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O.B. MAG NIE SWYG
OOR REPUBLIEI{ .NIE

'o
lie

I n "n twt>t>dt> bood~kap aan dit> Os~ewa
brundwag oor dit> rt>publiek ( dit> t>t>rt'lt> het veriedt>
wt>ek vt>r~kyn) vt>rklaar prof. D. j. van Rooy,
,·oor!!'ittt>r van dit> G1·ootraad, dat duar oor dit>
t•t>puhliek nit> ~t>bwyg mag word nit>. Ons swye fop nit>mand lwhalwe on~!'ooeU
nit>. Soos in dit> , ·erlede is kons ilia~i t> politiek ook vandug ons doodtstt>t>k. Sy
hoodskap lui:
Dit word ons kwalik gen~m dat ons nie wil ~tilhly oor die republiek
nit>. Daar is immt>rs "n nasionalt> regt> ring uan bt>~ ind t>n ,,ulles sal regkom:·
'n On storit> dam·die, hekend st>dt>t"l d it> dae dat Louh, Botha dit> tt>ut>l ~ in
hande gent>t>m lwt. Toe rt>t>ds mot>s ons boor dat ,.ons mense" nt>t hul kan!'
afwag en dat hulle tog et>rs dit> Engt>lssprekendt>s rnoes Yt>rsot>u. _.Konl'-ilia~i e'' is dit toentt>rtyd genot>m ; adv. Bertie van Ht>es ht>t dit ' n 1...-.-r· op ~n
politieke ver~adering vertaal met ,,comt> silly a~to<t>t-< ! ' '

Prof. Van Rooy
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P .ry!!> S(L

Nr. 15.

DROE BILTONG VIR
WERWERS
Drie Pryse Uitgeloof

Dit sou dan taktick \lees: \\ o rd oor diC' konillklikt hoi.,
uit oor le-politi<'k) w('es om die I' ll diC' Brit.,.,. Gt>mene~ ... ll C't 'm
Republ'iek t(' verswyg en ot'n- 1 hy da.an-an k~nllis eo ~okC' nk my
skynlik Ryksg(•sind(•S tc wees., voortaan hoog..te ns d it> uandag
D raai o ns daarmcc die E ngclse \ 'H n .,y wa ntrout> I'll dif' bll kt•
of die E ngclsgesinde Afrikaners ' :ut ' Y mlnagting.
'n rat voor die oi'? Allermins.
GEVARE
AI ons lojalitcltsvertoon word
~et argwaan begroet of as
Waarom dan stilbly en stilvanselfsprckcnd aanvaar.
sit? Ons moet onsself W(·<'s, <'g
Diep in "Y ha rt ' f'r s taan m y en opr eg. Dit word van o ns
Engel!oosprt>kl'nde
m ed eburger vcrwag. Ons SYo'"ye oor die Rcdit dat C'k 'n re publike in if>, en publit>k fop niemand b(·halwe
al hou h y nit• daa r,·an nie, vind onsself nic. H oe\"e£'1 go1•ie Reh y ~ ll t>k t o11; 'n bru.is van "a mi'- 1 publlkcine, selfs oud-strydE"rs
wf'rking l'n "\'Oldoende r ed t' vir vir die R epublick, hl:'t so lank
" edC'r-.~ d~ \ l'rtroue en rf'.,..J)t'k. ,.taktics" stilgebly, of Sl:'lfs om
::u aa r .,odra l'k danig begin politicke redes 'n aritl-rE"publi-

L~~r uit Suidwe~Afrika. hf't drie pryse
di~ dri~ persone wat in die t ydperk 1 Januarie

n

uitgeloof
a.an
1952 tot
30 Augu~tu!> 1952 die mee.te intekenare op Die O.B. werf.
Hy skryf dat hy bekeod \\-; 1 !>taan a s , Suidwester" ~n dat
sy naam voorlopig nie bekend gemaak moet word ni~. Die
eerste prys is vyftien pond droe biltong; tweede pr)s, tieo
pond biltong ; en derde prys, ' yf pond biltong.
'n Paar weke geledc het N'n
van Sybrand se lesers aan die
hand gegc<• dat O.B.-ledc 'n
kompetisie aangaan om les~rs
tc werf. Sybrand bet die wenk
verwelkom en gevra of 'n Ieser
nle 'n prys wil uitloof nic>.
,Suidwester" loof nou drie pryse
ult.
Die sekrctaris van Voorslag
<Edms.) Beperk sal die dric
baa.swcrwers aanwys en teen sy
bekendmaking sal gc~m appcl
wces nle. Slegs ger~lde nuwe
intekenare sal vir die <!oeleindes van die kompetisie in aanmerking gencem word.
l\IEESTE INTE KEN ARE
,Suidwcster" skryf : ,Ek sal
dric pryse gee vir die drlc personc wat vanaf 1 Januaric 1952
tot 30 Augustus 1952 die meeste
intekcnar e op Die O.B. werf.
Die O.B . moct die name en
adresse van die wcnners san
my en in die blad bekendmaak.
Ek sal dan die pakkies aan
die sekretaris stuur c>n hy moet
dit aflewer.
.,Die eerste prys sal wees vyftien pond droe b lltong, tweede
tien pond en derde vyf pond.
Dit sal min of mcer £10 se biltong wees. l
,,Ek geniet D ie O.B. en gee
dit aan m y vriende wat n og republikeine iii> om te lees.
.,D ie naslonaliste haat Die
O.B. omdat die blad die waarheid pr aat, wat sccrmaak, oor
die nasionalc rcgerings van die
Unie en Suidwes.
AFRIKA?\" ER .SE LIEFDE
, D ie bcste van alles is darem
dat die SapJ)(' nou sonder belcid
s it omdat dr. Malan en oom
Klasic bulle belcid stelselmatig
van bulle oorgcneem het."
,.Suidwester" ken o ngctw yfcld die Afrikaners in die Ossewabrandwag.
Werwingswerk
vir Die O.B. is vir hulle licfdeswer k. Maar biltong is ongetwyfeld dec! van elke Afrikaner se
licfdc.
Die lesers van Die
O.B. sal gcmoedelik met mc>kaar
meeding om die bilton g te krygelukkig in die wetc uat die
saak waarvoor bulle staan die
Yoorde('l daarvan sal gcnlet.
Dankic, ,.Suidwester." M aar
onthou, saam met die biltong
moet jy jou portret stuur vir
publikasie in die blad. anders
bcboet ons jou met nog vyf
pond biltong - vir die r('daksie.

nuwe Ieser gewcrf. Ons hartlike dank aan hierdic lescrs
wat gf'help het om ons blad te
vt>rsprei.
Laat ons lescrs nou alma!
nogeens aan di<' werk spring,
nie aileen om nuwe lesl:'rs te
Wt>rf nie. maar ook om 'n
klompie lckkcr biltong te wen.

