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VRYHEIDSVLAM 
BRAND WEER OP 

HEUWE.LTOPPE 

No.15 

1\laandagaand, 27 Februarie, bet die simboliese V ry
heidsvlam van die Ossewabrandwag dwarsdeur die land 
om nege-uur opgeflikker en sy boodskap vanaf die hcuwel
toppe aan Suid-Afrika gebring dat die vryheidsgees nog nie 
geblus is nie. Kaapstad se vlam is op Tierberg aangesteek, 
terwyl die Kommandant-generaal, dr. Hans van Rensburg, 
persoonlik aanwesig was op die bistoriese berg Amajuba. 

Etlike Kommando's bet hul feestelike funksies reeds 
Saterdagaand gehou, maar 1\laandagaand is die vlam opnuut 
aangesteek. 

0.8. Sal Hand Reik Op 
Egte Republikei·nse Pad 

Onderstaande verkla

ring is deur die Kom

mandant-generaal, ·dr. 

Hans van Rensburg uit

gereik na aanleiding van 

dr. Malan se Paadse uit

lating oor die repuhliek : 
Luidens die pers het die Eer

ste Minister te Paarl weer die 
republikeinse gedagte aangeroer. 
Hy meen dat deur die blote ver
andering van die titel van die 
Goewerneur-generaal en daar
deur dat daardie posbekleder nie 
deur die regering benoem maar 
wei deur die volk verkies word, 
die Unie in 'n Republiek sal om
skep. 

Die Ossewabrandwag, as repu
blikeinse Beweging, hou wei an
der en meer verreikende be
skouings oor die oorskakeling 
na 'n republiek . . • die bes
skouings wat in 1941 die grond
slag van die Afrikanereenheid 
gevorm het en wat die eenpa
riglike steun van die O.B., die 
F.A.K., die R.D.B. en ook die 

vier provinsiale afdelings van 
die H.N.P. ontvang het. Ons 
staan nog by daardie doelwitte 
wat ons, saam met dr. 1\ialan, 
in 1941 onderteken het. 

Maar tegelykertyd besef ons 
terdee dat punte van kontak en 
nie punte van verskillnie gesoek 
moet word, en in daardie gees 
verwelkom die Ossewabrandwag 
die feit dat die Eerste Minister 

en prakties beskou. 
lndien dit d ie erns van dr. 

Malan (of van sy volgelinge) is 
om die republikeinse pad, soos 
in 1941 helder aangedui, te be
wandel, kan bulle by voorbaat 
verseker wees dat d ie Ossewa
brandwag die vriendskaphand 
sal uitsteek. 

die strewe na 'n Suid-Afrikaanse 1 ONEWEREDIGE INDELING 
Republiek as allesins moontlik VAN SITPLEKKE 

Britse Verkiesing 
'n Fiasko 

Die Britse verkiesing verlede 
week bet op 'n fiasko uitge
loop, daar die Arbeidersparty 
die onmoontlike meerderbeidjie 
van slegs ses bet, met drie uit
slae by ons ter perse gaan, nog 
nie bekend nie. 

Uit 'n totaal van 625 bet die 
Atbeiders 815, die Konserwa
tiewes 295, Liberales 8, Ierse 
Nasionaliste 2. 
Kyk ook op bladsy ses. 

'n Plattelandse besoeker aan 
die parlement kla in Die Bur
ger oor die tekort aan sitplekke 
vir die ,volk daarbuite" op die 
.galery. Hy en sy eggenote moes 
op die vloer gaan sit het, langs 
'n ou dame van sowat sestig 
jaar. ,Wat 'n tragiese skande!" 
roep hy uit. 

Die briefskrywer se veront
waardiging is moontl.ik aange
belp toe by van af die vloer 
waarop hy ' gesit bet, met Jede 
oe afgekyk bet na die baie lee 
plekke daar onder binne die 
,Huis." 

(verv<?,lg van kol. 1) Die kommando's van Kaap
stad, Bellville, Malmesbury, 
Paarl en Stellenbosch het bul 
trryheidsdag op Saterdag, 25 
Februarie, gehou te Harde
kraaltjie, Bellville. DIE REPUBliEK · IS die groot aantal teenwoordigers 

welkom geheet het, het gebieds
generaal dr. F. D. du T. van 
Zyl sy rede gelewer wat telke
maal onderbreek is met toe-

Vanaf ses-uur die middag bet 
'n groot plaat motorkarre saam
getrek. V erversings is bedien 
deur die plaaslike koromando's. 

, . 
juiging. 

Om agt-uur het die verrigtige 
begin deur 'n vlaghysingssere
~onie en genl. G. Retief het ge
open met gebed. Dwarsdeur die 
verrigtinge het die O.B.-orkes 
onder Ieiding van komdt. S. J. 
Swanepoel opgetree en luister 
verskaf. 

ONS · ERNS Dr. Van Zyl 
Be/owe Steun 
Vir Opregte 

Poging 

Die eintlike Vryheidsdagsere
monie is ingelei deur 'n pragtige 
voordra.g van Matie Swart, wat 
uittreksels uit gedigte voorgedra 
het onder die hoof ,Die Stem 
van Suid-Afrika." 

,Die Republiek is die hoogste sh·ewe van die 

Ossewahrandwag. Anders as hy die politieke 

partye is dit nie 'n saak waarvoor propaganda 

Die Boerejeug het met fakkels 
na vore gekom onder die sing 
van die ,Lied van Jong Suid
Afrika" en het 'n erewag gevorm 
na die brandstapel. 

Nadat die plaaslike generaal 
(vervolg in kol. 5) 

Verkiesing 
Publiek £5 

Kos 
milj. 

gemaak word aileen gedurende opposisie nie. Dit is deel van ons bestaan 

~n nie slegs 'n instrument wat gehruik word om die volksgevoel in tye van 

teespoed op te sweep, om ·dan weer in tye van voorspoed doodgeswyg te 

wot:d nie," het gehiedsgeneraal d~·. F~ D. du Toit van Zyl verlede Saterdag 

op Bellville by geleentheid van Vryheidsdagviering gese. Hy het as volg 

Genl. Van Zyl het 'n fakkel 
geneem en onder begeleiding 
van die Boerejeug die brand
stapel aangesteek. Die Boere
jeug het 'n kring om die vuur 
gevorm terwyl die aanwesiges gepraat: 

27 Februarie 1881, Majubadag, 

D 
• • 1 .. k I 'n dag van oorwinning van die 

.1 e. P~I typo I he e Republikeinse wapen is deur die 
verk1es1ng 111 Engeland j O.B. verhef tot Vryheidsdag, 'n 
wat u itgeloop het op 'n • dag waarop ons in die O.B. ge-

k •• • " h d. B • l roep word om opnuut en gesa-
" IlSIS et Ie r1tse mentlik trou te sweer aan ons 
volk 'n aansienlike he- grootste volksdrang - Ons Re
d raagie gekos - · afae- publiek. 

• t!! d. k ,t!! • Ons doen dit jaar na jaar om-
Sl eD van wat Ie rlSIS dat ons glo in daardie hoogste 
ho1n gaan kos. Die vorm van volksvryheid en om 
koste van staatswee he- ons opnuut te versterk in ons 

l £ 3/. .1 volkstrewe, om aan vriend en 
oop nagenoeg 7'4 1111 • vyand te toon dat die saak ons 
joen, en sluit onder erns is. 
m eer in die druk van Die fees vanaand het vir ons 

b 
• f. in die O.B. ook 'n verdere be-

stem r1e Ies, waaraan tekenis. Dit is 'n demonstrasie 
daar 'n tekort in vier van ons vasberadenbeid om die 
kiesafdelings was. ~Jtryd wat ons begin bet voort 

te sit. Ons is die vrug van die 
volk se ontwaking van 1938. Toe 
die volk tot die besef gekom bet 
dat sy grootste swakheid in ver
deeldheid Ie. Die wekroep van 
die O.B. was: Verenig u rondom 
die Republikeinse Vaandel! 

Dit sluit egter nie in d ie kostes 
wat kandidate in bul stryd op 
die lyf geloop bet nie-'n be
drag wat deur die pers op ruim 
£4 miljoen gestel word. Hierby 
moet nog kom die verlore de
posito's van 450 kandidate wat 
nie een-agste van die uitgebrag
te stemme in 'n kiesafdeling ont
vang bet nie-'n gesamentlike 
ver lies van £67,500. Laasge
noemde word grotendeels deur 
'n versekeringsmaatskappy ge
dra, maar die verkiesingskoste 
van £4,000,000 word per slot van 
rekening ook deur die Britse 
publiek gedra.-ten minste daar
die deel wat lid van die een of 
ander party is. 

Aangesien die verkiesing op 
'n mislukking uitgeloop bet om
dat die vereiste ,opposisie" 'n 
bietjie sterker is as wat die 
resep voorskryf, beteken dit dat 
die Britte die koste binne enkele 
maande weer oor sal he. 

Die Britse ,game of politics" 
is nie 'n baie goedkoop spel nie, 
maar gelukkig vir die beroep
spelers daarvan bet bulle net 
te wen daarby ter\'1-'YI die pu
bliek in aile gevalle instaan vir 
die verlies. Geen wonder nie 
dat 450 wat geen die minste 
vooruitsigte gehad het nie, nog
tans ,bul geluk probeer bet!" 

01\"VOORWAARDELIKE 
AANBOD 

Vanaf Majuba en vanaf elke 
heuweltop waar die Republikcin
se vlam vanaand aangesteek is, 
wil ons daardie wekroep her
baa!. Hier kan die Afrikaner
dom meer dan op enige ander 
terrein 'n verenigde front toon. 
1\iet die meeste openhartigbeid 
wil ons dan ook ons steun toe
se aan enige opregte poging tot 
die verwesenliking van bierdie 
Afrikaner ideaal. Hierdie aan
bod van die O.B. word sonder 
enige voorbehoud gemaak. 

In die jaar wat verby is, het 
die O.B. doelbewus op di:e ag
tcrgrond getree. Deur sommige 
was dit beskou as beleidloosheid, 
deur ander as defaitisme. Ons 
bet dit gedoen omdat sekere 
kragte aan die werk was om 
groter Afrikaner eenheid en 
samewerking te verkry. Dis 
nie my voorneme om in te gaan 
op die sukses, al dan nie, van 
hierdie pogings nie. 

DIE IDEAAL 

Wat ek egter wil beklemtoon 
is dat ten opsigte van die Re
publiek die O.B. nog nooit be· 
leidloos was nie. Hy is bereid 
om daarvoor te !ewe en des
noods te sterwe. Ons het juis 
die teleurstelling moes deur
maak dat 'n sekere persorgaan 
waarin fondse van die O.B.
persmaatskappy <Perskor) bele 
is, nie beweeg kon word om 
uiting te gee aan die republi
keinse strewe van die O.B. nie. 
Tot ons skade moes ons besluit 
om ons belange in die pers te 
verkoop. u sal eersdaags meer 
inligting hieroor ontvang. 

Ek noem dit bier net om aan 
te toon dat die Republiek die 
hoogste strewe van die O.B. is. 
Anders as by politickc partye 
is dit nie 'n saak waarvoor pro
paganda gemaak word aileen 
gedurende tye van opposisie nie. 
Dit is deel van ons bestaan en 
nie slegs 'n instrument wat ge
bruik word om die volksgevoel 
te prikkel nie. Vir die bestaan 
van die Afrikanervolk is dit 
'n lewensnoodsaaklikbeid. Sy 
voortbestaan is daarmee ge
moeid. Dis nie iets waaroor die 
volksgevoel in tye van teespoed 
opgesweep mag word om dan 
weer in tye van voorspoed dood 
geswyg te word nie. Dis belag
lik dat die Republiek in 1942 
iets is waarvoor die volk opge
roep word om te veg en in 1950 
iets waaroor mens net mag 
fluister. 

ALTYD UITGESTEL 

• 1 onder Ieiding van genl. Van 
'n onaangename besoek Ultst~l., Zyl hul hout op die vuur gegooi 
Ons volk loop gevaar dat d1e bet en hulle bydrae in die kissie 
republiek naderhand heeltemal geph{as het. Die opbrengs was 
afgestel word. £57. 

