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Gereglstreer aan die Roofposkantoor as 'n Nuusblad. 

REDDING LE ALLEEN IN 
GRONDIGE HE.RSKEPPING 

. -

Op 8 Augustus 1950 herdenk die Ossewa
brandwag sy twaalfde verjaardag. By geleentheid 
van hierdie viet·ing is dit passend om te h erinner 
aan die herskepllingstaak van die beweging. 

Die wereld wuariu ons lewe verkeer in ' n 

Politieke 
Testament Aan 
0.8. Nagelaat 

Jrg. 9 Kaapstad, Wocns<lag, 26 Julie 1950 PrysS<l. No.SG 
toestand van woeling en gisting. Die grondslae van ' n b estendige besku
wing is stukkend gemoker deur verwoestende oorloi' en kwaadwillige 
propaganda. Die wcreld moet op nuwe grondslae tot stilstand balanseet·. 
Dlt is die taak van die Ossewahrandwag om daardie grondslae te verkon
dig en aan te hied. V rees Engels 

Mettertyd In 
Verdwyn 

Kan 
S.A. 

Dit ly gecn twyfel dat clie bot-~ terse volke wen gnan bulle die 
sing tussen Oos en Wes die on- vrede verloor indien bulle nie 
verbiddelike eis van ber~okep- op daardie la te uur die grond
ping nan die Westerse beskn-

1 
slae van bulle beskani ng her-

wing stel n ie. skep nie. 

Indien oorlog tussen die Oeste 
en die \Veste gillln uitbly, gaan 
die Kommunisme die bele we
reid vreedsaam verower imlien 
die Westerse beskawing nie be
tyds bersk ep word nie. 

In hierdie verband is dit in
teressan t om tc let op die bete
kcnisvolle inhoud van die poli
tleke testament wat wylc gcnl. 
J . B. M. Hertzog aan die Osse
wabrandwag nagelant hct. Dit 
lui: 

lid om hierdie bervormingsge
dagte volhnrdend te bly verkon· 
dig. Dit &kyn van tydelike se
k erbeid weens die bewind van 
'n nn~oionale party-koalisie in 
ons land - wat uit die aard van 
die pa rtystelscl nooit duursaam 
kan wees nie - is een van die 
grootste gevare vir ons volk op 
die oomblik. 

Verontrusting oor die 
toekoms van En gelssprt>
k endes in die Unie is die 
afgt>lope week d eur l>oli
t ici uitgespreek. 

ONDERHANDELING 
MET MOSKOU 

Die Brit.sc cer.ste Minister, 
Clement Attlee, het in die laer
huis ontken dat sy regering gc
willig was om in ruil vir Rus
land sa bcmiddcling in Korea 
aan te dring op toelating van 
die Sjinesc Kommuniste in die 
Veiligheidsraad van die V.V.O. 
Dat Brittanjc wei deur middel 
van sy Moskousc gesant oor be
middeling onderhandel bet, het 
by toegegee, m6.3r dit is gedoen 
omdat Rusland nic teenwoordig 
was in die Veiligheidsraad toe 
die besluit vir optrede in Korea 
geneem is nie, het hy gese. 

Inmiddels het ook die Britse 
pers ontken dat daar enige ver
band bestaan tussen Pandit 
Nehru se bemiddclingspogings 
en die Brit.se regcring. In werk-

' likbeid, so word verklaar, het 
Nehru die Britsc rcgoring in 
gr<>?t verleenthcid gebring. 

Dit is beo.kend dat die Britse 
regering hom nog voor die 
Koreaanse oorlog bcywcr hct 
vir die toels.ting van die Sjinese 
Kommuniste tot die V.V.O. 

Vrees Vir 
Misverstand 

Laat Britte Besin 
Onder s terk Amerikrumse 

druk bet die Britse regering 
verlede week tot d ie besluit ge
raak om verdere lewering van 
olie nan Sjina stop te s it. Die 
Brit te was voorbeen ba ie onwil
lig om hierdie s tap te doen om
dnt bierdie olio-handel ,<lie ver 
bindingswee m et Sjina oopge
hou h et" - iets wat die Brltte 
wou versek er sells met d ie in
slop ing ' 'nn nog m eer Kommu
niste in die V.V.O. 

Intussen is d ie Britse bouding 
oor die verded iging van die 
eiland Formosa teen 'n aanval 
deur d ie Sjinese Kommuniste 
nog so ha rd dnt 23 lede van die 
regeringsk oukus verlede week 
daarop anngedring het dat die 
Britse regerin g d ie V.S.A. moet 
oorreed om •sy vloot by F ormosa 
te rug te t rek. Hulle bet ook 
gevra. dat d ie Kommuniste op 
die veiligheidsrnad van die 
V.V.O. t oegelaut moet word. 

Die antwoor<l van die kabi
n et was da t die voorstel bulle 
in verleentbeid bring en , mis
verstand in die buitelund" ver 
oorsilllk. 

~fur. 1{. Feldman, 
L.P.R., h et in J oh annes
bur g verklaar dat die 
Engelse tans georgani
seerde pogings sal moet 
aanwend om die toek om s 
van Engels in die lund te 
versek er . 

In die Unie is reeds nansien
lik meer Afrikaanse kindcrs as 
Engelssprekenge kindcrs. Min 
Engclssprekendes word ondcr
wyscrs en die vermoede kan be
staan dat Engels binnc ticn of 
twintig jaar deur Afrikaans
sprekcnde onderwysers ondcrrig 
sal word. Desnietccnstaande 
bly die Engelssprekende Suid
Afrikaners ,selfvoldaan en pas
sicf". 

,As E ngels in die verlede geen 
georganiseerde aanspor in g of be
skerming nodig gebad bet n ie, 
dan bet hy dit vandag n odig. 
Net .soos die Engelsc dec! van 
die bcvolklng deur sy gebrck aan 
belangstelling die land aan die 
Afrikaanse Nasionalistc oor
handig het, sal die gebrek aan 
~ptrcdc die vraagstuk van twcc 
aparte talc vir die Nasionalistc 
oplos. Engels word die huistaal 
van 'n klein m inderheid." 

I n Durban het mnr. L. Boyd, 
L.P.R., verklaar dat die Engels
sprekendes sedert die stigting 
van die Unle nog nie 'n enkele 
Ieier uit hul gclcdere voortge
bring het nic. Hulle bet nog 
altyd bul lcicrs by die Afrika
ners gesoek. 

Indien oorlog wei uitbrcek, 
gaan die Westerse beskawing 
vernietig word indien die Kom
munismc wen. Indien die \ Yes-

BRITTE BREEK 
NOG STEEDS 
FABRIEKE AF 

Dit is kenmerkend van die 
Britse kortsigtigbeid in Euro
pese politick dat d illlr in die
selfde week dat vyandelikhede 
in Korea uitgebreek het, deur 
d ie Britse besettlngsowerheid in 
Duitsland aangekondig is da t 
die aftakeling van die Duitse 
staalfabrieke van Wattens tedt
Saltzgitter h ervat is. 

Deur die afbreking van bier
die fabrieke word ongeveer 
80,000 Duitsers broodloos gestel, 
en watter uitwerking die Britse 
optrcde op hulle het, kan afge
lcl word van die fcit dat hulle 
by die cer,st e pogings van die 
Brittc om bul werkplckke in die 
lug te skiet, bereid was om te 
glo dat Oos-Duit.se trocpc ge
recd staan om bulle teen die 
Brlttc te kom beskerm. 

Onderwyl die V.V.O. 'n st ryd 
teen Kommuniste in Korea voer , 
is Brittnnje besig om Kommu
niste by die duisendta l in Wes
E uropa te fabriseer. 

TESTiUIE!I.~ 

, Die stadium van ontwlkke
ling van die Europese mcns!lom 
met sy ingewikkelde ekonomiese 

Voortekens Van 
Duitse lnval 

en m uatskaplike bestaanslewe 1 Vir diegene wat op boogte is 
vereis vandag 'n h erskepping met Stalin . se nuwc soort oor
va. n die grondslae en instellinge ~ logvoering;- soos ons dit ook nou 
vnn sy staatkundige en mant- in Korea ondervind, waar vyfde 
skaplike bestrum s- en bedryfs- kolonnes die stryd vir Moskou 
lewe, op die basis van 'n Cbri&- voer sonder dat laasgcnoemde 
te lik-nasionftlll republikeinse ge- self aan aanvallc blootgestel 
sagstilllt geleid en gevoerd nnar word, is dit 'n onhcilspcllende 
die beginsels en beleid van 'n teken dat die Russiese genc
Suid-Alrikaans nasionale sosiale raals wat voorheen die beset-
6.3rd, wat s ig aanpas by die le- tingskommissie in Oos-Duits
wenswyse, morele opvattings en land uitgemaak het, 'n paar we
godsdienstige beskouinge van ke gelede vervang is dcur bur
die Afrikanervolk en wat street gcrlike kommissarlsse. Dit is 
naar die hoogste en mees alge- blykbaar die voorspcl tot oor
meen uitgebreide mate van handiging van die Oos-Duitse 
Volksgeluk en Volkswelvnart, bcwind aan die Duit.sc vyfde ko
beide geesteli~ en s toflik.'' Jonne. Sodra Russiesc trocpc 

BEPROEF 

Genl. Hertzog hct vir meer as 
veertig jaar scdert d ie Britse 
verowerlng van die Boere· 
republieke 'n lcidende rol ge· 
speel in die Afrikaner se poli
tieke stryd binne die Brit.se stel
sel. Hy h et aile moontlike wee 
daa rbinne tc\'ergeefs probeer en 
illln die e inde van sy Jewe bet 
by tot die slotsom gekom dat 
r edding a ileen in 'n grondige 
berskepping van die bestaande 
s telsel Ie. 

Dit is die plig van elke Afri
kaner en veral van elke O.B.-

tcr afronding van hicrdic mags
oorhandiging uit Duitsland te
rugget rek word, sal Duitsland 
ryp wecs vir 'n Kommunistlcse 
inval soos in Korea. 

RUSSI ESE 
PROPAGANDIS 

IN LONDEN • 

WE.STE.RSE. PROPAGANDIS)TE. SKIE.LIK 
BE.SORG ·OOR DUITSE. KE.RKE. 

