-

'n Natnrelle-afvaardiging het verlede week die onder- lik dat die Afrikanerdom twee doodsvyande het, nl. die Britse konneksie 
soek-kommissie insake die beheer van immigrasie in Noord- en die Britse parlemen tere stel sel wat na die oorlog opgeruim moes 
Rhodesie meegedeel dat bulle aile Afrikaners uit die gebied word. 
geweer wil he tesame met Asiate. Immigrasie van Afrika- D ... 1 1 h t kl'k t 

· · · 1 te h d ' r. "' a an e aanvan 1 e-
ners, ~Idns die afvaard1gmg, sal s eg rasse-ver ou mgs reg verwys na die ?root vorde-
meebrmg. ring wat daar op nasionale ge-

1\lnr. R. P.· Bush, sekretaris as in 1947. Van hierdie getal bied gem~aJ_t is, sodat . genl. 
van naturellesake, bet die af- ' immigrante is 304 'Asia te, 198 Hertzog feithk all~s verkry bet 
vaardiging gevra of bulle al ge- blanke vreemdelinge en dertien waaromtrent daa1.1 m 1919 ~ussen 
boor het van die Nederduits Ge- Kleurlinge. hom. en genl. Smuts versk•l van 
reformeerde Kerk se sending- Volgens die jongste statistiek memng bestaan bet .. Voort
stasies in die gebied of van die is 53 persent van die getal im- g.a~nde het dr. Malan dte .OPJ?O
uitstekende dienste wat deur migrante van 1949 nit die Unie SJSte verwyt dat hulle dte m~ 
Afrikaner-onderwysers en -sen- afkomstig teenoor 43 persent in druk pr~'9eer skep dat genl. 
delinge verrig is in die skool vir 1949. Die persentasie immi- !'le~tzog n sap sou gewees het 
naturelle-blindes in die Fort grante uit Brittanje in 1947 m.dte~. ~Y vandag gelewe het. 
Jameson-gebied. was 28, terwyl dit in 1949 gedaal Dlt IS . n oneer wat sy nage-

Die groot trek na Noord- bet tot 18. Die getal immigran- dagte~us aangedoen. word wat 
Rhodesie duur onverpoosd voort, te uit Suid-Rhodcs ie beloop ons me mag duld me, aldus d.r. 
berig Die Volksgenoot. Gedu- 1,106, terwyl si'egs 289 van hullc ~1:~l~n. ~pr. ~etHve~wys :a t'n 
rende 1949 is aile vorige rekords daar gebore is. . rte wa gen · er zog er tg 
geslaan en die aantal immigran- Byna 1,000 immigrante het Jaar. gelede aan hom. geskryf 
te uit die Unie oortref die van betrekkings op die kopcrmyne het m ver~and met dte Kaap
ander Iande. Gedurende 1949 gekry; 559 het tot die staats- , landse Nas10nale .Part. Y se pro
het nl. 6,533 immigrante na diens toegetree; byna 400 is deur f{ar;: va; t begt:se~s. d tGed~l. 
Noord-Rhodesie gegaan - 1,017 die nywerhede en handel geab- er zog e ge~ ry a ~e 
meer as in 1948 en 1,915 meer sorbeer terwyl 207 hulle op die party ten opstgtc

1 
.van dte 

landbou gaan toele het. goewerneur-~ener~a me ver ge-

" 
Hierdie syfers toon onteenseg- noeg gaan me .. Dte goewcrneur-

K l
lik dat die trek noordwaarts uit g~neraal moeme ~angcstel w~rd 0 m d\e Unie en Suid-Rhodesie toe- me, maar deur dtc volk gekt~s 

D·t t t t , t word, aldus genl. Hertzog m Brits" 
Saam Met mate toegeskryf word aan die sy n e · 

neem. 1 moe o n groo I b . f 

goedkoop en uitmuntende land- AL STAP 
bougrond en die landboubedryf. Dr. Malan het hierop laat 

Die Wiel 
11

. 

Weer Op , ~~ Sowjet-Hand In 
Goudmark? 

l1 
Die Australiese liberale rege- 1: 

ringsparty sal weer die woord 
,Britse" op die Australiese pas
poorte aanbring, nadat die vori
ge (Arbeids-) regering die 
woord laat wegval het. Die 
nuwe reeling sal met ingang 

Verlede w eek (14 F ebruarie) het Sapa-Reuter as 
volg uit Parys beri::;: 

,Die prys van goud h et gister hier op die ope 
mark skerp gedaal. Goue ponde het sedert Sondag van 
4,640 tot 4,400 Frank g edaal. Pryse bet in die afgelope 
weke 'n gestadige dating getoon. 

II 

1 Julie in werking tree. 
Hier het ons nog een van die 

talryke voorbeelde in die party
stelsel dat 'n voorwaartse stap 
deur die een party gedoen word, 
om weer ongedaan gemaak te 
word deur die ,alternatiewe re
gering'' sodra hy nan bewind 
kom. In Australie het die op
koms van die ,Alternatiewe re
gering", oftewel ,opposisie", net 
agt jaar geduur. Selfs die eer
ste maatreels wat deur die vori
ge regering ingevoer is, kon dus 
nie veel Ianger as sewe jaar in 
swang bly voordat die draai van 
die parlementere wiel dit weer 
omver gegooi bet nie. 

,Handelaars het die af wesigheid van Sjina as 'n 
goudkoper in die wereld se ope mark en die feit dat 
die oppottii).g in F'rankryk sy versadigingspunt bereik 
het, as die redes vir die daling van die prys aangegee". 

Op 3 Februarie b et Intelligence Digest berig: 
,Daar is getuienis dat Rusland, wat 'n geweldige 

groot goudprodusent is, van plan is om in die geheim 
goud op aile moontlike markte dwarsdeur die wereld li 
te verkoop ten einde die prys omlaag te dwing in stryd 
met die beleid van die Atlantiese moondhede, en hul 
ekonomiese vraagstnkke op die wyse te vermenigvuldig. 
Daar is aansienlike aanduidings van heimlike voorbe
reidsels vir die uitvoering van so 'n plan." . 

~ --
Majub~vlam: I{.G~ Se 

volg dat dit sou beteken dat die 
goewerneur-generaal dan 'n ver
teenwoordiger van die volk sou 
wees en nie van die koning 
nie, en dan is sy naam ook 
nie meer van toepassing nie, en 
word hy 'n president. Oproep 27 Februarie is vir die Afri

kaner in die algemeen en vir 
die Ossewabrandwag in die 

------------- 'besonder die dag van Repu-
1 blikeinse betekenis. 

(Vervolg van kolom 5) 

afwatering van die vryheids
ideaal te onderskraag, kan ons 
in die lig van bostaande bewyse 
van genl. Hertzog se juiste en 
laaste standpunt nie 'n sterk 
genoeg protes laat boor nie. Die 
laaste roepstem van genl. 
Hertzog tot sy volk mag nie na 
sy dood nog verder in die ver
getellleid afgedrulc word nadat 
dit in sy lewe verswyg is nie. 
En om dit boonop nog te doen 
onder die skyn van hulde aan 
die Generaal, is, om die minste 
daarvan te se, 'n partypolitieke 
vergryp aan die nagedagtenis 
van iemand wat deur die party
politiek vermoor is. 

Brandwagte, sorg dat, orals 
waar n dit kan bewerkstellig, 
die Republikeinse Vlam · om 
nege-uur daardie aand helder 
oplaai. Want hoe meer die 
vlam van egte republikeinse 
besieling buitekant, in die 
politieke kryt, uitgedoof 
word, deste meer is dit gebie
dend noodsaaklik dat die sim
boJiese Vlam helder opskiet 
- vir vriend en vyand om te 
sien. 

En ook die versekering het 
u . .. dat dit om presies nege· 
uur daardie aand op die kruin 
van Amajuba sal brand. 

Hans van Rensburg. 

,As Suid-Afrika 'p republiek 
wil word, is nog net die een 
stap nodig," het dr. Malan be
klemtoon, en daarmee duidelik 
getoon dat hy die republikeinse 
ideaal blywend verwater bet 
sedert sy besoek nan Lopden. 

ONEER 

Die vraag kan gestel word of 
genl. Hertzo~ se gedagtenis nie 
eweveel oneer aangedoen word 
deur 'n dertigerjarige uitlating 
van hom aan die volk voor te 
hou, terwyl sy allerjongste ver
klarings 'n heeltemal ander 
standpunt verkondig nie. Wat 
sou dr. Malan se as sy uitlatings 
oor 'n republiek van selfs jonger 
as dertig jaar vanda' aangehaal 
word as sy beleid? J>it sal deur 

hom en sy pers beskou word as 
'n ,beklading" van sy persoon. 
Trouens, dit is presies wat ge
se is toe van sy uitlatings oor 
hierdie saak 'n tien jaar gelede 
aangehaal is- hoewel sommige 
van hulle weliswaar heelwat 
minder vleiend was as die be
trokke aanhaling uit genl. 
Hertzog se brief. 

KAN DIT WEET 

Daar hoef nie gevra tc word 
of genl. Hertzog vandag 'n Sap 
of 'n verwaterdc republikcin 
sou gewees hct nie. Gent. Hert
zog se standpunt van kort voor 
sy dood is deeglik bekend in 
daardie kringe wat koerante ge
l~es het waarin dit opgeneem 
was, en al het die l\Jalan-pers 
dit indertyd verswyg, behoort 
dr. Malan nogtans kennis te dra 
daarvan. 

Dit sal Saterdag presies agt 
jaar gelede wees dat wyle genl. 
H('rtzog sy groot boodskap aan 
sy volk die Jig laat sien het. 
Dit is deur 'n dee! van die Afri
kaanse pers verswyg. Daarin 
was geen tekens van 'n afge
water de republiek nie. Genl. 
Herflzog het gese wat die Osse
wabrandag vandag nog se, 
uaamlik dat die Britst> konnek
si<' verbreek en die Britse par
lcmentere,' stelsel afgeskaf moet 
word. Dit was die rype gevolg
trekking waartoe hierdie ·groot 
Afrikaner gekom bet aan die 
einde van sy lang en vrugbare 
loopbaan. 

DOODSVYANDE 

In daardie verklaring het 
Generaal gepraat van die ,twee 
doodsvyande van die Afrikaner
dom", te wete ,die nooit ver
sadigde poging-so oud as die 
aanvang van die Britse oor
heersing in Suid-Afrika-om 
deur die een of ander soort, 
of mate, van nouer vereniging 
m'et die Britse Empire die vry
heid van die Afrikanerdom in 
Suid-Afrika in bandc te!Ei en 
aan die gesag van Groot-Brit
tanje te onderwerp", en die 
,heersugtige partykamer uit eie 
volk op soek na eer en eie be
lang binne eie party.'' Met ver
wysing na laasgenoemde het 
Generaal gese: ,Die demokra
tiese parlementere party is 
reeds lankal as deugdelike mid
del tot bevordering van volks
welvaart uitgedien.'' 

Na die oorlog, aldus genl. 
Hertzog, sal daar met hierdie 
twee doodsvyande afgereken 
moet word. 

O.B.-BELEID 

Dit is ook bekend in O.B.
kringe hoe Generaal kort voor 
sy dood in sy eie handskrif die 
kernbeleid van die Ossewa
brandwag geformuleer het wat 
'n aanduiding gee van die stel
sel waarmee die Britse parle
mentere stelsel vervang moet 
word. 