O.B. SE TAAK Onmiddellik na die aansteek 
van die vuur, was daar 'n 

Dis die besondere taak van doodse stilte van twee minute 
die O.B. om in 1950 te stry vir wat beeindig is deur 'n drom
die verwesenliking van ons Re- slag en die Majuba-refrein op 
publiek. In die oorlogsjare is 'n trompet uitgevoer. Daarna 
die vraag dikwels aan ons gestel is die Vryheidsdaggelofte hernu 
,maar hoe wil julie die B.epu- onder Ieiding van genl. De Vil
bliek verkry?" Dis nou weer ons liers Truter. 
beurt om te vra. Aan ons is Na die sing van die Stem van 
gese die Republiek moet ver Suid-Afrika is die aanwesfges 
kry word langs die Ierse weg. weer uiteen. 
Die geleentbeid is daar, waarom Dit was 'n aangename funksie 
nie tans gebruik maak van die I wat alma! wat teenwoordig was, 

<vervolg op bid. 6 kol. 1) opnuut besiel bet. 

+ ...... :. ........ :t: :+, .+ .......... · - ··· ·· ... :t: :+:. +: •• ~ . .. . . ........... ~ 1 ...................... .....,.,..,. ............................................................ ,.. ........................................ ,...,.-. ... +fl:t, ...................... . 

I so 'N I{RISIS NIE I 
j IN REPUBLIEI{ i 
~f MOONTLII{ I 

Die Britse pers praat van die ,polit ieke kris is" wat in 
Brittanje ontstaan het weens d ie feit dat die part y wat die 
verkiesing gewen bet, so 'n skr a le meerderh eid liet da t b y 
nouliks in staat sal wees om te regeer. 

So 'n ,krisis" het byna ook in ons land in 1948 ont
staan en 'n paar jaar gelede ook in Suid-R h odesie. Dit is 
eie ,aan die Britse parlementere stelsel wat vereis dat n et 
'n geslote, georganiseerde deel van die volk op 'n keer m oet 
regeer. Die res van die volk verkeer dan , in die woest yn". 

In die Boere-republieke was se regering en by kon of 'n wet 
so 'n krisis ondenkbaar omdat 1 aanneem of dit verwerp sonder 
die Boere uitgegaan bet van dat daar 'n ,krisis" ontstaan. 
die standpunt dat tlie HELE Dit is bierdie stelsel van rege-

Watter reg bet ons om onsself volk en nie net 'n deeltjie nie, ring wat die Ossewabrandwag 
oor hierdie heilige saak van die verantwoordelik moet wees vir weer wil invoer, aangepas by 
Afrikanerdom so om die bos te die landsbestuur. Daar was in moderne vereistes-waarmee be
lei? As die Afrikaner op party- Transvaal geen sprake van 'n doel word dat daar voors iening 
politieke_ .gebied in die agtcr- ,klein" of ,groot" meerderheid gemaak moet word vir groter 
stand is dan word hy bestook vir die regering nie, want die deskundigheid in die regering, 
met die republiek. So gou by HELE volksraad was saam met onder andere deur die instelling 
aan die wen-kant is, word die die uitvoerende komitee rege- van beroepsverteenwoordiging 
republiek verdring deur ander ring. Daar was geen regering naas volksverteenwoordiging en 
sake wat skielik meer belangrik I BINNE die volksraad wat ver- die samestelling van 'n , kabinet" 
geword het. Telkemale word slaan kon word nie, want die uit ander soort deskun diges as 
die republiek uitgestel soos mens HELE volksraa<l was die volk net beroepspolitici. 
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GEEN NAMAA'KSEL t 
In sy Paarlse toespraak het dr. Malan hom as volg oor 

die totstandbrenging van 'n republiek uitgelaat: 
,As Suid-Afrika 'n republiek wil word, is nog net die 

een stap nodig en dit is om te doen wat genl. Hertzog aan 
die hand gegee het . . . As daardie da_t' kom, sal ons nie 
aileen vry en onafhanklik wees nie, maar sal ons 'n geluk
kige en verenigde volk wees - Engelssprekendes en 
Afrikaanssprekendes saam." 

Die stap waarna dr. Malan verwys - en wat hy as 
Hertzog-beleid voorhou - is dat die goewerneur-generaal 
deur die volk gekies word in plaas van deur die kabinet, en 
dat hy president genoem word. So 'n stap bou dr. 1\lalan 
voor as die lM,ste stap na volkome vrybeid en onafbanklik
heid. 

Aangesien dit wil voorkom of dr. Malan hierdie keer 
iets meer in die skild voer as 'n blote propaganda-oogmerk, 
is dit baie nodig dat die volk helderheid kry oor wat dr. 
Malan presies beoog en wat die gevolge van so 'n stap gaan 
wees. Soos die verklaring van dr. Van Rensburg beklemtoon, 
sal die Ossewabrandwag sy voile steun gee aan enige republi
keinse optrede van .die regering as dit op 'n suiwere grond
slag geskied. Maar aan die anderkant is dit die plig van die 
republikeinse Volksbeweging om die volk te waarsku teen 
namaiksels wat die ware vryheidstrewe kan bedreig. 

Dr. Malan se standpunt -sedert sy besoek aan Londen 
is bekend vir diegene wat sy toespraak in die parlement 
gehoor of gelees htlt - hoewel 'n groot deel van sy volgelinge 
nie so 'n voiledig en uitgesproke weergawe daarvan in hul 
koerante gevind het nie. Maar volgens Hansard het dr. 
Malan baie uitdruklik verklaar dat wat in Londen ten op
sigte van Indie gedoen is, ,is nie tot verbreking van die 
Statebond nie. Wat gedoen is, is gedoen tot opbouing van 
die Statebond, tot behoud van die Statebond in sy eenbeid 
en in sy mag ... " En hy het daaraan toegevoeg dat ,ons 
graag by die Statebond onder enige omstandigbede wil bly, 
om redes wat ek genoem bet." 

1 

Etlike maande na hierdie toespraak het sy lyforgaan, 
Die Burger, in 'n hoofartikel beklemtoon dat Suid-Afrika 
l~d van die State bond is ,omdat hy dit in sy belang ag". 

BRITSE KONNEKSIE BLY 

Brief Aan My Partyvriend: 

BANDE VAN DIE. EMPIRE 
NI.E N.ET SIMBOLIES 

Geagte Vriend, 
Ek wou hierdie keer hoofsaak

lik stilstaan by die kwessie van 
die Indier-bedreiging binne die 
Britse Statebond, maar jy skryf 
intussen aan my of ons dan nic 
reeds so vry is as wat moont
lik is, vera! na die aanname van 
die burgerskapswet en die af
skaffing van appel na die Ge
heime Raad nie. Ons is mos nou 
nie meer Britse onderdane nie, 
maar Suid-Afrikaanse onder
dane en ons assosiasie met die 
Statebond is 'n vrywillige wat 
te eniger tyd opgese kan word. 

We!, oor hierdic saak kan 
mens nogal baie lank redeneer, 
maar ek wil probeer so kart 
as moontlik wees. Dit is waar 
dat ons so pas 'n wet gekry 
het waarkragtens ons beskou 
word as Suid-Afrikaanse bur
gers aileen. Maar <lit is net so 
waar dat die Britse ~oning nog 

ons koning is-jou jongste in- 'n republiek binne die Empire. 
komstebelasting-aanslag het nog En hiermee, meen ek, het ek 
op die koevert gemeld: ,In ook jou vraag betreffende die 
Diens van Sy Majesteit." Met Britse Geheime Raad afgehan
ander woorde, jy is 'n Suid- del, want hierdic instelling het 
Afrikaanse burger in diens van feitlik niks met die wese van 
sy Majesteit! En bet jy mis- die Britse konneksie te doen ge
kien hierdie koning gekies? Op had nie - vandaar dan ook dat 
grond waarvan is by jou selfs die Smuts-party die af
koning? Omdat jy jou vrywil- skaffing van die appelreg daar
lig tot sy Suid-Afrikaanse onder- heen ondersteun het. 
daan verklaar bet? Nee, my Moet jou nie blind staar op 
vriend, ek en jy is Suid-Afri- 'n ondergeskikte sakie soos die 
kaanse onderdane van die Brit- burgerskapswet nie, al verdien 
se konin~ op grand van ver- die regering alle krediet vir die 
owering-'n verowering wat feit dat bulle ons burgerskap 
meegebring het dat ons eie stcl- darem meer waardevol gemaak 
sels, vera! ons regeringstelsel, het as wat dit was. Die uit
vervang is deur Britse instel- lating van dr. Donges by die 
linge, as gevolg waarvan ons so indiening van die wetsorttwerp 
vervleg geraak bet in die Britse op S.A. burgerskap is genoeg
ekonomiese en politieke lewe same aanduiding dat dit nie 
dat ons Yandag nie meer die so 'n revolusionere stap is as 
moed bet om uit te stap nie, wat sommige republikeine blyk
dog allerlei verskonings sock baar meen nie. Hy het gese: 
wa1~rom clit dan vir ons beter ,Suill-Afrika is 'n swak sesde 

(Vervolg van vorige kolom) sou wees om ,vrywillig" te bly in die wedloop vir die burger-
swaar afgeskilfer toe 'n groot waar ons is. skapsplaat wat in die Iewe ge-
aantal gemeen bet dat alles VLERKE GEKI'orn> roep is deur die konferensie 
nou bereik is, en niemand 01.t t van Eerste Ministers in 1946, en gaan · met ons soos me 
minder nie as dr. lUalan self die wildemakou wat jy in die die daaropvolgende konferensie 
bet Brittanje toe besing as N d . van deskundiges in 1947. Kana-

dl·e moeder van ons \•ry vlei gevang het. , a at JY ~Y da het die veld gelei in 1946. 
, · • vlerkpenne afgekmp het, bet JY D" V . d K "nk k N 
heid." Die Eerste Minister hom op jou werf gelos en aan Ie eremg · e ~~~ ry ' u
het tewens self verlede Mei . . d • dat d't di·e 

1 

Seeland, Austrahe en Ceylon JOU vnen e gese 1 . , 
in die Parlement in sy toe- voel heeltemal vry staan om bet gevolg m 1948. 

spraak oor Indie en die Lon- we~ te vlieg as hy wil. Laat SMUTSBELEID 
dense konferensie erken dat ek 30u net 'n voorbeeld aanhaal 
die losmaking van uitwendige van hoe bierdie stelsels, vera! 
bande beslaglegging op die die staatstelsel ons vlerke kart 
gees van die onderhorige hou. Australia bet in 1948- nog 
volke teweeggebring het. voor die Unie-sy burgerskaps
Woordeliks het hy verklaar: wet aangeneem, en die woord 

,As die bande wat bind, ,Britse onderdaan" is ooreen-
Met andex· woorde daar is by dr. Malan tans geen sprake losser gemaak was in die komstig die nuwe opvatting van 

meer van ,.verbreking van die Britse konneksie" nie. Ons verlede van trd tot tyd, as burgerskap op Australiesc pas-

Hierdie uitlating toon dat 
selfs Brittanje sy eie burger
skapswet ingevoer bet, en dat 
die hele aksie uitgegaan bet 
van 'n konferensie waarop die 
Smutsbewind verteenwoordig 
was. Dit was dus 'n uitvoering 
van 'n Smutsbeleid, en dit op 
sigself spreek boekdele! wil by die Statebond bly omdat ons dit in ons belang ag, en dit nodig geworcl het om poorte geskrap. Maar Austra-

die vers'te wat ons bereid is om te gaan, is om die pad van bande losser te maak, dan lie bet ook 'n Britse regering-
1 d... t I . k ' "d t t k" bet die Statehood dit nog stelsel, en pas was daar 'n nuwe n te e vo g en vtr ons oo n prest en e tes en ons It d k b 1 a Y regge ry om es ag regering aan bewind, of die 
dominium 'n republiek te noem - 'n republiek binne die te 1· d" " (H e op te gees. an- werkinge van die wet word weer 
Empire waarvan die Britse koning nog steeds die ,hoof" en sard kol. 5683) . ongedaan gemaak. Die woord 
simbool is. Om dus die goewerneur- ,Britse onderdaan" sal vir die 

Die gevolge van so 'n stap is 'n paar weke gelede deur generaal se naam te gaan volgende paar jaar weer op 
die Lon dense Times opgesom: verander na president en hom Australiese paspoorte verskyn. 

