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Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Noosblad. 

Laertrek Sa./ Positiewe 
Stem Moet Laat Hoor 

Jrg.9 Kaapstad, 27 September 19150 Pry83d. No.45. 

Die Waarnemendf> Kommandant-generaal, 
prof. Dirk van Rooy, doen die volgende oproep in 
verhand met die Uniale Laertrek: 

Waarnemende 
Leier Doen Oproep 

Ons derde Uniale Gewigtige be&luite staan geneem vang, moet us~lf daar wees. en 
. d te word. V~.1af ons lo.aste moet u u vr1ende saambrmg. 

Laertrek IS aanstaan e. Uniale Laertrek bet toestande Onthou die partypolitieke pers 
Diegenes van ons wat sowel binne as buite ons Vader- 1 hou nie van daardie soort ge
sy twee voorganaers by- land in sekere opsigte bale ver- luid nie en sal dit weer probeer 

~ ander, en die veranderings was doodswyg. U moet self daar 

Weste 
Deur 

Gesaboteer 
Brittanje 

gewoon het, sal on thou , seker nie In alle opsigte vir wees om deel te nc<!m en om 
wat so 'n hyeenkotns vir Suid-Afrika verbeterinre n'ie. daarna as luidspreker te dicn 
bulle en vir ons Bewe- Nog steeds beers daar op inter- wat met woord en daad die 

• • • ~sionale gebied 'n toestand O.B.-geluid tot in elke uithoekie 
g•ng Ill du• verlede hete- van spanninc. Die Kommunis- van ons land laat weergalm. 
ken het. Daarheen het me waarteen die O.B. die eerste Ons het behoeftes aan die Laer
ons in al ons range en was om te waars~, bet met I trek en die Afr~kaanse volk het 

Brittanje is nog steeds bereid om die Weste ten gonste 
van die Oosterse Kommunisme te saboteer. So 'n sabotasie· 
poging is verlede week nog in die V.V.O. gedoen, maar is 
gelokkig afgewend deur die nugterheid van ander Iande se 
verteenwoordigers. 

• rasse skrede voorwtregaan en behoefte aan d1e boodskap wat 
Ult aile OOrde opgetrek; bet 'n w~reldbedreiglnc .reword. alleCtn die O.B. in hierdie tyd 
daarvandaan het ons met Suid-Afrika se kleurbeleid word I kan bring. Sorg dus dat die 
nuwe geesdrif en 'n ver- van alle kante skerp aangeval. Bloemfonteinse Stadsaal weer 

• • Wa.t die buidige betref, verkeer 'n keer soos in die verlede te 
strekte oortuiging ver- oDS op staatsgebied noar onder 

1 

klein sal blyk om die O.B.-af· 
trek. die dwinglandy van 'n volks- gevaardigdes en belangstellen

vreemde partypolltleke stelsel, des tc Qevat. 

Indie bet voorgestel dat Kom
munistiese Sjina sitting moet 
kry op die verskillende liggame 
van die V.V.O. Hy is hierin on
dersteun deur Brittanje en die 
Skandina.wlese Iande wat saam 
met Ruslnnd en sy satelliete vir 
die voorstel gestem bet, terwyl 
Amerika met die res van die be
skaafde wereld die voorstel be
stry bet. Die uitslag was dat 
die voorstel verwerp is met 33 
stemme teen 16. 

Brittanje, met sy a.anta.l half
Kommuniste aan bewind, laat 
dit nie net by politieke sabotasie 
nle. Tot 'n week of wat gelede 
Is daar nog steeds toegelaat dat 
belangrike masjlnerie wat vir 
oorlogsproduksle gebruik kan 
word, na Rusland uitgevoer 
word. Na.dat die hoof ''an een 
van die betrokke fabrieke self 
die uitvoer veroordeel bet wnt 
die Britse regering probeer roed
praat bet, Is, veral ook op aan
drang van Amerika, besluit om 
die uitvoer te sta.ak. 

FLOUS Al\IERIKA 

Maar dit is ook nie net Brit-

Nuwe Staatshoof 
Dr. E. G. Jansen, Minister van 

Naturellesake, is deur die Britse 
koning op advies van die Eerste 
Minister aangewys as die vol
gende goewerneur-generaal wan
neer die ampstermyn van mnr. 
G. B. van Zyl aan die elnde van 
die jaar verstryk. 

Die benoeming het in wye 
kringe byval gevind, daar dr. 
Jansen weens sy speakerskap in 
die volksraad en voorsitterskap 
by geleentheid van die twee 
groot feeste in verband met die 
Voortrekkermonument, 'n hoe 
erkenning ontvang het vir sy 
onpartydigheid. 

Mev. Jansen is ook 'n beken
de figuur in die politick, waar
aan sy haar in die jongste tyd 
arrootliks onttrek het. In die 
jare na samesmelting was sy 
een van die drlemanskap wat 
die Nasionale Party van Trans
vaal gelei het. Sy was altyd 
sterk republikelns. 

Die oorlog in Korea het die 
afgelope week 'n skielike en 
gunstige wending geneem na
dat genl. MacArthur 'n waaghal
sige landing by Intjon aan die 
weskus met welslae deurgevoer 
en die hootstad, Seoel, omsln
gel bet. Met die Kommuniste 
se verbindingslinies afgesny, 
ruk die V.V.O.-magte tans op 
uit die sulde en word die oor
winning blnne enkele maande 
in voorultslg gestel - mlts Sjina 
of Rusland nle inmeng nle. Daar 
is egter tekens dat Rusland be
gerig is om die vrede te laat 
herstel. 

Die O.B.-stryd bring mee dat 
ons mclkaar van tyd tot tyd 
ontmoet, nabetragting hou oor 
die afgelcgde weg en ODS koers 
vir die naaste toekoms opnuut 
aan die hand van ons !deale 
en van ons volks- en landsom
standighede bepaal. 

TOESTANDE VERANDER 

So 'n tyd het nou weer aan-

en Vir die toekoms is die manne 
aan die roer vir eers blykbaar 
nog te vind vir 'n Empire-repu
bliek. Die opponerende parlye 
bou bulle In parlemt'nt e n kon
gres op wesensgetroue manler 
nog maar altyd onledig met 
wedersydse verwyt en beswad
dering. 

DIE TOEKOl\IS 

V.P. Sal Wette 
Herroep 

tanje se ele goed wat na Rusland 
uitgevoer word nie. Amerika het 
geruime tyd gelede al die ult
voer van strategiese ware stop~ 
gesit. 'n Paar weke gelede eg
ter is in Washington geopen
baar <lat Engeland as kanaal 
dien vir die uitvoer na Rusland 
van Amerlkannse ware wat nie 
regstreeks na die Sowjet uitge
Yoer mar; word nie. Dit word 
na Engeland gestuur wat dit dan 
heruitvoer na. Rusland. In be· 
sonder bet dit gegaan oor 
molibdenum - 'n bestanddeel 
wat gebruik word by die temper 
Yan staal - wat deur Brittanje 
uit Amerika ingevoer en dan na 
Rusland beruitgevoer word. 

gebreek. In die tydelike af. Hoe staan die O.B. teenoor 
Wt'ISigheld van ons K.G. het die dit alles't \Vat I& die O.B. se 
Grootraad en sy U.R. na die spesiale roeping en taak vir van
beste van hul vermoe die sake dag en vir die naaste toekoms't 
tn belange van ons Beweging Ons vertrou dat die Laertrek 
behartig. Van hul rentmeester- 'n positiewe geluid gaan laat 
skap wil bulle nou verslag doen . . hoor. Om daardle geluid op te 

Die Verenigde Party-kongres 
in Transvaal bet verlede Wt't'k 
'n voorstel aangeneem dat d ie 
Verenigde Party aile ,,aanstoot
like" wetgewing wat deur die 
huidige bewind nangeneem is, 
weer sal berroep wannet'r by 
o.an bewind kom. 

1\let hierdie besluit het die 
versekerings van V.P.-leier,. dat 
bulle wetgewing ga.an ht'rroep, 
tans ook konstitusionele sank
sie van partywee ontvang. 

Offisiere Se Oproep Dit toon hoe gevnarlik en 
vrugteloo!l die partypolitiek vir 
ons land geword bet en onder
streep die noodsaaklikhei<l vir 
die berstel van die republikeinse 
volkstaat. 

1\lnr. J. F. v. d. 1\lerwe (gent.). 

Van verskillende of- ~ Mnr. H. A. J. du Toit (genl.). 

fisiere is oproepe in ver- 1 saak bale ernstig met u afde
hand met die !!rOOt I lings. Ek het die afgelope drie 
Uniale laertrek in Bh.em- jaar nooit •n oproep gedoen nle, 

• daar ek geweet bet hoe swaar 
fontetn op 7 en 8 No· u geotter het tydeDS die oorlogs
vember ontvang: J Jare toe ons mense soos wild 

• moes vlug oor die vlaktes ~ 
l\lnr. H. A. J. du Toll berge, en speurders met dreige-

(generaal ), Fouries- 1 mente op die drumpels van ons 
bura O.V.S. skryf: moede~8 gel6 het. U het u huis 

~' ' en bes1gheid alles op die altaar 
Ongeveer vyf jaar gelede het van die Republiek gel~. Ek bet 

daar 'n sogena.amde vrede ge- 1 geweet u moes dit weer herstel. 
kom, maar eintlik net om voor- 1\laar ek weet ook dat u van
bereidings te tref vir nuwe dag nor die soldaat van die Re· 
massaslagtings. Intussen het 1 publiek is, en daarom lmn ek 
die Empire-regering geval en I hierdie beroep op u doen na. 'n 
'n Nasionale regering is aan be- paar jaar. Die oorlogswolke 
wind. Ons in die O.B. het I steek weer op en ons as O.B.'s 
brandwag gestaan in die ver- moet weet wat is ons plig -
wagting dat elkeen sy plig teen- moet weet wat is ons ta.ak as 
oor sy ideaal sal nakom. Die republikeinse soldate. Trek dus 
vraag is nou: het ons dit ge- op na die Laertrek! 
doen? Die wat dit nagelaat 

het, moet dad~dik weer In aksie Voortsett••ng Na 
kom en toes1en dat sy nuwe 
ledekaart op datum en _die be- Bestem m·• ng 
loofde offers nagekom ts. 

