EENHEID I·N. SUIDWES
SONDER DISKRIMINASIE

Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad.

Daar salnie teen l ede van die A.P. wat ook lede van die 0 .8. is gediskrim ineer word nou dat die Afrik an er'p arty e n d ie Nasionale Party van Sui dwes een geword h et nie, volgens 'n verk laring wat die na~~ek uitgereik is
toe die Nasional e Party en Afrjkanerparty van Suidwes hul o nderhandelings
oor eenwording voltooi h et.
Jrg.8

Kaapstad, Woens., 22 Junie 1949
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Gebied F Bereid
Vir Groot Taak
Op 'n goed bygewoonde Offisiersvergadering van
Gebied F (Noord-Transvaal) waar alle boer offisiere teenwoordig was, is eenparig besluit om die U.R. se aanbevelings
stiptelik uit te voer.
Daar is o.a. besluit om, met die oog op die toekoms,
uitvoering te gee aan die vorming van 'n meer permanente
finansiele en ekonomiese beleid, wat deur die gewone kanale
aan offisiere. en brandwagte bekend gestel sal word.
Die offisiere bet gevoel dat
ons eeuoue stryd vir 'n onafhanklike republiek, afgeskei en
los van enige ander moondheid,
weer ernstig bedreig word; en
voel dat die Ossewabr andwag
geroepe is om bierdie stelling
te bewaak en te beh ou, t erwyl
ander liggame en organisasies,
om watter rede ookal blykbaar
besig is om dit te ontruim of te
ontwyk.
In 'n skrywe aan die K.G. wat
voortgevloei het uit die vergadering, het die offisiere hul
hoogste waardering uitgespreek
aan die K.G. vir sy trou en lojaliteit teenoor die O.B. en aan
hom opnuut bulle trou en steun
belowe.
Hulle het verder die hoop uitgespreek dat die Ieiding wat die
K.G. in die vc·rlede gegee het en
nog gee daartoe sal bydra dat 'n Prof H. 1\1. van der Westhuysen.
bctcr gees in ons volksgeledere
geskep roag word.
van der Westhuysen bet die verGebiedshoofgeneraal H. M. gadering gelei.

Die verklaring lui: ,Die hoofkomitee van die Nasionale Party van Suldwes-Afrika Je nadruk op die feit dat, ten gevolge
van samesprekings met verteenwoordigers van die Afrikanerparty, by (die Nasionale Party
van Suidwes-Afrika) In elke opsig onafhanklik is van enige
ander politieke party en dat hy
as sodanig volkome beheer oor
sy eie sake het. Die Party se beleid ten opsigte van die Herenigde Nasionale Party is gegrond
op onderlinge erkenning van die
bree beginsels van die twee partye.
,Wanneer die Naslonale Party
van Suidwes-Afrika dus met die
Afrikanerparty
onderhandel,
doen by dit onafhanklik en kan
hy enige sodanige onderhande-

ling op sigsclf tot finaliteit
bring. Verder sal die hoofk omitee nie diskrimineer teen lede
Vltn die Afrikanerpar ty n ie, selfs
wanneer bulle ook l ede van niep olitiek e or ganisasies soos die
O.B. is eli by d ie Nasiona le P arty a ansluit nie."
P AD NA EENHEID
D ie eenbeid wat i n Suidwes
bewerkstellig is, waar 'n Afrlkanerfront geskep is son der u it1
sluiting van nasion ale Afrikan ers, is 'n wegwyser v ir die H erenigde Nasiona le P a rty in die
Unie m et wie die SuidwesNasion ale Party, volgen s die
verkla ring van mnr. H enning
Klopp er voor verlede week, in
n ou e betrekkin g st a.an. As die
pa r ty in S uidwes alle nasionale
k r agte kan insk akel deur geen

Soek Raad By O.B.'s. VAN PORT
V/J.A. Oor ELIZABETH VOL
Afrika
GEESDRI F
'n Baie geslaagde funksie is
gehou deur die Port Elizabethkcmmando's op Saterdagaand,
21 Mei, in die Aurorasaal, Newton Park.
Die verrigtinge bet die aand
om 6.30 'n aanvang geneem met
'n dinee. Na 'n openingsgebed
deur ds. B. Leuvennink bet 'n
sestigtal gaste, met die AdjunkK.G., genl. J. A. Smith, as die
eregas van die aand, aangesit
om die tafels om te geniet van
die heerlike ete wat voorgesit
is deur die O.B.-dames onder die
bevel van komdte. Olivier.
Later het genl. Smith die aanwesiges toegespreek. In 'n kort,
kragtige toespraak hct die
Adjunk-K.G. hom vera! toegespits op die noodsaaklikheid van
die voortbestaan van die Ossewabrandwag, veral nou met die
oog op die meer intensiewe republikeinse propaganda wat die
Volksbeweging sal moet versprel
waar by die hoofdraer van hierBlykbaar bet die Brltse rege- die idee geword het.
ring nou besluit om voordat verVerskeie van die aanwesiges
dere miljoene beste'C word, eers het na die vergadering bulle inadvies van elders in te win oor stemming betuig met die toedie metodes wat gevolg moet spraak van die A.K.G. Verblyword.
dcnd ook was die teenwoordig-

Die Britse minister van koloniale sake bet aangekondig dat
drie Amerikaanse deskundiges
op landbougebied binnekort vir
drie maande na Midde-, Oos- en
Wes-Afrika sal gaan om ondersock in te stel na die ontwikkelingsmoontlikhede van die gebiede. Hlerdie ondersoek, wat
geskied op versoek van die Brltse regering, volg op die onlangse
beri,gte dat die Britse grootskaalse ondernemings in Mlddeen Oos-Afrika groot teenslae op
die lyf geloop bet. Die verwagtings was dat duisende vierkante myl onder bewerking sou
kom vir die produksie van veral
grondbone. Na 'n flukse poging
wat gepaard gegaan bet met die
uitgawe van etllke miljoene
ponde, bet die Britte ontdek dat
bulle deur die Afrikaanse natuur
baasgeraak word. I n sommlge
kringe is die ondernemings as
Benewens die natuurlike aanwas van die I ndiers in 'n mislukking bestempel.
·

Vir Elke lndier
Wat S.A. Verlaat
Kom 50 Binne

Suid-Afrika - en bulle aanwas is die grootste van aile
bevolkingsdele - word bulle getalle nog altyd versterk
deur immigrante uit Indie.
Gedurende 1946 bet daar 695 wer in die , interner ingskamp"

IndH~r-kindcrs en -vrouens die te bly as in die la n<l van sy pa

Unie binnegekom, volgens inligting wat aan die parlement verskaf is. Die volgende jaar was
bulle getal 1,000 eon gedurende
1948 was dit 993.
Hulle is toegelaat omdat bulle
almal of die vroue of kinders
onder 16 jaar oud van gcdomisilieerde Indiers is en is kragtens
wet no. 22 van 1923 toegelaat.
Altesaam bet daar dus in die
drie jaar 2,688 die Unie binnegekom.
Gedurende dieselfde tyd bet
net 54 die Unie onder die staatslcema verlaat.
Gedurende hierdie periode is
60 Indiers betrap dat bulle die
Unie onwettig ingekom bet.
Hulle is gedeporteer. Dit word
vermoed dat bulle oor die .grens
tussen Transvaal en PortugeesOos-Afrika die Unie binnesluip. Hoeve-el nie betrap is nie,
sal nooit aan die lig kom nie!
Ten spyte ''an hierdie feite en
die begeerte van lndiers om die
land binne te sluip in plaas va.n
uit, ''ertel Indier-Jeiers aan die
buitewereld dat Suid-Afr ik a 'n
groot iuterneringskamp vir Indiiirs is - woorde wat kort gelede gebruik is deur ' n seun van
Gandhi wat. self verkles om lie-

se liefde.