,Dit het die lug gesu;wer en 'n merkbare verbeteri1;1g deur die volk te laat aanwys Kyk_ maar ook wat in Suid
in Brits-Indiese betrekkinge teweeggebring . . . Die Brit in plaas van deur die kabinet, Afrika die afgelope twintig, 
vincl dat by vandag met die lndier kan handel dryf in 'n sal 'n. geniepsige slag_ vir di_e dertig jaar gebeur het. Toe die 

vryhe1ds~rewe van d1e Afn- Smutsbewind in 1939 oorgeneeth 
gees van openbartigheid, wat 'n verkwikkende verandering ka!l~rdom w~es: Hoeve~l , het, is alles wat deur genl. Hert-
is van die agterdog wat so algemeen was in die dae van hmd1gc; repub~eme gaan me . zog opgebou is, weer vernietig 
die Britse bestuur." dan die ~ryhetdstryd opgee sodat laasgenoemde aan die 

Met ander woorde, die naamsverandering van die Indiese n~ts!'os dte Sm'!tsvolg~linge aand van sy !ewe die volk 
dominium het die Britse handelsbelange ten goede gekom dtt m 1907 en dte Nas10nale moes waarsku dat Suid-Afrika 
omdat die Indiers nou minder vyandig gesind teenoor die Party. in 1926 ~edoen bet nie? se belange keer op keer aan 
Britse uitbuiting is. En wat wil die Britse imperialisme meer ~n m e net. dte st~yd opgee Britse belange onderwerp sal 
as Britse handelsbelange bevorder? Dit was trouens juis me, maar dil( vryhetds!ryders word so lank ons nog ,die een of 
die Britse handelsbelange wat die Londense konferensie wou beveg. as rebe~leUwa;t dtebwtare ander soort, of mate, van nouer 
b k h t to d . d t I d... di Stateb d vrybetd van dte me sa o eer vereniging met die Britse Em-

es erm e e aar gevrees 1s a n te e on en minag" . .. db f b h 1 1 t D" d h t d M 1 • d" 1 t · p1re han aa en ons e e p 
sou ver ~ . tenaangaan e e r. a an m te par emen I VOLKSBEDROG met die ,parlementere party" as 
verklaar · . mid del tot bevordering van 

, .... en Indie se goeie wil verloor kan, beteken, veral Om d1e goewerneur-gene- lk 1 t 
· · raal se naam te veran- vo swe vaar · 

op handelsgebted, rakende veral sekere lede van d1e State- d . d t t 1 Mooi woordjies in wette en 
bond en Brittanje nie (1ie minste nie, moontliklik groot d~: ~~tsepre~~n~eksie ez:~g amptelike verklarings bet geen 
skade." steeds gehandhaaf word en w_aanle. solank o_~s ~eel ~ly v~~ 

daar nie eens •n Suid- d1e Br•tse masJmer•.e me. . 
Afrikaanse regeringstelsel die Londe~tse r~tte m werkn~g 
in die plek van die Britse Iio~, <1raa1 al d1e ratte van d•e 

KOOP VOLK SE VERSET 

In kort kom dit daarou neer dat Londen die Indiese 
verset teen Britse uitbuiting- gekoop bet met 'n sogenaamde 
republiek. Dit is in ooreenstemming met die resep wat die 
Britse imperialisme vir die afgelope halwe eeu al volg, en wat 
in 1934 dcur Stanley Baldwin bepleit is toe hy groter vry
heid aan In die voorgestel het: 

partystelsel ingevoer word Britse l_tYk saam. . . 
nie sal op niks anders as 'n Daar IS net een pad, en d1t 1s 
kol~ssale stuk volksbedrog die wat deur genl. Hprt:z~g kort 
neerkom nie _ hoe goed ook- voor ~Y ~ood aanged_UI IS-n~
al bedoel. da':. h!CrdiC groat Afnkan_er d~e 

Maar die Britse koningskap 
oor Suid-Afrika bly voortbestaan 
en sy kop bly nog op ons munt
stukke en die Britse vlag bly 
nog gedeeltelik ook ons vlag. 
Dit is simbole van ons vryheid, 
en as sodanig aanstootlik vir 
ons nasionale trots. 

Maar ek stem saam -met dr. 
Malan dat die kroon nie die 
enigste of selfs die belangrikste 
konneksie is nie. Dr. Malan 
het gese dat die saamhorigheid 
van die Britse Statebond eer
stens bestaan uit ,.gemeenskap
like belange", en tweedens ,'n 
gemeenskaplikheid van uitkyk 
op politieke gebied.'' ,Dit is 
selfs so in die geval van lndie 
dat bulle besluit bet om hul 
konstitusie in te rig op die 
model van die Britse konsti
tusie en ons s'n hier." 

Dit is die gemeenskaplike 
politieke uitkyk, gegrond op die 
Britse parlementere stelsel, wat 
die belangrikste politieke band 
van die Britse Ryk i&. Daarom 
wil ek jou vra om by jou leiers 
aan te dring om, as bulle uit
voering wil gee aan die Afri
kaanse bcgeerte na vryheid, by 
hierdie band te begin. Laat 
bulle 'n Afrikaanse stelsel in
voer om die plek van die Britse 
parlementere model in ons 
land in te neem. Dan sal ons 
begin Afrikaans dink op poli
tieke gebied, en wat meer is, 
dart sal ons nie elke vyf of tien 
jaar 'n party aan bewind he 
wat suiwer Brits dink en weer 
alles ongedaan maak wat 'n 
nasionale regering tot stand ge
bring bet nie. 

,Dit is my eerlike oortuiging dat u by magte is om 
Indie vir altyd vir die Britse Ryk te red. Ek verklaar 
met nadruk dat ek vas oortuig is dat, as u Indie nie 
hierdie geleentheid gun nie, u Indie binne twee geslagte 
sal verloor." 

Indie het vat;tdag daardie ,groter vryheid" - word selfs 
'n republiek gcnoem, maar by is vir die Empire gered. 

Daarom wil ons pleit by dr. wee w~': ~andag deur Afnkaa -
Malan om nie hierdie Britse sc pohtie• bewandel word, ~elf 
hoek na sy eie volk uit te beproef en waar~e~oos gevn~d 
werp nie. Moenie aan die, he':· Nouer. ''eremgmg. met d•~ 
volk 'n skerpioen gee as hnlle Br•tse Em~ue van ,~mge soor 
om 'n eier vra nie. As dit of mate" •s ge~aa~hk en lo?p 
dan op die huidige stadium uit op onderhong~e1d ~an Bri_t
onmoontlik is om die Britse se belange. En d•t slmt ook m 
konneksie te verbreek, begin ~~~~==~~~~====:h======~-=======~~~~~~~1 

Om in die ge"lal van Suid-Afrika ook met skynvryhede 
te kom wat juis deur die Britse imperialismc uitgestrooi 
word as kaf waarmee liggelowige dominiale voeltjies gevang 
kan word, is 'n uiters gcvaarlike speletjie waaraan geen 
Afrikaanse staatsman mag deelneem nie. Ons bet in ons 
eie geskiedenis gemerk hoe die vryheidstrewe elke maal 
gewond is nadat die een of ander , verhoogde status" a~n 
die Unie toegeken is. Genl. Botha en Smuts bet met 'n 
sterk republikeinse aanbang na 1907 in die ,Britse vryheid" 
berus en bewige teenstanders van die republikeinse rigting 
geword. Na 1926 bet die oorgeblewe republikeine weer 

(Vervolg in ,volgende kolom) 

dan liewer met 'n bervorming 
van die regeringstelsel 

CALEDON 
Vryheidsdag word deur die Kommando's van Caledon 

./ 

gevier op 
11 Maart vanaf 4-uur nm. 

op die plaas van mnr. Koos Viljoen 
Meulrivier, Caledon 

Spreker: Mnr. N. G. S. van der Walt, 
Redakteur van , DIE O.B." 

Omliggende Kommando's word ook vriendelik 
uitgenooi. 

nie deur naamsveranderinge 
wat miskien ook kan insluit 
dat die ,Speaker" ,Voorsit
ter" word nie - maar deur 
'n wesenlike vervanging van 
die Britse parlementere stel
sel deur 'n eie Suid-Afrikaan
se n~eringstelsel. So 'n stap 
st.t die regering die heelhar
tige steun van die Ossewa
brandwag besorg, selfs al ge
skied dit nog met handhawing 
\'an die Britse konneksie. I I~.;:. :;==:;:. :::::~~~~~;:s~~~~~E:=~E~::Z::~~~~~~ 
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Positiewe Apartheid 

SAL N'ATURELLESTROOM 
NA STEDE ·vvEGKEER 

Die oprie,rting van 'n grole r verskeidenheid f'konomiese hedt·ywe in 
die naturellegebiede sal die groot heweging van naturelle na blanke stede 
afkeer na hul eie dorpe, veral as daar maar naastenhy dieselfde geriewe 
in sulke dorpe heskikbaar gestel word as in natm·ellelokasies van die groot 
stede, verklaar mnr. N. J. J. OliviE-r in sy referaat oor positiewe apartheid, 
wat hy onlangs aan die jaarvergadering van Sahra voorgele h et, en waarvan 
daar 'n opsomming van die eerste deel in ons vorige uitgawe erskyn b et. 

1\lnr. Olivier verklaar as volg nadat by aangetoon het ·dat di? veebesit
ters in die naturE>llegehiede ' n klein minderheid vonn: 

Aile pogings sal aangcwcnd 
moet word om die naturcllc te 
oortui.g dat vee in die eerste 
pick as 'n ekonomiese bate be
skou moet word. Afgesien van 
veevendusies, tentoonstellings 
e.d.m. moet die grootskaalse 
aankoop van die oortollige vee 
deur die Trust oorweeg word. 
Sulkc vee kan op Trustplase 
vetgcvocr word vir beskikbaar
stclling 6f as.n inmaakbcdrywe 
in die naturellegcbiede 6f nan 
die vleishandcl buite die natu
rellegebiedc. Wat hierdie belc 
aangelecntheid betref, wens ek 
my verdcr te vereenselwig met 
wat die Sosiale en Ekonomiese 
Planneraad in par. 219 van sy 
Verslag se: 

,.219. Ondanks hierdie bewe
rings e n departementele onder
vinding en ondanks die fcit dat 
daar inge~>tem word dat ern
stige wanpraktyke belet moet 
word, vocl dif' Rand egter nog 
dat daar tc veel klem gele is 
op die bloot beperkende prose~> 

oorweeg moct word. Dit wil 
my as buitestaandcr, egter voor
kom asof ten opsigte van bier
die saak dicselfde fout as i.v.m. 
veebeperking gemaak is: ons 
sock die steun va n die massa. 
terwyl belanghebbendes by die 
saak eintlik 'n mind<•rheid is of 
bchoort te wees. AI ons propa
ganda in hierdie vf'rband gaan 
uit van die standpunt dat, om
dat die naturelle tocvallig 
grondbesitters is, almal van 
hullc goeie landboumt•todes ge
leer moet word. Die nugtere 
feit- al sou dit selfs korrek wees 
om te se dat individuele af-

Hierdie Sabra-lesing 
word by O.B.-lede aan
beveel as 'n studiestuk, 
daa r dit die beleidsrig
ting vertolk waarvoor 
ook <lie Ossewabrand
wag staan. 

van vcevermindering, asof dit 

1 

wykinge van die massa selde 
die volslae oplossing van re- by die Bantoe voorkom- is dat 
serwe-rehubilitas ie . is: Bepe~k dit geen goeie beleid is nic om 
vee al te seker , mdten nodig, van die standpunt uit te gaan 
dog slegs indien ander posi- dat allC' naturelle goeie land
tiewer maatreels ook aanvaar bouers is, net so min as wat 
word. By enige plan vir vee- dit in ons gemeenskap die ge
verbetering moet die fcit in ge- val is. Vir my kom <lit \'Oor 
dagte gehou word dat dit ~le~s a!.of dit> f'l'rste s tap wut gedoen 
deel van 'n skema is om vu n moet ,, 0 rd, is om 'n vee! groter 
beter !ewe vir die mense voo~- ver~>keidenhf'id yan ekonomie'>e 
siening te maak. Tot dusver IS be<lr~ wighede in die nature lie" 
das.r nie veel getrag om sulke gebiede in te stel, en dat ons 
positiewe stappe te d~en om propaganda in verband met 
voorsiening te maak vtr alter- betcr Jandboumetodes e.d.m. 
natiewe gelecnthedc ~ir beleg- vrugtcloos sal bly, as die Jan~
ging of 'n lewensverdtcnste, om bou per slot van sake nog dtc 
'n wcrklike aansporing tc ver- enigste ckonomicse bedrywig
skaf om verbeterlngs in te voer held ter beskikking van die 
en om werklike sekerheid van naturelle is, want dan verplig 
grondbesit en 'n gelecntheid om dit elkc nature!, of hy aanleg 
'n voltydse bestaan uit die grond daarvoor he t of nfe, om 'n land
tc maak, te verskaf vir diegcne bouer te word of te bly. 
wat werklik begccr om dit te 
docn nie." 

