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, Daar is matt:'matiese 
t·e<les om te glo dat oor
log enige tyd tussen 
1952 en 1960 sal uit
Jweek ," skryf die deeglik 
ingeligte Intelligence Di
ge!:ll. Die blad beklem
toon dat n usland hoop 
om teen 1952 oppermag
tig te wees op milit~re 
en "'trategiese gebit:'d en 
dat hy te enigertyd daar
na sy wil m t-l wapenge
weld aan die wereld o.,a} 
kim opdring. 

EE.N UIT E.LKE. .QRIE. 
ME.NSE IS AAN 

STALIN ONDE.RHORIG 
Daar is nou 800 miljoen Kommuniste en Kommunis

bebeerde mense in die wereld - 'n vermeerdering van 
588 miljoen in tien jaar se tyd, bet die oud-lugmagminister 
van die V.S.A., Stuart Symington, in 'n toespraak gese toe 
hy met nadruk verwys bet na ,die omvattende skep van 
kommunistiese agressie." 

Symington wat nou die be
langrike pos van voorsittcr van 
die Bronneraad vir Vcilighcid 
bcklcc, het daarby gevocg dat 
hy geensins glo dat daar oorlog 
sal wecs nie, mits die V.S.A. 
sorg dat by stcrk bly. 

,Rusland hct 'n grotcr 
lciir as al die Westelike Ge
allieerdes saam en by hct ook 
die grootste lugmag en duik
bootvloot", het hy gese. 

Hy het daarop gewys dat 
Rusland talle male al kennis 
gegee bet dat sy oogmerk 'n 
Kommuniste-oorheersing van 
die wereld is. ,En net soos 

Tito 
By 

Skuif In 
Weste 

Maarskalk Tito, Kommunls
tiese diktator van JoegoslawW, 
het verlede week voor sy parle
ment 'n kwaai aanval op Rus
land en die Kominform-lande 
gemaak, terwyl by in dieselfde 
asem vricndskaplike vcrwysings 
na ItalH~ en Griekeland gemaak 
het. Nadat by die Sowjet-lande 
bcskuldig het van allcrlei on
deugde waarvan een die ver
draaiing van die gcskicdenis is, 
het hy tc kenne gegce dat hy 
vriendskaplike betrekkinge met 
Italie en Griekeland begeer en 
binnekort 'n diplomatieke ver
teenwoordiger in Griekeland wil 
aanstel. 

Tito se toespraak wo·rd deur 
waarnemers beskou as 'n duide
like wegbrcking van Rusland en 
'n inskuiwing by die Westc. Sy 
vriendelike vcrwysing na Grie
keland nadat Jocgoslawiil sedert 
die oorlog die Kommunistiese 
rebelle in eersgenoemde land 
so sterk ondersteun het, word 
vera!' as belangwekkend beskou. 

Hitler gedoen het deur die voor
skriCte van ,Mein Kampf' te 
volg, het hullc ook nog steeds 
die daad by die woord gcvocg." 

Die bevolking van die wercld 
word op ongevccr 2,200,000,000 
geskat, sodat Stalin oor mccr 
as cen-derde van d ie totale 
wercldbevolking heers. 

,Die Russiese generale stat 
meen dat bul voorbereidings so 
voor die wind gaan dat met 
inagneming van Rusland &e on
kwesbaarheid en '>Y geweldige 
duikbootvloot, daar in 1952 'n 
vol&trekte verskulwlng van mag 
in die wilreld sal wees. Imlien 
die \Vesterse moondhede vroeg
tydig ontwaak, bestaan duar 
min twyfel dat Rm,lnnd, indiNa 

KOMMUNIS WAS . HOOF 
VAN FRANKRYK SE 
ATOOMNAVORSING 

Blykbaar as gevolg van Amerikaanse druk bet die 
Franse regering verlede week die hoof van sy atoomnavor
sing, dr. Joliot-Curie, in die pad gesteek nadat by vier jaar 
lank die posisie beklee .bet, boewel dit bekend was dat by 'n 
lid van die Kommnnistiese Party en uitgesproke Kommunis 
is. Op vertoe van die Ameriknanse regering, is voorbeen 
van Fran.,e amptelike kant geantwoord dat Curie nie met 
die militere aspek van atoomnavorsing te doen het nie. 

'n Paar wcke geledc het Curie 
'n Kommunistiese Party verga
dering tocgespreek en homself 
in die volgcnde taal uitgelaat: 

,Ons Kommuniste weet dat 
die Sowjet-unie nie die eerste 
sal wees om die atoombom te 
gebruik n ie. Dit is daarom dat 
'n ware progressiewe wetenskap
like nooit 'n greintjie van sy 
kennis sal gee vir die doel om 
oorlog teen die Sowjet-unie te 
mank nie." 

Hy het voorts beklcmtoon dat 
hy nie met Amcrika sal saam
wcrk in verband met atoom
aangcleenthedc nie. 

Die Amerikaanse blad Time 
se kommentaar op hierdie toe
drag van sake is dat ondcrwyl 
die hele anti-kommunisticse 
wereld op sock is na Kommu-

niste onder die bed, word 'n 
Kommunis binne in die vere
bed nie raakgesien nic. Die 
blad wys voorts daarop dat 
Frankryk sedert die eindc van 
die oorlog byna vier en half 
biljocn dollars aan Marshall
hulp van Amcrika ontvang het 
en onlangs sy ecrste skeepsvrag 
wapcns kragtens die Atlanticse 
Vcrdrag, en dan laat sy regering 
hierdic soort van ding toe. 

Volgens die E ngelse pers be
rig, is een-vyfde van Frankryk 
se a toomJillvorsingspersoneel 
Kommuniste, en meeste politieke 
partJe in Frankryk dring tans 
nan op 'n grootskanlse suiwering 
- ook van die polisie en leer, 
waarin groot getalle J{ommunis
te nog is. 

BRITSE OPPOSISIE VERVUL SY 
PLIG MET HUIWERING • 

Die Britse opposisie bet 
verlede week nog 'n onwillige 
poging aangewend om, ter 
uitvoering van sy amptelike 
taak, die regering t{)t 'n val 
te bring, en toe met verlig
ting kennis geneem da.t die 
regering bomself gebandba.af 
bet met 'n meer<lerbeid van 
vyf. 

Dit hct gegaan om twee mo
sies in verband met die begro
ting wat deur die opposisie gc
stel is en wat kon lei tot die 

rcgcring sc bedanking indicn dit 
aangcncem was. 

Die regering hct met behulp 
van sy swcpe gesorg dat al wat 
kon loop of spring van sy par
lementerc stemvce lngejaag is 
- selfs slekes is uit die bed gc
haal en kreupelcs hct op krukke 
aangewip gekom om aan die 
skyngcvcg deel te nccm. 

Churchill se party het egter 
gesorg dat die uitslag van die 
stemmcry nie sy partypolitieke 
strategic in die war stuur nic. 
Die oorwinning van die regc-

ring is, volgens Sapa-Reuter sc 
korrcspondent, deur die opposi
sie met vcrligting aanvaar: 

,Verheug omclut bulle clie 
regering so op die rantjie vun 
'n neclcrlaag gebad bet, was 
die Konsen•/atiewes nogtans 
' 'erlig dut die Arbeidersparty 
nie verslaan is nic. l\feeste 
Konserwntlewes bet besef dat 
dit sit>lkundig verkee rd sou 
wees om die land in 'n nuwe 
verkiesing te dompel oor 'n 
saak soos die petrolbclasting." 

by k nn, eerste sal slaan. Maar 
daar is redes om te glo dat, 
indien die Atlnn tiese moondhede 
ver~;tandig is en bul hulpbronne 
op die beste wyse aanwend, dit 
vir Rusland onmoontlik of nood
Jottig sal wee<>. Dit wil nie ~ 
dat die oorlog teen 1952 sal 
uitbreek nie, maar dit beteken 
wei dnt daar 'u bale groot mugb
verskuiwing sal plaasvind. Daar
nu. sui die m oontlikheid ,·an 
oorlog \eel groter wees. Duar 
is mutematiese redes om te glo 
dat dit te e n igertyd tussen 
1952 en 1960 sal uitbreek. 

,Indien die Atlanticse moond
hede 'n kragdadigc en doeltrcf
fende ;strategic uitwcrk, is dit 
nie scker dat oorlog afgcwcnd 
sal word nic - dit kan dit sclfs 
verhaas. Daar sal cgtcr 'n vccl 
groter moontllkheid wees om 
dit te voorkom, of indicn dit wei 
kom, 'n beter kans om dit tc 
wen. 

,Rusland se strategic is dus 

,ONS VERKEER 
KLAAR IN 'N 

OORLOG' 
,Ons is werklik in ' n oorlog -

dit is 'n amper-oorlog, 'n koue 
oorlog, maar nogtans is dit 'n 
oorlog. Dit beteken nie dnt daar 
'n warm oorlog met Rusland op 
bancle is nie, maar ons moct be
set dat bierdie koue oorlog 'n 
ernstige saak is. Die Russe 
se spel is ni<> kamtig ni<>. As 
ons sou verloor, sal die uitein
d elike gevolge diesclfde wees as 
om 'n warm oorlog te verloor'', 
bet die besadigde persdirekteur, 
John Cowles, na sy terugkeer 
uit Europa en die l\tidde-Ooste 
in Amerika verklaar. 

Hieraan kan toegevoeg word 
die vraag: gesien dat daar werk
lik 'n oorlog is, waarom \\ord 
Russiese diplomate in 'n land 
soos Suid-Afrika nog toegc>luat 
om bul vyfde kolonner-wcrk 
ongehindercl voort te sit? 

om ons vir nog n tydjic ann 
die gang te hou onderwyl hy 
sy atoomnywcrhcid vcrstcrk. 
Hy hcg geweldigc groot waardc 
hieraan. Hy glo dat as by ons 
tot 1952 stil kan hou, hy baic 
naby aan :;ukses sal wees." 

Die blad beklemtoon dat bier
die onh9il die hoof gcbied moct 
word dcur die maksimale ont
wikkeling van die Westersc 
volke sc militere krag, die om
skepping van Turkyc tot 'n 
militerc en politieke basis van
waar atoombom-aanvalle gc
loods kan word op Sowjet-olic
velde, die ontwikkcling van 
Afrika sc ckonomiesc bronne en 
die aanknoping van 'n politieke 
offensicf binne die Russicse ryk. 

MOSKOU SPOG 
MET MIUOENE 

DISSIPELS 
Die Moskouse radio bc>t ver

lede week daarop uanspraak 
gemaak dut daar reeds 
18,000,000 Kommuniste buite 
die grense van die Sowjet is 
- ,'n bale groot toename in 
,·ergelyking met di<> vooroor
logse syfers". Daaraan is toe
gevoeg dat agter bierdie mil
joene , bondcrde miljoene wer
lu~rs en klcinboere" stann. 