Waar dr. Malan nou 'n ver
gete uitlating van genl. HertZ'Og 
wil inroep om sy poging tot 

(Vervolg in kolom 1) 

CHURCHILL WIL 
NOG TYD MORS 

Winston Churchill bet in 'n verkiesingstoespraak verlede 
week homself bereid verklaar om weer 'n slag met ,premier 
Stalin" te gaan gesels oor wereldvrede en atoombeheer. 
Chu rchill se verkiesingskanse word as heeltemal rooskleurig 
beskou, sodat dit skyu of ons weer 'n oplewing gaan onder
vind van die onverantwoordelike paai-beleid waarvoor bier
die Brit en sy vriend Rooseveld berug geraak het. 

President Harry Truman, wat 
die vodka-beleid van sy voor
ganger geerf en vir 'n tydlank 
voortgesit het, skyn egter min
der vcrtroue te he in die wel
willendheid van ,premier Sta
lin". Hy het in 'n personder
houd gese dat dit Stalin vry 
staan om na Amerika te kom 
as hy oor vrede wil ges~ls -
waartoe Amerika steeds gereed 
is. Dit staan natuurlik gelyk 
aan 'n weiering, want ,premier 
Stalin" se belaaide gewete het 
hom nog nooit toegelaat om 
buite bereik van sy gehcimc 
polisie te beweeg nie, en selfs 
die sieklike Roosevelt moes keer 
op keer oor die oseaan na sy 
kameraad se bewaakte oorde 
vlieg. 

Dit sal Winston Churchill 
goed te staan kom om 'n bietjie 
opnuut 'n studie te maak van 
die Bolsjewistiese mentaliteit, 
waarvan die eertydse Kommunis 
Igor Gouzenko, in sy boek ,Dit 
was my Keuse" as volg skryf: 

,WAARDELOOS" 
,Die Sowjet-mentaliteit be

skou enige kompromis slegs van 

die kant wat in die Sowjet se 
guns is. Die ander kant van die 
ooreenkoms sal hy heeltemal ig
noreer. Dit is dwaas om te vra: 
,Wat wil die Sowjet?' 

,,Die antwoord is te bekom 
uit enige Russiese skoolboek vir 
die eerste grade. Die doel van 
die Kommunisme is om die we
reid te beheer, om Kommwtisme 
oral te vestig, en in die koerant 
is daar daeliks getuienis dat 
hierdie doel besig is om verwe
senlik te word. Sedert 1939 het 
die Sowjet sy grense met on
geveer 280,000 myl uitgebrei en 
gebiede geannekseer met 'n to
tale bevolking van 22,000,000. 

,Wat kan ons doen omtrent 
die Sowjet? 

,,Die antwoord is: ,niks'. Die 
Sowjet-Ieiers sal in elk geval net 
doen wat bulle wil. Kompromis 
en mooi praatjies is waardeloos. 
Die enigste raad wat ek nederig 
kan aanbied is dat die demo
krasiee nugter oor hierdie saak 
moet wees, meer aan die mag 
van die demokrasie moet dink 
en hul kragte opbou om dit te 
verdedig." 



BLADSY TWEE DI E O.B., WOENSDAG, 22 FEBRUARIE 1950 

DIE O.B., WOENSDAG, 22 FEBRUARIE 1950 Brief Aan My Partyvriend : 

SAL WEER OPSTAAN 
Op 27 Februarie sal die Ossewabrandwag dwarsdeur die 

land weer sy vryheidsvuur aansteek en terugdink aan die 
herstel van Boerevryheid nege-en-sestig jaar gelede wat 
gevolg hct op 'n tydperk van politieke slapte waarin die 
Republikeinse onafhanklikhcid sonder slag of stoot prys
gegee is aan 'n groepie Engelse. In daardie voorafgaande 
jare van verwarring en lusteloosheid kon die fiere helde van 
'n veertig jaar gelede nouliks herken word - heldc vir wie 
geen berg te hoog en geen vyandsmag te talryk was op die 
ingeslane weg na vryheid nie. Maar dit is nou eenmaal so 
dat 'n volk sy hoogte- en laagtepunte het, en hoc dieper die 
insinking hoe nader die opbruising. Toe groepe bittereinders 
- soos b ulle gemeen bet bulle was - in daar die dae van 
ins inking opgepak en die dorslandwildernis ingetrek bet 
omdat bulle gewanhoop bet aan b u l volk wat s luimer, bet 
bulle !o,eker nooit kon d room dat daardie selfde mense wat 
bulle agtergelaat bet binne enkele jare 'n vr ybeidsdaad sou 
verrig wat sewentig jaar later nog steed!> in Afrikan erharte 
sou weergalm nie. 

STEEK DAAR NOG ENIGE 
SIN IN VRYHEID? 

1\IEER !\lALE SO 

Sedert daardie tyd het ons volk nog meermale inge
sluimer en opgestaan. Daar was die tydperk na die Tweede 
Vryheidsoorlog, toe die wanhopendc vraag of die Afrikancr
volk ooit weer sal opstaan sefs aan Kruger in sy banneling
skap gestel is. Die gryse President het ver in die toekoms 
gekyk toe hy sonder aarseling geantwoord het: , Die h uidige 
geslag sal ongetwyfeld lamgeslaan wees, m aar die t weede 
geslag sal weer opstaan en die v~rlore vrybeid be rstel." 

Die ophruising het gekom, maar vera! onder die in
werking van die opportunistiese partypolitiek is dit telke
male weer onderdruk en in die dertiger jare het dit inderdaad 
gelyk of Kruger verkeerd was. In die verkiesing van Mei 
1938 het ons volk 'n diepte van verwarring en vernedering 
ondergaan wat net oortref is deur die oorlogsverklaring van 
Afrikaner-politici in 1941 op die magtigste volksorganisasie 

Geagte V riend, 

Jy vr a m y waaron1 ons 
dan nog Vryh('idl!'ldag 
vier , terwyl dit tog klaar
hlyklik i !oo dat die wcreld 
in twee gt·oot kam p<' ver
deel en ('Ike land lid van 
cen van dam·die lwec ~al 
moet word. 

H oe bk <lit dan vir my of 
genl. Smut., dit nog guun bell'ef 
dat republil,eine va11 voorheen, 
wat hom ul die jar<' ,·ir 'n ver
raaier uitge.,kel bet, uiteindPiik 
nie net sy politiekt• ~tanclpunt 

ten opsigte van di<" Empire gaan 
aanvaar nif', maar ook 'n g<"
wysigdt• \Orm van ~~ bolhti<"'~' 
f ilisofie'! Dit was gt•nl. Smut!; 
wat al die jare g<•prcPk hct dat 
die wereld in die rigting van 
groter <·cnhede mot•t bcweeg 
totdat ons uitcindelik 'n allesom
vattcnd<• samcskakeling het. 
En dit was op grond van hil'r
dic fillsofic dat hy hom vir die 
opbouing van di<• Britse Ryk 
beywer het. En a., genl. Smut., 
en sy ,.Sappe" reg \\a.,, dink ek 
is <lit t~ <1 clat h Nt jou lf'it•r., 
dit opNtlik se en die '\Oik om 
verskoning vra dat julie hull<· 
verd<"el het oor 'n .,aak wat uit

wat die Afrikanerdom nog ooit gemobiliseer het. Maar eimletik niks om die Iyf hl't nit•. 
nouliks drie maande later het ons die grootstc nasionale 

1 
herlewing van die eeu ondervind. Verrassend gou kan 'n 1\IEERMAI.E GEBEUR 
volk ontwaak! 

in ons land- behalwe Sowjet
nanhangers wat sal sc Suid
Afrika moct nie sy plek in die 
Westcrse blok inneem nie. Ook 
<•k se dit nic. Maar wat ek wei 
.. ~. i., dat Suid-Afrika sekerlik 
nit• "00!> 'n hond !te <,tert ~taam 
met <lie andt•r honde gaan .,aam
draf nie-h~ doen dit op sy 
<•it• pote. \'ruu rom mo1•t ons 
N'r~> Engelnnd se annhangsel 
\H't'!t voordut on., met Amt"rikn, 
~panje en die res kragte ver
Ntig teen 'n gemeen.,kaplike 
\ ~'llltd? 

GROTEU ~EGGENSKAP 

Jy sal ~e omdat ons daardeur 
'n stcrkcr blok binnc die blok 
vorm om sodoendc 'n grotcr 
scggenskap te verkry. Opper
\'lakkig bcskou stcck daar nog
al icts in so 'n argument, maar 
\\at h twpleit is nik'> ander'i 
nil' a., 'n internu.,ionale poli
tieke part~, '\OIIedig nwt sy kou
ku'i en ul. In plaas van vrye 
sameskakchng waar cnerse be
lange dit noodsaak, moet daar 
nou 'n waterdigte sci gevorm 
word wat ten opsigtt• van all<"'i 
moet saambroei t•n brou teen 
'n mede-lid van die \Vesterse 
blok. As dit b)"·oorbeeld in be
lang van Suid-Afrika i~ om van 
sterling los tc kom, dan eis 
die Empirc-koukus van hom om 
dit nic tt• doen nie, want dan 
verbrcck hy die krag van die 
,Statcbond"-party en kan die 

meenskuplike behtnge op die be
sondere punt. Dlt is wat ck 
bedoel met vryc sameskakcling 
-dit hou weer op sodra die 
saak van gemecnskaplike be
lang afgchandel is en daar weer 
'n nuwe terrcin se die verkoop 
of verwerking van goud-betree 
word. 

A~FftiKA HOORT SAAI\1 

Die twcede grondslag van 
s&.meskakeling is die van tcrri
torialc aard. Ek dink jy sal 
su.nm~ttem clat die twee R ho<le
sies en, ek kan maar se, die 
bele Afrikaa.nse vasteland veel 
meer gemf'en~kapliks bet as 
die Unie en Brittanje. Laasge
no('mde se b<"lunge le veel meer 
opgesluit met die van E uropa. 
Dnarom, si' <"k, is dit V<"el meer 
logies en nood~aaklik dat Suid
Afrika mt-t die blanke gebiede 
van Afrika tot een groot state
eenheid ontwikkel en verenigd 
optree net soos die verskillende 
state van <lie :Noor<l-Amerikaan
~e vnsteland vandag 'n magtige 
<"enheid vorm. Die taak en 
plek van Afrika k om al meer 
in die brandpunt van die inter
nusionale politick vandag, en 
dit is boog tyd dat Suid-Afrika 
betyds ontwnak om die Ieiding 
te neem tot die vereniging \'an 
hierdie potensieel mugtige vaste
land. 

l\IOET EERS \ 'RY WEES 

AND ER VERKLARINGS 

Ook vandag helewe ons n tyd van politieke insinking. 
Die taal wat voorhcen uit die .,Sap"-mond soveel ergernis 
verwek het, naamlik ,Suid-Afrika se veiligheid word deur 
die Britse Statehood gewaarborg". en ,ons ekonomiese 
belange is van die Britse Ryk afhanklik," vloei vandag on
weerspreek uit die mond van Afrikaners wat lid is van 'n 
party met 'n republikeinse klousule. Leiers wat ' n paar jaar 
gelede gese bet: ,Selfs al wen Engeland die oorlog, !>al b y 
so uitgeput wees dat dit in belang van Suid-A frika sal wees 
om h om los te koppel van Engela n d," raJlporteer vandal!: 
aan die parlement, mi besoeke aan Londen, dat ,wat daar 
gedoen is, is nie tot verbreking van die Statehood nie. Wat 
gedoen is, is gedoen tot opbouing van die Statehood, tot 
behoud van die Statebon<l in sy eenheid en in sy mag." 
En Afrikaanse koerante wat 'n paar jaar gelede verkondig 
het dat ,al was daar geen oorlog ... nie, sou die Nasionale 
Afrikanerdom terwille van alles wat vir sy voorgeslag heilig 
en dierhaar is, die stryd om republikeinse vryheid voer," 
verklaar vandag dat Suid-Afrika binne die Britse Statebond 
is ,omdat hy dit in sy belang ag". 