KAN NOG BETYDS WEES VIR ·
STEMBUS AANSTAANDE JAAR IN
ENG ELAND
D ie vernaamste argument wat
teen die r egering se wetson twerp
op nasionaliteit van Engelse
kant gebruik word, is dat die
Smutsbewind aan die im migrante beloof het dat b ulle n a twee
jaar sal kan stem.
In werklikheid bet die Verenigde Party veel eerder aan
homself daardie belofte gedoen,
want dit was hy wat afhanklik
was van die stemvee wat by vir
sy eie beveiliging laat aanry bet
- ,.die goeies en die slegtes".
En hierdie laasgenoemde felt,
naamlik dat die Smutsbewind
ook die slegtes laat aanry bet
omdat bulle stemme net soveel
tel as die goeies s'n, is soveel
meer rede vir die bepaling in die
wetsontwerp dat burgerskap geweier kan word deur die Minis-

diskriminerende bepalings op
m ede-Afrikaners wat ook lede
van buite-parlem enUre organisasies is, toe te pas nie, en toelaat dat O.B.-lede selfs in die
hoogste posisies van die pa.rty
dien, bestaan daar geen rede
waar om d it nie ook in die Unie
kan geskied nie. l ndien 'n O.B.lid in daar die gebled verkies sou
wor d tot die P!l-rlement, sal b y
volgens 'n vorige verklaring van
d ie party, sitting k an h e in die
H.N.P . se k oukus. Maar 'n
O.B. van die Unie m ag, volgens
H .N.P.-beleid, n ie eens sitting
in die provinsiale raad h e
as Afrikanerparty-verteenwoor d iger n ie!
Ons hoop dat die gees van
volkseenheid in Suidwes ook sal
oorwaai na die Unie. Dit is
presies waarvoor die O.B. hom
a l die jare beywer b et.

ter waar dit in belang van die
land blyk tc wees.
Maar as h ierdie mense lnderdaar na Suid-M r ika gek om bet
n ie om te k om werk n ie, soos
aan die volk gese is, maar om
te kom stem, is daar n og gen oeg
tyd vir b ulle om betyds terug
te " ·ees vir die algemene verkiesing in Engelan4 aanstaande
jaar - b ulle sal die voorreg
om te kan stem baie gouer daar
kan uitoefen as b ier, selfs a1 k ry
bulle die stem reg n a twee jaar.
Agter die hele a,gitasie sit die
imperialistiese
oogmerk
om
Suid-Afrika vir altyd rooi geverf
te hou. Dit was Verenigde Partysprekers wat tydens die oorlog in die toppunt van hul party
se krag onbeskaamd die voorneme uitgespreek het om die

I

Afrikaner na die oorlog ,.toe te
ploeg" met immigrante vanuit
Engeland. B ulle moet dus n ie
van dag raas as hierdie .dreigem ent indertyd op sy gesigswaar-.
de a.anvaar is n ie.
D ie praktyk dat Britse vreemdelinge na twee jaar voile stemreg ka.n he was nog altyd 'n
wapen in imperialistiese hand
om die republikeinse strewe te
dwarsboom. Waar die stelling
neergel6 word, soos dit onJangs
nog deur die Eerste Minis ter gedoen is, dat Suid-Afrika a ileen
'n r epubliek sal word as ' n m eerderbeid va n al die stemgeregtigdes bulle ten gunste daarvan
u itspreek, is dit onmoontlik om
te verwag dat byvoorbeeld die
(Vervolg in volgende kolom)

hcid van etlike H.N.P.- en Jeugbondlede.
Na die vergadering is koek,
koffie, pannekoek en lekkergoed te koop aangebied.
Port Elizabeth se offisiere en
brandwagte gaan rotsvas vooruit op die pad na die republiek!

SMUTS SOEK
ANDER WERK?
H eelwat bespiegelings is op
d ie oomblik gaande oor genl
Smuts se p osisie, en in V.P.kringe is daar sprake d.at b y op
die p unt staan om 'n internasionale betr ekklng te aanvaar.
Verkla.ar wor d dat hy b oofsaaklik vir die doel n a Engelan d
gega.an b et. D ie feit dat b y sy
terugreis op die laaste oomblik
uitgestel b et, word as verdere
aanduiding in die verband bes~u.

Van H.N.P.-kant word la.asgen oem de felt egter verk la.ar as
synde 'n blyk van m isn oee oor
die opposisie se b a n ter ing van
sak e In die laaste week.
D it is 'n bekende feit dat genJ.
Smuts nie gelukkig is in die
posisie van 'n opposisieleier nie.
H y verkies om skeppend te werk
te gaan, en solets is orunoontlik
solank b y in die opposisie is.

(Vervolg van vorige kolom)
80,000 Britse inkom elinge sedert
19441 'n onbevoor oor deelde u itspra.ak oor so 'n saak nou at kati
gee, soos bulle sal m oet gee indien die regering aanstaande
jaar so 'n k euse voor die volk
sou Ie.
As lang termyne In groot en
selfstandige Iande neergele word
vir die verwerwing van burgerska.p ten einde te verhoed dat
mense met 'n uitlandse mentaliteit beslissings oor die land sc
intiemc sake gee, dan is soiets
nog van vee! groter noodsaaklikheid vir 'n klein volkie wat
nog steeds besig is om sy onafhanklikheid te verwesenlik.