Onderwyl Amerikaners in 
Korea sneuwel in die s tryd teen 
die Kommunisme, lilllt die Brit
se regering nog toe dat Rus
siese Kommuniste vergaderings 
in Engelnnd bou om die bevol
king in versct te bring teen die 
V.V.O. se optrede. Die Rus
siese joernalis, E brenburg, wat 
in die nfgelope jare deur die 
Sowjet as 'n soort buitengewone 
propuganda-gesant in die \Ves
terse Iande gebruik is, bet ver
lede Sondag ,een van d ie 
grootste gehore wnt nog ooit in 
Trafalgnrplein gesien is" toege· 
spreek, en 'n bcroep op bulle ge
doen om die atoombom in die 
ban gcdoen te kry. Byna 'n 
miljoen Britto h et reeds 'n ver
soekskrif in dicr voege onder
teken. 

Die W ester se per s be
rig dat die Kommuniste 
, voorber eidings tl·ef vir 
die finale opruiming van 
die k erke in Oos-Duits
land". Die bel'ig lui dat 
die tegniek ooreenkoms 
vertoon met die wat in 
die r es van Oos-Europa 
toegepas word. Eer s sal 
m et die klein er k erke 
klaargespeel word, waar
na die leierskap van die 
groteres ondermyn sal 
word. Dit is uie on
wuar sk ynlik dat voor
aau staande k erkleier s 
binnekor t ook aangekla 
sal wot'd van spioenasie 
nie, word daaraan tocge
voeg. 

ding. Sef! jaar lank bet bulle I en dat 'n aartsbiskop vir Rus
bul volke vertel dat hulle veg land by die geleenthcid gekies 
om die Christene van Duitsland sal word. E n toe Stalin kort 
uit die , onchristelike" hunde daarna ook werklik vir aart.s
van Hitler te ,,bevr y", maar toe biskop Alexi erken as die hoof 
bulle hierd ie selfde Cb.ristene van die Russiese kerk, het die 
aan Stalin uitgelewer bet , b et propagandiste van die Westcrse 
bulle nie 'n oog geknip nie. politici hul volke nog harder be

Toe die Sowjet bygehaa l is duie hoe Christelik Stalin nou 
as 'n bondgenoot, was dit Roose- gcword het. 
velt wa t ann Sta lin voorgestel Dit is 'n bekeitde ~it dat 
b et om 'n minder vyandige hou- Stalin sy ,kerkhoof" se'dertdien 
ding in die openbnar teenoor die gebruik om die invloed van die 
godsdiens in te neem sodat dit Roomse k erk in Oos-Europa te 
vir h om (Roosevelt) makliker breek . Godsdiens b et, danksy 
sal wees om sy volk tot bulp- die ndvies van R oosevelt, 'n ban
verlening aan Rusla nd te be- dige wnpen geword in Stalin se 
weeg. Stalin hct die wenk met s tryd teen die beskawing - net 
dank aanvaar en 'n skynheilige soos dit nog a ltyd 'n handige 
gebaar teenoor die kerk gemaak. wa pen was in die hande van 
Eers is in 1947 met groot banier Westerse oorlogspropagandiste: 
as.ngekondig dat aartsbiskop eers teen Hitler, toe in belang 
Nikolai aangeatel is as lid van van Stalin en tans weer teen 
die R ussiese kommissie wat Sta lin. 
Duitse oorlo,gsmisda.de onder- 1\faar di t is betek enisvol dut 
sock. Die Westersc pers bet hierdie selfde oo_r d ie godsdiens 
onderstreep dat dit die eerste bekommerde propagandiste nooit 
keer sedert die revolusie in 1917 ontdek bet dat die Kommuniste 
is dat 'n geestelike in 'n ampte- k erke in Spanje afgebrand bet 

Hicrdic ontsteltenis oor die ' like kommissie dien. Kort daar- en dat d ie buidige Spaanse 
Jot van die Christelike kerke in na is uit Moskou aangckondig s taatsboof 'n diep godsdienstige 
Duitsland is maar 'n verdcrc dat die eerste sinodc van die man is nie. Propaganda-waar
erkenning van die bankrotskap ! Ortodokse Kerk sed crt die re- de het die godsdiens in Spa nje 
van die Wcsterse politiekc lei- I volusie byeengeroep sal word nog nie. 

Leopold Terug 
Na 'n bannelingskap van vyf 

jaar het koning Leopold van 
Belgie verlede Saterdag terug
gekeer na sy troon op vcrsoek 
van die meerdcrheid van die 
parlement. Linksgesindcs, ge
stcun deur wanvoorstellings van 
Churchill en ander Wcsterse 
politici het bulle hcwig vcrset 
teen die koning sc hcrstcl. 
Churchill kon Leopold nooit vcr
gcwc hct dat hy nie bcrcid was 
om die lewens van sy ondcrdane 
op tc offer ter dekking van die 
Britse terugtog by Duinkerke 
nie, en hy is voorgehou as 'n 
vcrraaier. 



BLADSYTWEE DIE O.B., WOENSDAG, 26 JULIE 1950 • 

DIE O.B., WOENSDAG, 26 JULIE 1950 Brief Aan My Partyvriend : 

REKENING GElEWER Politieke N~maakselsTerwyl 
Daa• kan nie van diefelt weggekom wo•d nie dat die Egte Prod u k Voor Han de Is 

wereldtoestand op die oomblik van uit 'n Westerse oogpunt 
beskou, benard is. Draketande wat deur Roosevelt, Geagte Vriend, 
Churchill en geselskap tydens en kort na die oorlog gesaai 
is, staan 'iandag as 'n ryp oes. Die onheilige verbond met 
,premier" Stalin word in vlammende rooi letters teen 'Jl 
donker agtergrond afgeteken, en dit staan daar te lees vir 
diegene wat nog kort gelede elkeen wat gewaarsku bet dat 
die enigste wal tussen Europa en die Kommunisme 'n sterk 
Duitsland is, met 'n aanklag van ,fascisme" agtervolg bet. 

Die Koreaanse oorlog het 'n hele reeks onderlinge en 
selfverwyte laat los kom. Heeltemal openhartig praat die 
Amerikaanse blad Time van die ,noodlottige fout" in die 
volgende bewoording: 

, Die neerdaling vanaf die triomf van V.J.-dag tot die 
dag van wanhoop te Suwon was bedwelmend snel. Kom· 
munistiese imperia1isme bet sy opmars deur Asie nog voor 
V.J.-dag b egin. Hy het gebruik gemaak van die vinnigste 
wapens - politieke agitasie en meedoenlose organisasie. In 
Korea, net soos in Sjina, lndo-Sjina, Maleia en Birma, was 
inboorling-kommuniste besig om onder die geroep van vry
beid en onafhanklikheid vir hul volke swaarder kettings te 
smee as wat selfs Asii~ nog ooit geken bet. 

, Teen die Kommunistiese opmars in Asie bet die Ver
enigde State tydens die afgelope vyf jaar geen ferme of 
wyse teenstand gebied nie. Die Verenigde State is in 'n 
valse gevoel van veiligbeid geneurie deur manne (sommige 
geestelik lui en ander nog erger) wat beweer bet dat Asia
ti~e vraagstukke te moeilik is om op te los en dat die 
A siatiese Kommuniste in elk geval nie eintlik Kommuniste 
is nle." 

PROPAGANDA GESLUK 

Ons weet hoe daar ook in ons land, selfs in nasionale 
kringe, gepraat is van die goedige Sjinese Kommuniste wat 
maar net op 'n hoogtydige hervorming van bul land uit is. 

Jy praat van die lang en 
vrugbare sitting van die par
lement hierdie jaar. Oor die 
vr~baarheld bet ek reeds in 
'n vorige brief aan jou geskryf 
en daaroor wll ek nie weer ult-
wei nie, behalwe jou weereens 
daaraan te herinner dat onder 
die huidige beurt-stelsel waarln 
regering en ,alternatiewe re· 
gering" (alias opposisie) mekaar 
na korter of Ianger tydperke 
in die groen kussings opvolg, 
mens ei.ntlik maar net van vrug
baarheid kan praat in die sin 
van die vrugbaarheid van 'n 
spanspekstoel - as die drag af 
is, is daa.r binnekort geen teken 
meer van of vrug of stoel. 

Maar van lang sitting gepraat. 
Ek het 'n ,gesprek gehad met 
een van die volksraadslede en 
hy kla toe steen en been oor 
die lang sittings wat veroorsaak 
dat volksverteenwoordlging 'n 
voltydse werk word. Vir byna 
die helfte van die jaar sit by in 
Kaapstad weg van sy huis en 
as hy die een of ander praktyk 
het, raak dit verwaarloos. Na 
die .sitting moet hy nog weer sy 
klesafdeling plat ry om verslag 

I te doen en dan is daar nog oral 
tussenverkiesings waar mens 
moet gaan praat. Volksverteen
woordiging bet dus eintlik 'n 
voltydse werk geword, h et by 
gese. 

BIETJIE DOKTER 

Die Christelike Sjinese Ieier, Tsjiang Kaisjek, is uitgemaak Ek bet toe aan hom gese of 
vir onbekwaam en korrup en die wereld bet hierdie gevaar- hy nie dink dat mens die aard 
like laster dermate geglo dat Amerika tot 'n paar weke van die werk in die volksraad 
gelede nog bereid was om Formosa - Kaisjek se laaste 'n bietj_ie kan verander ten einde 
eilandvesting - in die steek te laat ondanks die feit dat sake vmnlger te laat s~oe~ nie. 
van uit 'n strategiese oogpunt verlies van Formosa die A_s mens nou nl~ bere1d 1s om 
West~. se verdedigingslinie .met 6,?00 myl terugwerp tot by 1 ~::. s~~el :=~!~ t!;~~::d?~ 
Hawau . . Moskou, met sy uttgebreJde vyfde kolonne wat tot bietjie gedokter word deur die 
in Washington se staatsdepartemente gesit bet, bet met sy werk so te verdeel dat daar 
propagandawapen soveel welslae gehad dat by sonder 'n verskillende groepe verteen
enkele skoot of dreigement die ,magtige" Verenigde State woordigers Is wat elkeen belas 
so te se klaar met 6,000 myl teruggeslinger bet - was dit Is met 'n besondere yertakklng 
ole dat die uitbreek van geweld in Korea. 'n haastige her- van die l~ndsbestuur. Hulle 
siening van beleid teweeggebring bet nie. Maar dit is heel- moet dan die ~etgewlng bestu
blmal moontlik dat hierdie hersiening so laat gekom bet deer, ~n die bree volksraad druk 

. . . net d1e stempel daarop. J y sal 
dat Ame~k~ o?k n~e meer m _st~at s9:~ wees om Formosa merk dat dit die begin is van 
te verded•g mdien die Kommumsbese Spna ~ul aanval loo~s die idee van beroepsverteen
wat, volgens waarnemers, lileplan was vir Julie-Augustus me. woordiging, waarvoor <lie Osse-

TE KOOP 

In die geval van Brittanje was daar nie eens propaganda 
nodig nie. Ponde, s jielings en pennies was genoeg om die 
Britse politici te Iaat glo dat Tsjiang Kaisjek korrup en 
Mao-Tsetoeng 'n demokratiese bevryder is wat reg bet op 
'n sitplck langs Stalin in die raadsale van die V.V.O. En dit 
is verstommend dat die huidige Britse bewind nog verlede 
week by monde van sy onderminister van buitelandse sake 
as standpunt verkondig bet dat Brittanje niks sal hydra tot 
die verdediging van Formosa nie. Inderdaad is Brlttanje 
selfs in bierdie stadium nog bereid om die V.S.A. tot ver
saking van Formosa te oorreed. 