(2) VERA.."'DERING IN 
GRO:l\'DBEWERKINGS-

1\IETODES 

Hocwel 'n betreklike mate van 
sukscs reeds bereik is, sal vccl 
mcer en meer ingrypendc stappe 

STR00)f ~.\ STEDE 

Die instelling van 'n groter 
verskeidenhcid van ekonomiese 
bedrywighcde in en om dorpies 
soos later voorgestcl, sal in die 
cerste plek daartoe lei dat die 
naturelle wat gcen grond het 
nie, feitlik onmiddcllik bulle in 

Volksbeweging En 
Party 

,En langsanferband bet bulle tot die ontwaking gekom 
dat indien bulle 'n mate van ondersteuning wil verkry, dan 
is dit baie noodsaaklik dat bulle 'n soort beleid formuleer ... 
In die verlede bet bulle nooit 'n beleid gebad nie, en nou sou 
bulle ' n beleid kry wat bulle voor die kiesers van on., land 
sou U). Daar is gemeen dat toe bierclie reeks gemeenplase 
gepubliseer is dat die kiesers na bulle sou toestroom." 

In hierdic ietwat oordrewe 
stelling van die Minister van 
Arbeid aan die adres van die 
Vercnigde Party, Ie opgesluit 'n 
kernverskil tussen 'n 1 Volksbe
weging en 'n Party. 

minstens twee partye mo<>t wecs 
wat met mekaar oorlog voer oor 
die rcgeringskussings as prys. 
So 'n party begin dan te sock 
na moontlike behoeftes van die 
volk wat hy in 'n .,program van 
beginsels" of ,.beleidsverklaring" 
nan die volk kan voorhou in die 
hoop dat die volk .,na hom sal 
tocstroom". 

die dorpie sal kom vestig, ge
volg later deur ander wat geen 
aanlcg of bclangstelling vir die 
boerdery het nie. Ek is daar 
oortuig van dat as in bierd ie 
naturelledorpies maar net n uas
tenby die'>elfd(' ckonomiese ge
Ieenthede en geriewe beskikbaar 
gestel a s wat in sted elike 
naturellt>lokusics a an get ref 
word, dil' beweging daatheen 
net 1.0 sterk sal wees as die 
stadwaartse trek van die natu
re! van die afgelope twintig 
jaar. Op hierdie wysc sal 'n 
sifting tussen landbou- en ander 
werkers miskien betreklik 
gou tot stand kan kom, 
en dit sou selfs moontlik 
op verskillcnde wyses ver
haas kan word. Die beweging 
van naturellc na hul eie dorpies 
in die naturcllegcbicdc sou ver
der meebring dat ons voorlig
ting i.v.m. betcr landboumetodes 
meer en mccr tocgespits kan 
word slegs op dicgene wat wcrk
lik met die landbou bcsig is. 

Dit beboort duidclik te wees 
dat die eintlikc probleem in die 
ou naturellegebiede bestaan. 
Met die nodige toeslg en beheer 
bchoort die Trust te voorkom 
dat in die gebiede wat kragtens 
die 1936-wetgewing aangckoop 
word, soortgclyke toestand~ ont
staan. Daar kan die kcuring 
dus maklik en sondcr wrywing 
plaasvind. 

GE:\fEENSKAPS
BESIT 

In nou verband hiermcc staan 
natuurlik die probleem van 
grondtoekenning. Die ou tradi
sionele kommunestclscl van 
grondbcsit van die Bantoc hct 
veel in hom wat werklik mooi 
en wetenskaplik interessant is; 
dit wil egter voorkom asof bier
die stelscl, altans in sy tradisio
ncle vorm, beslis in die wcg 
staan van die uitlewin,g van 'n 
indivlducle ondernemingsgecs 
onder die naturelle en die groot
skaalsc landboukundige ont
wikkeling van die naturellegc
biedc aan bandc Hi. Die stelsel 
van \· r;ye eiendomsreg in \Ves
ter"E! '>in sal natuurlik 'n nog 
g roter eu wel tot stand bring, 
maur d it is noodsaaklik dat 'n 
grondbf''litstelsel ingevoer word 
wat 'n veel groter mate van vry
heid-in clle verhouding tot sy 
gemeenskap-aan die indivi
duele grondbe'!itter sal Iaat. 

Dit lyk verdcr ook noodsaak
lik dat daar in besondere ge
valle beelwat mcer grond aan 
individuele naturellc gegee moet 
word as die gebruiklike vier of 
vyf morge. Hocwel 'n mens 
nie graag die ontstaan van 'n 
kapitalisticse grondbesitters
klas wil aanmocdig .{lie- -ek dink 
ook nie dat die vrees daarvoor 
heeltemal gercgverdig is nie
moet egter van die standpunt 
uitgegaan' word dat die natu
relle wat spesiale aanleg in 
hierdie rigting toon, spesiale be
gunstiging moct ontvang. Dlt 
mag, en sal waarskynlik, 'n natu
relle-werkgewersklas tot stand 
bring, 'n ontwikk<'ling wat, in-

Enige volksbeweging kom tot 
stand as uiting van die volk 
ten opsigte van een of meer be
hoeftcs. Die behOf'fte bestaan 
eers en dan sk~>p die ,·olk ' 'ir 
hom 'n middel, n l. dit' volksbe
weging, om 'IY behoefte te be
nedig. Dit was byvoorbeeld die 
geval met die Reddingsdaadbond 
op ekonomiesc en die Ossewa
brandwag op politieke gebied. 

Die vol~<,~weging kor~ <,pon-~ ~~C: ~f:rs~:rk~!~er ui~:~;~n! 
taan op urt die volk met n tnuk d . 11 •gt t I wor m a e ops1 e c vcrwc -
d eur die voll{ ann hom opgedra. k '. om ts. 

Heeltemal anders is dit in 
die geval van 'n party. Die 
Britse partystelsel cis dat daar 

'n Party daarent~>en, bestaan 
eers Io.s van die volk f'n dan SAA:\ISPAN 
gaan hy na ,die \Olk daarbuite" Die Bantoe se maatskaplike 
met 'n IM>Ieidsverklaring in die struktuur is op 'n kommunale 
hoop dat ,die volk daarbuitf'" grondslag gebou met uitgebreide 
, na hom 11al toestroom". <Vcrvolg op bladsy 5 kolom 4) 

, Demokrasie' Vir 
Rooi Spioene 'n 

Kruiwa 
,Terwyl ek deelgeneem bet aan die Sowjet-spioenasie

ring i.n Kanada h et ek my soms verbaas oor die mate van 
sukses wat ons agente bebaal het deur voile gebruik te 
maak van die ,vrybede" in 'n demokratiese land," skryf 
Igor Gouzenko in sy ontbullende hoek in verband met Rus
siese ondergrondse bedrywigbede in Kanada. ,Fred Rose, 
wie se loopbaan as 'n Russiese spioen gefnuik is deur sy 
<lerde tronktermyn, is 'n goeie voorbeeld.'' 

Die skrywer verklaar dat indien dit nie was dat by 
gaan klap bet nie, sou Fred Rose in a llewaarskynlikheid nog 
steeds ,tossen die wetmakers van Kanada gesit en staats
geheime aan die Sowjet-Unie verklap bet", in plaas van 'n 
vonnis van ses jaar in die tronk uit te dien. 

,Die verkiesing van 'n man 
soos Rose, is tot 'n sekere mate 
' n pluimpie vir die demokrasie. 
l\faar dit is vir my onverstaan
baar dat burgers van 'n land 
soo<J Kanada so verlei knn word 
dat bulle so ' n man tot twee
k eer toe kan kies as lid van 
die pnrlement." 

Fred Rose, wat in Pole ge
bore is as Fred Rosenberg, hct 
in 1926 Kanadese burgcrskap 
verkry, maar binne drie jaar 
hct hy sekretaris geword van 
die Jong Kommuniste-verbond, 
en hct in daardie hoedanighcid 
na Moskou gegas.n vir spesiale 
opleiding. In 1927 het sy dccg
like opleiding meegebring dat 
by tot die geledere van die 
Kommunistiese Party van Ka
nada verwelkom is. In 1929 is 
hy aangestel as lid van die hoof
bestuur van die Kommunistiese 
Party, en is kort daarna tot 'n 
maand tronkstraf veroordecl op 
aanklag van wangedrag. 

RUSLAND ALLES 

Met die uitbrcek van die oor
log bet Rose hom teen die oor
log beywer, maar sodra RusJand 
tot die oorlog toegctree het, het 
by sy m ening dat dit 'n ,on
regverdige oorlog" Is, laat vaar. 
,Selfs toe sy geboorteland in 
1939 binnegevaJ is, bet h y ge
weicr om Kanad a se deelname 
aa.n die oorlog ter bevryding 
van Pole goed te keur. ~laar 

toe Rusland binnegevai word, 
was dit ' n ander sank." 

,Dit hct ons verstand te bowe 
gegaan in die Russiese gesant-. 
skap hoe die kiescrs ooit 'n man 
soos Rose in 1943 tot die parlc
ment kon verkies, en hom daar
na in 1945 herkics het. i\laar 
Zabotin (hoof van die spioena
s ie-organisasie) het hom ver
heug daarin dat by een van sy 
bekwaamste spioene in so 'n 
strategiese posisie gekry bet." 

Een van die bale geheime 
dokumente wat de ur middei van 

MS 4029 

Fred Rose in Russicse hande ge
val bet, was ' n versing van 'n 
geheime bitting van die Kana
dese parlemcnt in 19!4. As 'n 
parlementslid was Rose tot bier
die gchei~e sitting toegelaat! 
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BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 1 MAART 1950 

fAJUJ!ll' 'YIB OEKLA8SU'ISEEBDE ADVJ:BTENSU:S: 
Bwaboudellke Kennll~s: 

(Verlowlng, huwetlk, geboorte, lterfgeval, In memoriam, gelukwenelng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plasing. Voorultbetaalbaar. VIr 
berllallng1 ~ p1t.. afslag. 

Balldelaa4nrtenJIIea: 

Eerete plulng, :30. per woord. VIr herhaUngs 2~ pet. afelag. 
lntek~d op .,Die O.B." (veniQ'D wN-kllb): 12/8 p~r Jaar of 8/3 per 

II maande. Voorultbetaalllaar. Stuur advertenelegeld, belteiiiJl&l, en lntekenceld 
na VOOBSLA.O IEDMS.> BPK., Poabue 1411, Kaapetad. • 

GEBOORTE I liEUBELS 
J\lEUBELS.- Beter meubels teen 

AAn DlJU', ~n mtv. t'anle ~h~man, biUiker pryae Babawaent11es stool· 
Leeehst:raat, \\lnbu11r, 'n fris O.B.- karretJies, drlewlele llnoleums' tapyte 
aeun op 6 r'ebruarle. Naas die H~r ens., ook altyd tn' voorraad.' Gee~ 
oos hartellke dank aao dokter, Ollhter Katalogue. Meld waarin u belang1tel. 
en verpleeg~~tere. -VISSER-:IIEU6ELS, Langetraat 291, 

1/3/lB Kaapstad. 3/12/11 -----------------------
IN MEI\IORIAM 

:lluhteld Gertrulda Anna .\Ioria 
Prlrulloo.-\Veer 'n Jaar Is verby. Ons 
dink terug .. n die onvergeetHke dag 
1 Ma.art 194:'> toe wreed van on1 weto;
geruk Ia deur die dood, ons llewe 
moeder. Die wood bly rou deur die 
Jare. 

Ben en E8ther P rlnsloo, Kimberley. 
1/3/1B 

OESERTIFISEERDE AUSTRA
LIESE BRUIN lJIESAAD 

Vlr atJewerlng elnde llilaart 121 G per 
pond, pOIVty, K.M.B. Of K.B.A. 
Voorrade beperk, bestel dadelik van 
Premlel'!l, Pk. Sdloeman1hoek, Dlllt. 
Oudtshoorn. 1:1/2/TK. 