\'A~

ROOl:"

-~

keinsc houdlng in ge neem, dat
bulle hul r<'publikein se gevoel
• o p die duur heeltemal versmoor
bet?
Sulkc oud-republikeinl:'
wys op di<' gevare wat 'n RE"publick .>ou bcdrcig. In die c-c·r' stc so'wel as in die tweede \\'frcldoorlog sou dit Japan en
D uitsland gewees het en nou is
DiE' Britt--e parlem E'nt het vt>rlt>dt- ~.-E' k die federa~it> Yan die drie R usland die paaiboelie. Teen
Britse gebiede in Midde-Afrika - Suid- E'n 1\oord-Rhodesi~ E'n Nyat-<aland al hierdlc gcvare het en sal
- hesprt>t>k. James G•·iffith:-;, gt>wt>~e mini..,tt>r van kolonie~. ht-t gt>~ dat Engl:'land ons bcskerm, word
die tyd aange breek het om opE'nlik te praat oor die kwe~sit> ,·an fedt>rasie. gcse, maar nic as Suid-Afrlka
bv. is Suid-A!riHy het dit gedoen en tt>rs.-lfdertyd die Britl'-t> motiewe a~er dit> federasie rasseprobl<'<'m
Daardif' be<;kerming, wa t h C't
openbaar: Die Britte "\t>rlang federasie om Suid-Mrika se invlot>d en uit- in di~ \ C'rlt>de daarvan gC'kom '!
breiding na die noord€' dit> hoof te hied. Die Britse fed€'rat-<ieplanne in \Va .. dit nie S uid-Afrika wat t>Y
Midde-Afrika is ' n doelbe wuete gehaar Yan vyandskap nie allE'en tet>n Suid- M>un <; rnOC's ~otuur om Engeland
tC' gaan lw~okerm C'n hom te
Afrika nit-, maar veral teE'n Suid-Afrika to<e apartheidsheleid Yir die hehoud h t'lp om m eer van di C' aardbol
van hlanke heerskappy .
ondf'r SY beskerming te neem
nie 'r E n die wa t nie woo gaan
Griffiths hct gese dat in 1950 ccn is die instroming van Afri- i van a pa.rtht> id - w at die enigby hom gepleit is dat daar ern- kaners na Suid- €'n Noord- ste w n.arborg 'an ons blanke nit>, wa ar h et bulle beland? In
stige redes bestaan vir fedcra- Rhodcsie en die andcr is die 'oortht"Staan en heerskappy is tronkE' C'n inte rnering..karnJH".

BRITSE FEDERASIEPLANNE
TEEN APARTHEID ·GEMIK

sic of nouer politieke assosia..<!i<'
van die bctrokke gebiede. En
wat is die dringende politi<'kt•
rcdcs?

0 £ OP BRITI'A..'"JE
Daar bcstaan groot vrces, hct
Griffiths gese, by mcer as cl:'n
van die rassc of gcmccnskappl:'
dat, t<'nsy daar sterkcr pol!ti('kc assosiasie is, met di<' oi'
op B r ittanje vir sy inspirasi£',
tradisies en beginsels, ander
idees en beginsels in diE' toekoms mag sef:vier.
Griffiths h et die a ndE>r idee<,
E'n b4>gim>els wat gevr t>e<, word
by nrune ge noem .
, Hierdie
la nd behoort t.e w C'et," het by
daarby gevoeg, .,dat die beleid
\'an aparthE-id ' n duister e .,kaduw~ oor Afrika werp."
GEVAAR

propagan da vir Afrikancr-na- - de ur Britt.anje a .. ·n ge~a.ar
BESKER11ING
sionalisme wat in di(' gcb iede beskou w ord. En ~o ' n groot
Ni1·mand sal beweer dat 'n
gemaak word. Die gcvolg van geva..'Lr dat by !-.e lfs m a.atreels
Rcpubliek ons teen buitelandsc
dit allcs is, volgtns Griffiths. tref om d n.ardie beleid in Afrika
gevare sal vrywaar nle. Maar
dat daar st('rk gepleit word vir te dwa r!-.bOo m. Suid-Afrika M'l
nouer politieke assosiasie tusscn bla nk!' belange en Brit t anje '-C dat die Republiek mindcr beskcrming sal gcnlc>t as Suiddie d r ie gebit'<l(•, met die oog im pt>riale b4>1a nge bott. lynrl'g
Afrika on der die B r itse vlag,
op die vcrstcrking van die ge- te-C'n m E>kaar in Afrika. Dit h,
Jaat ek my altans nie vcrtel nie.
biede se B r itsskap.
,.n w-aarheid wa t elk~> Afrika n C'r
•
,
- of hy Mrikaans of EngC'I<; In die eerste pick omdat solets
skaars moontlik is
die reeds
VENNOOTSKAP
praat - m oet bel>ef.
genotl:' bcskerming was soos
Die bclcid wat in die Middegese minicm. In die tweede
Afr ikaanse federasie tocgepas
EIE B E LEID ~ AJ.<' RIKA
pick omdat, in die toekoms soos
moct word is ni(' apartheid nie,
in
die verll:'de, en ige groot
maar wei vcnnootskap tussen
Suid-Afrika se lewcnsbclangc
moondheid slcgs bcskerming
wit en swart.
laat nic toe dat die land lngeOliver L yttiE't on, minister van suig word jn 'n Britse cenhcid vcrleen waar en wanncer dit in
kolonies, hC't gt><k dat by saam- van Empire en Statebond nlc. sy cie belang is en om geen
ander rede hoegcnaamd nie.
ste m m et Griffiths dat vennot- Intcendeel
sy
lewensbelange
Dit is nC't klein staatjies soos
skap die enig"t~ beleid is waar- V<'reis die verbreking van die
volgens wit en s wart met m e- Britse konneksie en die navol- Suid-Afrilm wa t ~lfs teen sy
kaar kan <,ru.\m werk in Afrika. ging van 'n eie koers en beleid eie bela ng dOC' r ' 'E'r in Korea
gaan veg.
Clement Davies van die Libc- in Afrika.
D it is egter in die \Vesterse
rale Party hc>t die gelecnthcld
volkc
se bclang om Suid-Afrika
gebr uik om 'n hewige aanval
<Vervolg van volgendc kolom) te beskerm, net s~ dit in ons
op Suid-Afr ika tE' maak. Hy
bet w(·er te vcrtel dat Suid- halter. Dit is maar C<'n voor- bela ng is om vricndskapsbeAfrika die naturelle mishand(') becld uit t·ele waarop bier nie trekkinge met W cs-Europa en
Suiden die Britsc rf>gering en· die verder ingegaan sal word nie, Amcrika tc> o n derhou.
Afrika
as
'n
vryc
Rcpubliek
sal
V.V.O. uittart.
hulll Je voor die hand.
O n... 'itilswye Om taktif'.SC of ewemin of ewevcel aan buitC'<WOFFERINGS
la mlendige r ed e'! verloen ons Iand.<;e gevare blootgestel wees
Hi<'rdit vyandskap teen Suid- volksideaal.
Ve rlt'de kt>er is as die koninklike staat wat ons
Afrika word in die Brits£' par lc- r eE-ds daa.rop g-e wys da.t die nou bclcwe.
m('nt openbaar op 'n tydstip Afrikaant.c j E'ug, C'n veral die
KONSILIASIE
wannt'<'r die \'Olk van Suld- <,tude rende j~>ug, van diC' r e puAfrika wag om ,·an die rcgering blikei.nse gedagte af.;~rf. \Vie 1
'n Republick k an egtcr die
tE' , hoor walter opoff£'rings hy kan hulle dit kwa Uk neem as
mod maak om Brittanje tc red . "('If., oud-am d C'r-. l'n voornan- binnelnndse gcvarc vcrmlnder.
Maar dit is nic al nir
1 .,taande
na...,io naiC' IE>iers met I n sy bchandeling van die
m ekaar wed)' WC'r om dit in die rasscproblcem bv. is Suid-AfriL E WENSB E LANGI-;
doofpot te doen ? Soos in die ka nog steeds en konsekwent
Vt>el bela ngriker io; die fE>it \l'rlede is konsllia.,ie politiek ook dcur die Ryksverband gcknie-
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,.Ek bet lank gt'dink voordat
ck dit gcse het, maar die tyd
het aangebreek dat ons dit se.
Dis t yd dat ons dit bescf. In
gcsprckke m(•t V(·rteenwoor digers van all£' rasl'(' in Mid deAfrika - die mt.'<'Sl(' p rivaat is die wcrklike noodsaaklikheid
aan my opged r ing om bewustheid van die gevaar aan o ns
eie land tuis tc bring."
N UWE LESER~
Nou weE't •ons. Die .,gevaar"
Vcrlede week hct DiC' O.B. van apartheid d~ing die B ritte
vyf nuwe lesers bygckry. Mnr. om h ul gebicdc in :!\olidde·Afrika
D. M. de Villiers van Slabberts tc federeer.
bet drie nuwe intc>kenare vir
TWEE F EITE
scs maande elk gewerf !<Owe!
as cen gereelde nuwe lcl!er.
Griffiths bet v<:rduidclik dat
M nr. J. A du P. Myburgh tv.·ee· feitc ter grondslag van
van Colesberg hct C'Cn gercelde die apartheidsgevaar le.
Die dat

"
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MNR. ERASMUS, WAT IS
DIE FEITE?