Ons kan immers ook nie uit die oog verloor nie dat bier
die selfde Britse regering nog steeds groter vyandskap koes
ter teen nasionale Spanje as teen die Kommunistiesc skurke 
wat veertien jaar gelede kerke in Spanje afgebrand het en 
vandag in Suid-Amerika aan die voorpunt van Moskou se 
vyfde kolonne staan. 

Die Amerikaners erken vandag die een fout na die an
der, en soos ons tevore al gese het, is dit 'n verontrustende 
saak vir die beskaafde wereld om te moet weet dat die red
dende beleid van sy leiers maar net bestaan uit die herstel 
van bul foute. 1\laar wanneer hierdie wil om foute te korri· 
geer nog boono1> so geheel en al ontbreek soos in die geval 
van die Britse regering, gee dit rede t{)t baie groot wan· 
hoop. 

wabrandwag as 'n aanvullende 
stelsel plelt, maar nog nie die 
ware Jakob nie. 

Hy het my toe daarop gewys 
dat bulle reeds hierdie stelsel 
toepas deurdat die koukusse van 
die partye hul ledc In sulke 
groepe vcrdeel en hulle doen dan 
aanbevelings by die koukus of 
die minister. Maar, bet by daar
aan toegevoeg, 'n men'! moet 
eintlik l id wees van al die 
groepe om op hoogte te wees 
van sake, want as jy 'n verga
derlng hou en 'n vraesteUer 
neem jou onder kruisverhoor, 
dan moet jy in staat kan wees 
om a1 sy vrae te bcantwoord, 
en dan is dit nodig dat die lid 
van die boere-groep ook alles 
weet van die sake wat deur die 
spoorweggroep of die groep vir 
natureUe-politiek behandel is. 
AI is da.ar dus so 'n indeling 
binne die koukus, sorg elkeen 
nogtans dat by aJle groepe se 
vergaderings bywoon. 

HELP NIKS 

Nou ja, in die eerste plaas 
sal jy al dadelik voel dat bier
die onderverdeling van die kou
kus nog net die koukus se taak 

Die Westerse wereld is vandag besig om die rekening verlig, maar nie die volksraad 
te ontvang vir sy knoeiwerk sedert 1939 - knoeiwerk wat s'n nie. Dit is geen tydbespn· 
vir 'n baie groot mat~ toegeskryf moet word aan 'n politieke ring nie, want die partye hou 

nog dieselfde uitgerekte toe
stelsel waarin mannetjies \ 'an heel beperkte formaat bo sprake in die ,Jiuis" as wat die 
dryf, en met hul opportunistie!'>e praktyke 'n dampkring ge- koukus se groep klaar daaroor 
skep bet waaruit die wyses en opregtes van hart hulself gehou bet - in aile waarskyn
liewer terugtrek. liulle bet dus soveel geredcliker kans om likheid nog Ianger, want die 
die Wereld te Verwed Vif hU( CiC klein Winste, I kOUkUS Se grOt>p bet gewerk, 

terwyl die partye in die raad l landsbelang wat bulle verteen
propaganda ma.ak. woordig, die nO<lige beslissings 

In die tweede plaas help die 
indeling per slot van sake nlks 
om die volksraadslid se vraag
stuk van ,Jack of all Trades" 
op te los nie. As by op die 
politieke verhoog gaan staan en 
organiseerder Vastrek sta.an op 
met sy kottertjie vol vrae, wat 
wissel van kraaminrigtings tot 
diamanthandel, dan kan by 
Die wa.ag om eenmaal te 
se dat by niks of nie 
veel Yan 'n sekere sa.ak af weet 
Die, om<lat by Die aan daardie 
koukus-groep behoort nie. Nee, 
by moet poseer as die alwetende 
staatsman wat nooit 'n !out 
maak nle en presies op hoogte 
is met alles wat in die land 
aangaan of behoort aan te gaan. 

WEET DADELIK 

Daar was byvoorbeeld die ge
val van een van die ministers 
in die eerste Nasionale Party
regering. Hy is op 'n dag deur 
'n vraesteller heel indrukwek
kend gevra hoeveel trokke daar 
in die land is. Sonder aarseling 
vir 'n breuk van 'n sekonde bet 
die minister 'n afgeronde syfer 
genoem. Toe sy sekretaris na 
die vergadering nan hom vra 
waar by sy getal vandaan kry, 
bet by gese dat hy maar net 
die eerste syfer genoem bet wat 
in sy gedagte opgekom bet. Die 
man sal in elk gevul nooit a l 
die trokke kan tel nie! 

WAAROl\1? 

Nou wil ek jou vra: waarom 
die onmoontlike van 'n man 
verwag? Dit is mos slegs ge
nlale figure wat so af en toe ge
bore word wat in staat is om 
'n hele boel van 'n hele boel 
sake al te weet. 1\leeste mense, 
al is bulle bo die gemiddeld, i'! 
deskundiges van slegs een of 
uiters 'n paar vertakkinge van 
die lewe. Sclfs 'n president 
van 'n land soos die Verenigde 
State, wat persoonlik heeiwat 
gesag het, moet hom groten
deels maar verlaat op die ad
vies en inligting van sy des
kundiges. 

Dit is hier waar die stelsel 
wat die Ossewabrandwag be
pleit, die oplossing bied. • In die 
eerste plans word die stelsel van 
partyregering vervang deur 'n 
stelsel van volksregering. Dit 
is dan n;e meer so belangrik 
om 'n man ,vas te vra" nie, en 
die kennis wat 'n man bet, word 
gebruik In verband met posi
tiewe arbeid ann die lamll.wel
vaart en n!e om 'n ncgatiewe 
stJ:yd teen die een of a nder mede
dinger te voer in ' n soort vas
vra-wedstryd nie. 

EGTE DESKUNDIGES 

In die tweede plaas maak jy 
voorsiening in jou volksverteen
woordlging vir deskundiges van 
die verskillende beroepe. Die 
boere se verteenwoordiger is dan 
daar om advies te gee en oor
det>l uit te spreek oor sake wat 
die boer aangaan, en dit is nie 
vir hom lewensnoodsaaklik om 
hom ook as deskundige van 
mynwese of volksgesondheid 
voor te doen nie, omdat daar
die afdelings hul ele deskun
diges b et. 

Jou algemene volksraad wat 
die hoogste wetgewende gesag 
bet en die wette ma.ak na aan
leiding van die advies van die 
groepsverteenwoordigers, S<" 

tnulc is dan om 01> groncl vnn 
die voorgelegde advies en met 
inagneming van die algemene 

te neem net soos 'n jurie by
voorbeeld oor<leel op grond van 
uiteensettings van wetsdeskun
diges in 'n hof. 

So 'n stelsel sal nie net bale 
tyd en geld spa~n nie, maar die 
land ook heelwat van die ellen
de bespaar wat vandag soos 
hienas volg op die sleepsel van 
die partypolitiek. 

Vermaak By 
'n Graf" , 

Die Oosterlig, H.N.P.-blad In 1 

Port Elizabeth, skryt as volg in 
'n redaksionele rubrlek in sy 
uitgawe van 20 Junie: 

So van Sap-koerantc en klein 
goedjies met groot stemm.e ge~ 
praat, ek sien in die pers dat 
die Ossewabrandwag se Hoof
raad weer 'n slag 'n sogenaam
de , manifes" uitgerelk bet 
waarin oor 'n toekomstlge re
gerlngsvorm vir die land be
dule word. Oor hlerdie vrees
like toekomsplanne wil ek 
maar Hewer nie hier uitwei nie. 
Wat my in daardie manifes lek
ker laat lag het, Is twee sinne
tjies wat lui dat die Ossewa
brandwag ,nou weer 'n sterk 
organisasie opbou" en ,dat hy 
vir geen enkele oomblik die pad 
van eenheid sal verlaat nie". 
Hoe's daai, my Ieser? 'n Or
ganisasie wie se een been nog 
net bo die graf gesien kan 
word, praat van 'n , sterk or· 
ganisasie" opbou en die ,pad 
van eenheid" volg. 

As die O.B. van ,eenheld" 
praat dan laat dit my mos al
tyd dink aan die Ierse soldaat 
wat uit die pas uit geloop bet 
en toe die skuld op die ander 
lede van sy regiment wat in die 
pas was, gepak bet. Die ganse 
Nasionale Afrlkanerdom wat 
vandag aan die spits van die 
politieke front hartlik saamveg, 
is seker in die oe van die O.B. 
uit die pas uit. Ek bet netnou 
gepraat van een been van die 
O.B. bo die ,graf, maar ek moes 
eintlik gese Mt dat dit nog net 
sy mond Is wat daar uitsteek. 
As hy darem ook nie daardic 
mond gehad bet nie, sou die 
kraale al Jankal op sy graf nes 
gemaak bet. 

Toe/ae Vir 
Lewenskoste 
Nie Verhoog 

Die lewenskoste-toclaag vir 
staatsdiens sal nle In die loop 
van die huidige finanslele jaar 
verhoog word nie, het die Mi
nister van Finansies en die l'tfi
nistcr van Spoorwee verlede 
week 'n afvaardlging van 
staats- en spoorwegamptenare 
meegedeel. 

Die vaspenning van die 
staatsdienstoelae sedert verlede 
November het ook 'n uitwerking 
op die toclae wat In ander ver
takkings geld waar die staats
dienstoelae as grondslag ge
bruik word. Afgesien hiervan is 
daar 'n groot aantal salaris- en 
loontrekkers wat die minimum
toeslag wat ongeveer 'n kwart 
van die in die staatsdiens is, 
ontvang. Verl'loogde pryse In 
die afgelope jarc bet vera! laas
genoemde groep swaar getref. 
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Ch ristel i k-Nas·ionale 
Beweging 'In 'V.S.A. Voer 
Stryd Teen Verb.astering 

In Noord-Amerika, met sy kosmopolitiese hevolking, word ook 'n 
stryd gevoer vir Christelik-nasionalisme. Die beweging wat hom hiervoor 
beywer, het die afgelope week ' n konferensie in Los Angeles gehou onder 
Ieiding van Gerald L. K . Smith. Mondstuk van die heweging is The Cross 
and The Flag, wat 'n anti-Joodse toon aanslaan en sterk anti-Kommunisties 
I S. 