NOU VIERKIESING 
OOR KONING 

Nadat Belgii\ reeds ctllke 
wckc sonder rcgcring is, is vcr
ledc week bcsluit om 'n algc
menc verkicsing tc hou oor die 
tcrugkeer van koning Leopold. 
Die r<>gent, prins Karel, het 
twcemaal gewcicr om Paul van 
Zeeland, 'n vurigc Leopold-man, 
toe tc laat om 'n kabinct ,tc 
vorm. 

Tyd Vir . Op~rede 
Breek Aan 

,Ek voel dat die Ossewabrandwag die dageraad van sy 
kan~e tegemoet stap. En dit sal ons sonde wees, as ons die 
kanse nie gebruik om ons volk te red nie," bet genl. J. A. 
Smith verlede Saterdag op Cradock verklaar toe by die 
Gebiedsraad van die Ossewabrand\vag in Oos-Kaapland toe
gespreek bet. Die vergadering bet plaasge\ind onder voor
sitter~kap van die Gebiedsleier, mnr. P. J. Botha. 

Ten aanvang hct die voorlig- selwig met hul vricndc in Wcs
tingsoffisicr, mnr. W. R. Laub- Kaapland en Transvaal deur die 
seher, 'n brecdvoerigc uit~nsct- hcrformulering van die O.B. se 
ting gegce van die gunstige ge- taak tc ondcrskryf wat in 
leenthcdc wat omstandighcdc Maartmaand deur die Wes
vandag aan die Osscwabrand- Kaaplandse offisiere aangeneem 
wag bled. Nadat die offisiere is. 
die saak deeglik bcsprcek en 
uitgepluis bet, is bcsluit om die 
kommando-organisasic op te 
knap en aan te vul met die 
stelsel van gesinsbcarbeiding. 
En voorts dat die vroue-arm 
van die organisasic aangevul 
sal word dcur die konstituering 
van vroucradc - ccn vir die 
gcbied en voorlopig cen vir Port 
Elizabeth en omgewing. 

Op voorstcl van mnr. J. J. 
Duvenage, gcneraal oor Middel
burg en omgewing en gcsekon
dcer deur mcv. Max Michau, die 
gcbied se vroucleidster, hct die 
offisiere hulle ccnparig vercen-

GE~L. Sl\fiTH 

Genl. Smith bet verklaar dat 
dit reeds duiclelik geword bet 
dat lets buitc>kant die party
stelsel die Afrikancn·olk se 
idrale sal moet verwesenlik. En 
dit is juis vir bierdie tnuk waar
voor die Ossrwab~ndwug ge-
rocpe is. 

Dit is onecrlik om die naam 
van die koning sc vertecnwoor
dig<>r in Suid·Afrika van goc
werncur-gencraal na president 
te vcrander en dan te wil voor-

<Vcrvolg op bladsy 6 kolom 3) 
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WERP DIE RADIO IN 
TEEN KOMMUNISME 
Die r egering is glo voornemens om hierdie sitting wet

gewing dcur te druk ter bestryding van die Kommunisme. 
Die beoogde maatrecl het hoofsaaklik te doen met die be
perkinge op kommunistiese bedrywighede en verteenwoordig 
dus eintlik die negatiewe aspek van die vraagstuk. Daarmee 
kan geen fout gevind word nie, trouens, hierdie blad dring 
die afgelope jare al aan op doeltreffende maatrei:Hs teen 
kommunistiese opsweping wat onder andere sal insluit 'n 
verbod op die Kommunistiese Party as sodanig en die uit
sluiting van enige Kommunis in bestuursliggame van die 
land - ook die parlement, provinsiale en stadsrade wat 
reeds hul kwota Kommuniste het, veral in Kaapland. 

'n Stryd soos hlerdie kan egter nie net met afweer
wapens verower word nie. Wat die wereldpolitiek betref, is 
daar waarnemers wat pleit dat die Westerse volke moet oor
gaan tot die aanval op politieke gebied deur middel van 
propaganda en die stigting van ondergrondse weerstands
groepe agter die Ystergordyn. Ook die Amerikaanse Repu
blikeinse Ieier, Thomas Dewey, het 'n paar weke gelede by sy 
r~gering aangedring op 'n verskerping van die propaganda
diens sodat dit die volkc agter die Ystergordyn kan bereik. 
So 'n polit ieke offensief beskryf 'n vooraanstaande Britse 
waarnemer as van veel meer waarde as atoombomme. Die 
feit dat Rusland 'ielfs hoop om sy oogmerk van we reldver
owering lan gs hierdie weg te ka n bereik sonder 'n ,warm 
oorlog" behoort 'n aanduiding te wees va n die waa,rde va n 
so 'n politieke wapen. 

NUTTIG VIR SUID-AFRIKA 

l\laar dit is 'n wapen wat nie net beperk is tot wereld
optrede nie - dit kan ook in Suid-Afrika met baie g root 
v rug aangewend worcl . Kommunisme in Suid-Afrika het 
sedert geruime tyd al opgehou om 'n suiwere ekonomiese 
aangeleentheid te wees. Dit is vandag 'n uit en ui t rasse
aaogeleen theid waarby die ekonomiese 'o ba ie ondergeskikte 
rolletjie speel. Dit is politieke regte \ ir nie-blankes wat die 
hoofplank van <lie Kommunisme in Suid-Afrika vorm . Bulle 
het dit 'n nasionale stryd gemaak en n ie 'n ekonomiese nie. 
Die kleurvcrhoudings is die terrein wat Moskou in ons land 
gekies het vir sy slagveld in die koue oorlog. 

'n Verdedigingsoorlog op hierdie terrein, soos die voor
gestelde wetgewing met sy verbodsbepalings, beoog, is goed, 
maar nog meer is nodig voordat die regering op welslae in 
sy afweer stryd kan hoop. Daar moet oorgegaan word tot 
'n politieke offensief teen die Kommunisme en wei op die 
t errein wat hy vir sy slagveld uitgekies het. Danksy die 
moderne tegniek kan ongeletterde massa'i vandag betreklik 
maklik met sen traalbeheerde propaganda bereik word deur 
'n r egering wat die nodige ondernemingsgees het. Die 
radiowese bied daardie moontlikheid, en waar daar t a ns 
weens die instelling van ' n bykomende radiodiens sprake is 
dat parlementere debatte en sake \ 'an betwisbare nard uit
gesaai ka n word, bet die tyd aangebreek dat die regering 
grondige aandag gee aan die moontlikheid va n 'n spesiale 
nie-blanke diens deur middel waan ·an opbouende en posi
tiewe \'OOrligting gegee kao word aan die miljoene nie· 
blankes wat vandag die geweteolose Kommunistiese agente 
ten prooi val weens hul onkunde en vatbaarheid v ir rasse
vooroordele. 

Die regering behoort in te gaan op die moontlikheid van 
subsidiering van ontvangtoestelle in naturellegebiede en 
stedclike woonbuurtcs, en desnoods die gratis verspreiding 
daarvan waar dit nodig mag wees, moontlik op 'n grondslag 
van grocpbediening. 

EI E SENDER? 

'n Bekwame pcrsoneel wat 'n eerlikc belangstelling het 
vir die nie-blankc se ontwikkeling, behoort vir die diens 
gebruik te word, en al kan daar voorlopig maar net 'n paar 
ure op 'n dag of selfs maar in die week afgestaan word op 
'n geskikte tyd van die dag, sal dit al baie help om as teen
gif te dien vir die Moskouse geestesbesoedeling. Dit is veel 
m eer noodsaaklik om so 'n <liens in te stet as die uitsending 
\'an pa rlementere praatj ies wat moontlik toegestaan kan 
word. 

Vee! beter sou dit natuurlik wees indien die regering 'n 
spesiale golflengte ,;r die oaturelle kan verska f wat in 
Ba ntoe-tale ' n voltydse diens ka n Iewer . 

Dit spreek vanself dat 'n saak soos hierdic buitc die 
partypolitiek gehou moet word en dit is nodig dat die same
werking van die groot partye vir so 'n onderncming verkry 
moet word. 1\l aar dit is in elk geval 'n saak wa t geen uit
st el kan duld nie. ~let speurder s en amptena re wa t .,die 
toest and dophou" sal Soid-t\frika nie gered kan word nie. 
Verbeelding ryke en kragdadige optrede moet mekaar hier 
aa n die hand vat. 

Die K.G. 
Ons wil van ganR<'r harte die mondstuk wces van al die 

lede C'n vriC'nde nm dil' Ossewahrandwag om aan dr. J. F'. J. 
van R<'nsburg, wat, weens gesondh<'idsr<'dcs, tydelik uitg<'
tree het as Kommandant-genera!l.l, 'n spoedige en volkomc 

(Vervolg in volgendc kolom) 

REPUBLIEK BINNE BRITSE 
STATEBOND 

In die volksraad het die J:ersle lUinislt>r, dt·. 
D. F. Malan, ' n paar weke gf'lede hom weeref'ns 
uitgt-laat oor die verkryging van ' u r epuhliek en 

Laaste Stop 

Wat Oorbly Op 

Vryheidspad 

verduidelik watter soort r epubliek dit is wat h y aan dink. Omdat ons hie r 
te doen het met ' u kardinale b egineel in die vryh eidstryd , nuamlik die al of 
nie verhreking van die Britse konnek eie, is die presiese woorde van die 
Eerste Minister, soos weer gegee in Hansard, van besonder e he tekenis. 
Daaruit bJyk dat hy hom onduhbelsinnig stel op die grondslag van ' n r epu
bliek binne die Statebond as die laaste en finale slap op die vryheidspad. 

Ons neem oor uit Hansard 
dee! II vanaf kolom i257: 

Die Eerste Minister: . •. U 
verstaan nie of wil nie ver 
staan ni t', die veran<lering wat 
daar in die Britse Ryk self ge
kom bet nie. Die verandering 
wat daar gekom het, het hierop 
uitgeloop dat dnar geen Britse 
Ryk vandag meer is nie. 

'n Agb. Lid: Ons weet dit 
baie goed. 

Die Eerste Minister: Daardie 
vriend daar oorkant, wat be
hoort tot die uiterste Imperia-

(Vervolg van vorige kolom) 
herstel toe te wens. 

Dr. Van Rensburg bet in 
die vroee oorlogsjare Ieier van 
die Osscwabrandwag geword 
en dit is hoofsaaklik aan sy 
besielende en onbevreesde Iei
ding te danke dat die Osse
wabrandwag op skouspelag
tigc wysc uitgestoot bet as die 
mees onverskrokke strydbe
weging van die nuidige Afri
kanergeslag. 

Hans van Rcnsburg se 
naam sal tot in lengte van 
dae onlosmakelik gekoppel bly 
aan ons volk se republikeinse 
vcrset teen Empire-hand
langerdieos tydens die tweede 
wereld-oorlog. 