~!AART

1952

.

..

~rv~~ ~ii~ ··o~·· ·~p di~~·Esel i
~-~~~ Deur Sybrand Ill 'van,.Gcen
patriot of lojale burger
ons volk kan hiermee te-

Lallt lml n it.>
Die Minister van Verdediging, mnr. F. C. Erasmus. het
Bli11ddoek IIi(•

::=:=;:;:; :;:::=:;:==== •== :::;=:=;;;:;;:: vrt•dc wces nie. Diegene wat in
Dit lyk vir my dat daar tallc
minder of mcer mate nasionaalbckkc, en waar die toekoms van
"
J
na:sionale Afrikaners oral in die blanke maar bale donker Is. gesind is, mag 'n kompromis
stroom bygewoon het, aldaar toegespreek.
Suid-Afrika is wat hullt• nic ...Derdens is daar Tanganjika aangaan, maar geen volbloedDie Minister se toespraak is in Die Burger gerapportecr. mcer laat blinddock deur die en Kenia, en• die Unie-soldatc nasionalis en ware republikcin
Volgens Die Burger s~ verslag het die Mil:is~er o.a. ges~: Nasionale Party sc propaganda sal waarskynlik betyds wecs om kan ooit oor h ierdie saak 'n
. ..~lie t~oepe wat VIr geval van kommumsttese aggresste nie. Die volk s? <>t•. begm oop- dte grafte en bouvalle van •n kompromis aangaan nie."
u1t Smd-Afrtka.sal ~oet vertrek: sal,~en voile en doeltreffend gaan. so. lyk .d•t vtr my wan- ecrtydse blanke beskawing tc
toegerus word Jn dte gevegsgebiede. (Ons onderstreep.)
neer ek dte bnewc Ices wat ge- vcrdedig. Alles dui daarop dat Die En gelsl• Stem mot>t
Voorts het die Minister berbaal: ,.Troepe sal op grond-~ durende die afgelopc wcke in in hierdie gebiede dit slcgs •n
getroetel tcord
slag van Suid-Afrika se ooreenkomste met Amerika en die korrcspondensie - kolomme 1 kwessie van jare sal wecs voorTen slotte
haal
ck
'n
Brittanje ten voile toegerus word in d ie ge\ eg<;gebiede." van die Afrikaansc koerante dat die doodsklok vir die blanke brief aan wat in Die Volks(Ons onderstreep weer.)
wat die Nasionale Party onder- 1 sal lui.
blad verskyn het. Hy maak
steun verskyn het.
,.Nou vra ons ons af: b dit beswaar teen die koningsgeS KJo; R PST J<; \ ' EROORDE LL.l\WG
Daardie briewc het my repu- die moeitc wcrd om hierdic sindheid van die .,nasionalc"
blikeinsc hart goed gcdoen. warboel te gaan help verdedig? regerlng. Hierdic nasionalistc
Hierdie berig bet ver lede week, Donderdag. 6 .Maart. Bulle het vir my die bcwys ge- Wat het die Unie gekry vir sy
se kritiek op hul partyleiers se
in Die Burger verskyn. Tot op datum het minister Erasmus !ewer dat daar
selfs buitc- Empaaier-diens in 1914 en weer belcid is presies dicselfdc as
dit nie ontken nie of 'n korreksie daarvan aangekondig nie. kant dio geledcrc van. die Osse- in 1939 ? Stank vir dank, want die O.B.-blad sc kritiek.
Ons weet nie of Die B urger se verslag van minister wabrandwag
nog baic Afri- Britsc kocrante beswadder en
Mnr. H. J. Taljaard, De Rust.
Erasmus se toespraak 'n juiste weergawe van sy woorde kaners is wat rcpublikPine is. belaster ons en Britse staats- Reddersburg, skryf In Die
bevat nie. B lykbaar moet ons aanneem dat dit wei die geval Daardie bnewc kondig ook aan lui neem daar genoe~ mec.
Volksblad:
.,Is die regt<' beleid nic dit
i.s. Indle n mnr. ,Era.<>mus reg g e rapporteer is in s y party se dat _in .die Na.'!ionale PaX:y
.,Die Afrikaners wat van
• koerant, dan b et die 1\linister op Potch e fs troom s o 'n be lang - pubhkcme is wat repubhkeme nie: Laat ons dan Afrika help Engeland bale verdrukking te
rike en so 'n bete keniS\'olle verkla ring gemaak da.t dit die g~an bly . selfs t{'n ~pyte van beskerm, maar 111 hemclsnaam verduur gehad hct, kan nle be1
a lle rnoukeurigste ontleding ver eis . Trouen s indien die feit e dte partylewrs se afdwalery van op ons eie voorwaardcs. Die gryp dat die Suld-Afrlkaanse
in ooreen.,temming i s m et die aangeh aalde' woerde van die die repu~likanismc.
Troue~s vernaamstc daarvan moct wees Uitsaaikorporasie so 'n bohaai
Mini.,ter \·an Verdedig ing d an verei., dit die s k er pste ve r- daardie brtew~ to~n aan dat dtc dat die blanke bcskawing ge- daarvan gemaak het toe d ie
l r
republlkelne m dte party oor- bandhaaf sal word. As Afrika Koning na Suid-Afrlka uitgeoor < e mg.
tuigdc m!'nse is, wat die moed beskcrm moct word, is dit teen
noot ts nie. Was dit nic volBESKA~IENDE TOE DR.\.6 \-'AN S.-\KJ.;
h.et om hulle partyleiers te kr::· sy huidige bewindhebbers, want doende om dit net In die nuusttseer wanneer laasgcnoemde n hul belcld, vera! die van die diens aan tc kondig nie? WaarBritte, is •n tragicse misl uk- om moes daaromtrent buitengcOoreenkomstig die verslag van sy toespraak bet mnr. vcrkeerde koers lnslaan.
Hoc lank die partyleiers die king, •n wt•g wat na die dood wone aankondlgings gedoen
Erasmus bekendgemaak dat die Suid-Afrikaanse soldate
wat oor see moet gaan veg, in geval van oorlog, nie in Suid- kritiek sal duld en hoe lank lei.''
word?
bulle die partykocrante sal toeAfrika nie, maar eers in die gevegsgebied - op die sla..aveld
.,En wat die afsterwc van die
last om dit te publiseer weet ek O.B.-standprmt oor die
Koning bctref, kon geen grotcr
- toegerus sal word. Dit beteken dat die Suid-Afrikaanse nie. Maar ek is dankbaar dat
.llonargi(•
ramp in die oog van die Suidsoldate, wat vir oorsese oorlogsdiens bestem is, in Suid-Afrika daar republikeine is in die Naongewapend sal wees. Eers wanneer bulle in die oorsese sionalc Party wat nie tevrede
Hler volg weer 'n brief van Afrikaanse Uitsaalkorporasie en
van on!! Nasionalc Regcr in g die
gevegsgebied aankom sal bulle bewapen word.
is met die koersaf\\oykinge van mnr. T. B. Floyd van JohanOoreenkomstig die verslag van sy toespraak het mnr. bulle lciers nie en wat opcnlik nesburg wat in Die Transvaler wereld gctref bet nic: Die hele
vcrskyn het. Die helc brief Suid-Afrika In rou; die ParlcErasmus tewens verduidelik dat die wapentuig wat Suid- krltiek daaroor uitspreck.
adem die gees van die Ossewa- mcnt verdaag; 'n vakansicdag
Afrika van Amerika en Engeland gekoop bet en ter
brandwag en van die O.B. sc word ultgeroep, 'n routydpcrk
afbetaling waarvan die Minister van Finansies reeds 'n 1' rots op die
standpunt ten aansien van die vir die leilr word voorgeskryf;
spesiale rekening van £40,000,000 geopen bet nie in
Osse wabrandu·al(
kanonne word afgeskiet; ereMonargic. Dit lui:
Suid-Afrika afgelewer sal word nie, maar wel op die slag\Vanncer ek hicrdie dinge
dienstc word in kcrke en stad.,Die
gebeurtenisse
van
die
\'eld aan Suid-Afrikanse soldate beskikbaar gestel sal word. gadeslaan dan iS ek baie t rots
laaste dae hct die Afrikaanse sale gehou; en nog voordat
Dit is 'n beskamende toedra.g van sake.
op die Ossewabtandwag
wat volk weer herinner aan die fon- Elizabeth in E ngeland tot
deur dik en dun die regtc koers damente van sy hele volkstryd. konlngi n uitgeroep word, wa:;
KANDLANGERDI E N S
hou. Dit is treffend dat die Hierdie stryd woed nou ceue Suld-Afrika gereed om dit te
