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in Brittanje
se Eie Hande ,,

~

, Die Britte ~->C r edding le in hul eie bande, nie in die
van die konferensie van eerste ministers wat vir No\ember
byeengeroep is nie," skryf Die Burger in verband met die
Britse geldkri!.is en voeg daaraan toe dat die hulp wa.t
Suid-Afrika in die \'Orm van goud kan lewer net 'n druppel
in die emmer van J;;ngela.nd se nood is. Die blad skryf as
,·otg nadat hy ver\\ ys het na. die vermindering in <lie bclastingstekort \'an £850 :niljoen tot £150 miljoen per jaa.r:
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Resep vir Britse Redding
wat nie Aanvaar sal word
En wat die Suid-Afrikaanse
oppoljisic bctref, sal hy vee!
eerdcr t een verhoogde parlem entere salarisse beswaar maak
· wat nog nooit gebeur het
n1e - as om teen grater offers
vir Brittanje beswaar te maak.

,Brittanje ..at m oet harder
werk, m eer \·erkoop en minder
koop," bet die Britse mini.,ter
nut fi nan-,ie'i, Richard Butler ,
vt>rlede week in die parlement
~e-.f>. Hy b et verdere inkorting-.
ten op;,igte van sekere invoerltOI'dere voorgestel, onder and1•re
\·an Amerikaanse tabak.
Butler hct gese dat die Britsc
werkers die gelyke van dric urc
ekstra per week sal moet werk
indien bulle die vooroorlogse
in\·1>erpeil wil handhaaf. Hoi\r
lone sal Engeland uit die wcreldmark skop en tot bankrotskap
lei.
Butler se toe.spraak is afgcsluit onder aanhoudende geraas
en geskreeu uit d ie opposisicbanke.
Of di e Britse werker., onder
die opsweping en val!\e belofte~>
van die Arbeidcr!tparty oorgehaaJ ~oal kan wor<l tot groter
krugsinspanning- om van laer
lone nie ecn., te praat nie i'l 'n saak wat nou r eeds tnaar
afgeskr;rf kan word. Part~poli 
tick "al verseker dat dit nie
gebeur nie, en dit foal d ie SuidAfrikaan..e werker wees wat
daardie ek'>tra drie uur per
week a., .,~· .,bit" tot Brittanje
<;e 'lolvent.-,kap .,al moet bybring.
Da.an·oor .,al die Londense
konferen-.ie <.org.

LOKO)IOTIEWE
,As die Engelse werkers bereid sou wees om enkele ure
meer per week te werk, sou
.,Maar dit is in elk geval nie lede van die Statebond kan 1 Brittanje se ekonomiese sorge
genoeg nie, want nog steeds teer Brittanje nie solvent hou ni l.'.
grotendeel~ v erdwyn.. Dan ;;ou
Brittan ·e o
s
v.erd nende Australie se paging om sy eie
ons ook die 1okomotJe\\'e kry
J
P
y
wy .
wat sowat vyf jaar gelede bestel
reserwes. Daarom het 'n Bntse geldsake gesond te maak deur
.
minister van finansies vir die 1 sy invoer skerp te verminder,
IS.
soveelste mafll gese dat die lanJ het Engeland trouens lelik ge,As die werkers tot 'n loonsas geheel harder sal moct werk, knou. \\'at S uid-ACrika M' hul p vermindering en die base •tot 'n
meer sal moet v!l'lkoop en minder aanbetref, i'! die b~kome nde winsvermindering sou inwillig,
sal moet koop.
goud wat on., knn !ewer ' n sou nuwe deure na uitvol'r, Dit i., di e .,l!'utel tot Brittanje druppel in <lit' emmer van markte oopgaan en sou ook die
!i.e r ehahilita'>i(', want die Britse E ngeland r-.e nood, terw~l die Britse binnelandse pryspcil daal.
r edding It' in hul eie hand e, nie voorkeur w1it ~oel<ere Engel;,e As Brittanje voorts wclsynsin dit' \1111 die konferensie van ware ontvang, die lewl'n'>ko!>te dienste sou inkrimp waan·oor
l'er <.tl' mini..,ter., wat vir ~ovem- bier in sommigl' opsigte ge- hy kwalik kan betaal, sou verber b~·eengeroep i!t nie.
Die I voelig OJ>stoot (gaa n dil'. Sap- I dere besuiniging moontlik wees."

NUWE EKONOMIESE BANDE
WORD IN LUNDEN GESMEE

1

i'log ·n konferen!»ie van eerste ministers van die- Britse- Statebond sal
teen d ie einde "\an ~ovt• mh er in Louden gehou wot·d. Volge-ns Churchill,
wat hierdie aankondiging ' erlede week in die Brit::.e I>arlement gedoen her,
het al die eer.. te mini!»ter._ van die Empire mN uit sondering van die
Goudkus-premier, '\krumah, wat nie uitgenooi i ~ uie - hul instemming
met die konferen..,ie U!-> 'n .,nuttige en tydige -.laJ>" hetuig Cll sal of in perSOOn of deur 'n plaa..,yervanger teenwoordig wees.
Die- oogmerk van die konferen~ie i~ om _.dringende sake van
finan~i('le, ekonomiese en h and elsheleid te hespreek waarm ee die
onder~keie regel'ings t e doen het." Ryksvoorke ur in verhand m et in- en
uitvoer !-al ee-n van die vernaamstc h espr·eking:,punte wees.
"'a verklaar word, sal dr. Malan weens 'u drukkende program tuis nie
hierdie keer die konferensie bywoon nie en ~al hy mnr. Havenga en moont·
lik ook mnr. Eric Louw afvaardig om. hom daar te verteenwoordig.

Die Brit<.e mini-,ter van finansies bet in a.ansluiting
CllUrrhill '-C aankondiging beklemtoon dat die konferensic die Ci'.r:-.te <,tap i-. \an 'n ,grootse poging om ' n sterk en
1wyd gf"re<,pekteer<le sterling as gesogte ruilmiddel te berstel." Die ~ewilligbeid wa.armee die eer.te ministers ,·an
die Statebomhla.mle tot die hou van so 'n konfereno,ie iugeDie
Amcrikaanse
generale stem hct, is bewys \an die groot waarde \\at oral gebeg
staf is tans van mening dat 'n word aan die vcrkrygiug van die g root ... te mate Yan .,ameRussiese aanval in Europa wei werking in die Statehood om die "ereld se f"konomiese
ten ooste van die Pireniee teengehou kan word. Die vroeere n aagstukl<e op te los, bet by gese en daaraa.n toege,·oeg :
b~'

Groter Vertroue
in Verdediging

mening was dat dit nie kan
gebeur
.
· nie <n . dat die .bcwapemng van SpanJe gevolghk \'Oort
t .
keur moe on "liang.
~let die oog op die veranderde
beleid sal Spanje voortaan nt-t
gehelp word om sy eie wapens
te produseer, in plaas van die
hoogste voorkeur te \'erkry in
dic toesegging van wapens
.
D"
d d
deur Amenka.
1e veran er e
beleid is gegrond op die vordrring van die Noord-Atlanti<>se
. groo t proVl•rbond
soweI as d 1e
.
duks1e van doeltreffende atoomwapens, word verklaar.

\'an me\·. C. \\'. Ba ... -.on, Voortrekkerstraat, Portervilll'. hct
die hoofkwartier £4-14-0 ontvang. Behalwe ledegeld sluit dil
in bydraes wat geskenk is vir
Vryheidsdag en O.B.-dag (8 Augustus).