Op 7 en 8 November hou ons 
'n groot Uniale Laertrek in l\lnr. J. F. van der l\lerwe (Ge-
Bloemfontein. Elke Brandwag neraal), Paul Roux, O.V.S., 
wat enlgsins die vermoll het om skryf: 
daar te wees, moct daarheen Brandwag, op u rus die ver-
optrek sodat ons lelers kan antwoordelikheid van plig om 
sien ons is waaragtig gctrou. ons rlgting wat ons ingeslaa:1 
Geagte offisiere, bespreek die. het in 1938 tydens die Ossewa-

1\lnr. Steyn Jordaan (genl.). 

Minder Britte Nie 
Regering Se Skuld 

Die Engelse pers wil graag 
die indruk skep dat die rege-

1 

ring doelbewus Britse immigra
sie beperk, maar die 1820 
Settlers' Association weersprcek 
hierdie beskuldiging herhaalde-

llik. .,Die oorsaak van die afna
me le glad nie ann die Suid
Afrikaanse kant nit', maar kan 
gedeeltelik toegeskryf word nan 
die ongunstige kritiek op Sold-

trek tot die einde deur te voer. l Atrfka deur die Bri~se pers", b_et 
Ons glo a::m die plan van Bo mnJOOr Jerr~ld \Vllks! .'·oors•.t

om In Suid-Afrika 'n nasie te ter van di~ vererugmg, m 
bou, met eie taal en aard om · Kaapstad gese. 
sy ele lde:1titeit te behou en 
uit te bou, om sy volkwees te 
beklemtoon en sy ideaal te ver
wesenlik. 

Kom dan saam in Bloemfon
tein op 7 en 8 November, offi. 
slere, brandwagte, kamcrade en 
toon aan Suid-Afrlka en die res 
dat ons strewe en stryd sedert 
1939 vir ons erns was. . 

Hy hct daaraan toegevoeg dat 
daar binnekort weer 'n toename 
in Britse immigrasie verwag 
kan word. 

Russe Wyk Na 
Reguit Taal 

Reguit taal uit die mond van 
Thomas Dewey, goewerneur 

1\lnr. Steyn Jordaan (Generaal), van New York en Republikein-
KrooDStad, skryt: se kandidaat In die jongste pre-

Ons I deale 

Op 7 en 8 November gaan ons sldentsverkiesing, by geleentheld 
'n Uniale laertrek op Bloem- van 'n eetmaal ter ere van die 
fontein hou. Daar sal interes- afgevaardigdes na die V.V.O., 
sante toesprake en belangrike het die twee Russiese verteen
besprekings wees. Laat ons woordigers, Andrei Wisjlnski en 
soos een man optrek, offisiere Jakob Malik, van die tafel af 
en manskappe, alma! sal wei- Jaat wegloop. Dewey het gese 
kom wees. Kom lug u gevoe- dat die Sowjet-unie tien tot vyf
lens en laat u stemme hoor. tien miljoen slawe-arbeiders hct 
Sodat die buitewereld kan sien wat leef in omstandighede wat 
m tot '·n besef kom dat die daarop neerkom dat bulle dood 
O.B. 'n sterk en vasberade or- gemartel word. 
ganisasie Is wat sal voortveg Toe die twee Russc die tafel 
vir sy !deale tot die bitterste verlaat en ultstap, het Dewey 
elnde. Moenie toelaat dat Wes- gese: ,Ek moet se ek voel ver
Kaapland en Transvaal in groter eer deur die verwydl'ring van 
gctalle daar vertccnwoordig sal bulle wat die vernietiging van 
wecs as die Vrystaters nle. die w~reld beplan." 
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Groter Volkseenheid 

sige ontwikkelings op politieke gebied. Van Engelse kant Sedert dr. Malan die Eerste 
is daar gewag gemaak van 'n vrees wat by H.N.P.-leiers Minister geword het, hat hy 
sou bestaan teen 'n moontlike reorientasie, tenvyl van die twee belangrike toesprake ge
teenoorgestelde kant gewys is op die ,oorheersende posisie" hou waardeur hy 'n ernstige 
waarin dr. Malan verkeer. In sommige kringe skyn die ge- agteruitgang van Afrikaner
dagte te bestaan dat met die verdwyning van gcnl. Smut nasionalisme aangeteken het. s In die eerste toespraak wat 
die groot strydpunte van die verlede verval het en dat die hy verlede jaar in die parlement 
geleentheid ryp is vir 'n breere eenheid tussen Afrikaans- gehou het, by sy terugkeer uit 
en Engclssprekendes - 'n gedagte waarby dr. Malan hom LondCfll, het hy die tradis'ionelc 
blykbaar in Durban aangesluit het. Die H.N.P.-spreekbuise republikeinse ideaal van die 
sien hierdie breere eenheid blykbaar as 'n toeloop van Afrikaner verloen en 'n Empire
Engelse kant na die H.N.P., terwyl die Verenigde Party- republiek bepleit. 

is vir my n'ie ,die dooie verlcde" 
nie en ek weier beslis om die 
ontslape helde van my volk 
,te begrawe". 'n Volk wat sy 
verlede doodverf en sy herlde 
begrawe kan nie !ewe nie. Die 
verlede van elke volk bevat 'n 
besondere boodskap vir daardie 
volk: trouens, dit is die rigsnoer 
van daardie volk se toekoms. 
En sodra 'n volk ey rigsnoer 
prysgee verdwaal hy. 

organe hoop op 'n herskommeling van partye. In sy tweede toespraak wat 
hy verlcde week in Durban af- A • B • G / 

Dat die partypolitieke indeling van die land 'n stadium gesteek het, het hy myns in- nt1- rltse evoe 
bereik bet waarin die grense onduidelik begin word, is 'n siens nog verdcr gegaan. Hy is 'n , V/ek' 
feit wat nie met die dood van genl. Smuts in verband staan het die hele varlede van die 
nie. Die tekens biervan bet sedert 1948 in die ooglopend Afrikaner doodgeverf. Maar wat is dan die verlede 
begin word toe die twee groot partye weens verskillende fak- Ek keur dit af. van ons volk wat dr. Malan 
tore <ligter aan mekaar gedryf is sodat die stryd vir die Ek weet dat die propaganda 
buitestander al meer kunsmatig begin Iyk bet. Reeds kort van dr. Malan se party ver
na 1948 het die Herenigde Party hom ten gunste van deel- klaar dat alle Afrikaners wat 
name aan 'n volgende buitelandse oorlog verklaar, en daar- dit waag om die Eerste Mini
mee het een van die twee belangrikste strydpunte oor buite ster te kritiseer ,nie goeie Afri-

- kaners is nie." Dis bog. 
landse beleid verdwyn. Kort daarna het dr. Malan na Lon- Ek beweer dat geen ,goeie 
den gegaan en by sy terugkoms verklaar dat hy begerig is Afrikaner" mag saamstem met 
om binne die Statebond te bly ,onder enige omstandighede" die Durbansc uitlating van dr. 
Daarmee bet die tweede groot beginselverskil ten opsigte van Malan oor sy volk se verlooe 
buitelandse beleid verdwyn. Ook ten opsigte van kleiner nie. En ek gaan my redes 
sakies soos ons houding teenoor die V.V.O. in verband met hieronder noem. 
Suidwes en die Indier-agitasie het die twee partye uit een 
mond gepraat, behalwe in sover die amptelike plig van die ,Die Dooie Ver/ede' 
opposisie ander eise gestel het. 

SEGREGASIE 

Die belangrike konsiliasic
toespraak wat dr. Malan verlede 
week in Durban gehou het, het 
hyself bcskryf as 'n ,praatjie 
van hart tot hart" wat hy rig 

Waar daar voorheen die indruk bestaan het dat die aan alle Suid-Afrikaners, maar 
H.N.P. hom beywer vir algehele segregasie sover dit die veral ,tot die Engelssprekende 
naturelle betref, het dr. Malan na die Kerklike Kongres Suid-Afrikaners". In sy praat
vroeer in die jaar dit baie duidelik gestel dat hy nie meer jie het dr. Malan o.m. gese: 
'n beleid van algehele skeiding huldig nie, maar een van ,Die verlede kan sekerlik 
ekonomiese integrasie met slegs plaaslike woonbuurte- heldedade en lesse bevat wat 
skeiding. Dit is die standpunt wat die Verenigde Party later ons slegs tot ons skande en 
van tyd ingeneem bet, sodat ook ten opsigte van hierdie be- geestelike verlies kan ignoreer 
langrike binnelandse strydpunt 'n grondliggende eenstem- of vergeet, maar owerigens 

kan dit wei aan die dooie 
migheid bereik is. Die stryd in die parlement het in die verlede gelaat word om sy 
jongste tyd 'n baie gedwonge karakter aangeneem sodat 'n dooies te begrawe." 
Verenigde Party-spreker op 'n keer die verwyte van die re- Met hierdie uitspraak oor die 
geringslede moes afweer met die verskoning dat dit die geskiedenis van ons volk kan 
opposisie se plig is om te opponeer en dat hy dus sal oppo- ek hoegenaamd ·nie. saamstem 
neer. Die enigste egte klank op die gebied van die Kleur- nie. Trouens ek is diep geskok 
vraagstuk is miskien die stryd oor die politieke verteenwoor- deur hierdie woorde van dr. 
diging van nie-blankes. En in bierdie geval is <lit nie soseer Malan. 
beginseloortuiging wat die beftige verskille baar nie, maar Die geskiedenis van my volk 
die besef dat daar setels en stemme op die spel is. 

