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S.-AFRII{A I{RY EIE 
KONING IN 

Wanneer die Britse Koningin op 2 Junie 1953 gekroon 
word, sal haar Suid-Afrikaanse kroningstitels die volgende 
wees: 

Elizabeth die Tweede, Konin
gin van Suid-Afrika en van 
Haar ander Ryke en Gebiede, 
Hoof van die statebond. 

Die Koningin se Suid-Afri
kaanse betiteling is nie deur die 
S.A. Parlement bepaal nie. Dit 
is bepaal op die Empire-kon
ferensie van eerste ministers 
wat so pas in Londen afgesluit 
is. Die S.A. Parlement sal maar 

net die besluit van die .,Empire
kabinet" bekragtig. 

Die Britse vorstin sal in 
Juniemaand Koningin genocm 
word van al die statebondsko
ninkryke - met uitsondering 
van Pakistan. Sy sal nie Ko
ningin van Pakistan beet nie. 
In die land sal sy bekend staan 
as Koningin van die Verenigde 
Koninkryk. 

STEUN BElOOF 
RE.PU BLI KE.I N 

VIR DIE. 

Die Offisiere van die Ossewabrandwag in 
Kaapland het verlede Saterdag op 'n vergadering 
van die 8eheerraad eenparig besluit dat Die 

Offisiere Wil 
Stryd Beslis 

Voortsit 
Republikein so spoedig moontlik uitgegee moet word en dat die 0.8.-lede 
van Kaapland die blad, geldelik en andersins, ten voile sal ondersteun. 

Dr. F. D. du T. van Zyl, voorsitter van die direksie van die blad, het 
verklaar dat Die Republikein nie die orgaan van enige politieke party of 
organisasie sal wees nie. Hy sal die onafhanklike mondstuk van Mrikaner· 
repuhlikanisme wees. Die hlad sal reeds op 14 Januarie 1953 verskyn en 
£5,000 is onmiddellik nodig om sy gereelde verskyning te verseker. 

Daar het 'n spontane oproep uitgegaan van die 8eheerraad dat elke 
lid van die 0.8. en elke repuhlikein mildelik moet hydra tot die blad se 
fondse en onvermoeid intekenare op di'e blad moet werf. Die 8eheerraad 
het met blydskap verneem van die steun vir die hlad wat uit die noorde
like 0.8.-gehiede verwag kan word. 

Die vergadel"ing van die Be
heerraad is gehou in die Eben
ezer-saal, Maitland, onder die 
voorsitterskap van mnr. P. A. 
Retief (hoofgeneraal). 

IS DIT ONS ERNS? 
Die Ieier van die O.B. in 

Kaapland, dr. Van Zyl, het ver
klaar dat dit die O.B. se taak is 
om die Afrikanervolk te lei in 

'n partylose rcpublikeinse rig
tlng. Indien ons ideale ons erns 
is, bet by gese, is dit ons plig 
om dit te verkondig. Ons moet 
dit doen op enige manier wat 
blyk prakties en doeltreffend 
te wees. 

O.B. SE PLIG 
Aan nasionaalgesinde kant is 

die neiging vandag om die pro
paganda te maak dat aile kragte 
ingegooi moet word · om die 
regering aan bewind te bou. 
Maar terselfdertyd word die 
tradisionele !deale van ons volk 
in die vergetelheid geplaas. 
Daarom is daar 'n organisasle 
en voorligting nodig om daar
die ideale aan die volk te stel. 

VOORSITTE.R SE. HULDE. 
AAN DIE 0.8 .. : SY WE.RK 
WAS NIE. VE.RGE.E.FS NIE. 

Dr. Van Zyl het gese dat 
Suid-Afrika gedegenereer bet 
ten opsigte van die republika
nisme- nie onder 'n Sap-rege
ring nie, maar wei onder 'n 
regering wat voorgee republi
keins te wees. Vroeer het ons 
net 'n koning van Engeland ge
had maar nou. het ons 'n ko
ningin van Suid-Afrika gekry. 
Ons is op 'n weg gelei deur 
sogenaamde republikeine wat 
ons eenvou.dig vaster en vaster 
aan Brittanje bind. Waar ons 
gedink het dat huUe vil' ons 
die republiek sal bring bet bulle 
vir ons die koningin tot binne
in Suid-Afrika gebring. ' 

Die Ossewabrandwag is nog 
die enigste organisasle in die 
land wat konsekwent die repu
bllkeinse ideaal verkondig het. 
Dit J s derhalwe sy pllg om toe 
te slen dat die verkondiging van 
die ideaal voortgaan, aldus dr. 
Van Zyl. 

O.B. IS OP REGTE PAD. 

Mnr. Fanie Marais, van die 

(Vervolg op bladsy 4 kolom 4) 

,.Die O.B. sal eersdaags sy taak neerle. Dit is met 'n gevoel van 
weemoed dat ons van ons hlad afskeid neem," skryf prof. Dirk van Rooy, 
voorsitter van die Grootraad, in 'n huldigingsboodskap aan die hlad. Voort
gaande verklaar hy: ,Dwarsdeur die woelige jare van die jongste verlede 
het Die O.B. onhevreesd en kloekmoedig die koers aangedui. Sonder aan
sien des persoons en sonder doekies om te draai het hy sy mening uitge
spreek. Alhoewel klein van formaat het die hlad leesstof aangehied waar
van vriend en vyand deeglik notisie moes neem. 

,Binnelandse aangeleenthede 
is onder die vergrootglas ge
neem en die beleid sowel van 
die vorige as van die huidige 
regering, is aan 'n noukeurige 
ontleding onderwerp. 

KONSEKWENT 

,In sy konsekwente bestry
ding van ons ingevoerde party
stelsel met sy menigvuldige 
euwels het dit dikwels gebeur 
dat persone wat in bulle hart 
dieselfde ideale a.s Die O.B. bul
dlg, vanwel! bul partyverband 'n 
paar rapse gekry bet. Dit bet 
'n verstaanbare mate van ver
vreemding in die hand gewerk. 

geen twyfel dat Die O.B. baie 
meer moes verdulll' as wat hy 
uitgedeel bet. Geen blad is so 
skeet voorgestel en verguis nie. 
Aileen moes hy sy paadjle veg 
met die hand van elk en 'n 
ieder teen hom. Slegs 'n l'Ots
vaste geloof in die saak wat hy 
voorgestaan bet en 'n onver
woesbare oortuiging dat by dit 
so en nie and.ers kon en moes 
doen nie, kon die redakteUl' en 
sy medewerkers in die omstan
dighede staande hou. Eie hell 
en bevordering was vir bulle 
allerrnins dryfveer en doel. 

