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Transvaalse 0.8. 
Aan By 

Besluit 
Sluit 

Kaapse 
Hierdie vergadering van Ossewabrandwag-offisiere \'an 

Noord-Trans,·aal onderskryf die republikeinse en anti
Kommunistiese be~luit van hul kamerade van Kaapland en 
wil nogeens beklcmtoon dat die republikein.,e strewe - en 
wei die strewe na die partylose republiek wat in ons eie 
volksgeskiedenis as inheemse instelling verankerd is - m<'t 
die konstitusionele ontwikkeling.., sedert 1926 allesins 'n 
kwessie van praktiese politieke beleid geword het. Die O.U. 
sal enige optrede in daardie rigting, ook di~ wat ,-an ander 
liggame uitgaan, verwelkom en ondersteftn. Intussen gaan 
die O.B. op sy eie in daardie rigting voort. Aldus lui 'n 
besluit wat \OOrverlede week deur Noord-Transvaalse 
offisiere in· Pretoria aangeneem is. 

\Vat die Kommunisme, en sy 
volksvernietigende implikasies 
betref, wil die O.B. daarop aan
dring dat die taak om die gevanr 
aan te pak in die eerste pick die 
van die regering is. Die rege
ring het geen reg of verskoning 
om te wag dat die volk, of or
ganisasies wat nie die mag het 
nie, moet optree, terwyl die re
gering self passief (of byna pas-

Sowjet-B/ad 
Skel Op Jood 

'n Kommunistiese koerant wat 
in Moskou uitgegee word, het 
verlede maand 'n bitsige aanval 
gemaak op Masba Sharet, die 
minister van buitelandse sake 
van die Joodse staat Israel. 

Die blad sc: .,Sharet is nie ai
leen 'n babbelaar nie, maar hy 
is boonop 'n kwaadwillige bab
belaar." Hy wyk dikwels af van 
die waarheid. ,Om dit prontuit 
te stel: hy lieg," se die blad. 
Ander beskuldigings is dat 
,.Sbaret die staat Israel aange
bak het agter die wa van Ame
rikaanse imperialisme", en dat 
die grondslag van Israel se bui
telandse beleid .,kruipery voor 
Washington is". 

Die kommuniste in Moskou is 
oenskynlik baie boos oor die 
Jodestaat se samewerking met 
die Weste. 

sief> bly. En die O.B. voc-1 dat 
dit heeltemal ongerynul i., dat 
daar oor !.tappe tt>en die Kom
munisme IWrt•dekawel \\ord 
terwyl die uitgungspunt cn hoof
kwartier \'llll hierdie eu\wl, nl. 
die Sowjet "e Generaalkonsulaat 
onbelemmerd in ons land ,·oort
wen;kaf. Hit•nlie kantoor, met 
!tY buitengl'woon talryke .. taf. 
gesetel in Goewermentsluan, 
Arcadia, Prt'toria, is 'n bl;\·k nm 
die halfhartigheid Wllarmt't~ bier
die sowel a~ die vorige r!'!Wring 
'n gentar benader ''at aile an
dere politieke ge\'are in die 
ska<lu ~tcl. 

Onderwysers Eis 
Bu rgerregte 

Die Transvaalsc Onderwy.sers
vereniging het vcrlcdc week 'n 
bcsluit aangeneem wnnrin vol
ledige burgerregte vir onder
wysers geeis word. In 'n toe
sprank het die ondcrvoorsitter, 
mnr. A. J. Koen, gese dat die 
vcrbod op deelnamc ann die 
politi<'k 'n skandvlek op die 
onderwysers is en hulle 'n gc
vocl van mindcrwaardighcid 
gcc. Hulle wil ook die reg he 
om as kandidate tc staan vir 
die purlement, provinsiale raad 
en stadsrade sondcr om voornf 
eeri! tc bedank uit hul beroep. 

Partypolitiek Skep Onmin 
Tussen Afrikaners 

Se Besoeker 
Professor F. Alexander, professor van Inter-Statebond.,

betrekkinge aan die universiteit van New South Wales in 
Australie, bet homself , ·erlede Dinsdagaand op Stellenbosch 
bt>skryf as 'n ,baie goeie Au .. traliese nasionalis." Dit het 
hom getref dat daar 'n intiemer ,-erhouding tus.,t>n die 
Afrikaans- en J<~ngelssprekende bevolkingsdele bestaan as 
wat hy verwag het. Die politieke vercleling in Suid-Afrika 
op rasselyne is clerhalwe te betreur. 

Daar bestaan gt>weldig baie migheid. l'olitici is ~k~·nbaar 
bitterheitl in Suid-Afrika, nie 1 meer begnan oor die vt>rkr~ging 
tu'!Sen Afriknan~>sprekendcs c>n van mag as oor die uihoc-ring 
Engelssprekendes nie, maar wei van beleitl. · 
tu'-~en Afrilniner en Afrikaner. In Suid-Afrika basecr mense 
Dit i~> vernaamlik die gent! in hul politieke standpuntc op ge
die \'rystaat. vocl. Tog begin ekonomiese 

Suid-Afrika se partypolitit>k i,. faktore 'n sterk rol te spccl in 
onwerklik, \vnnt in die private Suid-Afrika en hierdic tendens 
!ewe, buitekant die partypolitiek behoort deur belanghebbendes 
beers daar merkbare eenstem- noukeurig dopgehou tc word. 

BESLISTE TEKENS VAN 
OPLEWING IN TRANSVAAL 

Bcsliste tekens van oplewiug van die Osscwa
hrandwag in Traus,·aal i~ gerapport~(·r <leur die 
Gt•hic•dsleier. JH·of. H. l\1. van der W t~stlmysen, · hy 
gelecntheid van 'u goedhygewoondc ,·ergadering 
van offisiere en helang~tt"llende lede \an die Bcwe: 
ging in N'oord-Transvaal (Gebied F) in Pretor·ia 

Offisiere Trek 
Saam In 
Pretoria 

op Saterdag. 1 April. Onder andt•r•t• was kapl. Slcgtkamp ( Hoofgerwraal), 
c~rt•Hd Yan die• Grootraad ook aanwc!'lig om te gNuig van !'i} ll·ou aan die Osse
wahrandwag. 'u Groot aanial kommando-eenhcdc was \'Crt('euwoordig. 

Die vergadcring is geopen on
tlt•r 'oorsittt>r~-olmp van die Ot•
bicd.,leier wat m1 "Y verwelko
ming van aile aunwesiges daar
op gew~·s ht>t dat daar besli .. te 
tt>kens ,·an oplt•wing in ver.,kil
lt•mle dele van Transvaal is. Of 
dit toegeskr~· f moet word nun 
uittardende tot•stantle wat t~nt

wikkt>l in die land en or <lit 'n 
normale terugkt•t>r is tot groter 
o~nbare aktiwiteit in die Os.,e
wabrantlwag as wat dit die ge
val was "Nlt•rt sluiting van die 
bondgenootsk:t)) met die A.l'., is 
moeilik om Jlrt• .. ies te bcpaal. 
~ietemin Is daar bewyse van 
tans groeiende aksie wat nie 
ontken kan word nie. 

K.G. SE GESONDHJ<~ID 

Namens die Bewt'ging in 
Xoord-Transvaal is groot waar
dering betuig vir dit' K.G. se 
aanwesigheid en is met leed
wese verwys na sy-gesondheids
toestand wut op die oomblik 
vee! tc wt•nsc oorlaat, moontlik 

,EER U 
BELDE!" 

Genl. Henri Hlcgtkamp. 

Dr. Han" van Ren .. burg, kom
mandant-gE'nemal van die Os!>e
wahmndwag, .. tuur onder .. taun
dt~ hulde aan ka()t. Henri Slt>gt
kamp (hoofgt•m•runl) by gelt>cnt
hcid van i»Y verjaardag. 

'n Yolk nnt !>:\" ht>ldc nic> c>t>r 
nie b of sondt>r hc-lde of sy hcldt> 
nie waardig nic. Ons wit vcr
trou dat gcen van beiae- ultc-r
natiewe op die Afrikant>rtlom 
tocpaslik is nie. Sekt>rlil( nie 
op die Ossewabrandwag nie. 

In die Anglo-Boere-oorlog is 
die slag van Spioenkop ccn '"an 
die toppuntc nm 'n drit>jurige 
t>pos gewN•:.. En op 'n gcgene 
oomblik van krisis het drie man 
vir die ltt>publikeine ·die sunk 
gered. Aldric was in die buite
lanll geborc en het die Afrika
nersaak th hul ei~ aanvuur en 
alles daar\'oor veil gehad. Jack 
Hindon, .ll1•nri Slegtkamp t>n De 
Roos - vnn gt>boorte ' n Skot en 
twee Hollanders. 

Hindon i'l oorlede c>n ~legt
kamp en De Roos lt>cf nog en 
wei is nlbei naby aan <lit' Osse
wabrandwag, waarvun Henri 
Slegtk:un() 'n Hoofgenuaal is. 

Sy Vt'rjuardug val 0() die l9e 
April I'll namens <lie Ossewa
bramlwag wil ons nan hierdie 
trout> en on,·c-rmoc-itle helde
figuur God.. beste .seen toewen" 
en hom versekc>r nie net ,·an 
ons hoe agting nie maar tewen" 
van ons opregte dankbaarheid 
<lat ons <lie eer ht>t !)m hom as 
kamera:ul in on" IWit•derc te tel. 

Generaal, on., groet u in lief
de,·olle verering! 

as gevolg van ooreising in die 
afgelope jare. 

Die K.G. het 'n historicse oor
sig gegee van die Bewcging se 
ontwikkcling en die huidige 
situasie geskets sover dit saam
gevat kan word in die grond
gedagte, dat daar tans 'n net
werk van gcharde vetcranc oor 
die helc land bestaan. Hulle sal 
doen wat daar voor die hand 
le om te doen; onder andere son
der afwyking voortgaan met 
kweking van die republikeinse 
gedagte en met protes teen al
les wat volkskadelik vir die 
Afrikanernasie is. Etlike aan
wesiges het vrae oor belangrike 
aspekte gestel. 

BESLUIT GENEE:\1 

Na die K.G. se toespraak is 
dcur die Gebicdsleier kortliks 
aan die vergadering voorgedra 
die besluite van die Kaaplandse 
offisiere by geleentheid van bul
le jongste vergadering in Kaap
stad. 'n Besluit in dier voege 
is ook deur die vergadering aan
geneem. 

Op 'n later stadium is sake 
van meer intiemc en huishoude
like nard met die offisiere be
handel deur die Gebiedsleier, 
md mnr. K. Behrens <Hoof
gcneraal> in diP voorsitterstoel. 
Uit besprekings het 'n heel lc
wendige situasie ontwikkel 
waaruit sonder twyfel nuwe on
dcrnemingsgces gestraal het. Die 
Voorsitter het baic bygedra om 
die aanwesiges te lei tot prak
tiese besluitc. 

In Noord-Transvaal is daar 
nog oral lewende kommando's 
waar offisiere en brandwagte 
vir O.B.-doeleindes snamgetrek 
word. Daarbenewcns het die 
boofkwartier die stelscl van ge
sinsbydraes ingevoer waarvol
gens individucle huisgesinne reg-

... 

I•rof. Van der \\'esthuyscn. 

strceks aan die hoofkwarticr 
jaarliks bydraes !ewer. By die 
1400 huisgt'sinne is op hierdie 
wyse ingeskakel. 