Die doelstellings van die beweging word in die volgende stellings 
saamgevat: 

,Om Amerika te bewaar.JIS 'n 
Christclike volk met die wctc 
dat daar 'n hoogs georga.niseer
de vcldtog aan die gang is om 
Joodsc tradisies in die pick van 
ons Christclike tradisics te stcl. 

• 

, Om die buitelandsc bcleid 
van George Washington, naam
lik vriendskap met aile volke, 
handel met aile volke en bond
genootskappe met niemand, te 
handhaaf. 

, Om die Kommunisme aan die ,Om 'n wereldregering en 
kaak te stel en onwettig ver- superstaat teen tc staan. 
klaar tc kry. 

I 
,,Te bewys dat die werker, die 

,.Om Amerika te bcskerm boer, die sakeman, die veters.an, 
teen die bedreiging van buro- die werklose, die oue van dae 
luatiesc fascismc. 1 en die sieklikc groter welsyn 

,Om 'n regering daargestcl te 
kry deur die mecrdcrheid wat 
gecn minderheid sal vcrtrap of 
dcur 'n minderheid misbruik sal 
wor4 nic, wat vcrbastering sal 
bcvcg asook · aile pogings om 
vcrmenging tusscn wit en swart 
tewecg te bring. 

onder die Amcrikaanse stelsel 
kan geniet as onder enige 
vreemde stelscl wat tans deur 
vreemde propagandiste verkon
dig word. 

,Om immlgrasie stop tc sit 
sodat Amcrikaansc betrekkings 
en Amcrikaansc huise vir 
Amcrikaansc burgers bewaar 

,Om ons nasionalc hulpbron- , ka.n word." 
nc aan ons eie burgers In die 
ccrstc plaas tc laat toekom. 

{\jilL~~ 
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OORLOG AFGEKEUR 

Die bcwcglng se houding in 
verband met die afgelope oorlog 
kan afgclcl word van 'n vcr
wysing in sy mondstuk na 'n 
boek deur P. Xavier, ,Rise 
America", waarin die skrywcr, 
wat as soldaat na drie jaar se 
verblyt in Europa 'n groot bocl 
.,gruwclpropaga.nda van die Gc
alliccrdes se internasionale 
Jcucn-fabricke" aan die kaak 
stcl. 

,Seder t Rise America! in 1946 
gesk ryf is, bet die Kommunis
tie<,e vloedgolf so uitgebrei dat 
dit meer as 'n k war t ' 'a n die 
mensdom insluit. !\let Nasio
na le Sjina. gedoem en 'n hon
derd miljoen s iele in Oos
E uropa. opgeneem in d ie Kom
munis tiese stelsel sedert die 
c inde va n vyandelikhede, slen 
ons die kolossale dwnling en 
misdaad van diegene wat ons in 
die oorlog gesleep bet teen 
Duit&land en J apan wat die 
enigste Iande was wa t met wel
slae die Konununisme in hul ge
bied weerstaan bet ." 

SJINESE S KA.."'DAAL 

In verband met die versaking 
van Sjina, verklaar die blad: 

,Die skandaal van Sjina is 
onbeskryflik. Die cnigste rede 
waarom die Amcrikaanse volk 
nic aan super-skok weens die 
Sjinese toestand Jy nic, is omdat 
dit te geweldig vir die gewone 
persoon is om tc begryp. Dit 
verteenwoorclig d ie supe r•ver
raad en die s uperdwansheid van 
aile tye. Ons bet Japan geslaan 
ten einde Sjina, die Ooste en die 
Stille Oseaa n '"·an J a panse oor.
heersing te red. Te rwyl ons <lit 

feitlik stoknlleen gedoen bet 
(Stalin bet nie tot die s tryd 
toegetree voor die laaste minuut 
nie) bet ons onmiddellik na. die 
oorlog voort gegaan om die hele 
Sjina. bloot te &tel aan Russiese 
agr essic. Vandag is Sjina net 
so volled ig in S talin se hande 
as Rusland." 

KLE URSTANDPUNT 

Die beweging neem 'n stcrk 
houding in ten opsigte van die 
klcurvraagstuk. In die verband 
word tc velde getrek teen ,dric 
soortc maatska.plike parasiete" 
- die ,scntimentalis", '.,dcma
goog" en ,agitator". Ecrsgc
nocmdc, so word verklaar, is die 
menecr wat ,swart en wit dcur
mekaar wil gooi in een pragtigc 
gcmors." ,,Hy bet geen sin vi r 
werklikheid in sy benadcring 
van die kJeurvraagstuk nie, 
maar in m eeste gevalle sal sells 
h ierdie sentimentalis d it as die 
t reu r&pel van sy Jewe be&k ou 
as by een aand va n !tY week
hartige vergadering terugkeer 
en 'n groot, swart neger op die 
stoep aantref met sy a rm rond
om sy wit dogter in Jie.fkosing 
geslaan.'' 

POLITIKUS 

,Die demagoog in die Amcri
kaansc politick is dieselfde soort 
persoon, bereld om die salig
heid tc vcrkoop aan die hoogste 
bicdcr of sy mocdcr se trouring 
in te ruil vir 'n politieke ge
leentheid. Die demagoog sal die 
neger a lles belowe wat hy wil 
he, met inbegrip van gemengde 
huwelike, politieke mag, oor
heersing van die blankes in die 
regering. Hy meen dit egter 
nie. H y doen slcgs die belofte 
&en eimle d ie stenune van die 
negers te kry, en van agter sy 
hand ve rduidelik by aan sY ge
skokte vriende of ordentlike 
kiesers da t dit nodig is ten einde 
aan bewind te bly.'' 

Die agitator is gewoonlik on
der Kommunisticse beheer. Sy 
werk is rcalisties, intelligent, 
subtiel, slim, gevaarlik en vcr
raderllk. Hy verwek doelbewus 
ontevrcdenhcid onder die ncgcrs, 
klop hul gcvoelens op t ot 'n 
punt van astrantheid in d ie hoop 
dat dit tot opstand en kwaad
aardigc onluste sal lei." 

KRY 
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Britse' Soldaat Spring Straf 
Vry - Duit~ers Gehang 

' n Paar maande gelede is 'n Britse soldaat met die naam 
van Linsell in Duitsland deor 'n Britse bof ter dood v~roor· 

deel weens moord. Die aanklag was dat by 'n Duitse kon· 
stabel doodgeskiet bet onderwyl by op wag was. Daar is 
erken dat by bevele gebad het om te skiet indlen iemand 
weier om stil te bou. Die Doitser bet sy bevel verontagsaam 
en Linsell bet hom doodgeskiet. Die bof se bevlnding was dat 
LinseH nie vry te spreek is op grond van hoere bevele nie, 
en by is ter dood veroordeel. 

Linsell is egter nie teregge- Engeland, en as die hoogste ge· 
s tel n ie. Die opper bevelheb- sag in Duitsland b et by dus die 
be r van die Britse besettings- onhoudbaarheid van die militere 
magte bet geweier om die kode wat deur haatgedrewe po
vonnis te bekragtig en hom l litici ingevoer is, ann die kaak 
laat loop. gestel. 
Duisende Duitse soldatc Is na 

die oorlog tereggestcl of vir 
lang termyne in die tronkc ge
smyt omdat hulle ,misdade" ge
pleeg het waartoe bulle deur 
hoer offisiere bevcel is. Toe 
hierdie nuwe regsbeginsel 'n 
paar maande gelede in die Brit
se hoerhuis ter sprakc gekom 
hct, het hooggeplaaste militere 
vcrteenwoordigers In die huis 
die nuwe beginsel ten sterkste 
afgekeur. Hul r edcs le voor die 
hand - indien 'n soldaat verant
woordelikheid moet neem vir die 
uitvoering van 'n bevel, spreek 
dit vanself da t by die reg moet 
he om 'n bevel te toe ts. 'n Of
f is ier kan dus nooit sek er wees 
of sy bevele in 'n oor log uitge
voer word nie, en die reel is dus 
'n growwe ondermyning van 
militere dissipline. 

Deur Linsell te laat loop het 
die Britsc oppcrbevelhebber in 
ooreenstemming gchandel met 
die opvattlng van sy kollegas in 

NE T VIR DUITSERS 

Sover dit Brltse soldate betref, 
is bulle - in Duitsland in Ieder 
geval - n ie onderhewig aan die 
nuwe regsbeginsel wa t deur 
wraakgierige politici geskep is 
nie. 1\laar intussen le honderde 
Duitse soldate begrawe wat op
gehang is omdat hulle net soos 
Linsell boer bevele uitgevoer bet 
en wei op 'n tydst ip toe daar nog 
geen sprake van die nuwe ,be· 
ginsel" was n ie. Duisende an
der Duitsers verkeer nog in 
tronke. Dat die Britte bulle 
nou ook sal laat loop soos 
Linsell, is naJ;uurlik te vee! om 
tc vcrwag. Aan die Duitscrs Is 
mos met groot gebaar gctoon 
hoc hlcrdic beginsel toegcpas 
word sonder aansien van per
soon toe Linsell wel formeel 
skuldlg bevind is deur 'n hot. 
Nicmand sal kan siS dat Brit
tanjc met twec mate meet n ie. 

HIERDIE TABAK • • • 

verskaf werk aan 
duisende Suid-Afrikaners 

TABAK is ' n uiters bela ngrike produk vir 
Suid-Afr ikaners-en die vervaardigers van 

Springbok-sigarette het eerste hierdie rykdom 
vir die land ontgin. Vee rtig jaar gelede is a ile 
sigarettabak ingevoer; vandag produseer 16,000 
Suid-Afr ikaanse boere blaartabak. Hulle is 
van die begin af aangemoedig en gesteun deur 
die ve rvaardigers van Springbok-sigarette, die 
oudste sigaretvervaardigers in Suid-Afrika. 
Die vervaa rdigers van Springbok het m eer 
as 6,000 werkers in hul diens, en ondersteun 
nog steeds die Suid-Afrikaanse nywerheid deur 
groter we rkverskaffing aan te moedig. Die 
verhaal va n d ie Suid-Afrikaanse sigaret, is 
hu/le verhaal. 

