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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nunsblad. 

EERS TOESTEMMING VOORDAT UNIE 
EMPIRE-REPUBLIEK KAN WORD 

'n Interessante verklaring van die heer Gordon-Walker, j moet besluit." 
Britse minister van statebondsbetrekkinge, verlede week in Die idee dat Indie se repu
die Kaap, is dat die Unie van Suid-Afrika nie maar net 'n bliekwording binne die Empire 
Empire-republiek kan word omdat Judie een geword het nie die Unie ook al dadelik 'n ,ver
maar dat dit alieen met die goedkeuring van die ande; hoogde status" gegee het wat 
Statebondslande sal kan geskled. hom n.ou ,v~yer maak as die 

Jrg. 10 Kaapstad, 14 Februarie 1951 Prys Sd. No.ll 

Hy het gese dat dit Suid
Afrika natuurlik vry staan om 
sy regeringsvorm te verander. 
,Wat die posisie van die Unie in 

die Statebond dan sou wees, is 
geen saak waaroor die Britse 
regering sal kan besluit nie. 
Die bele Statebond sou daaroor 

MINISTER TOON ONSIGBARE 
BANDE VAN EMPIRE 

Belangrike uitlatings in verband met die Empire en republikanisme is verlede week in 
Kaapstad deur die hesoekende Britse minister van statebondsbetrekkinge, Patrick Gordon-Walker, 
gedoen- uitlatings wat die Ossewahrandwag se stelling in meer as een opsig onderskryf. 

Repubbeke" JS daarmee op die 
kop geslaan. Die indruk is in 
die jongste tyd by republikeine 
ingehamer dat die Londense 
konferensie van 1949 die Unie 
se vryheidsideaal bevredig bet 
en dat Suid-Afrika daarom nou 
sonder voorbehoud sy gewig in 
die Empire kan werp. Dit was 
ook die strekking van dr. Malan 
se verklaring na sy terugkeer 
uit Londen in die parlement 
waar hy beklemtoon bet dat ons 
,nou" ,onder enige omstandig
hede" ,graag" by die statebond 
wil bly nadat hy daarop gewys 
het dat die Empire 'n ,lewende 
organisme" is wat nou weereens 
getoon het hoe ·hy hom by nuwe 
omstandighede kan aanpas. 

In werklikheid het die Lon
dense verklaring van 1949 Suid-
Afrika se posisie binne die EmOp 'n vraag of die ontwikkelinge van die afgelope jare enige ver- · 

slapping van die statebondsbande veroorsaak het, het hy ontkennend ge
antwoord en daaraan toegevoeg: 

w~rteen hierdie mense 
verlede so geskop het. 

in die 1 pire nie in die minste verander 

,Die betrekkinge met die huidige Suid-Afrikaanse regering is 
bv. net so hartlik as die met enige regering van die verlede. Daar
in sien ek juis die groot waarde van die Statehond, dat Iande kan 
saamwerk, ook al vind daar hinnelandse politieke veranderings 
plaas." 

Logies hierby sluit aan die 
antwoord wat mnr. Gordon
·walker gegee het in verband 
met die vraag oor wat die Brit.se 
houding sou wees indien die 
Unie van Suid-Afrika 'n repu
bliek word. Hy het gese dat 
dit die Unie vry staan om sy 
regeringsvorm te verander en 
daaraan toegevoeg dat daar ver
skillende bande is wat die Em
pire saamhou. 

,So is daar die gemeen
skaplike parlementere stelsel 
en die gemeenskaplike hou
ding teenoor wette en die 
werking van wette.'' 
Eers hierna bet hy op die be

langrikheid van die kroon as 
band gewys. 

,Dit is 'n waardevolle en 
unieke skakel tussen Iande 
wat hulle in staat stet om 
heeltemal soewerein te wees 
en tog intiem saam te. werk." 

,BRITS" OFI'E NIE 

Die Britse minister bet nog 
verder uitgewei oor die nuwe 
soort Empire en op 'n vraag van 
Die Burger se verteenwoordiger 
toegegee dat hy dit verkeerd 
vind om nog te praat van 
,Brit.se" Statebond - hoewel hy 
'n paar weke gelede in Rhodesie 
nog van ,Britse Statebond" ge
praat bet. Hy het dieselfde ar· 
gument aangevoer wat Die 
Burger kort gelede in 'n hoof· 
artikel gebruik het om te be· 
wys dat die Statebond nie meer 
,Brits" is nie omdat die meer
derheid inwoners daarvan nie 
van Britse afkoms is nie. 

Hy bet bygevoeg: 

••••••••••••••••••••••• 
Vryheidsdag 

word gevier op 

24 Februarie 
te 

HARDEKRAALTJ IE 
VOORTREKKERWEG 

BELLVILLE 
Sprekers: 

Dr. F. du T. van Zyl <Kaap
stadse Leier). 
Mnr. J. A. Smith (A.K.G.). 
Mev. dr. J. S. du Toit 
<Kaaplands.e Leidster). 

Braaivleis van 6-8 nm. 
Bring eie bekers vir koffie en 

spitte vir vleisbraai saam. 
Voorgeskrewe program vanaf 

8 nm. 

••••••••••••••••••••••• 

,Daar is natuurlik nog nooit 
enige formele besluit oor die 
benaming geneem nie en in 
somm'ige Iande van die State
bond, soos Au!ltralie, word nog 
by voorkeur van die Britse 
Statebond gepraat. 

,.Persoonlik verkies ek om en
kel die woord Statebond as be
naming te gebruik omdat dit 
korter is, meer juis is, EN Ol\1· 
DAT DIT NIE AANSTOOT 
KAN GEE SOOS DIE BENA· 
~fiNG ,BRITSE STATEBOND' 
NIE.'' 

RING AAN POOT 

Solank die skakels van Britse 
parlementere stelsel en Britse 

kroon gehandhaaf word, wil ons 
toegee, sal <lit Britse Staats
manne betaal om in Suid-Afrika. 
Hewer die WOORDJIE ,Brits" 
weg te laat wa.nneer hulle na. 
die Empire verwys. 'n Voel In 
die hok bet immers nie 'n ring 
aan die been nodig nie! 

Wesenlik bindende bande is 
vee! belangriker as 'n etiket aan 
die handvatsel - veraJ as daar 
gevaar bestaan dat aa.nstoot ge
neem k:an word deur diegene 
wat nie graag 'n Britse ding wil 
he nie, maar darem doodtevrede 
is om 'n ,eie" (Britse) parle
mentere stelsel en 'n ,eie" 
(Brit.'>e) koning te he wat deur 
'n Britse nimister beskryf word 
as die eintlike Britse konneksie 

Vryheidsdag 
Simbool Van 

Toekoms 

Is 
Die 

Prof. D. J. van Rooy, Voorsitter van die Grootraad skryf: 
27 Februarie staan alweer voor die deur. Elke jaar is 

dit die dag wat ons in besonder aan 'n glanspunt van ons 
verlede herinner: die Slag van Amajuba, 27 Februarie 1881. 
Toe bet die Boer die agressor verdryf en sy vryheid herwin. 
Vanjaar sal dit presies sewentig jaar gelede wees wat daar· 
die beslissende gebeurtenis plaasgevind het. 'n Menseleeftyd! 

Wat het in die sewentig jaar 
nie oor die Afrikaanse volk en 
land heengegaan nie? Amajuba 
was helaas slegs tydelik die ein
de van agressie. Op da~ndie 
roemryke tydperk het dae en 
jare van stryd en vernedering 
gevolg; tot in die stof is ons 
neergedruk, telkens weer. Maar 
aan die wekroep van Amajuba 
kon nooit die swye opgele word 
nie. Telkens weer bet dit die 
Afrikaanse volk met nuwe moed 
besiel en het by weer fier sy 
hoof opgehef: ,hom doodkry is 
min." 

Vir die Ossewabra.ndwag is 
Vryheidsdag simbolies van die 
toekoms. Daarvoor is ons bereid 
om ons offers te bring, soos ge
offer is in die verlede. Geluk
kig dat ons offer tans nie uit 
kosbare lewens hoef te bestaan 
nie. Wat van elk gevra word, 
is 'n stoflike bydrae ter bestry
ding van die noodsaaklike uit
gawes om ons organisasie in 
stand te hou. Laat ons indiwi-

dueel en gesamentlik na die 
beste van ons vermoe bydra en 
soos in vorige jare toon dat die 
doe! en strewe van die O.B. 
ons volle ondersteuning geniet 

omdat dit volgens ons mening 
die voort.setting van die edelste 
uit ons verlede is en in diens 
van ons volksideale staan. 

Ons het hier 'n voorbeeld van 
die goeie ou Britse diplomasie 
wat al so geslaag bet dat 'n 
Afrikaanse, nasionale koerant 
kwaad word as die Britse State
bond by sy wese aangedui word 
omda't die gevaar bestaan dat 
die bouding van ,loue en neu
trale" elemente daardeur kan 
,verander in vyandigheid" teen 
die Empire! 

VERSTAANBAAR 

Na hierdie openhartigheid van 
die Brit.se minister en sy be
klemtoning van die waarde van 
die Britse parlementere stelsel 
as Empire-band is dit natuurlik 
heeltemal verstaanbaar waarom 
,die betrekkinge met die huidige 
Suid-Afrikaanse regering net so 
hartlik as die met enige ander 
(anti • republikeinse) regering 
van die verlede" is, en waarom 
Empire-eenheid voortduur, ,ook 
tl vind daar binnelandse poli
tieke veranderings plaas." 

Dit is presies waarteen die 
Ossewabrandwag nog altyd ge
waarsku het toe hy gese het 
dat geen politieke party die 
uitsluitlike draer van die repu
blikeinse 'idea.al kan wees nie 
omdat net sodra by aan bewind 
kom, die Britse stelsel hom ge
noodsaak om die republiek in 
die yskas en - as die bewind 
lank genoeg duur - uiteinde
Iik in die vu1lgoedblik te plaas. 