BLADSY TWEE

DIE O.B., WOENSDAG, 22 JUNIE 1949
NUWE KISSIE OP SELI<'DE PAAL

Koninkryk en'of Republiek

ONS BLY BINNE OF HEK
OOP IS OF TOE
'n Hooggeplaa!;te buitelandse besoeker h et onlaugs aau m y die vraag
gestel of die Afrikaanse volk al ooit die wenslikheid van die i;ligting van
' n koninkryk in plaas van 'n Republiek oorweeg het. Ons sou dan 'n eie
koninklike dinastie kan begin. Geesdriftig het hy uitgewei oor die m eriete
van 'n koningshuis en heweer dat 'n koninkryk om verl.'l kill ende redes die
voorrang ho 'n repuhliek verdien.
Ek het aandagtlg geluister
want sy argumcnte was aile
aandag werd. Ook hct ek in
sulkc Iande soos Engeland en
Nederland gesicn van watter
groot betckcnis 'n Vorstehuis
vir 'n volk kan wees en het ek
dit hulle byna bcny. Maar vir
die Afrikaner 'n koning invoer?
Ek vrees dat ons met ons verwronge humorsin so ' n voorstel

as 'n lawwe grap sal opvat. En
tog . . . . ons is op die huldigc
moment inderdaad ondcrdanc
van 'n koning! Belaglik, maar
waar. Ons koning e n konlngin
het onlangs vir ons kom kulcr
en ons het in ons duiscndc vir
hulle gaan aanstaar. Sonder dat
ons met 'n blywende indruk daar
weg is. Elke buitengcwone besoeker van oorsee prikkel ons
nuuskierigheid, of dit nou 'n
koning, ' n filmster of 'n All
Black is.

Gebruik

BEKE..~E KomNos

EPOL
GEBALANSEERDE

RANTSOEN.E
vir

Maksimum-Produksie
elf

Groter Besparing

EPOL
S.A.P.V.
Pluimvee Mengsels
en Pille

EPOL

Suid-Afrika het in die verlede
slegs een soort inheemse konlng
geken, 'n kafferkoning soos
Dingaan of Moshesh, en - kan
ons byvoeg - het bale sonde
met bulle gehad. In die jongstc
tyd bestaan die neiging om die
koninklike register aan te vul
met tydelike .,koninginne", soos
bv. 'n Jakaranda-koningin, 'n
Wolkoningin en ' n Skoonheidskoningin; m.a.w. ons k en die
koninklike waardigbeid aileen
op ydelheidsterrein toe. Voldoende bewys van die status
wat ons aan 'n koning of
koningin gun.
WAT HINDER

Suid-Afrika 'n koninkryk
dis 'n toestand wat die Boer
eenvoudig n ie aanvaar nie, dit
laat hom koud. \Vat hom egter
wei binder, is we Britse konnek! !lie, daardie blywende berinnering nan sy geweldadige onder1werping nan die liefdevolle
: , Beskermer van klein n asie11."
' Dit help nie om hierdie pil te
probeer versuiker nie, dit Is en
bly galbitter. Telkens as 'n
Suid-Afrikaanse Eerste Minister
ons koning gaan besoek, word
hom die kans gegee om voor te
stel dat nog 'n lagie suiker om
die pi! aangebring word, maar
dis dieselfde pi! waarmee hy
terugkom en al daardie lagies
VEREENIGING CONSOLIDATE:D suilter smelt meteen weg sodra
MILLS LTD.
.
ons koning en sy Ryk in oorMAITLAND
K.P.
Iog:;gevaar verkeer. W ant dan
TAKKANTOOR
is ons uit dankbaarheid vir al
WELLINGTON
FOON 414 die suiker moreel verplig om
bulle tc gaan h elp en aile