O.B.-FUNKSIE

§I
•J

'n O.B.-dagfunksie in die generaalskap van mnr. J. A.
Strauss word op Vrydagaand,
8 Augustus gchou in die huis
van mev. Harris, Markstraat 51.
Tiervlei. 'n Film van opnames
in Amerika sal by die geleentheid deur dr. Da\\.'id du Plessis
vertoon word. Aile belangstellendes is wclkom.

vrouen., nie daaroor kla nie?),
maar van te geringe omvang i'l
om Engeland se m oeilikhede
noemeru.waardig te verlig.

1
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SAP-DAE

In die jare toe Brittanje die
groat wercldmoondhcid was, het
verbreking van die Britse ekonomiesc bande de(H uitgemaak
van die nasionale beteid. Ons
pers was op sy agterpote toe
ons ons wol en suiker deur
middel van Brittanje aan ander
Iande verkoop, en selfs by een
geleentheid gedurende 'n bottcrtekort Deense batter vanuit
Londen ingevoer het in plaas
van regstreeks uit Denemarke.
So 'n beleid was onbegryplik vir
UITSAAIWESE
die nasionale Afrikaner. )Jaar
In sulk e omstandighede het di e Sappe het gese ons moet <lit
ons rede om te vrces dat Suid- doen om<lat Brittanje se , ·loot
Afrika maar net so klakkeloos ons beskenn!
agter die nuwe Britse ekonoMaar vandag, nou dat Britmiese saamwerkplan sal inval as tanje self beskerming nodig
wat hy 'n paar we~e gelede ten het, word ons invoerders deur
opsigte van die uitsaaiwese ge- 'n nasionale minister gedwing
doen het, toe ooreengekom is om goedere duurder uit Brittanoor grater sameskakeling van je in te voer, en word ons pond
uitsaaidienste binne die Em- elke keer saam met die wankepire met onder meer die doe! om lende Britse pond in waarde
die ,warme en intieme ge\'Oel verlaag sodat ons ook onregvan Statebondsecnheid" aan te streeks gedwing word om Brits
wakker, soos die Cape Times dit te koop omdat ni e-sterlinggoeuitgedruk het.
dere dan · plotseling ,.duurder"
gemaak word, soos t oe AmeriOFFERS
kaanse motors en masjinerie
In die jongste tyd het gesag- oornag met een-derde in prys
hebbende stemme reeds opge- gestyg het omdat Suid-Afrika
sy pond agter Brittanje aan
gaan tcrn Suid-Afrika se hulpI .
B 'tt .
p r gedevalueer het.
ver emng nan
n anJe.
ro .
dr.
J. R eynolds het op
Dit i., tyd dnt die volk sy
oortmgE'nde \\~·.,e aang.etoon dat &t ern lnat hoor - en wei voor
"'
·
1
Af
'k
t
h
If
b
,,ull- • r1 a Ill'
omse.
ena - ~ovembermaand!
d t-el m "Y hulpverlemng aan
R.
.
r1tta nJc h.•r\\~ 1 sy hulp maar
'n ,druppel op 'n gloeiende
pl:lat" i.,. D eur ons aan die
Brit...r ekonomit>. te koppel word
o n ., vt'rplig om goedere van
Brittunje te koop teen pryse
wat 2S perr-.ent boer is as wat
dit e lder ., gekoop k an word.
,.Ongetwyleld .,al die goudpr~·.,
Ook mnr. H:l\·enga h et erkcn en die m oontlike dev-aluasie van
dat S uid•Afrikannse invoerder.,
gedwi ng word om duurder goe- !iterling be<,prel'k word (op die

..In die afgclope jare is al
GEEI'Ii TEENEISE
1 baie
r
• · , ~>r<Pnderin""S
... - ·
.,. van State0 m l.'l' n o ant1er re<1e m een
bond.,mini.,ters ••t>hou oor in- 1.
·
bl kb
d t h
"
. .
lit' rt>ge rmg
y aar
a
y
thnduelr a.,pekte_ van hul geen t'ise ann Urittanje te stel
algentene ekonomle.,e v""rnag-~ b et nil', I'll dat ,Mimt>werking"
"'lul<kt>. . Die omvang ~·an -.leg., uit toegel'fliklleid aa n die
r..mdplegmg oor ekon~m·e~e kant van Suid-A!rilm bestaan.
"ake moet nou egtt>r m lhe Ons het hierdil' houding onder"itatt>bond \erb.reed word."
vind sowel ten opsigte van
\' 1
. d. Lo de se korres - Suid-Afrika s e deelname aan
0 gcns
Je
n n
.
.
. .
d t ,
d ' Cape Times sal BnttanJe s e verded1gmgstelsel
~?~
:~ f~a:nst: aerig wees op as die aanvaarding \'an ekono1
~1
·en lr e ont~dkkelin.,. ,.,1 n l mies r en geldelike verpligtinge
.,t
~'
'
rl er k
.., • • tre noor BnttanJe
·
· en sy wanke, n gt•mt>en.,
ap l'k
t e
e k on 0 m1·e.,e 1
h . . . _ .,
lt-nde pond. Van die kant van
('1Cll1 Ill 19;)3.
.
.
, Suid-Afrika is blykbaar geen
D1~ eerste v~rgadermg v~n n tC'cnvl'rgoeding geeis nie. on.,
kom1~ee om dJC konfe:cnsJC se gaan 011 ., h t>le militere Yermoe
beshute voor te bere~ het a! n!(lt'r Brlttanjt> skaar .,0 wel in
verlede week plaasgevmd.
Af••ik:\ tl., di e ~tidde-Ooste sonDit i., duidelik llat hierdit' dl'r <lat vooraf ' n waarborg ann
Empire-konferensie be<,temd i'l Brittanje gcvra word dat Afri om Suid-..\!rika nog \a ... tt>r ann l<a - die gebied wat ons moet
Brittanje en sy geldelike nood I \E'rdt•dig- veilig vir die witman
te koppel as wat ooit , ·oorheen ge m:tak <,al word; sonder enig('
die geval was. \Yaar die Suld- \\ aarborg aan Brittanje se kant
Afrikaanse regering hom reeds dat "Y liberalisme en geh·J< .. t el- d<•rc van Brittanje in te \"OCr.
\' roeer in die jaar by nfonde ling mi die verslaning van di<' Intu<,sen bly groot ondernemings
van mnr. Kiaas _Hayenga in Lon- kom"?uni~me ni~ ' n .,wart oor- in . ons _ Jan~ ge_kortw~ek omd~~t
den vereensehng het met eko- ht>t'r!tmg m Afrika sal bewerk- BrottanJe me <he nodtge ma'IJI nomiese
hulpverlening
aan ~otellig nie.
S uid-A!rika h et nerie kan of wil lewer nie. Selfs
Brittanje, en mnr. Havenga r k onomiese hulp aangebied <'II die S uid-A!rikaanse Spoorwee
reeds 'n beroep op die volk ge- sy eie pond met een-derde in wag al so lank as dri e jaar OJ)
doen het om offers te bring waarde laat daal tot groot .,kadl' ..ommige van hul nood'laaklike
terwille van Britse welstand, is 'ir d ie S uid-Afrikaanse burg€'r, be..tellings.
dit 'n uitgemaakte saak dat ~>onder dat maar aan .Brittanje
Suid-Afrika geen selfstandige te kenne gegee is dat on.., darem 1
Brittanje verkies vansel,fgeluid op hierdie konferensie 1 oorweging t en opsigt<' n1n d ie
sprekend om sy goedere m
sal laat hoor nie, maar ewe ge- oorhandiging van tlie Brit..e
die eerste plaas aan Iande te
dwee borg sal teken vir Brit- Protektorate in r uil tlaar\ oor
Iewer wat met dollars betaal.
tanje..
1verwag.
Sy eie .,familie" moet dit maar

II

as 'n opoffering terwille van
die liefde' beskou en daarsonder klaarkom.