Suid-Afrlka as s odanig bly on gev. apend ... leg, die briewe, waarna ck vcrwyJ, lank tussen republikanismc en docn.
.,Ek begryp goed dat daar
S uid-Afrikaa.n<>e s olda.t e wat tangs die A merikane rs e n die direk of indirek di<' beleid van nasionalisme aan die een kant
die Ossewabrandwag onder- en impcrialistiesc monargismc aanstaande jaar 'n verklesing is
rd
Engels e o p die oorsese s lag\·elde gaan veg sal bewapen wo ·
f
d
h
d' k It! k
b 1 ti betal e.r vu
· , skry
en Bat-bl ud11e · te
r e aan die ander kant. Solank ons en dat die Engelse stem geE n dan nog moe t dl e SUJ'd - Af-'•·-A~ACW>DSC e a ., n g
. t d'te
0 . . a m d'te afge- volk 'n vreemde staatshoof het, troetel moct word, maar het
.
h
d
D
'
t
""a
1
D
d aardie wa uen s b et aa1.
IS onge oor :
1
ver aag ~ru, lo
tyd op die Nasionalc
Botha en Smuts nie dieselfde
solda te t o t die status va n huurtroepe. D1t !-lk eur S uid-Afrika P~t _ egering uitgcocfen het is hy nie vry nie en bly hy in geprobcer doen n ie? T erwllle
'n minderwaardige posisie. Gcen
~ self.,tandig heid e n die hoop op 8elfstand~ge d eelua.m e aan let;e;li~ onderstrcep.
vrye volk, wat die naam werd van die Engelsc stem is die
die n a d e r e nde oorlog in f larde ; t r ouens S utd-Af rlka se deelDit bewys dat dic Ossewa·
is, kan 'n vreemde staatshoof Afrikaner-ideale oorboord gename aan d ie oo rlog w ord onder hierdl e om s tandigh ede brandwag met die stem van die
gooi en Afrikaners in die gesig
duld nie.
lette rlik handlang erdien s.
hcle republikeinsc Afrikaner.,Alhoewel die Afrikaner die gcslaan. En waar bet Botha en
Blykbaar bet die groot moondhede - waaronder Brit- volk praat.
meerderheid van die blanke bc- Smuts sc pad geeindig?
tanje - nie soveel vertroue in Suid-Afrika dat bulle sy
Hieronder publiseer ek 'n volking in ons land is, word by
.,Ons wat nie wou saamsmclt
soldate in bul vaderland wil bewapen nie. Hulle kan net brief van mnr. Wlcts Marais, deur die grondwet as 'n mindcr- nie uit vrces dat die Sap nlc tc
wapens kry as bulle op die oorsese slagveld aankom waar Pk. Fort Jameson. Noord-Rho- waatdige seksie behandel.
vertrou is nie en saam met ons
hulle onder die Britse oog gebou kan word.
desiii, wat in Die Burgt•r ver,.D ie Staatshoof mag nic 'n tans regerende leidsmanne ge·
Dis ongelooflik, dat die Regering so 'n vernederende skyn het. Dit> brief is 'n plei- Afrikaner wees nie en mag nie stry bet; wag nou al byna "'Yf
posisie kan aanvaar bet en dat die Minister van Verd.ediging dooi <heel moontllk onbewus) lid van die kcrk van die Afri- jaar dat lets vir die Afrikaner
dit - nogal aan sy offisiere - kan aangekondig bet. Daarom '\;r die Ossewabrandwag se kaner wees nic. Die lewensbc- gcdoen word. Vir die Engclsbeklemtoon ons dat ons nie weet of die Minister korrek oorlogsbclt>id. ..Laat ons dan skouing en tradisle wat die sprekend es word vee! gcdocn.
gerapporteer is in sy party se koerant nie.
Afrika help bcskerm maar in staatshoof handhaaf, is impe- En D ie Vol ksblad probeer maar
hemelsnaam op ons eie voor- rialisties en v rccmd aan die van toesmeer en goed praat. Die
waardes," roep die skrywer uit. ons volk. Ons taal word ook volk kom nie agtcr dat by mlsVER~IOEDE VERSTERK
Dit is O.B.-beleid .
nie deur die Staatshoof verstaan lei word nie, maar as hy ecrs
Die vermoede dat ons sogenaamde bondgenote geen
wakker skrik, sal dlc vergelnie.
ding swaar wees.
wapens aan Suid-Afrika gaan voorsien nie - afgesien van Oorlog op 0 11s eit•
die wapens wat bulle in die vreemde aan ons soldate sal gee
, 1ml(' r·" in di(•
.,Engeland is besig om geldcJ 'oorwaarde s
wat daar langs bulle troepe kom veg - word versterk deur
Replll)/i(•k(•
lik die afgrond in te tulmel en
Hicr volg mnr. Marais se
in plaas daarvan dat Suld·
die volgende uitlating van die Minister. (Ons baa! weer aan
.,Hoc anders was dit m die 1Afrika hom van B r lttanje los
uit Die Burger se verslag van die Minister se Potcbefstroomse brief:
,,Die Unic gaan £40 miljoen tyd van die republlcke, toe die maak, word hy met dubbele
toespraak.) Mnr. Erasmus het gese ..dat ons ondersoek instel
bestce
om o.m. die gemors in staatshoofde voorbeeldige Gods- kettings aan hom geblnd. As
na die moon tlikbeid van plaaslike produksie en deur die
Middc-Afrika te help beskerm manne en Afrikaners was
daar rulmte was. sou ek die
onlangs gestigte verdedigingsproduksiekantoor beraam ons
en te bestcndig. Wat is die mannc met die Afrikaner se kettings waarmee hy gebind
planne v ir oorlogsproduksie en moedig ons Suid-Afrikaanse toestand in Brits-Afrika? Eer- sterk republlkelnse en demo- word, kon opnoem.''
nywerbede in die rigting aan vir geval die vraag ontstaan." sten:~, Suid-Rhodesie, waar ons kratiesc lewensbeskouing. Selfs
Wat moe t 'n mens bie rult v ersta.a.n ! Die Regering het 'n venynige anti-Unie-kliek aan 'n naslonalls wat monargis is,
reeds miljoene )>onde b e ..<' lldkbaar gestel '\ir wapen s wat aan die bcwind kry. So batig is kan nie met die toestande vanons soldate in die v reemde u itgedeel m oet word; maar h) hierdie seksic dat hy immigra-1 dag tcvrcde wees nie.
ondersoek n og maa r die moont likhede en b y b eraam nog sie uit die Unie, vera! van Afri,.Ons volkstryd is nie aileen
pla nne vi r binnelandse oorlogsproduksi e om S uid -Afrika a., kancrs, probeer beiiindig. Hy een van republlkanisme teen
Volgens 'n aankondiging van
wcicr botwcg om 'n stukkie monargisme nie, maar wei een
-.odanig te b ewape n, ,.vir geval die Yraa.g ontstaan."
spoorweg van West Nicholson van ons cie staatshoof teen 'n dr. T. E. Donges, minister van
MAAK DIE FEITI<; B EI)END
na Beitbrug te voltooi, omdat vrecmde staatshoof. Ons veg binnclandse sake het die Regedit hom nader aan die Unie sal nle net teen monargisme nie, ring beslult om 'n keurkomitce
En dit ten spyte van die feit dat Suid-Afrika een van bring. Dit is hierdie vyand van maar wei teen 'n vrcemde mo- saam te stel wat 'n geskikte
die wereld se vyf grootste uraanprodusente is en derhalwe dico Unic wat ons moet help b<'- nargismc.
Engclse vertaling van die Stem
een van die wereld se vyf grootste skywe geword bet in geval skerm. Tweedens, is daar dh•
.,Die tccnswoordige staatshoof van Suid-Afrika moet uitsoek,
van oorlog. On., e m .stige \'er:o.oek aan mnr. Era..-.mn., is, om die gemors in Noord-Rhodesil' en bly dus vir ons 'n simbool van sodat daar nog tydens die Van
feit-e bekend te maak. Die saak is so e m stig e n so leweo.,_ Njas:;aland, waar die Colonial ons vernedering. Dit laat ons Riebceck-fees erkenning vir 'n
belangrik dat d it nie deur misverstand vertroebf>l mag Office net 'n oor bet vir 'n dink aan Verceniging en saai vertaling sal kom wat as ampklompic Kommunistiese raas- vcrdeeldht>id in ons land.
telik bt>skou kan word.
\VOrd nk>.