WEDERSYDS 

Dit sal nie heeltemal juis wees as van bostaande afgele1 
sou word dat net die H.N.P. nader na die V.P. beweeg het 
nie. Op verskillende punte, soos ons aangetoon het, is dit 
beslis die geval, maar dit is ook waar dat die V.P. nader na 
die nasionale beginsel b~weeg het. Vera! die Engelsspre
kende aanhang van die Verenigde Party het sedert die oor
log 'n sterker Suid-Afrikaanse nasionalisme begin ontwikkel. 
Dit betaal 'n party dus eintlik nie meer om 'n te anti-Suid
Afrikaanse standpunt in te neem nie. 

Die toneel is dus reg vir 'n reorientasie op politieke 
gebied, maar dit sal 'n baie groot dwaling wees om da.arvan 
af te lei dat daar in die toekoms net een groot party sal wees 
en dat die opposisieparty sal verdwyn. Hoewel daar geen 
groot beginselgronde vir die voortbestaan van afsonderlike 
partye meer mag wees nie, vereis die Britse -staatsinrigting 
van ons land dat daar 'n opposisieparty moet wees, en al sou 
bierdie party vir die onmiddellike lamgeslaan wees deur die 
dood van sy groot Ieier, sal die werking van die parlementere 
masjinerie born geleidelik weer lewe inblaas. Ou strydpunte 
sal vervang word deur nuwes indien dit nodig word, maar 
opposisie sal daar gemaak moet word, en op die lang duur 
begunstig die partypolitieke spel steeds die opposisie of 
,alternatiewe regering". Geen partybewind is op die duur 
hestand teen die onverantwoo:rdelike propaganda en onder
myning van die betaalde opposisie nie. 

NASIONALE GOLF 

Daar moet ook nie uit die oog verloor word nie dat die 
Herenigde Party sedert 1933 hoofsaaklik gegroei het op 'n 
golf van 'n voortstuwende nasionalisme. Maar die H.N.P. 
bet in die jongste tyd geneig om die volk onder die indruk 
te bring dat alle ideale reeds bereik is. 'n Groot deel van 
hul aanhang glo byvoorbeeld al, soos die Sappe voorheen, 
dat dit vir Suid-Afrika nuttig is om binne die Britse State
bond te bly. Die gevaar bestaan dat hierdie golf tydelik 

(Vervolg in volgende kolom) 

(Vervolg van vorige kolom) 

deur die H.N.P. self omlaag 
gedruk kan word en dat die 
besieling wat tot die oorwin
ning bygedra bet, kan ver
dwyn of verminder. Dit is 
ook moontlik dat 'n nuwe 
opposisie - wat meer nasio
naal is, geroepe sal word om 
die negatiewe funksie van die 
partypolitieke stelsel te ver
vul, en verder op die golf sal 
ry. 

Groter volkseenbeid - as 
dit dit is waarop politieke be
spiegelings mik - kan nooit 
verkry word binne die Britse 
partystelsel nie. In Engeland 
bet die nederlaag van 
Churchill deur 'n middelmati
ge persoonlikbeidjie soos Cle
ment Attlee getoon dat groot 
figure nie 'n vereiste is vir 
geslaagde opposisieskap nie. 

Groter volkseenheid kan ai
leen gedy op die gesonde en 
positiewe patroon van volks
regering, en as daar ooit in 
ons geskiedenis 'n tydstip 
aa.ngebreek bet waar politieke 
grensvervaging volksregering 
moontlik maak, dan is <lit 
vanda.g. As dr. Malan van 
sy ,oorbeersende posisie" ge
bruik wil maak om bierdie 
ware grondslag te le, dan kan 
by aan Suid-Afrika 'n <liens 
bewys wat hom met reg aan
spraak -sal kan laat maak op 
die ietwat betwisbare bulde 
wat hom van sommige kant 
tans toegebring word as die 
persoon wat ,onder Afrika
ners groter eenbeid geskep 
bet as wat daar sedert 1912 
was." 

,dood" noem en wie se ,dooies" 
hy nou wil begrawe? Die ver
lede van ons ''olk is die held
haftige en volgeboue republi
keinse stryd vir vrybe'id en teen 
oorbeersing deur die Britse 
Empire. 

En hierdie varlede wil dr. 
Malan nou begrawe omdat ,re
publikanisme ten gevolge van 
die Londense deklarasie van 
verlede jaar ontdoen is van elke 
vlek van anti-Britse gevoel". 
Dit is die Eerste Minister se 
woorde. En daarom is die re
publikeinse verlede van ons 
volk wat 'n anti-Empire stryd 
verteenwoordig, ,dood" en moet 
die republikeinse helde van die 
verlede wat teen die Empire ge
veg bet ,begrawe" word. Want, 
volgens dr. Malan, is die repu
blikeine van vandag en more 
pro-Brits! 

Dit beteken dat die republi
kein Christiaan de Wet wat teen 
die Empire geveg het., begrawe 
moet word. Net die ,,held" De 
Wet mag ontbou word. Hy 
moet egter eers ontdoen word 
van sy nasionaal-historiese be
t~ken'is en dan gelykgemaak 
word met ,helde" soos Dick 
King, Adam Tas, Stan Jame
son, George Washington, Leo
nidas van die Grieke en ander. 
Dan is by 'n onpersoonlike 
,held" aan wie selfs die Em
pire nie aanstoot hoef te neem 
nie! 

Dit is wat ek sien in 
Malan se uitlating. 

dr. 

In 1912 het genls. Botha en 
Smuts 'n konsiliasie-rigting in
geslaan. Vir meer as dertig 
jaar het dr. Malan daardie rig
ting bestry. Nou bepleit hy dit 
in Durban. Wil dr. Malan 
daarmee te kenne gee dat genls. 
Botha &n Smuts al die jare 
lank reg was? 

Die Volk het dit 
nie Verdien nie 

Die Afrikancrvolk hct dr. 
Malan v&hef tot Eerste Mini
ster van Suid-Afrika en die 
Afrikanervolk het duisende 
ponde gestort om daardie mag
tige pers op te bou wat vandag 
dr. Malan se party bedien. 

Nou is my ernstige vraag aan 
dr. Malan: Het die Afrikaner
volk verdien om uit u mond 
te verneem dat hul geskiedenis 
,,'n dooie vcrlede is" en dat hul 
republikeinse helde ,dooies" is 
wat ,begrawe.'' moet word? 

En aan die magtige pers wat 
dr. Malan ondersteun wil ek 
vra: Het julie ·!"lie kort gelede 
nog daarvoor gepleit nie dat 
10 Oktober 'n openbare vakan
siedag moet wces waarop Afri
kaners die boodskap kan aan
hoor wat spreek uit die stryd 
en strewe van hul ontslape 
helde? Gaan julie nou, son
der om te blik of te bloos, 
saamstom met dr. Malan en vir 
jul lesers vertel dat ,die dooie 

Vir die Fabrieke 
daar Oorkant 

Mnr. A. L. de Jong van 
Robertson skryf dat ,die mini
ster van verdediging aan die 
kongres van Kaaplandse Afde
lingsrade op Kimberley gese 
hE:d:: Die mangaanbronne van 
Postmasburg is die rykste in 
die wereld. Die Mangaan word 
verskaf aan Amerika en Brit
tanje wat dit self nie het nie. 
In 1937 het ek mangaan in Dur
ban sien inlaai vir Calais; dus 
Frankryk het dit ook nie. Die 
ertsstof het na Durban gekom 
direk van Postmasburg, onge
suiwerd. In 1950 het dit nog 
ongesuiwcrd daar aangekom 
volgens 'n ander ooggetuie. En 
tog het die Minister aan die 
genoemde Kongres verklaar: As 
yster-mangaan in die Unie ver
vaardig word, sal die uitvoer
waarde met 'n paar miljoen 
pond verhoog kan word. Dit 
word egter nie gedoen nie. 
Hierdie feit het die betekenis 
dat die grondstof onnodig baia 
spoortrokke sowel as onnodige 
ruimte in die skepe in beslag 
neem; en boonop gee dit met 
die suiweringsproses aan oor
sese arbeid die verdienstes, nie 
aan ons eie mense nie. 

Wat ek graag wil weet is 
hoekom ons toelaat dat die vet 
van ons wol in Amerika en 
Europa uitgewas word? Hoe
kom ons genoemde Iande toe
laat om die vet in seep en ander 
newe-produkte om te sit? Hou 
ons nog vas aan die ou idee: 
ons grondstowwe moet uitgevoer 
word om fabrieke daar oorkant 
aan die gang te hou? 

My leseor het 'n interessante 
saak van fundamentele belang 
aangeroer. Die antwoord op sy 
,hoekoms" is dat Suid-Afrika 
'n kapitalistiese instede van 'n 
volksorgstaat is. As dit vir die 
kapitalis meer winsgewend is 
om ystermangaan in die Unie 
te laat vervaardig sal die nodige 
fabrieke gou opger1g word. 
Maar as dit betar betaal, of in 
belang van 'n internasionale 
monopolie is, om die grondstof 
uit te voer en in die buiteland 
te laat verwerk sal my Ieser 
nog baie lank moet aanskou 
hoe die mangaanerts in Durban 
verskeep word. Vir die kapi
talismo is w1nste baie belang
riker as die nywerheidsontwik
keling van ons land; as die 
vooruitgang van Postmasburg; 
of as die verdienste van ons 
land se werkers. 