REGVERDIGING 

Hierdie uitlatings onderstreep 
verder die regverdiging van die 
Ossewabrandwag se openbare 
beywering vir die republiek ten 
spyte van die besware van die 
H.N.P.-leier in 1941 dat die 
Oossewabrandwag op die party 
se terrein beweeg. Dit onder
streep verder die noodsaaklik
heid dat die repulikeinse vaan-

(vervolg in volgende kolom) 

Rassestryd 
Ontketen 

'n Beroep op al die nie-blanke 
rasse om dee! te neem aan 'n 
veldtog van verset indien die re
g.ering aan die Kleurlingstemreg 
torring, is verlede Sondag in 
Kaapstad gedoen deur sprekers 
wat onder meer ingesluit het 
mnr. Sam Kahn, L.V. ('n Jood), 
dr. Y. M. Dadoo ('n Indier) en 
dr J. S. Moroka ('n Bantoe). 

Benewens weerstand teen die 
wegneming van die Kleurlinge 
van blanke kiesersly&te word 
ook 'n positiewe stryd beoog vir 
die uitbreiding van die stemreg 
na aile rasse in die land. 

Een spreker het aangevoer dat 
indien alle nie-blankes saam
staan en staak, die land se ny
werhede lam gele sal kan word. 

nie. lnteendeel, dr. Malan bet 
llaar saam met die ander Em
pire-lande die stelling onderte
ken dat die ,grondslag van 
lidmaatskap" ,van die ander 
Iande van die Statebond" (Dit is, 
Indie uitgesluit) ,nie hierdeur 
(lndie se republiekwording) ver
ander is nie. 

Nou herinner mnr. Gordon
Walker daaraan dat hierdie ver
klaring nie sonder toestemming 
van die ander ondertekenaars 
opgehef kan word nie. 

Galgfoltering 
Duur Langer 

As In Sowjet 
Die Amerikaanse besettings

owerheid het voorverlede week 
21 van die ter dood veroordeelde 
Duit.sers - van wie voorheen 
in Die O.B. berig is dat bulle 
reeds Ianger as 'n jaar op val
trekking van hul vonnis gewag 
bet - losgelaat. Die ander 7 
is nie begenadig nie. Intelligence 
Digest meld dat sommige van 
hierdie Duitsers reeds drie jaar 
lank onder die skaduwee van 
die galg staan en dat twee reeds 
tweekeer die tou om die nek ge
had het waarna hulle weer na 
hul sene terug\eneem is. 

'n Korrespondent van Union 
vestig die aandag op die geval 
van die Hongaarse kaptein Gor
gei wat deur die Bolsjewiste na 
die oorlog t er dood veroordeel 
is en 700 dae lank moes wag op 
sy einde. Intussen is by in 'n 
sel aangehou met uitsig op die 
muur waar voortdurend mense 
tereggestel is. Op sy vraag wan
neer sy beurt kom, bet die wag
te altyd geantwoord: ,Die og
gend wanneer jy nie ontbyt kry 
nie." Toe sy beurt uiteindelik 
aanbreek was hy 'n totale wrak. 
Die korrespondent vra wat die 
verskil is tussen hierdie kommu
nistiese regspleging en die van 
die Geallieerde besettingsower
beid. Indien dit nie ,.'n misdaad 
teen die mensheid" is nie, wat 
is dit dan?' wil by weet. 

(vervolg van vorige kolom) 

del nog verder hoog gehou moet 
word deur die Volksbeweging 
wat buite die bande van die 
Empire se parlementere stelsel 
staan. 

En ten sJotte beklemtoon dit 
die noodsaaklikheid om in re
publikanisme ook 'n grondige 
verandering van regeringstelsel 
te sien, soos die Ossewabrand
wag bepleit, en nie net 'n ver
ander'ing van naam nie • 
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ROOIES BEVEILIG 
Op 'n vraag in die volksraad hoeveel persone kragtens 

die bepalings van die Wet op die Onderdntkking van Kom
munisme, wat verlede jaar aangeneem is, ,genoem" is, bet 
die minister van justisie geantwoord dat nog geen persoon 
,genoem" is nie. Op 'n verdere vraag watter stappe gedoen 
word om die kommunisme te bestry, bet die minister geant
woord dat ,in samewcrking met die spesiale afdeling van 
die Suid-Afrikaanse polisie alle moontlike stappe gedoen 
word deur die beredderaar en gemagtigde beampte wat krag
tens die wet aangestel is.'' Toe sy aandag bepaal is by 
,.kommunistiese invloed in sekere Engelse koerante in die 
Unie," het die minister verwys na een Engelse koerant en 
vcrklaar dat die saak tans kragtens die wet ondersoek word. 

Dat die bestryding van kommunisme nie maar net 'n 
kwessie van wetgewing is nie, bet ons van die begin af be
klemtoon. Ons standpunt was dat dit bowe-al 'n idee-stryd 
is. Die volkcre van die wereld moet geestelik versterk word, 
en die blote feit dat die kommunisme so 'n haat vir die 
Cbristelike godsdiens openbaar, onderskryf die waarde van 
die godsdiens as afweer-wapen teen hierdie bose mag. Maar 
dit is ook noodsaaklik dat daar 'n praktiese toepassing van 
die godsdienstige beginsels moet wees t.en opsigt~ van die 
samelewingsinstellings veral ook op Jlolitieke en ekonomiese 
gebied. Die uitbuiting van die mens deur gewetenlose kapi
taliste en eersugtige politici waarvan ons 'n oorvloed 
in ons eeu het, was die belangrikste faktor wat aanleiding 
gegee bet tot die nuwe geloof van die kommunisme, die 
geloof van die wanhoop. 'n Amerikaanse volksverteenwoor
diger bet onlangs ook gepleit vir die aanbieding van 'n 
,.nuwe geloof, 'n toewyding aan die Goddelike bestemming 
van die mensdom," en kernagtig daaraan toegevoeg: ,So 
far, we have not only been outfought, we have also been 
out-thought." 

\VAT WORD GEDOEN? 

Maar waar ons die bclangrikhcid van die geestelike stryd 
in die verlede beklemtoon bet, bet ons ook die standpunt 
gehandhaaf dat die stryd teen die kommunisme 'n totale 
oorlog is en dus met elke beskikbare wapen gevoer moet 
word · ook met die staatsgesag. In Amerika is in die jong
ste tyd heelwat aandag aan laasgenoemde aspek gegee. Die 
een kommunis na die ander is uit posisies geskop waar bulle 
'n gevaar vir die veiligbeid van die staat kan wees. 

Maar wat is die toestand in ons land ? Die minist.er 
van justisie bet die antwoord gegee. Twee jaar nadat die 
regering die bewind oorgeneem bet, is 'n wet ter bestryding 
van die kommunisme aangeneem. Ons nader r eeds die einde 
van die derde bewindsjaar en die enigste resultaa.t wat ge
wys kan word sover dit die bestryding van kommunisme be
tref, is 'n ver<;ekering dat die een en ander ,ondersock 
word.'' Teen nog geen Kommunis of kommunistiese geskrif 
is opgetree nie. Alles gaan nog net aan soos drie jaar ge
lede, met die enkele, dog belangrike, verskil dat niemand 
meer as 'n kommunis aangewys mag word nie op s traf van 
lasteraksie. 1\lense wat voorbeen hul kommunistiese bors 
uitgestoot het sodat elkeen kon weet waar bulle staan, se 
rooi etiket is nou deu r wetgewing van bulle verwyder sodat 
die publiek bulle nie meer kan uitken nie. Om iemand 'n 
kommunis te noem, stel jou \andag bloot aan 'n vervolging. 

AI wat dus totsover bereik is, is dat die regering die 
kommuniste in ons land 'n kleed van openbare onskend· 
baarheid omgehang bet. Afrckening met kommuniste is nou 
'n prerogatief van die regering en solank die regering dit: 
nie verder bring as 'n ,ondersoek" nie, kom \ an die be
stryding \ an die kommunistiese invloede niks. 

NET PROPAGANDA? 

'n Paar maandc gclede het die minister van arbeid die 
vakbonde gerusgestel met die versekering dat daar geen 
voornemc bestaan om ondersoek in tc stel na kommunistc in 
vakbonde nie, aangesien aile kommuniste aan die regering 
bekend is. \Vat word dan nog ondersoek? Of die wet mis
kien waterdig genoeg is vir optrede? Maar dit is dingc wat 
ondersock moes gewees hct voordat die wetsontwerp inge
dien was. Of moet die publiek tot die gevolgtrekking kom 
dat die wet teen kommunisme eintlik maar net 'n propa
ganda-stuk was net soos republikeinse artikels in party
konstitusies en republikeinse mosics in die parlement, en 
voorstclle vir samewerking tussen partye eintlik maar net 
'n kleurafwysing in die partypolitieke stryd is? 

Maar dit is nie net ten opsigte van kommuniste in stra
tegiese politiekc en ekonomiese posisies waar daar geen 
stappe gedoen word nic. Die Russiese konsulaat word nog 
steeds gebandhaaf - a l het by weens die afwesighcid van 
handel tussen die twee Iande geen ander ampt.elike taak 
as om glasies met regeringsverteenwoordigers te klink op 
die weh·aart \ an die Russiese revolusie nie. 

Waarom word daar deur die regering nie opgetree teen 
die kommunistiese vestings in ons mid de nie? ~loet die 
antwoord mlsklen gesotk word by Brittanje se buitelandse 
beleid wat eerder afstuur op die erkennlng van nog meer 
kommuniste as op die , ·erwydering van die wat daar is ? 