J!· \\'.

I

Verwag Verdere
Devaluasie

aan .. taandc Empire-kon!eren!>ie)
hoewel dit nie lyk of devalua.,ie
van !.t('rling of verhoging v-an
tlie goudprys iets aan die toestand &al kan vcrander nie. Die
enigste werklike oplossing is die
.
,
.
verkrygmg van n UJtvoersurplus
aan goedere en dienste sonder
'n ooreenkomstige styging in die
lcwenstandaard e
om d't
1 te
. .
' n
..
bere•k IS daar geen kortpaadJJe
nie," verklaar die Cape Argus.
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AS
1\In r. P.

Sybrand

al E(•d nie 1:erbreek nie
ll=«C:::a:n bestee is. en:::nog beDie \'erjaardag van die Ossewabrandwag word hierdie
s tee gaan word; dink aan die
week g evier in omstandighede wat aanvoer na 'n finale
Ek het 'n brief van my Ieser
= ''' ' = ''' ' = = = :::::::
stryd wat daaroor ontketen is
beslissing oor die toekoms van die Beweging. Dit sal Vrydag ,Propvol" ontvang waarin hy na ons streef _ in ons eie sowcl en die vyandskap wat daardeur
veertien jaar wees dat die Ossewaentjies in die Voortrek- sy spyt uitspreek om te verneem as in bulle belang. As ons nooit verwek is en nog verwek gaan
kereeufeesjaar hul opwekkingstog na die noorde in Kaap- dat daar van ons kamerade is in aanraking met die naturelle word - en vra dan wat die
t d b · h t U't h' d'
wat oorweeg om uit die O.B. kom nie sal ons nooit daarin einde daarvan sal wees.
egm c .
I ter Ie ontwaking. waarin die Afrikaner- te bcdank. ,Ek altans," skryf
Die antwoord word gegee dcur
s a
volk soos een man die vreemde, verdelende partypolitiek hy, ,,kan dit nooit doen nie want slaag om hulle vertroue te wen die leiers van die opposisieparty.
'f h t · d' h
en hulle samewerking tc vcropsy ges k UJ
c VIr 1e eraanvaarding van sy cie geeste- ck hct 'n ecd afgele wat ek nie kry nie~
Hulle verklaar dat hulle die
skatte, is die Ossewabrandw~g op 4 Februarie 1939 in sal vcrbrcck nie.
,Ek gee ter oorwcging dat bctrokke wetgcwing sal herroep
Bloemfontein geborc met die doe! om vir die praktyk die
.,Die parlypoliticlt het nou die ons bclange kontak tussen wit- sodra hullc weer aan bcwind
dinge te wen waarvoor ons oe in die Eeufeesjaar oopgegaan toppunt van sy gloric bereik. man en swartman vcrcis."
kom. En hulle moct oor 'n paar
het. ~m~at hy die vergestaltin~ van die Ossewatrek geword M~a~ wat he~ die ar~ man bejaar weer aan bewind kom want
het, IS die geboortedag van dte Ossewabrandwag jaarliks rclk. .Nog ~.le eers die toppu~t Wat die E e n Party
g<•cn party regecr vir altyd nie.
op 8 Augustus herdenk. Dat dit vir di O.B 'n b r
d van dH· ~OP lewe~skoste me.
O
. I
.
Hy regccr hoogstens maar vir
.
. .
.
e
·.
es Jssen .e Ek wcct me waar d1t alles gaan
pgerzg let · • ·
tien jaar.
~erJaardagvtermg sal wees, IS seker, met dte oog op dte eindig nie.
My Ieser skryf dat wat een
En dan gaan die wetgewing
aertrek en Grootraadsvergadering wat op 22 en 23 AugusEk kan nfc vcrstaan dat die partyregering
vandag
doen wat die Nasionale Party met
tus in Bloemfontein gehou sal word, want dit is duidelik Af~ikaners nog nie moeg is vir more weer deur 'n ander party- soveel sorg en sweet laat aandat die O.B. se leierkorps by hierdie geleentheid voor 'n al die bcloftes wat deur die regering afgebreek word. Dit nccm het eenvoudig weer afgekruispad sal staan, en die keuse wen tel om drie moontlik- 1politickc partye gemaak word laat my dink aan die \Vet op breek word - en die belastinghede.
nie. Ek stem en ek stem aan- Kleurlingkiesers. Daarom wen- bl'talers moet die rekening vermekaar vir die Nasionale Part~ tel ongetwyfcld een van die effen.
omdat ek glo dat die manne nuutste
en
skouspelagtigste
So is die partypolitiek. DaarDRU~ K EUSE
wat die Party lei ware Afrika- voorbeelde van die onsinnige om lei dit na nerens nie. ~et
.
.
ners is. Maar wat help dit? praktyk waarvan my Ieser na die bewindsbuit deur die
. In .d1e e.erste plaas sal oorweeg moet word o,f dte ~~we- I Die Party is blykbaar nic by praat.
party wat toevallig die meerdergmg dte wtllose aanhangsel gaan word van n pohtieke magte om vir ons vryheid of
Die huidige regeringstelsel heid by die stembus behaal.
party; in die tweede plaas of hy wil uitmond in 'n nuwe voorspoed te gee nie. En as ek 1 het hierdie wet wat die kleurorganisasie wat die stryd om Afrikanerideale gaan voortdra rondkyk wat aangaan dan lyk 1 lingkiesers op aparte kiesers- Part ystelsel Moet
op 'n nuwe pad en in nuwe geselskap; en in die derde plaas dingc vir my maar sleg.
lyste plaas in die parlement
J' er.dtt] ll
of hy wil voortgaan soos tans en in die verlede.
.,Ek is o?rtuig van een. din~: d~urgelood~ i~ die aangesig ~an
Hoc kan hierdie soort ding
Wat die derde moontlikheid betref sal daar rekening As. ons w1l wegbreek u1t d1e d1c o~stmm1g~t: teenkantmg vcrhoed word? Slegs deur die
gehou moet word met die geesdrif wat die B eweging in Bntse Statcbond ~1t, m_oet ons van d1e oppos1s1eparty en sy afskaffing van die partystelsel,
.
.
. .
.
eers bre<>k met d1e Bntse re- pers.
sy e~e gelede~e kan op~ek VIr d1c msamelmg ~an fo~~se gcringstels<>l. want die party- ~ Daarna het die Wet na die want solank die partystelsel
en. dte oorredmg van but test~anders en vera! dte g~wllhg- politick is 'n Vcrdecl-en-Heers- Hooggeregshof en later na die van rcgering en opposisie wat
hetd van l~asgenoemde, o~ m groter getalle by. dte O.B . spel waaruit die Afrikanervolk IAppiHhof gegaan, wat dit ongel- mckaar afwissel bly bestaan is
dit onvermydelik.
aan te slUlt. Daar sal Ultgemaak moet word m hoever net vcrdceldheid luy.
dig verklaar het.
Die partypolitici voer natuursodanige opwekking en oorreding moontlik is binne 'n
,.As ons 'n nasie wil bou moet
Toe het die regeringsparty 'n lik aan dat die kiesers altyd
organisasie van wie die voormalige Ieier, blykens pers- ons nie 'n persoon of 'n party wet deurgedryf in die parlemcnt vir hulle bepaalde party moet
uitlatings, die uitgesproke begeerte koester om as Ieier aanhang nie, mn;ar wei goeie wat laasgenoemde die hoogstc stem om te verhoed dat hul
terug te keer met die doel om die Beweging agter die en blywende bcgmsels waarop hof in die land maak en hom opposisieparty weer afbreek wat
partypolitiek aan te haak iets wat reeds in sekere gcbou kan word.
j (die . par~ement> in s~aat stel hulle opgerig het. Afgesien van
dele van die land tot groot onaangenaamheid tussen kame- Mo et Kontah maak ntet om die uttspraak van dte. App~l- die feit dat die meerderheid van
hof O!J!.Ver te werp. D1e aan- di<' kicscrs nooit altyd vir die· h t
rad e ~e1~ 1 e ·
.
.
iVaturelle
name van hierdie wet het ook
•
Dtt I.s bekend d~t daar versktl van me~mg bestaan
gepaard gegaan met nagsitting self'tlc party stem nie, beteken
het oor die vraag of dte Ossewabrandwag sy e1e koers moet
,.Ek kan nie begryp hoedat en ewe heftige teenkanting van di<' argument van die partyvolg soos in die verlede dan wei of hy binne die Nasionale sommige van ons kamerade kan die opposisieparty en sy pcrs. politic! tog ook maar eintlik