Daarom verlang ek na 'n volk
sorgstaat. 

Die Nooi en die 
Sotheid 

'n Jongnooi uit Beaufort-Wes, 
mej. E. van Aarde, vestig my 
aandag op 'n brief wat onlangs 
in dio korrespondensie-kolomme 
van 'n groot koerant verskyn 
het. My leseres is geskok oor 
die ,blindheid" van die brief
skrywer wat glo dat die ,een
wording van die Afrikanervolk" 
bewerkstellig kan word deur 
aansluiting by die Herenigde 
Nasionale Party en sy is veront
waardig oor die ,vermetelheid" 
van dieselfde briefskrywer wat 
lede van die Afrikanerparty 
van ondanltbaarheid beskuldig 
omdat hulle nie hul party wil 
ontbind nie sodat hulle kan 
aansluit by die H.N.P. ,aan wie 
se steun '\:lie A.P. sy paar setels 
in die Volksraad te danke het." 

My leseres herinner daaraan 
dat die wyse Salomo eeue ge
lede g€13e het dat 'n mens ·nie 
'n sot op sy sotheid moet ant
woord nie. Tog vra sy wat ek 
van die brlefskrywer se blind
heid en vermetelheid dink. Ek 
stem volkome saam met Salomo. 

PRIVA 

ook nie 
nie, want 
tog deur 
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I 

STAATSBEPLANNING NODIG rsoos ons Lesers1 
VIR ONS NYWERHEDE Dit Sien 

BEESTE 
Te koop. Jersey koele en verse: 

Skakel 6811, Wellington. Telegrafeer 
Du Tolt, 1\lalanstasle. l9!7/13B 

TE KOOP: POTCHEFSTROOM 
PLOTTE 

10 - 25 morge. Sagte vrugbare 
grond. Sterk water. 3 - 5 My! 
van poskantoor. Aaao groot pad. Bus
roete. Goele ma rke. Beste skole. 
Goele toekom~. Raadpleeg G. A. 
Llebenberg, Kerkstrnat 63, Foon 1119, 
l'otehefstroom. 27/ 9/ 4 

GRYSHARE 
ORl'SIIARE, skUfers, ou voorkoms, 

onnodlg. Oortulg u self deur ORYS
HAARWONDER die jongste kuns
matlge w~reldwonder, haar en k opvel 
voedlngsmlddel te ~:ebrulk, skadeloos. 
kleuratofvry, 5/- per bottel, geld met 
bestelltng.-Boeregeneesmlddels. Posbus 
4272, Johannesburg. D/1/9/49 

Antlgrys bel'1Jtel ~rryshare en b&a.rd 
tot na.tuurllke kleur. Geen kleurstof. 
Verwyder skUfers, laat hare groel, ens. 
Gewaarborg of geld terug. 5/6 Per 
bottel, posvry. Kontant met bestelllng. 
Die Boerevrou, Poabus 1669, Johannes
bur&". EH/6/50 

MEDISYNE 
OESONDHEID Is u regmatlge erte

nls, oortuig u self dcur ona bebande· 
lings te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, akryt, lnligtlng gratis, Boere
reneeamlddela, Posbua 4272, Johannes
burg. B/1/9/49 

DUisende Is reeds van bulle kwale 
bevry. Talle vlnd da.a.gllks bae.t. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryf dadellk, 
raadpleeg Die Boerevr<>u, Bus 7559. 
Johannesburg. (Nr. 3) 1/9149 

MARKAGENTE 
Kamerade Aanda«l As julie mlsklen 

•n ander agent ondersteun bet voordat 
ek begin bet, ka.n !ulle moe darem so 
af eo toe !ulle besendlngs dee!, of hoe? 
Merk julie besendlngs Belllnpn, U.T.H., 
die Spoorwel! verkiee dit so. Plaas julie 
be.stelllnga vir vrugtebome vroegtydlg 
by Sunrill6 Nurseries, PoobWJ 4 Nuwe
plaao. 19/4/TK 

Ek raak al skaam om my 
naam so dikwels bo my insen
dings te sien. Daar ek 'n ster
retjie is wat met die grootste 
politieke teleskoop nic raak ge
sien kan word nie, is dit nogal 
vermetel van my om my be
skeie menings aan u te rig. 
Dit geskio:l omdat ek sedert 
1908 gebots het met die ckono
miese beleide, wat my in die 
binneland 'n swaar bestaan laat 
voer het. Ek wou a! na 'n 
hawestad getrek het, maar dan 
het die een of ander beleids
mening oor die gewenstheid en 
noodsaaklikheid om to desen
traliseer, of die toestaan van 
'n staats-subsidie om binneland
se nywerhede op die been te 
hou of te bring, of 'n verkla
ring aangaande maatskaplike 
beplanning my verhinder. Hier
die aanhef dien om my te ver
weer teen opvattings en geseg
des as sou ek pogings aanwend 

TE KOOP • om die staatsb€1!leer in diskre-

Besien Suid-Afrika- Pata.tmnke.-Eerstektaa sesmae.nde d · t t b · d · bl 
teen 7/ - per 80 pond sak. Goele be- 1e e nng oor 1e weg Y 

beskerm deur 
handeling gewaarbor,.-o. s. Ter- van behoorlike arbeidsvergoe
blancbe, Pos Gannakraal, Dlst. llfossel- ding en lewensduurtetoeslae 
baal. 6/ 9/8 · 

'n Motorpolis by VAN'S OONCRETE PRODUGrS Ek dink dat ek die volste 
(EDMS.) BEPERK reg het om uit te wei oor toc-

Dtrekteore: stande wat ons mense laat weg-
P. w. J. van Heerden. trek na die g t t de 
P. G. van Heerden. I roo s e ' om 

Potgleterstraat 2:18, daarheen te gaan waar ge-
h/v Pretort=~~A. organiseerde Jiggame 'n bestaan 

Tel!lo (Vloer en Muur), Kombuls- vorseker. In 1944 moes ek as 
opwaebakke (Terrazo en Vleklose Voorsitter van die plaaslike 
staal), Vuurherde, Septlese eeohede vir 
gesoodheld, Pllare, Wasvate, Bouero- ~ Kamer van Koophandel bewerk
en Loodgletersbenodlgdhede, Staalre.me, stellig om die Loonwet in te 
Vert, ens. 3/5/T.K. 

roep ter beskerming van 

eCA...,.ITA ~·• "0' J PC''!-& 
SUID-AFRIKAANSE NASIUNALE 
TRUST EN ASSURANSJJi MP'f.,BPK. 

Takke en Agentskapp~ Oral 
______ .,..."""""""-'l.S00-12a._..., 

MEUBELS 
~IEUBELS.- Beter meubels teen 

billlker pryse Babawaent1les, etoot-
karretjlo.a, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ens.. ook altyd to voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waa.rin u bela.ngstel. 
-VISSER-1\lEUBELS, Langstraa.t 179, 
Kaapsta.d. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOVW, die Beroemde 

Radlo-ingeoleurs, Staaleweg, PAROW, 
verkoop eo berate! Radio's eo Elektrlese 
Toestelle. Geregtstreerde Elektrlaltetts
aa.nnemero. Foon 9-8~36 

winkelklerke. Ek het daarin 
geslaag om die steun van werk
gewers te kry, nadat die Blanke 
Werkersbond gefaal het om 'n 
Unie vir die Wierknemers te 
stig. Dit het 18 maand€1 geduur 
voordat die Loonraad handelend 
opgetree het en nog twaalf 
maande bet verloop voordat 
maatreels, waarop deur 'n Kon
ferensie besluit was, toegepas 
was. 

~<!::,..-.(?"(~.(?"(~~~~ 

W U 0 k B D • I Ek het rede gebad om poli-O S 0 y 1 e tieke re'iers te waarsku teen die 
gevaar, dat verontregtes weg-

ossewaens' val as ledo om te wag op 'n 
• Afrikaanse georienteerde Ar-

e Bet u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikaners beidersparty of om losstem
saam verkeer as VOLKSGENOTE in plaas van mendes te word. 
PARTY-GENOTE? 

• Bet u ook gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer by die verlammende en verstikkende 
partypolitiek opsy skuif? 

• Bet u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u vaders behoort het? 

• Wil u graag hierdie toestand laat terngkeer en dit 
vir die toekoms bestendig? 

• Dan moct u ywer "ir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae denr ons 
vaders gele. 

• Daarmee lean u help deur nog ,n Ieser van DIE O.B. 
te wen. 

• As elke Ieser nog een nuwe hierdie week bybring, is u 
krag aanstaande week verdubbel! 
®~ ~® 

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

Hierby ingesluit vind u die bedrag van .................... . 

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

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

POSADRES .............................. -......... -............... . 

Handtekening. 

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

Voeg assebllef Kommissie by plattelandse tjeks. 

WAGTEND 

Ons het twee soorte armblan
kes: die wat niks anders sal 
wees nie en hulle wat die Kin
ders van die omstandigheid is 
en Jy omdat Staatsbeplanning 
ontbreek, en wat steeds wag
tende bly op bestaansbevei
liging. Ons, binnelanders, gryp 
nie na ekonomie.se wapens nie; 
ons kyk na die oe van ons werk
gewers. Toe hulle in die jong
ste sitting van die Volksraad 
wetgewing verwag wat pcil sou 
trek op toereikende lewensduur
tetoeslae (J.d.t.), is aangekondig 
dat die minister in die reses 
aanmoedigende lone gaan be-

Boontjie Met Spek 
Opgestop? 