Maar die oorlogsjare van 
spanningvolle stryd bet sware 
fisiese en geestelike eise ge
stel - en vandag moet die 
Ossewabrandwag vir H ans 
van Rensburg onbelemmerde 
geleentheid gun om daardie 
eise af te los. 

Ons gun hom dit ook -
maar nogtans is dit jammer 
dat dr. Van Rensburg se ty
delike en verpligte uittrede 
juis moet plaasvind op 'n tyd
stip wanncer nuwe moontlik
bede en geleenthedc vir die 
Ossewabrandwag voorkom. 
Laat elke offisier en brand· 
wag derha lwe besluit om sy 
of haar waardering vir dr. 
Van Rensburg se selfopoffe
rende dienste aan ons bewe
ging te betuig deur self \'Oor
taan nog meer diem; aan die 
Ossewabra ndwag te lewer . 

Die Ossewabrandwag is ge
lukkig om in hierdie dae 'n 
man soos professor Dirk van 
Rooy, Voorsitter van die 
Grootraad, beskikbaar te he 
vir die verantwoordelike posi
sie van waarnemende kom
mandant-generaal. Hy bet 
reeds sy merk gemaak in ons 
Beweging en sy deeglike eien
skappe is reeds deur die 
Grootraad erken toe daardie 
liggaam hom tot hulle voor
sitter gekies bet. 

Dirk van Rooy is 'n eerbare 
en besadige man. H y is bo
weal 'n bekwame man. Se
d~rt die ontstaan van die Os
sewabrandwag was by 'n oor
tuigde en gecsdriftige lid van 
die beweging. Met sy ver
stand aanvaar hy die regver
digheid van die O.B. se begin
sels en in sy hart is daar 'n 
kinderlike gcloof in die roe
ping van die beweging. 

Dit is die man wat tydelik 
aan die hoof van die Ossewa
brandwag geolaas is. 

Namens die manne en vroue 
van die O.B. verwelkom ons 
hom en wens ons hom van 
harte geluk met sy aanstC'l
ling; beloof ons hom volle 
onderstcuning; en vertrou ons 
dat sy Ieiding besielend en 
vrugbaar sal waas. 

liste, of sal ek se die jingoi's
tiese seksie van die land, het 
die ekskuus gemaak dat dit 'n 
glips was toe hy gepraat het 
van die Britse Ryk of Empire. 
In elk geval, daar bestaan 
lanka! nie meer 'n Britse Ryk 
nie, behalwe soos toegepas op 
Engeland en sy kolonies. Dit is 
al lanka! nie meer van toepas
sing op die Dominiums nle. Die 
Dominiums behoort nie tot die 
Britse Ryk nie. 

Mnr. Russell: Se dit aan die 
Minister van Lande. 

Die Eerste Minister: Ons het 
nie meer die posisie van Enge
land as die prinsipaal, met 'n 
klomp onderhorige state nie. 
In plek daarvan bet gekom 'n 
aantal state wat konstitusioneel 
gelyk met mekaar staan en ge
lyke regte het. 

AL SEDERT 1926 

Mnr. S. J. M. Steyn: Wa n
neer bet u 'n Sap geword ? 

Die Eerste Minister: Dit is 
iemand wat voorgee dat hy as 
goeie propagandis die waarheid 
verkondig; hy moet 'n bietjle 
meer kennis he van konstitusio
ncle ontwikkclinge. Daar 1!, 
gN•n Britse Ryk mt>er nie, be
halwe Engeland en sy kolonies. 
Die Dominiums is deur die ver
klaring van 1926, en latt'J:' deur 
dit> Statuut van \Vestminster en 
die Statuswette verander tot 'n 
groep \an '!tate met diesellde 
status, gelyk in niles, die een 
nie onderworpe unn die ander 
nie. So staan dit daar besk ryf. 
Wei, dit is die nuwe toestand 
wat in die !ewe gekom het. 
Dlt was 'n vrye keuse gewees. 
Daar Is geen dwang in enige 
opsig me. As bulle van mekaar 
wll verskil, het bulle die reg 
om dit te doen. Geeneen van 
die Statebondslande is verplig 
om uitvoering te gee aan 'n 
besluit wat deur 'n Imperiale 
konferensie aangeneem is nie. 
Hulle is 'n groep vry state, al
hoewel bulle met mekaar In 
vriendskap geassosieer is. 

Agb. Lede: Hoor, boor! . 
LONDENSE VERKLARING 

Die Eerste Minister: Dit lyk 
my of dit die enigste ding is 
waarin u belangstel in Sold
Afrika. 

Mnr. Tothill: \Vaarom wil u 
dan 'n republiek he? 

Die Eerste Minister : Daar 
het 'n verdere verandering ge
kom met die Verklaring van 
Lon den,· en dit is dat as die 
een of ander lid van die State
bond 'n republlek wil word, 
dan boef by nie die vrye a"sosi
asie van die Statebond te ver
laat nie. Enigeen ka n - en dit 
gaan met die goeie wil en die 
seen van die under lede - as 
by dit wil, met die koningsknp 
breek en 'n republiek word. 
Alma! het dit aangeneem, a! 
die lede van die Statebond. 

NOG NET EEN STAP 

Ek kom nou by die vergade
ring op Citrusdal. Die beswaar 
wat hier gemaak is, is dat ek 
gese het op Citrusdal dat daar 
maar net een band is wat ons 
nou bind en wat verander moet 
word indien Suid-Afrika ' n r t'
publiek wil wonl - et'n stap 
tot ' n re(mbliek. 

Mnr. Russel: Net een? 
Die Eerste Minister: Kan u 

aan my se, met die posisie wat 

ons bereik het, watter band 
daar is tussen ons en Engeland 
en die ander lede van die State
bond - met uitsondering van 
Indie - watter b11-nd daar nog 
oorbly wat verb reek kan word? 
Ons het die vryheid waarop ek 
nadruk gele hct op Citrusdal, 
met 'n doel. Ons hct daardie 
vryheid verkry stap vir stap, 
ten spyte van lede aan die oor
kant en hul party. Ons het 
dit verkry stap vir stap, en ek 
wil weet: As daar nog 'n band 
moet verbreek word, watter stap 
is daar wat nog moet gedoen 
word as eenvoudig net 'n pre
sident te kry In die plek van 
die Goewerneur-generaal? Kan 
u vir my se wattcr verband 
daar nog is? 

SOOS INDI£ 

Dit is oor en oor gcse dat 
daar nog een band Is wat ons 
bind aan die Statebond en dit 
is die gemeenskapllke koning
skap - ,the only link." Dit 
is oor en oor laaste jaar by die 
Londense konferensie gcse. Dit 
is die enlgstc band, maar as 
dit so is dan Is daar net een 
stap om te neem om 'n republiek 
te word. Wat is verkcerd daar
mee? 

Soos ek laaste jaar hier gese 
het en soos ek nou op Citrus
dal gesc het, ons kan 'n rcpu
bliek word, sonder die tecnstand 
van of van Engeland of van 
een van die ander ledc van die 
Statebond. l\laak ons soos lndie 
gedoen bet, da n gaan dit ge
beur met bulle seen. B ulle gaan 
ons nie opponeer nie. As ons 
isolasie wil voorkom - want die 
ou argument teen 'n republiek 
is isolasie - da n kan ons bly 
in die Statebond by die wat on~ 
as vr iende beskou bet en met 
wie ons gemeenskaplike belauge 
bet. Dit i~ 'n republiek sonder 
'n rewolusie. Dit is die pad van 
ontwikkeling, stup vir stup, son
der rewoJu.,ie, sonder isolru.ie, 
•n ons is nou uiteindelik duar. 

Hierdie hele geveg vanmiddag 
was net om een rede. U is bang 
om daardie gedagte by die 
Engelssprekcndes te laat posvat 
dat ons 'n republiek kan kry 
sonder rewolusie en sonder iso
lasie, met ander woorde 'n re
publiek beteken nie dat ons 
anti-Brlts sal wees nie. 

RE PUBLIKEINSE STA.."'D
PUNT 

Bostaande aanhallngs toon 
ondubbelsinnig dat dr. Malan 
tans staan vir 'n republiek blnne 
die Statebond, dit wll se, 'n re
publiek met handhawing van 
die Britse konneksie, waan·an 
die koning nog &imbool sal wces, 
soos in die geval van l ndie. 
Hy sal net nie meer staatsboof 
wee<, nie. 

l\leeste republikeine sal egtef 
verkies om nog te staan by die 
suiwcre ideaal wat dr. Malan 
voorbeen, volgens Die Burger 
van S November 1941, as volg 
vertolk het: 

,,In die tweede plaas moet 
ons ei'> nik., minder as dit> 
verbrek ing \'an die Brit<.e 
konnekr-;ie ('11 die l'ttigting vun 
'n vr,yt', onafba nklike repu
bliek nie." 
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Staatsm.anskap - En Nie Skotse Selfbestu~r: H milj. 
Part oli'tiek Nie - Nod· . Teken Versoekskrif Y P I g D•e. ~ryhe•dsbewegin~ in Skot- bestuur te bereik nic, sal die 

V 
• Af e k 0 t e k k 1• land •s nog steeds bes•g om aan versockskrif aan die koning 

I r r I a n WI e I n g te was. Die versoekskrif om voorgcle word. 
• sellbestuur wat onderteken word 

, met die doel om dit uiteindelik PARLE:\IENT AFSYDIG 

, Di(> tyd ib uie: meer V(>raf nie dat die openhaa·e mening, sat vir die 
verde<'ldheid wal dNu' die partypolitiek aaugewakket· word, vir Ieiding sal 
opsien na diegen(> aan wie se status nog geen pat·typolitieke geure kleef 
nie. Die dag vir di(> staatsman sal aanhreek," het die voorsitter an die Suid
Afrikaanse Gefedereerde Kamer van Nywerhede, mnr. Ian Fleming, gesc 
by gd(>entheid \'an 'n kongreb van geoktrooieerde sekretarisse in Salishm·y. 
Hy het ' u heroep op die uywerhede gedoen om hulself voor te herei ten 
einde hehulpsaam te wees. 

Nyweraar Se 
Hoop Op 
Toekoms · 

Die tockoms van Suidelikc 
Afrika hang van nywerhede •af 
en nuwc nywerhcde is besig om 
van oortreffendc belang te word, 
hct mnr. Fleming gese. Die by· 
drac wat die sckondere nywcr· 
hedc rcgstreeks en onrcgstreeks 
tot die nasionale inkomste van 
die Unie gclewcr het, bcloop 
60 persent. 

Mnr. Fleming het teen 'n gc· 
sldcdkundigc agtergrond die 
sosiale omwenteling gcskets wat 
die nywcrhcidsontwikkeling 
mecgebring het. Binne die vol· 
gcndc geslag sal die nywer· 
hcde wat op stecnkool bcrus, 
ewe belangrik as die wolbcdryf 
wces, het hy voorspcl. 