die afskaffing van die partyvra dat ons blad sy houding
P arty moet uitmond onder voonvaardes wat dr. !Uala n moct verander nie. Ons wil die
Die geldigheid van die Wet stelsel soos ons hom ken en die
s t el en wat op die oomblik inhou dat daar geen groep- waarheid weet en wat die blad op die Hoe Hof van die Parle- instelling van 'n eenparty-dik, ·orming .,rondom ' n p en.oon of r ondom 'n ideaal" - soos skryf kan tog nie betwis word ment gaan ook in die !'foogge- tatuur.
Niemand neem dit
dr. tUala n dit ge!>te l b et - mag plaas,·ind nie. Daar is nil'. Daar is een waarskuwing :eg~~of en. ~e~ moonthk weer crnstig op nie.
1
0
diegene, onder wie dr. Van Rensburg, wat meen dat dit die wat ons mede-Afrikaners tog mE ed~p~e .. H ~etoets d~vor_:.
Die cnigste manier om te
1
0
weg van die 0 B moet wees en dat by net 'n band van asseblief ag op moet slaan: Moet 1 n t 15
~ .1 ~.1 ~ van t die adr- vcrhoed dat opvolgende regekameraadskap ~~et vorm Hierteenoor staan daardie leiers u nic verbeel dat dr. Malan se bem.en
d~ Ee utss~~IC' Y. tree s
•
1
·
1 d
d'
cs1g om 1e ers e n 1ms er se rings mckaar sc werk afbreek
<sondcr dat 'n diktatuur ingestel
wat voel. dat
die
O.B.
met
sy
suiwere
republikeinse
en
antirl'ge:
ng
vJr
at~ 0 .P le groen
'I
t
.
.
.
.
.
kussmgs sal Sit me. 0 nee. I appe
een d'lc Ul·tspraa k van wordl, is om die partystelsel
pa~t~pohtleke stand punt .nomt . sy roept~g bt?ne dte party- Oil' stemm<>ry is maar 'n wissel- die Appelhof te oorweeg.
wat betaalde opposisie vereis
1
poht1~k sal kan rtikom m~ en rn elk. ~e' al m e daardte deeI valligc bt•sigheid. Die een wat
.
a! te skaf. En om in die plek
van dte volk wa t h y van dte J>a rtypobtiek ges peen h et , w~er vandag rcgcer moet more weer Gaan dte Ander PartY
daarvan tc stel presidensiiHe reaan die pa rtypolitieke boesem mag gaan druk nie.
opponcer. En wat vandag geA fbree k
gcring wat gcrugsteun word
dol'n word word more weer afdeur wetgewende liggame van
Dink
nou
net
aan
die
gcwelgl'brl'l'k.
SKEIDING VA N WEie
dige uitgawes wat reeds in Vl'r- volks- en beroepsverteenwoordi,Ek wil graag iets ter oorwe- band met die hele kwcssie aan- gers. Dan vcrdwyn gcdwongc,
Dit skyn dus in elk geval duidelik dat daar 'n skeiding ging gee in vcrband met die gegaan is en nog aangcgaan sal gcorganiseerde en betaalde opvan wee sal kom tussen die onderskeie aanhangers van kleurvraag~tu~.
Ek wil s~: I word; dink aan die tyd wat (Vcrvolg op bladsy 4 kolom 4)
hierdie twee strominge, en dat die Beweging met vermin- Wces VN~1gt1g. Ek ken d1e
derde kragte sal moet voortbeur indien by besluit om die n~turcl baH· goed ~ant ek ~om ~,.•~•~•~•~•••H•••~•~•~•~•~•H•••~•~•~•~•••H•••~•~•~•~•~•H•••~•~•~•~•~•H•••~•~•~•~•~•H•••+•
pad van die verlede te volg. Verminderde kragte aileen dEJkkwkels mekt hom .m aanrakEmg.
t
.
.
.
en oo sy s1cnswyse. en
sou dt.e O.B. me kon weerhou van sy taak me, want o~s ding wat naturelle al dikwels
• •
+
saa~ IS sterk geno:g .om ~uwe rek.rute te wen met dte vir my gcvra het. is: Hockom :
JAAR GA...""G 1950-1951
:
nodtge ywer. l\laar mdu•n dte Bewegm g se gang belemmer praat julie witmense nie met ons
N 00
kr b
t
£1
lk
+
5
..,ou wor d deur die \ OOrtgesette teenkanting Yan oud-leiers nie. Hulle bedoel waarom stel
ver yg aa r ;een
s. e •
:
en oud-lede, kry die ' raagstu k 'n ander k leur.
dil' witmenst• dan nie hul beleid
PRAGTIG INGEBIND
+
Ten slotte bly daar die moontlikheid oor dat die Osse- of hul ~tandpunt aan die natuVOORRAAD BAlE BEPERK
wabrandwag opgaan in 'n nuwe organisasie van beginsel- rl'l~c ~lc, m.R.\\': waarom ko~
genote wat onder 'n nuwe vaandel die stryd om ons ideal~ ons w 1 ~m ens.c ?nte met hulle m
BESTE L D US DADE LIK B Y:
~
.
1s k an voort s1't . D 1't sa 1 .m ooreen s t emmmg
.
en b egmse
wee., aanrakmg. me.
met die beleid wat meerm a le in die verlede d eu r die
, Ecn dmg moet ons on thou:
G roote K erk-gebou 703
+
d van
.
kdie
Kaapstad
G rootraac] m'tge..,t>ree k .•., - d.te sk epp ·m g ,·an , n f ron t ' .an AsAt ons11 vyandc • maak
.. .
d
dink
d' t k
. n,. uri' I' en me
aarm
an +
o.rg~msa.,.e., e~ t>_er!-lon e wat een e r.,
oor te ?e ~m~s- slaag om hulle vertroue tc wen ••••• • • ••• •• t • ••• t t t • • •• ••••••••••••••• • • •••
n gtm g en 01> d1e JOngste Grootraad ook n og weer be\ esb g •s. nie, sal ons nie so maklik die
Die vraag of hicrdie front die O.B. as 'n selfstandige bond- doe! bereik wanrna ons treef
genoot moet opnecm sal beslis moet word op die punt of nil'.
1
die front 'n fcdcrasie van sclfstandige organisasies moet
,Wat belet ons om vl'rgadewecs of te wei 'n geslole nuwc organisasie. As dit verkies- rings t<> hou vir die n11turelle
Die WELLINGTON-KOMMANOO hou sy
likcr sou wees om die Ossewabrandwag in daardie gcval en om hullc samewerking te
maar te ontbind en te laat opgaan in 'n nuwe beweging vra om di<• doc! te bercik waarJAAHLIKSE
wat die nastrewing van sy ideale waarborg, sal die sentiment wat aan die organisasie kleef, by die groot meerderheid seker nie die bcslissende oorweging wees ni~. Van die (Vervolg van vorige kolom)
leiers wat nic die koers van dr. Van Rensburg - naamlik
Dit is egter 'n ander saak
·op VRYDAG, 15 AUGUST US va na f 6 nm .
terugkeer na die partypolitiek - steun nie. het by geleent- wanneer 'n nuwe organisasie
op die p laas HOUTBAAI, van K omd t . C. P. J . du T oit.
heid uitdruklik verklaar dat die O.B. wei bereid sal wces van beginselg('note tot stand
om te ontbind ter ondersteuning van 'n ander organisasie sou kom wat die republikeinse
Spr eker: E E RW. ,J . .:u. N. BREEDT.
indien hy die vol.,trek te w aar borg b et dat daa rdie organi.,asie fakkel uit die hand van die
~de van omliggende Kommnndo'-. word weer hartlik uits~· ideale ..,al n astreef. ~laar om dat hierdie waa rborg nie O.B. kan oorneem. Want dan
genooi net '>OOs in die Yerlede.
de ur 'n politiek e party gegee kan word nie, en die praktyk het die Beweging sy taak
Gee
asseblid
'\·ooraf kenni<~ dat u kom aan die kommaninteendeel leer dat die n asiona le polit ieke party eerder ge- volbring in die groot aflos na
dant (Foon 6811, Wellington).
v
o
1
k
s
v
e
rwesenliking
wat
n eig b om ons ideale te YenYa.ter, was hierdie moontlikheid
O.B.-lede, kom seker en bring juDe Republikein..e \ 'riende
~o\'er die polit ieke partye betref, uitge!>luit en bly dit ui t- reeds sedert die dae van
.,aam! Danki<".
Adriaan
van
Jaarsveld
oor
gesluit.
(Vervolg in volgende kolom.)
ons \'laktes gehardloop word.
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TWEE SAKE STAAN VOOROP ·=lsoos
·-.... . ·-·-·-·-·-·-·-·· GEVEG MOET DAAR
Ons Lesers
AS ONS WIL SAAMWERK I Dit Sien
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t deur
party.
die
I
lrroep
bwind
t paar
want
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tr vir