OPBOUEND 

,Maar 

VERGUISING 
,Gewoonlik het Die O.B. die 

saak voorop gestel en was sy 
dit ly hoegenaamd I kritiek saaklik en opbouend van 

Werwers vir 

DIE REPUBLIKEIN 
Die Republikein wil graag een of meer 

amptelike intekenaarwerwers he in elke 
dorp en· distrik. Persone wat hereid is om 
hierdie noodsaaklike diens te verrig, moet 
assehlief dadelik met Die Republikein, 
Poshus 1411, Kaapstad, in verhinding tree 
vir die nodige magtiging. 

'n Kommissie van 2s. 6d. sal betaal 
word ten opsigte van elke intekenaar wat 
vir 'n jaar ( volopbetaal) gewerf word. 

Hier is 'n kans vir studente om 'n hele 
paar pond sakgeld te verdi en! 

SKRYF DADELIK! 

• 

aard. Daa rin is getrou volgens 
O.B.-beginsels opgetree en dit 
bet wel sy invloed op die ver
loop van sa.ke uitgeoefcn. Ten 
opsigte van binnelandse aange
leenthede ert bCleid was Die 
O.B. die stem van die volks
gewete. 

LESENSWAARDIG 

, Maar ook met buitelandse 
verwikkelinge was Die O.B. 
altyd goed op boogte en het by 
lesenswaardige artikel.s gelewer. 
Om die koring van die kaf te 
skei in ons tyd van tendensieuse 
beriggcwing is voorwaar geen 
maklike taak nie. Tog hct Die 
O.B. op hierdie gcbied naam 
gemaak deur sy onderskeidings
vermoe en betroubaarheid. 

BEGINSELTROU 

,Ons sal ons blaadjie mis. 
Ons d ink met dankbaarheid aan 
al die goeie wat hy Vil' ons ge
bring het. Die blad bet in die 
teken van offervaardigheid en 
beginseltrou gestaan en ·gearbei. 
Sy werk was nie tevergeefs nie. 
Hy verdwyn nou om vir DIE 
REPUBLIKEIN plek te maak. 
Ons neem du.s afskeid van die 
een om die andel' te begroet." 

BYNA £600 MILJOEN 
PER )AAR VERWED 

IN ENGELAND 
Die Engelse volk spandeer 

byna £600,000,000 jaarl:ks aan 
dobbelary volgens 'n bevinding 
van 'n kerklike kommissie van 
ondersoek na die saak. In 1951 
was die totale dobbelbedrag 
£592,000,000, en dit was as volg 
verdeel tussen die verskillende 
dobbelarye: Perdewedrenne 
£400,000,000; Hondewedrenne 
£185,000,000; V o e t b a 1 p o e I e 
£57,000,000 • 

Het u al gedink aan 'n mooi 

KERSGESKENK ? 
WATTER GESKENK L£ DIE NAASTE AAN 

ELKE AFRIKANER SE HART? 

Bo alle ander dinge 
DIE REPVBLIEK 

V anjaar kan U dit aan 'n 
vriend SKENK 

LEES IllER~ 

Vanaf 14 Januarie 1953 sal Die Republikein, voor· 
Ioper van die Republiek, weekliks verskyn. Dis 'n 
onafhanklike koerant wat slegs die strewe van elke 
republikeinse Afrikaner sal bevorder. Intekengeld 
net 15/· per jaar of 7/6 vir ses maande. 

Vul NOU meegaande opdrag in en skenk hierdie 
Kersfees die Republiek aan u vriende. 

OPDRAG 

Die Sekretaris, DIE REPUBLIKEIN, 
Posbus 1411, KAAPSTAD. 

Ek sluit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . in om 

Die Republikein vir . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . maande te 
stuur aan: 
Naam .............................................................. . 

Adrea 

Pos kwitansie aan bogenoemde en heg netjiese 
kaartjie aan om te se dat dit 'n Kersgeskenk is 
van my. 

Naamtekening 



BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 17 DESEMBER 1952 

DIE O.B., WOENSDAG, 17 DESEMBER 1952 

SY BOODSKAP 
GEBRING 

IS 

Die stryd wat Die O.B. as mondstuk van die Ossewa
brandwag die afgelope elf jaar gevoer het, was meer as 
'n stryd vir die bevordering van organisatoriese belange. 
Dit was 'n stryd om bchoud van en terugkeer tot ons 
vollcdige volkserfcnis. Dit hct meegebring dat die blad 
die rol van profcct mocs spcel, en om profeet tc speel in 
'n tyd van kwynendc volksbesef is nie 'n makliker taak 
as om profeet te wccs in tyd van godsdienstige verval nie. 
Die profeet is die gewcte wat waarsku en vermaan, wat 
oprocp tot verset; hy is die pretbederwer, die ouderwetse 
wat inbeur teen die gladde voortgang van die samelewing. 
Hy is die groot rusvcrstoorder, die ontoegeeflike, die 
beginselruiter wat nie buigsaam genoeg is vir die praktiese 
lewe nie. 

E n tog, waar sou 'n volk beland as hy geen profete 
bet nie, daardic wocstynbewoners wat die weelde van die 
dag verruil vir 'n hnrige mantel en die spyse van die tafel 
vir sprinkane? Want tydens sy lewe is die profeet meer 
dikwels aan die vcrloorkant, maar sy boodskap, as dit 
eg is, kom uitcindclik uit aan die wenkant. 

GEDEELTELIK OORWIN 

In sy lang stryd om voortbestaan bet ons volk op 
verskillende t crreine hard moes veg om te wen. Nadat 
'n paar enkellnge 'n driekwart eeu gelede die profete
mantel omgebang het ten behoewc van ons taal, is bierdie 
s t ryd so dccglik gewen dat daar selfs onder ons bitterstc 
vyande vandag mense is wat glo en vrees dat Afrikaans 
uiteindelik die enigste blanke taal van Suidellke Afrika sal 
wees. Ons kulturcle stryd teen die verengelsingsproses is 
gewen, en so ook is die oorwinning van die Afrikaner op 
ekonomiese gebied 'n uitgemaakte saak. Die baanbrekers 
ln hlerdle stryd bet veel \'erguislng moes verduur, selfs 
uit ele kring. Die Genootskappers van die sewentiger jare 
moea aanvankllk selfs in die geheim vergader en dat bulle 
met spot en boon begr oct is deur bul eie mense klink 
vandag ongelooflik. Daa rdie taalprofete bet bale smaad 
nrduur, maar hul boodskap bet glorieryk oorwin. 

Een lewcnsterrein van ons volk bly Iiog ontoegeeien: 
Die staatkundige, en dit was op hierdie terrein dat Die O.B. 
hom tocgespits bet. Ons staatsimbole is nog vreemd en 
- vccl gevaarliker - ons staatsinstellings is nog die van 
die veroweraar. Soos een van ons groot taalprofete die 
stelling geproklameer bet dat die taal van die , ·eroweraar 
in die mond van die verowerde die taal is van slawe, geld 
dit ook vir die polit ieke lewe : Die instelllngs en simbole 
van die ' 'eroweraar in die bande en op die vaandels van 
die , ·erowerdes is die instelllngs en slmbole van slawe. 