-danksy die vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale &RILLE BY 1-

Brtnc n oopra. .. voorakrll vtr brllle aa ona. 
GOEIE WEBK TEEN BU,I JKI!l PRYSI!l. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

1\faitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
ISeMek oa ol akr7l om BeeollGerllede. 
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DIE 1\IODEWINKEL 
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r.ur.m. Till GJ:KI 481JIF18E EBDJ!l ADVEBTEN8DC8: 
Balaboodellb llenDI.tcewtq'a: 

(Vtrlowtnc, huwellllt, ceboorte, atertgeval, In memoriam, celukwln&llng, 
ena.) 14. per woord; minimum 2/& per plaslng. Voorwlbet.a.albaar. VIr 
herh&llnp 25 pat. atalac. 

BLY NET WAAR ONS IS ISoos Ons Lesersj 
Dit Sien BaAdeiN4~: 

Eente plulng, 2d. per woord. VIr herhallnga 25 pat. atalec. 
lnMk..,.eld op .,Die O.B." (verak)on weeldlb): 12/8 per jaar of 8/3 per 

t maande. Voorwtbetaalbaar. Btuur advertenslegeld, beatelllnca, en lntekenceJd 
D& VOOBSL&G (EDMS.) BP:&., Poabna lUI, Kaapata4. · 

BEESTE 

Te koop. Jen11y koele t n ''erae: 
8kakel 6811, Wellington. '.fele~r..,.teer 
Du Tolt, .MalanBIMie. 19/7/13B 

SP EELSK E IE 

Dot~Jskele 4/ -; kopakele 4/ ll: Agt· 
kantlge 5/-; Dubbelkop 5/6; per paar. 
Goe!e houtsoorte. K0010 Dotha, l' .s. 
Serpentine, DIBt. O~orre. 

2617/8 

BERA'NDELJNQ QR!\TIS. - Ons is 
daar so oortulg van dal ona • n egte 
Su!d-Afrlkaanse geneeamlddel vir Ru
matlek, Lendepyn, lieupjlg en verwante 
kwale ontdek het, dat one 'n gratis 
proetmonater aan enl~;e lyer sal stuur. 
- Stuur 1/6 vir poegeld. ens., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Pos· 
bUB 775, Pretoria. 26/7 / W/5 

GRYSHARE 

QRYSllAltE beutel, akllters ver
wyder, barecroel bevorder, jongvoor
koma vereeker. dlt waarborg ORYS
IIAABWONDER, die jongste ~una
matlge wfreldwonder baar- en ko)wel 
voedlnpmlddel u, akadelooa, kleurstot· 
Yry, 5/- per bottel celd met beatelllng. 
Boe"'!r- mlddele, l'oabna un. 
lobanaeebnrc. C/1/9/t9 

ME DISYNE 

Verwyder die wortel van u kWaaol 
ot slekte en berate! u re&matlge 
erfenl.s GESONDHEID, ona besk!k oor 
die mlddela en bebandeJ aile alektee, 
skryf, lnllctinl cratla.-Boereceneea
mlddela, l'oabua U7S, .Jobanneaburr. 

A/1/9/49 

Dolsendo 1.a ....eda van bulle kwalf' 
be~'l')l'. Talle Vlnd daagltk.e b ... t. 
waarom eal u 1an1er ly. Skryt dadellk, 
raadpleeg Dlo Boerevron, Bua 7559. 
Johannesburg. (Nr. 3) 1/9/ 49 

MARKAGENTE 

Kamerade Aalldagl Aa julie mlaklen 
•n ander agent ondersteun bet voordat 
ek begin het, kan julie moa darem eo 
af en toe julio beaendll)ga dee!, of hoe? 
Merk julll besendlngs Belllngan, U.T.H,, 
die Spoorwel! verkles dlt so. Piau julie 
beetelllnp vir vrugtebome vroegtydll 
by Su.n.rt&e N nnerlea, P otbDB 4 Nuwe
pll\&8, 19/4/TK 

MEUBELS 

1\U:UBELS.- Beter meubela teen 
bllllker pryae BabawaentHea, atoot· 
karretJiee, drlewlele, llnoleuma, tapyte, 
en a., ook altyd tn voorraad. Geen 
Katalogu1. Meld waaorln u belangatel. 
- VISSER-MEUBELS, Langatraat 179, 
Kaapatad. 3/12/11 

RADIO 

LOUW J!:N LOUW, die Beroemde 
RAdlo·lngenleun, St&Jolewec, PAROW, 
verkoop en berate! Radlo'a en Elektrleae 
Toeatelle. Gereglatreerde Elektrlaltelta· 
aannemers. Foon 9·8435 

Mnr. :P. C. Kruger, Pk. Stofl
bcrg, ~;kry1: 

Elkc ding het sy begin en sy 
cindc en by staatstelscls trcf 
mens dit ook maar aan. Ons 
hoor nog daeliks praat van die 
dcmokrasie, maar elke land en 
clkc mens het a! sy cic bcgrip 
van wat demokrasie is. Daar 
word beweer dat dcmokrasie 'n 
mens vry maak, maar daar is 
twcc soorte vryhedc - die een 
maak mens van sonde vry en 
die ander maak die mens vry om 
te sondig. Laasgenocmde word 
in Rusland en ook in ons land 
deur die Kommunismc ,demo
krasie" genoem, tcrwyl eersge
nocmde by die Christendom 
,dcmokrasie" genocm word. Die 
waarheid is dat die bcgrippe so 
verward geraak het dat nog net 
die naam oorgebly bet en niks 
van die beginsels nie. Ecrs het 
genl. Smuts met sy noodregula
sies die bcwys vir die stelling 
gclewer e~ na hom mocs die 
Malan-regering ook maar besef 
dat die dcmokrasic nie meer as 
middel kan dicn om die Kom
munisme te bcveg nie. 

PARTYSTELSEL 

Maar n6u sit ons nog opge
skeep met die gedrog wat uit 
demokrasie gebore is - die par
tystelsel met sy betaalde oppo
sisie. Voorheen was dit die taak 

Antlfl'l'l h~n~l CJT8bare en baard 
tot natuurllke kleur. Geen kleuretot. 
verwyder ekllfera, laat hare sroel, ena. 
Gewa.arborg ot geld terug. !5/6 Per 
bottel, poavry. Kontant met bestelllnc. 
Die Boerevrou, l'osbua 76119, Johanne8-
bnrc. E14/6/GO van die opposisie om te advi

VAN'S CONCRETE PRODUCTS seer, maar tans lyk dit of bulle 
(EDl\IS.) BE PERK meen hul enigste taak is om die 

Dtrek~nre: ree-ering tc belet om te regeer 
P. w. J. van lieerden. en hom so spoedig moontlik tot 
P. G. van Heerden. 'n val tc bring. Dien tengcvolge 

Potg~~~r;t;.~~~~t'raat, word daar niks tot stand ge-
PRETORIA. bring nie. Neem byvoorbceld 

Tellis (Vloer en Kuur), Kombuls-
opw&<!bakke (Terrazo en Vteklose die kleurvraagstuk. Met unifi-
staal), Vuurherde, Septleee eenbede vir t kasic, toe die partystelsel inge
gesondbeld, Pllare. Waavate, Bouers· . . h' d' t k 
en Loodgleterabenodlgdhede, staalrame, voer IS, IS 1er 1e vraags u 
Vert, ens. 3/5/T.K. bespreek en as al die toesprake 

VERVOERDIENS 
Vir algemene ~erk eta 
ook vervoer van menae t ,.ee fn 

'*' bindit&Q Met 
, Be~oek ons Tak to dlt Wanclel· l J A STRAUSS gang, Groote Kerkgebou, vir Radios, • • 

Elektlllese Toeateue en llf~ubela. Skryr Posbus 14 • • TelefOOJl t-BS1515 
aan ona Posbestelllngaafdellng, PhD p A R 0 W 
•torkt.l, Posbua 2721, Kaapatad." 

11Bit \!rpb Worb ;fflin! 

Neem asseblie/ my naam op as intekenaar op " Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Hierby ingesluit vind u die bedrag 1.1an ...... ...... ....... .. 

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

N.AAM ........ ... ......... ........... , .. ...... ........... ............ . 
(Naam en Adres ln Bloklet t ers> 

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

························································· 
················· ······················ ··············· ··· 

·········································· Handtekening. 

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

Voeg assebllef Komml.ssle by plattelandse tjeks. 

wat sedertdien hieroor gehou 
is, in boekvorm uitgegee moct 
word, sal dit 'n ontsaglikc dik 
bundel wees, maar onder ann 
die laaste bladsy hicrvan sal ons 
kan skryf: ,Nog geen oplossing 
nie: krisis op hande." Waarom 
is dit so? Omdat daar nog al
tyd 'n sterk opposisie was wat 
die oploss~ng weerstaan het. 

, DIKTEER" 

Daar word bcweer dat daar 
eintlik net twee staatstelsels is 

demokrasie of diktatuur. 
Maar volgens die woordeboek 
is diktator of diktatuur afgelei 
van die woord ,.dikteer". Nou, 
as ek nie vir my kinders dik
teer nie, wat sal van bulle word? 
en as besighede nie dikteer nie, 
wat sal van bulle word? En 
as die staat nie met wetgewing 
aan d ie volk kan d ikteer nie, 
wat sal van die samelewing 
word? Die hele By bel dikteer 
van Genesis tot Openbaringe. 

Maar daar is twce soortc dik
tature - die cen deur God inge
stel en die ander deur Satan. 
Die demokrasie Is 'n middeweg 
wat tot 'n doolho! lei waarbinne 
daar gedwaal word en elke keer 
weer by dieselfde punt uitge
koin word - oorlog. En bier
die demokrate hct met die god
lose Stalin gaan maats maak 

Vingers 
Vir 'n 

En Tone 
Rekord 

Die F ranse geselska p wat on
Ja ngs die r ek ord geslaan h t't 
vir h oogklim deur bestyging van 
d ie Annnpoera-ber gt op in d ie 
Hi m alaja-geber gte, bet 'n hoe 
prys betaal v ir h ierdie ,eer". 
Sowel die Ieier, :\Iaurice H en og, 
ns ' n nnder lid van d ie gesel
skap bet as kreupeles en ver
minktes teruggeke~r van die on
<lerneming. Albei het nl hul 
tone verloor weens die onsetten
de k oue, terwyl Herzog ook nog 
a l sy vingers kwyt is. lluJie is 
v ir meer a s ' n maand op d rnng
ba re en op die rug gedra voor
dat bulle binne bereik van ver

I voer kon kom. 

om die Duitsc volk uit die weg 
te ruim, en da:una is probeer 
vrede maak sondcr God. En 
die gevolg is dat ons voor 'n 
derde wereldoorlog staan. Die 
demokrasie wat aan 'n opposi
sie glo, het nou 'n wereld-oppo
sisieskap: Oos teen Wcs. 