'n Reusagtige boontjiestoel 
wat peule van vier voet lank 
en 31 pond ge~g dra en reeds 
hoer as 50 voet teen 'n populier
boom opgerank het, groei in die 
agterplaas van 'n Amerikaanse 
tuinie~r in Pittsburg, volgens 'n 
berig van Sapa United Press. 
Die tuinier, Otto Sheu, verklaar 
dat hy die saadjie van 'n vriend 
uit die Midde-Ooste ontvang bet 
wat aan hom gese het dat dit 
afkomstig is uit die graf van 
'n Egiptiese koning. Ranke van 
twee duim dik het eers twee 
perksebome platgedruk voordat 
dit teen die populierboom begin 
oprank het. Die stoel groei nog 
steeds en die eerste boontjie is 
onlangs deur die tuinier en sy 
vriende geeet. Dit was gedeel
telik met vleis en eiers opge- I 
stop. 

plan. Aanmoedigendc lone kan 
nie berus op goedgesindheid van 
die werkgewer nie, want die 
meerderheid van die mensdom 
stem saam met die Kaln-stel
ling: Is ek my broer se hoe
d€11'? 

As werkgewer en werknemer 
saam beraadslaag kragtens 
die nywerheidsversoeningswet 
(n.v.w.) om minimumlone en 
werkskondisies neer te le, dan 
sal ons die naaste aan 'n Utopia 
kom. Om die Loonwet in te 
roep is die onaangename daad 
van die werknemer. 

GOEIE HOEDAI."l'IGHEDE 

Dit kom my voor dat die Staat 
die goeie hoedanighooe van die 
N.V.W. nog nie ingesien het nie, 
want selfs 'n Ieier van die 
Blanke Werkcrsbond het dit 
afgekeur; op watter grondslae 
weet ek nie. As die raadgewer 
self aan die hoof gestaan of 
werksaam gewees het in 'n 
hoogloonnywerheid sou hy 
anders gedink het. 

'n Groot Nywerheidsafdeling, 
wat op haas elke dorp van 
aansicn 'n vertakking het, tree 
kragtens die N.V.W. op. Die 
vak dee! sy werkkragte in as 
tegnici, assistente en arbei
ders. Die standaardloon is bv. 
£5/19/6 vir Kaapstad en £5/14/6 
vir Stel!enbosch met 1939 as 
basis. Alles wat meer verdien 
word, staan bekend as lewens
duurtetoeslag (l.d.t.) volgens in
dekssyfers van die Raad van 
Statistiek. Met ieder 'indeks
styging van 20 punte groei die 
tegnikus se l.d.t. met 2/6 in die 
week, en sodoende het l.d.t. 
reeds al 'n 30/32 keer gestyg, 
om en naby £4 in die week. 
Ingeval lewenskoste sou daal 
dan sak l.d.t., sander geweldple.
ging maar by voorafaangegane 
oorleg 20-puntegewyse. 

STYGINGS 

Kragtens die Loonraadreeling 
klim l.d.t. wanneer hulle daar
aan dink dat dit goed sal wces 
om weer 'n slaggie tegemoet
komend te wees. In bcdrywe 
so o s motorwerktuigkunde, 

seker gegroepcerde dorpe en 
plus J.d.t. is dit' gesamentlike 
vergoeding £6/ 12/ - teenoor 
£9/14/ 6 vir die vakkundige van 
voornoemde Stellenboseh se 
N.V.W.-bedryf. Dit weet die 
mense wat onder Loonwette 
val, daarvandaan die billike 
verontwaardiging met die stet
ling: eet ons :tie net so duur 
uit die winkel, slaghuis, bakke
ry en viswinkel nic? 

Ek dink ons Staat sal wel
doen om die N.V.W.-st€1lsel aan 
te moedig en nic die verwagting 
te koester dat 'n pleidooi vir 
aanmoedigende lone 'n heilsame 
uitwerking sal he nie. In 'n 
volgende bydraag tot u menings
kolomme sal ek wys op die dis
kriminasies wat ten opsigte van 
die N.V.W.-beheerstelsel toe<ge
pas word. 

Gryshempleier In 
Diens Van H.N.P. 

Mnr. Louis Weichardt, voor
malige Ieier van die Gryshemde, 
is deur die H.N.P. aangestel 
as die Uniale organiseerder van 
die party. In besonde r is aan 
hom die taak opgedra om Na
tal tc organiseer. Aan 'n kor
respondent van die Cape Times 
het mnr_ Weichardt gese dat 
hom die betrekking aangebied 
is toe sy partykongres in Junie 
bierdie jaar besluit het om te 
ontbind. 

Naturelle Tree 
Toe Tot Handel 
'n NatureUe-grootha.ndels-

maatskappy is verlede maand in 
Johannesburg gestig. Die kapi
taal van £25,000 is byeengebring 
deur natureUe aileen, en die 
sewe direkteure is ook naturelle. 
Die doel van die maatskappy is 
om handel te dryf in naturelle
dorpe aan die Rand. 

winkels en kantore - kantore As in gedagte gehou word dat 
anders as twee van ons bank- die Afrikaner sy agterstand in 
instellings was die l.d.t- die handel 'n vyftien jaar gelede 
aanwas tot Maart 1948 10/- in beskou bet as een van <lie swak 
die week of £3/18/- in die skakels)n sy stryd tot nasionale 
maand sedert £1/2/- in die week selfstandigwording, is hierdie 
of £4/15/4 in die maand. Die I aankondlging van 'n naturelle
standaardloon vir die motor- : maatskappy nie sonder beteke
werktuigkundige is £5/10/- op nis nie. 

Stemme Gaan Op 
Teen Unie-Vlag 

Blyke van ontevredenheid met die Unie-vlag is die afge
lope week geopenbaar toe 'n beslcrywingspunt voor die 
Natalse kongres van die H.N.P. gele is wat versoek 
dat die tyd aangebreek het dat die Unie 'n eie landsvlag moet 
kry. 

Inmiddels was daar ook kor
r€-spondensie in Die Burger 
waarin gepleit is vir 'n meer 
Suid-Afrikaanse ontwerp. 'n 
Leser het voorgestel dat daar 
'n Springbok op die vla,g moet 
kom, terwyl 'n ander van hom 
verskil en gepleit het vir her
stel van die Vierkleur met ver
vanging van die rooi deur 'n 
oranje strook. Dit sal die pro
vinsiale kleur daaraan verwyder 
en dit 'n ware landsvlag maak. 
Ons moenie vergeet dat die 
Vierkleur met trane by Vereeni
ging afgestaan is nie, en waar 
ons vandag weer besig is om ons 
volksvryheid te herwin, moet 
daar weer 'n Vlerkleur waai 
van die Kaap tot in Transvaal, 
aldus die briefskrywer. 

DR. l\fALAN 

Dr. Malan het egter ln ant-

woord op die beskrywingspunt: 
in Durban 'n pleidooi gelewer 
vir die bestaande Unie-vlag met 
sy kompromis-ontwerp in die 
middel. ,.Behalwe vir wat in 
die middel is, is dit die eerste 
vlag wat oor Suid-Afrika ge
waai het," het dr. Malan gese. 
Die plek van die Union Jack 
op die vlag toon dat Suid-Afri
ka se ontwikkeling nie deur die 
betekenis van die Union Jack in 
bande gele is nie. 

Die beskrywingspunt is daar
op teruggetrek. 

Daar bestaan weinig twyfel 
dat dio republikeinse Afrikaner
dom die Vierkleur (met die 
Oranje-baan> sal verkies bo die 
Van Riebeeek-vlag. Daar moet 
nie vergeet word nie dat die re
publikeinse beweging aanvank· 
Ilk in verset gekom het teen 
die Hollandse gesag. 

Vir 

Die 
egter 
n et 
led ere 
Ons 
lang 
as die 
direk in 
skakel 

en 
H.N.P. 

Met 
KAN jy 
ons volk 
toriese 
h ierdie 
skaf. 

En 

misbaar 
Maar, 
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Vir ons Offisiere Verduidelik ons ... 

ONS BELEIDSPUNT NO. 3 ( Dee/ II) 

Beroepsverteenwoordiging 
Die Ossewabrandwag wil 

egter vee! verder gaan as om 
net aan die beroepe in hul eie ge
ledcre vryer seggenskap te gee. 
Ons voel dat dit die volksbe
lang ook vee! beter kan dien 
as die georganiseerde beroepe 
direk in die staatstrul{tuur inge
skakel word, direk in die wet
gewing deur regstreekse vcr
teenwoordiging en ook in die 
Rade of Korporasies, waarop 
die landsregering gevestig moet 
wees. 

Laat ons eers die een aspek 
neem, wat ons insiens onver
mydclik hierdic direkte ver
teenwoordiging moct bring; 
naamlik die partylosc staat wat 
ons bepleit. As ons se 
,Skaf die partye af!" dan 
sal die kritiese Ieser dadelik 
vra: ,Maar wat gaan julie in 
die plek daarvan stel ?" want 
die losse volksmassa kan tog 
geen regering daar stel nio; 'n 
regering moet op organisas.ies 
rus, anders kan hy nie regeer 
nie. 

Vandag is daardie organisa
sies, waarop die regering rus, 
die partye - of 'in elk geval 
cen party (in 1946, die Ver
enigde Party) - em as jy dit 
wegneem en ook die ander par
tye wcgncem . . . . wat moet 
dan hul plek neem as die pilare 
waarop die staat moet rus? 

Die vraag is 'in elke opsig 
geregverdig. 