H offmann, W inkelKroon<;tad , -.kr~
,.Van die Os op die Esc!" van
Sybrand was rcgtig hierdie week
intercssant, net jammer dat so
'n klein deeltjie van die volk
dit Ices.
Ek rekcn ook dat die tyd daar
is om saam te werk met adv.
Pirow en ander enersdenkende
organisasics. Maar hullc moet
en t>r-.denkend wccs.
Twee doelstcllings: Republiek
buitc die cmpaaier en algehele
apartheid moct nic verwater
wces nic.

ewing
met
aanafgesting~ ver-

Algchele skeiding tussen blank
en naturelle word tc min aan
die volk vcrduidelik; daar is
tcvccl Kapitalisticse belange wat
dit vcrhinder en sodoende net so
nadclig is as Kommunismc.

g be-

n

di<'
,t'n is
(rdeur
gann
t dil'

c

~rder

al.

STRU I KELBLOKKE
I IN PAD VAN
OPLOSSING

ding
!r die
telsel,
itelsel
i wat
,an is
ltuura ltyd
moct
t hul
~ wat
~ van
d van
r dictckcn
?artylintlik
~arty
In die
r-dik~ dit

Sybrand se in sy artikel van
16 Julie dat die aanvaarding
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MEUBELS
MEUR ELS. ·Beter Meubels teen biiUker pryae. Babawaeotjtea, etootkarre·
tJiea, drtewtete, llnoleume, tapyte, ens.,
oolt altyd ID voorraad. Geen katalogus.
Ueld waarlo u belangetel. - VJ.SSERM.EUBEUI, Lancatrs'at 179, Kaapstad.
3/12/11
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RADI O
WUW EN WUW, dle Beroemde
R&dlo-IDceoteura, Staalewe~. Parow,
•erk009 eo berate! Radlo'a en Elekt.rtue
Toeate1te. Oere~atreerde ElelctrLslteiiJIaaooemera. FooD 9-8435.
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H ORLOSIES EN BRILLE
II. ~. STEYN, De Vllllerutraat 1'7,
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19/9/TK
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van nie-blanke politieke grocpsverteenwoordiging in die parlement is die begin van algehele
gelykstelling. Ek het reeds aan
dr. Malan geskryf dat die apartc
woonbuurtes sonder apart<' politieke rcgte die klcurvraagstuk
nic gaan oplos nie. Nog mindcr
kan dit die blanke se voortbcta
b
k
.
.
.
s an e~ aass ap Ill sy ete huts
bestendtg, want die weinige
politieke rcgte wat aan die nieblanke in die blankc gebied
k
d t 1 h
·
gegee an wor , s e
om nte
tevrede nie en maak net 'n
vyand van hom. -Totsover my
brief aan dr. Malan. Om die
afsondcrlike ontwikkeling van
die witman en die Bantoe te
verkry asook cenwording van
die blankc groepc is dit noodsaaklik dat ons grondwet heeltemal vcrander of dcur 'n nuwc
vervang moct word. Die bcstaande grondwct vcrskaf politickc rl:'gte ann die nic-blanke
en lc die bcginscl necr dat die
blankcs nooit ecn volk mag word
nie. Hierdie Wl:'t is van die
Britsc imperiali;tc afkomstig,
en :;edl:'rt onli dit as grondslag
vir unifikasic aanvaar hct, dryf
ons al verdcr van blankc baasskap in eie huis en al nader
ann gelykstelling in die blanke
gebicd, terwyl ons geen seggcnsknp in die naturclle-gebiede het,
wat onder Britse proteksie staan
nic. En omdat die Britte geen
werkgclccntheid in daardie gcbicde gC'skcp het nic, stroom
eli<' Bantocs vandaar af in na
die blanke gcbied. En nou bcskuldig die Britte ons dat ons
die Bantoc se regte van hom
afgcvat hct!

beetel- ,J

&AA.PST .&D .

A.'fl'IOR\"8 berate! ceya""-"' ~n baard
tot natuurlike k!eur. Geen l<leuratof.
Verwyder ai<Ufers, laat hare groel. eM.
oewaarborg ot geld terug. 6/6 per
bottel, poevry. Kootant met beatelltng.
Die Boerenou, PoabWI 7flfl9, loh&nn~•

""'

IIDl'C·
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MEDISYNE

Die huidigc grondwct wat
\'erder ook nog partypolitick
vcrpligtend maak staan in die
pad van '.n verenigde volk. Hoc
kan ons ons ideale daarmcc
bcrcik?

KRITIEK OP 0 .8.

wcl:'r by die O.B. sou aansluit
as dr. Van Rensburg nic mecr
Ieier is nie, want as vurige
republikein was ek diep gcsltok
deur sy optrede in 1941/42 toe
staatsamptenare .,eervolle" ontslag uit die beweging gekry het
nadat die destydsc regcring
Jidmaatskap aan die O.B. vcrbied
het. Toe generaal Cronje in die
Twcede Vryheidsoorlog oorgcgcc
het op Majubadag kon die
burgers wat nic wou oorgcc nie
hulle weg deur die vynnd baan
na vryheid en stryd, maar ons
hct geen kcusc gchnd nic.