Die geloof in ons sank vir 
volksvryheid en hegter same
werking met behoud van iden
titeit is hier vandag 'n onblus
bare vlam. -- <Deur 'n spesialc 
korrespondent>. 

DR. VERWOERD OOR 
REPUBLIEI{ 

Die beleid van die Nasionale 
Party sal uitgevoer moet word 
as Suid-Afriko. gered moet word, 
het sen. dr. H. F. Verwoerd, 
Ieier van die H.N.P. in die 
Senaat, aan 'n gehoor in Pre
toria gt'sc, berig die Transvaler. 

Hierdie beleid is dat naturclle
verteenwoordiging a f g e s k a f 
moet word soos die Indii'rver
teenwoordiging wat dcur die 
Smutsbewind daargestel is, af
geskaf is. Die kleurlinge moet 
op 'n aparte kieserslys gcplaas 
word <'n moet ' dric verteen
woordigcrs in die 'Volksraad 
kry. Ten cinde te sorg dat 
hulle nie die ewewig van mag 
in hande kan kry, moet bulle 
beperk word deur nie vir ver
trouc- of wantrouemosies of vir 
oorlogsdcelname te kan stem 
nic. 

Dit is die geformuleerde en 
gepubliseerde beleid van die 
Nasionale Party reeds van voor 
die algemene verkiesing af, bet 
dr. Verwoerd gese. 

Die Afrikancrparty is dit nog 
nie eens met ons oor presics 
wannccr en hoc maatrems inge
''ocr moct word nie, het spreker 
vervolg. 

,Oor die afskaffing van natu
relleverteenwoordiging is daar 
nog nie finaal gerei;l tussen die 
twe<' partye nie. Die Afri
kanerparty stem ' snam dat die 
Kleurlingkiesers op 'n aparte lys 
geplans moet word, maar hulle 
wil verteenwoordiging volgens 
'n kwota gee." 

Voortgaande hct dr. Verwoerd 
gese: · 

,Dr. Van Rensburg het na-

mens die Ossewabrandwag gc
se dat die Nasionalc Party sy 
republikcinse idees kwyt raak. 
Dit is nie reg nie. Ons' wil hom 
gerusstel. U kan aan gecn Na
sionale Party in Transvaal, die 
Vrystaat, Kaapland of Natal 
dink wat nie republikeinsgesind 
is nic." 

Die vryheidstrcwc van die 
Nasionnle Regering gaan verder 
as rcpubliekwording, hct hy by
gevocg. Ons moet vry en on
afhanklik word, maar moet nog 
iets meer wees. Sy vryhede 
moct nie ingekort word deur die 
wereld daarbuite nie. Die re
publiekwording is noodsaaklik 
nie net om sentimentele redes 
nie, maar ook om "die eenheid 
en krag van die Volk. As daar
dic eenheid bcreik is sal die 
rassestryd opgelos word, aldus 
dr. Verwoerd. 

Geen So pies Vir 
I ndiers Meer 

Die derde Indiese staat, met 
'n bevolking van byna 'n kwart 
van Indii\ het verlede week 
,.droog" geword toe die saam
gestelde staat van Saurasjstro. 
algehele afsknffing van drank 
in werking laat tree het. 
Madras en Bombaai is die ander 
twee state wat in die jongste 
tyd 'n verbod op drank gt•plnas 
het. 
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WANNEER BEGIN 'N 
MODERNE OORLOG? 
In ons land is daar van die kant van sowel liggame 

as indhidue wat briewe skryf in die regeringst>ers, 'n aan
drang dat die Russiese konsulaat gesluit moet word. 
Behalwe dat min. Eric Louw by herhaling beklemtoon het 
dat die Russiese konsulaat die hoofkwartier vorm van 'n 
rooi ondergrondse veldtog in Suidelike Afrika, het, sover 
ons kan onthou, nog geen aanduiding van regeringskant 
gekom dat stappe gedoen word om die konsulaat herrocp 
te kry nie. Inteendeel, uit private gesprekke wil dit blyk 
asof die regering heeltemal terugdeins vir so 'n stap. 
Een van die verskonings is glo dat 'n herrocping van die 
konsulaat gelyk staan aan 'n oorlogsverklaring. Dit is 
natuurlik geheel en al 'n oordrewe stelling. Verskeie Suid
Amerikaanse republieke wat te doen gehad het met Kom
munistiese opruiing bet die Russiese <liplomate in die pad 
gesteek met die enigste gevolg dat daar groter rus en vrede 
in hul landgebied gekom bet. 

VEROUDERDE KODE 

'n Dekade of wat gelede was daar 'n sekere interna
sionale kodc van gedrag gangbaar waaraan state hulle met 
pynlike nougesetheid probeer hou het. Selfs 'n geringe 
verbreking van hierdie kode kon soms tot groot spanning 
tussen die state lei. Deel van hierdie kode was 'n ligge
raaktheid en 'n dienooreenkomstige oordrewe versigtig
heid, asook die reiH dat tot geen wapengeweld tussen state 
oorgegaan sal word sonder 'n formaliteit wat genoem is 
'n ,oorlogsverklaring" nie. Sedert E rnest Be,·in en 
Vishinsky mekaar in die V.V.O.-raadsale in , ·akbondtaal in 
die hare gevlieg bet, en sedert die begin van die jongste 
wereldoorlog met sy blitsaanvalle sonder waarskuwing, het 
baie weinig oorgebly van die eertydse diplomatieke kode. 
Trouens, daar word oral gepraat van 'n koue oorlog tussen 
Rusland en die Weste ondanks die handhawing van , nor
male betrekkinge". 

Vir die Westerse Iande om in sulke omstandighede te 
bly vaskleef aan 'n verouderde stel formaliteite is soos 'n 
soldaat wat in 'n middeleeuse harnas aan 'n moderne tenk
oorlog wil deelneem. En vir Suid-Afrika om met die Rus
siese diplomat<', wetende dat hulle die hoofkwartier van 'n 
,koue oorlog" agter jou grense is, opgeskeep te sit uit 
vrees dat 'n versoek om herroeping 'n ondiplomatieke daad 
sal wees ,gelykstaande aan 'n oorlogsverklaring", is soos 
'n apteker wat met gerustheid volle teue uit 'n giffles necm 
omdat hy nog nie die etiket ,V E R G-1 F" daarop aange
bring het nie. 

OORLOGSVERKLARING IS DAAR 

Die Kommumisme voer oorloog teen elke beskaafde 
staat sedert die ,oorlogsverklaring" van Karl 1\larx. Dit i'> 
die uiterste dwaasheid om nog met geordende soldate te sit 
en wag op 'n formele oorlogsverklaring onderwyl 1\loskou 
besig is om die een loopgraaf na die ander te verower met 
'n vyfde kolonnermag. Dit is soos die stommerik wat 'n 
sadis aangesien het vir die dokter en hom toegelaat het 
om op sy kind te ,opereer". Toe hy bemerk dat die kop 
reeds af is, en woedend wil storm, bet die versekering van 
die ,dokter" dat dit deel van die operasie is, die berustendc 
antwoord uitgelok. ,0, ek dag jy vermoor hom." 

Die verskil is net dat ons nic stommerikke is nie en 
wcl weet dat dit moord is. Ongelukkig deins ons terug uit 
agting vir die ,operasietafel" waarop die moord gepleeg 
word. 1\laar hierdie agting \ir 'n inst~lling sal die verlies 
van die stryd geensins versoet nie. Int~endeel die selfver
wyt sal so skerp wees dat die voorbode daarvan mens nou 
reeds teenwalm. Tusscn hierdie voorbode en die feit van 
'n nederlaag staan van<lag nog die mag om op te tree. Die 
regering wat daardie mag bet en <lit nie gebruik nie weens 
die handhawing van verouderde denkbeelde oor internasio
nale gedrag, neem 'n sware verantwoordelikheid op hom. 

ONDUIDEliKHEID OOR 
• 

ERSATZ-REPUBLIEK 
Senator dr. Hendrik Verwoerd, die Ieier van die H.N.P. 

in die senaat, hct verledc week op 'n vcrgadering in Pretoria 
probeer om die ,Ossewabrandwag gerus te stel" ten aan
sien van sy party se republikeinse strewe deur te verseker 
dat die H.N.P. nie sy republikeinse idees kwytraak nic en 
dat aan geen nasionale party in Transvaal, Kaapland, Vry
staat of Natal gcdink kan word wat nie republikeinsgesind 
is nie. • 

Hoewel dr. Verwoerd versekerings oor sy party se 
republikeinsgesindheid aan die Ossewabrandwag voorgele 
bet, moet ons tog verduidelik dat sy versekerings ongeluk
kig heeltemal onvoldoende is. 

Sedert dr. D. F. Malan V<'rlede jaar uit Londen terug
gckccr bet, h<'t die republiek net soos hotter ook sy 

(Vcrvolg in volgende kolom) 

Brief Aan My Partyvriend : 

Ek Vir Smuts 
President 

Wanneer 
Stem As 

Geagte V riend, 
Jy ~kr}f dat jy dit ' n 

baie oulike gedagte viml 
om die goewerneur
generaal deur die volk te 
laat kies e n hom dan pre
~ident te noem. So ' n 
blap sal die anti-repuhli
keine mak maak vit· die 
idee van 'n repuhliek t'n 
uiteindelik kan Ollb dan 
volkome bret•k met dit• 
Britse konnek~ie. 

Wei, soos jy dit stel, wil dit 
my voorkom of jy darem nog 
nie jou republikeinse ideaal vcr
loen het nie. Solank 'n mens 
nog vashou aan jou einddocl is 
dit hceltemal geoorloof om oor 
die metode ter berciking daar
van tc verskil. Do.arom kan ek 
dan ook heelwat ngting he vir 
jul Transvaalse Icier wat, hoc
wei hy berus by die huidige 
standpunt van jul party, naam
lik om 'n republick binne die 
Britsc Statebond tc kry, nogtans 
openlik aan die werdd se dat 
dit nog nie die einddoel van die 
strewe is nie. As ons oor die 
einddocl cens is, kan ons met 
kalmte verskil oor die metode 
en mekaar sonder bitterheid 
wys op die gevare. Maar on
gelukkig is dit nie die hoo
ding wat jul hooflci<'r inneem 
nie. Hy praat niks nm 'n ver
dere rt'publikeinse strewe nie, 
en &e u itdruklik dat daar vir 
Suid-Afrik:t nog net die een 
stap op die pad na v·olkoml' vry
hei<l is, nanmlik die lwrdoping 
van die gol'werneur-generaal nn 
president. 

(Vervolg van vorige kolom) 

kunsmatige teenhangcr ge
kry. 

Daar bestaan voort in Suid
Afrika die ou strewe na die 
egte republiek - die rei>O· 
bliek wat ontstaan buitekant 
die Britse J;;mpire en nadat 
die Britse konneksie gekni11 
is. Maar dr. Malan het ook 
'n nuwe strcwe uit Londen 
saamgebring: die strewe na 
die onegte rcpubliek - binne
kant die Britse Empire en 
met behoud van die Britse 
konneksie. 

Wanneer die O.B. praat van 
republikeinse idees kwytraak, 
bedoel hy dat die H.N.P. nou 
nie aileen strewe na 'n onegte 
republiek nie, maar, oorcen-
15omstig die Eerste Minister 
se verklarings. <lit selfs ook 
kunsmatig wil verkry deur 
eenYoudig 'n benaming ,goe
werneur-generaal" te veran
der na. .,president". 