,party" dalk sy seggcnskap ver-
Maar ek is nie bcrcid om vcr- l loor op internasionalc gebied. 

skoning te vra nie- het trouens Tt>rwillt• \'an die t•en of an<l<"r 
nie nodig om dit te doen nie, teor<"tit'"l' seggen.,kap va11 d i<" 
want ck kan nog nie sien hoE. Statehood a<, gf'h<"l'l, word 'n 
die nuwe wcrt'ldontwikkl'ling individul'le land .,oo., Suid-Afri
enigiets vcrander aan di<• fcit ka ventlig om sy praktiese bt>
van die bestaan \'an volke nie. Jan~:<• 011 te off1•r. 

Maar kan ons dit doen so
lank ons nog saam met Brit
tanjc in 'n koukus sit en glo 
dat dit ons taak is om 'n groep 
van agt of tien state en halwe 
state wat duiscndc myle van 
mekaar vcrwyder is, aaneen te 
hou op grond van ,.gcmeenskap
like belange?" Kan ons dit 
doen solank Brittanje met nl 
die mag en slinksheid tot sy bt>
skikking probet'lr verhoed dnt 
die noordelike gebiede tot self
standigheid ontwikkel, en selfs 
probeer \'erboecl dat bulle bla nk 
bly? Nee my vriend, dit is ons 
taak vandag mecr as ooit te
vore om aan Brittanje te se: 
.,Jon plek is in Europa-ruim 
daar die gemors op wat onder 
jou Ieiding vt-roor,aak is. Hou 
op om volke en Iande dui'lende 
myl ver van jou verwyder te 
gebruik om jou bure te beroof 
en te vertrap, en lnat ons bier 
in Suid-Afr ikn m<"t rus om ons 
('ie bestf'mming uit te werk in 
'n htnd van w;e se vraagstukke 
jy get-n begrip bet nie en wat 
deur jou kapitulisme sonder 
<"nige oog vir die toekom'l ktutl
ge.,troop en besoedel word met 
I:'O<"dkoop nrbeid uit l ndie en 
Sjinn.'' 

Maar hierdie reite is geen rede tot wanboot) nie. Daar 
is n og die ,dorslandtrekker..,'' wat weier om die !»aak van 
die voorgeslag in die steek te laat, en hulle sal op 27 
F ebrua rie ,t~rwille van alles wat die voor geslag b eiliJ); en 
dier baar is" opnuut die vryheidsvuur aansteek. Party
p olitieke argumente dat dit in Suid-Afrika se belan g is om 
binne die Statehood te bl~, bet nog nooit verhinder da t d ie 
volk ontwaak nie. E n ook diegene wat vandag s luimer sal 
eenmaal opstaan tot die finale stryd saam met diegene wat 
vandag in die politieke koue brandwag staan. 

Trek Na Die Noorde 
Volgens die jongste berigte skyn dit of die trek na 

Noord-Rhodesie uit die Unie en ook Suid-Rhodesie reeds die 
afmetings van 'n volksverskuiwing begin aanneem. Dit is 
dan ook verblydend om te verneem dat die Rhodesiese leiers 
hierdie nuwelinge met ope arms ontvang. Dit kan ook nie 
a nder s nie. Noord-R hodesie is nog nie deur die vloek 'an 
die pa r typolitiek getref nie. Voorman ne daar dinlc nie in 
die eerste p laas aan die versterking van 'n politieke party 
deu r stemvee van elders nie, maar aan die ontwik.keling Yan 
die lan d as 'n blanke tuiste. Veral diegene wat 'n begrip het 
vir die regtc verhouding tusscn blank en gekleurd is daar 

Dit het tog immers m<"l'rmale 
in die geskiPd('nis geb<"ur dat 
'n grocp volko or state hullt• n•r
enig bet te<"n 'n gem<"<"ll<;kai>
Iikt' gevaar, maar <lit h<"t nog 
nit' bul h<"'>taan<,rf'g of .,elf
stnndigheid opgebef nit'. Ek 
glo nie daar is denkendt• mense . 
(Vervolg van vorige kolom) 

aspirasies van die blanke be
volking nie. Dit gaan by 
hom, in die cerstc plaas om 
ponde, sjielings en pennies en 
sover daar wei nog enige sen
timent bykom, is dit diP sick
like filantropisme wat soos 'n 
fooitjie die nature! toegewerp 
word vir sy goedkoop arbeid. 

Blankes van wil· verwag 
kan word dat hullc die saak 
van die kolonic teen Britsc 
wanbestuur sal opneem, is 
dus dubhe! welkom. Hierdie 
ontwikkeling is ook vir die 
Unie welkom. Ten spyte van 
die feit dat ons land self nog 
talle immigrante nodig het, 
en dus nouliks knn toesien 
hoe duis~nde van sy jeug die 
grense na die noorde oor
stcek, is dit ook waar dat die 
Unie st> lot opgesluit le met 
die van die res van Afrika. 
Diegene wat Jla die noorde 
' 'erhui.,, is dus nie ,·ir on., 
volk verlore nie, maar i.., 
baanbrekers wat gaan hciJl 
om die land te tem waarin 
on-. nageslag groot en verenig 
sal lewe. D it i., nodig dat 
b ier die gebiede wat in aile 
opsigte by die U n ie boort, be
volk word <leur diegene wat 
Suid-.\frika net as 'n vader
lan d ken. 

welkom, en daarom is die pad van die Afrikaner daarheen Hierdie trek is ook welkom 
sonder struikelblokke. omdat pionierslewe op die 

Die Noord-Rhodesiese leiers het reeds tot die besef maagdelike bodem van Afrika 
gekom dat die gebied nerens sal kom solank dit 'n kolonie stimulerend werk vir die gC'
van Brittanje bly nie. Brittanje het in die geskiedenis van I sond~ gesinsle~\'e en Ol'_lS volk. 
Suid-Afrika getoon dat hy nooit enige begrip het vir die wat m sy groe1 de~r d1e stede 

. belemmer word, h1er weer tot 
(Vervolg m volgende kolom) nuWE' was4om kan kom. 

;\lOEDER E:'\GELA~D 

l<}n l>t'J' slot \'lut sake i" dit 
moc•ller E ngelnnd, gesteun deur 
di<> .,rt>gterbandt- en lojal<" harte" 
'\an "Y dominium'> wat f'intlik 
daurdi~> ,st-gg('n<;kap" op inter
nnsionule g<"bied het, en moenie 
~:l o dat enige shap of besluit van 
tlif' kouku<, tc•c•n "Y bE-lunge ;,al 
indrui., nit"! 

Nee, my vrit•nd, as Suid-Afrika 
of licwer · di<• Unie van Suid

Afrika- sy Sl'ggcnskap moet 
\'c rs tewig dcur' sameskakeling 
dnn sal dit op nutuurlikf' grond
slng moet gcskied, en dit kan 
bl•rus op die grondslag van toe
valligc of blywende gemeen
skaplike bl•lnng. Die ccrste kry 
on~ waar 'n wolproduserende 
land soos AustraJiii saam met 
die Unic st11nn wanne<>r daar 'n 
bt•sluit oor wol deur die Wes
lt•rsc blok g<>ncem word se bv. 
'n verbod op die verkoop van 
wol aan Oosterse Iande. In 
cluardie gnal wauk Suid-..\frika 
<"n Aul'trnlie .,aam oor hut ge-

Oor die laasgenoemde sakie 
sal ek in 'n volgendc brief 
handel. 
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Spreker: 

(;ehied-.Ieier Dr. F . D . du T. van Zyl. 
llout vir clie \'rybeids,·Jam word t(' koop aangebied. 
Koffie, Tee>. Toebroo<ljiE>s, Vru~:t<", Roomys, ens. 

V<"rkrygbaur op die Terrein. 
Aile Offisiere, Brandwagt.e, Vriende en 

Belangstellendes baie welkom. 
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So Word Regeer 
Britse . Model 

In die amptelike , Debatte van die Volksraad" (Hansard) 
s taan die volgende werksaamheid van die parlemenrere \ e r
teenwoordigers aangeteken (Hansard No. I Kol. Ill) : 

DR. FRIEDl\lAN: lUnr. die Speaker, ek dink dat dit 'n 
besonder gelukkige gedagte was om die agb. lid Yir Cradock 
(mnr. G. F. Bekker) en die agb. lid vir Swellendam (mnr. S. 
E. Warren) op dieselfde Babelbank te plaas. 

Mnr. Potgieter: U is nou 
weer persoonlik. 

Dr. Friedman: Daar het ons 
twee harte wat soos een klop 
en twee gemoedere sonder 'n 
enkele ingewing. Maar ek wil 
my toespits op die opvallende 
tirade waarna ons nou net ge
luister bet van die kant van 
die agb. Min ister van Justisle, 
'n besonder waardigc tirade. 
"Vat was dit anders, mnr. die 
Speaker, as 'n sameflansing van 
betekenislose gemeenplase, 'n 
oormaat van woorde en 'n 
skaarste aan feite? Dit is skok
kend om tc boor dat 'n Minis
ter van Justisie, let daarop-in 
werklikheid moet hy 'n Minister 
sonder Portefeulje wees-Oit is 
skokkend om te boor dat die 
Minister van Justisie sy kollcga, 
die Minister van Ar beid, ver
dedig en die gebr4ik van bier
die uitdrukkings ,kaffers, koe
lies en hotnots" vcrdedig. 

Mnr. S. E . Warren : U is ge
skok om die waarheid tc boor. 

Mnr. Sutter: Jy het jou pak 
gckry. Jy moet Hewer stilbly. 

Dr. Friedman: Ons kry nou 
mccr tussenwerpsels van bierdie 
praatsieke lid. Soos ek gese 
het, dit is 'n gelukkige gedagte 
om hierdie twee !cdc langs me
kaar te plaas. Hulle is soos ' n 
paar buiksprekerpoppe wat ge
manipuleer word deur 'n onsig
bare stommerik. Dit maak 
gEen saak vir die Minister van 
die Kroon dat hierdie woorde 
,kaffers, koelies en hotnots 80 
persent van ons bevolking k wea 
en beledig n ie. 

Mnr. S. E. Warren: Beledi~t 

ck u as ek u 'n J ood noem? 

Dr. Friedman: Die agb. lid 
kan my nie beledig deur my 'n 
Jood te noem nie. Ek is trots 
daarop dat ek 'n Jood is. 

Mnr. S. E. \Varren: \Vaarom 
moet bulle dan beswaar maak 
teen hierdie benamings? Hulle 
is afstammelinge van daardie 
rasse. 

'n Agb. L id: Waarvan is u 'n 
afstammeling? 

joodse Leier 
Oor Wanindruk 
Daar heers in Engeland groot 

Ytanbegrippe oor die politieke 
toestand in Suid-Afrika, het 
adv. B. A. Ettlinger, K.C., voor
sitter van die Suid-Afr ikaanse 
Joodse Raad van Afgevaardig
des in 'n toespraak op 'n ver
gadering van die B ritse Raad 
van Afgcvaardigdes verklaar. 

Dertien of veertien jaar lank 
was die beleid van die Nasio
nal~ Party a n ti-J oods, het by 
volgens die Joodse Nuusagent
skap gcse. In 1936 is in sekere 
kringc a nti-semitiese propagan
da uit Duitsland aanvaar. Die
selfd~ groep was gckant teen 
die oorlog teen die Nazi's. 
Dwarsdeur hierdie tydperk het 
die Suid-Afrikaanse Joodse 
Raad egter in aanraking met 
die Nasionale Party gebly en 
aan die einde van 1947 is die 
anti-Joodse vraag op die agter
grond geskuif in soverre dit die 
party as geheel betref. 