HULDE AAN 
OORLEDENE 

.,Oom J an", Pretoria , skryf: 
Die heengaan op 5 Julie van 

kommandant Seef Combrink, 

Stil, broers, • 
daar gaan 'n man verby, 

hy 't gcgroet, 
en dis ver laas. 

Daar. was maar ecn soos hy. 

Die oog, 
nou dof en weggesink, 
soos vuurvonk kon hy blink

die arendsblik, 
die kakie- en renegatcskrik. 

Die stap en kraggebaar 
is nou bedaar. 

van Schagen, Cos-Transvaal, is AI is sy blik geblus, 
vir alma! 'n diep skok; vera! vir hy kyk nog fier omhoog 
diegene van ons wat in hom in 
die uur van nood en gevaar 'n 
staatmakerkameraad gevind bet. 

Waar die !ewe ons vandag ook 
al na die uithoeke van ons Va
derland gedry! bet, buig elkeen 
van ons ons hoofde in stille eer
betoon oor die aardse rusplck 
daar in die verre Laeveld van 

in jou 
soos in sy God se oog. 
AI 11ls hy reeds sy rus, 

getuig vir jou 
en my, my broer, sy graf 
opdat ons nooit vergeet: 
Elk stap en hartslag was 

wt daar getrou! 

'n cdc! bart · wat nie meer klop En hierdie pure man 
nic. jou kind, Suid-Afrika! 

Met erkenning aan Jan F. E. Wat vrees ons dan? 
Cellicrs se ,Generaal De Wet' Geseen sal wccs 
lc ons graag die volgende kran- die grond, die blocd, die vices 
sic op jou graf, Kameraad Oom wat sulke vrugtc dra. 
Sect, en tcrselfdertyd die troos- In ons Oom Secf sc gees 
woord in die harte van bulle Voorwaarts, 
wat jou altyd so pligsgctrou by- ~ Suid-Afrika! 
gestaan en nou allccn agtcrgc-
bly bet: Goddank vir jou, Oom Seef. · 

Verandering Van 
E.ksamenste/sel Allig In Sig 

Die Britse regering is voorneroens om die huidige stelsel 
van skool-eksamens af te skaf en te vervang deur een wat 
gekenmerk sal word deur 'n groter mate van werklikheidsin. 
Druu bestaan dus hoop dat die skadelike stelsel wat in Suid
Afrika in na.volging van Brittanje ingevoer is, waarskynlik 
ook oor ' n aantal jare deur iets beters vervang kan word -
in navolging van Brittanje en nie van gesonde verstand nie 
wat reeds lankal op so 'n verandering aandring. 

'n Amptenaar van die Britse 
onderwys-departcment het ver
klaar dat die bcstaande eksa
men in die skool- en hoerskool
sertifikaat in 1951 vervang sal 
word deur 'n eksamen vir 'n 
,.algemene ondcrwyssertifikaat" 
waarvan die vernaamste ken
merkc sal wecs dat dit drie 
standaarde sal he, dat daar 
geen verpligte groepering van 
vakke sal wees nie en dat aile I 
vakke opsioncel sal wees. Vir 
elke vak wat In 'n bepaaldc 
standaard geslaag word, word 
'n sertifikaat uitgereik ongeag I 
hoeveel vakke die kandidaat in 
slaag. Dit 1!. dus ein tlik n iks 
a nders n ie as •n aantek en ing 
van die k and idaat se prestnsies 
op onderwysgebied en elke 
werk gewer ka n daar u it \ Q!i 
word waartoe d ie a pplikant in 
staat is. 

Aileen kinders bo 16 jaar word 
tot die eksamen toegelaat. 

Hierdie verandering is natuur
lik nog onderhewig aan heelwat 
kritiek, maar wat vir Suid-

, Menghuwelik 
Geen Fout' 

D ie Engelse Meto<llstiese 
K erk het verled e week ' n ver 
k la ring in Engeland ui tgereik 
wanrin gem engde huwelike ver 
~edig word. Daar is ook heel
wat verwysings na Suid-Afrika, 
en onder meer word 'n beroep 
op die Britse regering gedoen 
om nie die protektorate aan die 
Unie te oorhandig nie tensy uit
d ruklike voorwaardes ten gun
ste van die naturelle deel uit
maak van die oorhandiging. 

Die verklaring lui dat as 
twee mense van versklllende 
rasse met mekaar trou, breek 
bulle geen wet van God nie, en 
bulle moet ook nie deur 'n wet 
van mense gcstrat kan word 
nie. D ie geluk en onderlinge 
hulpvaardigheid spruit eerder 
uit gemeenskaplike kulturele 
prestasies en geestelike !deale 
as uit. d ie felt dat d ie twee 
mense van dleselfde ras is. 

Afrikaansc hervormers verbly
dend behoort te wees, is dat 
Brittanje darem nou aan die bc
wecg kom na iets beters - en 
d an is d mlt ook hoop <lat Suitl
Afrika die gedienstige voorbt>elcl 
sal volg, e n dalkies ' n h nlwe 
stapp ie verder voren toe gt>e. 

Gebruik 

EPOL 
GEBALANSEERDE 

RANTSOENE 
vir 

Maksimum-Produksie 
e1t 

Groter Besparing 

EPOL 
S.A.P.V. 

Pluimvee Mengsels 
en Pitre 

EPOL 
Suiwel- Kalf- en 

Varkmeel 

VEREENIGING CONSOLIDATED 
MILLS LTD. 

MAITLAND K.P. 
T AK KAt\ITOOR 
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1. VERJI 
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VERJ 

Die pa 
word dE 
sasie va 
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moet di( 
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werksgel 
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s noer d, 
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en beste 
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V AN 
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p rovinsi« 
lings te 
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aile gebl 

S. EIE 
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Vir ons Offisiere Verduidefik ons 

ONS BELEIDSBEGINSELS 
Dit is die taak van ons as 

offisiere om ons Bocrejeug te 
lei en voor te Jig. Vera! moet 
ons gedurig aan bulle die be
ginsels van ons Volksbeweging 

die Westerse Kultuurkring en 
in samewerking met die ver
wante blanke volkere wat daar
by belang het. 

10. GEEN KAPITALISI\IE EN 
OOK GEEN KO:MlUUNISME 

NIE 

op die hart druk - daardie bc- 1'7. CHRISTELIK-NASIONAAL 
ginsels wat bulle moct voortdra IN ~AAS VAN LIBERAAL 
en verwesenlik. 

In ons volgcndc uitgawes wil l Die Christelik-Nasiona}c ont
ons probeer om ons Volksbewe- wikkeling van die eie volkslewe 
ging se beleidsbeginsels in een- en van inheemsc kleurlingc en 
voudigc taal voor tc le, sodat naturelle word in die besonder 
dit op 'n maklike verstaanbare verscker deur volle samewer
manier deur u aan die Boere- king met die erkende Christelike 
jcug oorgedra kan word. kerke, dcur uitskakeling van 'n 

Die kapitallsme met sy uit
buitende en anti-nasionale be
beer, vera! oor die mynbou, die 
fabriekswesc, die handel en die 
geldmark word ingekort of af
geskaf; produksiepryse, -winste 
en -skuldc word beheer; speku
lasle met grond, wonings, voe
dings- en kledingsmiddele van 
die volk word beheer. Die god
lose en raslose Kommunisme 
word deur 'n Christelike en 
volkseie soslalisme tcengewerk 
en vernietig. 

As grondslag plaas ons hlerdie daarmee strydigc propaganda 
week al tien punte, sodat u van rassevermenging of rasse
vooraf 'n oorsig kan kry. haat, deur beheer oor die ver-

skillende propagandamlddels en 
1. VERENIGDE VOLKSPOLI
TIEK IN PLAAS VAN. DIE 

VERDELENDE PARTY
POLITIEK 

'n deeglike Christelik-Nasionaal 
hervorming van die skoolwese 
vir die verskillende volks- en 
bevolkingsgroepe. 

Die partystelsel moet vcrvang j8. WERKLOOSHEID IS 'N RE
word deur die eenheldsorgani- FLEKSIE OP DIE STAAT EN 
sasie van die volk in 'n alles- NIE OP DIE WERKSOEKEN-

VERJAARDAG
KETTING 

JULIE 
26 Rachel van Schoor, ~aarl. omvattcnde Volksbeweging. Dit DE VOLKSGENOOT NIE 

Rudu von Wiclllch, Agter
Paarl. 

moet die gesinsgemeenskap be-
vat, maar ook die verskillende Volksorg word gerlg op die 
werksgemeenskappe en die kul- ~ versekering van gesonde huis
tuurgcmecnskap sowel as die gesinne en op welvarende ar
staatsgcmeenskap. Sodoende bcld. Werkloosheid kan nie ge
snoer dit aile volkskragte in duld word nie en die werker 
een totaliteit saam tot vcstiging word in die volksgeheel inge
en bestendiglng van die Repu- ~ skakel om hom sover mensllk 
blick. moontlik tc beskerm teen aile 

Jessie Malherbe, Franshock. 
Johannes Visser, Kanon

eiland. 

z. EEl'.'liEIDSTAAT IN PLAAS 
VAN DIE BESTAANDE 
BONTE ~IENGEL~IOES 

Om die huidlge parlementere, 
provinsiale en munisipale instel
lings tc vervan.g, moet daar een 
kragtigc en deskundige gcsags
regering wees oor die hele land, 
met inskakeling van ware volks
en beroepsverteenwoordiging op 
aile gebiede en in allc belange. 

S. EIE SEGGENSKAP VIR 
DIE BEROEPE 

Die verskillende beroepe moet 
in staat gestel word om elk in 
sy eie huis skoon te maak en sy 
sake te bestuur, met verteen
woordiging in die Regering on
der die ko-ordinercnde Ieiding 
van die Staat en met medewcr
klng van die Volksbeweging. 

onsekerhedc van die Jewenson
derhoud ult arbeid. 

9. LANDSRYK.D0:\1 IS VIR 
VOLKSDIENS DAAR. 

Die produksiebronne van die 
land word onder staatsleiding, 
in die eerste instansle deur die 
ele inisiatlef van die staats
burger, ten volle ontwikkel in 
volksbelang. Die rykdom aldus 
geproduscer, word billik verdecl 
tussen die versklllende deel
nemers in die produksicproscs. 

27 Stefanic Watson, Bezuiden
houtsvallel, Johannesburg. 

28 Willem Fouric, Stutterhclm. 
Andre du Toit <Sunshine), 

Stell en bosch. 
Tjaart Roos, Brits. 

29 Marla Barnard, George. 
30 Johanna Nel, Oudtshoorn. 

Geslna Bothma, Oudtshoorn. 
31 Hermine Dempers, Heidel

berg, K.P. 
Gesina van Heerden, Ruston

burg. 
Elble van der Merwe, Slab

berts, O.V.S. 