Indien die verslag van dr. 
Verwoerd se toespraak, wat in 
Die Transvaler verskyn bet, 
volledig is, dan het hy niks 
gcsc oor hierdie !'ltrewe na 'n 
onegte republiek nie en ook 
niks oor die kunsmatige re
publiekwording wat sy Icier 
tans beoog nie. Derhalwe is 
dr. Verwoerd se versekerings 
in sover dit die hele H.N.P. 
betref, beeltemal onvoldoende. 

Ons wil egter toegee en er
ken dat sommige H.N.P.
leiers in alle opregtheid stre
we na 'n republiek buitekant 
die Empire en sondcr die 
Britse konneksie. Hocwel 
bulle nog nie, soos die O.B., 
na die republikeinse staatstel
sel strewe nie, waardccr ons 
tog die feit dat hullc 'n egte 
republikeinse staatsvorm na
strecf. 

Van gan'>er harte wen<t die 
O.B. dat hierdie lt>iers se 
standpunt in hul party sal 
see vier. 

GE\'AARLIK 

En soos ek tevore reeds gese 
het, dit is uiters gevaarlik vir 
die republikeinse strcwe om 
mense wys te maak dat jy 'n 
eindpaal bereik het terwyl dit nie 
die geval is nie. Ons h4't t4'1ke
mnle stt>rk kragte op di4' wyse 
verloor omd.at mense geglo bet 
dat die idl'aal bereik is. E<'rS 
die Smuts- en Botha-volgl'linge 
wat st>dert 1907 gt>glo het dat 
Suid-Afrika onafhanklik geword 
bet, en tot> wl'er na 1926 ~nsio
naliste wat geglo bet dat ons 
nou groter \ryhl'id ontvung bet 
a'l wat <lie Rl'publieke oor be
skik het. Ell<e keer is diP re
publikeine wat nog verder wou 
gaan be'>kou a... saboteur., ,·an 
die ware 'r~ hl'i<l en daar h!'t 
nog groter vl'rdeeldbeid tot 
\OOr<leel van Britse imperialis
me gekom. 

GEBO~DE 

"!\taar jy noem ook iets waar
op ck verdcr wil ingaan. Jy 
se dat dr. Malan se plan om die 
goewcrncur-gen<'rnal president 
tc noem en sodoende 'n repu
bliek binne die Empire tot 
stand tc bring, grootliks geborc 
is uit sy gebondenhcid aan sy 
woord teenoor die Engelsspre
kcndes dat hy nic tydens sy 
bewind 'n republi<'k sal uitroep 
nic. Wat hy nou wil doen, aldus 
jou rcdcnasie, is om sonder dat 
hy sy woord brcck tog in die 
praktyk 'n verandering tewceg 
te bring wat ons vir alle prak
tiesc doeleindes 'n republiek 
maak. Miskien het jy teen 
hicrdic tyd al die wccrspreking 
in jou stelling opgcmerk: aan 
die ccnkant jou erkenning dat 
ons nog nic ons ideaal volkome 
bereik hct na so 'n stap nie, 
en aan die anderkant jou geloof 
dat jy prakties 'n republick sal 
he. Hicrdie teenstrydigheid 
skryf <'k toe aan onduidelikheid 
oor wat ons onder republiek 
verstaan, en daarom wil ek iets 
daaromtrent se. 

RUBUERSTEl\IPEL 

As ons praat van 'n repu
bliek, bedocl ons ccrstcns 'n 
staat met 'n cie Suid-Afrikaanse 
staatshoot wat ons president 
sal noem. Hierdie hoof moet 
meer wee'! as net 'n verteen
woordigt>r van die Britse koning, 
en al &ou ons se dat as <lie 
volk hom kil'.,, by dan t>i ntlik 
<lie Yt>rtt>t-nwoor<liger van die 
\'olk t-n nie van <lie koning is 
nie, soos dr. Malan aanvoer, dan 
is dit nog nie genoeg nit>. 

Wat doen die goewerneur
generaal vcndag? Hy maak 
eenmaal in die jaar sy ver
skyning in die parlemcnt wan
neer hy 'n lys van voorgcsteldc 
W<'tgewing aan die parlcment 
voorlccs soos dit vir hom opge
stel is deur die Eerste Minister. 
\'ir die reo, \Un die jaar hou 
hy hom be<.ig mt>t hoeksteenlt>g
ging,, opening van tentoon..,tel
Jings, haml~okutl<ling met bc
.,OI'k!'n<le krieket- op voetbul
spelel's en die onthaal by t~l' 
van een o! m!'l'r hooggeplaastes. 
Ek kan nie eintlik aan mecr 
werksaamhede dink behalwe 
dat hy nog sy handtekening 
onder aan voltooidc wette wat 
dcur die parlcmcnt geloods is, 
moet plaas ni<'. 

OXSK\DELIK 

'n :\Iinder v·rugbare of ~oelf!> 
.,k:Hlt'like amp in <li<' openbare 
II'Wt' is nouliko, denkbaar, en 
vir hierdie beuselagtighe<le be
taut die Unie ongevecr £80,000 
pl'r jaar. 
Geen wonder nie dat iemand 

by g<'l<'<'ntheid gesc hct dat 
mens 'n rubberst<•mp(') vir 5/6 
kan koop wat dicSC'lfde werk 
kan doen. 

Republiek Sonder 
'n Verandering 

Van Stelse/ 
STE:\1 VIR SMUTS 

M:iskien is dr. Malan nie so 
dom as wat dit vir ons repu
blikeine lyk nie. Dit wil my 
mos voorkom of hy dalk werk
lik 'n baie oulike plan in die 
skild voer. En as hy dit nie 
doen nie, dan wil ek dit nou 
vir hom aan die hand doen. 
As by daartoe oorguan om die 
goewerneuT-generaal te bat 
kies <leur die volk onder <lie be
naming prt>si<lent, dun wil ek 
voorstel dat ons ulmal soos 
een man vir genl. Smuts l<ies 
as goewcrneur-generaal-presi
dent. Genl. Smuts sal buie min
der _sk:Hlelik vir Sui<l-Afrika in 
hierdie pos wees as wat by van
dag a!> opposisieleier is. Dan 
sal genl. Smuts se mond ge
snoer wecs en hy sal nie meer 
die land kan swartsmccr en op 
horings jaag nie. Hy sal ons 
land dan ook nie meer diens
baar aan Britse belange kan 
stel nie, en wat meer is, by sal 
nie weer ann bewin<l kan kom 
as <lie oppo~isie weer <lie mcer
<lerheid by die stembus behnal 
nie. 

OULIKE PLA..."\ 

Dink jy nie <,t>Jt <lit is 'n baie 
oulike plan om genl. Smuts ge
likwideer te kry nie? Ek sicn al 
hoc ons volk voortaan, as dr. 
Malan sy Empire-republick 
bring, 'n groot verkiesingstryd 
sal voer waarin elkcen sy kwaai
ste teenstander as kandidaat 
stel vir die presidentskap. Die 
Engelse sal dan vir dr. Malan of 
mnr. Strydom of die O.B.-leier 
voorstel as president en vir hom 
veg dat die hare so waai, ter
wyl ons weer sal vcg om genl. 
Smuts tot president vcrkies te 
kry. Die kant wnt wen, is dan 
scker dat sy kwnaiste vyan<l 
minstcns vir vyf janr in die 
koelkus weggeberc is. In bier
die ~otryd sal on.., <lan genl. 
Smuts se goeie hoedanighede 
wyd en syd verkomlig en <lie 
Engelse sal weer <lr. 1\lalan, 
mnr. Styd om of die O.B.-leier 
se goeie hoedanighede roem. En 
wie weet, dalk kom daar op die 
wyse wt>er 'n ein<le nan die 
partypolitieke moddergooiery. 

DAARVOOR TE VIND~ 

Dink jy nie dit is 'n uitsteken
de plan om die partypolitiek te 
vernictig nic? Sou dit dalk dr. 
Malan se plan wees? Dan be
skou ek hom as 'n man met 
'n baie vcr toekomsblik, 'n man 
van staatkundige formaat soos 
ons in jare nie geken het nie. 
Vir so 'n ,v'oorlopige republi
kein~oe 11tap" i'i ek heeltt"mal te 
v·inde. I>it sal dan die een 
groot euwt"l van die Britse ~tel
..,el - <lie partypolitiek likwi
deer. 
BEROERING OOR RUBBER

STEl\IPEL 

1\laar h sal my eers mot>t oor
tuig dat <lit <lie eintlike oog
merk van dr. :\lalan is. Solank 
l'k meen <lut by 'n goeie Afri
kaner tot goewerneur-generaal
tlresident wil Iaat verkie~o, sal 
l'k nie <laanoor te vinde wee'! 
nie. Dan se ek nee, moenie 
laat ons die Yolk met nog 'n 
.,oort verkiesing in beroering 
bring om nikR an<lers as 'n 
win<leier nie. OnR het reeds 
genoeg verkir<~ingswoede met 
dit" parlementere en provinsiale 
,·erkiesings - rn nou ook a1 
o;tads,·erkiesingt. - dat ons nie 
die volk kan !nat opsweep ter
willl' van die n:u1wysing van 'n 
ruhherstempt'l nit'. 

Ek skryf volgende keer oor 
hicrdie saak verdt"r. 
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Ander Se Menings 

H.N.P.-BLAD EIS FERME 
OPT,REDE TEEN ROOIES 

Dubbel Meer Wol 
Verkoop As Verwag 

Die eerste s tadium van die prh·ate samesprekings tus
sen Suid-Afrika, Australii.>, Nu-Seeland en Brittanje oor 
die t~ekonis van die Wolafsetorganisasie - die gesament
like organisasie wat deur die \ier regerings gestig is \ir 
die ordelike afset van die wolskeersels wat gedurende die 
oorlog opgehoop het - is afgehandel. In ' u kwaai hoofm·tikel het Die Transvaler verlt'dt' week h y die re

~edng aange<h·ing op fe t·me en vasherade optrede teen die kommuniste. 
Die hlad voer aan: 

Verteenwoordigers van die 
vier Jande sal vcrslag docn aan 
hul regerings met die doc! om 
amptelike goedkeuring vir aan
bevelinge met betrckking tot die 
finale beredding van die organi
sasie te verkry, sowel as vir die 
stigting van 'n bemarkingslig
gaam as opvolger, ten einde 'n 
stabiele mark met voordele vir 
d ie fabrikante en die wolprodu
sente te verkry. 

1\ULJOENE PONDE 

,Die samestelling en die be
dreiging van die liberalistiese 
kommunistiese front in Suid
Afrika is waarskynlik nog nooit 
so skokkend duidclik ten toon 
gestel as tydens die sogenaam
de ,verdedig die vrye spraak
konvensie" van jl. Sondag, 26 
Maart, in Johannesburg nie. Die 
Transvaalse Indi(irkongres, die 
African National Congress en 
die African Peoples' Organi
sation het die nie-blankes saam
gesnoer in een van die opstre
wendste demonstrasies wat die 
land nog beleef het. Dle poli
tieke band is dcur d ie Kommu
nistic">e Party gel€>. 

,Daar kan immers geen on
sekerheid bestaan oor die uit
komste van oplope en konven
sies soos die van Sondag nie. 
Met bulle voorgestelde ,vry
heidsdag' op 1 Mei, en met 
bul aandrang op stcmreg en 
vertecnwoordiging vir ,alle 
seksies' stuur die n ie-blankes 
wat nie verder as hul neus 
kan sien nie, en die blankes 
wat we! vcrder kan sien, maar 
desondanks sulke verregaande 
eise steun, op botsing af, en 
miskien selfs op 'n bloedbad. 