H ol n ie weg n ie L ~=:~~;,;!,~:~~J I ~:"~~;2;!~::~.:;:~;::. ~~: 
Ek bet hlerdle week my eer- toclaatbaar. Een van hierdle Ander gebruikc is dat 'n lid 

ste Hansard-nommer ontvang. halfslyt-erfstukke uit Brittanjc nie 'n andcr een ,oor die vlocr" 
By die deurblaal daarvan val is die gewoonte om by sekere mag aanval in 'n toespraak 
my oog op die vcrrigtingc in gclcenthede 'n hoed in die raad sonder dat hy hom vooraf van 
verband met die verkieslng van tc dra. Mnr. Arthur Barlow is sy voorncme in kcnnis gestel 
'n speaker. Nadat mnr. J. H. die cnigste lid wat hierdie ge- het nic. 
Conradle met meerderhcid van woonte nog handhaaf. Op Hcclwat dinge word wei toe
stemme gekies is, bet die klerk seltere dae sit by met sy hoed gclaat. 'n L'd kan met sy voete 
van die raad hom die vraag op sy kop en niemand kan hom bo-op sy lessenaar hi en Ices uit 
gestel: ,Stel die agb. lid vir gcbled om dlt af tc ha.al nie. 'n bock, maar dit mag nie 'n 
Gordonia hom ter beskikking Maar in Brittanje is 'n hoed koerant wees nit'. Wanner 'n 
van die R:.ad ?" by sekerc geleenthede van de- lid 'n koerant Ices hou hy dit 

Hierop het mnr. Conradie ge- batte nie net 'n toelaatbare tooi-, onder sy lesse~aar op sy sko~t. 
antwoord: ,,Mnr. Hugo, daar sci nie, maar 'n noodsaakllk- Hy kan selfs mdut onderwyl n 
dit die Raad behaag het om my hcid. Sonder 'n hoed is 'n ag- debat aan die gang is of die 
tot so 'n verhewe amp te kies. bare lid dan buitc orde. So saal verlaat en in die krocg of 
is dit vir my 'n voorreg om die hct daar 'n pa.ar jaar gelede 'n teekamcr gaan sit en klets on
amp te aanvaar. Ek Is onder lagweltkendc voorval plaasge-~ derwyl icmand hom , oor die 
die diepe beset van die verant- vind toe 'n lid opspring om 'n vloer kasty" oor dinge wat hy 
woordelikheid wat op my rus. voorstcl te doen. Hy het egter gese of gedoen het. 

Strenge T oesig oor 
Pu.bliek 

My voorsteller en sekondant geen hoed op sy kop gehad nle, 
wil ek hartllk bedank vir hul en die ander lede hct in •n koor 
ondersteuning en ook al die van ,Orde! Ordc!" uitgebrcck. 
agb. lede wat die voorstel on- Die lid het haastig na 'n koe
dersteun het. Ek hoop dat ek rant gegryp en dit oor sy kop 
die waardigheid van die stoel gehou en toe weer met sy voor- Maar vir die publiek wnt die 
sal hoog hou soos in die ver- stel begin. Maar die speaker verrigtinge vanaf die galery be
lede gedoen Is deur my voor- het hom buite orde gereel om- trag, is die reNs strenger. Hulle 
gangers. Ek onderwerp my aan dat 'n koerant nle 'n hoed Is mag nie lees, skryf of dut nie. 
die wil van die Raad." nie. Haastig het iemand hom Hulle mag ook nie hul voete op 

Hlerdie tocsprakie kllnk heel- 'n swart dotjie aangegee, maar die reelings plaas of bo-oor na 
temal pasllk en stem ooreen teen die tyd dat dit sy kop onder Iocr nie, geen werkies 
met wat enige pasverkose bereik het, het die speaker soos brei met hul hande doen 
voorsitter sou se. Maar dit is reeds iemand anders aan die nie, nie met mekaar fluister nie 
juis dit wat my getref het. Dit d woor gestel. - selfs al dreun die onderlinge 
is een van die weinlge a fwy- I dl 1 n e ou Kaapse par ement is gesclskappe van ,agbare lede" 
kings wat daar be1>taan tussen hierdie gebruik nougesct ge- met mekaar daaronder so hard ons parlement en di~ van Brit- d 
tanje op wie se model ons pa r- han haaf, en dlt is nogal 'n dat die woorde van die spreker 
lement gesk oei is. In Brittanjc moe~like saak, want 'n lid moet onhoorbaar is . Gcen klekie mag 
is 'n paar jaar gelede ook 'n presles weet wanneer hy sy I geneem word van die raad om 
nuwe speaker gekies. Hoewel h?ed mo~t ,kan en nie mag dra as aandenking saamgeneem te 
hy seker net so In sy noppies me. So IS n lid, R. M. Bowker, word nie. Trouens dlt Is streng 
was as mnr. Conradle oor die eenmaal tot orde geroep omd~t verbode dat enige' portret van 
,verhewe amp" waartoe hy ver- hy met sy hoed op sy kop die die raad in sitting gem•em mag 
kies is, het die Britse parlemen- raa~snal wou verl~t. Solank word. Na die verkiesing van 
t "' t d' . h .1 hy m sY bank ges1t het, was 1948 . d 1 , f t d' 
.,re ra 1s1e van om gee s om dit in orde om 'n hoed op die 1~ aar we n o o van 1e 

vrese en bewing te openbaar kop te he, maar die oomblik v?lled1ge volksraad gcneem :
in plaas van dankbaarhcld. toe by begin uit"'tap, was dit d1~ twe~de seder~ 191?. Maar In 
Waar mnr. Conradie hom ,on- teen tlie prmledure. Die spea- Br~ttanJe word d1e reel so Streng 
derwerp het aan die wil van die ker het hom gemaan: ,Geen gcha~dhaaf dat toe d.aar kort 
Raad", het die Britse speaker agbare lid mag oor die vloer na d1e oorlog b~sluit 1s om as 
stelling lngeneem agter sy vuis- van die huis stap met !!Y hoed dec! van d e Du1t::~e ,opvoeding 
te om sy ,onwll" te openbaar. op sy kop nie. in die df'mokrasie'' 'n rolprcnt 
Die twec lede wat hom na die Mnr. Barlow is goed bewus van die pnrlement tc maak om 
stoel moes bcgelel, mocs cers van hierdie voorskrif. Wanncer In Duitsland vertoon te word, 
'n skyngeveg aanknoop waarin hy op sekere dae van die sitting dit nie kon gebeur het nic. 
hulle hom ,oorrompel" en na dit sy plig ag om die waardig- Daar is niks '''at die Britte 
die stoel ,gesleep" het. held van die raad te verhoog met sovccl toewyding en stipte-

Die gebruik stam uit die dae met sy hoed op sy kop, sal hy likheid bcwaar as hul parlcmen
van stryd tussen die konlng en sy donkerbruin hoed in sy hand tere instclling nic. Die rcde 
die parlement, toe dit nle so dra totdat hy sy sitplek bereik. daarvoor le nie net opgeslult In 
aangenaam en selfs velllg was Eers dan plak hy dit op sy kop. die Brit.'!c konserwatisme nie. 
vir die speaker om die beslulte 
van die raad aan die koning J Die Britte is vandag terdee be-are se Studie wus a d' b Ia "' ikh 'd te gaan meedecl nie. Niemand v 11 te e n.,r Cl van 
was dus bale gewillig om as Omdat die parlement oor so- die parlt'ment as Empire-band. 
speaker op te tree nie. Vandag, vee! Britse eeue strck waarin Hierdie eender<,e manier Yan 
waar die enigste gevaar vir 'n elke voorvallctjie of tekortko- doen ten opsigte van 'n land se 
speaker - naamlik dat hy by ming met jaloerse ywer bewaar belangrik~;te t unksie - '-Y re
'n volgende verkiesing sy setel is as .,tradlsie", het daar so 'n ger ing - is 'n kosbare staalband 
kan verloor - nie eens in Brit- ophoping van ,moet.'l en moe- n·at die Empire .. aambind, en 
tanjc bestaan nie omdat die nics" plaasgevind dat slegs hierd ~f' feit is rt'eds mt't.'rmale 
speaker gewoonlik onbestrede cnkele parlcmentari(lrs na jare- deur Britse stao.tsmanne erken 
verkies word, word hlerdie lange ondervinding al die punte en twee ja.ar gelede oolc deur 
toneclspel nog van 'n nuwc van prosedure onder die knie ons eer.,te mini.,ter wat gewys 
speaker verwag. kry. Ek het byvoorbeeld vcr- bet op die bel:mgrikhe td vir 

Jl olg Britse Tradisie 
Ons parlementere prosedure 

is vol van hierdie soort ,Britse 
tradisie" en dit veroorsaak nog
al 'n hele bocl beslommcrnis en 
vertraging. Een van hierdie 
Britse oorlcweringe is die pro
sedure om ,In komitee te gaan." 
Vandag is dit 'n voorgeskrewc 
,stadium" vir aile wetsont
werpe, maar die oorsprong bier
van le in die dae toe die Brit
se parlement nog maar advi
scrend by die koning was. Dlt 
was dan die speaker se taak 
om aan die koning te gaan ver
tel wat in die laerhuis plaasge
vind het. Wannecr icmand be
vrees was dat die speaker die 
dlnge nie in die be<Jte voue sou 
le nie, hct hy voorgestel dat 
.,Mnr. die Speaker nou d ie stoel 
verlaat" en dan het bulle 
iemand uit hul eic gelederc as 
voorsittcr gekies en in afweslg
heid van die speaker beraad
slaag. 

Hoed op die Kop 
Enkele gebruike is by ons nie 

meer verpligtend nie, maar wei 

lede jaar die Laan opgestap en Empire-eenheid dut Indie die 
by 'n groepie parlementslcde Britso pa rlementere stel el van 
verbygegaan. Die cen was druk reger ing behou bet. 
besig om nan die ander - 'n 
lid wat toe al drlc sittings by-
gcwoon hct - te verduidclik 
wat die prosedurc in 'n sekcre 
stadium was en waarom sckcre 
dinge op 'n bepaaldc wysc die 
aand gedoen is. Dlt spreek dus 
vanself dat nuwe lede tot groot 

Ongevalle 
Korea 

In 

vermaak van die oueres gedu
rig oor die tou trap. Dan 
dreun dit in die raad van: 

Teen d ie einde van verledo 
week bet die Suid-Atriknanse 
lugeskader wat in Korea veg 

,Orde! Orde!". So het 'n nuwe reeds twee ongevalle gely. Lt. 
lid groot opskudding veroor- W. E. St. E. Wilson, 'n vyf-en
saak toe hy 'n paar weke ge-
l d I d . 'dd 1 t twintig-jarige getroude, het in e e n IC m1 e van sy oe- d 'e see geval toe hy uit 'n bespraak oorgeslaan het in Engels 
- dit Is 'n voorreg wat net 'n skadigde vliegtuig gespring het, 
minister beskorc is. Op goedige terwyl twee.de-lt. D. R. Leah 
wyse het •n andcr lid hom ge- (23) na vermoed word, vcrongc
troos met die versekcring ,dat luk hct toe sy vliegtuig tydens 
hy soos ba~c ander in hlerdie 'n aanval op Kommuniste necr
raad die reels sal aanleer deur gestort hct. 
hullc te oortree." Die Amerikaanse ongevallelys 

Dit Is ook verbode om 'n aan- staan reeds op 47,500 - met on
haling uit 'n koerant te maak geveer een gesneuwelde uit elke 
wat betrekking het op wetge- ses. Volgens skatting tel die 
wing van daardie sitting. 'n kommuniste se ongevalle 525,000. 
Lid kan wei s~ dat 'n .. agbare j Byna 140,000 is krygsgevange. 
lid in die pers deurgeloop het", nes; die res is dood of gewond. 

r 

PRE 
AR 

In Au 
tini~, die 
Argentinic: 
hoewel dit 
het wat ei~ 
van ' n Suij 
m c("n he. 