Dr. Malan was nooit 'n anti
scmiet,. nie, h~t mnr. Ettlinger 
gese en daarby gevoeg dat die 
Nasionaliste seder t die ve r
kiesing ,niks gedoen het waar
teen ons as • Jodl' beswaar kan 
maak nie." 

Dr. F riedman: Ek is trots 
daarop om 'n Jood te wees. Ek 
stam af van kon ings. Ek 
wonder van wic die agb. lid 
van Swellendam afstam? 

Mn r. Sutter: Swellendam, u 
moet Hewer nou stilbly. 

Dr. Friedman: Dit maak 
geen saak vir die Minister van 
die Kroon dat benamings van 
daar<Ue aard, kwetsend en be
ledigende benamings rassever
houdings in die land vcrbittcr 
nie. Ons sal dit egter daar, laat. 
Dit Is ' n weerkaatsing van hul 
apartheidsmentaliteit. Maar die 
agb. Minister het die onver
skrokkendheid om my agb. 
vriend, die lid vir Groenpunt 
wat 'n bale insnydende e n wel
sprekende toespraak gehou het, 
dit t e verwyt dat hy gemeen
plase gebruik het. Mnr. die 
Speaker, wie maak hom die 
meeste aan gemeenplase skul
dig in hierdie Raad na die ver
toning waarna ons nou net ge
Juister bet? Ek meen dat die 
agb. Minist~r van Justisie een
maal ' n loopbaan as rolprentster 
in Hollywood nagestreef het. 
Dicgene van ons wat hom nou 
net boor spreek het, sal instem 
dat in die tyd van dil' klanklose 
rolprent hy miskien 'n mate van 
sukses sou bchaal het. 

Die Minister van Justisic: Ek 
het ook wcrklik. 

D r. F riedman : Die Minister 
maak aanspraak op 'n mate van 
s ukses. 

Die Minister van Justisie: Ek 
was die booswig. U is maar not 
jaloers op my sukses op die 
dock. 

Dr. Friedman: Ek is oor 
tuig dat die Minister 'n mate 
van sukses bebaal bet tydcns 
die k lanklose rolprent, onge
twyfeld as agtcrspieN vir sy 
meer vermaarde tydgenoot, Rin
Tin-Tin. 

Die agb. Min ister praat van 
gcmecn plase. Ek hoop die 
Minister sal n ie beledig voel as 
ek hom beskryf as 'n nul wat 
nou en dan d ie hoogtes van mid
dclmatigheid bereik het nic. Dit 
Is a ileen in hierdie kabinet dat 
die Minister sy middelmatigbeid 
triomfantlik tot die hoogste 
peil kan voer. H y is 'n tipiese 
voor beeld van die kabin~t wie 
s~ oorhcersende glans ons gc
vra word om te bewonder en 
in wie se handc ons gevra word 
om ons lotgevalle te plaas. 

Die Minister . van Justisic: 
Sleg:se is gecn argument nie. 

Dr. Friedman: Nee maar dit 
is bale raak. Sedcr t wanneer 
het 'n getroue kara k terskets 
persoonlike slegse geword? 
H ierdie portret is miskien nie 
vleiend n ie, maar ek het nie 
die g rense van parlemcntere 
wclvocglik held oorskry nie. 

Mnr. S. E. \Varren: Het u 
nie? 

Dr. Friedman: H ulle bet 
gese dat bulle man vir man 
beter is as hul voorgangcrs
let daarop, man vir man. Wei 
aangesien hulle 'n v~rgelyking 
uitgclok h~t. laat ons di(• seep
bel van hul dwase aanmatiging 
prik. Laat ons byvoorbeeld vra 
wie daar in die huidigl' kabinct 
is m et die grootste statuur wat 
ka n aanspraak maak op 'n ver
gelyking met die El'rste Minis
ter van die vorige rcgering. 
Dit is seker lik nie die huidige 
E e rs te Min ister wat , no. t•k vcr
neem, 'n betrck like nederige 
posisie in die hierargie van die 
B roederbond inneem en wat on-

Vo/gens 1 SELFDE BAL WIP 
getwyfeld nie eens baas in sy P AALTJIES TOE • • • 
eie huis is nie. 

Mnr . S. E. Warren: H y be- UIT ANDER HAND 
hoort nie aan die J oodse Raad 
van ~deputeerders nie. 

Dr. F r iedman: E n wie is 
die toonbeeld van volmaak theid 
onder hulle wa t hom durf stel 
teenoor wyle m nr. H ofmeyr wat 
eiehandig al hul portefeuljes 
met voortreflike bekwaamheid 
kon bchartig? Hy is sekerlik 
nie daardie opgeblase ballon, die 
Minister van E konomiese Sake 
nie. I s hy misk ien die Minis
ter van Binnelandse Sake, daar 
die minsame gcurstof in die rc
geringsmengsel? 

Totsover Hansard. In bier
die trant het die ,agb. lid" nog 
voortgegaan totdat sy tyd ver
strcke was. Wat aangehaal is, 
is nog nic eens 'n kwar t van 
sy toespraak nie, maar dit is 
' n g etrouo weerspieeling van 
die a lgeme ne bedrywigheid 
binne die parlement waar in 
plnas va n waardige beraad oor 
groot vraagstukke tussen volks
verteenwoordigers , s oos in die 
dae van di!' Rt>pu bliek, daar 'n 
drulendo vits ugtigheid beer s 
tussen geest!' wat tot 'IO naby 
die intellektul.'le '!ero-ly n afge
!>tryk word da t ' n Ministe r van 
Jus ti&ie dit werklikwaar nood
saaklik e n paslik ag om te ant
woord op la ngdradige s nert. 

·' 'UJf'E PROPA(; ANDA
JllAS}I EN 

Die nuwc propaganda-appa
raat van die Sowjets in Oos
D uits la nd is die onlangs opge
rigte ,Nasionale Front". Onder 
die slagspreuk , Duitse E e nheid" 
is reeds 18,000 werkgroe pe gestlg 
wie se tank dit is om l'ir die 
Kommunistiese eenheid \'an 
Duitsla nd t c "try. Elkeen is 
welkom, ongeag of hy lid van 
die Nasionaal-sosialistiesc Party 
was of wei monopool-kapitalls 
is. Onder die parool .,Naslonale 
Front - D uitse Eenheid" word 
ook die verk icsingsveldtog vir 
Oktobcr 1950 gevoer. Ook die 
propaganda vir samewerking 
tussen Duitse en Russiese in tel
lektueles slaan in hicrdie r lg
ting. Daar word gehoop dat 
di<' Nasiona le Front teen daar
die tyd so sterk sal wees dat 
daar 'n beslissende a n twoord 
aan die Westerse ,oor logsdry
wers" gegcc sal kan word. -
<Korr. in Duitslan d>. 

8/itsvinnige 
Motore Word 

Getoets 
Die Amt•rikaansc lugmag het 

anngekondig dat ' n s pesiale 
toetskam~r ontwikkel is vir 
procfncmings met buitengewone 
k ragtigc spuitmotore (,ramjets') 
wat moontlik in beheerde pro
jektiele en loodslose vliegtuie 
gebruik kan word. 

I n die kamer kan toestande 
soos dit! wat ondcrvind word 
teen snelhede tot 2,600 my! per 
uur- vier keer die snelheid van 
}!:lank- en op hoogtes tot 80,000 
voet nageboots word. 

Die woordvocrdcrs van die 
Jugmag verklaar dat die n uwe 

spuitmotore, wat geen bewegcn

dc o ndcrdele het afgesien van 

h ul bra ndstofstclscls nie, ge

weld ige krag on twikkel met be

treklik geringe brandstofver

bruik teen snelhede vinniger as 

die van klank. In die toets

kamcr sal feitc wat tot hiertoe 

onbekend is, vasgestel kan word 
in verband met die werking 

van die nuwe drukspuitmotor<'. 

Dit is pateties om te sien hoe die partypolitiek die volk 
vir die gek hou. Die Verenigde P artl , wat vandag in die 
opposisiebanke sit, hamer elke dag op die hoe lewenskoste, 
die gevaar van petrol-rantsoenering en die t ekort aan hnise. 
Dit is dan die regering se skuld dat die a rme volk so swaar 
kry, en a lles sal reg wees as die \'Olk maar net die opposisie 
weer ' n kans sal gee om die land te .,red". 1\faar toe bulle 
aan bewind was en al hierdie dinge ook maa r bestaan bet, 
was a lles net t e reg. 

En net soos die huidige 
opposisie-leiers hulself indertyd, 
toe bulle rcgeer het, verdedig 
het met allerlei verskonings, so 
is die huidige rcgcringsparty 
ook maar genoodsaak om dinge 
goed te praat wat hy as opposi
sie indertyd teen die kop van 
die destydse regcring gegooi 
het. 

D it is net soos die Britse 
krieket-spel- dic spel wat Suid
Afrika maar nog nie kan be
meester nie. E~rs gaan die cen 
span in, · en dan gooi die ander 
na hul paaltjies met 'n bal. 
Soos alma! uitgegooi i..,, gaan 
d ie gooiers wl.'cr i n om t t.> kolf 
en dan gooi die voormalige k ol
wers weer m et die<,elfde ba l na 
dieselfde paaltjies. 

'n Tipiese voorbceld het ons 
verlede week gchad na die on
Juste aan die Rand, toe natu
relle-hordes weercens die polisie 
aangeval bet soos in die Moro
ka-sakdorp in 1947. Die opposi
sie-pa rty en -pcrs hct dadelik 
die regering die skuld vir die 
moeilik heid gegee. Dil' Suider
stcm skryf: 

,So desperaat oor pligsver
suim deur die regering was 
die kiesers nooit onder die 
V.P. nie! . . . . na tuurlik is 
die onlusto die skuld van die 
H.N.P .-regering. 

Maar twee-en-'n-half jaar ge
lede, toe die huidige opposisie 
voor die paaltjies gestaan bet, 
bet die huidige regering met 
dieselfde bal met dieselfdc 
draai na bulle gegooi: 

, Hierdie m oorde is die rege
ri.ng se &kuld," het mnr. J . G. 
Strydom gese en Die Burger 
het na die Ollluste verwys as 
,die gevolgc van hierdie poll
tieke lafhartigheid en versuim 
van die Smutsbcwind." 

Verlede week het genl. Smuts 
bale gou opgespring om van die 
regering doeltreffcnde stappe en 
beskerming van die publlek tc 
cis. Die kohver \'an 19-17 was 
nou die bouler en dieselfde bat 
bet aangewip paaltjies toe •.. . 
en die'!elfde volk het in die 
!>pring van die bal of in die bou 
van d ie k olwer die redding va n 
blank Sold-Afrika gesien ! 

PROBEERVIT VIR o ·E-TOETS 
lind die vermiSte Jokk••· Net nadat d•e wenperd na d1e nne teru,, elel 

IS, het temand ontdek dat d1e 10kk11 nie daar is nie. fn werklikheid 
was du.r ceen red~ om besot& te wees nie, want die jokkie was mooit jie$ 
al die tyd dnr. Kyk of u sy cestc kan ••en daar '"die skare. 

I C , I 4 U ,..J . 5 _. E. ( _ > 

VIR SMAAK-TOETS 
Neem twee skuiwe van enige soort 
sigaret, behalwe Kommando. 
Moenie die eerste skuif intrek nie 
maar blaas dit langsaam deur u 
neusgate uit. Neem nou die tweede 
skuif, trek dit in en blans dit dan 
deur u neusgate of deur o mond u it. 