STAAT SE P LIG 

,Hoe~eer hierdie verdwaasde 
men<,e ook mag Jlrotesteer teen 
,onderdrukking', <11!, <lie plig van 
d ie Staat om ferm op te tree 
wanneer bulle dic vtiligheid van 
d ie land in gevaar bring deur 
rassegevoelens op te rui. 

,Die Regering het dit nodig 
geag om persone soos Kahn en 
Dadoo tc bclct om openbare 
vergaderings op sekere plekke 
toe te spreek. Nou \ 'Cr!.kyn 
bulle egtt>r - in die ge\'al ' 'an 
Kahn herha..'lldelik - op soge
naam <l ,gt>slote' bycenkomste. 
In hicrdie gcval ·was dit 'n 
konferensie wat deur 528 afge
vaardigdes, vertcenwoordigende 
mcer as 1,000,000 !cdc, byge
woon is. K r ing hul gcvreesde 
opSWt'J}(~ry lungs h ierdie omweg 
nie baie vcrder u it us wunneer 
b ulle 'n k leiner getul per sone 
regstrt>l'ks in di<• openbaa r sou 
toe.,preck n ic? As di t waar is, 
dnn is Kahn l'n D utloo besig om 
die verbod op b ulle tot 'n aan
fluiting te maak. 

VASBERADEXH EID 

,In bierdie ontstellende om
:;tandighcde is die hoop gevestig 
op die wetgewing teen Kommu
nistiese bcdrywighede wat vir 
die buidige sitting beloof is. 
Maar die vraag rys al hoe aan
dringender of optrede teen die 
Kommuniste alleen doeltreffend 
sal wecs teen die monster van 
ontevredenhcid en agitasie wat 
al hoe luider grom en al hoe 
skcrpsinniger skuiwcrgate vind. 

,Daar rus 'n taak op die Re
gering wat nie minder oorleg 
as vasberadenhcid vereis nie." 

, Sappe" Wen In 
Bloemfontein ! 

'n Sap- sowel as 'n Nat-kolom
skrywer het vcrlede week kom
mentaar gelewer op die uitslag 
van die munisipalc verkiesing 
in Bloemfontein. In die Suider
stem bet Ettiene Malan gekraai: 

,Uitgeskop! 
,Danr trek die Nattes uit 

Bloemfontein se stadsraad! 
,.Op Dinsdag was danr 'n ver

kicsing \"lin vier stndsrnadslede 
in Bloemfontein. Dnar was 
nege kandidate - vyf onafhank-

likes en vier verteenwoordigers 
van die sogenaamde ,Aksie
komitee.' 

, D ie Onafhanklikes het die 
Aksiekomitee met duisende 
stemme uitgestof. Vier Onaf
hanklikes is verkies en nie een 
enkele lid van die Aksiekomitee 
nie. Voor die verkiesing het die 
Aksiekomitee nog die stadsraad 
beheer. Nou is bulle uit! 

,Dit was 'n pragtige oorwin
ning! 

,Ons wens die Onafhanklikes, 
wie se platform was ,Geen poli
tick in die stadsraad nie", van 
harte geluk. 

,Die H.N.P. van Bloemfontein 
bet voor die verkiesing die On
afhanklikes beskuidig van be
dekte Verenigde Party-kandi
date te wees. Dit is onwaar. 
Maar indien dit waar is, dan 
moet die Nattes van Bloemfon
tein mos nou erken dat die 
Smelters bulle 'n afgedankste 
pak slae gegee bet! 

~ie ,Aksiekomitee' wat ver
loor het, is u it-en-uit na t. Hulle 
bet bul party-organiseerders en 
hul partykantoor ingespan om 
agter die skerms met die ver
kiesing te help. 

,Ai - en het bulle 'n lekker 
pak slae gekry!" 

In Die Volksblad bet ,Willem" 
ruiterlik erken: 

,Dit help nou nie om doekies 
daarom te d raai nie. Die Sappe 
van Bloemfontein bet in die 
stadsraadsverkiesing 'n groot 
oorwinning behaal. Feit is dat 
bulle bul stemkrag kon monster 
en dit op die sogenaamde onaf
banklikes kon verenig. 

,En terwyl bulle daarmec 
besig was, bet baie van die 
Aksiekomitee se ondersteuners 
houtgerus by die huis gesit. 
Daar is honderde wat nie gaan 
stem het nie. Sommige bet selfs 
die Sap-propaganda vir soetkoek 
opgeeet en gedink dat d ie Ver
en igde P arty n ie agter die hele 
veldtog s it n ie. Miskicn weet 
bulle nou beter nadat bulle ge
sien het wat veldm. Smuts oor 
die saak te se bet. Die Sap
propagandiste in Bloemfontein 
skop nog stofwolke oor ,onaf
hanklikheid' op, maar veldm. 
Smuts se sommer die waarheid 
kaalkop: Die Verenigde Party 
bet gewen in Bloemfontein!" 

Wat Is Wat 
Omtrent Die 
Republiek? 

,Vir die tweede keer hicrdie 
jaar het dr. Malan dit nodig ge
vind om aan 'n plattelandse ge
hoor te verduidelik hoedat die 
Unie 'n republiek kan word deur 
net die Goewerneur-generaal 
deur die volk te laat k ics en 
hom P res ident picks van Goe
werneur-generaal te laat noem", 
skryf Die Suiderstem. 

,Dr. Malan verklaar dat sy 
voorgestelde p!anne d ie ,laaste 
stap' tot 'n republiek is. Maar 
die hele land weet dat mnre. 
Strydom en Swart glad nie met 
die Eerste Minister hieroor 
saamstem nie. Dr. Malan be
oog 'n republiek soos I ndie binne 
die Statebond. Mnre. Strydom 
en Swart van bul kant het pas 
'n jaar gelede baie duidelik in 
die Parlement gese dat bulle 'n 
republiek buite die Statebond 
wil be. Vir bulle is die ver
vanging van die Goewerneur-

generaal deur 'n gekose Presi
dent nog lank nie die ,laaste 
stap' nic. Vir bulle is dit maar 
die begin van dinge, en aange
sicn mnre. Strydom en Swart 
die mcerdcrhcid in die H.N.P.
koukus het, sal die volk graag 
wil weet of die Ecrste Minister 
se versekerings van ,die laaste 
stap' enigc gewig dra. 

,Dit i;l hoog tyd dat die Re
gering en vera! die Eerste Mini
ster die volk duidelik en onom
wonde oor die hele ingewik
kelde vraagstuk inlig", vcrsoek 
die blad. 

, TRE I<' ARJ.\I 1\IA..~" 

,Min. Sauer se Spoorwegbe
groting het die land geskok", 
skryf Forward. ,.Die verhoging 
van tariewe en reisgeld met 10% 
rank alma!, maar boofsaaklik 
is dit 'n las wat swaar sal druk 
op die arm man." 

,Die jaarliksc vakansie by die 
kus wat gcbruiklik geword het 
vir mense wat In die binneland 
woon, word 'n baie duur affere. 
Die ryk mcnse, wat per motor 
reis, hocf net trippens per gel
ling mecr te betaal vir petrol
en bulle is maklik in staat om 
dit te doen. Maar die werkers, 
wat mee:;tal nie motors besit nie, 
sal die addisionele 10~ trein
geld vir bulself en hul families 
moet betaal. .Gevolglik word 
die reisgcld-verhoging 'n direkte 
belasting op die werkers en ver
naamlik op die gesinshoof -
wat dit die minste kan bekostig. 
Daar is geen verhoging van die 
reisgeld vir vliegtuigritte nie. 
Maar dis die ryk mense wat die 
vliegtuie gebruik, en dit is oen
skynlik die beleid van die Spoor
wet;, sowel as van die regering 
in die algemcen om die kleinste 
las te le op diegene wat die 
meeste kan bctaal." 

Die voorrade van die gesa
mentlike organisasie is byna uit
geput ten gevolge van die groot 
wereldvraag na wol, vyf jaar 
voordat verwag is dat sy taak 
voltooi sou wees. 

Skeiding In V.S.A. 
Vnsberade pogings om <li t 

s uidelike s ta te van Noord-Ame
rika af te dwing van hut segre
gasie-beleid te n opsigte van nc
gers word in die j ongste t y<l 
deur die Amerikaa nse regering 
gedoen. Die jongste gcval staan 
in verband met scgregasie op 
t reine. 'n Neger het 'n hofsaak 
begin t een die felt dat hy beperk 
is tot 'n bepaalde'deel van die 
trein se eetsalon, en by is deur 
die prokureur-generaal onder
steun. Laasgenoemde hct by die 
aanvang van die verhoor gcs6: 
,Min dinge is so vernederend en 
opruiend as om gemerk te word 
as iemand wat nie geskik is om 
met ander om te gaan nic." 

I n meeste Amerikaanse state 
wat die segregasiebeleid toepas, 
geld die skeiding sowel blank 
as nie-blank, sodat daar dus 
eintlik nie sprake kan wees van 
'n merking as ongeskikte nic. 

Die beleid van die suidelike 
state is dat daar afsonderlike 
en gelyke geriewe vir negers 
moet wees, maar die prokurcur
generaal bet aangevoer dat sul
ke diskriminasie op sigself 'n 
vorm van ongelykheid is. 

In 1945 toe die afsetorganisa
sie gestig is, was daar 'n opge
hoopte wolvoorraad van byna 
elf mlljoen bale en die verwag
ting was dat dit tien jaar sou 
duur voordat alles van die hand 
gesit sou kon word. Dit !yk 
tans of daar teen J unie niks 
mcer oor sal wees nie. 

Onder die sake waaroor die 
vier Iande moet oo~nkom, is 
die kwessie van die behoorlike 
verdeling van die aansienlike 
oorskot, wat miljoene ponde be
loop. Die organisasie bet sy 
voorrade op 'n steeds stygende 
mark verkoop. 

Australie, Suid-Afrika en Nu
Seeland is ten gunste van 'n be
markinsorganisasie geskoei op 
die lees van die gesamentlike 
organisasie, met beskerming 
van reserwepryse. 

Brittanjc, as die grootste 
koper, is glo ten gunste van die 
gewone stelsel van veilings, met 
pryse op die grondslag van 
vraag en aanbod. 

Duitse Motor Uit 
Unie-Fabriek 

I • 
Die Duitse Opel-motorkar sal 

voortaan in die Unie deur Gene
ral Motors aanmekaar gesit 
word. Die eerste een word 
reeds aanstaande maand ver
wag. Hierdie Opels is groter 
as die vooroorlogse Duitse pro
duk, en kan 60 perdekrag ont
wikkel. 

Die Opel-fabriek in die Ame
rikaanse besettingsgebied van 
Duitsland is deur die Amerika
ners toegelaat om weer aan te 
gaan, sodat onderdele van die 
motors in Suid-Afrika van 
Duitsland af ingevoer sal word. 

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in 

KL.AVIERE 
VLEUELKLAVIERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore. 
GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 

BLAD- en BOEK.MUSIEK in grootste verskeidenheid 

Spesiale Afdeling: 

WAPENS 
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, 

Sakmesse, Vaile vir Ongedierte, Ja{;lnesse, 
• 

Nuwe afdeling vir 

Weerglase 
ens. 
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f.&..IUF.I' 1'1& OII:Jl.L.&.&'UFI.liEE&DJ: ADVE BTENSU:S: 
H ata-.ttilke B.eaala&~,.·la.ra: 

(Verlowhlg, buwellk, geboorte, oterfceval, In memorlt,pl, Ctlukwen.elng, 
en.e. ) 14. per ...-oord ; minimum 2 / & pu plulng. Voorunbetaalbaar. Vtr 
berballnp ~ ~ afalag. 