verlede week 'n grocp offisiere van die Staande Mag en van
die Aktiewe Burgermag, wat die skynoorlo!r nab~· Potchef-
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DIE. STE.M IN
E.NGE.LS
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f&KIEF VIR GEK.LASSIFISEEBDE
ADVEBTENSIES!

BolaboucleUke Kenm..~a:
(Verlowing, huwellk,
geboorte,
aterfgeval, In memoriam, gelukwen·
sing, ens.) 1<1. per woord; minimum
2/6 per plastng. Vooruitbetaalbaaor.
Vir berhallnga 25 persent a.tslag.
lla.Ddelsadvertensles:
Eerste plaslng 2d. per woord. Vir
berbaltnga 25 persent afslag.
lnteken,;eld op , Die O.B." (verskyn weeklfks): 12/6 per jaar of
6/3 per 6 maande. Vooruitbetaalbaar. Stuur advertenalegeld, bestelllnga en lntekengeld na VOOBSLAG
(EDMS.) BEPEBK, Poebns 1411,

BLADSY DRIE

ONS IS VRY OM TE SKOP ~ MINISTERS SE SALARISSE
MITS ONS KOP ' IN DIE
IS GLO OHWETTIG
STROP IS

,,Sedert die Unie tot stand gekom bet, is daar nog nooit
salarisverbogings aan ministers uitbetaal sonder verlof van
1\lnr. P. C. Kruger, Pk. Stoff~------------ - -·-----1 die Parlemeut nie," verklaar die Ou<liteur-generaal in sy
berg, skryf:
jongste _iaarverslag wat aan die Parlement voorgele is.
1
Hoe moet ons dit nou verVolgens hom is die salarisverhogings wat: sedert AJ>ril
staan? Vir baie jare aaneen
verlede jaar aan ministers uitbeMa l is. ongemagtigde
was beweer dat ru~ ons die
uitgawes.

jSoos Ons Lesersf
1
Dit Sien
1

Britse konneksie sou breek, dan
sal ons geen redder meer he
KAAPSTAD.
nie. En nou moet ons uit die
mond van mnr. Havenga hoor
dat ons swaar belas gaan word
GEBOORTE
om Brittanje van ekonomiese
BESTER. Aan Doreen en Willem
•n frls seun op 4 d..,er in die Booth- ondergang te red. Moet ons nou
Gedenkhospitaal. Dank aan die Goele ons redder gaan red?
Gewer, dokter en personeel - CommerDie Engels(' Koninkryk kan
cial-Hotel. Darling.
miskien nog gered · word maar
die Britse Empire bet sy sirkel
1\IEUBELS
volgeloop e n sy tyd uitgedi·en
MEUB£LS.-Beter Meubels teen bil- nes al die ander Empires voor
llker pryse. Babawaentjies, stootkarre- hom.
As die Engelse bulle
tjles, drlewlele, Unoleums, tapyte, ens.,
ook altyd tn voorraad. Geen katalogus. koninkryk nog wiJ red dan is
Meld waarln u belangstet. - VISSER- daarvoor nodig, in di.e eerste
MEUBELS. Lanptraat 1'79, Kaal)fltad.
3/12/11 plans, al die breinkrag en bandearbeid van die Engelse volk
seH; en daarby sal die Engelse
RADIO
volk moet afsien Yan bulle ImLOUW t:N LOU\V, die Beroemde perialisme.