UIESAAD: Goewermenti·GeaerU!I-
•eerde Saael 1949/50-oeo. Vroel! Kae.pse 
Plat, Au.otralleee Bruin, Silwer King, 
Kaapae Stroolkleur, en Copper King 
Uleu.ad teen 'i/- per lb. Greenfeast 
l!laaderte !6 lOs. per 200 lb. sak. 
Chantenay Wortel, Detroit en Ec!pUese 
Plat Beet 6&6 per lb. Skryf aan o"" 
vir 'n volleellge pryslyl VMI groente
oaad en plaassade. Kanco Saadkwekers, 
Po1bu1 101, OUdtshoorn, 1/2/TK. 

OR\:SIIARE, skllfere, ou voorkoms, 
onnodlg. Oortutg u 1elf deur ORYS
HAABWONDER die Jongate kuns
matlce wereldwonder, haar en kopvel 
voedlngamlddel te gebrulk. akadeloos, 
kleuntofvry, :S/- per bottel, geld met 
beltelllng.-Boere~neesmlddels, Posbue 
4272, Johannesburg. D/1/9/49 

MEDISYNE 
OESONDHEID Is u regmatlge erfe· 

nil, oortulg u self deur ona bebande· 
llnga te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, skryf, lnllgtlng grallll, Boere
p oeeamlddete, Poebua 4272, Johannes· 
burg. B/1/9/49 

Dlllsende Is reeds van bulle kwalo 
bevry. Talle vlnd daagllks bae.t. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryf dadellk, 
raadpleeg Die Boere•·rou, Bus 75~9. 
Johannesburg. 

(Nr. 3) 1/9(4'i 

MARK AGENTE 
Kamerade! Aandl'« I 
Stuur al u produkte aan u. S. Bel-

11n&an, Ma r k A~eente, Ultenha~~:e. Tete
cr&fleee adre<1: ,.Blank S.A.'' Foon 
1063. Ae Julie die dorp besoek kom 
guela 'n bletjlt. DlenowUig. 

21/t/Tlt 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo-lngenleure, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en heretel Radio's en Elektrleee 
Toestelle. Gereglltreerde Elektrllltelta
aannemers. Foon 9-8i 35 

Vir aile Radio en aoder elektrle•e 
herstelwerk, R. Ra•eber, Blrd\tr . 1!3, 
Stellenbos.h. t'oon 1092. 

28/ZK 

SOUT 
SOOT vir daelellke aflewerlng In 

goele sakke. BrMldwagte, om 'n 
eerllke bestaan tt maak vra ek u 
vrlendellke ondereteunlng deur van my 
sout te butel. Spulale Al 80/-; 
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheld gewaarborg. Adrea: 
Komdte. !\l ev. Martie \'enter , Possak 
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

19/l/TK 

Nuwe 1eleoen sout In aterk aakke 
as volc:-

Spe•lale eneeuwlt 80/- per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 SO/- per ton. 
Wit No 3 SO/- per ton. 

Sneeuwlt tyn tafel- en botter10ut per 
200 pd. 10/-; 100 pd. ~/-: ~0 pd. 2/6. 
Vry gelaal soutwerke vtr tevredenheld 
en dad~ltke anewertng, pro beer:-
M. l''ourle, Veldkomet, P /Sak No. x4, 
Arbeldaloon, Bloemfontein. 

PLAAS TE KOOP 
Ruatenburr Dl8trtlt. Tabak- en 

kortna-plaas. 32 Myl van Ruetenburg 
en 10 my! vanaf Koster. Groot 220 
morge. Ongeveer 10 morge onder 
permanente water. Meer grond kan 
onder besproeiing gebrtng word. 

Woonhula 7 vertrekke, nuwe woon
hule onvoltooid. Dubbelverdiepplng 
tabakekuur va·n sink, klaskamer, droog
oond, rondawel en hOt'nderhuls. 

Oereelde spoorweg en akool bus
dlenate. 

Prye !3,800 ,.·aarvan !2,000 op eerste 
verband teen dleeelfdt rentekoers u 
landbank. Skrywe aan: L. S. Buys, 
Amajuba, P k . Charlestown, Natal. 

15/2/3B 

VRUGTEBOME 
Kldnberg KwekeJT bled aoe.n: 
Royal Appclkooebome op Prulmwortel. 
Beluda Appelkooabome op Pruim- en 

Perekewortel, 
D' Agen, Suiker prulmedante op 

prulmwortel, 
Kakamas (Colina) taalptt op perske-

wotel. ' 
Sterk gesonde bome gewaarborg. 
Tree In verblndlng, Bus 16, I'CNI 

Urei'rlvler. 
22/2/0B 

So Word Regeer 
Britse Model 

V e rlede week het ' n b ejaarde dame van d i(' 
platteland, wat ·u ha t·t stogtelike onder ste uner van 
een van die p artye is, ' n hesoek aan d ie parlement 

Vol gens 
Parlementere 

Skouspel 
Skok Dame 

gebring. Oit was ' n paar minute n adat die aand~iuing 'n aatn:ang gen('t'm 
h et . Haar OP h et g re tig oor die sitt>lekke hie ronder gekam in die hoop 
0111 b ekende voormannc op hul p ostf': te sien . Voor h aar lwt 'n i\lini~tcr 
lankuit op sy bank gele m et sy voetc omhoog op die anderkantse arm 11-iOil· 

der die minste aandag aan wat o m hom aangaau. 'n Hukkie later hf't 
hy en ' n ande r ,aghar t' lid" ' n hm·de gesprek m et m ekaar gevoer - nog 
steeds in lcende posisie . Van d ie veertig !-titplekke wat haar oog he~tr)k 
b et , was n et sewentie n gevul - d ie r es h t-t vcrlate gestaan. Een van· die 
agterbanker s was verdiep in ' n tyd~krif. By tyt- h et die on derlinge gt-~d
skappt- in die uitgedunde garde so luid opgeklink dat die spreker nou· 
liks gehoor kon word. Dit het gt-gcld vi r alhei k ante van die Huis. Hi('rdic 
dame is tien min utf' la ter weer daar n it - ontuugter t-n telcurgestel. Sy 
be t self s verwag da t al d ie I ed t- waa r dig gekleed sou wee~! 

.,Dis gcldmors! Die verslae in 1 Die Minister van Arbeid: Ek spraak gemaak het nie, 'n reeks 
die kocrante gee heeltcmal 'n se dat tot Oktober 1949 was hul gemcenplasc, die herhaling van 
ander indruk," was haar opmer- enigste kenmerk hul volkome 'n klomp bcloftes wat in vorige 
king. gebrck aan 'n opbouende bcleid. jare gemaak is en wat nooit ten 

.,Ja, dit is juis hul bedocling, I Agb. ledc hocf maar net terug uitvoer gebring is nie; is dit die 
maar u moet Hansard lees as te dink aan die afgelopc sitting groot opsienbarende V<'rklaring 
u prcsies wil weet wat in die vlln die parlement. Tydcns die wat die groot Ieier gemaak het? 
parlement aangaan," het haar debat oor finansies, tydens elke Nou ja, genadiglik hct hul koe
metgcsel verduidelik. ekonomicse debat, het ons hier- rante dit as 'n hcrverklaring 

Hicronder volg nog 'n kykie die toncel gehad dat 'n elk en 'n van hul beleid beskryf. Ek sou 
in die parlement, soos opgeteken ieder lid aan daardic kant van baic ccrder dit as uitcrs !lou 
in Hansard No. 1 kol. 188: die Raad sy eie beleid vcrkondig grap (damb squib) beskryf het. 

Die Minister van Arbeid: Laat het en gewoonlik was die beleid Mnr. \Varing: Dit is nic eens 
my kortliks hul rekord as 'n wat dcur hom verkondig is teen- snaaks nic. 
Opposisie behandel. Sedert Mei strydig met die bcleid wat deur Die Minister van Arbcid: Dit 
1949 was een van hul vernaam- andcr lede aan daardie kant was die beleid waarvolgens hulle 
stc kenmerke hul volkome ge- van die Raad geskets is. die land sou regeer as en wan
brek aan opbouende beleid. Toe Mnr. Barlow: Dit toon hoe nccr hulle, indien ooit, weer aan 
die lede aan die kant van die slim ons is. die bewind kom. Dit is waarop 
Raad hulle gevra het wat hul l Die Minister. v~n Arbeid:. Ek di<' hele beleid van die Verenigde 
beleid is, het die agb. lid vir stem saam; d1t IS slcgs u•ters Party neerkom. 
Alberton baie verontwaardig slim mense wat dit kan doen. Mnr. Barlow: Dit is u dood-
gcse: .,Waarom moet ons !l.<ln Maar gedurende die afgelope ag- vonnis. 
julie se wat ons bcleld is?" Maar ticn maande het hulle in een Die Minister van Arbeid: Dit 
toe hy verklaar het dat hy ge- saak uitgeblink, en dit is in die bcvat sewe punte. 
wcier bet om aan ons land en ncgatiewe en afbrekende kritiek Mnr. Barlow: IA'<'S hulle voor. 
Raad te vertel wat hul beleid is, en hul opponente sleg te se en Die Minister van Arbeid: Daar 
hct hy vergeet dat daar slegs tc beskinder. Maar, mnr. die is gcmeen toe hicrdic reeks ge
kort gelede 'n uitcrs patetiese po- Speaker. eindelik het daardie meenplase gepublisecr is dat die 
ging aangewend is om 'n soort agb .. lede besef dat 'n negatiewc I kiesers na hulle sou toestroom. 
beleid vir die Opposisie te for- bcle~d en bloot dcur hul oppo- Mnr. S. J. 1\!. Steyn: Hullc 
muleer. ncnte sleg te se vir hul baie min I het. · 

Mnr. Barlow: Ons sal ons be- ondersteuning gcwen het, en Die Minister van Arbeid: En 
Jeid aan u gee wanneer ons weer langsamerhand hct hulle tot die hulle sou weer aan bewind kom. 
aan bewind is. ontwaking gckom dat indi<'n Tot sover Hansard. 

Mnr. Tighy: Dit is wat Louw hulle 'n mate van ondersteuning 
altyd gese het. wil vcrkry, indicn hulle van plan Let op die kenmerkende 

was om rond tc krap vir onder- dra:d gang van nile toesprake in 
steuning, dan is dit baie nood- d ie parlement. Dit is eie aan 
saaklik dat hullc 'n soort beleid die onwerklike atmosfeer van 
formulcer. Aldus, mnr. die die H uis waar :\Iinisters op hul 
Speaker, het ann die begin van rug Iii en ginnegaap oor wat 'n 

Versoek a an ons Lesers November die wekroep aan al ,opposis ie" se beleitl is of nie is 
die goeic en getroue uitgegaan n ie,. t~rwyl 'n ~oderne. wert•hl 
dat bulle hul na Pretoria moes bestg IS om met n gedrms verby 
haas. Die Leier sou 'n opsien- j te rol. H.ierdi.e krui~m-re-g~ring
barendc aankondiging doen. Die stelsel m t ~': Bnt~e mttldc,l
Leier sou Suid-Afrika en die eeue moe-t <hcn as rmddel om n 
wereld van die Verenigde Party volk te red in 'n tyd wnnne-t>r 
se beleid vcrtel. Dae lank voor magtige ryke in d ie kort bestek 

Ons vra hiermee die m edewerking van elke Ieser van Die O.B. Die 
medewerking van elke m an , vrou en kind. J a, ook u m edewerking! 

Daar is nog h onderde huisgesinne in Suid-AfFika wat g raag elke week 
Die O.B. sal wil ontvang. 

Wie is bulle? 
Almal wa t Republikeine is. 
Almal wat n a ware Volkseenheid strewe. 

daardie bclangrike gcbcurtcnis van twaalf jaar opkom t>n 'er
is ons deur kocrante met banicr- d wyn ! 
opskrifte onthaal op hierdie 
groot tocspraak wat die groot 

Almal wat wil help 0111 d r ingende staatkundige, ekonomiese en 111aat· Ieier op 9 November sou maak 
EKONOMIESE 

VOLKSKONGRES 
~Skaplike h ervorm ings 
teweeg te bring. 

Trouens, almal wat 
8aam wil marsjeer na 
die b estemming van die 
Afrikan ervolk. 

Sal u nie as skakel 
dien tussen bulle en 
Die O.B. nie? 

Wat moet u doen ? 
Knip m eegaande in

tekenvorm nit. V ul die 
nuwe intek enaar se 
naam en adres daarop 
in. Kollekteer 12 / 6 
van hom of haar. Pos 
intekenvorm en geld 
aau Die Sekr etar is, 
Voorslag ( Edms. ) Bpk., 
Posbus 14 11, K aap stad . 
En die nuwe iutekenaar 
sal die blad vir een jaar 
ontvang. 