Ons antwoord dan: ,Ons be
self heeltcmal dat die staat op 
organisasies moet rus, net soos 
'n dak op mura of pilare moet 
rus. Hy kan immers nie in die 
lug rondswecf nie. En van 
daardie veronderstelling wil ook 
ons uitgaan. 

Maar ons wil ook van die 
vcrdere feit uitgaan nl. dat (a) 
die partystelsel in elk geval 
uitheems is en dat ons vir 'n 
geruime tyd daarsondcr klaar 
gekom hct en {b) dat mens par
tye kan afskaf sonder dat die 
staat of die wereld tot stilstand 
hoef te kom. 

Inderdaad bet ons die voor
bee.ld uit ons eie geskiedenis dat 
die twee sterkste partye waar
mee ons die Unie van Suid
Afrika begin het, ontbind is en 
vandag nie meer bestaan nie. 
Beide die ou Suid-Afrikaanse 
Party van Genis. Botha, Hert
zog, Smuts, mnre. F. S. Malan 
en Abraham Fischer en andere, 
asook die tweede sterkste party 
van d€1Styds, die amptelike op
posisie, of Unioniste Party onder 
dr. Thomas Smartt en mnr. 
Patrick Duncan het verdwyn. 
Sclfs die ou Nasionalc Party 
van 1914 - 1939 het verdwyn 
en moes plek maak vir die 
H.N.P. of V.P. van vandag. 

Met ander woorde nie net 
KAN jy partye afskaf nie, maar 
ons volk HET al a ldrie die his
toriese partye, waarmee ons 
hicrdie staat begin het, afge
skaf. 

En tog bet d ie son nog altyd 
i n die ooste opgekom en in die 
weste ondergegaan, en die voel 
tj ies bet gesing en die boere b et 
geploeg en die handel en die 
myne en die tre'ine bet voort
gegaan! 

wag, al is hicrdie orgsnlsasies 
- die partye - nic onmisbaar 
nie, al kan jy bulle ook afskaf, 
daar is darem ander organisa
sies - naamlik die organiese 
beroepe en bcdrywe - in elke 
volk wat j y n ie k a n afsk af nie 
tensy die volk self moord pleeg. 

Kom ons neem een voorbeeld 
wat naby aan die Afrikanerhart 
le: Partye kan jy wei afskaf, 
maar boere kan jy nie afskaf 
nie. Dit maak nie saak watter 
volk dit is nie; of dit die Afri
kaanse of Duitse of Chinese of 
Hollanders of Hongaarse volk 
is nie, boere moet hy he .. . of 
hy moet van honger omkom. 
Want die boere produseer die 
kos waarvan die volk moet leef. 

Maar deur boerdery alleen 
kan die volk ook nie leef nie. 
Want hoe gaan die kos wat 
die boere produseer op die tafel 
van die mynwerker of die loko
motiefdrywer of onderwyser of 
wie ookal kom, as laasgenoem
de dit nie kan koop nie; en nie 
op die plaas van daardie boer 

Film Oor 
Monument 

So 'n tydjie gelede het die 
Boerejeug in die Skiereiland die 
geleentheid gehad om die film 
te sien wat Jannie du To'it van 
ons geneem bet melt die inwy
ding van die Voortrekkcrmonu
ment verlede jaar. D it is nou 
wei nic 'n kunswerk nie -
Jannie het te vee! gebewe -
maar was wonderlik om s.Jles 
weer te sien. Plek-plek het d ie 
5evoelens van die outjies wat 
alles meegemaak bet so hoog gc
loop, dat bulle sommer losge
bars het 'in 'n luide toejuiging. 

Behalwe dit het ons ·nog 'n 
ander goeie prcnt oor die Monu
.nent gesicn, asook 'n opvoed
kundigc prent en 'n ,cartoon". 
Eetgoed was volop waarvoor 
ons mew. Bredenkamp baie dan
kie se. En dan byna die ver
naamstc was al die ou bekende 
gesigte wat ons weer daar ge
sien het bv. Gunter, Wittman 
en die ander Jannie du Toit, 
<M.R.B.) . Ja, dit was oulik. 

in die Karoo of in Ermelo koop 
nie, maar wei in die winkel of 
slaghuis in Kaapstad of Pre
toria of waar ookal. 

Met ander woordc, n ie net 
moet daar produsente wees rue 
maar daar moet ook die distri
bus'ie va n hul produkte wees -
daa r moet ook handel wees. 

En hoe kan die boer kos pro
duseer - mielies byvoorbceld -
as hy nie ploee en egge en 
plan ters en ander gereedskap 
het nie? Met ander woorde, 
daar moet ook nywerhede wees, 
staal- en tekstiel- en leer- en 
meubclfabrieke en andcr. 

En dokters moet daar wees 
en regsadviseurs en - om die 
kinders v'ir die vereistes van 
die !ewe te bekwaam - onder
wysers en tegniese skole en 
baie ander beroepe. 

En so kom ons tot die hon
derde van nerings en ambagte 
en professies en vcrdienstes 
wat vir die voortbestaan van 
elko volk noodsaaklik en onmis
baar is. 

Let wel : vir die voor tbestaan 
va n die volk self . • . en nie 
net vir die voortbestaan van 
die volksgenote wat in daar die 
professies of ambagte hul lewe 
verdien nie. 

I n die voorafgaande het ons 
dan gesien : 

(a) dat 'n staat op lewens
noodsaaklike organisasies moet 
steun, soos 'n dak op sy pilare, 
em 

(b) dat ons staat in ons bui
dige stelsel wei op organisasies 
steun, maar dan op die wat 
kunsmatig en misbaar is, naam
lik op een of a nder party wat 
direk die staatsmasjien behccr, 
en 

(c) dat daar wel ander orga
nisasies in d ie staat is waarvan 
die hele volkslewe direk afhank
lik is sowel as die persoonlike 
nering en brood en hotter van 
die afsonderlike volksgenote, 
maar dat bierdie onmisbar e 
lewens noodsaaklike magsorga
nisars.ies, die beroepe, in ons 
teenswoordige pa rlem entere 
stelsel hoegenaamd geen direk 
te seggenska p in cl'ie staat bet 
nie. 

Ons Kiekie-Album 

Met ander woorde .... wat 
ook al die nut en die deugde 
e1n die belangrikheid van die 
partye was, een ding staan 
proefondervindelik vas: on-
m isbaar was bulle nie! I Boerejeug neem kranslegging waar tydens H eldedagviering op 

Maar, se die Ossewabrand- P otch efstroom. 

' 

BRIEWE-KOLOM 
Beste Maats, I Pretoria-maats ontvang. Veldk. 

Hierdie week is bier weer 'n Piet v. d. Westhuizen van Gezi
paar briefies van maats, som- na, Pretoria, skryf: 
mige van wie ons goed ken en ,Hiermee wil ek graag 'n paar 
ander van wie ons baie boor. besonderhede gee omtrent die 
Een van die maats bet a! op O.B.-byeenkoms wat op 2 Sep
die lste Augustus geskryf en tember gehou was. Ek sal dit 
haar brief kom vandag eers in waardeer as julie dit plaas so
die Boerejeugblad. Waarom? dat die ander kamerade kan 
Sy bet dit na Kaapstad ge- weet dat bier in Pretoria nog 
addresseer en dit neem ge- harte is wat soos bulle s'n klop. 
woonlik 'n lang tyd voordat dit ,Die Boerejeug was verant
eers by die regte mense uitkom. woordelik vir die Ere-wag en 
In die vervolg kan julie die brie- vlagparade asook die speletjies 
we stuur aan Pans Taljaard, en het hul dan ook goed van 
Posbus 95, Stellenbosch. hul taak gekWYt. Genl. Van 

Anna Coetzee van Kanon- Rooy, die Jeugleier, het sy blyd
eiland kla dat die briewekolom skap uitgespreek oor die optrede 
en verjaardagketting te kort is van die Boerejeug en gese dat 
en sy stuur 3 name vir Jaasge- by hoop dat Pretoria se veldkor
noemde. Ja, die briewekolom netskap nog ecn van die voor
hang van julie af - hoc mcer lopers sal word. 
julie skryf, hoc Ianger sal hy ,Die dag is verder deurge
wces. Sy vertel hoe bulle in bring met skyfskiet, panne
die vakansie gaan jag het naby koek eet en speletjies speel. 
Kuruman. En dan verlang sy Ons bet die dag baie geniet en 
sommer baie na die leklter ou was wee1 gesterk in ons skone 
kampsdae by die Voortrckker- 'i1caal." 
monument. Laat ons gerus Nou ja, daar het julie van
weet waar ,Noordewind" dan deesweek se briewe. En julie 
nou is. outjies wat so verlang om weer 

Sannic Gerber van George, 'n op 'n kamp te kom sal seker 
gereclde korrespondent, bet ook maar bek-af voel om tc weet 
weer van haar laat boor en ver- dat ons eerskomende langna
tel van haar Penmaats. Dit was week bier in die Skiereiland 'n 
so amper, of sy het in die Paarl laertrek hou, ne? Toemaar, 
kom werk. Ons hoop jy skryf ons sien jul in Desember. 
gou weer want ons geniet die 
lees van jou briewe baie. 

So elke nou-en-dan in die 
,lewe" van die briewekolom ge
beur daar iets wat ons sommer 
lekker laat voel. Die vernaam
ste hiervan is scker as ons die 
dag 'n brief van een van ons 

VER)AARDAG
KETTING 

SEPTEl\lBER 

20 Heinie Malherbe, Franshoek. 
21 Norman Vorster, Loxton. 

Petronella Jooste, Loxton. 
Bertie Koekemoer, Lamotte. 
Johannes Nel, Oudtshoorn. 