ONAt'l 

ARBEIDS( 

Die eerste w 
beklemtoon hG 
wind nie die a 
beheer nie. ll 
onafhanklik t~ 
in die handha 
beleld en bt'la 
die noodsaak 
tussen die reg 
ganiseerde ar~ 
hcersing nle. 

Keer op ke4 
oorwoe rede v 
Ieier blyk dlt 
die groot orga 
sindikate - va 
eie voete wil 
slndikaat met 
verantwoordeli 
lede. Hlerdie 
heidsgevocl m 
arbeider se br 
maar ook sy 
standelikc wei 

STAAT 
SINI 

Om in staat 
die groot take 
hul !cdc te o~ 
die staat nan t 
In die vorm v 
aktiewe mede 
groot kooper 
mings wat gest 
uit eie skole, 
apteke, eie ho~ 
heidsdienste m 

Hy moedig ~ 
aan om die di 
dernecm en on 
so nie moet d 
streeks doen. 
dcr wcnslik. 

BEHALWl 
STi 

Gcnl. Per6n 
die geldelike 
staatswee aan ~ 
sindikate versk 
sindikate ook 
bevoorregte sta 
gewing verkry 
gewone hofbcv 
die persele van 
dersorganisasle 
nie. Hullc h 
regtc en privih 
'n sterk pos is h 

PaJ 

' Van tyd 
,~oJk deur peri 
dat die een o~ 
die Britse reg 

Nog elkc ke~ 
ring so naelsk 
red met 'n ll 

wissel tussen se 
spanning hct v 
weer geheers 
mosie van sens 
teen die regeri 
om die stnalbec 
seer. Bcrigte ' 
gevaar gewys ' 
nederlaag vir 
die. partye se 
kiesing is ree< 
opgewecg. Uit 
lede Donderdaj 
regering 'n oor 
stemme behaal 
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r.LUJD' Ym ~MD"'SZ&aDJI: ADVE&'TIOIUD: 
............ ....... , ewtap: 

(Verlow1Dc. buwellk, ceboorte. atwtcen.t. 111 mu.ortam. &eluli:WCIIY 
ene.) ld. per woord; mtnlJDum :1/8 per plulnc. Vooruttbel&alb.u. 1/fr 
berballn&l 211 p1t. at1la1. 

BaadelaacherteaaJM: 
Euete piUIDt~: . . 24. per woor4. VIr berballnc• 2:1 pat. atalllc. 

.. .....,_. .. .,UJe O.B." c ..... ~ weeldlbl : 12fl per ja&r or 11a per 

BELOFTE 
GEHOU 

NIE 
NIE 

a maan4e. VooruttMtaa.Jba&r. ltuur a<lnrteoatqeld, t>eatelllnp, en IDtuenc&ld 
• voo~o (JI:DU.> BP&., P .. llat tut, ._1&4. ,Ceeil Rhode .. \\as 'n \ 'rie nd • l va n die pionie r "'. T oe hy \ 'ir 

TE KOOP GEVRA GRYSHARE ons aangemoedig he t o m na 
8tuur at u t•al Koptt (enlge 0&\'<UAar:, air :rm~. ou voc.rlr.OJZUI, Rhodeo;li,> t e ko m, h et h y ons 

vorm) aan I. M. Prtnaloo, l'retnrta onnodt.:. Oortut« u nlf deur O&l • beloof d a t on!'t ta.al- en kul-
Noorcl 8\Mie. Ona bet$41 64. per lb. HA 'K\\O:OO DEB die Jonpte kGDa· • 
op u •tule onmtcllhlllk na. nntnnp. m&llse wereldwonder, ba&r en kopvel tuurregte vtr a lty d be houe 
____________ :z_•I_1_16_B voedtnpmlddel te cebrutk, akadtlooa, !.OU bly. Tot op !.Y !,te rfdag 
~ kleuretntvry. :>!- per oottel, celd met 

beatelltn;.-~cen-mJdd~a. PoabUI h et hy s y w oord ge-.tand ge-
TE KOOP 

3,0M Practlle OPrect"'• l " art ADI• 
~ cewaari>Orccle lr.ulkec~~, be· 
llklltbur weeklilu. Eerate kiU IP'OQl• 
maak vermoe.. 1.8/ 10/ - per bonclud. 
NASIO!\'ALE bROEIEBY, Poebu1 
11111, BIOHllfooteln. 31/1/178 

Voortrekkerklapak (No. 4 ) ce.klk 
Yfr t ... celeentbede. Pu pereoon nn 
11 voe\ 8 dm., UO or redellke aanbod. 
Skryr aan - .,Werklooe" , l'oobua 
lUI, &aapala4. T.K. 

DllltM MerCDo-ramm~tJlu llltTerkoop, 
Piau beatelllnp vlr November·nfle
werlnp om teleuratelllng te voorkom. 
Oeteel van opre~cetaelde E .. enburc· 
n.den. c. •a 'l'olt, .lala.utaslfo. 

31/1/'TB 

PLANNE 01\1 GELD TE 1\IAAK 
IJI Plalme om cdd ta maak. Toon 

boe u maltllk tn u VfJ'' tyd geld kau 
verclltn. Oetrank~e koevert be
lOt'S crMJa ~~~~- Bkryf &an:
Poeb\11 16, O.B., Robtnaon. TVI. 

17/ l / 0 

RADIO 
LOVW EN LOUW, clle Buoemdt 

Jtadlo·ID&ellleUfl, 8\ulewec, PAROW, 
verk.oop en IMntal Jtadlo'a en l:ltlr.trtue 
..-e~~e. Oereclatreerde Elelllrlaltetta· 
aaa-erL FooD t ·USII 

4.272, Jobanneaburc. D/1/8/t U doen . 

Aatl~"n a.etostel crnbal'e en burd 
tnt natuurllke kleur. 0ee.n kleurator. 
ve.....,.du akllfert, !&at bare croeJ, ena. 
GewaarbOrc ot &elcl teruc. 11/8 Per 
bottel, PQIYl')'. Kontant met beatelllnc. 
Die Boerenou, Poebu '7111!9, l ohanne•· 
burc. E H /8/110 

MEDisl~"E 
GE'iONDKEID Ia u recmatlge erta 

nl.o, oortutc u 1elt deur on• behande· 
liDSI te Kebrulk en u k waal le onl· 
wortt l, 1kryt, tuUgtiDI cratl.o, Boerfo
~-nllddela, Poebua ~. Job&ntlu· 
burc. B/1/8/tV 

DuJMonde 1a reed• vau blllle kwalf 
" ' '7· Talle VIDd daacllka bMt. 
Waarom 1al u I&DI::er ly. Blr.l')'f clacltllk, 
raadpleetc Die Uoerevroo , BUI 711511. 
Jobannuburg. (Nr. 3) 1/8/t8 

In die• eerste kool '' aan a n 
eerw. I ,.• Roux d it• hoof was, he t 
Afr ikann,. en Engel., op gel)·ke 
\'Oet gt•'<taan. Dit k un runpf'r 
ve rgt-lyk word met ' ' a t v·andatc 
' n d ubllt'lml'd ium-skool genol'm 
word. ~Inn~rrikste ~~tte r, wa 
dat d•t• nmpte like k t'nni gewinkll 
in dit1 r t'Kt'ringsgeboul' van l\lt•l· 
<;ettt'r dt>urgaan .. twc•c•t ulig W l\!1. 

Elke kenni'<Jtl'\\ ing b~t in E ngel!! 
.. owr l u" Afrlk aan \t>nokyn. ,\ ~; 

Rhode.. n ie !lO gou gC>;,.terf ht't 
nie, "OU dit ba ie bet c- r met til l' 
Afrikane-rs geKaan het," ht•t 
mnr. Andrit'li Kok , wut in 189t 
m et d•c 1\lurtin -trt>k na. Rbodc

VA.'\"'S COXCRETE PRODUCIS .,ie ~eguan bet , aan 'n "ertt't>n· 
(ED)IS.) BEPERK woordigl'r \un Die \'olk<>genoot 

Dtrektfure: \'e rklaur . 
P. W. J. van Heerden. 
P . o. van Heerden. 

Potlltetantra&t 2M. 
b/1' Pretor!UMt:raat, 

PRETOJUA. 
TE!tLS (vloer en muur - vtrtkll· 

lencle tlpe), KOXBUI80PWASBAKKlll, 
(vlekiOia 1taa.l en Terrano), SEPTI E· 
SE EENBEDE - W.C. STELLE, 
BADDE!'IS EN HANDEWASBAKKJ:, 
VERF- EN 8TAALVE!'I8TERB, LOOD
GIETERS BENODIODUEDE, ENS. 

8/ll/TK 

MEUBEI.B 
~IEU8£LI!.- Bater meubela taeu 

onllker pry1e Babawaent1lee, ll<>Ot• 
karreUiea, drlewlele, llnoteums, tapyte 
ena. , ooJt &ltyd ID Yoorraad. ~D 
l{ataiOJN&. M~lcl waartn u btlanptel 
-Vtssr:B-~IEUBEL8, L&nptra&t 17t, 
Kaap1tad. 3/12/ll 

VERVOERDIENS 
Glget116n6 konMceerk • 
v~ t.'a" ~., t r H ' " 

wrbfftdf"g tnet 
J. A. STRAUSS 

1\'A HHODEs ~·~ DOOD 

,.Na Rhodes se dood," bet mnr . 
Kok vcrvolg, ,.bet dll nie mccr 
so goed gegaan nie. Kennls· 
gewmgs van die regerln.g het nle 
meer in Afrikaans vcr11kyn nie 
en op .skool is slegs een uur per 
week vir die onderr ig in Afr i· 
kaans toegelaat. Dit bet daarop 
ultgeloop dnt die ACr lkaansaprc· 
kendcndes vir die cerste keer In 
' n gcsktl met die regering gc
raak het. In 1910 het 'n deputa
sie na Salisbury gt·gao.n om te 
vra vir mt•<'r Afrikaans op skool. 
Die uitslag was nle bcvredlgend 
nie. Dte cnlgste tocgewing was 
dat Afrikaans as skoolvak ge
neem kan word." 