Sal u asseblief . u 
• medewerking verleen? 

N eem a~seblie/ my naam op a.s intekenaar op 11Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Hierby ingeslttit vind u die bedrag van .................... . 

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

<Naam en Adres in Blokletters) 

•. 
. POSADRES ................................... .................... .. 

Handtekening. 

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

Voeg assebllef Kommissle by plattelandse tjeks. 

- 'n tocspraak van nasionale 
belang. Hy sou 'n vcrldaring 
doen wat Suid-Afrika sc nasio
nalismc tot in sy diepstt' diepte 

I sou skud, 'n verklaring wat 'n Twcede ekonomiese volks
waarskynlik die Regcring tot 'n ~ongr<'s sal ge~urende Oktober 
val sou bring. Op 9 November I m Blocmfontem gehou word 
het die goeie en getroue in Pre- waar onder meer vcrslag gcdocn 
toria byeengekom om na die sal word van die ekonomiese 
Leier te !ulster. Suid·Afrika, prcstasics wat gevolg het op die 
mnr. die Speaker, het met inge- eerste ckonomiese volkskongres 
houe adem op daardic verklaring van 1939. Daar sal ook opnuut 
gewag, en nie slcgs Suid-Afrika weer 'n blik in die tockoms ge
nic, maar die hele wercld. Per werp en die nodige bcsieling ge
slot van rekening was dit die gee word vir verdcrc stappe op 
wereldstaatsman wat sou praat. hierdic pad. 
Hy sou die nuwe beleid va~ die 
Vcrcnigde Party vcrduldelik. I n 
die verlcde het hullc nooit 'n 
belcid gehad nie en nou sou 
hulle 'n beleid kry wat hulle 
voor die kiesers van ons land 
kan le. Die Ieier hct op 9 No
vember gepraat. Daardie agter
middag was al hul nuusblaaie 
uitverkoop, en die volk van 
Suid-Afrika het op inligting 
aangedring. \Vat het die groot 
Ieier gese? En toe, mnr. die 
Speaker, het hulle die toespraak 
gclees. Hulle hct hom gelees, 
hulle het hom weer gl)lees en 
toe nog 'n keer. Hulle het ges~: 
.,Dit kon tog nic die groot Ieier 

Tafelronde Met 
lndiers 

Die konferensie tussen Indier
afgcvaardigdes C'n die Suid
Afrikaanse rcgcring wat voor
vcrledc week in Kaapstad gehou 
is, het aanbevecl dat daar 'n 
tafelronde gehou moct word tus
die drie state in verband met 
die Indier-vraagstuk in die Unie. 

Baie dankie. ,""'iC~>.-.IY""'l''l...-':;i)"'iib.,.IJ""'l''l.....!:~~""'ib.,.IJ""'i'l:~"P-~,!JJ'"'U~.,_~.!J>""il:..:::!,.....:l:l• gewees het wat hierdie toe-

Oor die pick en tyd waarop 
die samesprekings gevoer moet 
word, moet nog dcur die onder
skeie regerings besluit word. 

OF~ 
Die pligt 

kan in drie 
Eersten 

sy bcvclv 
T\veedc 

geskiktcs 
La as ten 

Om plig 
sier te vcr 
onthou: :C 
en gehoorsa 
oor hom bl 
aan sy per 
aan sy rnll 
hom nic om 
nie, maar ( 
my gcnoo1 
houding In 

Gestcl b 
boer offisi 
omdat u dil 
ons sank bl 
baar? Nee, 
m~ar daard 
vir sy vcran 
boet. Het 
daardie of 
vocr, dan v 
die Jc(lr val 
as sulks s1 
kode van 
Boerejcug. 

Or 

1 Dee! van 
2 Niks. 
3 'n Voorge 
4 Amper, r 

tiende . nie 

6 Die gert:U\: 
bou. 

6 Wat die< 
tenare " 1 

7 Die Stille 
Fagan). 

9 Origc. 
11 Noodsaak 
12 Kics .•. 
13 Ons Jeu1 
14 Offisicrsr1 
15 Soort vya 
16 Lid van ( 
19 GC'lykc. 
20 Ons sit 

koffcrs. 
23 Sintuic. 
25 'n Spinnel 
26 Nic diesel 
29 Hy vorm 
33 Van gesla 

k<'crd>. 
35 Baie men 
37 Oud 
39 Elsabe .. 
40 Volksverh 
43 Tydperk. 
44 Hondcrd 
46 Gcduldig. 



.... 
:ere 
!I 
ne 
geneem 
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r1n son
lter het 
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rbeid: En 
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OFFISIER, WAT IS u PLIG? 
Die pligte van cnige offisier Beskcrm u offisiere teenor u 

kan in drie groepe verdeel word: ondergeskiktes sowel as tccnoor 
Eerstens is sy plig teenoor u kollegas. Indien u hoor dat 

sy bevelvoerende offisier. 'n offisier ondermynend gekri-
Twecdcns teenor sy onder- tiseer word, is dit u plig om 

geskiktes en hulle te berispe of die saak by 
Laastens teenoor homself. hoer gesag aan te kla. Versuim 

Om plig tecnoor 'n hoer offi- u dit, is u ook aandadig en as 
sier te verstaan moet u altyd sodanig strafbaar. 
onthou: Die lojaliteit, rcspek Wees altyd lojaal. Dikwels 
en gehoorsaamheid wat ek teen- on£vang u 'n bevel waarmee u 
oor hom betoon, bctoon ek nie persoonlik nie saamstem nie. 
aan sy persoon nie, maar wei Indien u nou daardie bevel op 
aan sy rang. Ek gehoorsaam halfhartige wyse gaan oordra 
hom nie omdat ek van hom hou of met 'n glimlag of 'n gebaar 
nie, maar omdat sy hoer rang te kenne gee dat wat u nouwel 
my genoodsaak om hierdie van so 'n bevel dink, dan is u 
houding in te neem. nie lojaal tcenoor u offisier en 

Gcstel byvoorbeeld dat u teenoor u beweging, waarvan u 
hoer offisicr u 'n bevel gee en 'n ampsdraer is, nie. Dit is 
omdat u dit uitgevoer het, word nie vir u om te oordeel of die 
ons saak benadeel. Is u straf- bevel reg of verkeerd is nie. 
baar? Nee, u het u plig gedoen, Dra dit so oor dat dit by u 
maar daardie hocr offisier sal juniors nie die minste twyfel 
vir sy vcrantwoordelikheid moet laat of dit uitgevoer moet word 
boet. Het. u e,gter geweier om of nie. 
daardie of enige bevel uit te Onthou altyd dat die Afri
voer, dan was u 'n muiter in kanervolk sy knegskap aan 
die leer van die Boerevolk en dwarstrekkery, skinderpraatjies 
as sulks strafbaar onder die en dislojaliteit te wyte het. 
kode van dissiplinc van die Ons, die jeug, moet daardie 
Boerejcug. kanker uit ons volksiel roei! 

Ons Blokkiesraaisel 

AF: 
1 Dec! van 'n masjien. 
2 Niks. 
3 'n Voorgevoel. 
4 Amper, maar nog nic die 

ticndc nie. 

6 Die geraamte is daaru1t opge
bou. 

6 Wat die O.B. vir Staatsamp
tenare was. 

7 Die Stille .... (deur H. A. 
Fagan). 

9 Orige. 
11 Noodsaaklik vir visvan,g. 
12 Kies .... 
13 Ons Jeugleier. 
14 Offisiersrang. 
15 Soort vye. 
16 Lid van Godsdienstige sekte. 
19 Gelyke. 
20 Ons sit dit aan pakkies en 

koffcrs. 
23 Sintuie. 
2~ 'n Spinnekop met minstens 8. 
26 Nie dieselfde nie. 
29 Hy vorm borne na sy wil. 
33 Van geslag tot geslag (omge-

keerd). 
35 Baie mense. 
37 Oud. 
39 Elsabe .... 
40 Volksverhuising. • 
43 Tydperk. 
44 Honderd jaar. 
46 Geduldig. 

1 Offisierskenteken. 
8 Vir hoe offisiere word dit 

opgestel. 
10 Filologie. 
12 Verhoed. 
13 Ons K.G. 
15 Asseblief. 
17 Neem aan. 
18 Ons Volkshelde kom dit toe. 
19 Gelofte (meervoud). 
21 <aan)spoor. 
22 Stil van geaardheid. 
24 Insek. 
26 'n Kunstenaar-hy is die per

soon van wie die gedagte uit
gegaan het om die Boere
jeug te stig. 

27 Ras, bckend vir sy humo.rsin. 
28 'n Jaar word daarin opgedeel. 
30 Wyse waarop honde hulle 

sere dokter. 
31 Mes. 
32 Helder of . . 
34 Volop in kouc streke. 
36 Speelding. 
38 Eienaardige. 
41 Die byvoeglike naamwoord 

van 27. 
42 Hullc tuiste is Rusland. 
45 Ons noem hulle ,die skepe 

van die Wocstyn." 
47 Uitstof. 

Antw. verskyn in aanstaimde 
week se uitgawe. Laat ons 
weet hoeveel julie reggekry het. 

Verlore Goedere 
Onderstaande goedere het 

verlore geraak op die Monu
mentlaertrek. Indien enige per
soon inligting daaromtrcnt kan 
verskaf, sal ons dit op prys 
stel as hy/sy onmiddellik met 
Boerejeughoofkwartier, Posbus 
3471, Kaapstad, in verbinding 
sal tree. 

1 Grys romp met 'n ritsluiter 
en 'n vaal knopie. 

1 Wit bloese met grocn 
strepies en knopies. · Daar is 
ook 'n sakkie op die regter
kant van die bloesc. 

,1 Rol beddegoed, gemerk mej. 
R. Kilian, Glenhurstweg, Tier
vlei, OF mej. R. Kilian, Kaap
stad. Die kombers , buite-om 
is vaalkleuri,g en binne tussen 
die komberse was ook 'n paar 
damesskoene. 

Ook hct daar blykbaar fout 
gekom by die kookpotte. Boere
jeug-depot, Gebied A, het 10 
potte na die laertrek gestuur 
en het maar nege daarvan weer 
terugontvang. Twee van hierdie 
nege potte moes egter Trans
vaal-toe gegaan het. Boere
jeug-depot makeer dus DRIE 
potte. Sal die afdelings wat 
potte saamgcbring het tog asse
blief net nagaan of hierdie potte 
nic by hulle is nie? 

Indien daar enigiemand is 
wat nog goed verloor het, laat 
ons tog asseblief dadelik weet, 
sodat ons die vcrlorc-goed-sakie 
so gou as moontlik kan af
handcl. 

VERJAARDAG
.KETTING 

MAART 

2 Francis du Toit, Loxton. 
Johann!l Marais, Loxton. 
Helena Nieuwoudt, Vryburg. 
Maria Erasmus, Cullinan, 

Tv!. 
Nico Bonthuys, Bloemfontein. 

3 Johan Kirsten, Wellington. 
Elaine van der Spuy, Paarl. 
Adelina de Freitas, Wolhuter, 

Johannesburg. 
Johannes Smit, Bosbokrand, 

Tv!. 
Jacobus Bezuidenhout, Pre

toria. 

4 Sarie Roos, Wellington. 
Aletta Erasmus, Boshoek, 

Tv!. 
Susanna Koen, Frankfort. 

5 Michie! Luttig, Paarl. 
Willem Laubscher, Stellen

bosch. 
Maria le Roux, Frankfort. 

6 Elmine Roux, Paarl. 
Helena Snyman, Kwaggafon

tein, Tv!. 

7 Jan Vorster, Loxton. 
8 Kosie Siebrits, Franschhoek. 

Lettie Welthagen, Mooinooi, 
Tv!. 

PRETORIA VIE.R 
VRYHE.IDSDAG 
Pretoria se Ossewabrandwag 

vier Vryheidsdag op Sater<lag, 4 
1\laart, te Klipkoppies. Adv. 
John Vorster sal optree as die 
hoofspreker. Verversings' sal 
aangebied word, en almal is 
welkom. 

• 
O.B.-Voorspelling 

Bevestig 
,Wanneer die Verenigde Party weer aan bewind kom, 

sal by 'n groot hoeveelheid reorganisasie- en opruimingswerk 
te verrig he", bet mnr. F. C. Sturrock verlede week gedreig 
in 'n toespraak oor die uittrede van mnr. 1\larshall Clark as 
hoofbestuurder van die Spoorwee. 