ONGELYKE MATE BINNE 
Band~oad' rrteua: 

Euate plallac. 2d. ~ woor4. Vtr berb&llnga ~ ~t. afaJac. 
1a14'.ken.r~d op ,Ole O.B," C\~.nkya weekllb): 12/ 11 per ja&r of 11/3 per 

e maall4t. Voonutbetaalbaar. Stuur a4vmenaiegeld, beatell!Dga, ea tntekena;eld 
II& \ 'OOB.-;IAQ (I:D:US. ) BrK., l 'wbb 14.11, Kaa ... lad.. EEN VOLK f Soos Ons Lesersl 

I Dit Sien GESEit TIFISEERD E AUSTit.\ 
LIE SE BRUIN UIF.SAAD 

\ a ro GM~ertlllsrrrde Au~lrallr•e bruin 
llrsaad teen 9/ -. Ct111ntenay Wortel· 
aaad 6/ G, Delrlot Bteli!Uld 6/ fl per lb. 
\"ra om volledlge pr)'111)'1 van l'remlcr 
l"aadkw•kera, Pk. !'~1-.nanoh~k. 

8/ 3/ T .K. 

\ U :l".>\AD: Goewermenta·Oe&ertltl· 
aeertle Saad 19t9 / ~U·ota. Auatralleae 
Jlruln Ulesaad teen II/• 1•er lb. !:reen· 
feast Sanderte £6/10/· 11•r 200 lb. aak. 
Chnntenay Wortel, J>~lrult rn J,:Kiptlese 
Plat Beet 6/6 per Ill. Hkryl aan on8 
vir 'n volledlge pryolyp van Kruente•aad 
en plaassa.de. K1Ulkfl l'l\lldk"ekers. 
I'OllbUJI 107, OudhhtHorn, 

GRYSRARE 

GR\.sfHR'f:, akU{cnt, OU voorkoma, 
oanodlsr. Oortul; u aett deur ORl:-.
H\.\K\\01\U t:R die :lon;ote kuna· 
matlte wtrddwonder, hAar m kopvel 
voedlngsmldd~l (e ttbrulk, akadelooa. 
kleuratorvry. 5/ · pe.r bottel . tcld met 
beatellln~.- R<H'...-,arn~mlddrlt, Poabwo 
4272, Jobanneabur;. D/1/9/{9 

Besien Suid-Afrika-
bcskcrm dcur 

'n MotorpoHs by 

et; .4 ~ITA ... e 
t'C''., '0' !' 

SUID · AF"IKAANSI! NASION ALE 
T"UST I!N ASSU " A N SII! H~Y., I~K. 

1\IEDIS~"E 

O t:,.;O!'o'DHf!J1) Ia u recmatla:e erfe· 
nls, oortula; u oelr deur oM bebande
llngs te gebrulk en u kwaal te oat· 
wortel, akryt, lnllgtlng gratis, llo<':re
ren~smlddeiJI, Poabua 4272, Jobannea· 
burg. B/1/9/49 

Duiwnde Ill ~' vaa b ulle Jcwale 
b~' ry. Talle vlnd daagllks bMt. 
Waarom aal u Ianger ly. Skryt dadellk, 
raadpleeg Die Boerenou , Bu.o 7~:09, 
Johanneaburc. 

(Nr. 3) 1/9/49 

MARK AGENTE 

-'I o\RK AOEJ\TE.-Kamcrade &an<I&K. 
Aa Julie m~klen •n ander agent onder· 
ateun het voordat ek begin het, kan 
julie moa darem julie produkte so a! rn 
toe detl, of hoe7 llerk allea l ' . s. 
B<·lllnpn, l ' .T. II . Die Spoorwee ver • 
kits dlt 110. 5/ 4/'TK 

MEUBELS 

'lf:UBF.I~s.- Beter meubela teen 
bllllker pryae Babawaentllts, otoot· 
karretjlee, drlewlele, llnoleuma, tap;rte, 
ena. , ook altyd In voorraad. ceen 
Katalol!lQ. Meld waaria u belana;ateL 
-\'Js.,.t:R ·;\lEUBELS, Langatraat 291. 
Kaapst.ad. 3/12/11 

TE KOOP 

" ••l••rkar te koop.-1948·Skoda. Ue· 
koop Maartmaand. 1949. liO ,;oed 11.1 
nuut. Slega 12.000 myl a;tdoen. ..1:300 
.,r naa· te aanbod. Skr)· r aan l'c"bu• 
111 1 or telefoneer 3·0!l!S1, Kaapstad. 

KAAS 

l1!M'JC kwalltelt gourla kau dlrek van 
Cabrlek. In ten en twee p<mcl grotea 
teen 1/ 7 per pond. Poa or Spocorvrag 
ekstra. "· P . &kk t r, Kltlnronteln, 
r nrl<a•tad. 1214/28 

R .norE 

Velda;eteelde gla.ddelyr merino ramme. 
aulwer Pepler bloPd , 2 • .f en 6 tande, 
Ita maande wol at~rk en goeie kwallteit. 
Bekwaam en gesond. Prya !7/ 10! 
lluk. " · P. &kker, Klc-fnfonl"in· 
I arkaotad. 12/ 4/ 2B 

RADIO 

LOCW L"' LOt:W, die Beroemde 

:\ln r . • \ . I .. d~ ,Jong, Jtobt'r t ,.o n, 
.,kr) f: 

Dit word my ten kwade ge
dul dnt my mcnings in die pers 
gelug word; dit .sou dan betcr 
WI'<'S a!! ministerii~le anndng 
daarop g<•vcstig word. l<~k hct 
nl die ondcrvinding opgP<Iocn 
dat my brief nan my minls
tcrii'·le vader - nywl'rhl'id -
deurgestuur word nn die minis
terii•le vader van my werk· 
ncrncrs, wie dan net die fcit 
!'rkcn. 

As ons wcet waar ministerieel 
mlsg!'tas was, i.v.rn. loonwaar
dcs, maatskaplikc ord!•s, desen
tralis!•ring, segr('gasil' of apart
held en in ander ckqnomicse 
opsigte, dan is dit m.i. beter 
om \'Olksaandag in pinus van 
partybclang tc crlang of wakker 
te skud. Ek het byvoorbceld 
nog nooit gchoor ot gdecs dat 
op die volgende nnndag gcves
tig is nie: 

SPOOit \'H ,\ G 

Ill Dat Rpoorvnvocr na die 
hawcstede teen die Vil'r lnngstc 
fen speslale l tarlewe gcskied 
terwyl die blnncland merendecl 
teen die vier hoogstc moet op
dok en dat die binncland die 

SOUT 

SOVT 'llr <ladellke atlewerlng In 
,;oele oakke. Bra.nclwacte, om 'n 
eerlike bC$\aan te maak vra ek u 
vrlendellke ond~rattunlna deur van my 
sout te beatel. Bpeslale A1 80/·; 
Saeeuwll No. 1 70/ -; Wit No. 2 
flO/ - per ton vry~;daal. Soutwerke 
tevrtdenheld t:ewaarborg. Adrea : 
Komdtfl. >ln. t artle \"taw.r, Pouak 
No. X 4, Arbeid3IOOD, Bloe.mtc.nteln. 

19/ 1/TK 

Nuwe oel-n aout 111 oterk aakkc 
11.1 volg :-

Speslale aneeuwlt 80/· per ton. 
Baeeuwlt No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 flO/· per ton. 
Wit No 3 50/- per ton. 

Takke en Agentskappe Oral Radlo-IDgenleura. Stuleweg, PAROW, 
• verkoop en berate! Radio'• en Elektrleae 

Saeeuwtt f.YD tafel· en bottereout per 
200 pd. 10/ ·: 100 pd. 6/ -: 50 pd. :!/&. 
Vry ~;claal ooutwerke vtr trvredmheld 
en 4adellke arlewertng. probeer:-

• 
___ ....,_____ Toeateue. Qereclatreerde Elektrlalte•t.a· 

1806-lla- aannemera. Foo11 8·8435 
:'11. }'ou rl~. \'e14ko~t. P / Nik So. at , 
Arbeldoloon, Bloemfontela. 

©~ WM ~ ~~w~~rro® 
Versoek aan ons Lesers 

Ons vt·u hi(•t•mee die medewerking van elke lf'!»er \.'Uil Di(• O.ll. Die 
mf'dewerking vun dke man, vrou en kind. Ja, ook u medewcrking! 

Daar is nog honderde lmi~gesinne in Suid-Afl'ika wat graa~ e-lk(• week 
Die. 0.8. ~ul wil ontvang. 

Wic i~ lmlle ? 
Almnl ~ut Hepuhlikeinc i!O. 
Almal wut eut ware Volk-.e.-nlteid strewe. 
Almal wat wil ltel1> om dringende staatkundige, ekonomi~!'>(~ en maat-

. '!lknplikc hc-not·ming~ 
teweeg te hriug. 

Troue n!-1, almal wat 
!Ia am ~ il mar~jcer na 
die hc~temming ~·an die 
Af rikancnolk. 

Sal u Ill(! as !ook ak el 
dien lU!Sti«'ll bulle en 
Die. O.n. nie? 

W ut moet u docn? 
Kni1> mf'cgaande in

tekcnvorm uit. Vul die 
nuwc intek enaar tiC 

naam en adres daat·op 
in. Kollckteer 12/ 6 
vun horn of haar. 1 Po~ 
intekc-nvorm en g(•Id 
aan Die Sf'kretari!O, 
Yoor-.lag ( Edm!oo. ) Bpk., 
Po~Jm.., }<J.Jl , Kmtp!'tad. 
En die nuwe intekenaar 
sal die hlad vir ecn jnar 
ontvang. 

Sal u a~seblief u 
medewerking vcrleen? 
Baie dankie. 

Neem asseblief my naam op as intekcnaar op ,.Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om tocscnding tc staak. 

Flier by ingesluit vind u die bcdrag van ............... ..... . 

.. ......... . .. . ..... . ... vir die eerste .................... n1aande. 

NAAM .... .... .... .... ..... ........ ...... ................... .. ... .... . 
(Naam en Adrcs in Bloklettcrs) 

POS.ADR ES ..... . ................................................. .. 

II a ndtekcning. 

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

Voeg useblief Kommissle by plattelandse t jeka. 