I

Ek hct hicrdie week 'n inleidingsartikel in Die Vaderland
gl:'lccs wat die Sappe gerus stel
dat die regering geen belcid van
Maar ons sal tcenkanting kry,
algchclc afskeiding sal aanneem aog dit is al wat die blanke
nie.
bcskawing kan red.
Ek het in een van die engclsc
koerante 'n inleidingsartikel gcJees waar hul baic bang is dat
die naturelle-arbeid sal verdwyn
met so 'n beleid.
Daar het jy die hele oorsaak
van teenkanting teen so 'n bcleid. 'n Dee! van die Suid-Afri- ) lnr. P. C. K ruger, Pk. Stofbe r g,
skr yf:

DaarNet
r die

i1m

kanc.rs
arbe1d te verru1l vtr dte bchoud
van die \Vestersc beskawing nie
en die Britse pers in Suid-Afrika
is die basuinblasers van daardi;
mense.
Dit sal harde werk kos om die
meerderheid vir ons beleid te
kry want die Unic sal groot
geldelikc offers moet bring. Maar
ck glo nic dit sal groter
offers wccs. as wat ons in die
afgelopc oorlog gedocn hct om
Engcland en Rusland tc help nie.
Sal dil nic die bcstc mctode
wees om so 'n bcleid in pamfletvorm tc vcrsprci ook onder die
naturcllc in hul cie taal nie?
Daar is baic N.P.-lede wat
daardic bl:'lcid stcun. Ek het nou
die dag met 'n Engclsman wat
maar 'n paar jaar hier is gesels
en Sl:'lfs hy reken algehele
segregasic is die enigste opJossing.

po<;,

Verwyd;r die wortel van u ltwaal of
alekte en het"atel u regmatlge ertenla
GESO:SDHEID. Ona beaktk oor die l\Inr. U. A. van der Smit, Brandmlddels en behandel aile atektea. Skryf,
fort, skryf:
tnllgtlo,; gratia. - ROEREOENJo,ESMIDDELS, Poeboa U7!, Johanneeburjl'.
U
blad word die afgclopc
A1/9H9
maande deur my gelccs dnar 'n
familielid die intckcngeld vir
Dn.Lsmde Ia ~ ...-a.a bnlle kwale
lleny. Talle vtod daacllka ba&t. Waar- ses maande vir my bctaal het.
om u.l u lancer ty! Skryf dadelllt. Dit is eintlik in hcrinnering aan
Ra&dpleeg Die B~renou, Posbull 7!159, 'n ou belofte van my dat ck
l•hamu:abiUC.
(Nr. 3)1/9!49

Nou is dr. Van Rcnsburg uit
die hoogstc posisic van die O.B.
en volgcns berigtc tcrug in die
partypolilick waartecn hy .so
hewig gckant was.
U verlckkcr u skynbaar in die
blootlegging van die flaters van
die politickc partyc en daar
dcur bou u die muur tussen
die O.B. en die partye op en
gevolglik tusscn Afrikaner en
Afrikaner. U moet mooi vcrstaan
dat Staatsamptenare en Spoorwcgamptenare nie aan die bedrywighcde van u· organisasie
mag dcelneem en !cdc mag wees
nic. (die vcrbod is al herroepRed.) Hulle kan aileen deur
middel van die party nader aan
'n rcpubliek kom en as u so te
vcldc trek teen die partye, dink
u nie dat u die republikcinae
saak skadc aandoen nie? U oordryf sake bcslis en moet 'n meer
gcmatigde houding inneem as
u iets wil bcreik. U moes nagedink hct hicroor .nadat u die
brief van mnr. C. J. Marais van
Bethal wat in u blad van 9 deser
vcrskyn het, gelees het.
U antwoordc op die skrywcr
se brief getuig van eensydighcid.
Dit lyk nic of u die goed bcdoelde raad van die skrywcr
ter harte ncem nie. Dis jammer
want ek voel oortuig dat u vee!
mecr in belang van Suid-Afrika
kan uitrig en die saak van die
rcpubliek mcer kar. bcvorder
deur, al is dit dan net tot blankc
bestaan in hierdie land vcrsekcr
is, met aile republikcinc saam
tc werk. <Hierdie argument het
ons in ons hoofartikcl vcrlcde
week behandcl- Red. l

, Dit is seker da t nasiona lisa.'>ie in die \'Oigende ,·erkiesing nie 'n belangrike plek in d ie Arbeiderspa rty se manifes
sal inneem nie en denasiona li<,asie sal net so min 'n bela ngrike J>lek in liie Konserwa tiewe Party se p r ogram inneem.
Dio stryd sal voortduur, maar daar sal net skyngevegt e
plaas,·ind wa a raan die pa rtye moet deelneem." So lui 'n
berig in die E ngelse pers in verband met die politieke
t oestand in Brittanje, na da t aangetoon is hoe die politieke
pa rtye ten spyt e va n g r oot verkiesingslawaai niks doen
om hul sogenaamde beleid uit te voer nie.
Die berig lui dat die ccrstc
sitting van die Britse parlcmcnt
onder Konserwatiewc Partybewind ten einde , loop sonder
dat enigc maatreiil vir dcnasionalisasie van bedrywe ingedicn
is. , Dit be hoor t ' 'erba.,ing te
wek , aan gcsien nu.,ionali.,asie
die eintlike twi!>tm n t t us.,en
K~nserwatiewes en So!\it\li&te i&.
Nogtan s is die K onserwatiewe
se voorstelle v ir denasionalisasie
b erhaaldelik u it gestel sedert
bulle d ie bewi nd in Ok tober
verlede jaar ver ower het."
.,GIST ER I S NIE V A..."iDAG"
Dan word 'n aantal redes
genoem waarom dit so is, waaraan die korrcspondent toevoeg:
,.Die feit bly cgter dat 'n regering wat dit werklik ernstig met
denasionalisasie bedoel het; ten
opsigte van 'n paar nywerhede
dit kon gcdoen het."
Een van die rcgcringslede,
lord Hailsham, het ter verskoning verklaar dat die feit
dat naslonalisasie drie jaar

'n Depressie word n ie verwag
nie, volgens die president van
die Reserwebank, dr. M. H. de
Koek, wat verklaar het dat daar
we! 'n teruggang in die wcrcld
se ekonomiesc bcdrywighede
mag plaasvind, maar dat dit
onwaarskynlik is dat so 'n resessie in 'n ware depressie sal
ontwikkcl. Dit sal eerder die
vorm van 'n heraanpassing wees
na die inflasietocstand.