Tocts Kommando 
nou op dieselfde 
wyse. Let op wnt
ter sagte, geurige 
rokie u van Kom
mando lrry. 

K 
RONDE 

ommando 20 vir 1/· 
SO vi r 2 / 4 -sigarette C4 
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rAlUil:ll' TIB GEIUASSIFISEEBDE A.DVEBTENSU:S: 
BuJahoodellke KeouJarewtnrs: 

(Verlowlng, huwellk, geboorte, atertgeval, In memoriam, gelukwelljllng, 
eoa.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. Vir 
berballngs 25 pst. afslag. 

,Heropgevoede' Ontpop As 
Bandelsadverterutles: 

Eerste plaslng, 2d. per woord. Vir berhallngs 25 pat. atslaog. 
lntekenreld op .,Die O.B." (verakyn weekllka): 12/6 per ja&r of 6/3 per 

6 maande. Vooruitbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, bestelllngs, en lntekenreld 
na VOORSLA.O (ED~1S.) BPK., Posbus Hll, Kaapotad. 

Nuwe Hitler 
GESERTIFISEERDE AUSTRA

LIESE BRUIN UIESAAD 
Vir atlewering einde Maart 12/6 per 

pond, posvry, K.M.B. of K.B.A. 
Voorrade beperk, bestel dadellk van 
PrernJe1'8, Pk. Seboemanshoek, Dlst. 
Oudtshooro. 15/2/TK. 

UIESAAD: Goewerments-GeserUfi-

SOUT 

SOUT vir dadelike a!lewerlng In 
goeie sakke. Braondwagte, om •n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondersteuning deur van my 
sout te beatel. Speslale A1 80/·; 
Sneeuwit No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheid gewaarborg. Adrea: 

Die anti-Duitse pers was die afgelope weke in beroering 
oor die verskyning van wat bulle noem 'n nuwe FUhrer in 
Duitsland wat vergaderings toespreek in kaplaarse. Hy is 
dr. Franz Richter, 'n 39-jarige oud-onderwyser wat nit die 
Sudetenland saam met agt miljoen Oos-Europese Duitsers 
na die Weste verdryf is, en tans 'n volksverteenwoordiger 
is in die Bonn-parlement. 

~eerde Saad 1949/50-oes. Vroel! Ka$pse 
Plat, Australlese Bruin, Silwer King, 
Kaapse Strooikleur, en Copper King 
Ulesaad teen 9/· per lb. Greenfeast 
l'!aaderte £6 lOs. per 200 lb. sak. 
Chantenay Wortel, Detroit en Egiptiese 
Plat Beet 6&6 per lb. Skryf aan Ollll 
vir •n volledige pryslys v&n groente· 
~aad en plaassade. Kn.ngo Saadkweke1'8, 
Posbns 107, Oudtsboorn. 1/2/TK. 

GRYSHARE 
GBYSHA.BE herstel, skll!ers ver

wyder, h&regroet bevorder, Jongvoor
koms verseker, dlt waarborg GRYS
HA.ABWONDER, die jongste kuns
maotlge wereldwonder ba&r- en kopvel 
voedlngsmlddel u, skadeloos, kleurstof
vry, 5/- per bot tel geld met bestelllng. 
Boerereneesmtddel.a, Posbus 4272, 
Johannesburg. C/1/9/49 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwa811 

ot siekte en herstel u regmattge 
erfenls OESONDHEID, ons beskik oor 
die mlddels en behandel aile slektes, 
ekryf, lnllgtlng gratts.-Boeregenees
mtddels, Posbus 4272, Johannesburg. 

A/1/9/49 

Slektes en kwale verban! Opera
ales vermy en gesondheid herstel. 
Waarom dan sal u Ianger ly? Skryf, 
meld besonderhede, raadpleeg Die 
Boerevrou, Bus 7559, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/49 

MARKAGENTE 
Kameradel A.andag! 
Stuur al u produkte aan u. s. Bei

Ungan, l\lark A.gente, Ultenbage. Tele
~rraflese ad res: .,Blank S.A." Foon 
1063. As julie die dorp besoek kom 
geae11 •n bletJte. Dleoawlllg. 

21/9/TK 

MEUBELS 
~IEUBELS.- Beter meubels teen 

billlker pryae Babawaent1ies, stoot-
k&rretjiea, drlewtele, linoieums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Qeen 
Katalogus. Meld wa&rln u belangstel. 
-VISS)i:R-l\IEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo-lngenleurs, Stasieweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
~oestelle. Gereglatreerde Elektrlsiteits
aannemers. Foon 9·8,35 

Komdte. !\l ev. ~lartle Venter, Possak 
No. Xi, Arbeidsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe selsoen sout In aterk sakke 
as volg:-

Speslale sneeuwit 80/· per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/· per ton. 
Wit No 3 50/· per ton. 

Sneeuwit fyn ta!el· en bottersout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. 5/.; 50 pd. 2/6. 
Vry gelaai soutwerke vlr tevredenheid 
en dade like aflewering, pro beer:
!If. Fourle, Veldkomet, P /Sak No. x4, 
Al'beld81ooo, Bl~mfonteln. 

TEE 

Spesiaal gekweek, sulwer, eel'Ste
graad Cederberg-Boolbostee. Beroemd 
vir sy besondere geur en voor
dellgheld. 10 pond-pakkles vir 28/6 
(Posvry blnne Unle). K.M.B. Ook 
aa.n Handelaars teen Oroothandels-
prys. Verpakker: ,Teekonlnk"• 
Cltrusda.J, K.P. 7/12/3. 

PLAAS TE KOOP 

Rustenburg Dlstrlk. Tabak- en 
korlngplaas. 32 Myl van Rustenburg 
en 10 my! vanaf Koster. Groot 220 
morge. Ongeveer 10 morge onder 
permanente water. Meer grond kan 
onder besproeilng gebring word. 

Woon.buis 7 vertrekke, nuwe woon· 
huis onvoltooid. Dubbelverdiepping 
tabakskuur va-n sink, klaskamer, droog
oond, rondawel en hoenderhuls. 

Gereelde spoorweg en skool bus
dienste. 

Prys £3,800 waarvan £2,000 op eerste 
verband teen dieseltde rentekoers as 
landbank. Skrywe aan: L. S. Buys, 
A.ma,luba, Pk. Charlestown, Natal. 

15/2/3B 

VRUGTEBOME 

Kleinberg Kwekery bled a<an: 

Royal Appelkoosbome op Prulmwortel. 
Beluda Appelkoosbome op Pruim- en 

Perskewortel, 
D' Agen, Suiker prulmedante op 

pruimwortel, 
Kakamas (Colina) taalpit op perske· 

wotel. 
Sterk gesonde borne gewaarborg. 
Tree In verblndlng, Bus 16, Pos 

Breerlvler. 
22/2/~B 

Richter is die leier van die 
onlangs gestigte' Duitse Staats
party, wat 'n samesmelting is 
tussen die Duitse Regse Party 
en Nasionaal-demokratiesc Par
ty. Die nuwe party het reeds 
vyf verteenwoordigers in die 
parlement en het gesamentlik 
meer as 750,000 stemme in die 
verkiesing gekry. 

Volgens 'n Britse berig is die 
nuwe party op 22 Januarie in 'n 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karweiwerk m. 
ook vervoer van mense tree in 

uerbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 • - Telefoon 9-8S5tS 

PAROW 

NOG 'N PAAR 

LINNEPAKKE 

WAT U BAlE VAN · 

SAL HOU ! 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

Versoek a an ons Lesers 
Ons vra hiermee die medewerking van elke Ieser van Die 0.8. Die 

medewerking van elke man, vrou en kind. Ja, ook u medewerking! 
Daar is nog honderde huisgesinne in Suid-Afrika wat graag elke week 

Die 0.8. sal wil ontvang. 
Wie is hulle? 
Almal wat Repuhlikeine is. 
Almal wat na ware Volkseenheid strewe. 
Almal wat wil help om dringende staatkundige, ekonomiese en maat-

"kaplike hervormings 
teweeg te bring. 

Trouens, almal wat 
saam wil marsjeer na 
die hestemming van die 
Af rikanervolk. 

Sal u nie as skakel 
dien tussen hulle en 
Die 0.8. nie? 

Wat moet u doen? 
Knip meegaande in

tekenvorm uit. Vul die 
nuwe intekenaar se 
naam en adres daarop 
in. Kollekteer 12/ 6 
van hom of haar. Pos 
intekenvorm en geld 
aan Die Sekretaris, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 
Poshus 1411, Kaapstad. 
En die nuwe intekenaar 
sal die hlad vir een jaar 
ontvang. 

Sal u assehlief u 
medewerking verleen? 
Baie dankie. 

I ntekenvorm 
N eem asseblief my naam op as intekenaar op ,Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Hierby ingesluit vind u die bed rag van .................... . 

....................... . vir die eerste ........ ........... . maande. 

NAAM .......................... . .................................... . 
(Naam en Adres in Blokletters) 

POSADRES ........................................................ . 

Handtekening. 

Intekengeld : 12/6 per jaar of 6/3 per halfjaar. 

Voeg asseblief Kommlssle" by plattelandse tjeks. 

biersaal gestig waar die 250 af
gevaardigdes op aandag ge
staan het .,soos in Hitler se dae" 
onder die swart, wit en rooi vlag 
van die Duitse Keiserryk. Hulle 
het hulle gebind tot die stigting 
van die .,Vierde Ryk". 

TERUGGAWE 

Die party beywer hom v)r die 
teruggawe van die Duitse ge
biede wat aan Pole gegee is en 
die Sudetenland in Tsjeggo
Slowakye. In sy toespraak h~t 
Richter onder meer gese: .,Die
gene wat Duitsland oordeel, is 
hulle wat die hart van Europa 
na die Ooste ontbloot het. Hulle 
wat ons van oorlogsmisdade be
skuldig moet die bombardering 
van Kassel, Hamburg en Dres
den en die uitboenaering van 8 
miljoen vlugtelinge uit die oos
telike dele onthou." Hy het 
voortgaande verklaar dat Euro
pa nie gered kan word voordat 
Duitsland nie eers gered is nie. 
Die eer van die Duitse soldaat 
moet ook gered word, het hy 
gese. 

POLITICI VEROORDEEL 

Sy kollegas in Bonn het hy 
beskryf as die Jewende spoke 
van die Weimar-republiek (wat 
na 1918 gestig is) .,wat glo dat 
hulle deur Hitler verdryf is in 
1933". ,Indien hulle in Engeland 
gewoon het, sou hulle nie in die 
parlement gewees het nie, maar 
in die Tower of Londen. Ons 
moet hierdie valse soort demo
krasie beveg. Slegs diegene wat 
hulle in merg en been as waar
dige Duitsers bewys het, is ge
skik vir 'n Duitse parlement." 

,HEROPGEVOED" 

Richter, wat 'n swart snor 
dra, is as onderwyser na Enge
land geneem om daar in die de
mokrasie ,.heropgevoed" te word. 
Dit was sy taak om aan die 
Duitse kindertjies te gaan leer 
wat ,die ware demokrasie" is. 
Hy het egter met ander idees 
tcruggekeer en aan die kinder
tjies gaan vertcl waarom Duits
land die oorlog verloor bet. 
Dit het gelei tot sy ontslag 
waarna hy as kandidaat in die 
verkiesing gestaan en gewen 
het. 