DODELIKE GEVAAR 

Die O.B. het hom geroepe gevoel om teen hierdie 
ongerymdheid op te wck en te waarsku. Hy het die volks
eie republlek verkondig, maar omdat selfs die veroweraar 
a1 begin bet om sy spinnerakke te weef volgens die 
patroon van 'n republiek en omdat dit by ons voorouers 
nie soseer oor die uiterlike vorm en naam gegaan bet nie, 
as oor die staahinhoud - sommige van hul republieke 
is amptelik genoem ,Maatschappij" en sommige van hul 
presidente ,Commandant-generaal" en selfs ,Goewerneur'' 
- het Die O.B. dit sy taak geag om die suiwere ideaal 
te verkondig van die partylose volksrepubliek. En veral 
hieroor moes hy vcel vyandskap verduur. Maar die Brits
inge,·oerde partystel<;el is nie net volks, ·reemd en daarom 
verwerplik nie, maar ook dodelik gevaarlik \.i r 'n land 
~:. Suid-Afrika. Ons kan maar net hoop dat die prys wat 
ons volk , ·lr hierdio "tel<.el nog gaan bctaal nie groter as 
sy lewe sal wees nie. 

'n Republiek met behoud van die partystelsel Is 'n 
waardeloso Brit'>e fopspeen. Dit sal op dieselfde neerkom 
as om die baba 1-e melkbottel met gif te vul en dan tenede 
te se: ,Nou bet die baba sy bottel," of - om 'n beeld 
nader aan die beersende verkleslngsatmosfeer te gebruik 
- om 'n witkaffer in jou vrykamer te nooi en dan t e se: 
.,Nou het my blanke gas gearriveer." 

En dit was hierdie aspek van ons profesie wat vcral 
die nyd vnn mcde-Afrikancrs opgewek bet. Selfs in die 
wandel~nngc van die parlement is daar republikeine wat 
die noodlottigheid van die pnrtystclsel erken, maar as die 
koukusswecp - daardie waghond oor partywelvaart -
ecrs klap, dnn is hy wat bcswaar maak teen die stelsel 
'n vyand. 

1\laar die boodskap Jo;; gt"brin~ en die waarsknwings is 
geplant in tlie harte , ·an duist"nde wat dit sal voortdra, en 
hocnel Die O.B. nou "Y kop ~an neerle as profeet, weet 
on.., dat sy bood knp snl \Oortleef tot die oon\'inning. Die 
g~lag sal 'er-kyn wat y tr~·d !'al begryp en waardeer. 
Die o.n. hOOl) dat daartlie be~rip en waardering sal 'oort
vloei uit dio n eugde van oonvinning en nie uit die wroeging 
van H·nvyt ole. 

Na aanlcldln~ van die afba
kenln~ waarvolgens die aan
staande algemene verkiesing ge
veg sal word, het 'n polltleke 
skrywer van die Naslonale Par
ty 'n besplegellng oor die twee 
groot polltleke partye se kanse 
In die verkleslng In al d ie N.P.
kocrante laat verskyn. 

Ek vlnd dat die skrywer nogal 
heeltemal beskele was. 

Volgena hlerdie N.P.-skrywer 
atnan die Naslonale Party 'n 
redellke kans om a l die Vry
stnatse setels te verower. In
olen dlt gebeur sal die Ver
cnl~de Party sy cnlg!!te Vry
atnatse aetel - Blocm!onteln 
Stad - vcrloor. Indlcn die ult
alag derhalwe bait> gunstlgo vir 
die N .P. Is kan die party dcr
tlen setels In die Vry!taat ver
ower; lndlen die ultslag egter 
bale gunstlg vir die V.P. Is kan 
die party een aetel In die pro
vinsle verower; en lndlen die 
ultslag gemlddeld Ia kan die 
N .P . twaal! en die V.P. een 
aetet verower. 

.Vatal en Kaapland 
Natal het met die a fbakenlng 

een setel vertoor, nt. K llprlvier, 
wa t 'n N.P.-setel waa. Die N.P. 
behou dus twee setets In Natal 
(hy het tans drle), maar een 
van d ie setels, Newcast le, Is In 
gevaar. Geen van die V.P.-setets 
vcrkeer In gevaar, volgens die 
N.P.-skrywer nlc. t ndlen die 
ultslag gemlddcld Is kan di£' 
N.P. In Natal ten aetet verower 
en die V.P. ve-ertlen; lndien 
ultslag bale gunstlg vir die N.P. 
Is kan die party twee ~etels 
verower; en lndlen die ultslag 
bale gunstlg vir die V.P. Is kan 
die party veertlcn setels ver
ower. 

Kaapland het ook met die 
afbakenlng een setel vertoor. 
nl. Calvina. wnt 'n N.P.-setcl 
was. Owerlgens verkeer twee 
N .P.-s!'tela, die nuwe setel Calc
don (wat die ou Brl"d&.'ldorp 
was) en die Paart In gt'vaar. 
Drlc V.P. ·sCltt'ls, Vasco. Hott!'n
toO.-Holland en Port EII7.A.b!'th 
Noord vcrkc<>r egtt'r ook In gt'
vaar. tndlen die ultslag dt'rhn.l
we gt'mlddt'ld Is kan die N.P. 
ag't-en-twlntlg setels en die V.P. 
ses-en·twlntlg setcts In Kaao
land verower. tndlen die ult
~lag elrter bale gunstlg v ir die 
N .P. Is (wat beteken dnt hy 
nfks vt'rloor nle en die V.P. 1!1' 

gevonrsetel!! afvat) kan die N.P. 
dcrtlg Retels In Kaaplnnd ver
owcr: en lndlen die ult!!lng bale 
~~;~m stfg vir die V.P . ' Ill kan 
hv ncge-en-twintlg sctels In 
Kaapland verower. 

TrnnSJ'fWl P.n S uid u·f'.'l 
Transvaal hct twt'c St'tcts by

gekrv en volgrns die N .P .-!!krv
wer kan die N.P. en diE' V .P . 
elk rcn dnarvan verower, nl. 
die N.P . Vandcrbylnark en die 
V.P . Noord-RAnd. Owt'rlgen~ IR 
daar vier N.P .-sctrls. nl. Vcr
renlsrln!l'. Gcduld, Barberton en 
Marlen In $reVAI\r, tPrwvl dllnr 
twrc .v.P.-~rtcl!l, Alhrrton rn 
NIP'I'l In l!'I'Vnnr 1!1. Indlen die 
nltRlag ~rmlddcld II! kan dil' 
1'iT 'P. se!!-<'n-drrtll!.' srtcl!l cn die 
V.P . twl'f'-Pn-rlerlig l!rtl'l!! In 
'T'rnn'lvnnl verowPr, Jndf"n "'" 
ultsln~~; bAll' jlllnRIIg vir die N P 
iq kan hv vel'rtlg l!l'tPI'I vl'r
ower· en ll'l d l" u ltsll'l!: bAi" 
!!11"-'!ti~~; v'r dlr V P . IR kan hv 
v!Pr-Pn-nl'rt '..- S"ft'l 'l V""'"'''l"r In 
'T'rn""vnal. n •t Is diP hclftt' van 
die Tran•,·n ~tl PI' sctl'ls. 