EENSTEl\I~UGHEID 

Die verskil tussen die natu· 
rellebeleid van die Britsc depar· 
tement vir koloniale aangeleent
hcde en die opvatting van die 
blankc bcvolkings in Suidelikc 
Afrika is deur mnr. Fleming 
beklemtoon. Ten opsigtt> van 
die naturcllebeleid beer., daar, 
,·oJgens hom, 'n groot mate van 
eenstemmigheid van die Kaap 
tot aan die Sambesie. Dat baie 
geredenccr word ten opsigte van 
die beste plan wat tocgepas 
moet word, toon volgens mnr. 
Fleming geen bcginselverskil 
nie. Dit is 'n uitvloeisel van 
die bese! dat 'n oplossing groot 
opofferings van aile kante sal 
vereis. 

PARTYPOLITIE K 

Die politikus, bet by ,·oortge· 
gaan, buit die be'>orgde stem· 
ming uit vir partypolitieke en 
selfs onpatriotiese belange, maar 
die dag vir die staatsman sal 
aanbreek, bet by voorspel. Die 
tyd is •tie meer ' eraf nie dat 
die publieke opinie, <,at vir die 
verdeeldheid wat deur parnpoli
tici aangewakker uord, vir Iei
ding sal opsien na diegene aan 
wie se status nog get'n party
politieke geurtjies k leef nie. H y 
bet die nywerhede wat al baie 
ondervinding opgt"doen bet ,, be· 
treftende die vt"rhouding tussen 
bestuur en arbeid, aangemaan 

om bullcself voor te berei om 
behulpsaam te wees. 

:\IOET HELP 

In bierdie s tadium sal die ny
Wt'rheid sy vt'rantwoordelikhede 
op die politieke terrein moet 
erken en deur middel van sy be
..,kermende verenigings sal hy 
bereid moet wees om te help om 
praktiese maat.,tawwe aan te 
bied in die ekonomie en d ie 
nywerheidsosiologie, wat beter 
beskryf kan word as tlie ver· 
bonding tussen bestutfr en ar· 
beid sowel binne as buite die 
fa briek, bet mnr. Fleming in 
hierdie ,·erband gese. 

Ten opsigte van naturcllear
bcid het hy vcrklaar dat die 
aanleg van die naturellc vir 
meganiesc wcrk nog nie wcten· 
skap)ik benut word nic. Deur· 
dat mcganicse werk hom nie af· 
mat nie, kan die nature! 'n be· 
langrike !aktor word in die 
massaproduksie van gocdere 
wat sodanigc nywerhedc in staat 
sal stcl om op die wereldmarkte 
mee t_e ding. 

STAATS BEHEER NODIG 

Die maatskaplikc probleem 
van die volgende gcslag sal 
wees om groot getalle naturelle 
te huisves in gebicde waar die 
nywerheidsontwikkcling h u II e 
kan dra. :.\fnr. Fleming is ,·an 
oordeel dat Afrika bt'.,uide die 
Sambt'sie hoogstens vyf miljoen 
blankes en 80 miljoen naturelle 
kan onderhou. 

Hy erken dat onder die hui· 
dige ingcwikkelde tocstande 'n 
mate van staatsbchcer en -be· 
planning noodsaaklik is. Slegs 
die staat kan die water, krag en 
a1 bcld voorsien waar nywerhedc 
dit nodig het. Die belasting
betaler wat die geld moet by
bring, bet die reg om te ver· 
wag dat die natuurlike hulp· 
bronne wat ontgin word, tot 
voordcel van die grootste aan· 
tal mcnse moonllik aangewcnd 
moct word. Monopoliee moet 
dcrhalwe aan bande gele word. 

Laastelik hct mnr. Fleming 
die kapitaalbronnc in oenskou 
gcnccm waaruit die ontwikke· 
llngskemas, gefinansier moct 
word. Onderwyl Europa uit die 
Marshall-hulpplan gehelp word 
en daar ook fondse beskikbaM
is vir die ontginning van agtcr· 

Moet Oor ,, Brittanje 
Kleurbeleid 

Tot Besluit 
Nou 

Kom'' 
, Wat die regering betref, 

laa.t hom besluit of sy ein<l· 
ideaal 'n koffiekleurige, gleuf· 
ogige, kroeskop-bastervolk 
-vir die hele wereld is of 1

11 
Yerskeidenheid \'an afson<ler· 
like, t rotse selfrespekterende 
rasse wat elkeen sy besondere 
diens aan die mensdom lener. 
Hulle sal gou moet kies, 'want 
bulle kan nie baie Ianger op 
die doringdra.agheining bly sit 
nie," skryf <tir Oswald 1\lo.,le~' 
se blad Union na aanlciding 
van <lie Britse houding oor 
die Serctsc- Khama-meng· 
huwelik. 

Die blad nccm dit die Britse 

regering kwalik dat hy nic reeds 
toe dit bekend geword bet dat 
Seretsc van plan was om met 
'n blanke tc trou, ferm opgetree 
en hom gcwnarsku hct dat hy 
in so 'n gcval geen aanspraak op 
die opperhoofskap mcer sou he 
nie. 

Daar lmn geen oplo'\'>ing van 
<lie rnssevruagbtuk in Afrika 
wees ni(', vcrvolg die bind, be· 
halwe op die grond'ilag van af
'>Onderlikt> ontwikkt'ling van 
dit> \t'r .. killt'JHie rn.,.,t', t'n dit 
bt'hoort di~> taak 'an dit> "it man 
te Wt't'!. om die naturt•llt> te help 
om sui\wr te ontplooi. 

like Iande, bcstaan daar feitlik 
geen masjincrie wat in die be
hoeftes van 'n land soos Suld· 
Afrika kan voorsien nic en wat 
tog bereid is om alle kapitaal 
terug te bctaal. 

Partypolitiek Is 
Die Vraagstuk 

Se L.V. 
Die grootste vraagstuk in 

Sui<l-Afrika is die gehalte van 
partypoliUek, bet mnr. Baily 
Bekker, L.V., verlede week op 
'n ,·ergadering in Kaapstad gese. 
Hy het beklemtoon dat party· 
politick as cen van die metodes 
waarop die demokrasic wcrk, 'n 
middel moet wees en nie 'n 
doc! op sigself nie. Hy hct die 
regering beskuldig dat hy hoof· 
saaklik in die partypolitiek be· 
langstel, m'ct die gevolg dat hy 
vyande van alma! in en buite 
die land maak. 

A.P.-KONGRES IN 
JULIE 

Die Afrikanerparty se kongres 
is bepaal vir.Dinsdag en Woens· 
dag, 25 en 26 Julie, in Bloem
fonte in. Op die Dinsdagoggend 
vind 'n vergadering van die 
boofbes tuur plans en die nand 
om 8.15 die openbare opening 
in die stadsaal . 

Dit sal onthou word dat die 
party sy kongres verlede jaar 
uitgestel bet onder meer weens 
min. Havenga se langdurige uf· 
we~igheid in die buiteland. 

llf 9"""1• 

m 

~ 

v~ 

KWV 
•Eat• de L'ologne 

en •LatJen_t~l 

PROOUKTE VAN 

SUID • AFRIKA 

IC96 

aan die koning voor te It', het 
reeds 1,500,000 naamtekeninge . In die Britse parlcmcnt geniet 
van ondersteuners uit aile par- d1e Skotse beweging nic vee! 
tye. H oogs gesiene Skotte be- steun nic, ondanks die felt dat 
vind bulle onder die leiers van daar 71 Skotse vertccnwoordi
die beweging. gers in die laer- en 16 in die 

'n Konferensie is verlede week hoerhuis is. Die oorgrotc meer
in Edinburgh gehou met die derhcid van hierdic Skotse par
doc! om 'n afvaardiging aan te lcmentslcde skyn tevrede te 
wys om na Londen te gaan vir wees om die rol van stemvee in 
onderhandeling met die Britse die oorvolle Britse .,Huis" te 
regering. Indicn langs hicrdie spec!. 
weg nie daarin geslaag kan word Die amptelike bclcid van die 
om die ideaal van Skotsc self- Libcralc Party, met sy ncge ver

tecnwoordigers, is cgter om self
bcstuur aan Skotland en Wallis 
tc gee. 

Sal Pad Baan 
Vir Partystryd 
In Stadsrade 

Op die Kaaplandsc munisi· 
pale kongres is besluit ten gun
ste van driejaarliksc vcrkiesings 
van stadsraadslcde in plaas van 
die huidige stelsel waarvolgens 
ecn-derdc elke jaar aftree en 
daar dus jaarliks verkiesings 
gehou word. Een van die ge
,·olge van die voorgestelde ver
a ndering sal wee., dut dit mak
liker sal word om die stadsver· 
kiesings op 'n partypolitieke 
grondslag te voer , volgens die 
Cape Times. As rede vir die 
verandering word genoem dat 
dit groter belang!>telling in 
stadsverkiesings &al teweeg
bring. 

NOG 'N PAAR 

LINNEPAKKE 

WAT U BAlE VAN 

SAL HOU! 

BY 

~ II I 
DIE MODEWINKEL 

Parow 

HIERDIE TABAK • • • 

verskaf werk aan 
duisende Suid-Afrikaners 

TABAK is ' n uiters belangrike produk vir 
Suid·Afrikaners-en die vervaardigers van 

Springbok-sigarette het eerste hierdie rykdom 
vir die land ontgin. Veertig jaar gelede is aile 
sigarettabak ingevoer; vandag produseer 16,000 
Suid·Afrikaanse boere blaarta bak. Hulle is 
van die begin af aangemoedig en gesteun deur 
die vervaardigers van Springbok-sigarette, die 
oudste sigaretvervaardigers in Suid-Afrika. 
Die vervaardigers van Springbok het meer 
as 6,000 werkers in hul diens, en ondersteun 
nog steeds die Suid-Afrikaanse nywerheid deur 
groter werkverskaffing aan te moedig. Die 
verhaal van die Suid-Afrikaanse sigaret, is 
hu/le verhaal. 

- danksy die vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 

--------=-= 5400 
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r AJU:&W TDI O.EJl.IA.88.1.FISEEBDE ADVEBTE111801:8: 
B ullhondellke KenW.a-ewlnp: 

(Verlowlng, lluwellk, geboorte, etectgevaJ, In memoriam, 1etukwelljltn1, 
en1.) 1d. per woord; n!lnlmum 2/6 per plulna. Voorultbet&&lbaa.r. VIr 
llerh&llnga 25 p1t. afslag. 