Spoorwee dra. Die publick kry 
uit die weeklikse ontvangsop
gawcl; net die gocderc-vcrvocr- Security'', immigrasie en hoi:r 
syfer in geheel, hoewel dit nie loon aan nnturelle kon ek die 
meer as billik sou wees as iedere atgcvnardigdes attent maak dnt 
tarief apart vermeld word. Die die Handel sy plig teen die 
nrmste van die binnclnnd val blankes en nie-blankes van ons 
onder tariewe 1 tot 4 en die land versuim het, onder andere 
rykste van die kusstede uitslui-' dnt had hulle die nature! se 
tend onder die ldomp laa,gste hand!•werk in 1910 gelndustrinli
en spesiale tariewe. D ie ver- seer en gekommersialiseer sou 
houding is sover dit my dorp ons di<' Asinticse Iande kon ge
aangaan 3/3b tot 6/7 per 100 weer hcl In hul uitvoer van 
pd. en sowat 6d. tot 1/ - per 100 kultuur~toedere. 'n Jnar na ge
pd. (by laasgenoemde moct nog no(•rnd!• Kongres kry ons wet
die 10~ vragtoename gevocg gewing wat stads- en dorpsbc
word. Vir u informasic

1 
mnr. sture gclas om naturellcwonlngs 

redakteur, is die styging 44% te voorsien. (Geen dwangbou 
sedert 19451. t.o.v. blankes (en Kleurllngcl 

LO~E VERSKIL 

(2) Wert die publiek dat die 
Dcpartement van Statistiek net 
die lcwensduurte van die nElge 
groot stede vasstel, dat elk in 
basiesc loon verskil en dat die 
lewensduurtctocslag vir almal 
dieselfde is. Dit ten opsigte van 
sckerc bedrywe, een waar¥an 
nou weer wil he dat binneland· 
se nywcraars bev ... ys moet !ewer 
waarom hulle loon nie g('lyk 
met die van die volgendc hoi>r 
loongcbicd moet staan nie, hoc
wei in ander bedrywc die loon· 
gebiedgroeperings and!:'rs saam· 
gestcl is. En die verantwoor
delike ministerie praat nou von 
aanmocdigingslone. 

Ull\HGRASIE 

<3> Eie volksbelang gl'nll't in 
ander opsig ook g('('n bchar
tiging. Dit word · gcse dat 
blanke behoud g!:'lcc is in ge
talle immigrasle. Dit Is 
waar, maar nie ten koste van 
die volksgenote nie. Wie vcr
gect die Septembcr-1949-aanbod 
ann Suid-Europef.rs • om hier 
plaasarbeiders tc word teen £16 
per maand, plus woon- en 
ander geriewe. Is 'n gelyke ann
bod ooit aan die eic volk ge
daan? 

(4) Ek dink onwillckeurig aan 
1939 toe op my dorp nie minder 
as 154 blanke gesinne was met 
'n gemiddelde inkomste van £6 
per maand per gesin - mense 
wat geduldig en gcdwce wag op 
d ie beloofde maatska plike be
pla nning en versl'kerlng van die 
twee partye. Volgcns wet 
gewing-by-regulasie is h ulle 
scdcrt Mci 1942 uitgcsluit van 
lewensduurtetocslag om d at 
plaaswerkers en huisbediendes 
nie onder enige van -tie loon
wctte val nie. 

<51 In 1910 was daar 'n uit
stalling van naturcllehandcwerk 
in Kaapstad. Die dominee wat 
~edert ver-en-gou-gcry h('t, h!:'t 
dit bygewoon, ek ook. Die 
kunstigheid bet die bewonderlng 
van die dominee weggedra, 
maar ook sy besorgdheld oor 
die fcit dat sy mense wat uit· 
gcsak het nie eens die ecnvou
digste Wcsterse kultuurvoor
werpe kon na boots n ie. Dlo 
menings van die lcscrs wall 
dat die verarmde blankcs die 
uitsifsels is van die stryd om 
die be~;taan. Sedert het die 
Kcrk en filantropicsc ver<'ni-

1 gings voortgesukkel, eers met 

1

50,000 veragterdes voor 1910 ('n 
later met 300,000, en hull" (KI'rk 
en filantropie) is vcrhcug oor 
die fcit dat die blankes wat 
wag op ,Social S('curlty" en 
maatskaplike bcplanning van 
die partye in die swakkcre 
woonbuurtes van stede gaan 
woon in die hoop dat hulle kln
ders en kinds-kinders die be
staansleer sal kan bcstyg. 

PLIG VERSllHI 

(6) T oe die 1944-Konires van 
die Kamers van K oophandel 
hom besig hou met die ,.Social 

nil•. ) \\'etgewing wat naturclle 
uitnodig om hulle statte te ver
lant en In ons ekonomie kon
kurcn•nd in te dring. 

AFH,.\'SKLIK 

By bcsluit nog net dit. Ge
hrckkige loonhchecr, 'n opvoe
dingstelsel ~onder rlgtlngs, scn
traliserlng, twcllrlel werktoe
latingsouderdom en skoolver
latingstanderd is te wyte nan 
die fcit dat ons ou-bevolking, 
wat nie vir 2~ die baa:;- en 
bestuurskap van nywerhcidson
dcrncmings vocr nh•, ufhanklik 
was en is ann dh• voorligting 
van Vakbondc l'n Nywcrheids
vcrsocningsbcht·crrudc. 0 n s 
groot gcluk is daarin gclee dat 
ons mense wat hullc geld nie in 
nywerhcdc sleek nic, dit bcle 
in voogdy- en finansierings
maatskappyc; die geld vloei in 
simpati!:'kc rigting, ongelukkig 
mercnd<'els in handclsrigting
'n skynbanr maklikc rigting 
want alma! florccr. Ons han
dcl is nic scntlmenteel nie, al
tans nic In soverre Suid-Afri
kaan.~ nywerheidsbelange aan
gaan nie. Suid·Afrika-Eerste is 
gelei! in lndustrie en gelyke 
mate wat die bcvolking aangaan. 

Plofkoeels 
Van Engelse 

K apt. llf' nri Sll'gtkamp, :\liddl'l
burJC, T\ 1., !>k ryf: 

Nadnt ck die berig in Die 
O.B. gplr•c•s hct aangaande die 
loodpuntkoei'l wat uit mnr. J. 
Erasmus HC been verwydt•r is 
op 86-jarige lceftyd, het l'k ge
dink dat dit tog algcmecn bc
kcnd was dat die Englse plof
koeCis gcbrulk het. Ek het 
nanmlik drie vcrskillcnde soorte 
plofkocl:ls by krygsgcvangenes 
gcbult. Die ecn was die egte 
loodpuntkoa1!1; dan was daar 
'n staalkoej:l met 'n hoi punt
ek wou nic dnnrln vroetel nie 
uit vrees dat dit sou ontplof, en 
bet dlt toe maar weer op die 
vyand ~cbruik - !:'n ten slottc 
was dnar die staalkoc!!l wat 
oorlangs met lnsnydings In vier 
stukke verdecl is sodat hy by 
annraking oopbars. 

In my heup sit nog 'n koeel 
wat in Junlc 1900 by Lindley 
ns 'n present van die E ngels
man in my hcup g!•skiet is. H y 
Is vandag 'n bit•ljic handig, want 
ek vocl wannct•r die weer ver
andcr. 

Bedekte Seen 
,.I nvocrb!•hcer kan 'n bedektc 

sei>n vir ons lnnd wccs indien 
dit so tol'g!•pas word dat dit 
die uitbn•lding van ons eie 
nywerhedc 'n groot stoot voren
toc gee en ons mind!:'r afbank
lik \"an lnvocr maak" - <Volks
haPde)). 

~ .. DJE O.B." ...-ord ge4ruk deur Pro 
Eccleala Drukktry, Stellenboecb. vir 
die elenaara en ultge•ers: VOORSLAO 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Poabua lUl, Kerkpleln, Kaap· 
otad. 
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Die Rol Van Die I<ind In 
Ons Geskiedenis 

DIE PENKOPPE 

Gedurende die Tweede Vry
heidsoorlog, wat geduur het van 
11 Oktober 1899 tot 31 Mei 1902, 
het daar duisende jong seuns, 
tussen 16 en 18 jaar, uit vrye 
wil by die Boeremagte aange
sluit. Vir geen oomblik het 
hicrdie jong republikeine daar
aan getwyfel dat dit bulle plig is 
om bulle lot in te werp by die 
van die Boere nie. 

Die gevare wat bulle sal moet 
deurmaak, het bulle terdee bc
sef. Nogtans het dit hul nie hul 
moed ontneem nie. 

Dit was nie net seuns van ses
tien jaar en ouer wat aange
sluit h!!t nie, nee, selfs seuntjies 
van 10, 11 en veertien jaar het 
gehoor gegee aan die roepstcm 
van bulle land. Dit is dan ook 
hierdie jong helde-leer wat be
kend gestaan het as die Pen
koppe. Hulle wou bulle cenvou
dig nic laat keer nie, en party 
bet selfs weggeloop van bulle 
ouerhuise om bulle deeltjic by 
te dra. 

Dit is bekend boc dapper bier
die Penkoppe bulle op die slag
veld gedra het en hoc bulle nooit 
die grootste gevare ontsien hct 

Verlore Goedere 
Vcrlede week het ons 'n 

lys van goed in DIE 
BOEREJEUG geplaas. 
Skryf asseblief dadelik 
aan ons as daar van jou 
goed by is. Sluit 1/- se 
posseels by jou brief in, 
anders kan ons dit nie af
stuur nie. 

nie. Die ouere burgers moel! 
die jongspan maar net altyd 
maan tot versigtigheid. ·BY die 
gevegte om Ladysmith, Natal, 
was daar 'n klomp Penkoppe 
wat eenvoudig nie bang wou 
word nie. Die Boere is op 'n 
koppie en skiet vanuit agter 
groot rotse op die Engelse wat 
aangcstorm kom om bulle te 
verdryf. Later was die Engelse 
so naby dat selfs die bevele van 
bulle offisiere deur die Boerc 
gehoor kon word.. 'n Klompie 
Penkoppe spring toe agter die 
rotse uit en staan openlik en 
skiet. Selfs die ouere manne se 
,Kom af en skuil, julie word 
platgeskiet", bet hul nie gekeer 
nie. 

Baie interessante verteilinge 
vind ons in die boek ,Ek Rebel
leer!" wat geskryf is deur 'n 
oud-penkop, wat aan ons alma! 
baie goed bekend is - ons 
A.K.G., J. A. Smith. Hy self 
was maar 14 jaar oud toe hy 
van sy ouers se huis weggeloop 
het om by die Boere aan te 
sluit. Dit was laat in die aand 
en hy en sy paar maats mocs 
sommer al die heel ccrste aand 
onder die gewccrvuur van die 
Kakiewagtc deurloop. Hullc 
het cgtcr daarin geslaag om uit 
tc kom na 'n hele paar andcr 
voorvalletjies. 

Ons moct besef dat hicrdie 
paar maats bale meer gewaag 
het as die ander Penkoppc. Hul
le was Kolonialers en kon dus 
bale swaar gestraf word weens 
hoogverraad, aangesien die Ko-

Ionic nie saam met die Repu-~-------------
blieke teen Engeland geveg het 
nic. 

'n Paar dae later het ons 
vriende by die kommando van 
komdt. Gideon Scheepers aange
sluit. Komdt. Scheepers self 
was maar 22 jaar oud en sy 
adjudant, Kareltjie LehmkUhl, 

KLEI NGOED 
HOEK IE 

Poshus l 4 11, 
Kaapstad. 

SE 

12 Maart 1950. 
slegs 16 jaar oud. 

Genl. Smith vertel vcrder hoe I Beste Kleingoed , 
bulle saam met die kommando 
getrek het. Laat een nag kon 
jy nog die hoewegeklap van hul 
kommando hoor. Hy was reeds 
bale moeg en vaak toe bulle 
dcur 'n driffie gaan. Nog voor
dat hy weet wat gebcur het, le 
hy en sy pcrd albei plat in die 
riviertjie. Verskrik en skaam 
spring hy op en hoor een van 
die Boere agtcr hom se: ,Maar 
kyk hoc val so 'n nuwc aanslui
ter. Hy sit mos en slaap!" 