Volgen!l die N .P.-skrywer moet 
nie Vl'rwag word dnt dle N .P . 
w eer al ses s ctel!l In !=lnidwt'!! 
sat vr rower n'" Die V.P. Vl'r
wast vlo rm drlc te ,.,..,.nwPr. In
dlcn nip ults lng gcm'ddPlrl 1~ kan 
die N .P . vier en die V.P. twec 

sctels verower. I ndien die uit
stago egter bale gunstlg vi r die 
N.P. is kan by die ses setels 
behou; en indien die ultsla~ bale 
gunstig vi r die V.P. Is kan b y 
drie setels verower. 

Vi r d ie doclelndes van hlcr
d le berekenlng hct ek die Ar
beidersparty se setets by die 
V.P. ingereken. 

Moontlike !Ueerderlrede 
Indien die verklealngo se ult

slag gemiddeld Is sal Cvotgens 
bostaande berekening) die N.P. 
een-en-tagtig setets verower en 
die V.P. vyt-en-sewentlg waar
by die drie naturelle-verteen
woordigers bygoereken moct 
word om 'n totaal van agt-en
sewentlg te maak. So 'n uitslag 
sal die regerlng ae poslsie on
boudbaar maak. 

I ndien die ultslag van die ver
kieslng egter bale gunstlg vir 
die N.P . is k an hy een-en-ne
gentig setels verower teenoor 
die V.P . se vy!-en-sestlg, wat 
na agt-en-sestlg opgeskul! sal 
word deur die naturetle-ver te<'n 
woordlgers. Met so 'n ultslag 
sat die N.P. sy poslsie verbeter. 
H y hou tans ses-en-tagtlg ae
t~ls. 

I ndlen die uitslag vir die V.P. 
bale gunstlg Is kan by cen-en
tagtlg setels verower teenoor 
die N.P. se vyf-en-sewentlg. 
Saam met die naturelle-ver
teenwoordlgers sal die V.P. dan 
'n meerderheld van n~e hG -
wat dlt vir die V.P. maar moel
lik sal maak om te regeer. 

J-'.P. is S kepties 
Ek herhaal dat ek die N .P .

!!krywer se bespil"getlng, wat ek 
verwerk het. nogal hct'ltcmal 
bcskeie vind. Dit Is gebaset'r op 
die aanname dat die klescrs 
van 1953 min o( meer hut oor
tulgings van 1948 sal handhaa!. 
Die aanname mag verkcerd 
wees en dan sal die bcsplegoe
llng vanselfsprekend ook ver
keerd wees. 

Toe ek die gunstlgste poslsle 
vir die V.P. hierbo weergcgec 
bet. het ek van die veronder
stelllng uitgcgaan dat die V.P. 
alle setels wat hy tans het sat 
behou en al die N .P . se ge
vaarsetels sal a!vat. Dlt lyk nie 
vir my aso! In V.P .-kr lnge ge
glo word dat die party at d ie 
setels wat hy tans het sal be
hou nie. Ek sG dlt op grond 
van die nomlnasle-~~:eskarret In 
V.P.-geledere. In Kaapland Is 
alreeds aan d ie hand gedocn 
dat Sir de Villiers Graaft. d 1e 
V.P.-teler. ult Hottentots-Hoi
land moct pa41gee. en mnr. Mus
het di£' voormalige Ieier ult 
vruico, sodat altwee veillger 
setels kan bt'twl!r. En In Trans
vaal het mnr. Marais Steyn n.l· 
reeds ult Alberton oad~egee. En 
tog praat die V.P.-Ielers a11of 
hutle die verklesln~~: l!'a&n Wt'n. 
In die gcval moct bulle verwag 
om N.P .-sctt'ls te verower wat 
dcur die N .P . as vellig beskou 
word. 

In die Naslonale Party bet 
die nomlnasle-gcwoel ook at
reeds begin. Verskele ou parle
menU!re atrydrosse van die par
ty bet beslult om te gaan rus, 
en daar Ia hoegenaamd nle 'n 
tekort aan aspirante om bulle 
plekke In te neem nle. Maar 
daar Is nle net asplrante wat 
die plekkc van die ultt reders 
wit lnneem nle. Daar is t a lle as
plrante wat beslg Is om krag'te 
te meet mt't ou strydrosse wat 
bale graag weer In die pa.rle
mentGre apan wil trek. 

Die Vadcrland, lytbtad van 
mnr. Havenga. kla dat nle mln
dcr as acs volksraadslcde van 
die voormallge Afrikanerparty 
'n opdraPnde nomina."lt'-~tryd 
In h ut huldlge kil"~afdellnp 
moct vocr nle. Die blad berlg 
dat op 'n bultengewone verga
dcrlng van die A!dcllngsbestuur 
van die N.P. In Pretorla-dls
trlk Cmnr. Harm Oost !le !letel) 
hct die meerderheld beslult om 
'n komltee te benoem wat mnr. 
Oost ae twee opponentc moet 
aprcck oor die wensllkheld dat 
mnr. Oosi, 'n voormalfgc A.P .
IId, n le geooooneer moet word 
dt'ur voormallgc H .N .P .-Iede nle. 
D ie blad sl! n le hoe groot d ie 
m lnderheld fs wat nle hlerdle 
bestult onderstcun h t't nle. 

Norr Diskriminnsie teen 
Oud-A .P.-led P. 

Owerlgens kla Die Vaderland 
dat ,.daar nog 'n nl"lglng (Is) In 
beperkte krlngc In sommlge 
van die kle!ln!dellngs (waar no
minasle-strydc tcen oud-A.P.
lt'de gevoer word) om mlsbruik 
tc maak van die !cit dat die 
slttende !cdc A!rlkanemarty
manne was." Die blad haas hom 
egter om by tc voeg dat ,die 
aanduldlngs ls dat h lerdle soort 
ondcrmvnt'nde propaganda boe
gcnaam'd gccn lngang vind niP ... 

Maar dit Is nle net d'e N.P. 
wat hlerdle I!OOrt mocllikheid
jles het nle. Die V.P. bet weer 
sy Arbeldf'rsparty en alles wat 
blink In die twce tcl"noorgestel
de bondgenote ae tuin Is nie 
altyd goud nlc. 

Danr is llt>imtvee in 
m y 11art 

Vandag Ia my hart vot helm
wee. Ek neem vandag a!skeld 
van Dlf' O.B. daardle dapper 
klein vaandel draer van die on
vervatsde waarheld. Die O.B. het 
onvermocld geolelt vir staat
kundl~e vryhcid gepaArd met 
soslale p;eregtlgheid. Die blad 
wn.'l noolt 'n handtamter van 
gevestlgde belange nle. Hy was 
onbevrecsde hervormer. 