Rhodes sc beloftt• Is indertyd 
vertolk as 'n versekering dat 
bulle v1r altyd sal kan Afrika· 
""rs bly sonder die verwyt dat 
bulle nlc goeie Rhodesif.rs is nie, 
het mnr. Kok b<'l<icmtoon. 

Teken op DIE. 0.8.! • 

'" 

Kapt. Slegtkamp 
Onder Vierkleu r 

Begrawe 
l\liddelburg : 

H onllerd-e n-sew e motorkarre is gete l, e n na ..,ka tting 
was ha..,.,en 500 en 600 mense v·an h einde en \er t eenwoordig 
to e onder bly k e van geweldig e bela ngste lling die s to flike 
oorskot van kapt. H . }'. Slegtka mp (hoofgen e raal) OJ) Sater
dag, 3 I<'e bruarie, \&nuit die Jlied. H e n :. of G e ref. K e rk t e r 
aarde be.,t e l b . 

Se~ Brandwagte het as dra era 
opgetref· en die kis, wat deur 
die O.B.-vlng bedek was, gedra 
t• •t in die voorportnal van die 
kerk. Hier het ses Voortrekker
tjies in uniform by die kis op 
wag gcstann gedurende die 
diens wat deur ds. W. H. Bar
nard waargeneem Is na aanlel· 
ding van Psalm 90 vers 10. 

Ds. Barnard bet gewys wattcr 
groot volksman en held d ie Afrl
kanervolk in Henri Slegtkam p 
verloor het. Sy !ewe was vol 
selecnthede wat hy voordell& 
benut het in belang van sy volk, 
het die dominee geso, en danr · 
aan toegevo<'g dat die dood van 
Henri Slegtkamp 'n boodskap 
inhou vir die S.A. Volk, want 
ook ons lewe, tyd en geleent
heid gaan onherroepellk verby. 

\'l liRPELETOl'\' 

By die aankoms van die stoct 
by die begraafplaas het 'n vuur
P<'leton van 6 lede van die O.B.· 
Wag in uniform die lykwa inge
wag, en vandaar Is die kls deur 
ses Bocredogters in uniform tot 
by die graC gedra, waar d:e ses 
vorige drlll•rs weer oorgencem 
het. 

Hier het ds. W. Lubbc die be
grafnisredc waargenet:m en 
onder die sing van ,.Rus my 
Siel" is die kis atadig In d ie 

rraf laat sak terwyl die Boere
dogters en die O.B.-Wag plegtig 
salueer, e n ds. Lubbe die vlag 
vashou sodat die kis stndig van 
onder die vlag afsak. Toe die 
ki.s op die bodcm rus het die 
dracrs plegtig vir laas gesalueer. 

Hlerna het genl. C. Ncethling 
namens die Oud·stryders en na
mens die Ossewabrandwag-kom
mando van \Vaterbcrg 'n kort 
maar beslelende rede gelcwcr. 
Hy het o.a. ds. Barnard se woor
de aangehanl, nl. dat die lewe 
'n afloswedstryd is, en daarop 
aan dr. Hendrlk Slegtkamp, jnr., 
die hoop uitrespreek dat hy die 
vaandel van ay oorlcde vader 
sal oorneem en verdcr sal dro.. 

S old-Afrika is vandag 'n K on inkryk onder 'n Britse kouing: 
DIE O.B. veg vir 'n R t>publil'k onder 'n Afr ikaan11e President. BY WAS 'N MAN 

Die K.G., dr. Van Rcnsburg, 
bet 'n kort en inspircrende redc 
gelewer oor die lewe en strewe 
van generaal Slegtkamp, en sy 
bctekenis vir die O.B. en vir die 
Afrikanervolk. Sy strcwc was 
'n vrye republlek, en sy besorgd
hrld was sy Volk, het K.G. ge
se, nadat hy daarop ge'II.'YS het 
da t genl. Slc-gtkamp noolt, nooit 
teruggedcins bet vir wat van 
hom verlang was terwille van 
die O.B. en terwille van s y Volk 
11e toekoms nle. Sy vriendr was 
die Dood en die Gevaar, <'n vir 
gecneen van hierdie twce het 
hy teruggedcins nie, het die 
K.G. gese, en hy lewe voort en 
dlr Afrikancrvolk sal sy ttwkoms 
bou op Slcgtkamp en sy gM!kie
denis. ,.Ko.ptein Slegtknmp se 
laastc versoek was vir 'n O.B.
bcgrafnls en dat hy onder die 
Republikeinse vlag begrawe 
moet word, en ck is dankbaar 
om te kan se ons het sy wens 
nagekom so gocd ons onder hui
dlge omstandlghede kon," bet 
K.G. ten slotte gese. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Pari) tclst>l wat die volk verdeel en veg vir die 
Partylose E enheidstaat. 

KAPT. JU~~RI S I,EGTKAMP, D.T.D. 

Prof. D . J . van R oo y, , ·oorsittc r van <lit• Grootraa<l skryf: e Verwer p vcrteenwoordiglng deur lmncllangerll van politit>ke 
pa r tye en veg vir regering deur v·r)'e \ 'Olk!o\'t'rll'enwoordirers 
en deskundire berOt'ps,·erteenwoordlgcrs. 

On., het ho m ~eken a-. genl. S l('gtkamp. H y wa s ' n 

.. kak('l m et die ro('mry ke 'c•rl('de. D a t h y s o ' n \ ·urig e 
e Verwerp die Kapltalism e en veg vir 'n Af rika ner-v·olk!l• onde r..teune r va n d ie Q.,.,enab randwag w a ..,, he t ODS ve rs terk 

ekonomil'. in die oortuiging da.t die o.n. die voorts etting \ ·an die vry-

• Verwer p die politiekc, mantskapllke I' D ekonomiesc int t>gra!oie heid ... tre w e \an die verlede i..,. Imme r ... , die held van S pioen-
van die nle-blanke en V<'g vir t e rritoriale apa rtbl'ld. ko p h et h om in 00.., bcweging t ubgevoel en dit wa~ \ ir on., 

DIE O.B. wll 'n vrye, ccnsgesinde, en wel\•arende S.A. bou. genoeg. 

DIE O.B. sc ldcaal Is ook u ldcaal. Help om dit tc verwesenllk. 

I ntekenvorm 
a3seblief my naam op a3 intekenaar 

O.B." tot ek u in kennb stel om toesending te staak. 

Hierby ingesluit vind u die bed rag van ................... .. 

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

NAAM ....................................... ............ ....... .... .. 
(Naam en Adres In :Fllokletters) 

POBADREB ........ .. ................... .......................... .. 

........... ............................................... 

................... ....................................... 

Tussen Henri Slegtkamp <'n 
Hans van Rensburg het 'n sterk 
band van wederkerige hoog,skat
ting en gen~nthcld bestaan. 
Hullc kon mekaar verstaan en 
waardecr as manne van die 
daad, met dlesclfde ldeaal. 

As Grootraadslid was gent. 
Slegtkamp altyd op sy pos. Hoc
wei hy seldc- in die vcrgaderln& 
sy stem laat boor hl't, was ons 
steeds bcwus van sy teenwoor
digheld en y;ns selfs sy stilswye 
nie sonder betekents nie. Want 
Slegtkamp kon sy woord doen 
as dit moes, en dan het hy vir 
ni<'mand teruggedelns nie. H oc 
jammer was ek om te vernecm 
dat hy weens krankheld nie die 
Blocmfontelnse laertl'('k sou kon 
bywoon nie. In dnardie laaste 
brief van hom ann my het hy 
nogmaals sy gehegtheid aan die 
O.B. en die K.G. bcklemtoon. 

van die lacr het hy persoonlik 
belanggestel. En as die vertel· 
uurtjie nanbr('(!k, skaar die jong
spul hulle om hom om met in · 
gespanne aandag te !ulster na 
die baasver teller . Dit was vi r 
hom n ie nodlg om to verdig or 
om ander na te praat n le. Nee, 
eie lewenservaring was 'n onult
putllke bron. Slegtkamp het jou 
die worstelende Boer laat sien; 
die Boercvrou In haar nood en 
dappcrc verweer; hy hct die ge
wctcnlose vyand aan jou voor
gehou wat oor mag en middelc 
beskik het. Hy kon sowel van 
oorwinning as van neerlaag ver
tel. En as hy aanhaal van 'n 
Danie Theron of 'n Jack Hln· 
don, dan het sy stem verteder 
en 'n traan In sy oor geblink -
die onversaagde kamerade, lank 
reeds hcengegaan, hy alleen oor
gebly, oud, arm . •• So voel ons 
dan oor hom, maar b y leer terug 
in die verlede. Dan, plotseling, 
daag hy ons almal uit om Ma
juba te bestyg en rewoonlik was 

H ierno. Is drie sarsies <lt•ur die 
vuurpeleton afgevuur oor die 
ope graf. 

Die draers het bestaan uit: 
dr. H . F. Slegtkamp, s<'un van 
die gencraal, oud-veldkornet 
Paul Engelbrecht, oud-kom
mandant C. M. Smith, veldk. J. 
Strachan. komdt. P. Kilian en 
Brandwag B. Gerritsen. By die 
graf het oud-kommandnnt J. S. 
Heyl van oud·kommdt. Smith 
oorgenccm. 

Die O.B.-Wag en Boeredog
ters was van Pretoria afkomstig. 

Offisiere en Brandwagte van 
verafgelee plekke in Transvaal 
is opgemerk onder wle benewens 
genl. Buys (van Hoo!kwartier 
F>. genl. Opperman van Dalmas, 
kommdt. Frlkkie de Wit en 
waggeneranl Awie de Wit van 
Belfast en andere van Barber
ton, ~elspruit, Lydenburg, 
Bethal, Watcrberg en ander 
plekke. 