So het hulle soms bale moei
like tye deurgemaak. Gevegte 
vir !ewe en dood, die bitter koue 
in die winternagte, en so meer. 

Hier volg 'n brief van genl. 
Smith aan sy ouers. Ons gee 
dit in sy eie woordc weer: 

,Lieve Ouders, 
Ik ben nog gezond en ek hoop 

hctzelfde van u te hoorcn. 
Kommando Ieven ben ik al 

gewoond en vecht vlytig. Moe
der, bekommerd u niet over 
my -, niets is my tc zwaar. Ik 
ben voorzien van aile oorlogs
tuig en myn paarden zyn vet. 
Ons was al 6 uren (te perd -
Red.) van Kaapstad, in die dor
pen Hopefield, Darling, Moor
rcesburg. Ik ben haastig daar
om zal ik maar eindig met dui
zend kussen aan allen. 

Ik ben 
u zoon 

Johannes. 
Oudeplaats 

14 Maart 1902." 

Aan die einde van sy bock 
skryf genl. Smith: ,Alles behal
we ons klere en komberse is ons 
ontneem en na scs weke is ons 
in kooltrokke na ons verskillen
de distrikte gestuur met die 
waarskuwing dat ons by ons 
aankoms daar by die magistraat 
moet aanmeld. 

Met niks meer as 'n doku
ment met die volgende inhoud 
in my sak, het ek na 12 maandc 
by my ouers aangekom: 

,This is to certify that Johan
nes Smith, a scholar of Aber
deen, son of Johannes A. Smith, 
residing at Aberdeen, has been 
tried by me for the Crime of 
High Treason and convicted of 
the said crime by me on the 
3rd July, 1902. 

<Get.) Lancelot Harison. 
Resident Magistrate, 

Cradock.' 

Ek het tcruggekeer en aileen 
skuldig gcvoel dat ek my ouers 
soveel bekommernis veroorsaak 
bet. In liefde het bulle my vcr
welkom." 

Ten slotte net dit; alhoewcl 
hoogverraad met die dood gc
straf word, is hulle begcnadig 
en in plaas van die doodstraf is 
bulle kicsreg bulle lewenslank 
ontnecm. 

(Aanstaande week .,Die Konsen
trasiekamp-kinders.'') 

Ons is baie jammer 
da t ons julie so afge
skeep het. Julie het se
ker al gewonder waarom 
julie storie nog nie in 
ons hlad was nie. Moet 
egter nie moed verloor 
n ie - dit kom nog! 

V olgende week ver
sk yn julie storie en ook 
die briefies wat maatjies 
gestuur h et. 

Boerejeug-groete, 
Omie. 

WEES WAKKER 
Deur Mej. E. STRASSBERGER. 

Boerejeug moet wakkcr wccs 
Trou van hart en trots van gees. 
Trots, op voorgeslagte waard, 
Trots op Afrikaner-aard. 
Dink net aan ons Boere-heldc 
Ver op wyc oorlogsvcldc, 
Hard in stryd teen vyandshand 
Vir die vryheid van hul land. 
Bocrcjcug moet wakker wees, 
Trou van hart en trots van gees. 

VERJAARDAG
KETTING 

APRR. 
6 Rynie Easson, Wellington. 

Anna Posthumus, P.K. I ndwe. 
Susanna Kotze, Zeerust. 
Jeanne Grobbelaar, Faure-

smith. 
7 Gideon Slabber, Noordcr 

Paarl. 
Estelle Pauw, _Wellington. 
Johanna Coetzee, Bosbok

rand. 
Martha Nortje, Koster. 

8 Bessie Scheepers, P.K. Stryd-
poort. 

Hennie Durr, Malmesbury. 
Astrid Frankot, Stellenbosch. 
Jan Slippers, Kakamas. 

9 Louisa Laubser, Stellenbosch. 
Elsa Welthagen, Mooinooi. 

10 Ester Sharpe, Oudtshoorn. 
Hendrik Smit, Oudtshoorn. 
Nicolaas Smit, Bosbokrand. 

12 Nicolaas Ferreira, Frankfort. 
Elsje van Wyk, Bultfontein. 

14 Gielie Tredoux, Malmcsbury. 
Pieter de Waal, Paarl. 
Maria Koekcmoer, P.K. La 

Motte. 
Frans Lotz, Frankfort. 

15 Cornelia Pietcrsc, Vryburg. 
Susanna Els, Vryburg. 
Daniel Smit, Oudtshoorn. 
Muriel Lourcns, Paarl. 

16 Magrieta Easson, Kwagga
fontein. 

17 Elizabeth Rcyncke, Cedar
ville. 

Willie Erasmus, Mooinooi. 
18 Albertus Viljoen, Suider 

Paarl. 
Manna Viljoen, Suider Paarl. 

Britte Meer Oor 
Handel Besorg As 
Wereldveiligheid 

Brittanje is die afgelope week deur Amerikaanse wet
gew.ers kwaai oor die kole gehaal weens sy handelsbeleid 
ten opsigte van Kommunistiese Iande. Op die vergadering 
van die betrokke senaatskomitee het senatore geweier om 
geldelike hulp aan Brittanje vir militere doeleindes te ver
leen solank Brittanje voortgaan om oorlogstuig aan kom
munistiese Iande te verkoop. AmpteQare is vir twee uur 
lank deur Iede van die komitee onder kruisverhoor geneem 
oor die vraag waarom Amerika vliegtuie en onderdele van 
vliegtuie na Brittanje moet stuur in die stryd teen Kommu
nisme as Brittanje vliegtuie en onderdele van vliegtuie aan 
kommunistiese regerings stuur. 

Die vergadering is uit€-en na
dat die komitee hom ontevrede 
met die amptelike verduideli
kings vcrklaar hct. 

Tydcns die sitting van die 
senaat later in die dag het 
senator Knowland gese dat dit 
hoog tyd is dat die Britse xe
gering moct besluit of hy wcrk
lik belang daarin stel om die 
Kommunismo te stuit in sy om
arming van die wereld. ,Die 
tyd is lankal verby dat Brit
tanje hom kan beroep op 
Arnerikaanse ekonomiese en 
militere hulp kragtens die At
lautiese Verdrag terwyl da.ar
die laud terselfdertyd die hande 
van die Kommuniste in Asiii 
sterk, bet hy gese. 

Die onmidde•llikc aanlciding 
vir hierdie Amerikaanse uit
barsting is die felt dat 71 
Amerikaansvervaardigde vlieg
tuie aan die Sjinese Kommunis
te verskaf is tcsame met 'n 
groot hocveclhcid ondcrdelc. 

Brittanje se erkenning van die 

Doen Baie ·Vir 
Nat u relle Se 
V.V.D.-Man 

,Toe ek sien wat alles vir die 
naturelle gedoen is, het die 
vraag by my ontstaan hoe dit 
vir so 'ri klein deel van die be
volking mooutlik kan wees om 
soveel vir so baie mense te 
doeu", het mnr. Norris E. Dodd, 
Direkteur-generaal van die 
Verenigde Volke se Organisasie 
vir Voedsel en Laudbou, op 'n 
perskonferensie gese. 

Mnr. Dodd hct die indrukke 
wcergegce wat hy in die afge
lopc twcc weke op 'n rondrcis 
deur die Unie gcdoen het. Hy 
bet drie dae in die naturellc
ge-biedc van Natal en Oos-Kaap
land deurgebring, waar hy ge
sien het wat gcdocn word om 
die grond tc bcwaar, om beter 
b6erderymetodes in te voer, om 
die naturclle tc leer om hullc 
te vocd. 

,Dit het my vcrbaas om te 
sien dat julie so 'n groot dee! 
van jul volksinkomc aan die bc
vordering van die naturE:dle se 
belange bestee. Dit is nic algc
meen bekend hoe baie Suid
Afrika vir die naturelle doen 
nie. Julie het die volste reg 
om trots te wces op wat julie 
docn." 

rooi Sjincsc bewind, ter be
veiliging van sy handclsbelange 
bring vanself mee dat die Brit
teo nic tc kieskeurig is ten op
sigte van hul handelsware nie. 

ROOK 

Kommando 
Die Vriendelike 

Sigaret 

Gl·300b 

~ 
DAMES-, 
MANS- en 
KINDER
UITRUSTERS 
SNYERS 

U NIEWINKE L S 
Beperk 
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BOER Sf PATENT 
LAAT MOTORS BAlE 
GOEDKOPER LOOP 

DUITSE PARLEMENT NIE 
VEEL VERSKILLEND VAN 

'n Uitvintling van 'n Afrikaner, mnr. T. tie Witt van 
Heilbron, wat motors 011 kragpraraffien laat 10011 sal eers
daags Oil die mark kom ao; reelings wat tans getref word vir 
die produksie 01> 'n handelsgrondslag daarvon voltooi is. Die 
plan is, na berig word, om die apparaat ook te venaardig 
met die oog 011 uitvoer ua die buitelaud .. 

' n Artikel in die Cape Times oor die We~
Duitse parlement, wat hy heskryf as die ,snaakste 
parlement in die wcreld" meld aan die begin dat 
min van die •102 lede van die Bonn-parlemf:'nt f:'nige 

ANDER 
Die uitvinder meen dat hierdie apparaat 'n motor 

in ~aat stel om teen minder as die helfte van die huidige 
koo;te te ry, aangesien dit meer myle 011 'n gelling gee 
en kragpara.ffien die helfte goedkot>er is as t>etrol. 
Die uitvinding is onlangs op die Jleilbronse tentoon

stelling vertoon en het groot belangstelling gaande gemaak. 
'n Ingenieur wat dit ondersoek bet, het sy verrassing uitge
spreek oor die klein hoeveelheid koolstof wat ge,orm word
een van die grootste besware teen die gebruik van paraffien. 

duidelike hesef bet van die werkinge van 'n pal'lem.:-nt. Die artikel gaan 
voort om 'n hel:'>krp~ ing te gee '\'ail hoe !'.naaks hierdi.:- parlement eintlik 
is. Die '\'olgende eienaardighede skyn inderdaad glad nie so eienaardig te 
wees nie us dit vet·gelyk word met ons eie purlement: 

Die patent wat op die begin- Die patent is ook aangebring 

.,Bonn-L.V.'s hct die skyf gc
word van spotte>nde Nazi's en 
gesowjetisccrdc Duitscrs, en 'n 
teleurstclling vir di<> gewone 
eerlike, bardw<>rkende Duitser 
wat na bulle op'lien om duide
Jike Ieiding en 'n middeweg 
tussen Kommuni~>mc en 'n ander 
Hitler. T~den., 'n onlang~:>e 

dooierige debat in Bonn bet ver
skeie L.\'.'s ru<,tig gesnork. 
Skiclik is die raadsaal in span
ning gebring dcur die gelui van 
'n wckker in cen van die slapen
de ledc se boektas. 

sci werk dat die kragparaffien op die enjln van 'n trekker wat 
vt•rhit moet word voordat dit gebou is om met petrol te loop. 
In die cnjin ontplof, kan teen 'n Ingcnicur hct verklaar dat 
ongcvecr '£30 verskaf word. Die om pctrolenjlns met krag
warm gasse van die uitlaatpyp parafficn, wat baie goed
word gcbruik om die verhitting koper sal wccs, te laat loop is 
tc bcwcrkstcllig. niks nuuts nic en in Amerika 

Die gcbruik van petrol sal is daar mccr as vccrtig sulke 
egter nie hecltcmal uitgeskakel pat.cntc wat t•gter nie heeltemal 
word nic aangesien die enjin geslaagd was nie. Volgens hom 
op petrol aangeskakel moct ill daar met hierdie patent ·skyn
word en dat daar dan na vcr- baar In geslaag om die,korrcktc 
loop van 10 en 15 minute na vcrhitting van die paraffien te 
kragparaffien oorgeskakel word. bcrcik, wat totalc ontbranding 

.,Kollcgas hct hom gestamp 
en gcvra: ,Hct jy 'n born 
daarin? Dcur die slaap bet 
hy die tas gcvat en 'n groot 
blou wckkcr wat skel gelui 

GEEN SLEGTE GE\'OLGE 

Solank die enjin warm is, 
kan hy direk met parafficn aan
gcskakel word. Dit duur onge
vccr 'n kwartier · vir die enjin 
om af te koel nadat hy afgc
skakel is en gcdurende hicrdic 
tydperk kan hy dus dire>k op 
paraffien aangeskakcl word. 