AUGUSTUS 

1 Emmerentla Nelson, Oudts
hoorn. 

BRIEWE-KOLOM 
Beste Maats, kansle-gaan nic (soos armo ek), 

gerus 'n bietjlc skryf sodat ons 
Ai, daar is darem niks beter I die nuus van ander plekke kan 

as 'n aangename vocrassing nie. hoor. Dink u nie dit sal gaaf 
Hierdie week was dit 'n brief wccs nie.! 

4. NET VOLKSGENOOT KAN J van Jannie du Toit van Pre- ,As mens volgens die weer 
BURGER WORD toria. Ja, by was alma! se I moet oordeel hoe bedrywlg dinge 

Slegs volksgenote of poten
siele volksgenote - d.w.s. slegs 
blankes wat assimileerbaar 
blyk, kan burgers word. Dus, 
benewens Afrikaans- en Engels
sprekende burgers van vandag, 
ook ander van Europese afkoms. 
Maar burgerskap is afhanklik 
van onverdeelde trou teenoor 
Suid-Afrika. ·Ander blanke 
persone geniet wei gasreg, dog 
g'n burgerreg nie. 

5. GELEIDELIKE SEGRE
GASIE 

maat; alma! het hom gekcn en hicr Is, kan dlt as 'n soort wind
alma! het van hom gehou. Daar- stilte beskryf wora. Een van 
om is ons so baie bly as ons ons grootstc hindernissc is die 
van hom iets hoor. fcit dat Bocrcjeug-lede so van 

Jan vertel dat dit met hom mekaar verspreid is. Daar 
nog eersteklas gaan maar dat word bewecr dat Uplngton oor 
hy net erg verlang Kaap toe. 'n kwarteeu 'n stad sal wees. Ek 
Volgens hom lyk dit asof 'n Bo- ~ wens dit was al klaar die go
lander maar nooit kan wort~ val - sodat daar gereelde bus
skiet daar in die Transvaal nie. dlenste kan wees, en vervoer
Hy hct darem al van die Boere- moellikhedc nie so 'n kwessie 
jeugmaats daar gaan besoek en kon wees nie. Wei, mens wect 
kon al saam met hulle gaan nooit wat die toekoms sal baar 
kamp het as dit nie was vir iets I nie - dalk kan Upington nog 
onvoorsiends wat voorgeval het eendag spog met een van die 
nie. In elk gcval, hy het al vir sterkste Vcldkornctskappe." 
Piet Kotze (wie onthou nie die • <Ons hoop om gou weer van 

Nie-blankes word mettcrtyd ~ Parade-kommandant by die jou te hoor. Jammer dat jou 
uitgeskei uit blanke geblede Monument nio?) raakgeloop en brief so 'n bletjie laat geplaas 
met die oog op rassuiwcrhcid • hulle hct net lekker gcsels. Ons is maar dit bet ongelukklg 'n 
en rasegte ontwikkeling van aile . wens Jannie wil bietjie vuur- groot draai gemaak voordat dit 
clemente. Alles, cgter, met be-~ maak onder die Vaalpcnse so- by die regtc bestemming uitge
hoorlikc inagncming van ar- dat hulle aan ons kan skryf oor kom het. Wat jou moeilikheld 
beidsvereistes. die funksies en uitstappies wat in verband met die Boerejeug 

6. AFRIKA VIR DIE 
AFRIKANER 

bulle daar hou. en jou toekomstige plannc be-
Van Upington skryf 'n ou • tref hocf jy nio bang te wees 

maat, Lenie de Klerk, aan ons: I nie. Jy behoort slegs aan 'n 
,Ek wonder hoekom aile beweging wat net soos die Boy 

Die Afrikanerdom aanvaar sy I maats dan so stil Is. Noudat . Scouts of Voortrekkers is.-
taak om die Christelike-Nasio- die skoolwerk vir 'n rukkie ver- Red.) 
nale ontwlkkeling van Suidelikc I by is, en die vakansie op hande, l Tot oor twee weke dan, 
Afrika te lei in aanslulting by kan die outjics wat nic op va- Totsiens. 

NA SEWE MAANDE 
KOl\IMANDANT JANNIE het die Jug ontsuiwer. Vandag 

Deur I die lug weerklink. Stofdampe 

Vandag, sewe maande nadat staan ek weer hier. Maar ek 
ons ons ou laerterrein by die dra nie nou 'n Boerejeug-uni
Voortrc•kkermonument verlaat form nie en kan ook nie die 
het, was ek weer daar. Aan- stemme van honderde Boere
vanklik was dit nie my plan om seuns en -dogters boor nie. Nou 
na die Jaerterrein te gaan nie Is dit net 'n hee.rlike herinnering 
- ek wou slegs weer gaan kyk - alles is verby. 
het hoe die monument daar uit- 'n Ligte windjic rocr skielik 
sien. Toe ek egter bo·op die die lang vaal gras. 'n Stukkie 
monument staan, prcsies daar papier warrel voor my vcrby. 
waar 'n klompie van ons, Ek word koud - die stukkie 
op die aand van die 15de papicr is nik:s anders as 'n kopie 
Desembcr 1949, gestaan het, van DIE TENTPEN, ons Jaer
cn ek afkyk op die ter- blad, nie. Haastig gaan sit ek 
rein waar eenmaal 'n tentc- in die gras. Wcercens geniet ck 
stad gestaan het, val my blik op die inhoud van die uitgawe van 
ons eie Iaerterrein. 'n Onweer- 18 Desember 1949. My oe val 
staanbare drang, om die pick op die Bediggie op die voorbhd: 
te gaan besock, het hom van my As skemer in ons harte daal, 
meester gcmaak. Noem dit sen- Sal ons jou uit ons rakkie 
tlment as jy wil; ek se dis die haal, 
gees van kameraadskap. En lees en lag, en weer ont-

Haastlg stap ek met die kllp- hou, 
pcrige pad teen die bult af. Daar Dat Boerejeug steeds op moet 
was die stalletjie van Amajuba bou. 
Handelaars, hier het iemand 'n My gedagtes gaan terug na die 
toto van ons groep gcneem. l nagtelike arbeid in die vrag
Daar teen die hang van Monu- motor van Komdt. Fuls. G&
mentkoppie, staan diesclfde woonlik was dit net Komdte. 
goederekantoor nog. Verder is Lenie Roos wat gewerk het. Ons 
aiies bcdek met lang vaal gras. lander het gesit en lag of slaap 
Op die pick waar ck so pas tot die vroco more-ure. Dan 
verbygeloop het, het 'n lid van het Komdtc. Lenie ons wakkcr 
die Suid-Afrikaanse polislc ons gemaak om die klaargetiktc 
eendag 'n pluimpie gemaak - , wasvelle af te rol. 
onthou u nog Komdte. Hof- Jou waarlik, daar le nog 
meyr? iemand se skoenborseltjle. Dit 

Hier is ek nou by die sloot is nou al beslg om tc verwec•r. 
waar die Voortrekkerkamp was. Ek wonder aan wie dit behoort. 
Daar le nog 'n uitgebrandc fak- ~ Moontlik is die eienaar nou 
kel. Verder net lang vaal gras. Iewers in die ou Kaap .... 

Moeg en nat van die sweet, Dlt was lekker om bier te 
kom ek eindelik by ons eie laer- kon gewees het. Hicr was ons 
terreln aan. Duidelik is die wcrklik een - ons was een 
ronde kaal koiie, waar ons tente I Jcug van die Boerevolk. Ecn 
gestaan het, nog sigbaar. Sewe alhoewei ons nou weer dwars
maande gelede het ek ook hier oor ons Vaderland vcrsprci Is, 
gestaan. Ek bet toe 'n Boere- bly ons een - een in ideaal en 
jeug-unlform aangchad, die vro- strewe; 
like stemmc van honderdc I Ons bly kamerade in die 
Boereseuns en -dogters het deur Boerejeug. 

Laat die S.A.S.-toeristeburo aldie reelings 
vir u tref. Dan is daar maar een kantoor om 
te besoek en een betaling om te maak. Dit 
is verreweg die beste manier om reisgenot 
te verseker - en dit is tog so eenvoudig. 
Die Toeristeburo sal u kaartjies vir land-, 
see- of lugreise uitreik, u plekbesprekings 
doen, en hotelakkommodasie, maaltye en 
beddegoed onderweg vir u reel. Indien u 
met die Springbokdiens reis, en u plek by 
die Toeristeburo bespreek, sal u hotel
akkommodasie in die Verenigde Konin
kryk ook vir u gereel word. AI wat u dan 
te doen staan, is om u reis te geniet! 

Spreek u naaste Toeristeburo of Stasiemeester ---
Luister na Carmen Cavallaro oor Sprmgbok·radio; 

elke Dinsdag-, Donderdag- m Saterdagaand 0111 7·uur 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 26 J ULIE 1950 

Israel- · Word Allig V.S.A. Het Klciargemaak 
Christelik, Meen Vir Atoomoorlog Nou 

· Waarnemers Onverh'oeds Gevang 
Is die Jode in Israel 

aan die ryp word vir die 
Christelike geloof? 'n 
Paar weke gelede is in 
Die O.B. berig van 'n 
Joodse hoofrahhyn wat 
uit sy amp ontslaan is 
omdat hy begin ywe,r het 
vir Christus. Aan die 
einde van verlede jaar 
h et Intelligence Digest 
herig dat daar tekens 
van 'n algemene heke
ring in Israel te hespeur 
is. 

Die blad verwys na die me
ning van 'n vooraanstaande 
Joodse filosoof in 'n hoe staats
betrekking wat weens sy posisie 
,instaat is om so 'n noukeurige 
waarneming te he van aile 
Joodse bewegings dwarsdeur die 
wereld dat ons sy mening van 
baie groot belang ag". Hierdie 
Jood het verklaar dat daar rede 
is" om aan te neem dat Israel 
,binne afsienbare tyd die Chris
telike geloof sal aanvaar". Die 
herstel van Israel het die Jode 
sterk Bybel-bewus gemaak en 
hulle sien daarin 'n vervulling 
van die Profesiee. 

VERDERE GETUIENIS 

Intelligence Digest berig ver
der dat getuienis uit 'n heelte
mal andel," oord op dieselfde ver
skynsel dui. 'n Reisjger in d~ 
Midde-Ooste, wat 'n wereld
belangrike vereniging verteen
woordig, het 'n opsienbarende 
verslag na Londen gestuur. Hy 

verklaar dat die verskaffing van 
die Bybel hoe voorkeur moet ge
niet omdat daar dwarsdeur die 
land 'n vraag daarvoor is. 