Bandtl~advertenelel: 
Eerete plutng, 2d. per woor<J. VIr llerhallnga 2:i p1t afel•l 

IDtd<tnl~d op ,.Die O.B." (venkyn weeldlks): 12/6 per· jae.r oi 6/ 3 per 
e maande. VooruJtbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, beatelllnga, en tntekenceld 
na VOORSLAO (EDll.S.) BPK., l'osbua Hll, K,.aplll\d, 

GEBOORTE 

Aan Wollie en Marie. gebore Mouton. 
van Somara<_,. Goudiniweg, 'n !ris seun 
op 27 April tn die .Jo;ike·kraaminrigting. 
Albei wei. Dank aan dokter en suster. 

3/5/t 

BATTERYE 

Enige motllikheid met u motor-, 
vragmotor- ot trekker-battery. Wil dit 
nle krag hou or laai nie, flfObeer eers 
my bebandellng voordat u •n nuwe 
koop, en spaar so !de en ide. Rehande· 
ling vir 4 batferye 8/- poovry. VIr 
ttn battery 2/6 po.ovry. .J. :o.t~mmet, 
K Joof"'uls, h n.)'tna. 

3/5/1 

GESERTIFISEERDE AUSTRA
LIESE BRUIN UIESAAD 

Vara GesertU.Istt"rde Australlrse bruin 
t. IH&Ad teen 9/-, Chantenay Wortel
aaad 6/6, Detrtot Beetsaad (i/6 per lb. 
Vra om volledlge pryslys van l ' remler 
Maadkwekel'll, l'k. Sehocmanlh'"'k. 

8/3/T.K. 

GRYSBARE 

GUYSIIABE bentel, skllfera ver
wyder, baregroet bevorder, jongvoor
koma verseker, dit waarborg OU\'8-
UAAUWONDE R, die jonpte kuns
mMige weretdwonder ha&r- en kopvel 
voedlngamlddel u, akadeloos, kleurotot
vry, 5/· per bottel geld met beetelling. 
Bot'rtoCen-mlddela, P osb ua 427:t, 
J ohanneaburc. C/1/9/49 

1\:IEDISYNE 

Verwyder die wortel van u kw&Otl 
ot llekte en heratel u regmatlge 
ertenla GESONDHEID, one besklk oor 
die mlddela en behandel all~ alektee, 
akryf, lnligting gratla.-Boerurnt(',._ 
ollddels, l'oaboa 4%71, .loh&nneabora. 

A/1/9/49 

Dul~nde .Is r eed• van h ulle kwale 
bevry. Talle vlnd daagl!ks boot. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryt dadellk, 
raadpieeg Die .Boerenou, Bus 75G!I. 
Johannesburg. 

(Nr. 3) 1/9/4!1 

l\IARK AGENTE 

Kamemde Aandag! As julie mlskien 
'n ander agent ondersteun het voordat 
ek begin het, kan julie moa darem sq 
at en toe Julie beaendtngs deel, of hoe! 
Merk juJle be..•end!ngs Belllnp n, U.T .R . , 
die Spoorwe4' verkies dlt 80. Plaaa julie 
bestellinga vir vrugtebome vroegtydlg 
by Sonrtse lS unerles, Posbul 4 Nuwc
plaas. 

19/4/TK 

T E KOOP 

Muilow!ngela teen 6/- en donkie
owlngels 5/6 een, trek, draaghoute 
teen 6/- een, op Serpentine aysto.sle 
gelewcr. Ko<>3 u otha. 

3/~/4 

KOLLIES 

Twee goud-bruln kolliereuns (4 
ma11nde). Stamboek-ouers. Met stam
boek !5 stuk. Sonder, £4 atuk. Te
vredenheid gewaarborg.-N. J. Kotu, 
Rodtnbe.,k, Bl'"'mron teln. 

26/4/28 

1\:IEUBELS 

lll E UBELS.- Beter m eubeta teen 
billiker pryse Babawaentlles, atoot-
karretjlea, drlewiele, llnoleums, tapyte, 
ena., ook altyd tn voorraad. Geen 
Katalogus. Meld wall'ln u belangatel. 
-VI!SSER-)lEUBE LS, Laogatraat 291, 
Kaapatad. 3/ 12/ 11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo-lngenleurs, Stuleweg, P AROW, 
verkoop en berstel Radlo'a en Elektrleoo 
Toeatelle. oereglatreerde Elek trlllt elll
aannemer•. Foon 11·843~ 

SOUT 
SOUT vir dadelilte anewertng tn 

goeie aakke. Brlllldwaflle, om •o 
eerlike be•taan te maak vra ek u 
vriendellke ondersteun!nc deur van my 
soul te be a tel. Spealale A1 80/-; 
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. •2 
60/- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheld gewaarborg. Adree: 
Komdte. Mev. llartie Venter, Possak 
No. X4, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Wo1Jil1gs 
die • Ill 

Verskiet 
Die weg na daardic woning is heel duidelik, 
en niks Ianger as wat u dit mllllk nie. Arbeid
s:wnheid, geduld, Spllllrsaamheid is die hoofver
eistcs. En Saambou sal u help. Hierdie Afri
ka!lnse Bouvercniging het ook klein begin en 
ha:~ gewcrk. Geleenthede w?rd aangebied vir 
ve~Jg~ en voordcltge beleggangs. Begin nou, 
al •s (lac beleggings klein. Moontlik is u binne 
enkcle jare die trotse eienllllr van daardie woning 
in die verskiet. 

£?11010 per m a and 
' word £3?5 i n 
11ainder as 4 jaar: 
Stortings van £7 10s. Od. per maand beloop 
£352 10s. Od. in drie jaar en elf maande 
waarop u minstcns £22 lOs. Od. rente verdi~ 
teen die huidige rentckoers van Subsktipsie
aandele. Met £375 Os. Od. kan u reeds vir u 'n 
erf koop. Nog net 'n klein bictjic spaar en 
Saambou sal u help om die woning van u 
drome daar op te rig. Skryf om ons boekie 
.,Bele vcilig en voordelig," en doen ook 
navraag oor die skepping van 'n studiefonds I s·AA"'Muou 

~W.JFf. B o U V<PERRAEENi> GIN G 
~ HOOI<'J( A NTOOR: 

:-.nnlam-G~bou, PosbUJ< 4180, J<aap•lAd. e l'akka ntorr: Rellvllle, Ul~mtontein en Pretoria. 
\'~rt•enwoord ll!'er• In allf' -en~amf' dorpe. 
8 .'\ T E 0 0 R :0. h. R \' .. .. .. .. fl ,800,000 

AI Slapende 
Leer Mens 

Amerikaan<,e opvot>dkundiges 
munk tans rt>klame vir 'n nuwt' 
metode om dinge te let>r - e nig
iet '! van tale tot tafelmaniere -
op 'n heel gemaklike wyse : in 
droomland. 

'n Apparaat met 'n sprcek
band word by die bed aange
bring sodat die gehoorbuls on
d er d ie kopkussing le. S otank 
die persoon slaap, rol die uppu
raut die les uf in die oor van 
die slupe nde. Op die duur r e
ageer by gun&tig op die Jesse. 

D ie teorie agter die n uwig
held is dat m ens sc onderbcwus
syn wakker bly al slaap die 
brein. D ie voorskrifte van die 
les word dus onthou en al wat 
nodig is, is dat die leerling die 
anderdagm ore d ie les vinnlg 
deurlccs. H y sal dit dan beter 
onthou as wannccr by dit in 'n 
nugter toestand gcleer bet. Per
sone wat dit probecr bet , bcwec.
da t bulle daarby baat gevind 
bet. Taaluits p rake is verbetcr 
in die geval van taalstudentc, 
terwyl 'n vrou daarop aanspraak 
maak dat sy haar man gelccr 
bet om blaarslaai tc cct deur die 
masjicntjie onder sy kopkussing 
te plaas. 

Nuwe 1tl80e0 80Ut In aterk aa.kke 
as voia:-

Spealate soeeuwit 80/- per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/- per ton. 
Wit No 3 ~0/- per too. 

Sneeuwit tyn tatel- en bottersout per 
200 pd. 10/-: 100 pd. ~/-: :iO pd. 2/8. 
Vry gelaal aoutwerke vir tevredenbeld 
en dadellke atlewerlng, probeer:-
lf. Fourle, Veldkom et , P /Sak No. xt, 
Arbeldoloon, Bloemfontein. 

VAN'S CONCRETE P UODUCTS 
(EDI\IS.) BEPERK 

Dlrek~~ : 
P. W. J. van Heerden. 
P. G. van Reerden. 

Potgieterstraat 2~j8, 
h/V Pretorluutraat, 

PRETORIA. 
Teels (VIoer en Muur). Kombuis

opwaebakke (Terrazo en Vleklose 
ataal), Vuurherde, Sep1ieee eenhede vtr 
geeondheid, Pilare, Wasvate, Bouers
en Loodg!eterabenodigdbede, Staalro.me, 
Verr, ens. 3/11/T.K. 

Vir 
ook 

VERVOERDIENS 
algemene kan.oe(werk 811 

verooer van mense tree in 
verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbu.s 64 - - Telefoon 9-8856 

PAROW 

Gebruik 

EPOL 
GEBALANSEERDE 

RANTSOENE 
vir 

Maksimum-Produksie 
en 

Groter Besparing 

EPOL 
S.A.P.V. 

Pluimvee Mengsels 
en Pille 

EPOL 
Suiwel- Kalf- en 

Varkmeel 

VEREENIGING CONSOLIDATED 
MILLS LTD. 

MAITLAND K.P. 
TAKKANTOOR 

WELLINGTON FOON 414 

Mag Soldaat Met 
Offisier Debatteer 

Oor Gegewe Bevel ? 
Die eienaardige volkeregsbeginsel wat die Westerse 

oorwinnaar'> na die oorlog ingevoer het ten einde g root
~>kaalse wraakneming OJ) Duit!.ers moontlik te maak, het 
\erlede week naklank in die Britse hoerhuis gehad toe veral 
die soldate-elemente onder die lords hulle teen die nuwe 
idee' om ondergeskiktes verantwoordelik te hou \ir die uit
voering van bevele van hoer offis iere, uitgespreek het. 

Admiraal die hertog van Cork 'n Duitsc duikbootkaptein , sy 
bet gcpleit dat di<' reel moet geld assistent en twcc junior offisierc 
dat 'n man wat 'n bevel gee wat omdat hulle tydcns die oor log 
deur sy ondergeskiktcs uitgcvoer op die bcmanning van 'n Crick
word, vcrantwoordelik vir die se skip ·sou geskiet bet nadat 
daad gchou moet word. H y bet bulle die skip gckclder bet. D ie 
verwys na die tcr<'gstelling van bevelhebbcr van die d uikboot sc 

r
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

LAAT VAAR DIE 
PARTYPOLITIEK 

l\1. J. Palm, Bethlt>ht'm, skryf: 
Min. Havcnga en die Afri

kaner-Party hou bo menslike 
vermoe uit, alles tcrwille om 
cenheid tc verkry, maar onge
lukkig te vcrgeefs. Want ons 
bondgenotc is nog vanaf die pro
vins ialc verkiesing altyd besig 
met bulle ondermyningstaktick 
en ons hou uit. Soos nou weer 
die oproep van Min. Strydom 
om die H.N.P. te versterk om 
sonder min. Havenga 'n repu
bliek uit te roep. Dis 'n harde 
klap in ons Icier se gcsig. Oom 
Klasie wat gcbloci het vir sy 
land en volk, dit alles sluk 
ons bitter. 