Die lecue-aandeel van d ie 
plaaslike orranisasle van die bc
grafnis wat so vlot verloop het, 
Is gedra deur hoo!kommandant 
H . C. Luitlngh, van Middelburg
kommando, en sy eggenote wat 
ook alles In hullc vcrmoll ge· 
docn bet om die oorledene tot 
die laaste toe by te stnan. 

Ons opregte deelneming en ············· ······················ ······· B andtekening. 

Dit Is egter veral as kinder
vriend wat ek hom hier In ge
do.gtenis wit bring. Hy was die 
Boerejeug se cerate en enlgste 
e re-lid. Ons Boereseuns- en 
-dogtcrs van 'n ses, sewe jaar 
gelede wat die Majubalaers by
gewoon bet, sl11 met 'n .wcemoe
digc gc•noee terurdlnk ann sy 
aanwcslgpcid daar. I n elke lid 

hy eerste bo! 
Nou hct ook by heen.gegaan. mecgevocl gaan uit na die agter-

Aan die nagedagtenls van ons blywende wcduwee, banr seun 
ere-lid, rent. H enri Slegtkamp, ~n skoondogter en ander !ami
b r ing die Boerejeug eerbledige, , llebet rekklnre asook ann d~e 
diepgevoclde h u lde. H y was 'n oor ledene sc ou sustcr <'n famt-

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/ 8 per halfjaar . 

m.nn ! Jlelede in Holland.-(Korr.J 
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Stedelik.e Arbeiders (2) 

MENSLIKE EROSIE OP 
GROOT SKAAL 

Die grootste stimulus in die lewe van enige reggeaarde man is die v~r
sorging en instandhouding van sy gesin. 'n Gesonder huweliksinstelling as 
die tradisionele Bantoe-instelling kan 'n mens jon nouliks bedink. Die 
familie van die man en die familie van die vrou het wedersyds daartoe by· 
gedra om oor die ,lobolopand" die wakende oog te hou. Egskeiding in 
die Bantoesamelewing was altyd 'n hoe seldsaamheid. Vandag beers daar 
onder die Bantoe veral in die stedelike gebiede 'n sorgwekkende mate van 
huwelikslosheid en huweliksloosheid. Navorsers het bevind dat in 'n lokasie 
met goeie behuising 58 persent van die vroue in 'n buite·egtelike staat 
verkeer tnet een of meer mans. 

Hierdie treurige toestand het 
ten gevolg dat die stedelike na
turelle-man se verantwoorde
likheidsbesef vernietig word om. 
dat hy die verantwoordelikheid 
vir die versorging van 'n gesin 
nie mcer op sy skouers dra nie 
en· nie meer wil dra nie. Sy 
spoorslag vir inspanning ver
dwyn, .sY eergevoel kwyn, die 
trotse vaderlike gevoel onder
vind hy nie meer nie en bowe
al word by 'n eensame mens wat 
nie 'n gevoel van warmte on
dervind na die lang dagtaak nie. 

Wat die vrou betref, verloor 
sy haar fynste gevoelens en sy 
word 'n fatsoenlike prostituut 
wat haar gevoelens as vrou 
moet verkoop aan 'n tydelike en 
gelcentheids-broodwinner vir die 
gesin. Is dit dan bevreemdend 
dat bale van hierdie vroue sko
kiaan-koninginne word en bor
deelhouers waar menige jong 
naturelle-meisie haar moet on
derwerp aan die skrikbewind 
van die Tsotsis en ander wellus
tinge? 

SIWUTROEPE VAN MISDAAD 

En nou die ernstigste gevolg. 
Wat word van die Naturelle
kinders uit h ierdie verhoudings 
gebore? Hulle ken nooit d!e 
vaderlike tug nie, hulle onder
vind nooit die warm gevoel van 
'n liefderike moeder nie. AI wat 
hulle sien en ondervind is die 
koue en vuil dinge van die !ewe. 
Wat help dit om hulle na skole 
te stuur? 'n Mens kan tog net 
onderwys gee aan mense wat 'n 
mate van opvoeding bet. Wat 
word van hierdie ongebonde 
jeug? Hulle is die skoktroepe 
van <lie misdaadbendes want 
hul Ieuse is drank, dagga en 
,dice.'' 

'n Verkeerde begrip van be
skawing bet daartoe a.anleiding 
gegee dat geestelike werkers die 
fonda.mente waarop die Bantoe
huwelik berus as barbaars be
stempel het. Dit was die eerste 
aanslag en die proses van ver
stedeliking het die vernietiging 
van hierdie skone instelling ver
der gevoer. 

HUWELIK 

' Ons wil dit ernstig onder u 
aandag bring dat die verval 
van die Bantoe-huwelik seker 
die belangrikste probleem Is 
waaraan die stedelike naturelle
arbeider onderhewig is. Daar
om is dit so noodsaaklik dat 
voorligtings- en opheffingswerk 
hier so broodnodig is en dat die 
,.lobolo-huwellk" in aile opBigte 
dieselfde erkenning wetlik sal 
geniet as 'n siviele of kerklike 
huwelik selfs al gaan dit met 
poligamie gepaard. Dit is prak-

Sabra-Lesing 
Deur 

C. W. Prinsloo. 

ties gebiedend dat aile vorme 
van huwelike wat vanda.g on
der stedellke naturelle bestaan, 
geregistreer moet word en die 
ontbinding nie sommer los kan 
plaasvind as wat vandag die ge
val is nie. !ewers moet halt 
geroep word en hier is die mees 
noodsaaklike terrein waarop wal 
moet gegooi word teen die pro
ses van ma.atskaplike ontbin
ding. AI die ander lofwaardige 
pogings kom maar neer op lap
werk as die stedelike Bantoe
gesin nie in stand gehou word 
nie. 

GROEPERING 

In die verlede en hui
dig word nog naturell~ on
geag hul etnlese verband, 
kruis en dwars oor die 
land geneem om arbeid te ver
ri.g. In dieselfde kampong of in 
dieselfde lokasie v'ind ons enke
linge en groepies van aile stam
me in Suid-Afrika en selfs van 
ta.lle stamme benoorde ons gren-

Dit Sien r
Soos Ons Lesersl 

- - - - -----l •--

Amajuba Ook 'n Dag 
Van Dankbaarheid 

Mev. J. Theron, Koffiefontein, 
skryf: 

Onlangs bet in Die O.B. 'n 
brief van mev. P. M. van der 
Westhuizen, Uniondale, verskyn 
waarin sy my versoek om die 
datum van 27 Feb. On verband 
met my uitdaging vir fondsinsa
mt!ling) na 8 Augustus te ver
skuif; ook het sy die redes vir 
haar versoek gestel. 

As ek mooi onthou was die 
bevel van mev. J. du Toit, Ge
biedsleidster van Kaapland, ty
dens die jongste laertrek te 
Bloemfontein as volg: ,.Gaan 
terug en begin dadelik werk !" 
Hoe bale feeste en watter druk
te ons te beurt mag val is dit 
nie voldoende rede om ons plig
te as volk te versaak nle, die 
Boerebevolking bet 'n p!ig ook 
teenoor 27 Februarie. . Is die 
wonder van daardie $lag dan 

geringer as die ander? Verwag 
ons Opperste Leidsman dan 
nie ook van ons dat ons ons 
geloftes moet betaal ook vir '1:1 
Feb. nie? Wat beveel Hy ons 
in Nahum 1:15 en in vers 2 
waarsku Hy ons uitdruklik dat 
Hy 'n jaloerse God is en 'n 
wreker! Kan enig een van ons 
die tye soos deur Hom vasge
stel verander? 

Dus, wat ook al mag gebeur, 
27 Feb. moet ons ons geloftes 
betaal en blymoedig ook, want, 
God spreek tot ons hier deur die 
boek van die Geskiedenis. Ek 
is seker, 'dat nie ons swakke 
werke nie maar ons ongedane 
werke ons beskaamd sal laat 
staan as ons eendag moet ver
skyn voor Gods heilige troon. 
V66r en aleer ons by 8 Augustus 
kom, vertoef ons in dankbaar
heid by Amajuba! 

se (buitelandse naturelle wat by 
die duisende soos 'n naald in 'n 
hooimied bier verdwyn). 

In 'n wyere sin as die famllie 
word ontblnding en vereensa
ming bier in die hand gewerk. 
Waar 'n mens sa.am met stam
en volksgenote verkeer, oefen 
hulle 'n behoudende invloed op 
jou uit waar die grense van die 
gesin ophou. 

Bale blankes en selfs 
groot getalle geleerde Ban
toe wil die grense van 
die stamverband uitgewis he. 
Hierdie vernietingswerk het net 
sulke nadelige gevolge as die 
ontbindlng van die gesin. Geen 
mens wat 'n waardering bet vir 
die waarde van maatskaplike 
warmte kan ontken dat d'ie 
stamverband van die Bantoe 
nog bestaan en nog van groot 
betekenis is nie. Die Starn is 
tog maar 'n wydvertakte familie 
en 'n voortsetting van die be
houende kragte wat van die ge
sin uitstraal. 

GRENSLOOSHEID 

Ongelukkig bet daar die holis
t'iese mode posgevat om alle 
klein entiteite te laat opgaan in 
groter eenhede sonder grense en 
sonder inhoud. Almal wil van
dag w~reldburgers word voor
dat hulle waardlge gesinslede 
en Jandsburgers was. Nou moct 
die Bantoe se geslnsgrense en sy 
stamgrense uitgewis word as 
dee! van 'n patroon om ook aile 
rassegrense uit te vee. Hierdie 
holistiese saamflansing van 
dinge wat nie bymekaar hoort 
nie, kan alleen aanleiding gee 
tot 'n ontbinding wat die groot
ste verval ten gevolg sal h~. 

Geen mens tot dusver kon 
leef in 'n wereld sonder grense 
nie. Elke mens kom tot sy 
grootse verwesenliking in 'n 
klein, begrensde maatskaplike 
w~reld waar ~ wortels kan af
peil in diep aarde. So groei 'n 
boom wat koelte gee. 