Suiwel- Kalf- en
Varkmeel

G 24029

Wt>it>raurs e n dwarsbomers us
raRV})Okkers op t.c sluit.
I' JtES. KRUGER
Pre!ildent Kruger b et nli. )lajuba die pil dwarsdeur we susert"initeitsuiker raakgesien en
gt> weit>r om dit t e sluk. Hy bet
Met erkenning a.an Boonzaier.
volgehou totdat b y die onafhanklikht>id van die R epubliek - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ten 'olle erken gekry bet.
BREED GENOEG
Sover het ons na Verceniging raad tot declname aan die oornog nie weer gekom nie, ten 1 log te verplig. Ruiterlik het
Daarvoor is die Volkswil seker
spyte van Unie, van Westmin- genl. Hertzog toe erken dat Jolt>gs
ster en ook ten spyte van die algebele verbreking ,·an die nog nie breed genoeg nie. Moet
onlangsc besoek van ons Eerste Britse konneksie en a f skaffing 'n mens - en vera! as 'n mens
Minister aan Downingstraat 10. van die Britse par lem entere !ittt>l- beer brccer maak nie? En wanIntcemlet>l, \Olgens m y beskeie sel Suid-Afrika v·olkomt> u y kan nel!r is die Volkswil breed gem ening i'! onK nou minder ver maak. Toe was b y t>gter a l in noeg? Hier op Potehefstroom
gt>vordt'r u<; in 1926.
we politieke woestyn uitgestoot hct die gecsdriftige menigte tydens die besoek van die VoorGenl. Hertzog hct in 1926 van en aan die einde van sy lt>wt'.
die Rykskonferensie teruggckccr
Om terug te kom na die cscls trekkcrwaens in 1938 besluit om
met die vastc oortuiging dat ons in die kraal - dr. Malan se by die Owerheid aan te dring
standpunt is: solank die hek dat die hoofstrnat weer Kerkoopgelaat word, sal ons (ek be- straat moet heet soos vroeer.
doe! hulle) nie uitgaan nie. l.ct Sedl•rt 1899-1902 het dit nl. King
goed op: as die hek gt>sluit is, Edward-street geword.
Ten
KAN bulle nie uit ni e ul WU.. spyt(• van die feit dat die aanbulle; as dit 001> is, \VIL built• sock dcur alle instansies, in benie. uit nie nl KAN hullt> ! Dit 'lOnder die stadsraad, onderskryf
is derhalwe ses vnn die een t>n ls, wou die provinsiale outori' n balfdosyn ' 'an die under: ons toite geen gehoor gee nie, ook
bly in die Brits(' R~"k ten ewige nie na herhaalde petisionering
dage.
nie. En die rede van die weiering? 'n Twintigtal Engelsspreons voile selfstandighcid herwin
kendes <Jode c.a.) het op hul eie
het. lnderdaud het b y ,·erkry
El\IPffiE-REPUBLIEK
houtjie
protes
aangeteken!
dat dit in die toekoms slegs van
Ul~ kbaar Wall we \'olks~il vir
r>n!o!tclf sou afhung of ons die
Ons Eerste Minister hct mt>e- hicrdie uangeleentheid nog nie
Brito,!' konnekl!ie wou opskort,
<1l dun nie. So diep was hy on- gchelp om Indi({ ' n rcpubllek te hreed gen oeg nie, met die gevolg
der die indruk van die verkrege maak, binne die Britse Ryk. Dit clat die hoofstraat ,·an die ou
resultaat dat hy hom ongclukkig sou dan 'n prcsedent wecs wat hoofstad \'an die eertydse Boegerocpe gevocl het om die Repu- vir ons die- weg na 'n soortge- rert>publit>k nog 11teeds sy Britsblikeine en die Calviniste die lyke republikeinse status aan- koninklike benaming handhaaf.
'-top tc was omdat bulle nie net toon. Die vraag kan dadclik
lO opgewonde soos hy kon voel gestel word of die Afrikaner so
DIE EXIGSTE VVEG
nie. Hierdie mense was nie on- 'n Republiek ooit sal aanvaar.
~evoelig of ondankbaar vir die
Daar is net een weg en die
K.C. het dit lanka! aangetoon:
~root werk wat die Generaal
'n bc\\t>ging of organisasie wat
verrig het nie, bulle wou ~>legs
i)Uite die partypolitiek staan,
uopagt\nda muuk vir dit',l uit'>efening van die reg om die
moet die tuul< aanvaar en uitvoer om tydig en ontydig proBrit!te konnl'l<!>ie te verhreek.
()agandtt vir die Republiek te
Daartoe wa:; oortuigingswerk
muak - 'n Republiek waarvoor
1odig, andt>rs hct die gevaar wet
on~> gcen buitenlundse resep nolccglilt bc:;taan
en bestaan
clig het nie, maar wat gegrond
lit nog
dat ons die suiker
is op ons eie tradisies, aangepas
1anvaar en die pil vergect.
by m oderne omstanwgbede. En
omdat so wet ons • tradisies as
moderne omstandighede dit onverbiddelik cis: los van die BritWyle dr. N. J. van der 1\Ierwe
.,e kroon en Ryk. So 'n buitehct dit <le:;tyds in 'n toespraak
partypolitieke organisasie is die
met 'n bc-eld verduidelik, as
Ossewabrandwag. \'oordat die
volg: 'n Boer hct sy esels in 'n
Rt>publiek ' n ,·one werklikheid
kraal opgcsluit en hulle vir gei~, k a n en sal we O.B. nie ontruime tyd daarin gehou. Ecrs
binll nie. :\leer as ooit bet by
kon die cscls nie genoee daar·n tuak en 'n roeping.
mce ncem nic en wou bulle met
geweld uitbrcek. Maar hy het
hulle hokgeslaan en so bet hulle
mettertyd die toestand aanvaar.
Toe kom daar cendag 'n besoeker wat hom hul lot aantrek en
1
Prot. D. J. van Rooy.
hut baas ompraat om die hek
van die kraal oop te maak sodat
die armc goed daarbuite in die As hy •11 koninkryk belaglik
wye wereld kan gaan baljaar. vind, wat moet! by van ' n rt'puNadat die Britte in die RiihrDit geskied. lleluas, d ie eseltjies bliek binne •n koninkryk dinlc? gcbied gebruik gemaak het van
b et hul vryheidsbegeerte verloor Wil dit nie voorkom nsof die Belgiesc troepe-eenhede het bult'n die gevangenskap lief gekry Afrikaner se dierbaarste i<lt>aal le daarin gcslaag om die Dultse
- bulle bly in die kraal met we misbruik word om hom in die versct te breek teen die aftakeoop ht>k.
Britse kraal te hou nie?
ling van fabricke wat lewensBeweer word dat ons weer 'n bclangrik is vir die Duitse herAFSKEIDING NOODSAAK LIK mylpaal op die weg na vryheid stcl. Belgiese troepe bet op
bereik het. l!::rens moe-s icmand 13nt~;c bevel die fabrieke beset
Dcstyds wou die konsekwente die bordjie aan die wcgwyst>r en spanne workers is daarna inRepublikein die esels langs kon- verhang het, want die vordering gcstuur om met die aftakeling te
stltusionele weii by die hek uit- is terugwaarts op die reed!> af- begin.
Brittanje se standpunt is dat
lok, maar ons ou Generaal was gelegde weg. As ons dan nu
bang dat hullc geskop sou raak. l buitelandse presedente en \ OOr- hy die Potsdamse ooreenkoms
Met die uitbreck van die Tweede beelde moet k yk , waarom nie moet uitvoer. In werklikheid
\Vereldoorlog moes hy dit bele- liewer na. Ierland !o'n nie wat voer hy egter opdragte van
we dat voldocndc Afrikaners ge- we Ryks hek oopgestamp en uit- Britse nyweraars uit wat Duitse
vind kon word om die Yolks- gestap bet?
mcdcdinging vrecs.

l

Deur Prof.
D. J. von Rooy
.Voorsitter von
Die Grootrood

I

Rook
SPRINGBOK

Mediu11

DIE 6ct..VKKIGE kEUSE

Takel Fobrieke
Af Met Geweld

DIE O.B.,

BRITTE. IN -uNIE.
WIL AFSKE.I OOR S.A.
BURGE.RSKAP
, Waarom sal a ile Eogelsspr~kendes nie 'n staking uitroep ole? Winkels moet s luit en arbeiden; moet bulle
gereedskap neergooi." Hierdie raad bet sommige Britte <lie
afgelope week deur mi<ldel \'an die Engelse t>ers aan hul landgenote gegee na aanleiding van die Wetsontwerp op Burgerskap wat nou deur <lie \"'olksraad bespreek word en wat
bepaal dat Britte eers na vyf jaar aansoek kan doen om
burgerskap en dat Unie-burgers voortaan nie meer , Britse
onderdaoe:• sal wces nle.
Die meeste van die briewe is
a!komstig van nnamlose skrywcrs.
So verklaar ,Call to
Arms" in die Cape Argus:
\Vaarom nie aile Engelssprekende burgers vir 'n staking uitrocp nie? 'Winkels moet sluit
en werkers moet bulle gerecdskap neergooi.
Terselfdertyd
moct 'n vergadcrlng van nile
burgers op die Parade byeengeroep word. Tienduiscndc sal
kom. Dan 'n ordellke mars na
die Parlement toe."
Iemand wat sy naam ,.God
Save The King" teken, skryf
ann dieselfde blad: ,.Ek is trots
op my afkoms en beskou my
Britse paspoort van baie m eer
waarde as enige dokumt-nt
waarvolgens ek 'n Unie-burger
11111 wees.
· l\IOET AFSKEI
,As dr. Donges daarin slaag
om die wetsontwerp aangcneem
te kry, dan moet die Kaapprovinsie en Natal onmlddellik atskei van die Unie wunrna die
Nnslonalistiese bende in hul nuwe Parlement kan intrek- die
binnekant van die Voortrekkermonument."
Hierdie Brit bet nie•alleen gestaan nie. A. W. B. Nicholson
van Kaapstad skryf: ,Die tyd
hct nou aangebreck dnt Natal
en Kaapland moet afskei van
die Unle en dan 'n Fcderasie
van Suidelike Afrika vorm met
Kaapland, Natal, Swaziland en
die twee Rhodesiese gebiede."
Ook hy bet steun gckry van
:M. E. R., Seepunt: .,Mnr. Nicholson Is reg. Kaapland en Natal
moct afskei van die Unie en
annsluit by 'n Afrika-Federasie
onder die Britse kroon. Hulle
het niles te wen, niles waarvoor
hulle gestaan het, en heeltemal
niks om te verloor nie deur so
'n oplrede; en niemand sal seergrmank word nie."
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VERBRUIKERS UITGELEVVER
AAN INI)IERSMOUSE
Wanneer 'n koolkop deur 'n groenteventer drie- en viermaal duurder aan die publiek verkoop word a<t wat byself
daarvoor betaal, en dus \-ir 'o paar minute se bantering
daarvan dubbel en driedubbel soveel aan skoon wins ontvang a s wat die boer na maandelange arbeid mt>t insluiting
van sy produksie- en vervoerkoste daarvoor kry, is daar iets
em stigs ,·erkeerd met 'n land se bemarkingstelsel. En tog
<lit is 'n ding wat daagliks gebeur. Dit geld a ile soorte
groeote.