Nou die dag weer min. Louw 
op Stellenbosch se kwaai klap 
in verband met apartheid vir 
ons Ieier. Ons sal graag wil 
weet watter soort republick die 
H.N.P. wil he? Min. Strydom 
s'n met een mecrderheid, of dr. 
Malan se E mpire-republiek met 
die Goewcrneur-generaal as 
pr<'sident. , 

Nee, liewc bondgcnote, hicrdie 
soort gcklets sal net meebring 
die val van ona rcgering en ver
der niks. So staak jul getwis en 
red die land en volk. Mede
Afrikaners, ek wect, baic van 
julie mag d ink dis nou 'n st<'m 
uit die woestyn, maar ek voel 
dis my plig om 'n beroep te rig 
aan al die partyleiers of groep
leiers van ons volk, en ons hele 
Afrikanerdom om te kyk of die 
tyd nic nou ryp is, om party
politick in die ban tc doen nie. 
Daar regering op regering al 
erken het dat partypolitiek 
lewensbelang rikc dinge nic kan 
oplos ni<', waarom dan nic die 
vloek van ons land en volk ver
wyder nie? N<>e, Afrikaners, 
ons mors net tyd, maar twee 
dinge wat. die O.B. voor staan 
sal kom: dis .,'n partylose staat" 
en ,,'n Vrye Republiek." Of ons 
leiers wil of nie, die volk is 
sat en moeg vir die partyge
twis en boonop spot bulle en die 
raad op ons kostc. 

W eg met die partyc, die een
heid is daar, land en volk word 
gedien en later volg ons vrye 
Rcpublick op die brei; volkswil 
wat sal blywend wees. 

tcregstelling was te regverdig, 
maar daar moes dit opgehou bet, 
het hy gcl;e. 

,As julie julself kan sien as 
'n 21-jarige wat op die dek 
van die duikboot staan en 
redekawel met die bevelheb
ber omtrent wat deur die 
Haagsc Konvensie nccrgele is, 
moes julie baie dapperdcr op 
daardic ouderdom gewces het 
as j!k", bet hy gese. 
Die Voorsitter van die H oer

huis, burggraaf Jowitt, bet na
mens die rcgering geantwoord 
dat lord Cork die ,.FUhrer-be
ginsel" beplcit waarvolgcns ,.al 
'n mens se scdelike idees en ver
antwoordelikheid aan die abso
lute gesag van een man onder
hcwig gemaak word."' 

'n Ander lord bet vcrtcl hoc 
'n ondergeskikte hom op bevel 
van 'n offisicr in die eerstc we
reldoorlog moes doodskiet. Hy 
het betyds ontvlug, maar die 
laaste ding wat by hom opgekom 
bet, was om die ongelukkige sol
daat wat hom moes skiet, dit 
kwalik te neem. 

Die vraag of 'n soldaat die on
middellike tcregstelling deur sy 
eic krygsraad weens muitery sal 
vcrkics bo die waarskynlikc te
regstelling van 'n moontlike uit
eindclike oorwinnaar omdat by 
'n vir die vyand onaannccmlike 
bevel uitgevocr bet, is blykbaar 
nie deur die lords as 'n prak
tiese aspek van die beginscl bc
spreek nie. 

Huggins Voor 
Stok Geneem 

Sir Godfrey Huggins, Rhode
siesc C>crste minister, is verlcdc 
week in die Rhodcsiese parle
mcnt voor stok gekry oor sy 
verwysing 'n tyd gelede na die 
Afrikaansc gemeenskap as 'n 
dislojale groep wat desnoods 
.,teruggcstuur sal word na waar 
hulle vandaan kom." 

Mnr. J. L. Smit <L iberate 
Party) het gese dat as die eer
ste minister duidclik gese bet 
dat hy net 'n uiterstc seksie van 
die Afrikaners bcdoel soos by 
in 'n Jatcrc verklaring beweer 
het, sou dit nie soveel ontstel
tenis in Afrikaanse geledere ver
oorsaak hC't nie. Hy bet sir 
Godfrey ook kwalik geneem om
dat by die u itnodiging na die 
Voortrckkerfces verlede jaar 
van die hand ge\\'YS bet. As dit 
Cecil Rhodes was wat die uit
nodiging gC>stuur bet, sou dit nic 
gcweier gewecs bet nic, bet by 
ge!#e. 

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

B oston Potlood-skerpmakers ... .. ....... @ 15/- elk 
Mercury Draadheg-masjiene .. . .. . .. . @ 29/6 elk 
Dubbelc .Glas-Inkpotte ... ... .. ............. @ 6/ 9 elk 
A~rolpB:pter, 13 dm. x 8 dm. .. . ... ... . .. @ 7/ - per R iem 
T1kpap1er, 13 dm. x 8 dm. .. . .. . .. . .. . <fv 7/8 per Riem 
T ikpapier, 10 dm. x 8 dm. .. . .. . - .. . .. . ~, IS/7 per Riem 
Losblad Crootboekc - aile groottcs in voor raad, 

pryse vanaf ~/5/-

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

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 822, KAAPSTAD T elefoon 2-70'71 
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O udtshoorn 
BAlE SUKSES\'OLLE 

SAl\IETREK GEHOU 

Die Bocrcjcug gebruik ook 
elkc gelccntheid wat hy maar 
moontlik kan kry, om 'n byeen
koms, laer, uitstappie of iets 
wat interessnat is, vir sy ledc 
tc reel. Paasnaweek was in 
bicrdic opsig ook nie 'n uitson
dcring nic. 

Hierdic kccr was dit Oudts
hoorn en George se Bocrcjeug 
sc kans om bulle ecrstc groot 
lacrtrek tc hou. In bulle gc
tallc bet bulle dan ook vroeg
vrocg op allcrlci manicrc aan
gcstryk na die plaas van oom 
Hcnnic Lamprcchts, waar bulle 
hicrdic Ickkcr nawcek sou dour
bring. 

\Vcens siektc kon Komdt. 
Hitgc van Oudtshoorn nie die 
lacr bywoon nic, maar Veld
kornet Rossouw van Robertson 
hct 'n gcwilligc hand uitgercik 
en gaan help. 

Ja, elkccn wat reeds 'n Bocrc
jcuglaer bygcwoon het, sal sekcr 
al dink hoc aangcnaam dit daar 
gewecs hct. By hierdic same
trek was daar hcelwat !cdc wat 
nog nic vantcvore 'n Jaer be
sock hct nie; kan julie onthou 
hoc julie die ccrstc kecr ge
sukkel het om reg tc kom ja 
bulle ook maar. Maar dit hct 
darem nie lank geduur voordat 

Hou Laertrek 
bulle ook kon kombersc reg 
vou, tcnte nctjies aan die kant 
maak, daardic links-regs vcr
staan het en gewcct bet waar
voor clke fluitjic met vlag
paradc geblaas word. 

Satcrdagaand is daar 'n 
modcl-kampvuur gehou wat 
deur bcsockcrs van heindc en 
ver besock en ten volle genict 
is, want Finkel en Koljander 
bet ook nic agtergcbly nic. 

Vera! was dit bale aangcnaam 
en bcmoedigcnd om na die moo! 
boodskap wat genl. J. A. Smith
ja, ons ken hom mos as die 
eintlike Vader van die Bocrc
jeug - aan die Jacrgangcrs oor
gcbring hct, te !ulster. 'n Mens 
het sommcr weer gci'nspirecrd 
gevocl en nog mccr Ius gekry 
om met die werk aan tc gaan. 

Die sukscs van die lacr was 
tot 'n groot mate te dankc aan 
die aangcname ontvangs wat 
die laergangers van oom Hcnnie 
en sy gadc gchad hct, wat sekcr
lik sal bydra dat die Bocrejeug 
van George en Oudtshoorn bulle 
uitnodiging om weer te kom 
laerslaan, nie sal vergcet nic. 
Ook die bystand wat van sovcel 
ander vcrkry is om die lacr 
suksesvol te laat vcrloop, word 
bale waardcer. 

Die Bocrejeug sien uit na die 
volgendc laer! 

Aan Ons 
Kommandant 

)annie du Toit 
Jannic, die Bocrejcug wil vir 

jou baic dankie se vir a! die 
dienstc wat jy sover aan ons 
bcwys hct. 

Ons onthou nog daar vroeg, 
'n paar jaar gclede, bet ons cen
kcer van so 'n ywerige Veld
kornct vernccm wat so goed 
met sy afdcling in Hopcfield 
woekcr. En toe weer in Stel
lcnbosch. En nogcens daarna 
in Kaapstad was ons aandag 
op jou gevcstig. Hier in die 
stad was jy verantwoordclik vir 
die opbou en instandhouding van 
'n aktiewe Boercjeug-ccnheid; 
ons dink aan jou spankamcrs, 
staptocre, laertrekke, opvoe
rings, dienslaers en nog so bale 
andcr aktiwiteite. En nooit bet 
jy jou eie gerief in aanmcrking 
gcnccm wanneer jy die Boerc
jeug kon bcvoordcel nie. 

Maar ons onthou jou veral 
eers as die rcdaktcur van Kaap
Jand sc blad, ,.Opsaal" en daar
na van ons mondstuk .,Die 
Bocrcjeug". Hocvcel tyd jy 
daaraan bcstcc bet en hoc swaar 
dit gcgaan hct om elke week 
aan ons lcsers iets interessants 
te bled, wcct jy aileen. Ons kan 
aileen raal, en wil dan daar
voor .,baie dankie", se. 

(vcrvolg in volgcnde kolom) 

Geluk, Generaal jVir die Kleingoed 

Die Bocrejcug wil graag aan 
generaal Dirk van Rooy bulle 
gclukwense oordra met sy be
noemlng as waarnemende Leier 
van die Ossewabrandwag terwyl 
ons gcagte K.G. vir 'n tydpcrk 
nic die teucls in handc sal kan 
hou nic. 

,Kinders moet gcsien en nic 
gehoor word nie", lui die spreek
woord. Die groot-O.B. sal ons 
as kinders darcm sekcr nie 
kwalik ncem as ons onsself 
nou so bictjic Jaat boor nic, 
wann~r ons aan bulle die ver
sekering gee dat bulle in Ons 
Gencraal 'n gocic waarncmendc 
Leier het. Ons as u kinders 
praat uit ondervinding - in 

)lierdie kccr in elk gcval. U 
kan ons gerus glo. Bale geluk, 
Generaal. 