ARBEIDSBURO'S 

Daar is geen logiese rede vir 
die ontworteling van stamme 
kruis en dwars oor die land nie. 
lndien arbeidsburo's op 'n 
-.treekbasis ingestel, sorg dra 
dat a rbeidsbehoettes vir verskil
lende sentra uit etniese gebtede 
betrek word, sal dlt die sddi
sionele voordeel he dat natu
relle-arbeiders In verskillende 
stadsgebiede Jewende kontak 
kan hou met die platteland. 

Sosiologiese ondersoek het ge
toon dat die stedelike bevolking 
elke drie geslagte hernu moet 
word uit die platteland. Indien 
die stedelike bevolking in le
wende kontak met die platteland 
bly, kan hierdie termyn aansien
lik verleng word. Waarom sal 
ons dan Xosa van die Transkei 
na Pretoria bring as lone in Port 
Elizabeth dieselfde is? Waarom 
sal ons 'n veelrasslge gemeen
skap in 'n lokasle he as 'n een
rasslge gemeenskap in sta.at is 
'om ma.atskaplike warmte vee! 
meer doeltreffend te bewerksteL 
llg? 

,WEDUWEES" 

In 1946 bet ons uit die mond 
van 'n raadsheer van die Kgatla 

(vervolg in volgende kolom) 

SONS OF SOUTH AFRICA 
. KRY MONDSTUK 

Die organisasie, Sons of South Africa, wat hom beywer 
vir •n egte nasionalisme by aile blanke inwoners van Suid· 
Afrika, het in die afgelope maande •n stap vooruit gegaan 
deur die verkryging van 'n amptelike orgaan, ,White Africa," 
onder redaksie van H. R. Abercrombie, 'n persobn wat hom 
geruime tyd a.l beywer vir die oplossing van die naturelle
vraagstuk op die grondslag van territoriale segregasie. 

Die beweging is kort na die 
oorlog gestig deur Engelsspre
kende jong Suid-Afrikaners wat 
staan op die ou Hertzog-stand
punt van ,.Suid-Afrika eerste" en 
het al dadelik te doen gekry 
met hewige teenstand in die 
Engelse pers. Nietemin bet 
daar in die Engelse pers van 
tyd tot tyd briewe van ledc van 
die organisasie verskyn waarln 
'n verkwikkende standpunt ten 
opsigte van verskillende Suid
Afrika.anse aangeleenthede in
geneem is. 

In 'n voorwoord oor die be
weging word in verband met die 
teenkanting van die Engelse 
pers verklaar: ,Gelukkig begin 
Suid-Afrikaners deur die mis 
van politleke huigelary, kamma
liberalisme en anti-Suid-Afrika
nlsme en dwarsdeur party-ge
bondenheid heen te kyk na wa.ar 
hut pllgte en verantwoordelik
hede h~. Hulle begin te beset 
dat Suld-Afrlka nie net aan
spra.ak bet op hul eerste vader
landstrou nie, maar dit bale 
nodig het. 

In verband met die doelstel-

(vervolg van vorige kolom) 

te Mochudi die volgende hartroe
rende verha.al gehoor. Ongeveer 
1930 was daar 'n goeie 2,000 
vroue van sy stam wat geen ta.al 
of tyding van hul mans gehoor 
bet wat verdwyn het op die 
Randse goudvelde. Hy is afge
vaardlg om bulle te gaan soek 
en na vele ma.ande het hy met 
seer voete teruggekeer en aileen 
5<.0 kon hy vind. Die ander 
vroue moes hulle mans beween 
asof bulle dood was. 

As etniese groepering van ar
beid in werking was met be
hoorlike kennisgewing aan die 
tuisgebied sou h'ierdie vernieti
gende maatskaplike ontbinding 
nooit hierdie stam so rampspoe
dig getref het nie. Dink net hoe 
hierdie plattelandse gebied 
maatskapllk verskeur is en dan 
nog as 'n voedingsbodem vir ge
vestigde gesinslewe moet dien. 
Dit is 'n geval van voorkombare 
menslike erosie. 

·.<j;# .. ~ 

lings van die beweging word 
onder meer verklaar dat Suid
Afrika sy Suid-Afrikaanse le
wenswyse moet handhaaf, hom 
as volk laat geld, op die vaste
land moet voortbestaan as 'n 
voorpos van die Europese be
skawing, en on-Suid-Afrika.anse 
bedrywighede en organisasles 
moet bekamp, 

Die na.am van die sekretarls 
word aangegee as S. E. D. 
Brown, Ceres. 

Britte Sal Nie 
Vonnisse _Verlig 
Na berlg word, is die Britse 

regerlng en volk nie bale inge
nome met die Amerikaanso her
siening van Neurenberg-vonnis
se nie. Die Britte hoop nog 
steeds dat die Duitsers in die 
Westerse stryd teen Rusland 
bereld sal wees om te veg vir 
die vryheid van 'n tronk. 

Op 'n vraag in die laerhuls 
het die minister van bulteland
se sake gese dat dit die Britse 
regering se algemene voorneme 
is dat ,.Duitse oorlogsmisdadi
gers" in Britse hande nie los· 
gela.at sal word voordat hulle 
hul vonnisse uitgedien het nle. 
Die vonnisse word wei ook her
sien, maar dlt wll nog nie se 
dat dit verminder sal word nie. 
Daal" sal geen afslag wees waar 
misdade teen die mensheid ge
pleeg is n!e. 

Pole Beskadig 
Stalin Se Trein 
Verset teen die Russe duur 

nog voort in Pole. 'n Weelderlge 
,vriendskapstrein" wat deur die 
Oos-Dultse regering aan Stalin 
as verjaardagpresent gegee is, 
is verlede week deur Poolse 
weerstandsmanne voorgekeer en 
al die houtwerk en bekleedsel 
verniel en die vensterrulte ge· 
breek, 

DAMEs., 
MANs. en 
KINDER. 
UlTRUSTJilRS 
SNYZRs 

UNIEWINKELS 
- Beperk -

KEHKSTRAAT 275 - PRETORIA I 
TAIDD!l: lobalmesbuf'l', Beuolll, Vereemctnc. BaaplltacL 

TOESPRAAK 

KOMMANDANT-GENERAAL 

Wat gelewer is by die opening van die Uniale Laertrek. 
Nou verkrygbaar in pamfletvonn teen 1/· per dosyn. 

Beste! by: 
Posbus 1411, Kaapstad. 
Posbus 1059, Pretoria.. 

Voorraad beperk. Bestel dadellk. 
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ATOOM-KANONNE DALK 
EERSDAAGS IN GEBRUIK 

Britse Hulp Om Rusland 
Ondeurdringbaar Te Maak Die vermoede besta.an dat die Amerikaanse tegnici daarin 

gesla.ag bet om 'n taktiese wapen wat met atoombom me skiet 
te ontwerp en dat die onlangse atoomontploffings in Nevada 
proefnemings was met hierdie nuwe soor t kanon en dat dit 
geslaagd bevind 1$. 

Die stelling dat kosmiese strale, ,een van die belangrikste faktore in 
die wereldtoestand en 'n lewensbelangrike strategiese faktor sal blyk te wees 
om Rusland feitlik ondeurdringbaar te maak, h oewel dit nie van soveel 
m iliter e waarde vir die seemoendhede sal wees nie," word deur die deeglik 
ingeligte blad Intelligence Digest gedoen in sy jongste aflewering. Hy be
lowe om binnekort wan neer sy waarnemers 'n volledige opname van al die 
feite gemaak het, aile hesonderhede hekend te maak. Die verhaal van Rus· 
land· se werk op hierdie gehied van gevorderde wetenskap sal die van die 
atoomhom oortref, verklaar die hlad. 

Die vermoede berus op 'n eindes i.s egter heeltemal lets 
voorspelllng van die Amerikaan
se stafhoof, gent. Collins, dat 
daar binne afsienbare tyd ka
nonne in gebruik sal wees wat 
met atoombomme skiet. Hy bet 
ook voorspel dat die leer binne 
agtien maande oor rigting
beheerde vliegende bomme sal 
besklk wat nie net van die 
grond na die lug, maar ook van 
die grond na die grond gevuur 
kan word en uiteindelik voor
sien sal wees van 'n atoombom. 
Hierdie voorspellings volg kort 
op die proefnemlngs in Nevada, 
en word dus beskou as aandui
ding dat die stafhoof sy voor
spellings op feite baseer wat 
reeds op proef gestel is. 

Indien dit waar Is, beteken 
dit 'n revolusie op die gebied 
van die krygskuns wat gelyk
staan aan die ultvinding van 
buskruit. Tot dusver was die 
atoombom nog altyd beskou as 
'n strategiese wapen wat net op 
stede en nywerhede doeltref
fend gebruik kan word, maar 
wat geen betekeni.s op die slag
veld gehad bet nie. 'n Maand 
of wat gelede het die Amer'i
kaanse generaal Garvin met 'n 
wenk gekom dat die ou soort 
atoombomme wat oor Japan ge
brulk is, in 'n oorlog teen Rus
land op leersametrekkings af
gegooi moet word omdat die 
Russiese massa-.sametrekkings 
bulle daarvoor leen. Hierdie be
perkte aanwending van 'n stra
tegiese wapen vir taktiese doel-

Nuwe Minister 
Sen. Karl Bremer is aangestel 

as die nuwe minister van 
gesondheid en volkswelsyn 
in die plek van wyle dr. 
A J. Stals. Aangesien dr. 
Bremer as geneesheer en voor
sitter van die Mediese Raad 'n 
aktiewe en leldende rol in die 
mediese wereld gespeel het, is 
hy een van die weinige kabi
netslede wat persoonlike onder
vinding en eerstehandse kennis 
van sy portefeulje het. 

anders as waarvan nou sprake 
is - die gebruik van atoom
artillerie. 

'n Belangrike aspek daarvan 
sal wees dat morele besware 
wat op die oomblik teen die 
atoombom geld - uitdelging 
van burgerlikes op groot skaal 
- dan sal verval. 

Wat Korea Kos 
Die oorlog in Korea kos die 

Unie elke maand £150,000, vol
gens 'n verklaring van die mi
nister van verdediging. 'n Be
drag van £1,000,000 1s van die 
parlement gevra vir voorlopige 
aanwending in die stryd. 