Uitgediende
Morkste/se/
Kosspeku /ante
Se Kanaan

die hulsvrou regstrceks van die
'n uitbreidlng
trale mark woon. lluiKvroue is van die volksmarkgedagte.
dus geheel en al ultgelewer a.an
die h ebsug e n gewetcnloosheid
van - in die mcestt> gt>valle Indiel'!lmouse.

So hoog is die winste van die buite bereik van die enkele sen- boer kan koop -

Verkiesing Oor
Herstel Van
Koning
Die volk van Vlaandere gnan
:JP 26 Junie na die stembus.
Die vrnngstuk of die koning
m.oet terugkeer, sal een van die
;root strydpunte in bierdie verkiesing wees.

middelmannc dat hullc kans sien
om 'n bale groot dec! van die
groente tc laat vergaan Hewer
as om 'n paar pennies af te
slaan, waardeur 'n grotcr omset dus teweeggebring kan word.
n Bossie radysies byvoorbeeld
wat van die boer teen 'n pennie
en 'n half gekoop word, word
vir 6d. aangebied, en as vcrbruikers wcler om mcer as 4d.
te betaal, word die ncus opgetrek al le daar 'n kissle vol verlepte radyse van die vorige dag
wat nie vcrkoop is nie, soos 'n
verteenwoordiger van Die O.B.
in 'n ondersoek tecngckom het.
Daar is gesien hoe kopkool
wat teen lis. per dosyn op die
mark verkoop word, deur die
venters teen die buitensporige
pryse van ls. 6d. stuk aan die
huisvrou verkoop word onmiddcllik daarna. Nog binne die
markterrein is hierdie prys
reeds gevra toe ons verteenwoordiger navraag gedoen het.

'n Onlnngse geheime nielmptellke opname onder die sollate hct nnngetoon dat 92 pcr;ent van die soldate te vlnde Is
ir die terugkeer van koning
....eopold. Dit word ook as bete(enisvol beskryf dat in sekere
nvloedrykc Liberate kringe die
1ansien van die koning gestyg
tet. Danr word ook vermoed
dat die meeste Liberalc kandiHierdie voorvallc is 'n bewya
Jate in Antwerpen ten gunste
s van die koning se terugkeer. van die uitgcdll•nde m1,1nisipalc
bemarkingstclsel wat ontwikkel
Dnnr word verwag dat sta- het tot 'n blote mlddelman-mark
<ings - gelnspireer deur die waar die verbruiker uitgeslult
3osialiste - mag uitbreek as is omdat hy in die cerste plans
He koning terugkeer, maar dlt nie regstreel(!l van die boer kan
·-vord nie as 'n ernstige bedrl.'i· koop op klelnhandelskaal nie,
cn in die twecdc plaas heeltemnl
ging bcskou nie.

Lnasgenoemde staan onder
gcen stelsel van prysbcheer sover dit groente betref nie, en
waar vrugtepryse nog vasgestc~
Is, steur bulle hul nic daaraan
nie. \Veggooi-lemoene word by
voorbeeld deur bulle teen eerstegraadse pryse verkoop-- sonder die vereiste etlket daaraan.
Dit is onwettig, muur geen huisvrou durf daaroor klu. nie, want
dlt is of dit of niks. Sy k a n n et
mooiprn.at, want KY is nfhnnklik
vnn die koelie se ,.vriendclikheld" om die groente by baa r
deur af te !ewer. Die begin!iel
,·an m ededinging wat in die kapltalistiese wf.rt-ld die l'nigstt'
wapen van die verbru iker ifio, is
hier uitgesluit omdut diE' sm ouse
'n ring vorm waarbinne bulle
sowel bul gebledt> as hul pryse
VUIIStel.
Daar is net een oplossing en
dit is dat 'n groot aantal kleinere markte dwarsdeur die stad
en voorstede ingerig word waar

-------

Sterker Optrede
Teen KommunisEgter Onvolledig

Em pi re-Maand
In Engeland

llrfrrll"rrllng

.Ianni~

\'trmtolea.

StoNe lUanlikbeid kal\ u ook
verkry
Sl<ryf aan:

Ten einde die Brltse volk
Dlr llc(tr•lnstituut van Oesondheld en
weer empire-bewus te maak,
L lillttmsontwikkelinJ, P""bus 3494,
word daar tans 'n .,Koloniale
Kaapatad.
Maand" in Engeland .gchou wat Stuur o.pebller nadere besonderhede Ia
gister deur die koning in eie V<rha nd met u kU111U881!.
persoon geopen is. Vt'rlQJlings
word gegee van die toc·stande in !'Jaam (Mnr./Mev./!lftJ.) ••.....•.....•
die Britse kolonies in Afrika en
uitbeeldinge van die c•konomiese
Nadat hy verlede wt>ek stllletjies na die Rand afgereis en
polltieke betrekldnge tussen
DIE BEWYS
het om 'n vergadering to(' te spreek, het die regering mnr. hulle en die moederland. SpeJ)it is onvt'rtlt'digbuar tlat Sam Kahn, die Kommuni'itie..c volk~raad.,Jid, kragtens 'o slale seels word vir die tyd uit- Outh•rtlom:
gegee.
O.B. 2:1/11/~9.
mf'n~>e met '!O 'n onnasionn1t>
bevel belt>t om enige os,enbnre byeenkoms aan die Rand of
"tundpunt ooit mt-t burgeNkap
bf>kl..e kan word. Xik'! bew)·s Pretoria binne <lie \'olgt>nde twaalf maande by te woon. Dit
dl6 noodsaaklikheid van dil' re- beteken dat by geen \t>rga<lerings in die gebiede sal kan
J(I'ring se mantrl:'el !>O <luillelik
011 juis hierdie jingo-mcntnliteit hou nie.
by m ense wnt bf klnar outomntll'f>lt> burgerskap onh•nng b t>t, Of
Die bevel is uitgereik onder ter is Jx>slis ' n verbetuing op die
Brlll&' o ooprta ee vooralulf vtr brUle aa oas.
te f'nigt>rtyd daarmel:' tt-en hul Jie bepnlings van die Wet op ''orige waar diE' polisie mnr.
11in beswaar kan word nil' - ::>procrige Byeenkomstc en Is Kahn verbied h et om te prnat
GOEIE WJCB.I[ TEEN BD,I,nn: PBY8Jt.
110011 ,.The King" mt-t sy BriNe in die vrocil more-ure deur nadat wrgaderings kla.ar belt>
GEHOORAPPARAAT
pnspoort.
;peurders nan mnr. Kahn oor- was. Die O.B. het In die verOOK IN VOORRAAD
lede daarop gewys dat sulke op"landig.
In die Volksraad het die Kom- trede die indruk by die naturelle
munis bcswaar gemnak teen laat ontstaan dat dit hulle verl1ierdic inkorting van sy bewc- gadering is wat belct word, en
Kerklaan, KAAPSTAD.
;;ings. Hy het gese dat hy al dus gegriefd wegstap - preMaitlandstraat, BLOEMFONTEIN.
;edert sy jeug 'n Kommunis is sics wat die Kommunis wil he.
.-n dat hy nog nooit skuldig bc- Die nuwe metodc van die MiBeMell: oas of ekryf om BeeoDderbede.
.rind is aan opsweping nie. Die nister is dus 'n verbetering,. \ . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -....,
tyd sal aanbreek dat by Eerste maar gaan nog nie ver genoeg
:\linistt>r word. ,En pniiOP as t-k nie. Daar sit gl'l'n logika in dat - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 'n .,Elektricse brein" wat enige ePrstt- minister wortl", b f'lt hy 'n Kommunis in Transvaal belt>t
word om vergnderings te hou
vreemde taal outomatles vertaal, gese.
word deur 'n navorser, dr. Harry
Minister Swart het verklaar terwyl hy in Kuapstad in 'die
BESTEL ALTYD ALLE
Huskey van Los Angeles, in dat die regering nie kan toe- parlement sit en soveel vergndt-rings
in
hit'rdie
provinsie
kan
vooruitsig gestel. Hy verklaar Jaat dat mnr. Kahn vergaderings
KANTOORBENODIGDHEDI~
dat die masjien in stnat sal wees aan die Rand en Durban toe- hou us wat by In staat is om
om enlge taal wat met ' n tik- spreck nie. In Kanada is die te reel niE'. Ali n.nder Jandt'
KA~TOORMELBELS
masjien e-eskyf kan word, te Kommunistiese Party ver~ied, soos Kanada, Amerika en EngeSKUYFBEHOEFTES
vertaal.
Die vertaling sal in die V.S.A. word bulle UJtge- lnnd Kommuni~>~te uit die staabl·
woord vir woord gcskled.
ruik en in Brittanje word sterk dit-ns en st'lf!i lil'kere bedrywe
Die nfdeling navorslng van die teen bulle opgetree. Die rege- u itskop, kan Su id-Afrika mlnvloot sklet die nodlge fondse vir ring sal niles in sy vcrmoe doen stens so\'E'r gaan om bulle u it
die samestelling van die ,brein" om die Kommunisme teen tc die parlement te skop. Kommuvoor.
gaan, hct die Minister gese.
n isme is 'n total!' bcdreiging E'll
Dr. Huskey meen dat die
\"ERBETERING
~IAAR
•
.
.
by
moet mt>t totale optrede beTelefoon %-70'71
Groote Kerkceboo
KAAPSTAD
masjien oor negc or twaalf
Die nuwe stap ,·an die !\llnls- : !!try word.
maande voltooi sal wees.

BRILLE

Die Voortrekker. .Apteek

,Eiektriese Brein'
Vir Vertoling
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•
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SO MOET DIT WEES

nd igheid In Plaas
' , oesku
Van Pa,rtylidmaatskap
•

Die regering verdien gelukgewens te word met die
houding wat by ingeneem het by die deurdrywing van die
wetsontwerp op Suid-Afrikaanse burgerskap in sy eerste
stadia, en in die verband word veral gedink aan dr. Eben
Donges se skitterende bantering van die saak, en die Eerste
Minister se besliste stellinginname teen die jingo-bisterie die mense wat hom kort gelede skouerboog wou dra toe hy
'n toegewing teenoor bulle sentiment gemaak het, maar nou
van hul kant weier om 'n toegewing teenoor Afrikaanse
sentiment te maak. Ook mnr. Havenga se sterk standpunt
verdien aile lof.
Dit was al die jare 'n onhoudbare en vernederende
toestand dat die Brit op grond van 'n veroweringsreg aanspraak kon maak op 'n goedkoop burgerskap in die Unie,
terwyl afstammelinge van die volke wat in die eerste plaas
verantwoordelik was vir die volksplanting in Suid-Afrika en
die temming daarvan, as vreemdelinge behandel moes word.
Dit was 'n uittarting wat nog groter was as die met die
Britse volkslied en vlag waama mnr. Havenga in sy toespraak verwys bet, want in hierdle geval bet dit nie net
simbollese betekenis gebad nie, maar inderdaad praktiese
betekenls - so prakties dat 'n Smutsbewind op grond van
blerdie voorsprong drie jaar gelede op staatskoste stemme
vanuit Engeland kon aanry wat in die afgelope verkiesing
by die duisende reeds vir hom gestem bet.
ONVERANTWOORDELIK

'

· Moet Maatstaf Wees
In ons vorige artikel b et ons vuegestel dat 'n blote verbod op koukusse
nog geen oplossing hied vir die parlementere swakheid nie. Kouku!olse is
uitgroeisels van die stelsel wat vereis dat 'n politieke party as sodanig
bewind aanvaar, met uitsluiting van aile under partye met wit> die rf'gcringsparty O}> ' n voet van o01·log verkcer.
Die koukus is die generale staf
van die oorlogvoerende party
wat moet waak oor die veiligheid en oorlogslmnse van die
party. Ter verwcsenliking van
sy strategic bring dit mee 'n
ystere disslpllnc wat algehelc
onderhorighcld van parlementslede vereis. Sonder die koukusdissipline kan 'n party nie regeer nie, want solank die clement van oorlog tusscn tccnoormekaar-opgesteldc partyc voortbestaan, is dit Jewensnoodsaaklik vir 'n party dat sy lcdc atmal ,uit een mond praat", anders kom daar vcrtroebcllng van
beleid, en die volk moct altyd
duidelik kan s ien wat die verskille tussen die partyc is.
Maar selfs al sou daar nle 'n
koukus bestaan nie, sal Jcdc van
'n party tog nog vrywillig en
sonder openbare- protcs hullc
neerle by die mecrderheid van
die party se standpunt omdat
bulle aileen sodoende die gesamentlike buit in hande k an
kry, want hulle moet ook om
hut eic ontwil hul party teenoor
die tecnstander verdedig, reg of
verkeerd. Dit is 'n kwessie van
saamstaan of saamval. Om 'n
ander standpunt in te neem sou
sabotasie beteken van die elc
kanse en daarmec van die cic
idcale of ambisies. Die koukus
ill dus elntlik maar net ' n form ele ordening van 'n bouding
wat in wese reeds aanwesig is
weens die feit dat 'n politieke
party bf as gebeel die bewind
voer, of as gebeel in die politiek e snippermandjie beland.