VERJAARDAG
KETTING 

:\lEI 

3 Fredrika Fourie, Stutterhcim. 
Magdalene de Bruin, Aliwai

Noord. 
Tertius Brcytcnbach, Kirk

wood. 

Elizabeth Nicmand, Oudts
hoorn. 

4 Rocco Joub<•rt, Hugenoot. 
G. Rademcycr, Oudtsboorn. 

Johanna Calitz, Oudtshoorn. 
Susanna Volschenk, Frank-

fort. 

5 Olga Frankot, Stcllcnbosch. 
Pietcr Siebrits, Franschhock. 

6 Susan Hugo, Franschhoek. 

7 Danir.l Stecnkamp, Kenhardt. 
Barharn Herholdt, Koffiefon

l<'in. 

8 Xafier Broodryk, Loxton. 

OUMA VERTEL 
(DEUR 00:.\1 KAREL) 

('n Verbaaltjie oor een van 
ons kamerade wie se vad<'r 'n 
slagoffu van die ~otryd om die 
Empaaier geword h<'t.) 

Ouma is a! oud. Sy sit stil in 
die son. Pictie spec! by haar. 
Sy pas hom op want sy rna moct 
werk. Sy pa is in die tronk. 
Dit wcct hy want soms gaan by 
met sy mammie daarheen om 
born tc sien. 

,Wat het pa dan gedoen dat 
hy daar moct bly ouma ?" 

.,Nee 'n mens vra nie so nie. 
Jou pa het niks gcdoen wat nie 
gocd is nic. Hy hct vir sy land 
gcveg, tcrwyl party by die huis 
gesit en ander weer vir die Em
paaicr gevcg het." 

,.Gaan al die mcnse wat veg 
dan tronk toe?" wou hy wcet. 

,Nee net party. Maar mocnic 
so uitvra nic ek sal Hewer vir 
jou 'n storic van die andcr oor
log vertcl." 

Pietie het stil gaan sit om tc 
boor. Sy bond het by hom ge
le. Ouma het gese: .,Toe ek nog 
jonk soos jy was, het ons daar 
ver op 'n plaas gcwoon. Toe 
was dit oorlog. Oupa hct met 
die Boerc saam gaan veg. Ons 
wat by die huis so aileen mocs 
bly, was bale bang. Die kaffers 
hct ons vee kom steel. Snags 
bet ons hond Wolf by die kraal 
gebly om wag te hou. 

Ecn nag het \Volf hard ge
blaf. Ons het die vee hoor hard
loop uit die kraal. Toe ons die 
more opstaan, het \Volf voor die 
dcur gel(). Ons vee was wcg. 
Net 'n paar doole skapc het op 
die werf rond gcle. Wolf hct 
nic soos altyd die skaap opgepas 
nlc. Hy het net so bly le en die 
blocd van sy bck gelck. 

Ouma was kwaad vir \Volf om 
hy ons skape dood gcbyt het. Sy 
h1•t die rol'r gl\nn haal om hom 
tl' skiet. Ek hct g<>huil wnnt 
d< was baie licf vir \Volf. Ek 
hct om sy nck gaan vat. Sy 

slcn toe dat \Vol! sc rug seer 
is. 

Ons hct na die kraal gegaan 
waar daar nog twee skapc gcle 
hct, hul kcle was afgcsny. Die 
ander vee was weg. Toe hct ck 
groot gcskrik en Ouma gcwys. 
Daar hct twce kaffcrs in die 
hock van die kraal gcle. Ouma 
hct gesicn bulle was dood. Ons 
hct nadcr gaan kyk. Hullc was 
vcrskeur. 

,Dit Is die goeic Wolf se 
wcrk," het sy gcse. Ons hct gou 
vir Wolf gaan kos gee en Ouma 
het hom salf gesmecr. Hy bet 
gou gcsond gcword en weer ons 
vee opgepas. AI die andcr ska
pe hct onder in die vlei gewei. 
Ons hct hul weer gaan baa!. 

Toe Oupa van Ceylon af te
rugkom, hct Ouma hom vcrtel. 
Hy hct vir Wolf 'n mooi hals
band van Jeer gemaak met twee 
blink knopc daarop. 

.,Waar is Wolf nou ?" Wou 
Pietic weet. 

.,Daar onder die pccrboom in 
die tuin rus hy. Sy halsband le 
in my kas. As jy 'n soet seuntjie 
is tot jou Pappie kom en jou 
bond groot word dan kan hy 
\Volf se balsband dra." 

ONS LEIERS 
lleur COENI E en SARIE 

THERON, Koffiefontcin. 

Laat hul Churchill dan maar 
roem. 

En al die Ambassadcurs se 
name. 

Solank ons Hans van Rcnsburg 
net kan nocm \ 

Hocf ons ons nooit tc skame. 
En dan nog J. A. Smith, 
Wattcr mooie naam is dit! 
Luister ook na Dirk van Rooy, 
Ai! Dit klink mo:; al tc mooi! 
Vir hullc Ieiding wil on!! Jesus 

dank, 
En bid; Ag Vader spaar hul vir 

ons lank. 

BRIEWE-KOLOM 
Posbus 3471, 

KAAPSTAD. 
Beste Maats, 

Hicrdie week is twec briefics. 
Ons plaas hullc hierondcr: 

SARIE en COENIE THERON, 
S.A. SPOORWEtt, KOFFIE
FONTEIN, skryf gcsamentlik 
dat bulle twee gediggics aan 
ons stuur. Ons plaas ccn van 
bulle elders in ons blad. Van 
die andcr gediggie sal ons egtcr 
nlc kan gcbruik maak nic. 
(Baie dankie maats, skryf nog 
gcdiggics vir DIE BOERE
JEUG, dit is baie welkom. -

Red.) 
VELDKNT. H. J. LAMP

RECHT, OOSTELIKEWEG 78, 
OUDTSHOORN, skryf dat by 
voel dat hy aan ons 'n bood-
skappie moet stuur. <Baie 
dankie Veldkornet. Indien 
moontlik sal ons dit invoeg by 

(vervolg van vorige kolom) 

Waar jy nou vir so 'n ruk, 
weens die ander werkkring, van 
ons moct weggaan en nie mccr 
aktief aan ons verrigtingc sal 
kan dcelneem nie, wil ons jou 
aile sukses toewens. As ons 
eerlik wil wces, wens ons dat 
jy Hewer nie gaan nie, want 
ons hct jou bale nodig, maar ons 
sal maar onsself troos deur tc 
wag totdat jy weer beskikbaar 
is. 

Intussen, nogeens namcns ons 
alma!, bale dankie Jannic vir 
al jou bale gewaardccrde dien
ste. AI is jy 'n ruk bier van 
ons weg, sal ons darem nog 
elkc dag kan sien watter goeie 
dienstc jy vir ons nagelaat het. 

Alles van die beste, 
Jou Kamerade, 

Die Bocrcjcug. 

die bcrig in verband met die 
lacrtrek. - Red.) 

Hierdie week is dit ook my 
onaangenamc taak om aan 
julie mee te dec! dat dit die 
laaste keer is dat ck aan julie 
sal skryf, aangesien ck binnc
kort Kaapstad moct vcrlaat. 

H/Komdt. Taljaard, wat nou 
bierdie baic aangenamc taak 
van my oorneem, sal cgtcr toe· 
sicn dat julie nooit afgcskeep 
sal word nie. Ek vertrou dat 
julie, net soos in die verlcdc, 
hom gerceld sal help om die 
blad vol tc kry. 

My hartlike dank aan julie 
alma! wat so gctrou gchelp hct 
en briefics geskryf het. Dit is 
met hartscer dat ek van julie 
afskcid ncem. Mag ons alma! 
gctrou bly aan ons Boerejeug. 
Eens Bocrejeug, Altyd Boerc
jcug! 

Hartlikc Bocrcjeug-groctc. 
<Get.> Jan du Toit, 

gcwese Rcdaktcur, 
DIE BOEREJEUG. 

,Beaoek ona Tak In die Wandel
gang, Groote Kerkgebou. vir .Radios, 
Etektrtne Toeaulle e.n ;'ll eubels. Skryf 
aan ona PosbeateUingaaCdellng. PbU 
l\for kd, PosbUI 2721, Kaapatad " 

TOERISTEBURO 

Wanneer u 'n reis ondemeem wat hotel
akkommodasie, maalcyc en beddcgoed onder
weg insluit, waarom dan uself met die lastige 
reelings bemoei? Die S.A.S.-toeristeburo sal 
dit alles met graagte vir u reel, of u nou al per 
trein, padvoertuig, skip of vliegtuig gaan reis. 
Daar is slegs een kantoor om te besoek, net 
een betaling om te doen. Kan dit gerieftiker? 

l ndien u u lugreis per Springbokdiens 
ondemeem, en u plekbesprelting deur middel 
van die Toeristcburo doen, sal u hotelakkom
modasie in die Verenigde Koninkryk vir u 
gereet word. 

Spreek u naaste 
Toeristeburo of Stasiemeester 

GEDRUIK ONS REISIGJ:'RSTJI:.'KS 

SISJ/Ia 

/ 
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AUSTRALIE VERKLAAR 
OORLOG TEEN ROOI 

VYFDE KOLONNE 
Twee gebiede in die Britee sta tebond het ·die afgelope wf'ek maatre(:}s 

teen die Komnumiste aangekondig. In Australie h et die f'Cl'ste m inistf'r·, R. G. 
Mt•nzies, wetgewing ingedien wat die Kommunistiese Party onwettig Vf'l'· 
klam· en ht>kende Kommunistf' uit die staatsdiens en slt>utelposisies in die 
nywt>rhede skol>· In HhodesH: is ' n wetsontwerp aangt>kondig wat magt(• 
aan die r (•gt>ring verleen om kommunistieee optrede lf' verbicd, ook wal 
proJ>aganda-middelc betrcf. 

, Dit sal ' n daad van kriminele dwaashe id wees o m Kommuni!-~le in 
sleutclposisies in lewent-helangdke nywerhede te laat , sodat lf'n spytf' van 
hul geringe getal, bullf' vt>rnit>tigende resultate kan b ehaal wat vyf leer
korpse nouliks sal regkry," he t die Australiese premif'r ges~ toe hy die 
we tgewing voorgestel het. 