Vir my was dit 'n voorrcg om 
mcdewerkcr van Die O.B. te 
wees - 'n voorreg en 'n eer. 

Nou nccm ek afskeid van Die 
O.R . maar daar I~ geen droet
held In die afskeid nle - net 
hclmwec. Want Die O.B . Is nie 
dood n'c. Hy ll"et voort In Die 
Rrpubllkeln. 

Ann al my lesl"r!l wens ek 'n 
gcsct:nde en gelukk!gl' Ker'l(ei"S 
en 'n baic voorspoedlge Nuwe 
Jaar. 

,$oct Is die 11tryd vir die 
stryder." 

BRILLE 

:=: 

Brln~ u oogart'l 11e voonkrlfte vi r br'ille nn. ona. 
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GEKLASSIFISEERDE 
ADVEHTENSIES 

TARIEF: 
Blllabooddlke Kennlapwtnca: 

(Verlowlng, buwellk. ceboorte, 
aterfgeva.l, In memoriam, gelul<wen
atng, en.e.) ld. per woord; mlntmum 
2/6 per plaalng. Voorultbetaalbaar. 

VIr berl:lallnga :lll persent a.telag. 

Bandelaad vert81alea: 
Eerate plaelng 2d. per woord. VIr 

herballnp 23 pereent aflllag. 

lnteken&'eld OP ,Die O.B." (YV
akyo weekllka): 12/6 per ,laar of 
8/3 per 8 maaode. Voorult betaal· 
baar. Stuur adverten.elegeld, beatel· 
lingo en lntel<engeld na VOO&SLAO 
(EDlll8.) BEPEBK, PoabUll lUl, 
&AA!'STAD. 

.1\IEUBELS 
M£UBE~.-Beter .Meubtla teen bll· 

111<er pryae. Babawaentjiea, atootkarre
tjlea, drlewlele, llnoleume, tapyte, ena., 
ook altyd in voorraad. Geen katalogua . 
.Meld wanrln u belaogatel. - VlSSEB
KEllB£LS, L.-ugetraat 118, Kaapotad. 

3/12/11 

RADIO 
LOtnV EN LOtnV, die Beroemde 

ltadlo·loseoleure, Staelewer, Parow, 
verkoop tn berate! Radlo'a en Eleklrleae 
Toestelle. Oereglstreerde Elektrlattelte· 
aanoemera. Fooo 9·84311. 

HORWSIES EN BRILLE 

VOORSLAO (El>~IS.) BEPJ!:RK 

DIE DIREKSIE EN PERSONEEL 
VAN VOORSLAO (EOMS.) BE· 
PERK wll laoga blerdle weg leaera 
van Die O.B., andtr ondersteuoera 
en adverteerden 'n aaogename 
Ktl"'fees eo voorapoedlge Nuwe 
Jaar toeweos. 

DIE REDAKSIE wll graag er~ 
ktntlikbetd en waarderlng betul; 
teenoor die leael"' en leaerease van • 
Ole O.B. vir die talryke blyke van 
aanmoedlgtng wat gedurende die 
attgelope jaar van bulle ontvang te. 
Dlt ts vir die Redakale bale aan· 
genaam om elke Ieser •n geaeende 
Kcntees toe to wene, en •n geluk· 
klge en voorapncdlge Nuwe Jaar. 

DIE STAFHOOF EN PERSO· 
NEEL VAN DIE KAAPLA.NOSE 
HOOFKW ARTIER wll graag aile 
o1llstere en brandwagte, se~n met 
Kersfees en voorapoed met die 
Nuwe Jaa.· toewena. 

A.an aile Republll<elnse A frlkanere 
'n geseende Kerereea eo •n bale ~~;eluk· 

' klge Nuwe Jaar.-E. L. STEYN. 

Aan die lede van die Grootraad. aile 
o1llsiere, elke lid van ooa Beweglng, 
die personeel van ons gelletde blad; 
aam almal wat nog rotsvas ataan by 
die 0. B. en ay beglnsels, aan elkeeo 
wat nog oy tors van troll ultotoot 
waar by van O.B.-gesindheld ,. beekul· 
dig" word. Aan aile Vryheldalryders 
van die atgelope 14 jaar: hartllke 
se~n wenae. en mag die 0. B.·driMlg 
steeds eterker brand. - GESIN P. 
KILIAN, Mlddelburg, Tvl. 

MNR. EN' MEV. D. F. DE SWARDT, 
Worcester, wens aile O.B.·oOielere en 
Brand"'agt.e en die hele Boerevolk 'n 
gesei!nde Kersfees en voorapoedige 
Nuwe ~aar toe, eo onthou t.eken In en 
wert lntekeoaars op Die Republikeill. 

Beste wenae vir 'n geae~nde Kersfees 
en •n voorepnedlge Nuwe Jaar aan die 
Redaksle van Die 0. B., aan al ons 
O.B.·vrlende en lede van -die Boere· 
jeug. - Van PROF. EN MEV. DIRK 
VAN ROOY. 

Ona bring hulde aan die O.B. vir sy 
kragtlge en doelbewu.ste optrede in die 
verlede. Aan Die Republll<etn bate 
welkom! Aan OID•Iere en Brandwagte 
en aan at ons vriende 'n bale geseende 
Kersre~• en ma•;; die N'uwe Jaar u 
nader bring aan die verweeenllktng van 
u t<lPate. - NICOLAAS UYS EN 
BROER, Slangrivier, Heidelberg, K.P. 

llXR. E~ li.EV. S. KAMFFER van 
Bdlvlll~. wll graag langa hierdie weg 
alle O.B.-omatere en •lede 'n gestende 
Keratees en voorapoedlge Nuwe Jaar 
toewtns. 

MNR. W. R. LAUBSCHER wens aile 
O.B.,vrlende •n gese~nde Kersfees en 
'n blle voorspnedige Nuwe Jaar. ~lag 
die atryd vir ons !deale altyd besielend 
f'n vrubbaar weea. 

DIE O.B., WOENSDAG, 17 DESEMBER 1952 

BRITTANJE BOET VIR SY 
TROUELOOSHEI·D 

Soos 'n hen wat eendjies uitgebroei het en nou op die damwal rond
trippel en vir bulle kloek om uit die wuter te kom, is Engeland op die 
oomblik hesig om senuweeagtig rond te trippel. Die geval is so: In Honu
lulu b et Engeland 'n nederlaag, 'n haie geyaarlike nederlaag gely wat hy 
nou graag wil uitwis. Wat b eteken Honululu vir Enge~and? Toe die Iande 
Amerika, Australif' en Nu-Seeland, wat die Ooreenkoms vir die StillE" 
Oseaan aangegaan b et, in Honululu kort gelede bymekaar gekom bet, het 
bulle Engeland, die staatkundige moeder van Auetralie en Nu-Seeland nie 
uitgenooi na die konferensie nie. Vir moeder Engeland was dit nie aileen 
'n skok nie, maar ook 'n groot heled iging. 