Die Unie betaal self vir diel 
vliegtuie wat deur die Suid-Afri
kaners in Korea gebruik word, 
maar die regerlng vertrou dat 
die Amerikaanse regering dit na 
die oorlog sal terugkoop. 

Die persoon wat 'n leiden- geslaan (Pontecorvo is toege- is om al die feite in verband 
de aandeel in hierdie Russiese laat om vir vakan.sie na Italie met Pontecorvo na te speur, 
ontw'ikkeling gaan speel, is te gaan, waar sy familie voor- maar dat huHe met 'n ampte-
prof. Pontecorvo, die Britse aanstaande kommuniste is). like obstruksie te doen kry wat 
atoom-wetenskaplike wat ver- onbekend is in hul loopbaan. 
lede jaar tloodluiters uit Br it- W AARDEVOL ,Sir Stafford Cripps se ge-
tanje na Rusland gegaan bet. ,.Pontecorvo se deeglik be- skenk van spuitvliegtuigmotore 
Hy bet onbeperkte toegang ge- plande vlug na Rusland met ons (aan Rusland) en ander uiters 
had tot a ile inligtlng oor hierdie allerbelangrikste waterstofbom- waardevolle oorlogstoerusting 
onder werp in Amerika en Brit- en k osm'iese straal-geheime, blyk deur verskeie ander departe
tanje, en is een van die wereld van onmiddelllke waarde te mente bo en bebalwe inl'igting 
se grootste deskun<figes. op die wees vir die Busse ten opsigte wat weggegee is deur weten
gebied van kosmiese strale. Hy van ondernemings wat indien skaplikes wat die)) betrokke is 
bet ook 'n gevorderde kennis toegelaat om te ontwikkel, die by ons lewensbelangrike g&
va.n tritium, die sleutel-element oorwinning binne bereik van die beirne, het natuurlik 'n groot 
in die waterstofbom. Sowjet sal bring.'' bydrae gelewer tot die huidige 

Die blad verklaar dat hy Die blad vermeld dat Ponte- g e v a a r I i k e wereldtoestand," 
deur die Amerikaners later be. corvo Italie in die dertiger jare merk die blad op en voeg daar
skou is as 'n twyfelagtige per- verlaat bet om Mussolini se aan toe: 
soon en dat bulle die Britse aandag te ontglip. Hy bet later ,In enige ander tydperk van 
regering gewaa.rsku het. Die in Kanada belangrike navorsing Britse geskiedenis sou enige re
waarskuwing is in die wind gedoen in verband met kosmiese gering, wat verantwoordelik 

~--------------------------. strale en atoom-splitsing. Hy was vir sulke kolossale flaters, 

WieSe Dominium? 
,Brittanje is 'n soewereine staat net soos die Unie. 

Ons het ook dominale status, weet u ?" 
So lui 'n antwoord van die Britse minister van 

statebondsbetrekkinge, Gordon-Walker, aan 'n pers
man - klaarblyklik met 'n spotlag om die mond. 

Die vraag kom egter op: Waarom bet B rittanje wei 
'n minister van statebondsbetrek k inge en nie die Unie 
nie! Die antwoord skyn vanselfsprekend te wees: 
,Omdat n et B rittanje dominiums besit en nie die 
Unie nie." 

Die Unie is 'n dominium van die Britse koning en 
,dominion" in Engels beteken ,beerskappy", ,besit
reg" of ,gebied." Die Britse minister van dominale 
sake is dus eintlik belas met die heerskappy, 
besitreg of gebied van Sy Majesteit die koning van 
Engeland, en 'n tweede minister van dieselfde aard 
in die Unie sou ondenkbaar wees. Daarom is die Unie 
'n B ritse dominium en die ,statebon d" 'n Britse 
statebon d. 

was 'n vriend van dr. Nunn May ongeag partybelang of -t rou 
(wat weens spioenasie vir die van sy bewind geskeur en sy 
Russe vandag in die tronk sit) lede van aile staanplek en seg
en bet met dr. Fuchs gekorres- genskap in die openbare lewe 
pondeer (wat verlede jaar in verwyder gewees bet. Dit is 'n 
Br'ittanje gevonnis is weens ver- teken van die verval van die 
klapping van atoom-geheime verval van die openbare ver
aan Rusland). antwoordelikheidsgevoel dat in-

derdaad niemand daaroor be-
PRESENTE I sorg geraak h et nie boewel ge-

Intelligence Digest verklaar beirne van lewe of dood ver
dat sy waarnemers tans besig raai of weggegee is. 

DUITSE OFFISIER BEROEP HOM 
OP NEURENBERGWET 

Aan die mond van die 
Elbe, in die Noor dsee, Ie die 
k lein Duitse eiland Helgo· 
land wat voor die oorlog 'n 
tuiste gebied het aan 2,400 
inwoners. Aan die e inde van 
die oorlog bet Brittanje b ier
die mense verbied om op die 
eiland te bly en bet maan de
lank pogings aangewen d om 
die eiland met sware bombar· 
derings te ,kelder." Die ver
woesting w as so skrikwek
kend dat selfs die voels van 
die eiland weggevlug bet. 

Mense wat dit naby die eiland 
gewaag het, is sonder seremo
nie deur Brltse vllegtuie onder 
die lood gesteek. Maar op 
Kersaand verlede jaar het die 
Helgolanders begin om hul 
eiland weer te beset. 'n Groe
pie van 24 bet die nag aan wal 
gegaan en bulle weer gaan ves
tig op die bouvalle waar Britse 
bomme selfs hul kerkbof om
gedolwe het. Die Britse ower
held het daarop bevel gegee aan 
n kaptein van 'n Duitse myn-

veer-flottielje - die enlgste 
vaartuie wat beskikbaar was in 
die hawe - om die Helgolanders 
te gaan verwyder. Die kaptein, 
Von Blank, hei geweier om die 
bevel uit te voer. 

NEURENBERG 

Toe die besettingsowerbeid 
hom daarop wys -dat· by as 'n 
voormalige vlootof!is!~r; •. V(lr.· 

plig is om bevele uit te voer, 
was sy geniepsige antwoord: 
,Sedert die Neurenbergver
h oor bet ek tot die gevolg
trekking gekom dat dit nie 
altyd verstandig is om bevele 
te gehoorsa:am nie.'' 
Die Britte het later bul eie 

vaartuie gestuur om die Helga
landers te gaan verwilder, maar 
die Duitsers bet steeds in nuwe 
~roepe gegaan totdat die Ame
rlkaan.se regering uiteindelik 
die Britte tot besinning geroep 
:1et met die oog op Duitse same
werking in 'n oorlog teen Rus
land. 

SKOK WAG 
In verband met die voorval, 

skryf die Engelse blad Union: 
,Vir die flatermakers van die 

Weste wag daar 'n skok. Na
dat bulle die kar voor die perde 
ingespan het, moet hulle soort
gelyke resultate verwag. Die 
Neurenbergverhore bet 'n vee! 
dieper Iitteken op die Duitse 
gees nagelaat as wat hul balf
gebakte verstand tot nog toe 
kon begryp. Dlt is nie moont
lik om 'n trotse volk rond te 
skop op die bouvalle van hul 
voormalige pragstede nie en dan 
hul hulp te vra teen die Bolsje
wiste met wie die W esterse 
politic! tot kort gelede nog Vod
ka-eetmale saamgehou het nie. 

,Die - politic! van die Weste 
6al .eerlang beset dat kapt. Von 

Blank namens die hele Duitse 
volk gepraat het. Indien 
Washington en Londen maar 
net een brigade Duitse soldate 
wil he, sal bulle 'n moedige en 
dramatiese stap moet doen en 
bale gou ook. Die kranksinnige 
beleid waarvan Neurenberg die 
simbool was, sal onmiddellik in 
teenoorgestelde rigting gestuur 
moet word.'' 

BomborJeer 
AI Weer 

Die Engelse blad Union berig 
dat die Britse lugmag 'n paar 
weke gelede weer begin het met 
die bombardering van Helgoland 
nadat die ,plakkers" met ge
weld daar verwyder is. 

,Dit is 'n skandelike optrede 
wat bereken is om die allersleg
ste uitwerking te he op die 
Dultse openbare mening op 
hierdie kritieke tydstip wanneer 
die deelname van Duitsers aan 
die verdediging van Europa on
der bespreklng is. Helgoland 
was nle net 'n vlootbasis nie, 
maar ook 'n gesogte strandoord 
voor die oorlog", verklaar die 
blad. 

a .. DIEI O.B." word Cednlk deur Pro 
Eccle.l& Druklteey, Btellenlloeeb, vtt 
d te etenaara en Ultpwera: VOORSLAO 
(Edma.) Beperlr. Groote Xerkcebou 
703, POIIbUI U ll, Jtcir;plel!l, Eaap. 
lta4. 

• 

,Eike Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt is 'n mengsel 
van ryk belee virginiese 

tabak; gewaarborg 100% 
suiwer, eerstegraadse blaar. 

ROOI VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 
W IT VIR FILTER 

, Die sigaret wat u altoos graag wou rook" 
COIIIttl KA I 

Jrg. 10 

B 
s 

Wat hier 
\ vy& dat ko 
wings van B~ 
'n slag om di, 
nie. In die ~ 
kus is hierdi~ 
verseker de~ 
te grondwet 1 
geen enkele ~ 
uit die verkij 
'n uitdagend 
nie. 

Daar kan a 
die gebrui 
kiesing van 
eenstem met 
en stam-sim 
relle, bedoel 
letterde kiesel 
lei wat 'n resj 
teweeg moes 

VOLK 

Bela.ngriks~ 
dat die mid~ 
hand om die 
tot onmag te 
partystelsel is 
dadelik van 
deur die kon 
die Britse 
twee opponer 
Daar sal dan 
deel van die 
regerende p 

Mag M 
Nie K~ 

Noe 
Mnr. Sam J 

week vir die 
ver ons weet 
ment beswaa~ 
spreker se v 
as 'n kommu 

Die minister 
B. J . Schoema 
met mnr. K 
oor naturelle 
gese da t die 
wone kommun 
geluister het. 

Mnr. Kahn: 
dit met die o~ 
Onderdrukking 

Kahn nie as 
k end wil wees 
t rek.'' 

Dr. Van 
neer is hy nle 
nls nie?" 