····-----------------

stoel. Die O.B. dui die koers
aan waarlangs die enigste red ding van die volk geleii is.
Ek vra: waar gnan die ~a
sionale Party met sy Empireb eleid die volk beland as die
Ossewabrandwng nie 'n wakende oog hou oor ons Afrikanervolk se ideate nie?
Ons moet ons eie republiek
he buitekant die sogenaamde
Statebond en die Britse Empire se geknoei. Ons moet ons
eie president be en ons moet
ons eie goue ponde kan slaan
met ons eie president se kop
daarop.
Ek is oortuig daarvan dat
Suid-Afrika nooit sal regkom
Radlo-lngenleurs,
StaaleweK,
Parow,
voordat ons nie eers ons eie
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese
Toestene. Geregistroerde Elektrilllteltarepubliek het en ons eie presiTRAAG
aannemers. Foon 9 ·8i35.
dent nie. Ek glo dat as dit
Indien ons nie saam met die ni e gebeur nie, dan is dit IkaHORLOSIES EN BRILLE
Britse Empire ten onder wil bod .met die Afrikanervolk.
H. J. STEYN, De VU!Jersotraat 17, gaan nie dan sal ons die sinVaaeo, K.P.-VIr borloales en brllle. kende skip betyds moet verlaat.
Verkoop en repareer. Persoonllke a&dl·
<lag.
19/9/TK AI sou ons al ons rykdomme
aan die Britse Empire skenk
dan nog sal ons hulp n et ' n
GRYSHARE
druppel in 'n emmer wees. Ons ,Genoeg Daarvan," Kaapstad,
skryf:
GBYSHABE, skllfers, ou voorkoms, kan die Britse Empire ekonoonnodlg. Oortulg u self deur GRYS· mies nie red nie.
Toe
ek verlede week 'n beHAABWONDER, die jongste kunsmatlge wereldwonder, haar- en kopvelD ie Brit bet 'n gewoonte soek gnan afle bet by die Volksvoedlngsmlddel te gebrulk. Skadeloos,
kleurstofvry, 58. per bottel, geld met daarvan gemaak dat ander na- hospitaal, was ek verbaas om
bestelllng.-BoeregeneesmJddels, Fo8bus sies vir born moet oorlog voer soveel konstabels daar op diens
4Z'7%, Jobannesbu.rg.
D1/9/t9
en nou moet ons nie help om te sien. Daar was op een tydhom gewoond te maak dat stip nie minder as vyf daar byANTIGRYS bentel PJ'Sbare ell baard ander nasies hom ekonomies mekaar nie, en ek bet gewonder
tot uatuurllke kleu.r. GeeD kleurstot.
Verwyder eklltere, laat hare groei, ens. ook moet red nie. 'n Man wat watter groot misdaad daar op
Gewaarbor~ of geld terug.
6/6 per
bottel, ponry. Kont&nt met bestelllng. te traag is om sy brein en sy die terrein van die krankes geDie lloerevn>u, P ..bue 1669, Jobalmee- han de te gebruik om hom eko- pleeg sou gewees het. U kan
ltarc.
EH/6/50
nomies in stand te bou, en dus my verslaendheid begryp
verwag dat nuder dit :Vir born toe op my vraag geantwoord
moet doen sy ekonomiese word dat mev. Jansen, eggeMEDISYNE
ondergang was nog altyd "'er- note van die Goewerneur-geneGESONDHElD Is u regmattge ertents.
Oortulg uself deur ons bebandelings te seker.
raal in die hospitaal siek le en
gebrulk en u kwaal te ontwortel. Skryt,
En is dit nie die toestand van dat die konstabels haar lyfwag
lnllgting gratis,
Boeregeneesmlcldeill,
Poe'b_os 4%7Z, Jobannesbtu"g.
B1/9/t9 die Engelse volk nie? Onlangs is.
het ek nog in 'n Engelse blad
gelees dat 'n messelaar in
SOOS 'X BRITSE LORD
Daleeude Is ree4s van bulle kwale
l)evry, Talle vlnd daagllks b-t. Waar- Engeland nie meer as 300 stene
om aal u Ianger ly7 Skryt dadelik.
Nou, mnr. die redakteur, het
Raadpleeg Die Boerevroa, P08bo.s 71169, per dag hoef te messel nie.
.Jehaluleebo.rw.
(Nr. 3)1/9H9 Moet ons messelaars nou ver- ek - en ongetwyfeld alma! van
plig word om 'n duisend stene ons - met groot leedwese kenper dag te le om die luiaard in nis geneem van die siekte van
Engeland ekonomies te red?
mev. Jansen, 'n vrou vir wie
vera! ons republikeine fiOOt
RRITSE VRYHEID
agting koester. Ons ken liaar
as 'n egte Boerevrou. eenvouOns volk word reeds swaar dig en minsaam in haar ombelas om die rente t e betaal gang, iemand wat geen persoon
op die geleende geld wat ge- kwaad aangedoen het nie. Maar
bruik is om vir die Britse Em- bier word byna 'n halfdosyn
,;,">'-b pire oorloe te voer. Is dit nou polisie voor die gebou opgestel
ook 'n d ee) van die Britse vry- waar sy .siek )~. Vir wie is
heid wat ons geniet?
bulle bang? Wie sal hierdie
~· ·~,._
.--0 J ~
l\la.ar van d iP Britse vrybeid eerbare vrou enige kwaa.d kom
' " ' 'I 1=··-? ""\..>~
gepraat. Paul K r uger bet in aandoen?
<=;:! -~~
1881 gewaarsku en gese die
Of is dit maar net grootdoeneI . XBritse vryheid beteken steek ry op Britse model'? Moet ons
jou kop in dit> Britse strop. regtilf so slaafs op die Britse
Dan kan die Britte jou ophang spoor volg dat seHs die eggeterwyJ jy vry is om met jou note van ons staatshoof deur
voete te skop n es jy wil. Ons 'n swaar Jyfwag omring moet
kop is al sedert 1908 in die word waar sy in 'n openbare
BritSt> strop en sedert daardie hospitaal Ie'!
tyd is ons al vry om met ons
Dit was a l reeds vir my 'n
)Yoete te skop nes ons · wil. N ou doring in die oog dat ons nais ons al besig om dood te wurg. sionale Goewerneur - generaal
Is daar dan geen plan om ons net soos 'n Britse lord aangery
kop uit die "trop te kry nie'! word na. die perdereisies toe
omdat dit 'n Britse gebrulk is,
en nou nog bierdie skouspel
ook!
0

Hy verklaar dat die sekretaris
Die sekretaris van finansie~>
van finansies hom op 2 Augus- het egter nie saamgestem nie en
tus 1951 in kenni.> gestel het dat die saak na die regering se regsdie Eerste Minister besluit het adviseurs verwys. Hulle het
om die ministers se salarisse te gese .,dat 'n minister se salaris
verhoog - met terugwerkende vasgestel word deur die persoon
krag vanaf 1 April 1951. Die I wat die mag het om hom ann
Eerste Minister se salaris is van te stel. nl. die Goewcrneur-gene£4,000 na £5,000 verhoog en die raal."
ander minister!:! se salarisse is
VERSKfi,
van £3,000 na £4,000 per jaar
Die Ouditeur-generaal ververmeerder.
klaar: .,Met aile r espek, ek stem
nie saam met die bevinding van
ONGEl\lAGTIG
die regsad11riseurs nie, en in hierDie Ouditeur-generaal maak die verband moet ek daarop wys
bekend dat hy die sekretaris van dat sedert die Unie tot stand
finansies in kennis gestel het gekom het, is daar nog nooit
dat die Eerste Minister se gesag salarisverhogings aan ministers
onvoldoende is aangesien die uitbetd.! sonder verlof van odic
parlement die verhogings moet parlement nie."
Die Ouditeur-generaal se vermagtig; en dat hy derhalwe aile
salarisse aan die Eerste Minis- slag sal deur 'n Gekose Komitee
ter en sy ministers bokant £4,000 ondersoek word, wat dan weer
en £3,000 per jaar as ongemag- aan die parlement daaroor verslag sal doen.
tigde uitgawe beskou.
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memo oor
persoonlike
keurigheid
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O.B.
VRIENDSKAPSENTRUM
Groote .Kerkgebou 604,

Kaap~tad

Vir
Heerlike koffie: Tee: Koeldraoke: Roomys: Geroosterde brood :
Toebroodjies: Soep en Nagereg

Besoek ons wann~er U in Kaapstad is
Ons diens-die beste

Ons pryse-die billikste

~~
~ ~-:. ~~V' ~"pY

.4.0

DAMES-,

MANS- en
KINDERUITRUSTERS
SNYERs

· UNIEWINKELS
--BEPERK--

KERKSTRAAT 275 -

PRETORIA

Takke: Johannesburg, Germiston, Benoni, Vereeniglng, Ko.a.pstad

Beier Tabak • maak Beier SiganHe

/llklll'leWt
mag wees

K.w.' V.

11d'~!

KAN OP TWEE
STOELE NIE SIT

~lnr.

Produkte van Su•d·Afr•kJ

Eni&ste Outflbueerd~rs tn Su•d·Afnka ·
H. j.

Ntt ~•"•

(Edrns)

Beper~

•

Posbu• •883. Johanoesburg

_____,...

Posbus 2108 K»pstad

H. F. \Vasserman, Lang
Riet, Humansdorp, sluyf:
Geen mens kan op twee
stoele tegelyk sit nie. Niemand
kan tegelyk op die O.B.-stoel
en op die Naslonale Party-stoel
sit nie. Die Nasionale Partystoel is m.i. die Empire-stoel
en die O.B.-stoel is die regte

Fees op
Uniondale ·
Mev. A. van der Westhuizen
(komdte. ) berig dat die Uniondale kommando weer vanjaar,
soos voorheen, bymekaar gekom
bet om Vryheidsdag te vier.

Kommando
. Said- Afrika se

tc Die Vervaardigers

~

si garet

van Kommando is die grootste verbruikers van Suid-Airika se eerstegraadse tabak .
(li · ":G14.