,Nog meer verrassend is dat 
hy se dat die vraag na die hele 
Hebreeuse Bybel groot is en dat 
selfs Ortodokse Jode daarvoor 
vra. Sowel die Ou as die Nuwe 
Testament is in aanvraag. 
Jode wat afkomstig is van 
Sjanghai vra na Sjinese Bybels. 
Hy verklaar dat baie Jode uit 
Europa afkomstig, sowel in ge
loof as gedrag Christene is. 

,Hierdie verslag kom van so 
'n uitstekende bron dat ons dit 
in die kategorie A.I. plaas,". ver
klaar die blad. 

CHRISTELIKE ROLPRENT 

Ten slotte word verklaar dat 
die waarnemer berig dat talle 
Jode ·geld geskenk het vir die 
verfilming van die !ewe van 
Christus waarvoor ,invloedryke 
groepe in verskillende Iande 
hulle beywer". Hierdie rolprent 
is gebaseer op die Christelike 
leer, maar desondanks het talle 
,vooraanstaande Jode" hul be
geerte uitgespreek om daarvoor 
by te dra. Die waarnemer was 
so verbaas hieroor dat hy deeg
lik ondersoek gaan instel het na 
die dogmatiese karakter van die 
rolprent, en bevind het dat selfs 
'n leerstellige saak soos die Op
standing ook daarin sal voor
kom. 

In die verband is dit interes
sant dat in 'n artikel oor Israel 
in Die Huisgenoot deur prof. F. 
C. van N. Fourie ook gewag 
gemaak word van die belang
stelling wat daar vir die Bybel 
in Palestina op die oomblik is. 

Een verklaring wat 
daar gegee word vir die 
Amerikaanse agterstand 
in Korea, hehalwe na
tuurlik dat hulle aan die 
slaap gevang is, is dat 
Amerika nie op so 'n he
perkte soort oorlog voor
bereid was nie. Die V er
enigde State se strategic 
was ingestel op 'n atoom
oorlog en toe die nie 
kom nie, het hulle in die 
pekel heland. 

Die weekblad Time wys daar
op dat die minister van verde
diging, Louis Johnson, bors 
uitgestoot het met die stelling 
dat indien Amerika om vier
uur in die oggend aangeval sou 
word, die Verenigde State teen 
vyf-uur gereed sou wees om te
rug te sls.an. ,Nou is slegs die 
helfte van 'n klein landjie aan
geval en dit was goed na vyf
uur." 

,'n Gedeelte van die antwoord 
le daarin dat die Verenigde 
State se gewapende magte toe
gerus was vir 'n ander soort 
oorlog: ' n t~tale oorlog waarin 
'n regstreekse aanval van 1\los
kou beantwoord sou word met 
atoombom-belaaide BS6's. Die 
doeltreffendheid van so 'n soort 
mag is nog nie deur die gebeure 
in Korea uitgetoets nie.'' 

SPIERE SAAl\1 MET VET 
VERWYDER 

Aan die Nuusfront 

Boererate Nie Te Versmaai 

Die blad gaan egter voort deur 
daarop te wys dat Johnson aan 
die ander kant 'n beleid van be
suiniging in die jongste tyd ge
volg het wat nie strook met die 
verpligtinge waartoe die Ver
enigde State nou geroep word 
nie. Die week net voor die uit
breek van vyandelikhede het 
die vloot die laaste van 14 groot 
vliegtuigdraende groepe afge
skryf sodat daar net nege 
groepe oorgebly het. Die blad 
vra wat sal van so 'n uitgedun
de verdedigingsmag word indien 
die Kremlin sou besluit om 
a nder vure aan te steek rond
om die Kommunisme se uitge
strekte gebied '? 

Boererate mag nie sommer 
deur die wetenskap versmaai 
word nie, het dr. D. G. Steyn, 
professor in farmakologie aan 

" die Universiteit van Pretoria, in 
'n toespraak gese. 

Prof. Steyn bet vertel van 
sekere boererate wat vir rum~ 
tiek, suikersiekte, wonde, bil
harsia, hartkwale, omlope, 
kanker, maagkoors en verskeie 
veesiektes gebruik word en wat 
na sy mening, werklik heilsaapt 
is. Daar moet egter wetenskap
lik te werk gegaan word, en dit 
sal die geneeskundige wetenskap 
betaam om meer aandag aan 
hierdie middels t~ wy. 

Penicillin, in die vorm van die 
kim wat in die konfytflessie ge
vind word, is reeds in die vorige 
eeu deur boere gebruik. Boegoe 
is lank reeds as 'n uitstekende 
nier- en blaasmiddel bekend, en 
daar is a! omtrent £200,000 se 
boegoe uit die Unie na die V.S.A. 
uitgevoer. 

Daar is sowat 20,000 verskil
lende soorte plante in Suid
Afrika, waarvan 5,000 as genees
middels gebruik word. 'n Ver
keerde geneoomiddel kan egter 
baie kwaad doen. · 

Talle belangrike geneesmid
dels is deur !eke ontdek en nie 
deur wetenskaplikes nie. Prof. 
Steyn het die hoop uitgespreek 
dat daar binnekort 'n begin met 
navorsing op die gebied van 
boererate gemaak sal kan word. 
Al die rate wat onder boere be
kend is, moet so gou moontlik 
geboekstaaf word. 

• • • 
Ongeveer 24,000 kiesers in 

Suidwes sal op 30 Augustus na 
die stembus gaan vir die aan· 
wysing van ses lede vir die 
Unie-volksraad en agtien vir die 
wetgewende vergadering van die 
gebied. 

Die aanstelling van 'n mini
ster van sport as uitweg om die 
Britse prestige in sport te her
win, is verledo week in die laer
huis deur 'n lid, John Haire, ge
vra. Hy wou he dat die rege
ring belowende atlete moet 
steun 'as 'n soort maatskaplike 
diens. 

Die eerste minister het gese 
dat hy bereid is om die algemene 
standaard van sportmanne te 
help verhoog deur liggaamsont
wikkeling in die skole. 

• • • 
Wolter waarde van £38,527,042 

is gedurende die seisoen 1949-
1950 in Suid-Afrika verkoop, 
volgens syfers wat verlede week 
deur die S.A. Wolafsetorganisa
sie b€\kend gemaak is. Altesaam 
is 2171! miljoen pond wol van 
aile soorte verkoop teen 'n ge
middelde prys van 42~d. per 
pond. Merinowol het 'n gemid
delde prys van iets meer as 48/
per pond beh.aal. 

Dit is duidelik dat die spiere 
wat saam met die vet uitgesny 
is nie oornag teJ1lggeple.as kan 
word nie. 

WAARSKUWING 

Die verskoning wat vir die 
Amerlkaanse fiasko aangebied 
word, naamlik dat by op 'n 
ander soort oorlog voorbereid 
was, onderstreep die stelling 
wat 'n paar weke gelede deur 
Die O.B. gemaak is, naamlik 
die Westerse leiers onbewus is 
van die feit dat daar reeds 
sedert die konferensie van 

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

Boston Potlood-skerpmakers ... . ........ @ 15/- elk 
Mercury D:raadheg-masjiene .. . . . . . . . @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-lnkpotte ... ... . .............. @ 6/9 elk 
AfrolpApier, 13 dm. x 8 dm. .. . ... ... @ 7/- per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. ... .. . ... .. . .@ 7/8 per Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. . . . . . . .. . . . . @ 5/7 per Riem. 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

pryse vanaf £8/5/-

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

by ons te plaas. 

L:d~~ .. !.~~ :~~~~:Ml .I 

Tehera.n in 1943 'n meedoenlose 
oorlog deur Rusland gevoer 
word op 'n totaal ander wyse 
as wat oorloe in dte verlede ge
voer is. Ons het toe verklaar: 

,Die gevaar skyn dus nie so 
seer in 'n skrikwekkende ,Derde 
Werehloorlog' te H! nie as juis in 
die geleidelike wegkrummeling 
van die wereld onder die ge
knaag van Stalin se vyfde 
kolonnes dwarsoor die aarde ... 
Rusland volg 'n taktiek wat 
homself verhewe hou bokant die 
hitte van die plaaslike ,warm 
oorloe' • • • Die wereld staan 
midde in 'n oorlog so koelbloe-

I nternasionale 
Rooi Brigade 

Net soos indertyd in Spanje 
is die Kommuniste dwarsdeur 
die wereld besig om 'n interna
sionale brigade op te rig om 
die Kommuniste in Korea in 
hul stryd te help. Vergaderings 
vir die bespreking van die op
rigting van so 'n brigade is, na 
gemeen word, verlede week deur 
die Kominform in Praag en 
Berlyn gehou. 

Die gevaar van so 'n ,inter
nasionale brigade" is begryplik 
as in gedagte gehou word dat 
Sjina, wat aan Korea grens, in 
staat is om daardie brigade te 
versterk uit 'n bevolking van 
600 miljoen. 

dig en finaal in sy beslissings 
as enige ,warm oorlog' - 'n 
oorlog met hoofkwartier in 1\los
kou sonder dat 1\loskou daar
voor gebombardeer kan word en 
sonder dat 1\loskou se (Uploma
tieke verteenwoordigers, wat die 
verskillende veldkwartiere in 
die s'ryd uitmaak, in die pad 
gesteek word.'' 

~ .. DIE o.B." word gedruk deur Pro 
Eeelesla. Drukkery, Stellcnboseh, vtr 
die elena.a.rs en ultgewers: VOORSLAG 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Posbu.s 1411, Kerkpleln, Ka.ap· 
eta.d. 

U het 'n Droomhuis 
in die Verskiet 

BOU SMM MET 

SIIMBOU 
Die Bestuurder, Saambou (Permanente) 
Bouvereni&ing, Posbus 4180. Kaapstad. 
Stuur my asb. u gratis brosjure waarin u 
verduidelik hoe om ons ideale met ge
reelde besparings te verwesenlik. 
Naam: ____________ __ 

Adres '-------·.·---

II -----

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt-sigarette lyk goed, voel 
goed, smaak goed en rook goed. 

Lank reeds is die uitsoek-tabak 
wat nou in Rembrandt- sigarette 
gebruik word sorgvuldig weggele 
om te verouder want ,net soos 
wyn bet tabak ouderdom nodig 
om tot volle rypheid te kom. 

Daarom het so baie rokers oorge
slaan na 

ROOI VIR "URK GROEN VIR ONGEKURK 
WIT VIR FILTER 

, Die sigaret wat u altoos graag wou rook" 

RA.9 

teen 
is 
Die 
van 
Eers 
geen 
sien 