22 Hugo van Aarde, Ma.lmesbury. 
A. Harmse, Oudtshoorn. 

23 Johanna le Roux, Bultfonteln. 
Karina du Plessis, Paarl. 
Margot du Plessis, Paarl. 

24 l\1arina Swanepoel, Beaufort-Wes. 
Maria11ne Roux, Paarl. 

25 Anna Marais, Loxton. 
K. Matthee, Oudtshoorn. 

26 Karel Pauw, Wellington. 
Gideon Roux, Franshoek. 
Festa Weideman, Cradock. 

27 Leonie Bronner, Vryburg. 
Louts Hattingh, Frankfort. 

28 Doris Fourle, Oudtahoorn. 
wmem Pretorius, Frankfort. 

29 Anneli Brink, Stcllcnbosch. 
Petrus van der Westhulzen, Vryburg. 
H. J. Lamprecht, Oudtahoorn. 
Helena Ja-cobs, Vaalwater. 
Elizabeth Kotze, Jeppe, Johannes· 
burg. 

30 Elizabeth van Rensburg, Kakamas. 
Ernest van der Merwe, Paarl. 
Hendrik Pretorlus, Frankfort. 
Dina Nortje, Koster. 

OK TOBER 

1 Hermanus Bezuldenhout, Potchet
stroom. 

2 Martha. Engelbrecht, Groot Marico. 
Anna van Wyk, Rustenburg. 
Susara Coetzee, Bosbokrand. 
Wilhelmina Swart, Potgietersrust. 

3 Martha Fourle, Stutterheim. 
Eleana du Toit, Paarl. 
Maretha Relief, Wellington. 
Saga .. ias Jacobs, Vaalwatcr. 
Stephanus Venter, Groot M'arlco. 

4 Dorothea. Mynhardt, Vryburg. 
Estelle von Wlelllch, Paarl. 
Petronella Wagener, Oudtshoorn. 
Hitler Nlemand. Oudtahoorn. 
Louisa van Wyk, Rustenburg, Tvl. 

S Nancy van Zyl, Paarl. 
Inez Eksteen, Franshoek. 

6 Jaoeobus Kuhn, Robertson. 
7 Francois Joubert, Parys, Hugenoot. 

Betsie Prett>rlus, Rustenburg. 
9 Gabriel van Wyk, Paarl. 

Catharina Manning, Middclburg, 
Tv!. 

10 Anna Burger, Brandvlei. 
Gert Thysse, Oudtshoorn. 

Skierei land Se 
Afdelings Hou 

Laertrek 
Ai, more, oormore, het ons al

weer vakansie. Hoe lekker, ne. 
T ien lekker dae waarin ons niks 
hoef te doen nie, of hoe. 

Die Skiereiland se Boerejeug 
gaan weer laertrck en ons wil 
julie alma! wat naby genoeg 
woon, uitnooi om saam te gaan. 
Maar julie wil natuurlik weet 

Wanneer? Die langnaweek, 29 
September tqt 2 Oktober. 

Waar ? Op die plaas van mnr. 
J. A. Duminy, Loevenstein, 
Bellville. Julie ry regop met 
Lincolnwe•g Ooop reghoeldg 
met die Hoofweg oorkant die 
Bellvillese-sportgronde) tot bo 
dwarsoor die brug wat oor die 
nuwe Nasionalepad gaan, 
waar 'n padteken die rocte 
verder sal aandui. Bellville is 
die naaste stasie. 

\Vat daar maak? 'n Aange
name naweek van buitelug, 
pret, arbeid (o, die potte 
skuur), ontspanning en na
tuurlik kam pvuur. 

Benodigdhede? 
Kampklcre vir 3 dae. 
Uniform - indien jy het. 
Toilotbenodigdhede. 
Skoenwaks en borsel. 
Beddegoed. 
Eetgercedskap. 
1\l usiekinstrumente. 
1 of 2 lb. vleis of wors. 
3/- Laerfooi. 

As julie wil kom, laat ons 
asseblief dadelik by Posbus 3471, 
Kaapstad, weet, of nog betcr, 
bel dadclik Kaapstad 30881. 

Ons nooi natuurlik besoekers 
hartlik uit na ons kampvure, 
veral die Saterdagaand. Kom 

I gcni£•t saam met ons. 
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DR. MALAN REIK HAND 
AAN ENGELSSPREKENDES 

Dr. D. F. Malan b et verlede week by geleenthe id van sy party-kongr es 
in Durban 'n toespraak gerig aan die adres van die Engel~sprekendes wat in 
meer as een opsig van huitengewone belang is. Hy het beklemtoon dat 
sekere ver skilpunte van die verlede verouderd geraak h et en dat op grond 
daarvan eenheid sonder rasseh aat in Suid-Afrika moontlik geword h et. 

Dr. Malan h et gese dat daar vas hera-de gest reef moet word to t die 
konsolidering van die blanke rasse tot ' n n asionale eenheid op die grond
slag van gelyk e regte en voile deelgenootsk ap in ons eie Suid-Afrikaanse 
nasieskap. 

Die twee volke-groepe wat in 
Suid-Afrika saamgegooi Is, bet 
baie in gemcen, soos hul Wes
Europese afkoms en hul liefde 
vir dcmokraticse lnstellingc. 
Wat die gesklcdenis se invloed 
ten opslgte van naslonale een
held bctrcf, sou spr. pessimisties 
wees as die enigste weg waar
langs dit bcrelk kan word die 
is van bcdek en vergcet. Maar 
ons hct gcnoeg gcvorder om 
van bo tc kan neerkyk en dan 
merk ons dat Engelse wat die 
veroweringsdadc die beftigste 
afgekeur het, later eerste minis
ters gcword het. Die Boerevolk 
weer is dcur die verowering in 
staat gcstel om hul man te 
staan en daardeur 'n merkwaar
dige aandcel te neem in die ont
wikkeling van die land. Die 
Afrikaanssprekendes bet geen 
reg om hul Engelssprekende 
mede-burgers te verwyt vir dade 
waarvoor die huidige geslag nie 
verantwoordelik is nie, en om
gekecrd bet die Engelsspreken
des veel minder rede om bulle 
te vereenselwig met die gees 
wat tot die Tweede Vryhelds
oorlog gelei bet waar Groot
Brlttanje self dit so treftend 
verwerp bet nie. 

,,DOOlE VERLEDE" 

,.Die verlede lmn 11ekerlilt 
heldedade en Jesse be~·at wat 
ons slegs tot ons ska.de en 
geestelilte verlies kan ignoreer 
of vergeet, maar or igent 
kan d it wei nan d ie dooie ver
lede gelaat word om sy dooie!l 

te begrawe. En waar die 
toekoms roep, laat ons aan 
aile kante volg." 
Vervolgens hct dr. Malan ver

wys na die vorderlng wat daar 
gemaak is om die gapende 
kloof tussen imperialisme en na
sionalisme tc oorbrug, en in 
hierdie opsig is dit opmerklik 
dat die dinge wat van nasionale 
kant bereik Is teen sterk teen
stand, uiteindelik algcmeen aan
vaar is. Die rassevcrboudings 
word verstcur deur stories oor 
duistere rassc-bedoclings. Daar 
bestaan 'n besliste n eiging om 
die partypolitleke stryd terug te 
werp op rassegronde, ,en met 
geen ander doel nie as party
voordeel". In die politieke ge
skiedenis van die land bet dit 
byna tradisie geword dat die een 
party die ander beskuldig van 
rasschaat. Dit is een van die 
dodelikste wapcns in die party
polltleke stryd. Op die wyse 
word die sterwende kole van 
rasscbaat Jewend gehou. 

NIE ANTI-BRITS 

Dr. Malan het hierop die na
slonale stryd verdedig teen die 
beskuldiging van rassehaat en 
ondermeer gese dat dit nie ras
scbaat Is om .,tot die volstc 
mate Suid-Afrika se konstitu
slonele vryheid en onafhanklik
hcid te bevorder nie, selfs wan
neer dit - soos die geval is -
die verslapping of die verdwy
ning van vroeere konstitusionele 
bande met Brittanje impliseer, 
mits die motief van aard en be
docling breed Suid-Afrikaans is 
en nie in sigself anti-Brits of 
gerig teen Engelsspredcnde 
Suid-Afrikaners as sodanig nie." 

gedwing sal word nic. .,Dit kan 
en sal aileen geskicd as dlt gc
grond is op die bree volkswil 
en op taal- en politleke gelyk
heid vir albei seksies, en voorts 
as gevolg van 'n speslale man
daat van die volk." 
Ten besluite het dr. Malan ge

se dat hoewel daar altyd in 
Suid-Afrika, soos in alle ander 
demokratiese Iande, verskillen
de politieke partye sal wccs, 
gegrond op verskillendc bcgin
sels en beleide, ons gemeenskap
lik en vasberade moet probeer 
om die twee blanke rasse saam 
te snoer tot 'n brcc naslonalc 
eenhcid waaruit rassehaat as so
danig verban sal wecs. 

Staat Voorsien 
Geld 

Vir Petrolfabriek 
Die regering het aangekondig 

dat die staat dio finansiering 
van die eerste maatskappy wat 
olie en petrol uit steenkool ver
vaardig tot 'n bedrag van 
£13,000,000 sal voorsien. Die 
bcsturendc direkteur van die 
nuwe ma!ltskappy is mnr. P. 
E. Rousseau en die voorlopige 
lcdc van die direksie is mnr. 
F. J. du Toit <voorsitter), dr. 
H. J. van Eck, dr. M. S. Louw 
en mnr. A. Faickney. 

Die staat sal altyd die beheer 
bchou deur aanwysing van die 
meerderheid direkteure. 