Die geskreeu van Engelse kant, waarby mense bulle so
te buite gegaan het dat bulle selfs van afskeiding van sekere
provinsies gepraat het, is 'n sware aanklag teen die verantwoordelikheidsin van hierdie mense, en daarby 'n dikke
onderstreping van die noodsaaklikheid van die bepaling in
die wetsontwerp dat daar 'n verantwoordelikheidstoets moet
wees vir burgerskap asook die reg om toegekende burgerskap
in sekere omstandighede weer te herroep. As mense van
buite beswaar bet om oor een kam geskeer te word met
bloedverwante van die oudste bevolkingsdeel van die land
waarheen bulle verbuis, openbaar bulle 'n imperialistiese
mentallteit, en kan bulle geensins aanspraak maak op burgerskap van 'n land wat in die oe van die wereld veronderstel is 'n onafbanklike land te wees nie.
Die felt dat die Engelse pers en Engelse party met
Suld·Afrikaanse oudsoldate-organisasies, waarvan sommige
'n kommunlstiese lnslag bet, uit een mood losgebars bet oor
hlerdie wetsontwerp, toon verder hoe onopreg die Brit is met
sy moot woorde ' 'an ,volledige vrybeid binne die Statehood."
Solank dit by woorde aileen bly, is by doodtevrede om selfs
die vir hom inspirerende woord ,Britse" voor die Statehood
weg te laat, maar as die (,.nie-Britse") Statebondslid wetgewing invQer om te bewys dat die ,.Brits" ook ten opsigte
van sy burgers 'n paar jaar gelede al saam met die ander
begrip verdwyo bet, word die luidrugtigste proteste ultgestoot en selfs gepraat van afskeiding binne die Unie!
Dit alles toon maar hoe reg die Ossewabrandwag is as
OPLOSSIXG
by waarsku teen soetsappige frases uit Britse mond en teen
formules van sogenaamde vrybeid wat in Londen opgestel
word. Solank die wese van Suid-Afrika se onderworpenbeid Die oplossing le dus, soos ons
aan Brittanje onaangetas bly, solank is die Britse diplomasie aangedui het, daarin dat die rcbaie vrygewig met allerlei skynvorms van vrybeid en los- gering uit individue moet bemaking van bande.
<vervolg

STANK VIR DANK
'n Paar weke gelede het dr. Malan uit Louden teruggekeer waar hy in belang van die Britse Ryk en Brittanje 'n
verregaande toegewing aan Britse sentiment gemaak het 'n toegewing waarby by Afrikaanse sentiment pynlik oor die
hoof gesien het. Dr. Malan bet dit gedoen in die verwagting
dat by daardeur Britse welwillendheid sou wen, dat die
Engelse element in Suid-Afrika daardeur tot 'n toegewing
van hul kant beweeg sou word tot groter eenbeid in ons land.
Welwillendheid het egter nie net uitgebly nie, maar dr. Malan
het stank vir dank ontvang. In plaas van samewerking tot
'n gemeenskaplike groot Suid-Afrika bet by die beskuldiging
van Nazisme om die hals gekry.
Vir dr. Malan en vir die volk beboort hierdie jingouitbarsting 'n duidelike \ingerwysing te wees dat met toegewlngs aan Britse sentiment, ons geen vordering sal maak
op die nyheidspad nie. Daar kan nie so lets wees soos 'n
,stap \ir stap"-ontwikkeling na volkome onafhanklikbeid
wanneer deel van daardie stappe toegewings teenoor Britse
sentiment is nie. So iets word deur die imperlalistlese mentallteit beskou as 'n openbaring van swakbeid. Soos mnr.
Havenga tereg gese het, is daar net een weg en dit is vir die
Nasionale Afrikaner om die weg te baan na sy bestemming
ongeag die protes-geskreeu.van Engelse kant. Die gcskiedenis het geleer dat bulle nooit bereid is om goedkeuring te
heg aan 'n voorwaartse stap in Suid-Afrikaanse belang nie,
maar dat bulle nietemin nog altyd skoorvoetend op die Afrikaanse pad gevolg het. Nasionale en republikeinse SuidAfrika het nog altyd die weg gebaan onder Britse protes.
Dit was so in die dae van die Voortrekkers toe van Britse
kant aile denkbare struikelblokke in die weg van die opmars
gele is - selfs ontwapening van die Voortrekkers in die
aangesig van barbaarse vyande. Vandag word van Britse
<t·errolg in volgende kolom)

1·a1~

staan, wat hul funksic kan uitoefen onafhanklik van cnige organisasie wat cers as vcgeenheid die staatsbestuur moet verower met uitsluiting van aile
mededingers.
En die ccrste
stap wat hiervoor nodlg Is, is
dat daar 'n bchoorlikc skciding
gemaak word tusscn die volksverteenwoordigende liggaam en
die regering. Soos die posisic
tans is, kics die volk sogcnaamd
volksverteenwoordigers om bchulpsaam te wecs met die wetgewing van die land. Maar in
praktyk is daar geen rcgerlng
by wic die ,volksvertcenwoordigers" die volk vcrtcenwoordig
nie - 'n dee! van hulle vorm
self die regering, en daarom
word daar gepraat van die ,Regering" wat die ,Opposisie" so
en so opgeskud het tydcns die
dcbat oor hondsdolheid of wat
ook at, en dan word daarmee
eintlik maar bedocl 'n groep
volksverteenwoordigers wat 'n
ander groep in debat oortref het.

omdat m eeste ,·an jou bek\\aumste manne nie kans 1>ien om in
die vuil modder ,·an die partrpolitieke leerplan te gaan rol
nie, vind jy bulle in die sakeof nywerbeidswereld of in die
~taatsdiens.
Hoe sal 'n knap
ekonoom soos dr. Van Eck byvoorbeeld onder die huidige stelsel ooit aan die hoof van 'n
dcpartement gestel kan word?
Hy moet eers in Vereeniging of
Calvinia gaan .,staan" as kandidaat teen iemand wat hom van
kop tot tone beskinder en belaster - iemand wat 'n jarclangc
opleiding ontvang het in die
kuns om 'n teenstander by die
publiek in verdenking te bring
en sy eie aandele aan die kiescrs .op te veil as die suiwerste
goud. As 'n• man Van wysheid
dlt kan oorlewe - nade.t hy
kans gesien het om in die slykput In tc duik - is hy ge·kwalifiseer vir die ministerskap.