BLADSY VIER

WOI<~="SDAG,

DIE O.B.,

12 MAART 1952

HfT OP SY EENTJIE
VRYHEIDSDAG GEVIER

WAGHOND TEEN
MAGSMISBRUIK

Die Regerin~ gaan 'oor,tellt> h~ dit> Parlt>ment indien
om 'n amptt>naar aan te -.tf'l, wat a.., waghond sal optree, om
In die "erre noordt> '\'an Suidwt> ....Afrika lwt •·••u Aft·ikmw•· Hmjaar tf' na.ak tffn mag.,ml-.bruik deur ministers en rade. Hierdie
aileen Vr)'ht>id!'dag gevit>r. Hy is mu r. (;t>orge D. '\'an d«•r Smil Htll Outjo. informa-.ie is dt>ur die .t<;t>r,te ~lini-.t(• r vt>,...,trek in die Volksraad op 'n uaa~ \an mnr. J. H. Ru-.'>t"ll (V.P.-Ifd).
In die gt>e... t>~«·r ~a b hy nwt mt>de-rt>puhlikeine oor dit> l «>n~rt«' ••u hreedte

"·an Suid-Afriku "'«'l'enig. H) !'-ien uit na die dag '\HllutN•r "u kommando
~el"ti~ kan w01·d. Dan sal I aie Afrikaner" "'aam m«•t hom \ r)lwidt-dag kan
vier. ,Dit iM vundag Majuba-dag e n Ill)' hart brand om ook dmu· te wN•s
waar di«> Vl')' lwidMvure brand en waar ·o u "' nu•n"'•" "'aumkom;' .. J.:.·yf mnr.
Van d«>r Smit onder datum 27 Februarie.
.,N'it·t('mln het ek aileen ook
Majuba-dag gevit•r deur vanoggend,
dou-voor-dng,
skot<'
mt>t die ou L<•<'mt•tford af t<'
~ki<'t. En toe dl<' aonnetjie uitkom het my groot f6 vt x 4 vt.l
O.B.-vlag In die oggendlug gewapper. Dit is eers met sonsondergang neera;ehaal.

Australie
Handhaaf
Empire..Beleid

- -- - -- - -- -- - , liNR. G. D. VAN DER SMIT

HEIDELBERG OOM WILLEMSE
SE VUUR
SE VLAM
Die Vryheidsvuur hct vanjaar
weer gE'brand op BockenhoutBRAND
kloo!. Dit is in ·watnbcrg se

Komdt. t "ys ht>t die nrrigtlnJtl' ftt'lt-i ton rutnlte'ung met
.,krifJf':'>ing en gebed.
Gf'nl J . L S\\art b et die aan\\e.,lltf''i ltMnL om 'n oomblik

'H•t·k.. r het di" komi tee
dat 'n amptf'naar
IUIIlJCt'"h•l " ord wut jaarliks aan
dlt• IIHrh•mt'nt \t'r,.Jag 'al doen.
Dil' <'< rste minl~t<·r het gl's~
dnt wat betn·f dit• ~kcpping van
d .e mttt;jint ric•, dh
regerin g
\'oorn< mt·ns is om voorstelle
dh·naangaande R.lln die volksrand S<> kom ih <' oor die regiemrnl van ordt• l< d()('n. wat
dan 'n voorstd \'lr oorweging
nan di e volk,.,ralld ~a I kan voorhi.
mmbt•\ ef'l

Die

,.Die jongste verwlkkeling~
sal ht·!'lwa,arekynllk tydellke
verwarrlng In ons geledere
brtng maar ons kom weer gcsterk daaruit en ons marsjcer
voorwaarts op die Pad van
Suid-A!rlka na die Vrye
Republl<'k."

Vir dlf' dt'rde ugterct-nvolgenjaar h t>t dit' kommando van
Heidt-lbt'rg <Kaap), \'ryhf'idsff't>" ~tt-hou op die piiUI., van die
komm:tndant, mnr. :Siklaa& Uys.

tt'

llt''o4'1

,.Ek stuur aan u •die name
en die g('}d van drle nuwe lntekenare en <'k sl<'n uit na di<'
dag wannN·r ons 'n kommando
hier in die n ·rrc noorde kan
stig.

d~

regerin~t vttn dit- Au .. tra Statebond.,koninkr) k hE't
\f'rlf'de Satt-rdnlt wwg..-kondi,;
dat bJ' dlt' land "" in,·oere mf't
d :t- helfte l'aAII \·t'nnind t-r. Dltf'f'l"'lite minl .. tl'r h l't \t-rkluar <bt
die .. tap 'n ulh lot-i"t'l i" \ 'li D
samf':SpreklnJCI' \\ut I{C\Ot'r 1., op
die Emplrt'-konfl'ren.,ic \1\11 ul
dif' Bribe Konlnkr~kt' cn lt<'blt'de <;e minl..tf',... 'an finan ..lcN.
Die invoert• van sommige artlkels, aoos motorkarn.•, motorfletse, tabak. bier. spiritus,
tckstlelwan•, Mko<•nc, c·ns., sal
met tagtlg p<'r!!<•nt vc•rmlndtr
word. Hlcrdle tagtlg perscnt
vermlnd<.•rln&' Ral vcral hulsvroue swo.ar tn•f, want dlt sal
ook artikl'ls soos ,,·asma..<!ji<'n<',
koelkastl', kospotte, stowe en
breek~ lnsluit.
•
Di<' r<•g('rlng het vc•rduidelik
dat hil•rdl<• inv()(·rv<'rm lnd<.•rlng
ni<' permanent sal W<><'S nie.
N~>t maar tot die Brib<· gddkrls is \'l'rby Is.

'n G<'kO.;(.' komltf'l• van dw
volksraad hE't in 11!49 uanbt•vt•lings oor die• sank K<·dot•n wat
in beginsel dcur dll' Rt'gcrlng
got·dg<'lteur is.
Dit• rcgerlng
h et die voor;;tel annvaar dnt
masji nerie geskt•p lu·hoort tP
word vir dit• ultof'ft·ning van
tocslg oor dit> wys!• wttarop m1nisters en radt• gPI>ruik mnak
van mag wat d\t• parlt·mt•nt nan
hullc ged<'lt•g< l'r lwt, h!'l eli I'
t cr.ste minist<'r gc c.
Om tot'<>i~ \ :1n di~ t);lrll'men t

wereld, naby Nylstroom. Ou
oom \'Villemsc, wat agt maande
gelede hier ingetrek het, het sy
bes gedoen om Amajuba-dag tc
vier.
Hy het sommer self 'n groot
houtstapel aangepak met die
doe! om maar aileen die Vryheidsvuur aan te stc~k. Maar
die aand toe die vuur aan die
brand gesteek is, was daar
darcm ses grootmense en neg<'
kinders wat saam met hom trou
aan die republiek kom sweer
hct.
SALUUT-SKOTE