Beier Tabak*
maak Beier SigareHe

Ek is nie verkleef ann 'n
politieke party nie maar onder
bestaande tocstandc skaar <'k
my by diegenc wat vcg vir my
bestaan en die van my nagcslag.
Partypolitiek en eic ecr moet
bcslis wyk wanr volksbelang op
die spel is. Ons kan nic bcltostig
om verdccld tc wccs nic, maar
wat gcbcur, die pers vcrdcel ons.
Vernictig die pcrs en blank SuidAfrika is ccn. U blad dra ook
ruimskoots by tot die vcrdcelbelcid. <Die partyc skep die
kocrante. nic die koerante die
partyc nic - Red. l

'

Wildtuin van
Kalahari allig
Oopgestel
Die Nasionalc Parkeraad oorwecg tans die moontlikheid om
die gemsbokreserwc vir toeristc
oop te !ltcl.
Dte Kalahari-gcmsbokrescrwe,
250 myl vanaf Upington en Kuruman gcleil, is 'n toevlugsoord
vir 00,000 gcmsbokkc, 70,000
springbokkc, 20,000 wildebeeste,
20.000 hartbceste, 2,000 koedoes,
1.000 clande, 15,000 volstruis_e en
400 leeus. Daar is ook 'n groot
aantal klein diertjies en 'n groot
versamcling voels.
'n Boesman-nedersctting is
ook een van die groot tocristcaantrcklikhede van hierdic gebied.

gclcde vcrkeerd was: nic. va~self inhou dat dcnastonahsasw
tans goed is nie!
H ierdie twispunt het du<. inderdaad opgehou om ' n ... t r l·d punt te wees, h oewel die B r it"e
kiesers juis by u itstek hier oor
opgesweep is om te gaan .,tt>m.
Rierdie stryd !'.al egter 'oortduur b oewel d it m aal' net 'n
skyn~eveg sal wee'!, <;O lui die
voorspelling van die k orre.,pondent, wa nt die poli tieke partye
;\IOE T iets h e om oor te "-eg,
en die kicsers iet., om voor of
teen te stem.

·ommanoo
Suid·Alrika se

~

sigarel

Die Vervaardigers van Kommando is die grootste verbruikers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak.
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BLADSY VIER

PARTYSTELSEL DEUG NIE
SE ENGELSE SKRYVVER
,Byna aile vorige pogings om ons vraagstuk van rassespanning op Le
los, was gegrond op metodes wat ons van Brittanje geerf het: padementere regering deur middel van die partystelsel. Ons het 'n tegniek gehruik
wat in haie min Iande geslaag het e n dan ook net in bepaalde omstandighede." Hierdie stelling is afkomstig van 'n Engelssprekende Suid-Afrikaner, A. Keppel-Jones, skrywer van die hoek, ,Wh en Smuts Goes," wat in
'n artikelreeks in die Cape Argus 'n oplossing aan die hand doen vir 'n
beter verhouding tussen Afrikaans- en Engelssprekendes. Sy plan is ' n
federasie wat herus op 'n herverdeling van die Unie in gehiede volgens
taal.
Met verwysing na die party- I ,Ook oor die vraag of 'n
stelsel gaan by voort m et te ver- regering die land behoorlik
klaar dat ons onsself nog nie af- rcgeer en of hy die volk met
gevra bet of die omstandigbede te vee! aanmatiging behandel
wat die partyst elsel in die enkele het, kan daar verskil van
a nder Iande laat slaag b et, by mening bestaan en die bestaan
ons ook aanwesig is nie. ,Ons van 'n alternatiewe party kan
is nie die enigste land wat die kiesers help om die sake
bierdie fout begaan bet nie, te herstel.
m aar die gevolge is veel ernstiger in ons geval as in meeste HEELTEI\fAL VERSKILLEND
a nder Iande.
Party-regering
, 1\faar ons groot politieke
werk wanneer die partye oor vraagstukke is van b eeltemal
ondergeskikte punte van beleid and er aard. Moet die Afrikaanse
verskil, maar saam stem oor tradisie en taal in onverminderfundamentele sake. Moet ons de krag voortgaan? Moet Engels
'n hoer of 'n Jaer tarief he? op 'n voet van algehele gelykMoet werkgewers betaal vir die heid met Afrikaans behandel
behuising van hul werkers? word? Moet die ,blanke' beskaMoet padvervoer vrylik meeding wing gehandhaaf word? Moet
met ons spoorwee? Oor sulke en die swartman in staat gestel
dergelike sake kan ons warm word om ekonomies en politick
argumenteer, maar die beslissing te ontwikkel sover as wat sy
van 'n parlementere of volks- vermoe hom toelaat? Moet die
meerderheid sal met mindere blanke gemeenskap beskerm
of meerdere teensin deur die word teen die mag wat getalle
verloorders aanvaar word.
aan die nie-blankes besorg?
,Dit moet dui<lelik wees dat
bierdie vrae in 'n ander luas as
die eersgenoemdes val. Die regte
wat hierby betrokke is, kan nie
deur politieke rekenkunde bepaal word nie.
,Die verskillende .clemente in
ons bevollring sal 'n gemeenskaplike nasieskap alleen aanvaar in sover die fnndamentele
regte van elkeen deur die an<ler
DIE
STEMPEl
gehandbaaf word. Hulle kan nie
hierdie regte on<lerhewig maak
VAN UITKOMS
aan 'n verlriesing wat beslis mag

WANT

ElKEEN

Die 0 0 r~ en k 0 m s tussen
Duitsland en die Westerse Geallieerdes wat die staat van
oorlog beeindig, is deur die
Britse parlement goedgekeur.
Die
Arbeiders-opposisie
het
daarteen gestem met die beswaar dat dit 'n ontydige reeling
is.
Die enigste ander land wat
dit bekragtig bet, is Amerika.
Die Franse en Duitse parlemente moet nog daaroor beslis.

Oom Jan is op 2 Mei 1872 op
die familieplaas gebore waar hy
sy hele lewe lank gebly het.
Van vroeg af het hy groot belangstelling in die openbare lewe
en vera! die stryd van die Afrikaner
na selfverwesenliking
geoperibaar en aan baie Jiggame deelgeneem. Sedert 1918
was hy volksraadslid van Ladismith en later van die kiesafdeling Ceres, waarvan Ladismith
'n deel geword het. Hy was 'n
oortuigdc republikein en het tot
aan die end van sy lewe geglo
dat dit die enigste wyse is
waarop die twee blanke bevolkingsgroepe in ons land saamgesnoer kan word.
In die politick was oom Jan
'n harde dog skoon vegter wat

sy groot aantal vriende ook
buite die grense van sy eie
party getel het. lllet ·n sterk
meegevoel vir sy medemens het
hy in alma!, tot sy plaasvolk,
intiem belang gestel, en voor
sy vertrek na die hospitaal het
hy eers nog sy plaasvolk almal
laat saamroep om afskeid van
hulle te ncem.
Oom Jan word oorleef deur
sy eggenote en nege kinders
aan wie hy alma! ·n goeie opJeiding besorg het ten spyte van
moeilike jare wat gevolg het
op die ineenstorting van die voltruisveermark in 1913.
~

, . DIE 0. B." word gedruk deur Pro
Ecclesla-Drukkery, Birdstraat, Stellenbosch, vir <Me elenaars en uitgewers, Voorslag <Edms.) Beperk,
Groote Kerkgebou 703, P osbus 1411,
Kerkpletn, Kaapstad.

Van die Os op die Esel
(Vervolg van bladsy 2 kolom 5)
posisie en in die plek daarvan
kom beslissings-deur-oortuiging
in die wetgewende vergaderings
van die volk. Dit beteken dat
mnr. A en B wat vandag saamstaan om 'n maatreel te opponeer more bv. weer teen mekaar
staan oor 'n ander maatreel.
So verdwyn gedwonge en georganiseerde opposis1e en so
word bestendigheid en kontinu"iteit van wetgewing verkry.

DIE

VERHAAL

VAN

DIE

Besoek ons Tak in die Wandel·

can&", Groote Kerk-gebou, vir
Radio's, Elektriese Toestelle en
Meubels. Skryf aan ons Po&bestellinrsafdelinr, Phil ~lorkel,
PosbWI ~nu. Kaapsta.d.