By geleentheid van 'n pers
konferensie in Berlyn het die 
minister van binnelandse sake, 
Warnke, aangekondig dat die 
konsentrasiekampe binne die 
Sowjet-besette Duitse gebied 
binne 'n maand gaan sluit. Dit, 
het Warnke gese, is 'n bewys 
dat die Sowjet-unie sy menslike 
beleid gaan voortsit - hierdie 
mense kon ook in gas-oonde ge
stop gewees het. 

Hoe hierdie kampe in werk
likheid gelikwideer gaan word, 
blyk uit 'n skrywe van die Rus
siese generaal Tsjoekof aan 
ministerpresident Ulrich. Daar
volgens sal 15,088 persone ont
staan word, 10,500 gevangenes 
sal hul straf in Duitse tronke 
verder moet uitdien, 8,442 per
sona sal aan die Russiese depar
tement van binnelandse sake 
uitgelewer word en 'n verdere 
649 ,misdadigers" bly in die 
hande van die Sowjets in Oos
Duitsland. 

Volgens mededelings van ont
slane gevangenes is reeds 15,000 
mense in hierdie konsentrasie
kampe dood aan terlng.-(Korr. 
In Du!tsland). 

Britte Oor Nuwe 
Party Besorg 

Die Engelse pers berig dat 
Richter ,miljoene Duitsers ver
tcenwoordig wat nog hunker na. 
die goeie ou dae onder Hitler!' 
Veral die 8,000,000 uitgedrewe 
Duitse vlugtelinge in die Weste 
\VOrd as 'n vrugbare akker vir 
sy politieke doelstcllings be
skou - tc meer daar hy self 'n 
vlugteling is. 

Russiese 
Beheer Oor 

Sjina 
Na 'n verblyf van meer as 

twee maande in Moskou het die 
Sjinese Icier, Mao Tse-Toeng 
verlede week na Sjina te
ruggekeer. Die jongste be
rigte lui dat Stalin onder meer 
beheer oor sewe hawens aan die 
Geelsee eis. As Russiese beheer 
oor die Geelsee toegelaat word, 
sal Mantsjoerye en Binne-Mon
golH! van die buitewereld afge
sny en die Amerikaans-onder
steunde regering van Suid
Korea omvleuel wees. 

Ander eise van Stalin sluit in 
'n arbeidsleer van 500,000 Sjinese 
(klaarblyklik uit die geledere 
van die Sjinese anti-kom'munis
te) en vermeerderde voedsel
voorrade uit Mantsjoerye, hoe
wei Sjlna self met 'n hongers
nood te kampe het. 

Die Sjinese regering verwag 
van Rusland om geldelike hulp 
van £1,000,000,000 vir skeeps
vaart en intensiewe bewapening 
te !ewer. 

r
Soos Ons Lesersj. 

, Dit Sien 

REBELLIE SE 
OORSAKE 

Mev. A. v. d. Westhuizen, Union
dale skryf: 

Ek vind uit dat min van ons 
mense en volk die 1914-rebellie 
se redes weet, selfs so 'n man 
soos mnr. A. M. du Plessis, wat 
'n spesiale studie van Jopie 
Fourie se lewe gemaak het, het 
hieromtrent nie duidelikheid nie. 

Die rebelle van 1914 was nie 
rebelle nie, maar vlugtelinge. 
Hulle het geweier om opgekom
mandeer te word om buite die 
Unie-grense te gaan veg. 

Generaal Hertzog het gesorg 
dat daar in die Vredestraktaat 
1902, ingevoeg word dat ons 
Suid-Afrikaners nie buite ons 
grense vir Engeland hoef te 
gaan veg nie; en tenspyte van 
die traktaat ttet generaal Botha 
tog wei ons Boereseuns opge
kommandeer om Duits-Suidwes 
te gaan inval. Let wei D.S.W. 
het nie ons aangeval nie, maar 
ons mense tnoes D.S.W. gaan 
binneval. 

Jopie Fourie en andere het 
eenvoudig geweier om opgekom
mandeer te word en het met 
wapens in die veld gevlug. 

Een van die strengste bevele 
van die Rebellie-owerhede was, 
dat die manne nie moes skiet, 
as daar 'n botsing kom, voordat 
die Regeringsmanne eerste ge
skiet bet nie. 

Ek · voel ook geregverdig om 
te dink dat die 1914-rebellie vir 
generaal Smuts versigtig ge
maak het om in 1939 nie weer 
ons Afrikaners op te komman
deer om in die noorde te gaan 
veg nle. 

/ 
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BOEREJEUG-NUUS 
NUUS UIT PRETORIA 

Met die m edewerking van 
komdtc. Seymore, het die Veld
kornetskap van veldknt. P. van 
del' 'Westhuizen onlangs 'n baie 
geslaagde funksie gt'hou. Die 
gesellige byeenkoms is gehou in 
die koeikamp van die Seymores. 

Die Veldkornetskap spog 
daarmee dat bulle nie 'n pennie 
uitgegee het nie en dat hulle 'n 
moo! sommetjie ingesamel het 
vir Vryheidsdag-!onds. Die 
vrolikheid is laat die aand af
gesluit met die sing van Die 
Stem. 

Die Boerejeug van Pretoria 
het opdrag gekry om te sorg 
vir die parades en die aansteek 
van die Vryheidsvuur op Maga
liesberg. Die eerste oefenipg 
vir Vryheidsdag is al reeds agter 
die rug. 

Ons korrespondent berig ook 
verder dat b ulle 'n l'' ruru.chhoek
fonds in die !ewe geroep bet en 
dat bulle volgende funksie se 
opbrengs in hierdie fonds ge
!!tor t sal word. (Kamcradc sal 
onthou dat die Transvaalsc en 
Vrystaatse Boerejeug vanjaar 
die Boerejeug-laer, wat geduren-

.! ... ! ... !++!+( ... !+-!'++! ... : ... : ... : .. :-:-: ... : ... :-: .. :-:-:-:-:. :r •.. 
~t~ .t. •r VRYHEIDSVUUR -.t. 
X f + Op 27 Febr uarie vier ons :;: f weer Vryh l.'idsfees. \\'ec.>r- + 
•t eens sal d ie "\o'r yheidsvla m X 
X dwarsdeur Suid -Afrika •i• 
f bra nd. Oral sal d ie Boerc.>- X 
X jeug ook 'n groot dee! in + + die \'l.'r rigtinge neem. :t: 

de Desember te Franschhoek 
gehou sal word, gaan bywoon. 
Ons hoop julie aile sukscs toe 
met hierdie mooi onderneming. 

- RED.). 
Die Pre torianers betuig hulle 

simpatic met die Skiercilanders 
met die groot brand wat onlangs 
teen die hange van Tafelberg 
g ewoed het. <Dankie, Maats. 

- RED.). 
C!ngestuur deur P. van der 
\Vesthuizenl . 

SKIEREILAND EN 
OMGEWING 

Die Boerejeug van die Skier
ciland en omgewing sal 'n groot 
aandeel he in die Vryheidsdag
viering, wat op Saterdag-aand, 
25 Februarie, te Hardekraaltjie, 
Bellville, gehou sal word. 

Die Boerejeug is verantwoor
dclik vir 'n fakkel-optog en die 
aansteek van die vuur. 

Aile Boerejcug-lede en offi
siere van Generaalskappe van 
die Skiereiland, Paarl, Stellen
bosch, Malme.sbury, \Vellington 
en omgewing, moet stiptelik om 
6-uur nm. in volle uniform by 
die u itspanning, Hardekraaltjie, 
Bellville (regoor Blanckenberg 
se Karavaanmakery in Voor
trekkerwegl, wees. Elke Bo<'re
jeug-Jid moet probeer om 'n 
fakkel op 'n 4vt.-lang stok 
saam te bring. Verversings sal 
te koop aangebied word. X ~lag d ie Vryheidsvlam + 

-} ons van jaar wc.>er aanspoor :t: 
•t t ot grot.f"r D ADE! •!• ....................... _._._._._ .... .,. .............................. ...t ... ~·4~ .......... .......... ..... . 

LAER TR E K 

Hierdie foto i'> verlede 
juar op ons K ompt- tisie
laer te B ellville geneem. 
Die twee op hi l'rdie foto is 
I•uns Taljaard e n Lampies 
Tredoux, verlede jaar se 
lt>iE'rs va n die Skiere iland
ht' ~opanne, m E't die B oere
j t>ug-Kompetisiebeker. Ons 
hoop dat m ec.>r afclt>lings 
vunjaar aan hierdie kom
petis ies sal declnec.>m. Die 
kompetisit>-laertrek word 
vanjaar weer gNlu rende 
die P aasna\wek gt>hou
m oontlik naby Stelle n
bosch. \'erdere ~sonder

h"de word binnekor t a nn 
Offisiere g"pos. 

·:-:-:....;.-:-: .. :-:-r:-:-:-:+:-: .. :-:-:··: .. -.: .. : .. 

Rolprent Van 
Boerejeuglaer 
By Mon ument 

:.\laats, j uliE' hE't seker al begin 
wonder wat geword het va n die 
rolpre nt wnt on<, by dit> Voor 
t rekkermonumt>nt gemaak bet . 
Gelukkig ka n ons dare m nou 
meedeel dut die rolprent byna 
klaar is. Ons bet reed '! die 
roUe tE'ruggekry en ' n puar 
affisiert' h t't dit al op die doek 
gesi~>n. On<, ,·erneem ,·an bulle 
dat dit buie mooi is. 

Dit sal nog ongeveer 6 weke 
duur voordat dit publick ver
toon sal kan word, aan,gesien 
die titels, klank, ens. nog byge
voeg moet word. 

\Vat die toto's betrc!, verpeem 
ons dat dnar nog maats is wat 
nie hullo negatiewe aan ons ge
stuur het nie. Ons wit graag 
die stelle uitsoek en laat af
druk, sodat ander maats ook 
daarvan kan bekom. Ons sal 
bly wees as · julie dit tog so 
gou as moontlik aan ons sal 
stuur. \Vanneer julie dit pos, 
sit asscblief die negatiewe in 'n 
aparte koevertjie, waarop julie 
volledige naam en adres ge
skry! is. Pos dit aan Boere
j t'ug, R t>daksit>, Po<,bus 1411, 
Ka.apsta d. 

Dankie 
Veldkornet en veldkornette 

R. E. le Roux van Goudyn, Raw
sonville skryf: . 

Graag wit ons langs hierdie 
weg alle Boerejeug-offisiere, 
wat toesig gchou het oor die 
Boerejeug, toe hulle die reis nn 
die monum<'nt-laertrek onder
neem het, baie hartlik ·bedank. 

Ook baie dankie aan al die 
offisiere wat aan die hoof van 
die laertrek was en die week 
vir die kinders so in teressant 
gemaak het. 