Britse Oogmerk 
In Afrika 

Vier jaar gelede is die ver
vaardiging van petrol aan 'n 
private onderneming vev:gun, 
maar daar is nog nie veel ge

VERSOEN ME T STATEBOND vorder nie. 

.,Geen lecrstelling van rasse
meer.waardigheid het enige plek 
binne die Britse kolonis.le poli
tick", bet die Britsc minister 
van kolonlalc sake, James Grif
fiths, verlede week in Londen 
gese. 

B y bet daaraan toegevoeg dat 
d it die IBritse beleid is om die 
E mpire te omsl<ep in 'n vennoot
skap van l'lelfregerende volke 
binne die Brltse Statebond en 
dat die vernaamste oogmerk is 
om die volke voor te berei vir 
die sclfbestuur. .,Onder volk be
doel ek nle net immigrante
organisasies nie, maar ook die 
naturelle wat nog politieke on
dervinding moet opdoen." 

Met verwysing na die repu
blikeinse strewe bet dr. Malan 
ges~ dat die spoke van anti
Britseheid en isolasic dood is, 
nou dat die twee blankc rasse 
in die volgende oorlog bymekaar 
sal staan. Verder is r epubli
kanisme as gevolg van die Lon
dense Deklarasie van April ver
lede jaar ontdoen van elke vlek 
van anti-Brits gevoel. .,Dit kan 
nou gesien word aan die een 
kan t as beeltemal versoenbaar 
met lidmnatsk ap van die State
bond, soos dit aan die ander 
k an t volkome soewereine onaf
ha.nklikheid veronden;tel." Maar 
die Nasionale Party se gegewe 
en geskrewe woord staan on
veranderd en onveranderlik dat 
'n republiek nie op die land af-

Reaksies Op Toespraak 
Renksies op dr. Malan se toe

spraak was uiteenlopend. Mnr. 
J. G. N. Strauss, parlementere 
Icier van die Vorenigde Party, 
hct verklaar: ,Ons het ~n heel
temnl nuwe dr. Malan gesien. 
Uiteindelilt bet hy die lig ge
sien wat genl. Botha, genl. 
Hertzog en genl. Smuts ba le 
jare voor hom gesien het. Dit 

nasie-rcpubliek. Vandag gooi 
hy flikkers vir die Natalse kie
sers, maar laat ons nie vergeet 
nie dat genl. Hertzog die Na
sionale Party verlaat het omdat 
hy nie met dr. Malan kon saam
stem oor die kwessie van ge
lykc regte vir albei die bevol
kingsgrocpc nie." 

Is jammer dat dr. Malan nle van Hierteenoor bet die H.N.P.
vorige gelemthede gebruik ge- blaaie berig van die goeie in
maak het om vir nasionale een- druk wat dio toespraak op die 
held te werk nie in plaas van Engelssprekendes gemaak bet en 
eenkant te staan. Dit is jam- van bedankings uit die Verenig
mer dat by nie die Jig in 1933 de Party. Een van bulle is 
en 1939 al gesien bet nie. mnr. A. R. Bauristhene, 'n as-

.,Ons onthou dat by In 1~1 plrantkandidaat van die V.P. 
r;es~ het dat hy nie sy ideale In die Turffonteinse tussenver
sal Jaat vaar terwille van same- I kiesing, wat verklaar dat dr. 
werking nie - sy ldeaal was Malan se toespraak hom tot 
die daarstelling van 'n Bocre- I nuwe insigte gebring bet. 

Beter Middels Volg 
Mekaar Snel Op 
Daar word nog steeds vordc

rlng gemaak met die ontdekking 
van nuwe wondermiddc.ls op 
die spoor van penicillin. Nadat 
dr. S. A. Waksman van Amcri
ka die kragtiger streptomycin 
ontdek bet vir die behandcllng 
van tering, het by so pas 'n 
nuwe middel, neomycin, aange
kondig wat glo nog doeltref
fender teen die tuberkulose
kiem aangewend kan word, ver
a! omdat dit, volgens hy beweer, 
mindev: nadelige gevolge vir die 
pasil~nt bet. 

Inmiddels word uit Chicago 
berig dat 'n nuwe mlddel ,.plu
mericln" uit 'n troplcsc blom
plant ontwikkel is wat doel
treffend is vir die bestrydlng 
van verskillende soorte swamme 
sowel as sckere bakteriee waar
onder 'n soort tuberkulose. 

'n Ander middel tem tuber
kulose, viomycin, wat reeds be
sondcr gocie resultate in proef
nemings met muise gelewer het, 
word tans op mense getoets en 
sal na verwag word, binne 
enkele maande op die mark ge
plaas word. Dlt is afkomstig 
ult 'n grondnoorslag in Cuba, 
en kan vir veel meer soorte 
siektcs aangewend word as 
enlge vs.n die ander middels 
van b\erdle aard. 

... DIE o.B." word gedruk deur Pro 
Eccleala Drukkery, Stellenbosch. vtr 
die elenaara en uttgewers: VOORSLAO 
(Edina.) Btperk, Groote Kerkgebou 
703, Poabua Ull, KerkpleiD, K&&p
ata4. 

Spanje Is 
Vooruit 

Weste Jare 
Se Franco 

Nie SI>nnje is uit pas met sy buitelandse beleid nie, 
maar die ander Westerse lande is ver agter Spanjc en sal 
hom nog eers moet inhaal, is die antwoord van gcnl. Franco 
op die druk wat die afgelope jare op hom uitgeoefen is om 
,toegewings" te maak sodat Spanje opgcneem kan word 
in die Westerse verdedigingstelsel. 

In 'n persverklaring bet genl. ,.-------------
Franco ges~ dat Spanje die ves
ting Is van Europa, en dat bier
die vesting soveel sterkcr is 
weens die eenbeid van sy volk 
en sy onwankelbare vasberaden
held om sy geloof, sy vrybeid 
en sy tradisies to verdedig. 
Spanje se buitelandse beleid is 
sy tyd etlike jare vooruit, en 
hy moet tans wag dat die ander 
hom inhaal voordat bulle weer 
gelyk sal wees. 

Hoewel Spanje die Westers!' 
beset van d ie Kommunistie~>e 

gevaar deel, voel b y bnie skt'p
ties teenoor die politielte en 
ma.at sk aplike idees wat <lie 
\Veste wil verdedig. Die Britst> 
Arbeidersparty se droom om 
E uropa as 'n Sosialsitiese Em
pire te verenig met sy boof
kwartier in Londen, beskou 
d ie Spanjaarde gelyk met Sta}jn 
se Komm unisme met hoofkwar
tier in 1\loskou. 

VERLORE POLIS 

SUID·A~'RIKAANSE ONDERLINGE 
LEVE.'IISVERZEKERING GENOOT· 

SCHAP. 
Mulu&l •&ebou, Darllngatra&t, Kaapstad. 

P olls No. 3116899 vir !300 gedateer 
H /8/1938 op die Jewens van en die 
elendom van JACOB WYBRAND HUI· 
I:IAMEN en MARIA MAGARETHA H. 
UUISAMF::-1'. 

Polla No. 351071 vir £200 gedateer 
8.17/1937 en Polls No. 672933 vir £200 
~:edaleer 17/3/1949 op dle !ewe van 
an die elendom van JACOB WYBRAND 
HUISAMJ:::-1'. 

Kennlsgewlng geskied hiermee dat 
bewya van die verlles of vernlettglnc 
van die pollsse aa.n die Genootakap 
gelewer Ia, en enlge persoon wa.t die 
pollsae beslt of op enlge bela.ng dae.rln 
aanapraak maak, moet assebllet dade
Ilk per gereglstreerde pos die Ge.noot
akap da.arva.n meedeel. Indlen geen 
aodantge mededellng onlvang word nle, 
sal ge•ertitlseerde a.tskrl!te va<rl die 
pollsse (wat die enlgste bewya van 
dle konlrakle sal wees) aan die ele
naar ultgereik word. 

T. A. :'lrt' RRt\Y, 
Hoo!bealuurder. 

In naam 
en tradisie 

' n eg 

~~~~~~ Suid-Afrikaanse· 
siga ret 

Bele veilig 

vir 6d. 20 vir 1/· 
SO vir 2/4 

e11 voordelig 

op onbepaalde 
ter1nynaandele 

subsla.ripsie - tUJlldele 
B etaalbaar uit beskikbare tvinste 

Vaste deposito'• tot 3f% 

Spaarrekt>ninge • 2!% 
op daaglikse saldos 

Kom spreek ons by ons naaste kantoor 
of skryf om ons gratis hrosjure wat u 
aile inligting sal verstrek. 

SAAMBOU 
(PERMANENT£) 

BO U V E R EN I GING 
Hoofkalltoor: 

S.U."LA.li-GEBOU WAAL-
STB., KAAPSTAD. 

Ook "': Bellville, Bloem.fOD• 
telA en Pretoria. 

I3ATE OORSKRY 

-==== 
Jrg.9 

m 
die afg 
in verb 
staan ~ 
bet, ee 
verdedi 
bond. 

\Veen 
op die 
\iVes sa 
rike rol 
gingspll 
vastelal 

Een 
vraagst1 
moet \'I 
like pl( 

~ 
Prof. 

(~ 
ell 

Die 
0.8. 
en in 
sy do 
weet • 
!'-kicd~ 
gunis:1 
gecnc 
UU!>iiOII 

beid, 
te str• 
dissiPl 
clke 
volksl 
trou 4 

diens 
self oil 
oefen 
~iell~ 
dun• .. , e e 

w~:r~c~ 
selfopo~ 

~~~he~~ 
van n 
orvaar 
orgnnls• 
of crvn! 
kan cr 
ons gc 
ken he 
<linge 
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