SUID·AFRIKAANSE

VERVOERWESE

Oil is in tyd van nood
dal 'n mens jou eie mense
vind - by Sanlam
Maak voorsorg vir uit·
koms by SANLAM

~*<5

Die raad steun ook in beginsel
die afsonderlike ontwikkeling
van naturelle- en blanke gebiede
Hul!e steun dis-_gedagte dat
die totale bantoebevolking in die

&R ILLE
Bring u oogarts se voorskrifte vir br'ille na ons.
GOEIE WERK TEEN BIT..LmE PRYSE.

GEHOORAPPARAAT
OOK IN VOORRAAD

Die Voortrekker . .Apteek
Kerklaan, KAAPSTAD
l\'Iaitlandstraat, BLOEMFONTEIN
Besoek ons of skryf om besonderb.ede
: ; ==== : === ; : :: : =;:;;:;:; ;:;;=:=:=:=:=:=
======

: =:

0.8.
·vRIENDSKAPSENTRUM
Groote Kerkgebou 604, Kaapstad

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

Besoek ons wanneer u in Kaapstad is
Ons pryse-die billikste

Die Spoorwegbmse

is Va11dag
, Wiele" rmt Voor11-ol

·n Mens kan jou haas
Die stigting van 'n naturelle-ambassade in blanke
nie 'n Suid·Afrikaanse
stedelike gebiede om te dien as die oe en wagte van die
toneel sonder die
tuisgebied (naturellereserwes) is voorgestel aan die Tomspoorwegbusse voorlins on-kommissie deur die Transvaalse Raad van Naturelle- stel nie. Nogtans het die padmotordienste van die S.A.S. eers in 1912
hoofmanne.
met 'n diens tussen Botrivier en

.Oil is in tyd van nood
dal 'n mens na jou eie
mense soek . . •

"==:=:

Vredesooreenkoms
Bekragtig

i\lnr. J. J. M. (oom Jan) van Zyl, oud-L.V. vir C'erer., en
Yader van die Kaaplandse Gebiedsleier van die Ossewabrandwag, dr. F. D. du Toit van Zyl, is Sondagmore in die
ouderdom van tagtig jaar in Kaapstad oorlede. :Set soos
sy lewe 'n toonbeeld van ewewigtige kalmte ·was, was sy
heengaan ook rustig in sy slaap. Die begrafnis het gister
op die familieplaas Vanzylsdamme, in <lie distrik Ladismith,
plaasgevind.

BANTOEHOOFDE WIL
GEBIEDSKEIDING HE die

UITKOMS

VIR

beslis.
Die skrywer bepleit dan 'n
federate stelsel waar elke taalgroep verseker sal wees van sy
baasskap in sy eie gebied. Dit
sal vertroue bring in plek .van
die huidige agterdog, en minderhede sal beskerm wees deur die
vermoii van hul eie taalgebiede
wat kan wraak neem op die
ander minderheidsgroep in geval van onderdrukking. ,

OOM JAN VAN ZYL
OORLE.DE.

BY

SAN LAM
IS

word oor die skaarste aan suiker
of die prys van mielies nie.
, '1\faar omdat ons nog nooit
verder as die partystelsel gekyk
h et nie, het ons aangebou maak
asof bierdie vraagstukke op so
'n wyse besleg word ... \Vat ons
moet oor,veeg is 'n ander soort
m etode om oor sull{e sake te

Geregis

Ons diens-die beste

reserwes opgeneem moet word Hermanus in Kaapl.md 'n aanvang
op voorwaarde dat die lewen- geneem. Sir William Hoy, die
standaarde daar redelik sal wees. eerste Hoofbestuurder van die Suid·
Die stigting van dorpe in die Afrikaanse Spoorwee, was een van
die eerste passasiers v:~n hierd ie
reserwe sal daartoe hydra om diens-toe hy op wcg na Herm:~nus
oortollige naturelle van die grond was om vakansie te ga;~n hou. Die
organisasie bchels nou-slegs 40
af weg te kry.
HieFdie mening is by monde jaar Jater-27,000 my) van roetes
wat selfs die van die spoorwce oorvan die voorsitter, W. K. Matle tref en dit bring moderne goedereen die president van die raad en passasiersvervoer na die mees afL. S. Mokgatle, uitgespreek. Die gelee plekke in die Unie. Die snelraad dring aan op erkenning van heid waarmce die diens uitgebrei
owerheidswee, en maak daarop het, is bewys van die waarde wat
dit vir die mense in die verafgelee
aanspraak dat hy verteenwoor- uithoeke inhou, waar die spoordigend is van die nature1lestam- wegbus die· plek van die ossew:1
me in Transvaal. Hy vra om ingeneem, en dieselkrag die trek·
uitbreiding van die magte van krag van osse vervang het.
die stamhoofde in die naturellegebiede.
Verteenwoordigers van bierdie kapteins moet dan in die
stedelike gebiede benoem word
om die belange van hul cmderdane te behartig.

BO· Een Vd.!l Suid·A fri!a u s!ouspeiagtrgslc
aatJtrrklikhtdt
vrr
tqeriJte iJ die flyjdaag~e reiJ in ' n
lnultu-voerluig tuum Kat~.pstad en
Durban. Hietait totr u ord as ' n
volledige t~aftansie gtrril en die
reisgeld slnil 11/lt 11kl:ommodasie
m maallye in.

ONDER: Hierdit tttt)dse pt~ll·
motorbus s11/ bait menst /11a1 ferut.ditJ!t aan die dat •oord111 f'aartbelyning t11 ditulkrat. btkend. u •a s. ·
Dit dool van dre pallrnotordrenslt
bntaan lam uil b)na 400 Pili·
sasieriJ<trtuit, 650 goedert· en
ttueedotlige tliJtrlllit tn mat IIJ
600

Jrg. 11.
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Die

die O.B,
insluit :
(£5 elk
die volg
wing. 1
1953 diE
pond bi
prys va1

Ons w
like danl
ywerige
vanaf da
land so 1
volksidea
steeklik
nader tu:
Aanges
vertensiel
tel, soos i
nare nie,
baseer op
wat die
woordig.
vier gekl
sies werf
bring nie
vertensie
enkel of
pond kai
daar ook
word mel
soon wat
sings van
der kry n
bydrae le1
plasing '
tensie vet
dus bere)f
opbrengs
werwing I
ons dus,
besorg vi1
advertensi
wen teen
of vier ve
besorg.
Nou, Ia
lesers in
wedstryd
hede omtJ
ens., kan ·
Voorslag 1
Adverter
van enige
baie boere
wat hul p
middcl va1
stel.
In sy br
dat hy Die
genot leef
die dag da
brief ook o

aatJbdtJ~waem.

Naturellemans wat uit die
naturellegebiede na die stede wil
gaan om daar te gaan werk,
moet eers die skriftelike toestemming van die stamhoofde
kry.
Mokgatle, het die mening
uitges.Preek Qat as die raad van
owerheidswee erkenning geniet,
dit sterk genoeg sal kan· word Een van ·n Reeks Advertensies wat deur die Administrasie van die Suid·Airikaanse Spoorwee
om leiers van agitatortipes te in 1952, die Jaar nn Suid·Afrika se derde.feufees. Aangebied word
cs.A.s.Ht
kan uitskakel.

MEER
0
:Xog me•
gelope weE
blad gesh
dankbaa.r
de ywer.
Louisvale,
stroom, F.
en S. J. i
h et elk eE
jaar gei\itul
J . Kenned~
ses maand•
Rensburg,
vir llrie rna