Dollar Kan Israel Tot 
Weste Oorhaal Teen Sy Sin 

Israel staan \·oor die keuse om sy onsydigheid in die 
koue oorlog tussen Rusland en die Weste nou in die guns 
van een van die twee te beeindig, volgens 'n berig in die 
J ewish Hera ld wat beklemtoon dat 'n beslissiog om hom by 
die Weste te voeg oie op J)Oiitieke oorwegings sal rus nie, 
maar bloot op dwang van ekonomiese behoeftes. 1 

Israel verkeer in groot finan
siele nood en die enigste moont
like weg uit sy moeilikheid is 
wat die Kommuniste sou noem 
,'n uitverkoping aan Am<'rka", 
aldus die berig. Die feit dat 
die Amerikaanse Jood Morgen
thau tydens sy besoek aan Israel 
die regerin,g gewaarsku het dat 
die ver<'nigde Joodse hulpfonds, 
waarvan Morgenthau voorsitter 
is, nie eens 90 miljoen van die 
beoogde 150 miljoen dollar sal 
oplewer nie, en dat dit jare sal 

Skynvoorspoed 
Lok jode Na 

Duitsland 
Berigte van die herlewing van 

Nazi-klubs in verskeie dele van 
Duitsland en die toenemende 
nasionalisme van die Adenauer
bewind is besig om die toe
stroming van Jode na Duitsland 
tot bedaring te bring, na die 
Jewish Herald berig. Die blad, 
wat sterk Sionjsties is, praat 
van 'n ,war~, stormloop" van 
Jode na Duitsland wat in die 
jongste tyd begin ontwikkel 
hct. ,Die oi!nskynlike voor
spoed in Duitsland," aldus die be
rig, ,.het 'n aansienlike aantal 
Joodse teruggekeerdes aangelok. 
Hulle dink blykbaar nie daar
aan nie dat sodra in die vraag 
na goedere in Wes-Duitsland 
voorsien is, Joodse mededinging 
weereens die voorwerp van pro
paganda sal word, en selfs die 
geringe aantAl Jode in die land 
sal dan nic minder 'n skyf wees 
as die groter aantal in Duitsland 
in die vroeiire dae van die Hit
Ier-tydperk nie." 

VERJAARDAG
KETTING 

t 'EBRUARIE 

26 Joeleen Swanepoel, Welling
ton. 
Johan Boshoff, Calitzdorp. 
Johan Louw, Paarl. 
Elizabeth Cilliers, Paarl. 
Hester van Staden, ? 

27 Elsa Slabbert, Paarl. 
Agnes Bezuidenhout, Oudts
hoorn. 

28 Jenny Basson, Pretoria. 
Maritha Smit, Rugby. 
Pieter Koekemoer, Fransch
hoek. 
A. Jordaan, Oudtshoorn. 

1\IAART 

1 Anna van der \\'esthuizen, 
Kakamas. 
Elsabe Roux, Franschhoek. 
Nick Strauss, Muldersvlei. 

Van harte geluk maats, mag 
ons julie nog lank saam met ons 
in die Boerejeug he. 

duur om selts maar 'n lening 
van 100 miljoen dollar in Ameri
ka aan te gaan, word as be
tekenisvol vir Israel se kcuse 
beskou. 

Morgenthau is 'n voorstander 
vir 'n blok van state in die Na
bye Ooste om Rusland se in
dringing teen te staan. In ge
val van die skepping van so 'n 
blok tussen Israel en die Ara
biese Iande, sal Amerika bereid 
wees om geldelike hulp te ver
skaf. 

Kan E.inde Van 
Wereld Wees 

Die eerste ontploffing van die 
waterstofbom kan die wereld en 
alles wat daarop is, binne 'n 
minuut laat disintegreer en kan, 
as dit groot genoeg is, ketting
reaksies veroorsaak wat die hele 
aardbol sal omhul en uitwis, 
volgens dr. Allan Munn, voor
malige lid van die Kanadese 
navorsingsraad. 

As die toestande bevordelik 
is, sal die ontploffing van so 
'n born die mensdom en alles 
op die aarde in klein sonnetjies 
verander waarskynlik in minder 
as 60 sekondes na die ontplof
fing. 

,.Dit sal 'n pynlose dood wees. 
Dit sal alles so gou oor wees 
dat ons nie sal weet wat ge
beur het nie." 

• 

LOF VIR HAVENGA 
,.Mnr. Havenga het 'n moot 

stukkie werk gedoen tydens sy 
besoek aan Engeland om ver
troue in die Unie te skep, wat 
een van die keerpunte was," het 
lord Catto, 'n besoekende 
bankier uit Engeland, ·in 'n pers
onderhoud verklaar. 

'n Ander bankier, mnr. R. 0 . 
Hambro, het gese: .,Mnr. Haven
ga en dr. De Kock, hoof van die 
Reserwebank, het baie gcdoen 
om vertrouc te herstel." 

.. Beooek ons Tak In die Wandel
gang, Groote Kerkgcbou. v ll' Radios , 
~:l~klrlt·se Toe•telle en ) l tnbels. Skryf 
aan oDJJ Po~be~telllncaafdellng, PhU 
~lorkel, Posbus 27Zl, Kaapstad." 

BRILLE 
Bring u ooprta M voonkrlf vir brUle oa ODS. 

GOEIE WERK TEEN BIIJ.IKE PBYSE. 

GF.HOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONT~IN. 
ae.oek Olll8 of akryf om BNonderllede. 
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GEEN TYD TE · VERKWIS 
MET ONTWIKKELING VAN 

BANTOE-GEBI EDE 
,Die tyd en omstandigbede eis dat daar met positiewe optrede in ver

hand met ons naturelleheleid begin moel word. Langs die weg soos ek 
aangedui h et kan so ' n begin sonder moeilikheid gemaak word. Vertra
ging in die uitvoering van hierdie planne sal nie slegs die naturelle 
hevolking raak nie, maar die blanke hevolking helas met die verwyt dat 
hy sy plig as voog en Christen skromelik verwaarloos het," het mnr. N. J. J. 
Olivier aan die einde van sy lesing gese hy geleentheid van die jaarver
gadering van die Suid-Afrikaanse Buro vir Naturelle-aangeleenthede. 

Mnr. Olivier, wat dit gehad 
het oor 'n positlewe naturelle
beleid, het twee aspekte van die 
vraagstuk behandcl: Die voor
siening van die nodige grondge
blcd, en die omskcpplng van 
hlerdie gebied tot naslonale tuis
tes vir die Bantoevolksgemeen
skappe. 

Die naturellebcvolking van die 
Unie word op 76 miljocn gestel, 
van wie 3,106,000 in die naturel
legebiede woonagtig is, 2,905,380 
op die ,,blanke" platteland en 
1,794,000 in stedclike gebiede. 
Van laasgenoemde groep is 'n 
bale groot dee! naturelle wat 
van bulte die Unle afkomstig 
is, sodat aangencem kan word 
dat ongeveer die helfte van die 
gevcstlgde naturellebevolking 
die naturellegebiede as tulste 
hct. As ons van 'n nasionale 
tulste vir die Bantoe wil praat, 
dan moet dit inderdaad 'n na
sionale tulste vir a1 die Bantoc 
wecs, so nle sal die res uiteinde
llk volledig in die blanke ekono
miese en politieke struktuur op
geneem word. 

LANK GELEDE 

Reeds in 1913 is deur die wet 
'n oppervlakte van ongeveer 10! 
mlljoen morge grond afgesonder 
vir naturelle-reserwes, en krag
tens die wet van 1936 is 'n ver
dere 7! miljoen morge bestem 
om uiteindclik naturellegebied 
te word. Ongelukkig is die aan
kopingsproses deur die oorlog 
onderbreek - lets wat as cen 
van die grootste tragedies bc
skou kan word. Nou reeds na 
dertien jaar, moet nog meer as 
3~ mlljoen morge aangekoop 
word, en intussen het, soos met 
enige saak waarmee onnodig 
gcdraal word, stemme begin op
gaan teen die volledige uitvoe
ring van die beleid. Daar word 
verklaar dat die naturelle die 
grond op skreiendc wyse verniel 
het en dat dit misdadig sou 
wees om nog meer grond aan 
hul vernieling bloot tc stel. 

NIE NOODWENDIG 

Spr. wil die gewig van <lie ar
gument nie in twytel trek nie, 
maar wil vra of die uitvoering 
van die 1936-beleid noodwendig 
hlerdie nadellge gevolge moet 
meebring. Die taak was lndcr-

tyd aan 'n Trust opgedra om die 
grond te koop en te besit -en dit 
te bestuur in belang van die 
naturelle. Die Trust behoort 
dus voort te gaan met die aan
koop van die grond en dit des
noods met behulp van naturelle
arbeid doeltreffend te bewerk. 
Indien hy self nic daarvoor kans 
sien nic, moct hy dit vir bcpaal
de tydpcrkc en ondcrhew:ig aan 
bepaalde voorwaardes aan 
blankes verhuur. 

VRUGBAAR 

Daar sal dan uitcindelik on
geveer 18 mlljoen morge grond 
vir die naturellebevolking be
skikbaar wces ot nagenoeg 13 
persent van die oppcrvlakte van 
die Unic. Hierdie dele is egter 
vee! meer waterryk. Van 89 
distrikte in die naturellegebied 
is daar byvoorbeeld slegs 5 wat 
'n reenval van minder as 20 
duim per jaar het, terwyl die 
gemiddelde r eenval van die Unie 
maar 176 duim is. Die noord
westelike deel van Kaapland, 
wat net so groot is as die be
oogde naturellegebied, se gemid
delde reenval is sells minder as 
10 dnim per jaar. Die blanke 
gebiede vergelyk dus in meer 
as een opsig baie ongunstig met 
die van die naturelle. 

PROTEKTORATE 

Indien die drie Britsc Hoe
kommissarisgebiede en Suid
wes-Atrika by die Unic ingclyf 
word met behoud van die na
turellereserwes, sal die nctto
rcsultaat wees dat ongeveer 
twee-vyfdes van die grondgebied 
in Suid-Afrika in die hande van 
die Bantoe sal wees. Maar aan
gesien die Britse rcgering die 
spocdige oordrag van hlerdie 
gebiedc sekcr nie oorwecg nie, 
is die cnigste alternatief dat ons 
ons eie naturellegebiede met 
alle mlddelc tot ons beskikking 
op ambisicusc wyse ontwikkel, 
en as ons daarin kan slaag, sal 
die Hoekommisarisgebiede moei
lik nog buite die Unie kan en 
wil bly. 

,Ek wll hicrmec nic tc kcnne 
gee dat die huidige grond
reEHing in Suid-Afrika as vol
strek onverandcrbaar aanvaar 
moet word nic, en ook nie dat 
die Jigging van die huidige na-

DUITSE.RS MAG NIE. 
TE.RUGKE.E.R 

Vyfhonderd Duitse wetenskaplikes wat sedert die einde 
van die oorlog in die Verenigde State navorsing na. nuwe 
wapens doen, ken tans so baie Amerikaanse wapengeheime 
dat die regering bang is om hulle terug te s tuur, het 'n 
hooggeplaaste regeringsamptenaar verklaar. 

Die kontrakte van die Duitsc 
wetenskaplikes is tans verstrcke. 
Hulle het aan spuitmotore, 
vuurpyle, duikbote en dies mccr 
gewerk, maar het nie toegang 
tot die atoomtabrieke gehad nic. 

In die verslag word ver
klaar: .,Hulle weet mcer as 
ons gcneraals en admiraals. 
Die Russe weet hoe om mense 
te laat praat." 
Die rcgering probeer om 

die wetenskaplikcs te oorrced 
om In die land te bly en poginge 
word aangcwend om vir hulle 
werk aan universiteite en 
kolleges te kry. 

Die Amerikaanse leer bereken 
dat die Duitse wetenskaplikcs 
die Amerikaansc regering dui
send miljoen dollar aan na
vorsingsuitgawc bcspaar het. 

Die Duitse wetenskaplikes 
vertcenwoordig aile terreine 
van die modernc navorsing en 
ontwikkeling, met inbcgrip van 
kcrntisika. Onder bulle is die 
voormalige direktcur van Hit
ler se gerigte projektiel-onder
neming, V2-deskundiges, navor
singsdirektcure van Zeiss en die 
Junker-fabrieke, vooraanstaan
de valskermdeskundiges en lug
werktuigkundiges. 

turellcgebicde met die vcrwcsen
liking van ons ideaal versoen 
kan word nic. Aileen tyd en 
dcskundige ondersock sal hicrop 
die finale antwoord gee. En in 
'n baie groot mate sal daardie 
antwoord belnvloed word dcur 
die wyse waarop en die mate 
waartoc die Unie se naturellc
gebicdc ontwikkel kan word." 