In die Britse laerhuis bet die Arbeiderrebel Bevan 
skerp aanvalle teen Amerika op ton gesit. Selfs mense 
wat bulle in die verlede bale diskreet oor Amerika se 
politiek uitgelaat het, praa.t vandag in sterk bewoording 
teen Amerika en eis dat 'n toegewing aan Engeland 
gedoen moet word. \Vat bet dan gebeur? 

g:j~?1~t~~~~~:[~:~~::~~~:] 

Ooa wena die Grootraad en ampte· 
nare en my Omalere en Brandwa~~:te 'n 
gestende Kerareee en gelukklge Nuwe 
Jaar. L11at ooa hoop op die Heer 
geveetig wees.-GENL. J. L. SWART 
EN GESIN. 

Geseende Kersfees en voorapoedlge 
Nuwe Jaar &<an alle Republtkelne van 
die O.B. Ona geloor In die toekoms 
bly •ooe altyd onwankelbaar vas.
KOli.DT. P. A. J. VAN DYK, Napier. 

H/KO:Il:DT. EN MEV. II. J. STEYN 
van Va•co, wens alle O.B.·vrlende en 
Republtkelne •n geset'nde Kerarees en 
Voorspoedlge Nuwe Jaar toe. 

Aan die Gebledsgeneraal en gesln, 
mede-omatere en Bra.,dwagte, •n ge
s~nde Kerarees en •n voor•pnedige 
1953.- Van KO:MDT. EN H/KOMDTE. 
P. ROCHER, Velddr!tt. 

•n Geae~nde Kerstee• en gelukklge 
N'uwe • aar aan aile Republikelne.
MEV. C. LOMBARD, .,Sonneku.s," 
Faganatraat, Die Strand. 

'n G .. e~nde Kerareea en 'n gelukklge 
Nuwe Jaar aan alle O.B.·vrfende en 
ook &olln die Nattes en Sappies.-Van 
MNR. EN MEV. VILJOEN, Bloemhot, 
Richmond. 

GF.NL. EN MEV. J. H. GOU\VS, van 
Oroblershoop, wens a·lle O.B.-vrtende •n 
g~se~nde Kerstees en aile voorspoed 
met die Nuwe Jaar. 

11/GENL. EN MEV. P. R. RETIEF, 
van ll.orceaux. Certs. wena aile O.B. 
vrlende 'n" bale geaefnde Kerstees en 
voortP<>edlgo Nuwe Jaar toe. 

MNR. EN MEV. D. VILJOEN, Har· 
monte, Paarl, - •n Oe.•tende Keraree• 
en 'n bale gclukkl~:r Nuwe Jan'!' wnrd 
aan aile vriende en O.B.·Iede toegewena. 

VOORSPOOKSEL 
, 

Vir die En~else Konserwa
tiewes kom dl6 waarneming 
bale ongclee en hulle besef dat 
die geval Australl11 en Nu-See
land 'n voorspel vir 'n ultme
kaarspatting van die Statebond 
is. Die beste bewys vi r die drel
gcnde toestand Is Kanada. Nlc 
aileen die pers nle maar ook 
hoogste amptenarc en ministers 
VC'rklaar dat huiie van Engeland 
niks hou nie. 

Die werklike ~tevruu vir En
l('<'land le in dlt> rigtinr; vnn 
Amf"rika. s~ a nti-lmperalistiese 
politlek. Amerlko. moet e n wil 
nile ou impt>raiiRtif'!'e state ont
kroon - om In bulle plek Ame
r ikanisme te set. As Amerlka 
Japan en Formosa nou as sy 
sorlngplank teen rooi Sjlna en 
Rusland wll behou, moet hy nle 
aileen AustralH! maar ook Nu
SC'eland aan sy kant h~. Dlt Is 
suiwer matematles en dit geld 
ook vir Kanadn. 

Ten einde dit alles tc verhln-

~1:-JR. EN MEV. KINNIE TRuTER. Nature lie Besit 
~oorr~aburg. - Aan alle vrlt"nde In 
die O.B. •n gelukklge Kerafeu en B H /ft 
Nuwe Jaar. - yna e e 

H/KOMDT. DAWIO JOUBERT WfOnl ,, B t 
dlo Montagu-kommando's, ook aile Y an ees e 
O.B.·vriende •n geeeende Kersfeu en 

der en homself te red, het Enge
land al sy hoop op die ekono
miese en. flnanslele konferensie 
In Londen gcbou. Met 'n gcwcl
dige propaganda en sekere kon
sessies probeer Engeland sy 
statebonds-empire weer cens 
aanmekaar te ryg. 

ONWILLIG 
Maar die nasies weet dlt en 

het ultgevind dat Engeland rue 
gewillig Is om in Europa of 
AsH! saam te werk nie. Engeland 
het nie die wll om dit te doen nie. 
Sy leuse was steeds: ,England 
first." Engeland was In die be
gin nle gewilUg om dee! te 
neem aan die opbou van die 
Europese leer nie; net politieke 
druk ten aansien van sy finan
sHHe toestand bet Engeland ge
dwing om aan te slult. Enge
land bet altyd, en probeer nog 
steeds die vorming van 'n ver
enlgde Europa te verbinder. H y 
het In die Verre Ooste steeds 
ele polltleke paale bcgaan en 
helmellk oorlogsgocdere aan 
roo! Sjlna en Rusland gelewer. 
Australie se menlng dat Enge
land onvertroubaar Is, word dus 
d eur die feite gestaaf. 

C4NL4~ 

I 
BlED UITKOMS 

AAN ELKEEN 

Dit is in tyd van nood 
dat 'n mens jou eie mense soek 

Dit is n tyd van nood 
dat 'n mens jou cie mense vind 

by 

SAN LAM 
di~ grootst~ Afrikaanse 

L~wensverr~keringsmaatskappy 

HOOFKANTOOR: 
>\AALSTRAAT 28 ... 1\.AAP!.TAD. 

rttlrlt.e ell og.-nl•koppe tkur di~ "*'«' 
Suldellke AJrilut. 

~/AL<JI 

voor!poedtr;e Nuwe Jaar toe. I D I 
11 

r.IV\ 000 
aar s meer as ,uvv, 

G E SKIED K U ND I G E I ~==~tte ~~~ d~~t~;:~~~ e~Y~~erv:t: I I 
helfte. naamhk 4,700,000, vol~rens 

BUND EL die landbou-scnsus van 1949-'50. 
Dlt blyk dat naturellc op 

'n Beperkte aantal ingebinde stelle van Die O.B. 
van die afgelope jaar sal eerlang beskikbaar wees, 
asook 'n paar bundels "·an die "·orige jaar, teen 
£1 5s. stuk. 