Die gebruik van kragparafficn 
Jaat geen oormatige koolstof
aanpaksel in die enjin vorm 
nie en die olie wat in die cnjin 
gebruik word, word nie oor
matig verdun as gevolg daarvan 
nie. Die uitvinder kan tewens, 
volgens toetse wat die vennotc 
deur 'n Johannesburgse firma 
Jaat uitvoer het, geen vcrdun
ning hoegenaamd vasstel nie. 

Die vennotc meld ook dat 
met kragparaf!ien scs myl 
per gelling meer as met 
petrol behaal word. 

DEUJt WET Vl'mBIED 

tot gevolg het. 

MAAK KLAAR OM 
DUITSE PARLEMENT 

ObR TE NEEM 
Oorname van die Wes-Duitse regering deur die onder

gron<lse nasionale politieke organisasie bekend as die ,Bru
derschaft" in die winter van 1952-53 ,wanneer die huidige 
11arlementere stelsel in Duitsland tot 'n val sal kom", is op 
'n geheime konferensie in Dusseldorf voorspel deur Alfred 
Frankcke-Grieksch, volgens 'n berig in die Engelse pers. 

Frankscke-Grieksch sou voorts gese bet dat die tyd 
ryp is \ir 'n wyere ontwikkeling van die Bruderschaft en vir 
'n rol soortgelyk aan dh~ van die Stahlhelm na. die eerste 
wereldoorlog. a 

Die Brudcrschaft bestaan 
hoofsaaklik uit oudsoldate en 
offisiere en die organisasie hct 
in krygsgevangcnekampe reeds 
tydens die oorlog ontstaan, hct 

die rcgcring sal bring nie. Vcr
der sal openbare vergaderings 
en betogings gehou word. 

• Tocstcmming word nou gc- hy gese. Dit bevat manne van 
sock om die patent aan cnige erkendc bckwaamheid wat. tc 
motorvocrtuig te laat aanbring.l gclegcncrtyd behcer sal oorneem 

Volgens wet mag kragparaf- van elke afdcling van die Duit
fien in ontbrandingsenjins alleen se administrasie. 

Die berig meld dat daar 'n 
mcrkbare ooreenkoms tussen 
hierdie program en die Nasio
naal-sosialisticse Party sedcrt 
sy verbanning in 1923 in die oog 
val. • 

vir landbou- en nywcrhcids- Die organisasic sal in die toe
masjicncrlc gebruik word en nie I koms bocke en vlug~;krifte uit
in vocrtuie wat op die paaie gee om sy idt•alc tc stcl op 'n 
beweeg nie. wyse wat dit nic in botsing met 

Dit sou glo in die belcid van 
Francke-Griekseh wccs om 'n 
onafhanklike bcleid ten opsigte 
van sowel die ·weste as Ooste te 
volg. 

VLIE.GENDE PIERINGS IS MILITERE 
~ 

GEHEIM SE RADIO-MAN 
Die verskynsel van 

, vlic(:n<lc pierings" wat 
'n ty<l gclede soveel op
spruak in Amerika ver
wek het, het na 'n tyd
I>crk van rus kort gelede 
weer opgeflikker in die 
nuns. Baie mense het 
"·erklaar dat bulle die 
"·oorwerpe in die jongste 
tyd weer gesien het. Die 
vermoede dat daar werk
lik sulke dinge hel:'otaan 
en dat dit 'n militere ge
heim is, is ver~terk deur 
twee uitlatings. 

Die eerstc was van 'n voor
malige minister van Mussolini 
wat in 'n Italiaansc kocrant ge
skryf het dat sukc vlici'nde 
voorwerpe reeds in die proef
stadium tydens di<' oorlog was 
en dat die Spilmoondh<'dc van 
voorncme was om dit te gcbruik 
was dit nie dat die cinde :;o 
gou gekom het nie. 

Verledc week hct die radio
kommentator, Henry Taylor, 
oor die Amcrikaanse draadloos 
vcrklaar dat die vlici'ndc pic
rings Amcrikaansc skcppings 
is waarmec procfn<'mings gc
doen word, en dat dit as 'n 
groot gehclm bcwaar word. 

Daar is twec soorte, het hy 
gese. Die ccn is 'n disk wat 
tot 'n hoogtc van 30,000 voet 
deur die ligruim swicp en 
dan tot 1,000 voct val en uit
mckaar spat. Die groottc van 
die disks variccr van 20 duim 
tot 250 voct in deursncc. 

Intusscn het 'n segsman van 
die vloot-departement ontken 
dat die vloot enige dergelike 
proefnemings ondernccm het of 
oor 'n sogcnaamde .,XF-15" be
skik. 

In 1949 hct 'n kommissie 
ondersock ingcstcl na die ver
skynsel van vlieilnde pierings en 

,.\\"ONDERLIK" bcvind dat dit tocgeskryf moet 
Dan is daar die .,Vlieendc word aan (1) wanvoorstellings 

Spook", XF 50 - 'n spuit-aan- ten opsigte van bekende voor
gcdrewe vliegtuig waarmee die wcrpe; (2) 'n gcval van massa
vloot besig is om proefncmings histcrie en (3) gckskcerdcry. 
uit te vocr - wat deur baic Die fcit dat daar ook a \ in 
mensc aangesien is vir vlict'ndc ander Iande deur mcnse berig 
picrings. Hierdie vlicgtuic is i:> dat bulle vlieende pierings 
rond en sonder vlerkc en in gcsien hct en daar selfs twee 
staat om teen 'n fantastiese gevalle voorgekom het waar 
snclhcid te vlieg, aldus Taylor, mcnse beweer het dat hulle 
wat daaraan toegevocg hct: klein mcnsies in die ,pierings" 
.,Die piering-onderneming is gesien het, moet •n aanduiding 
reeds deur vcrskillende stadiums wecs dat die kommissie die bal 
van ontwikkeling. Dit hct sy nie te vcr misgcslaan het nie. 
hoogtcpunt in openbarc waar-
neming bcrcik in Julie 1947, in Aan die ander kant word van 
Januarie 1948 en nou weer. militi're kant erk en <lat die 

,Ek weet vir wattcr <loel I>uitscrs reeds so vroeg a<; die 
hicrdie vlieende pierings ge- Spaam.6 burgeroorlog gebruik 
bruik word - baie belangrik Nt gemaak bet van sirkelvormige 
wonderlik. ::\Iaar tlit i., 'n mili- projektiele met 'n lading plof
tt're geheim van die Vt-rt•nigde stof in die midtlel W!\t aange
Stnte. Sodra die bE>trokke mili- <lr~·f is deur vier motore nan 
tere owerheid ben•id i., om dil' die kant. Daar word bewr~r 
inligting beskikbanr te st<>l, .,al dat bulle teen die einde van die 
dit 'n plesier \H'C'" om julie die afgelope oorlog op hierdie uit
bele verhaal te ,·ertel, aange,ien vinding verbeter het deur die 
dit goeie nuus ib - wonderlik disk!> van spuitmotore te voor-
vir ons land." 1 sien. 

het, uitgehaal en afge:sluit en 
toe uit die saal gestap." 

1\IEER BEDAGSAAl\1 

Die enigste eienaardigheid in 
verband met die voorval is dat 
die Duitser die bedagsuamheid 
gehad het om 'n w<>klter sanm 
te neem. 

Die artikel gaan voort: ,'n 
Struikelblok vir dicgcnc wat 
probeer om die debatte te volg, 
is die afwcsighcid van cnigc 
amptelike aant<>keningc van 
wat aangaan. Bonn het geen 
Hansard nie en me>t".,te kocrante 
in Duitsland plaa'l weinig meer 
as 'n paar N>el., parlementsnuus. 
Hul Ieser~o .. tel nie belang nie." 

WERKLIKIIEIDSIX 
Ook dit kan nie beskou word 

as 'n Duitsc cicnaardigheid nie, 
bchalwc dat die Duitse pers 'n 
groter werklikhcidsin aan die 
dag Jc as die Suid-Afrikaanse. 

Die artikcl kla dan oor die 
gcbrek aan bcspreking van ern
stigc vraagstukke. .,In die aan
gesig van groeicnde wcrkloos
heid verkics die regering om 
mindcr lastigc sake te bespreek 
soos die vraag of die groot glas
potte met blommc van Bonn se 
moderne gange verfraai, gekoop 
is as oudhcde teen fantastiesc 
prysc. In hierdie geval was 

die antwoord op die Sosialistiese 
beskuldiging van spandabclhcid 
dat dit asyn-karba's is wat deur 
die regering gekoop is teen 4/
clk. 

PROBEER WAKKER BLY 

Maar vir die hoofpyne wat 
hierdie vraagstukke skep, word 
gesorg. Bonn het sy inwonende 
doktcr - 'n mediesc student wat 
gedurcnde 'n uitputtende de
bat 'n halfpond hoofpynpocicrs 
uitdcel. 

,,Diegene wat <lit moeililt vind 
om wakker te bly, ontvang 
,pervidin-tablette.' Bulle i'> 
dieselfde as benzNlrin~ en is 
deur Duitse val<>kermtroepe en 
bomwerperbemanning'l gebruik 
om bulle in staat te stel om vir 
lang t_ydperke bedr~·wig te bly. 

.,Te oordcel na die pil-omset 
is Bonn sc vraagstukke aan 
die styg. Dio- vcrbruik van 
,wakker-bly-tablette' het in die 
afgelope twee maande verdub
bcl.'' Aldus die artikcl. 

Selfs biertlie lan!.genoemde 
eienaardigheid i& net eienaardig 
in sover Duitse parlementslede 
pogings aanwend om deur mid
del van pillll wukker en teen
woordig tt" bly. In parlemente 
wat dit" Britse patroon volg, 
word vir die dot"l .,party-swepe" 
gebruik in plans YIUl pille. 

'''Y eie! • 
IS 

se 
Mnr. W.j. duTOIT 

bekende tabakboer van 
NOOITGEDACHT 
RUSTENBURG 

,Omdat Rembrandt net een sigaret vervaardig en 
alleenlik die room van die oes deur ons Boere gekweek, 
gebruik, daarom rook ek net Rembrandt . • . iets wat 
ek as my eie beskou." 

ROOI VIR KURK 
GROEN VIR ONGEKURK 
WIT VIR FILTER 

Kopkrtf 

Die Rembrandt-korporasic maak net EEN 
soort sigaret-die room van die oes gaan 
daarin. Die Rembrandt-naamtekening op 
elke sigaret is u waarborg van kwaliteit. 
Let daarop I 

Elke Sigaret 'n M eesterstuk. 
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