Hierdie uitlating of dreige
ment dui aan dat Die O.B. se 
voorspelling dat die partypoli
tiek die terrein van die staats
diens nou ook verower bet, heel
temal gegrond blyk te wees. 
Op 1 Februarie het Die O.B. na 
aanleiding van die ondersoek
kommissie insake diskriminasie 
teen spoorwegamptcnare onder 
mecr geskryf: 

,Maar dit moet vir elkeen 
duidelik wees dat die politieke 
partye in die toekoms elk 'n. be
skermende hand sal hou oor 'n 
dee! van die staatsdiensperso
neel. Met ander woorde, ons 
gaan nou die invoering van die 
buitstelscl tegemoet waar elke 

party na sy bewindsaanvaarding 
'n suiwering van die staatsdiens 
sal deurvoer. Diskriminasie 
binne die staatsdiens het, dank
sy die Smutsbewind se oorlogs
ywer, gekom om te woon. 

,Net soos die Indiers vir 'n 
paar jaar die stemreg sal kan 
geniet totdat die opposisieparty 
weer bo kom, of die skoolkinders 
vir 'n paar jaar die ongemak 
moet verduur om in 'n vreemde 
taal onderrig te word totdat die 
opposisie weer bo kom, so sal 
ook die wei en wee van staats
amptenare eerlang onderhewig 
wees aan die gereelde eb en 
vloed van die partypolitiek.'' 

Mnr. Sturrock bet hierdie 
voorspelling nou bevestig. 

P~sitiewe Apartheid 

(Vervolg van bladsy 3 kolom 3) 

begrippe van mede-aanspreek- laat die vermoede ontstaan dat 
likheid, mede-verantwoordelik- ons nog nic wect hoe om tot 
heid en mededeelsaamheid. die nature! se gees te spreek 
Hierdie kommune-begrip is nie. Verdere navorsing in bier
reeds meermale a! deur die ad- die verband lyk noodsaaklik. 
ministrasie en wctgewer as Dit word algemeen besef watter 
hulpmiddel ingeroep- dink bv. geweldige hulpmiddel die onder
aan die ou ,Spoor Law" i.v.m. wys in die ontwikkeling en be
veediefstal. Dit lyk aangewese skawing van 'n gemeenskap is. 
dat op bierdie grondslag posi- Hicrdie middel moet in sy 
tief voortgebou word; en dat so- volste omvang ten opsigte van 
ver moontlik, naturelle nie die naturellebevolking aange
alleen op gemeenskapsbasis in- wend word. .Die inhoud van die 
gespan word in ttrbeidsbedry- naturelle-onderwys sal natuur
wighede wat op bulle voordeel lik ingrypend verander moet 
gerig is nie, maar ook gemeen- word om aan te pas by die eise 
skapsaanspreeklikheid aanvaar wat die maatskaplikc en ekono
vir vernietiging of sabotasie van miese !ewe sal stel. 
reeds totstandgekome herwin- (Word vervolg). 
nings- en amler werke. 

Dit l)elp natuurlik nic om met 
pragtige papierskemas na die 
naturelle te kom en hul same
werking te verkry nie, en dan 
na te laat om die skemas uit 
te voer of die samewerking tc 
benut nie. Ek kan my nouliks 
'n meer agterstevoor-manier van 
doen voorstel as dat daar naar
stige pogings aangewend sou 
word om die samewerking van 
die naturelle te verkry bv. om 'n 
lokasie as veeverbetcringsgebicd 
geptoklameer te kry, en dat, 
nadat die toestemming verkry 
is, vir die volgende tien of vyf
tien jaar totaal niks aan die 
saak gedo~n word nie. So
danige optrede sal tot gevolg 
he dat ook die bietjie inisiatief 
wat daardeur aan naturellekant 
aan die dag gele word, gesmoor 
word. Dit is natuurlik essen
sieel dat daar genoeg amptenare 
en geld beskikbaar moet wees 
om die planne ten uitvoer te 
bring. 

OPVOEDING 

Die betreklike' gcringe mate 
van sukses wat ons totdusver 
met ons voorligting bereik het, 

Vir al hierdie-

U huis-

wi1 -u Mwbd• 

~~ u Kar-

Beskerm uself teen skade 

en verlies, deur -

,n SA NT AM-Polis 

c .............. £ 
• ~,.., ldf!i. 

SUID-AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke en Agenukappe Oro::: ----------2803-Sa-
-='iii, 

NET 'N P AAR ITEMS 
om u in staat t~ stel om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakers ... ... ... ... ... @ 15/- elk 
Mercury Draadhcg-masjiene . . . . .. . . . .. . ... @ 29/6 elk 
Dubbele .Glas-Inkpotte ........................ @ 6/9 .elk ~1: 
Afrolpapter, 13 dm. x 8 dm ....... ...... @ 7/- per R1em 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm ............. @ 7/8 per Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. . .. .. . . .. .. . @ 5/7 'per Riem 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

pryse vanaf £2/5/-

Alle KQntoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 822, KAAPSTAD Telefoon 2-70'71 
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Ander Se Menings 

I 

• 

Ruime Vergoeding Vir 
Slagoffer Van Politiek 

CHRISTE.LIKE. AARD 
VAN UNIVE.RS/TE.IT 

IN GE.DRANG 

samentlike waarde oor tien jaar 
op £28,209 te staan kom ten op
sigte van pensioen, £4,733 ten 
opsigte van bydrae tot die pen
sioenfonds, en £35,859 as ver
goeding-'n totaal van £68,801, 
waarby nog getel moct word 
£4,085 vir agterstallige vcrlof, 
wat d~e staat se aansprceklik
heid altesaam op £72,886 tc staan 
bring." 

N ASIOXAAL? 

Die bedanking van 
mnr. Marshall Clark as 
hoofbestuurder van die 
Spoorwee staan gelyk 
aan ' n ontslag, hocwel 
die slag ver~ag i !-l deur 
die r egering l'e uiter s 
verbasende gulhartig
heid, het nun. F. C. 
Sturrock , ~·oormalige 1\li-

. S ·· · T oe b y (m n r . Sturrock ) m nr. ntster van poot·wee, In Cl k d 1 h t dat d' • ,.. a r meege ee e 1e 
dte pa rlement g~bC. I ka binet besluit bet om hom a!> 

reeds sedert hul studentejare ou 
vricnde, en die Min ister sal ook 
nie kan se dat hy in,ooo bc
taal net om die organisasie vir 
vervoer van 'n sekretaris te 
voorsien nic. Daar moet ' n 
ander rede wees. 

S/agoffer 

'n W etsontwerp wat die Pot
chef.,troomse Universiteitskol
lege tot 'n self~>tan(ijge univer
s iteit ve rklaar, is verlede wee\ 
dt>ur sy tweed e lesing in d ie 
volk.,raad. D r. J a n Steyn, L .V. 
vir Potehcfstroom, en mnr. T. 
B. Bowker, L.V. vir Albanie, 
het die maatreiH onderskeidelik 
lngcdicn en gesekondeer. Laas
genocmde bet vera! met groot 
!of van die inrigting gepraat 
en gese dat sy g roei van 15 do
sente in 1921 tot ' n doscrcnde 
pcrsoncel van 69 en 866 studente 
vandag, 'n rekord is. 

Die betekenis van die wetsont
werp Iii vera! in d ie f eit dat 
hierdie inrigting op Christelik
nasionale grondslag stunn en 
ten einde sy Christelike karak
ter t e handhaaf, moes by di<' 

.,Geweten.,klousule" v·an die Boer 
Onderwyswet verbygekom word. 
D it word probcer deur die in
voeging van 'n klous ule wat be 
paal dat hoewcl. n iem and aan 
'n kerklikc tocts onderwerp sal 
word n ie, die Christelike his
toricsc karaktcr van die univer
siteit dcur die raad gehandhaaf 
sal word. 

Vera! twce !cdc - mnre. Sam 
Kahn en Abraham J onker het 
bcswaar teen die klous<.~le ge
maak omdat dit dan disk rim ine
rend teen J ode en a nde r gelowc 
sal wees. 

Die .,Ge wetensklousule" in die 
Onderwy·~>wet is indertyd inge
vocg op aandrang Yan twee Lon
den!.e Jode, Beit en \\'ember, 
e n is bedoel om ons boer onder
wys ,kleurloos" te maak wat die 
Christelike godsdiens betref. 

,Die regcring het homsclf boofbestuurder nan te s tel, was 
vcrplig tot die betaling van 'n sy verrassende a n twoord, .,ek 
pcnsiocn van £2,360; die bydrac wil b~ u moet weet dat ek nie 
tot pcnsiocnfondse van £3,960; ' n onders teune r van d ie Ver 
dic bctaling van 'n kompen- enigde Party is nie." 1\lnr. Stur
sasic-uitkcring van £4,085 en 'n rock bet gese dut mnr. Cla rk 
gcbeurlike aanspreeklikheid vir g een partypolitieke neigings ge
£30,000 indien mnr. Clark se ba <l bet ni<~, maa r volgens sy 
aanstelling as sekretaris-gene- m en ing het sy s imJ>atie aan die 
raal van die organisasie vir kant va n die N us ionule Party 
vcrvoer in Suid- en ~1idde-Afri- gele. 

Na aanleiding van m n r. Stur
rock se kritick, skryf Die B ur
ger: ,Die Regering hct n6g 
woorde n6g geld gcspaar om 
m n r. Clark se uittrcde so mak
lik moontlik te maak, want die 
gewese hoofbestuurder van die 
Spoorwee dra self nie skuld vir 
al die dinge wat daartoc gelei 
het dat sowel die Eerste Min is
ter as die Minister van Vervoer 
by hom aangcdring het om sy 
nuwe betrckking tc aanvaar nie. 
i\fnr. Clark bet geword die sla g 
offer van mnr. Sturrock en v·an 
al die nare dinge wat bierdie 
omlministe r Yan SJ)Oorwee in 
die oorlog~otyd in die Spoorwee 
toegelaat e n uangemoedig het." 

gesien bulle ook dit tot ' n sekere bliek begin posvat, is wat die 
mate erken bet op die meeste partye en hul leiers prakties 
te rreine van die lewe. Sondcr guan doe n om uiting te gee aun 
'n ,politieke wedergeboortc' vind die algemene strewe dat die 
daar 'n wederdoping plans en 1 naturellevraags*uk in al sy im
wel op so 'n wyse dat d ie dope- p likasies uit die politieke ter-

ka nic tien jaar lank duur nie. Die rede vir mnr. Clark se 
,.Indien hierdie aanspreeklik- , ontslag kon nie gewees het dat 

hede bereken word teen 3~% die Minister en hy nie kon 
samegcsteldc rente, sal hul ge- klaarkom nic, want hulle is 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 4) 
I t> rse weg nie? Die O.B. kon sal die verdagm akery ophou, sal 
gccn steun buite eie k r ing vind die uitbuiting van ons land se 
vir sy wcg nie. Ons staan eg- be la nge s topgesit kan word. E n 
t<'r gereed om ons steun te gee as ck gesc het dat d ie jonger 
vir die Ierse weg en enige ander gcslagte van Afrikaners al ver
weg wat tot die R.epubliek sal der wegkom van 1899-1902 af, 
lei. dan w il ek ann die a ndcr ka n t 

Die wyse waarop daar teens- .ook se dat ons E ngelse medc
woordig met die republickeinse Afrikaners vandag reeds baie 
gevoel van die volk gcspeel word ver weg staan van Lord Cha r les 
kan alleen die nadeligste gevol- Somerset se dae en va n die 1820 
ge he. Settlers. Die dag bet reeds ge

STEEDS O~'DUIDELIKER 

H oe meer die Anglo-Bocrc
oorlog en die 1914-rebellie iets 
van die verlede word hoe ondui
deliker word die beeld van die 
republiek in die oe van die Ja
tere geslagte. En ons moet nie 
die gevaar loop dat ons 20ste 
eeuse Afrikanerdom naderhand 
begin glo dat die republick slcgs 
iets is om die volksgevoel mee 
te prikkcl en nie lets wcrkliks 
is nie - iets wat die Afrikaner 
eie is nie. 

daag wnarop bulle t e vinde is 
vir 'n R epubliek. 

PRAKTIESE POLITIEK 

Die tyd het aangebrcek om 
van die Republiek praktiese 
volkspolitiek te maak. In die 
gees verwclkom ons die onlangse 
uitlatings van beide min. Stry
dom en d r. Malan. 