Bestel dadelik om seker te maak dat u hierdie 
bistoriese bundels ontnng. Skryf aan POSBUS 1411, 
KAAPSTAD. 

J blanke plase meer as 1,350,000 
bcest<' van hul eic beslt hct, 
en d'6 in die reservate 
3.350,000. 

Transvaal het die grootste 
beesboer'dery, daarna kom 
Kaapla.nd, Natal en die Vry-
staat. " l 

Daar is 34,823,000 ska.pe in 
die Unie. 

BLADSY DRIE 

WilSon lnspan vir 
Warm Water 

WarmwatcrtoestelJe wat deur 

die son vcrwarm word, sal In die 

loop van aanstaande jaar dcur 
'n Kaapstadsc ingenieursfirma 

op die mark gebring word. In 

dele van die land waar die 

son dwarsdeur die jaar bcsten

dig skyn, kan so 'n toestel ander 

kragbronne heeltemal vervang. 
Vir W es-Kaapland, met sy 

winterreens, word 'n tocstel 

ontwerp wat deur elektrlslteit 
aangevul kan word sodra die 

warmte van die water onder 

'n bepaalde graad is. 

----

Belloek on.a Tall: in dle Wandel
ran~. Groote Kerk-~ebou. rir 
Radio'., Elektrieae Toe.teDe ell 

Meubela. Skryf aan on• Pos
betltelllnpafdelln~, PhU Morkel, 

Poabua !1!1, Kaapatad. 

Produktt ••n Su•d·Afroka 

Enlcne Oostrlbueerdt<l In Su•d·Afroko: 

H .. J.. N~th•u• (Edm•.) Btptrk 

Po•bu• 48SJ. Joh•nn"b"'l 

Posbus 2108, Kupsud 

Gt•'O'I 
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BEHEERRAAD WILDIE STRYD STE.E.DS VASTE.R 
BRITTANJE.? 

AAN 
1 END-UIT STRY 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

Die Statebond (of die Britse konneksie) het twee grondpilare waarop 
die hele struktuur gebou is. Die eerste is die historiese verband en die 
tweede is gelykvormige regeringstelsels. Deur die historiese band met 
Brittanje te handhaaf, handhaaf ons die Britse konneksie. Deur ons staats
vorm nader na die van Engeland te ·bring, verstewig ons die Britse konnek
sie. Aan die ander kant, indien ons by enige wysiging van ons grondwet 
ons eie verlede steeds voor oe hou en kyk wat daarin goed en nutlig is, 
bou ons mettertyd 'n eie Suid-Afrikaanse staatstelsel op en wikkel ons 
ons terselfdertyd al hoe meer los van Brittanje. Daar is geen tussenweg 
nie: enige grondwetsverandering is in sigself 'n losmaak van Brittanje 
of 'n vaster koppeling aan Brittanje. 

Nou is dit opmerklik dat 
ons ~uidige regering, wat be
staan uit, so neem ons graag 
aan, Afrikaner-republikelne, 
deur wetgewing ons parlement 
se soewereiniteit vas en seker 
bokant · die hof wil stel. 

Volgens koerantberigte bet 
ons mees republikeinse minister, 
mnr. J. G. Strydom, voor die 
kongres van die Natalse Nasio
nale Party hom soos volg uit
gelaat: ,Na die verkiesing gaan 
Wetgewing aangeneem word om 
die soewereine Parlement, on
derworpe aan God, vir altyd 
onaantasbaar vir enige hof te 
maak. En die Nasionale Rege
ring gaan dit doen. Die Engelse 
behoort tevrede te wees want 
die posisie met ons parlerru~nt 

sal dan net so wees as wat dit 
met die Britse parlement is." 

Minister Strydom is heeltemal 
korrek. Die Engelse, sowel hier 
as in Engeland behoort daar
mee tevrede te wees. So 'n ver
dere gelykvormigmaking van 
ons grondwet met die van 
Engeland is meteen 'n verster
king van die Britse konneksie. 

Maar ons geskiedenis is nou 
maar een maal nie ,.British 
History" nie, en blykbaar is ons 
staatsinstellings vandag ook nie 
presies 100% soos Brittanje 
s'n nie. Dit blyk al uit die blote 
feit dat ons 'n gro!ldwet het en 
Brittanje nie. 

BRI'l\SE POSISIE 

In Brittanje is die posisie so: 
die Engelse staatsregtelike ont
wikkeling stam uit die ou Ger
maanse tye en berus hoofsaak
lik op 'n persoonlike, patriar
gale band tussen die koning 
en elk van sy onderdane. In die 
Engelse staatsreg is daar nie 
die volkeregtelike begrip van 
staatsonderdaanskap nle, maar 
wei koningsonderdae,nskap. 

Nie die staat nie, maar die 
koning is die spil waarom alles 
draai. Die gesag is nie staats
gesag nie, maar koningsgesag. 
Die lote uit hierdie een stam 
is ,King in Parliament", ,.King 
in Council" en die ,.King in 

Hoofkantoor: 

Waalstraat 28, Kaapstad. 

Court." Die vernaamste van 
hierdie lote is die ,.King in 
Parliament" wat die hoogste 
regter is deur die ,.High Court 
of Parliament." Dit is die rede 
waarom die regering en die 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

I Deur I 
I A.). van Rooy I 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
howe altyd gebonde is aan die 
,.Acts of Parliament": die par
lement staan in alle gevalle bo 
bulle In raugorde. 

Hieruit sien ons dat die Brltse 
opvattlng omtrent geregshof en 
parlement saamhang met bulle 
hele geskiedenis en staatsont
wikkeling. Van oudsher af is die 
p~rlement deur sy ,High Court 
of Parliament" die hoogste reg
ter en dit is nie net deel van 
sy staatsreg nie, maar ook van 
sy hele regstelsel. Die ,King in 
Parliament" staan bo die ge
regshowe, en die howe is altyd 
daaraan gebonde. Sodanig is die 
geskiedenis van Brittanje en so
danig is die posisle in Brittanje. 

BY ONS ANDERS 

In Suid-Afrika is die posisie 
anders omdat ons geskledenis 
anders is. Voor die verowering 
van die Kaap in 1795 en 1806 
was die Romein·s-Hollandse reg 
ons reg en hierdie Romeins
Hollandse reg het wat die pri-. 
vaatreg en die strafreg betref, 
bly voortbestaan, vir sover dit 
nie deur wetgewing gewysig is 
nie. Dit was immers 'n reel van 
die Britse veroweraar: ,The 
laws of a conquered country 
continue in force until they are 
altered by the conquerer." 

Ons howe het niks te doen 
met 'n ,King in Parliament" 
en 'n ,.High Court of Parlia
ment" nie. Dit is Britse instel
lings wat by die Engelse reg 
tuishoort. 'n ,High Court of 
Parliament" het met die Ro
meins-Hollandse reg niks te 
make nie, en word eenvoudig 
nie daardeur erken nie. 