SWAK BOERE 

In vcrband met die ontwikke
ling van die naturcllegebicdc is 
daar die volgende feite vandag 
waarmce rekening gehou moct 
word: 

Die naturelle in die rcserwes 
bou hulle feitlik gebeel en al 
met die landbou besig. Vanwee 
hul primitiewe landboumetodes 
en die bcpcrktc grond tot hul 
bcskikklng, kan hierdic naturel
le bcswaarlik 'n bestaan maak, 
en verlaat groot getalle vir 
kortcr of Ianger tydperkc die re
scrwcs ten einde hul inkomste 
aan te vul ot elders 'n hcenkome 
te vind. 
Die naturel is 'n swak land
bouer en sy gt>brek aan kennis 
en sy opvattinge in verband met 
grondvrugbaarbei<l en die funk-

SABRA-STUDIES 
' n Reeks belangrike referate 

is op die onlangs gehoue jaar
vergadering van die Suid
Atrikaanse Buro vir Rasse
aangeleentbede in Kaapstad 
gelewer. Aungesien die Buro 
se bele idsrigting ten opsigte 
van die naturellevraagstuk 
ooreenstem met die van die 
Ossewabrandwag, word O.B.
Jede versoek om spesiale aan
dag te gee nan die inhoud van 
hierdie referate. 

Omdat die dagbladpers 
weens die parlemenUre woor
devloed weinig ruimte beskik
baa r gehad het vir hier<lie 
referate, sal Die O.B. elke 
week 'n opsomming van een 
of 'n ge<leelte van een bevat. 

sie van beeste het m eegebring 
dat die naturellegebiede op 
g root skaal verniel en uitgeput 
geraak het, met die gevolg dat 
bierdie gebiede vir ste<'d!! mln
der en minder naturelle 'n heen
kome kan bied. Slegs rcwolu
sionerc optrede en bcplanning 
kan voorkom dat die rcscrwcs 
,langafstand-lokasies em reser
wes van ons stedelike gcbiedc" 
word,. 

UITGANGSPUNT 

As algemene uitgangspunt in 
verband met die ontwikkelings
plan vir die naturellegebiede 
moet aanvaar word dat slegs 
'n deel van die naturelle in die 
gebiede uit die landbou 'n be
staan kan maak, en dit vir die 
ander - en waarskynlik die 
meerderb eid - ander voorsie
siening gemaak moet word. Die 
veestapels sal drastics vcrmin
der moet word, en dit is juis die 
moeilikhcid dat die naturellc on
wilig Is om op hierdie gebicd 
saam tc wcrk. Aan die ander 
kant word die vraagstuk mak
liker gemank deur dat dit wil 
voorkom asof 'n bale groot deel 

(Vervolg in volgende kolom) 

VERRASSINGS IN 
DUITSLAND 

Van 1 tot 8 Februarie het daar vir die eerstemaal 'n 
groepie s tudente van 'erskillende Suid-Afrikaanse univer
siteite 'n besoek aan Wes-Duitsland gebring onder uitnodi
ging van die Verband Deutscher Eisenhiittenleute 
Diisseldorf wat - self as gaste in Pa.rys - hierdie studente 
toevallig <laar ontmoet het. Ons korrespondent gee 'n 
beskrywlng van hoe en waar hy ons studente in Duitsland 
ontmoet het. Die feit dat hy hom toele op die aanleer van 
Afrikaans, maar nog nooit Afrikaans gehoor praat het nie, 
maak sy ondeninding besonder interessant. 

Dit was ongeveer sewe-uur die 
aand dat ck met my klein Fiat 
agter 'n groot motorbus tot stU
stand gekom hct voor 'n hout
brug vlak by Stuttgart. Ek stap 
'n endjie uit om my voetc tc 
probecr warm loop, toe ek plot
scling iemand wat deur die 
raampie van die bus kyk, 
boor vra: ,is ons al daar?" 

Afrikaners! My hart bet 
so vinnig begin klop dat 
ek daarvan warm geword 
bet, maar toe word ck dcur 'n 
konstabcl bcveel om aan te ry. 
Ek wou die geleenthcid om met 
Afl'ikaners in aanraking tc kom. 
nic dcur die vingcrs laat glip 
nie, en gly dus agter die bus op 
'n ysspieei tusscn Miinchen en 
Stuttgart aan sondcr te wcet 
waar die rcis hcengaan. Eens
klaps bet • die bus voor my tot 
stilstand gckom. Ons was mid
de in 'n bos en wei voor 'n klein 
boerekafeetjie. Ek bet gewag 
totdat die hclc gcselskap binne 
was, en my toe ewe doodluiters 
by hulle voeg. Daar was ook 
Duitsc studentc. 

VERRAS 

Die musiek het gcspcel en 
glasics wyn is gedrink, maar 
vee! meer oor en weer vrac ge
stel. Hoc is dit aa.n julie uni-

(Vervolg van vorigc kolom) 

van die naturelle self g('en vee 
be.,it nie. Inderdaad is dit di(' 
toe.,tand dat 'n klein klompie 
\'eebesitters die bestaansmoont
likhede van die oorgrote ma!>~ta 

ern!otig aan bande It'. Volgens 
die Sosiale en Ekonomiese 
Plunn<>raad besit SO tot 85 l)t'r
persent vun die belastingbetalers 
in die twee Ciskeise distrikte 
geen beeste nie; terwyl 44 p('r 
sent van die gesinne in di(' 
Transk('i hoegenarund geen 
beeste besit nie, en net 86 per
sent mt'cr us 5 stuks besit. In 
laasgenoemde g('bied het 47 per
sent van die gt'sinne nog skape 
nog bokke. In een distrik wat 
as 'n goeie gemiddelde beskou is, 

versiteite? Vyf-en-sestig per
sent Afrikaanssprekend? Dit 
hct ons nie geweet nic . 

.,U vcrstaan Afrikaans?" Die 
vreugde van die student langs 
my aan die tafel het duidclik 
uit sy donkcr oe gcstraal. , In 
Duitsland," se hy, ,kom jy 
steeds voor nuwe verrassings te 
:;taan. Of vind jy dit nic 'n 
vcrrassing om in die middcl van 
'n bos in Suid-Duitsland plotse
ling in Afrikaans aangespreck 
tc word nic? Waar hct jy dlt 
gclcer? Waar studeer jy op die 
oomblik?" 

Sou ek hom nou .mecdeel dat 
ek gccn student is nie maar 
sondcr uitnodiging as verslag
gewer agter hulle aangedraf 
het? 'n Vcrslaggewer is nic 
altyd welkom nie. Dus het 
ons maar voort gebabbcl oor 
allcs bchalwc oor die feit dat 
ck 'n bcriggic aan 'n Kaapstad
se kocrant gaan stuur oor my 
cerstc ontmocting met Afrika
ners. 

SAL HERSTEL 

Een van die studcntc het ge
wag gemaak van die gasvrybcid 
waarmcc bulle in Duitsland ont
vang is, en bygcvocg dat dit 
moeilik was om 'n denkbceld 
vooraf te vorm van hoc 'n land 
na al die verskriklike bombar
dering sou lyk. Die jongman 
langs my het diep in gedagte 
ges\vyg, en toe na 'n rukkie ge
se: ,.Nou dat ck dit gcsien het, 
wcet ek ook hoc die wereld daar 
kan uitsien." 

,.U het vanmiddag 'n bcsoek 
nan die groot industriewerke 
hicr in die buurt gebring?" Vra 
ek hom. 

,.Ja, dit was buitt'ng('woon in
teressant, en di<' indruk wat ek 
daarvan het, i'! dat ek oortuig 
i'! dat die mense bier ten spyte 
van a l die moeilikh('t]f' waar
m('f' bulle te kamp bet, weer sal 
opkom. Ons besoek wns wei 
kort, maar nie te kort om dit 
te lean begryp nie." <Korr. 
in Duitsland)). 

is bevin<l dat <lrie uit 'n duist'nd TE LAA T Vffi 
vee-eienaars 70 persent ~:an die KLASSIFIKASIE 
skape en 50 persent van die • • 
beeste besit. Klaarblyklik besit DO \\lE:\IORilJ:'\1 
d · 1 ., · e · n d · e reserwes j l \ s.-Deur at die dae van eeruoaome 
~usen< e ge IDD 1 1 • • verlange, verlang ons vandag nog meer 

n1e aileen gt'en grond n1e, llllUlr na u. 22 J<'ebruarie, hoe hel one nle 
ook geen vee nie allyd op hlerdle dag. eerste In die • . more. mo<>der altyd gelukgewen- ole. 

Ons buidige bcleid, so WI! dit wo.ar ons dlt nou nte meer kan 
voorkom bcgunstig dus •n be- doen nle. te ons vandag ooa kr&~~~lle • van huldfl en vcrgcel-my-n!etJiea op 
treklik klein grocpic naturelle u grat. Tol wedersieos Uefale moeder. 
ten koste van die gemeenskap Hendrlk en N!cotaas. . d' Slangrlvler, Heidelberg, Kaap. 
as geheel. (Die res van 1e re- 22121 1 
fcraat, wat die positiewc mast
reels behandel vir die ontwik
keling van die gebicdc, vcrskyn 
in 'n volgendc uitgawc van ons 
blad.) 

a .. DIE O.B."' word gedruk deur Pro 
Ecclesla-Drukkery Beperk. Stellen
boeeb. or1r die ele!l&&l'B en uttcewen: 
VOORSLAG (Edma.) Beperll:, Groote 
Kerl<cebou 703, Poebua lUl, 
Kerltplela. I&apeta4. 

Kan tnet trots 

aanSJ>raak maak 

dat sy kW~nte 

onder die h es 

geklede klasse tel. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

Gereglstreej 

8 

l\laand1 
heidsvlam 
om ncge-uq 
toppe aan ~ 
gcblu"> is nl 
terwy l die 
per~oonlik 1 

Etlike 
Saterdaga!ll 
aangeste('k. 

Die komn 
stad, Bell' 
Paarl en Sl 
tr rybcidsdag 
Februarie, 
kraaltjic, Be 

Vanaf SCS· 
'n groot plu 
getrek. Vet 
deur die pia 

Om agt-u~ 

begin dcur 
monic eng 
open met gel 
verrigtingc 
onder leidi"l 
Swanepocl 1 
vcrskaf. 

Nadat die 
<vcrv1 

Verki~ 
Pub/iej 

Di e 
verkiesinj 
wat uitg 
,krisis" 
volk 'n 
draggie ~ 
sien van 
hom gai 
koste ' 'at: 
loOJ) n agc 
joen, e11 

ntccr in 
stembric1 
daar ' n 
kiesafdell 

Dit slui t Cl 
wat ka n<licl, 
die lyf g('IO 
drag wat de 
£i miljoen 11 
moet no~r k 
posito's van 
nie een-ag"t1 
te stemme h1 
vang het n 
verJies van 
noemde wo~ 

'n versckeri 
dra, maar 1 

van .U,OOO,OO 
rekening oo 
publiek gedtl 
die dee! wnt 
ander party 

Aangesi('n 
'n mislukkit' 
dat die Vel"l 
bietjie sterli 
resep voorsl< 
die Britte di1 
maande wee 

Die Britse 
is nie 'n bai• 
maar gelukl 
spelers daaJ 
te wen daru 
bliek in aile 
die verlies. 
dat 450 wat 
vooruitsigte 
tans ,,hul 