in .. uue te .,taan a'l 'n blyk
\ a n hulde aan Wlle hoofkomdt.
Vun Coller wat aan die end van
vt-rl<'de jiUir oorlt-de 1!1. !\let die
uf~tU>rwe van hoofkomdt. Van
C'oller bt-t dlfl Jrl'meen!!lmp ' n
Toe die vlammc hoog in die
;)Wer:lte ton trou<> offi"ler verlug opstyg het oom Willemse 3
loor.
1aluut-skote afgesklet en daarNo.dat genl. Swert at die aanna die aanweslge~ korUiks toewesiges, vernaamlik ook die
gespreek.
oud-oflisiC're wat aanwesig wu,
Hy bet verduidclik wat die
wdkom gehN•t h<'t, het hy 'n
dag beteken en het ook vertcl
kort en tr<·f!t•nd<! tocsprakle gcdat z:r Februarle in die jaar
hou waarin hy aile O.B.-Iede
1882 deur president Kruger en
nangespoor het tot dlens en
sy Volksraad tot 'n openbarc
ywl'r.
Ceesdag verklaar was. Hy h<•t
voorts
die hoop en vertroue uitBELA~GSTELU:SG
gespreek dat dit aanstaande
Daarna het oud-hoofkomdt. jaar beter sal gaan en dat daar
P . Uys aan dlc woord gekom, en meer mense aan die fees sal
hy het ' n bcsielende redc ge- deelneem.
Een ding spyt my, het oom
voer na o.anle1dlng van die
O.B. sc leusc: .My God, My Willemse gese, en dit is dat in
ons skole so min aan die kinVolk, My I..and Suid-Afrika.
Vervolgens h<'t komdt. Uys ders vertel word van daardic
daartoe oor~rrgaan om die Vry- roemryke geskiedenls van Amaheidsvuur aan tC' steek l'n die juba. Spreker glo goed dat dit
bykomstlgc program af tc han- in ons klnders ingepomp sou
del. Hlerdie deel van die ver- geword hct as dit 'n Engclsc
rigtingn
hl't oud-hoofkomdt. dag was. Maar dit gaan In
ons skole maar treurig met ons
Uys m<'t lt<'b<'d a!gesluit.
vaderlandse geski,edenis.
Daarna h<•t almnl nn die
1\len<, lean gero<; maar die
plaaswonlng gcgaan wnnr die hedendaagse kinders oltvrn. oor
aand Vt•rder gcs<•llig dl'llrge- hul volk se geskiedenl<; om ult
bring is.
te ' ' ind hoe min bull.- dnarvnn
Die bcdrag van £7/ 11/ 9 Is in weE>t.
:'\leeste wN>t ..o-te-<;t'
die R< publlkeinsc ki ss1e ge- nik., \an Slagten> nt-k nic; ton
stort.
ook nit' \&D talle and~r bakt-n'l
Di<> lwln ng'-tl'lllng \\ n.. \an- op <U~ Jyden.,Wel' \'lln bulle
j:ulr b<>ter as in \'Ori~te jure, en volk nie.
dit ~If, tf'n .. pyt e 'un tlie weer
Ek, as 'n oud-strydcr. hct
wnt dil' aand \MOl t e " en-.e oor- oom Willemse ges~. dink dat
:;f'hlllt hl'l.
Ook 'an Zuur- on10 onderwyshoofdl' darem gehraa k h et lt'de opr;l'daag- 'ir rus 'n bietjie aandag aan bierdil' f<>b.
die saak kan gee; want dit is
Dit· Vryheid<,\ uur in Hcidel- treurig soos ons vaderlandse
I'H•rg braml nog I'll om. hou dit geskledenis op die agtergrond
hrandf'rul! <Eit• Bt·rig).
gehou word. fEie Berig).

LO!I."D~~

Mnr. N. C. Han·ngn, d1c Unie
se minist<•r van finnnsi<·s. wat
ook die Empi rc-konfer~nsie in
Londt·n bygewoon het. het by
sy tt rugkecr aangekondig dat
die Unie-regering die land se
inv('('rt•
vera! ult dollar-gebl<'dt·
drnstles sal lnkort.
Dlt blyk d<'rhalw<' dnt die fi.
nans li lc• belcid van die Australiellt• Komnkryk, van die SuidAfrikaan~<c Konlnkryk trou<'nll van al die Brltse koninkryk<' <·n kolonle!l - op die Emplrc•-konft•r('nsle in Londen bepan! Is
en nlc dc•ur die betrokkl' koninkrykc s<• xoewereine Wlrlt'mcntt• ni<•.

GOEDKOOP GESONDHEID
Dr. Ka rl Bremer, ~llni-.t.-r \&n Gft.ondh.eld. bet in die
rarlement uitgt>\\ei oor .,~ pogings om die \Olk ...e gesondheid t.e verbeter deur dil" tOf'' ot>~g 'an proteine in die goedkoop st.apeh oed.,el-.oort('. II~ bet g~:
.. Proe!n<'mings aan die· Unl·
versiteite Pn•toria, die• 'Witwaters r and t·n Kaap:stad t•n dh•
Departement van Volksg<·sondheid het bcwys dat \"an drie tot
ses pcrsl'nt vlsmeel by mit·llemeel of brood rotte op 'n manh·r
gesond hou waartoe mlt'lll'mt•<•l
aileen ni<' in staat is ni('.
..Nou Is t·k in 'n poi41Mh• om
20,000 kinders in die inrlglinglf

dlt' Keo,ond hrld \an die 12,000,000
lnwoncr.. \.lln dit- land nit-.
.,Ek Wl't't nit• of lede bcsef
hoe gO(•dkoop dit is nie. Dit
!11 i< ts wat ons nie kan bc·kostig
om tl· ontb< t!r nie. omdat dit so'l.'l'el mind•·r gtld sal gebruik."

Nehru Wen

In di<• langgerekte Indiese
verkit'!iiangs ht t d ie Kong resparty ondt•r Ieid ing van die
eer~t.e
ministt>r,
Jawaharlai
N<·hru 363 ~etels uit 4F9 verow1·r, m .n w. 74 pers< nt van die
.,A., t-l.ke pel"oon in dlt• land !<ct('}s.
t>lkt- mort- hit-rdif" protNnP met
'n koolhidraat. of kun~bottl'r of
bottE"r e n brulnbrood in ditmiddt-1 van dil' dag ltt'ltt'f' kun
word, 1., daar nik!i tf' vrt-C'<, vir I
van my departement tc• vot•d
met hi<'rdic• ''oedscl. My de
klelnkind('r!! sal eet wat hkrdie
kinders in die inrigtlng11 gnnn
('('t.

MOONTLIKHEDE VAN
0.8. SE PROPAGANDA
In

~>)

wf't-klik;..e politleke oor-

liiC in Da~bl"tf'k t.kr)f wmem
,·an Hf't'rdf'n o.m. dat die ,.gf'-

"uh,t-rdt'" (}<;fot'wabrandwag ,,die
..ltu..'t..i<' in diP to..kom~ te rdee
kan bt>ill\IOt'd." Hy vnklau
dut d iP ,ugre., ..iewe" Os"t'~
brandwa~t-~trOt'p ,.'n ewe ba.a.~
ti,;p ltl"Ot'Jl rcpublikeine binne
dit- ~ao;ionale Party kan omkrap."

.,Sou die Nasionale Party dus
dcur praktlc <e oorwegings gcdwlng word - soos wei kan
gebeur
om r epubllkanlsmc
vir onbepaalde tyd 'n langtcrmyns<• do<'lst<'lllng te hou, Is dlt
nie onmoontlik dat energleke
propaganda \'&n die O.B.-groep
in die Kftllp die ong£'duldige
det'l van di e Nasionaliste ook
krh-w<'lrlg 1 n opstandig
maak nle," s kryf hy.
,.V£'ral &II hulle die suggestie
van ' n d iklatuur, wat ook baie
Nasionallst
nog lees in die
partylose kwalifikaslc van hulle
republlrk, ~:an vcrw-yder; en as
'n andcr l<'icr vir dr. Malan met
sy persc:•onlike prestige later
mbkl<'.n n •rvang, Is hierdie
O.B.-grO<'p \ir die Nasionale
Party nl ~ s onder laatlge moontllkhl'de n le."

Hierdle bekende Rembrandt-figuur slmbollseer dlt wat betroubaar en die moelte w@rd
is In tabakvervaardlging. Dlt staan vi r Rembrandt kurk, ongekurk en Filter d e luxe, en
ook Rembrandt VAN RUN, die Ideate dlneesigaret-name opreg beroemd vir die ultstaande kwalitelt wat dlt aan rokers bled.
~

ELKE REMBRANDT-SIGARET 'N MEESTERSTUK
U . JOS