Segregasie of 
Apartheid? 

ling voortaan bykans onbekend 
is. T og bly die woord scgre
gasie nog d ie mccs doeltref
fende benaming. Omrede die 
gcwone stemgeregtigde hierdie 
,komplckswoord' nie met die 
eers te oogopslag vcrstaan en be
g ryp n ie, moes daar vir poli
t ieke inslag 'n a nder betcr be
grypbare uitdrukk ing ontdck 
word. Om hierdic rcde moes 

Die m1ming dnt die woord dieselfde bcgrip by sy tweede 
.,aparthf' i<l" nie dieselfde draag- naam gcnocm word nl. ,apart
krag het as ,..,egregas ie" nie, heid'." 
maa r e intlik net ' n politieke ' \Vaar die woord ,segrcgasie" 
kreet is, word uitgespreek in ook in die staatsfilosofie bur
Ons Kleintjie, ' n maandblad gerrcg ontvang het, het ,.apart
vir ouer; e n onderwysers wa t heid" slegs 'n plat alledaagse 
so pn., die Jig gesien bet. D ie betekenis wat vir die wysgeer 
skrywcr van die betrokke a r t i- niksscggcnd is. ,,Dit is meer 'n 
kcl, adv. S. J . van dcr Walt, kreet a ., 'n begrip, om nie eens 
verklaar: , D ie uitd rukking te praat van 'n filosofie n ie." 
,s<'gregasie' het deesdae 'n h er 
doping ondcrgaan . Mens ver 
neem nou meer die woord a:part
hcid. Dit gee uitdrukking nan 
'n politieke leerstelling. Voor
hecn hct die benaming ,segrc
gasie' feitlik spreekwoordelik 
geword, en die bevolking het 
nan die begrip wat dit vertolk 
gewoond geraak. Daar bet geen 
teenkanting va n seirs die 
,Michael Scots' g ekom nie, nan-

Nasionale 
Konvensie 
Oor Kleur 

.,Die vraa g wa t deesdae in 'n 
toe nemende mate by die pu-

re in geneem word," verklaar 
Die Suiderstem in 'n hoofartikel. 
,Ons het reeds vroet>r daarop 
gewys dat daar vandag by die 
verantwoord elike Ieiers ' n be
geerte bestaan om die kleur
vraa,gstuk uit die politick te 
haal sodat dit blywend opgelos 
kan word. Sowel gcnl. Smuts 
a s mnr. Havenga het 'n maand 
gelede uiting daaraan gegee ty
dens die wa n t rouc-debat In die 
volksraad, e n m n r . Mushct het 
reeds vroeer voorgcstel dat die 
naturellcvraagstuk na 'n nasio
nale konvensic verwys word. 
G1ster hct sowcl gcnl. Smuts as 
dr. Malan asook dr. Colin 
Steyn, mnr. Marais Steyn en 
a nder weer die belangr ik heid 
beklemtoon dat die blankedom 
in hierdie toestand moet saam
staan. D ie vraag is egter 
of dit nie maar weer soos soveel 
keer in die verlede by blote 
woordc sal bly nie. \Vat d ie 
publiek verlang is dat die Rcge
ring daardic strcwe na eenheid 
en daardic gctoel dat die natu
rellevraa,gstuk u it die politieke 
tcrrein gehaa.l word , in prak
ticse dade omsit. H oe d it ge
doen moct word, !ant ons by 
die verantwoordelike leiers." 

Dis tyd dat ons volk wakker 
geskud word. 'n Saak wat so 
belangrik is vir jou voortbestaan 
en vir jou volle ontplooinig durf 
jy nie Iaat links le omdat die 
geleentheid jou nic pas nie. Vir 
s o ' n saak is die eerste d ug die 
beste dag. Durf dit d adelik ann. 

I n 1941 het ons alma! saam 
die republiek wou he. Ons he t 
sells ooreenges tem oor die vorm 
wa t <lit moes aanneem. Ons het 
dit gepubliseer in die gewraakte 
bevel 1: 4 1. Dr. Malan hct d it 
in 1942 ook gepublisecr. Dit 
was juis oor die rcpubliek wat 
dr. Malan m11t ons gebrl)fk bet, 
omdat ons daardeur kwansuis op 
die gebicd van die H.N.P. sou 
getree het. Soos die jare verby 
gegaan het, het ons al hoe 
minder van die rcpubliek ge
hoor. Sclfs Indie het ons in 
die opsig vcrby gcstreef en bet 
vandag 'n republiek al is dit 
ook binne die Britse Ryk. 

BRJ·TSE WIEL VOL TOOl 
DRAA/ BINNE 5 JAAR 

ONS REDES 

Die O.B. cis die Republiek 
(a) omdat dit pas by die Afri
kancrvolksaard. Aileen onder 
die om.,tandighede wa t d eur 'n 
republiek geskep k an word, sal 
ons volk in &tuat wees om ten 
volle te ontplooi en beboorlik 
sy plek in Afr ika in te neem. 
Alvorens ons 'n selfstandige re
publiek is, sal ons nie die rol in 
Afrika kan speel waartoe die 
Voorsienigheid ons geroep het 
nie. Dieselfde geld vir die rol 
wat ons in die wyer wereld daar
buite moet speel. Vandag speel 
ons dit as 'n aanhangsel van 
die Britse Empire. Ons !ewer 
nie 'n onafhanklike en suiwer 
Suid-Afrikaanse. byd rae nie. Ons 
prestasies word n ie na waarde 
gcskat nie. Ons groei word be
lemmcr. 

(b) 'n R epubliek is ons sterk
ste band van eenhe id. H icr het 
ons die pragtigste ideaal waar
deur ons volk saamgesnocr kan 
word - Afrikaner met Afrika
ner. Mallr meer dan dit, dit 
bied die geleentheid vir die 
daarstelling van 'n kringloop 
van omstandighede waardeur 
Brit en Boer in S.A. saamge
snoer kan word. Alleen deur 'n 
onafha nklike republiek sal die 
twee g root blanke sek!.ies in 
S.A. 'n nasionale eenhe itl word, 

Hicrdic stukkic onaangcname 
geskiedenis lyk vandag tog so 
belaglik in die lig van latere 
gcbcurc. Maar dit verandcr nie 
die taak van die O.B. n ie. Ons 
staan in die rcpublikeinse stryd. 

Die onverhiddelikheid van die draai van die padementere wiel met 
sy twee pole, r egcring en opposisie (of , alternatiewe r egering" ), is ver
lede week weereens aan die wereld getoon toe di~ Arbeidsr egering met 
behulp van ' n ven:roegde verkiesing noulik R daarin kon slaag om 'n 
nederlaag na hietjie me~r as vier jaar se hewindvoering te vermy. Die 
party van Attlee het uaarnlik ingekom met die skrale meerderheid van 
vergeleke m~t ~y r euse-meerderheid ~·an 186 in Julie 1945, toe hierdie 
party nagenoeg ' n tweederd~meerderheid in die laerhuis behaal het. 

Ons kan nie anders nic. Dit is Die posis ie vnn die nuwe re-
ons rocping. Dit is ons plig. gering is s o haglik da t daru ver -

TeNelf<lertyd \Wet ons dat wag word d at 1JY nie Ianger a s 
dui 'iendt> mede-Afrika ners die- 'n paar maamle sal stuun n ie. 
selfde a.,pira.,ies vir ons volk D an snl die Britse kiesers voor 
bet e n a<; dil.' R epublikeinse 'n nuwe keuse gestel word, wat 
vaandel die rniddel tot een wor- in alle waarskynlikbeid ten 
ding Ya n die nuwe S.A. k an gunste van Churchill se Konser
word, wil om, by herhaling die wa tit>we Par ty beslis sal word. 
versekering gl.'e da t die same- Normaalweg sou die verkie
Wt>rking van die O.B. nie agte r- sing ccrs laat in J ulie moes 
wee gt>bou sal word nie. plaasvind, maar die regering 

Dis sek er nie nodig om te be- het so vinnig steun in die jong
kl~mtoon da t waar die O.B. van 1 ste tyd verloor, dat Attlee die 
' n Uep u!llif'k 1uaat ons veel meer parlement scs maande voor die 
in gedagte het dan slegs om die tyd mocs ontbind in die hoop 
Oo(lw(lrnt'ur-generaal te vervnng dat hy weer aan bewind gestel 
met 'n Prt>sident. Ons dink W(l) sou word voordat die stroom 
aan 'n Prl.'sident deur <lie volk teen hom te sterk geword het. 
gekies m aar terselfdertyd ook Da a r bestnan geen twyfel nie 
aan 'n gans a nder s telsel van dat imlien by die voile vyf jaa r 
regering as wa t ons vandag ge wa g bet, b y ' n swaar neder
ht't. Ons neem ann dat die lang sou gely het. Inderdaa d 
Eerste ~linish~r self ook nie ann b€'t ek €'n die uitslag van verled e 
iets anders dink a s die r ege- week se verkiesing dus dat die 
ringsvorm wat by in 19t2 gepu- Britse , -olk vir vyf jaar opge
bliseer bet nie. saal k a n sit m et 'n regering 

wat by oor ses maande sou ' t>r 
we rp bet. Dit word glo ook in 
parlemente re kringe as .,d emo
kraties" beskou, ewe a., die kou
kus-diktatuur waar .,volksve r
teenwoordigers" a ung€'si\ word 
hoe om te praa t en t e s tem. 

GE E N KOl\t~IUNISTE 

Een van die interessan te feite 
van die verkiesing is dat d ie 
Kom muniste 'n totale ncderlaag 
gely hct in sover geen enkelc lid 
die paal gehaal bet nic, en on
geveer sestig hul deposito's van 
£150 elk verbeur het. Selfs die 
vyf rooierige Arbeidcrslede wat 
'n tyd gelcde deur Attlee uit die 
partykoukus gcskop is, is ver 
slaan . 

'n Ander interessante feit is 
dat as gcvolg van die kop-aan
kop-u itslag a lbci partye voort 
durend in volle sterkte in die 
parlcmentshuis sal wees waar 
daar nle vir a lma! plek is nie. 

Die nuwe gebou wat eersdaags 
in gebruik g eneem sal word, het 
net plek vir 437 ' ' an die 625 par
lementslede. Byna twet>hond erd 
led e sal dus nou s oos oortollige 
dipvee voor die hek vasgekeer 
word om, wanneer d ie oproep 
kom, te gaan s tem v·ir hul pa rty. 
'n Uitweg sal waaNkynlik ge
vind word daa rin da t die partye 
voortdurend elk 'n honderd 
lede by wyse vun .,afpurin~" op 
verlof sal hou. D ie afparingstel
sel is 'n soort ,gen tleman's 
agreement" tusscn die partye 
wat daarop nccrkom dat as 'n 
lid van een party noodsaaklik 
afwesig moet wees, die a nder 
party ook 'n lid buite aksie s tel 
deur hom of verlof te gee Of te 
verbied om aan 'n stemming 
dee! te neem - 'n praktyk wat 
ook in die Unie-parlement be
staan en dit dus onmoontlik 
maak vir 'n opposisie om die 
regering onvcrhocds te ver
slaan . 

Oeregtat 

beshl 
ver~ 
swar 
W aa1 
hoof1 

Die vr 
is glad 1 

antwoor1 
die OPPG 
jaar bet 
te oppoll 
van .,Sy 
sisie" om 
neer. 

Waa ro 
wyl d ie 
hand Hi? 
As ek vi~ 

skat, en <t 

v.~ 
Rusla 

loop ins 
reeds kll 
die tydsl 
m et SOVE 

kondig t 
gewigtig• 
gaan h e1 
bomme t 
Ruslan d 
stofhom 
en is h y 
twee, ve1 
lik ingeli 
gence ' Di 
ste uitga 

Die blad • 
ning wat 
bestaan dat 
magtige waJ 
rika as R t 
vir die vr~ 
mal 'n valse 
k on dit aile. 
albei Iande 
maar in die 
is daar geem 
Rusland en 

Boie 
Komt 
Verg 

n'n Reeks 
K ommunistie 
rings is verlc 
alle Johann~ 
do1pe gehou 
N ewclare-onl 
els dat polisi 
e n paste ges 

,Orlando, J 
Jabavu, Sop 
clare b et "' 
wat die grool 
maande daaJI 

Bostaande 
die Kommun 
dian. 

W anneer I 
dan met sy 1 

maatreels w~ 
aeerde opswe 
reUe sal bee 
noc een m 