Die w<'tsontwerp beoog om : 

e Die Kommunist iese Party 
onwettig en al sy fondse 
vcrbeurd te verklaar. Die 
party sal gcen reg op 
appN he nic. 

e Gee die regering die reg 
om enige vcrwante Kom
munisties-beheerde organi
sasi<' wat as gevaarlik be
skou word vir die land, on
wettig en sy fondse ver
beurd te verklaar. Hulle 
sal wei reg he om appel 
aan te teken. 

e Verbied amptenare en Jcde 
van sulke onwetti.ge organi
sasies om met hul bcdry
wighede voort tc gaan op 
straf van vyf jaar opslui
ting. 

e Gee die regering d ie reg 
om enige persoon te ,noem" 
wat op of sedert 10 Mei 
1948 lid was van 'n onwet
tig-verklaarde organisasie. 
Die doel van h it"rdie t l"rug
skuiwing van die datum 11 
om te verhoed <lat Kommu-

V.P.-VLEIS ? 
.,Wat die vleistoestand betref, 

sal die Rcgering die publiek 
binnekort aangenaam verras. 
Eersdaags sal aile rcdelike mcn
se weer tevrcde wees, het mnr. 
M. J. van der Berg, L.V., op 'n 
Nasionale Party-vcrgadering 
gesc. 

,.Daar is vandag geen rede 
meer vir die Verenigde Party 
om te bestaan nie." <Die Burger 
29 April). 

Behalwe ou perde, nou ook ou 
partye na slaghuise? 

ni!,te kort voor die wet van 
krag word, op groot ~>kaal 
uitt ree. 

e Sulke ,genoemde" persone 
te verbied om enige betrek
king te beklee in d ie staats
diens of in vakbonde wat 
as lewensbelangrik vir die 
veill.gheid van die land be
skou word. 

Die name van ISS Kommuniste 
i~ deor die Eerste Mini~>tcr ge
noem wa t deur die wet getref 
sal word, en die nywerbede wat 
in gedagte gehou word, i!> onder 
meer die s taal-, s teenkool-, ver
voer-, ingenieurs- en kragver
skaffing~>nywerhede. 

OORLOG 

,.H ierdie wet beoog om doel
treffend op te tree teen die 
koning se vyande. Ons verkeer 
nie op 'n voet van vr ede nie, 
bchnlwe in tegniese s in. Die 
Sowjet bet d ie tegniek van koue 
oorlog vervolmaak. Ons sou nie 
'n vyfde kolonne vnn 1939 tot 
1945 geduld het nie, en ons is 
ook nie va n plan om een in 
1950 te duld nie," bet die eers te 
minister gese. 

Die Rhodesiese wetgewing gee 
'n brecdvoerige beskrywing van 
wat onder 'n Kommunis ver
staan word. Dit sluit in die 
verkondiging van 'n· totalitere 
staatsidee, die ontkenning van 
fundamentele regte en vryhede, 
gebruik van gc'weld en skrik
aanjaging ten einde verande
rings teweeg te bring, versprei
ding van pr.opaganda ter omver
werping van g'evestigde regc
ring, verdedi.ging van totalitere 
Iande se gewelddadige optrede, 
bepleiting van lydelike versct 
en die ondersteuning van 

BRILLE 
Brln~ u oop.rta IMI voorakrlf vlr brUle aa ooa. 

GOEIE WERK TEEN BUJ.JHE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voor trekker ... Apteek 

Marxistiese leerste1lings. 
Die wetgewing sal die rege

ring die reg gee om koerunte 
en tydskrifte te verbied met 
goedkeuring van die parlement. 

M IDDE-AFRI KA 
AAN DIE KOOK 
In sy stryd teen verhewig

de Kommunis tiese opstoking 
bet die Belgiese regering in 
die Kongo reeds so ver ge
gaan om enige koerant wat 
opruiende leesstof bevat, in 
die ban te doen, het 'n be
soekende joemalis uit die 
Belgiese Kongo, mnr. A. 
Pecles, verlede week in Kaap· 
stad in 'n J>ersonderhoud ge
se. Drastiese stappe is ook 
gedoen teen organisasies wat 
die blanke bestuur ondermyn 
het. 

Ook uit ander Belgiese bron
ne blyk dit dat die Kommunis
te hulle baie skerp tocspits op 
die Kongo, wat ryk is aan 
uraan - die grondstof vir die 
vervaardiging van atoombomme. 
Daar is selfs 'n vermoede dat 
Moskou in hierdie stryd gebruik 
maak van opgeleide toordokters 
wat die inboorlinge begeester. 
In die verband word verklaar 
dat die Russiese gesantskap in 
Abessinie die kragbron is agter 
die ondergrondse bedrywighede 
in Midde-Afrika. Soos voor
heen in Die O.B. b('rig, bet 
1\loskou onmiddellik n u. die oar
log 'n buitengewoon l~·wige ge
santskapsper<~oneel na Addis 
Abebu. gestuur. Daar was nie 
minder as 75 lede met die eer~>te 

besending nie, van wit> .. ommige 
<leel uitgemaak het van 'n W)·d
vertakt-e ,.gesondht>ldsdiens" 
o~uler die inboorlinge. 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

gee dat Suid-Afrika daardeur 
'n republiek geword het. Dit 
sal aan Afrikanertoestandc niks 
verander nie en rcpublikeine sal 
dit n ie verd ra nie. Die vaste
land va n Afrika. is die wt>reld 
se gr ootste onontg inne gebied en 
voedsel 'ir die herrysenis van Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Belloek oa ol akryl om Beeoa4erbede. 

, die verwoeste Iande van <lie 
\Veste moet daar geproduseer 
word. En in hierdie belangrike 
Afrika is Suid-Afrika aangewese 
om die hoofrol te speel. 
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Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy k lieute 

onder die bes 

geklt>de klasse tel. 

KAAPSTAD 

VERAGTIXG 
Maar in die wereld word ver

agtend van Suid-Afrika gepraat 
omdat hy die agterryer van die 
Britse koninkryk is. Die in ter
na.,ionale pos isie roep luid na 
Sui<l-Afrika om 'n onafbanklike 
pos isie te beklee in die ~>tatery 

van die wt>reld. 
En in die tussentyd opcnbaar 

die partypolitiek daagliks, op 
aile terreine van die volk se 
!ewe, sy magteloosheid. As die 
pnrtye, soos ooreengekom in 
1941, hervormend wit optrec en 
die herskepping van Suid-Afrika 
wit bewerks tellig, ~al die O!>se
wabrandwag bulle help. 1\laur 
as die omstandighedc dit eis, en 
die purtye bl~ onwUlig, sal d ie 
Ossewabrandwag dit &elf m oet 
doen. Hy sal volkskandidate 
moet stel om die volk te red. 

Propaganda Deur 
Waarheid lngehaal 
Die waarheid, wat soos gewoonlik die eers te slagofft>r 

van 'n oorlog is, word tans, na vyf jaar van \ ·rede, so drops· 
gewys uit dit> krygsgevangenekamp vrygelaat. Heelwat \an 
die stories omtrent Duitsland wat gevoelens tydens en kort 
na die oorlog op lOOJl gejaag het, word nou as onwaarhede 
aan die Jig gebring. Een van die belangrikste hienan is die 
sogenaamde massa-graf van geinterneerdes by Dacbau. 

Volgens die Jewish Chronicle 
van 24 1\laart het 'n de.,kundige 
onder'IOI"k nou nan dif' Jig ge
bring dat die bt>ne wnt uit die 
g raf gt•haal is, ouer a <; 50 jaar 
moet wees en dus n ie kan IX'
hoort aan !>lagoffers van die 
Hitleroowind n ie. 

Die bind berig as volg: 
,Wetenskaplike ondersoek na 

die mcn:~like gebeentes wat on
tangs in massa-grafte naby die 
konscntrasiekamp van Dachau 
gevind is, het bewys dat bulle 
minstens 50 jaar gelede al be
grawe is, volgens die verslag 
van 'n gesamentlike Duitse en 
Amerikaanse kommissie van on
dersoek. Dit, aldus die verslag, 
:~luit enige moontlikhede uit dat 
die oorblyfsels nan inwoners 
van die kampe kon behoort het, 
soos aanvanklik gemeen is. 

.,Die wetenskaplikes se toetse 
is in Washington uitgevoer dcur 
di<' patologiese instituut van die 
gewapende magte en die pato
Jogiese instituut van die univcr
siteit van Mtinchen." 

KATYS 

Die voorval het die volgende 
kommentaar van die Britse blad 
Union ontlok: 

,.As ons reg onthou sal die 
wetenskaplikc getui t> nis van on
sydige wetenskaplikt's wat dit> 
IDU'>'>agra!te \ ·an Ka tyn onder-

soelc het, tot 'n heeltemal VE'r 
'lkillell(le besli.,sing lei, en tog is 
die D uitsers te ~eur€'nberg, in 
regstreel<se s tryd met die wc
tenskaplike getuienis en die 
oortuiging van aile P oolse ge
sag, opgesaa l met die verant
woordelil<heid vir die d oO<l nm 
die dui<~t'nde P oolse offis iere. 

, Hierdie grootskaalse gelieg 
en verdraaiing van die waar
heid ten einde blaam tc werp 
op 'n voormaligc vyand, moet 'n 
einde kry indien daar enige 
hoop moet wees op die vereni
ging van ons Europese volke vir 
toekomstige voortbestaan." 

Daar sal onthou word dat 
'n maand of wat gelede in d ie 
pers aangekondig is dat die 
Franse oud-president, Leon 
Blum, oorlede is. Kort na die 
oorlog is bcrig dat hy een van 
die slagoffcrs van 'n Duitse kon
sentrasiekamp was en dat die 
Duitsers hom deur 'n onbekende 
graf laat insluk het sodat nie
mand weet waar sy oorblyfsels 
rus nie. Blum bet kort daarna. 
~oy opwagting gemaak en sy 
ma r teldoodberig m <•t vyf jnar 
oorlewe. 

f .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleslo. Drukkery, Stellenbosch, vir 
Ole etena.ar• en ultgewer•: VOORSLAG 
(Edma.) Be perk, Groote Kerk~teb<lu 
703. PosbU8 Hll, Kerkpleln, Kaap
atad. 

,. He•nbrt111ilt vi•· avt••·e 
••oolage••ot ._ .. 

se 
Mnr. M. C. BARNARD 

AA~~ SANDDRIFT, P.K. HAVANA. 

wenner van die serti(ikaat 
vir die beste /igte lugdroog· 
tabak (Groot Poe/) vir die 

jare 1944, 1947 en 1948. 

,Vir jare soek ek al na •n 
sigarct wat my tevredcnheid 

kan gee en nou het ek d1t in Rembrandt gevmd .. . omdat Rembrandt 
net d•e top grade tabak wat deur ons boerc gekweek word, gebruik, 
is dit hulle waarborg van kwaliteit eo rookgenot." 

ROOI VIR KURK 
GROEN VIR ONGEKURK 
WIT VIR FILTffi 

l(oplertr 

Die Rembraodt-korporasie maak net EEN 
soort sigaret- dic room yan die oes gaan 
daarin. Die Rcmbraodt-naamtekening op 
clke sigarct is u waarborg van kwalitcit. 
Let daarop! 

Elke Sigaret 'n Meesterstuk. 
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