SANTAM 
Takke en Agentskappe Oral. 

Suid-Afrikaanse Nasionale 
Trust- en Assuransie-Mpy. 
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KEUSE 

Ons bet vandag 'n parlement 
wat 'n namaaksel is van die 
Britse en wat in staatsregtelike 
dinge en in die privaatreg oor
boop le met ons Romeins-Hol
landse regstelsel. Een van die 
twee moet gebeur. Die parle
ment moet verander of ons 
moet ons Romeins-HoUandse 
regstelsel prysgee en die van 
Brittanje oorneem. In laasge
noemde geval moet ons ons hele 
regsgeskiedenis vanaf Jan van 
Riebeeck verloen en die van 
Brittanje as ons eie reken. 

Maar daar is die aantrekliker 
eerste alternatlef. In sy artikel 
,Die Uniestaatsreg en sy his
toriese Grondslag" in , Die Kul
tuurgeskiedenis van die Afri
kaner Deel II" skryf H. ver 
Loren van Themaat soos volg: 
,Dieselfde wat gebeur het met 
die Kaap, het met die Trans
vaal en die Vrystaat gebeur. 
. . . . In 1907 het Transvaal en 
die Vrystaat hul parlemente 
gekry. Maar ook hier is dit in 
hoofsaak die Engelse staatsreg 
wat ingevoer is; tussen die ou 
republikeinsc staatsinstellinge 
en die nuwe staatsreg b(lstaan 
daar dus geen verband meer 
nie: 'n volkome breuk tussen 
die oue en die nuwe het ont
staan. Ons kan die breuk in 
ons staatsregtelike ontwikkeling 
en die invoerlng van vreemde 
reg betreur en, by verandering 
in ons staatsregtelike grondslag 
byvoorbeeld deur die oorgang 
tot 'n republikeinse staatsvorm, 
seker oorweeg, in hoever 'n 
voortbou op die staatsreg van 
die Suid-Afrikaatlse republiek 
wenslik is . . ." 

BOTSING 

Ons beleef vandag 'n krisis: 
'n b6tsing tussen die Engelse 
staatsreg en ons Romeins-Hol
landse staatstelsel. Die redmid
del is tog voor die handliggend. 
Gaan oor tot 'n Tepublik!finse 
staatstelsel en 'n Romeins-Hol
landse l'epublik~inse staatsreg. 
Dan is daar geen moellikheid 
meer tussen ons wetgewende en 
regterlike gesag nie. Dan kan 
bulle mekaar vind op gelyke 
grondslag! 

Ons Minister van Lande is 
i11 hart en niere 'n republikein, 
en hy sal seker geen beswaar 
he as ons 'n paar klein kor
reksies in sy toespraak sal aan
bring nie, sodat dit soos volg 

l sal lees: ,Na die verkiesing 
gaan wetgewing aangeneem 

l word om die huidige parlemen
tere staatsvorm deur 'n eg
Suid-Afrikaanse te vervang en 
om so die harmonie tussen wet
gewende en regterlike gesag te 
berstel. En die Nasionale Re
gering gaan dit doen. Die Afri· 
kaners behoort tevrede te wees 
want die posisie met ons Volks
raad sal dan net so wees as 
wat dit met die ou Transvaalse 
(en Vrystaatse) Republikeinse 
Volksraad was." 

t .,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesta.-Drukkery, Btrdstraa.t, Stel· 
tenbosch, vir die elenaarJ en ultge· 
wers, Voorsta.g (Edm.e.) Be perk, 
Groote Kerkgebou 703, Poabua Hll, 
Kerkpletn, Ke.apatad. 

distrik Hofmeyr, gebiellsleier wabrand\~ag moet voortgaan, 
van Oos-Kaapland, bet gese dat I ongeag terugslae, tot die dood 
daar vandag baie sterk druk of oorwinning toe. En boweal 
uitgeoefen word op O.B.-lede dat die stryd selfstandig ge
om terug te keer na die party- voer moet word. Soos een offi
politiek. Spreker sal dit nooit sier dit uitgedruk bet: 'n K.lein 
doen nie en by is dankbaar om boompie kan nie 'n boom word 
te weet dat die lede van die in die skaduwee van 'n ander 
O.B. dit ook nooit sal doen nie. boom nie. Plant hom op die 

Mnr. Marais het gese dat hy vlak waar by aileen staan en 
gladnie pessimisties is nie. Hy daar sal by groot word. 
het die vaste geloof dat die O.B. 
op die regte pad is. In die be
reiking van ons doelstellings le 
die redding van ons volk. Dit is 
derhah\re ons plig teenoor ons 
volk om die pad waarop ons 
loop end-uit te bewandel. 

Die Patriot was ook op die 
regte pad en hy het sy vrugte 
afgewerp sodat ons vandag ons 
eie taal het. Die Republikein 

ELKEEN SE TAAK 

Tweedens, dat dit moontlik 
is om oorgenoeg geld in te samel 
vir Die Republikein en nuwe 
intekeuare te werf om die blad 
suksesvol uit te g'ee - indien 
elke eenheid van die O.B. bier
die taak onderneem en stelsel
matig uitvoer. 

wat ons gaan uitgee sal ook sy In hierdie gees het die Be
vrugte afwe~p. More, oormore heerraad dan ook besluit. 
sal ons ons ele republiek h~, het 
mnr. Marais ges~. 

VROUE SAL WEER WERK 

Mev. C. F. Lombard, vroue
leidster in Wes-Kaapland, bet 
gese dat die vroue gaan help 
- trouens reeds besig is -
om fondse in te samel vir Die 
Republikein. Sy doen 'n beroep 
op die vroue in Kaapland om 
\Veer, soos van ouds, aan die 
werk te spring or,t geld en gees
drif te verskaf vir die verkon
diging van ons mooi !deale. 

SELFSTAl\"'DIGE STRYD 
Tydens die besprekings van 

die vloer af waaraan besonder 
baie offisiere deelgeneem het, is 
veral twee standpunte onder
streep. 

Eerstens, dat die stryd vir 
die doelstellings van die Osse-

Die vroue van die O.B. het 
heerlike geregte bedien in die 
saal en die Jede van die Be
heerraad het 'n aangename en 
vrugbare dag deurgebring van
af die oggend om 10-uur tot 
die namiddag om 4-uur. 

T e V roeg Geerf 
Vyf familielede van 'n 70· 

jarige ou dame, Elizabeth 
Tripcony, Is in Engeland beboet 
omdat bulle haar van byna al 
haar eiendom beroof .bet solank 
sy in die hospitaal was. Hulle 
het gemeen dat sy sou sterf en 
het intussen beslag gele op haar 
goed en geld. Sy het egter her
stel en het by haar terugkoms 
gevind dat alles verwyder Is. 
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