UIT\'OERENDE GESAG

Daarom sll ons laat die volk
'n president Ides wat sy ministers aanstcl uit die bestc materlaal van die volk, en ministers
mag nie lid van die volksve.-teenwoordiging wees nie. Hulle
is dan uibduitlik aan die president ve.-untwoo.-delik wat op sy
beurt weer aan d ie ,·olk verantwoording moet doen na elke ses
of sewe jaar wanneer 'n presidentsverkiefling gehou word.
Vir die tydperk dat by gekic,s
word het die president met sy
kabinet die reg en plig om te
regeer en wei in snmehang met
'n vrye volksvcrtee>nwoordlging
van wic se meerderhcldstem sy
amp in elk gevo.l nie afhanklik
is nie . As hy voel do.t die volk
om een of ander rcdc nie sy vertroue meer het nic, kan hy voor
verstryking van sy ampstermyn
'n uitspraak van die volk vra oor
enige besondere aangcleentheid
of oor die algemenc rigting van
sy beleid. Maar "Y bewind sal
beslis nie afbang Yan die grille
en suksesse van Pen of meer
politieke saboteur:; in die volksverteenwoordiging ni~>.
In die Boererepublieke waK
daar so 'n skeiding tus!len uitvoerende en wetgewende gesag,
en daarom kon 'n sta.atsamptenaar byvoorbeeld lid van die
regcring word sonder om eera
'n verkicsing te veg.

Di(l regering beboort suiwer
aiiN•n diP uitvoer(lnde of besturc nde gesug van die lund te wees
en mag in geen omstandighede
det'l van die volksverteenwoordiging wees nie, anders verloor
\'Oik!lvertcenwoordigiog sy betckenis. I n plaas daarvan dat
die leicl" van 'n politieke party,
wat eers self 'n setel in die
volksraad moet verower om in
aanmcrking genccm te word,
belas word met die samestelling
van 'n rcgcring of uitvoerende
gcsag wat hy net uit sy eie kraal
van oorwinnaars (die L.V.'s van
sy party) saamstel, behoort 'n
onafhanklikc president wat deur
die hele volk gekies is, met die
taak belas tc word.

t'OI"igc lwloml

I•HESIDENT
kant die begeerte ultgespreek
om saam 'n monument ter ere
van die Voortrekkers se na- Hy !ttel dan sy regering of
kabinet 1mam uit enlge lid \'Un
gedagtenis te onthul.

REPUBLIEK.
So sal dit ook wees met die
repobliek. Die Afrikaner sal
dit moet bring en die afstammeling van die t eenswoordige Engelsman sal eendag
saam fees vier daaroor.
Net soos die Afrikaanse
regering deur middel van die
wetsontwerp op burgerskap
'n konstitusionele ongerymdheid opgeklaar bet sonder
toegewing aan die ,remskoene''-soos mnr. Havenga
bulle noem-net so moet die
regering ook die weg baan na
ons republikeinse bestemming. Ongelukkig is dit nie
wat dr. Malan in Louden
gedoen het nie. In Londen
is toegegee aan bierdie remskoene op Suid-Afrika se
vryheidspad.
Die verset ' 'an Engelse
kant teen die wetsontwerp op
burgerskap bet meer as enigiets anders die noodsaaklikbeid bewys dat dr. Mahin
moet afsien van sy idee van
'n Empire-republiek.
Soos
mnr. Havenga gese het, is dit
die nasionale Afrikaner se
taak ,om die voortou te
neem - die res sal dan volg."

1\IINISTERS

die volk, ongeag of so 'n persoon
al ooit a.an ' n politieke party behoort of in enige raadsual van
die land ge~tit bet. Hy is nie
verplig om soos tans die gcval
is, die een of ander advokaat of
tandarts wat beroepspolitlkus
geword het aan te stcl as, s~.
Minister van Ekonomiesc Sake
nie. Nee, by soek die bekwaamste ma n vir hierdie portefeulje
uit al moet b y hom uit die een
of ander nywerhcid of univer siteit trek. Hierdie man kun dan
heeltemal goed deug vir sy tank,
want b y is 'n deskundige op sy
gebied en boer nie eers te kwaBY DIE STERFBED
lifiseer as beroepspolitikus nie.
VAN 'N VOLK
Ons wcet uit ervaring van die
9s. 6d. Posny
gewone !ewe dat mens soms 'n
skittcrende wiskundige kry,
DEUR
maar wat met die grootste moelM.
J.
PIENAAR
tc matriek sal maak omdat hy
wat tydens w~reldoorlog nr. 2 In
gcen aanleg of Ius vir talc of Oultaland was en hler In Suid-Afrikao
gcskicdenis het nie. So 'n kind deur die Smuts·bewlnd van Hoogverraad aangekla en gestraf Is.
is onder ons huidlge onderwysONTHOU U NOG
stelscl waar alma! onder min .,OMleno.and, llewe lu.lsteraartl In
"Gof'if'nag Boere."
of mccr dieselfde kam met ses ~uld·Afrlka.".
•n Oe•a~rllebbfllldf' werk deu:r lemand
of mcer tandc moet dcurloop, wat alle~ Melr deurlr.-r het.
vcrlore. Jy sal hom later mis- BESTEL VAN:
kien kry agter 'n Ices, besig om
VLAl\f-BIBLIOTEEK
skocne of tuic te maak. So is
Posbus 1230
dit ook m et ons buidige politieke
PRETORIA
stelsel. 'n Man moet eers slaag
OF
in die eksamen van beroepspolit' B()F.KH.~ :-iDF.L.~.~R.
l:i/ 6 / 2.
tlkus voordat Jy In ·aanmerking
kan kom vir politieke diens. En

,

DIE O.B., WOENSDAG, 22 JUNIE 1949

•

S.A. Medeskuldig SoosDitOnsSienLesersJ.
Aan Br·itse. Sonde I------------------ "
Binne Statebond ·

C.N.O. Vir I 00 Jaar AI

In Holland Beproef .

1

Kaaplandse Republikein, skryf: de, daardie onmenslike verdrukking en berowing roep teen ons
Mens moet veronderstcl dat as lid van die Britse Statcbond
die Statcbond, hierdie Britte, om vergelding net soos teen
tog 'n plan van bestaan het. Dit Engeland. Op Christelike gronde
moet ten minste gegrond wees sonder aan ander ecns te dink,
op die idee van bymekaarstaan, durf ons nie aan so 'n bondgen bondgenootskap wat sekere nootskap een enkele dag Ianger
mcdc-verantwoordelikhede mee- behoort nie. Laat ons as chrisbring. Dit is tog 'n feit dat die telike Afrikaners vir Engeland
Jede mekaar raadplceg en dat se dat ons geen verantwoordebv. Suid-Afrika geraadpleeg likheid vir sy dade hoegenaamd
word in verband met die vas- wil dra nie en dus alle lidmaatklemplek wat Brittanjc in die skapsbande van die Statebond
Middel-Ooste probeer behou. Dit los sny. Laat ons daardie Union
is mos nie sommer vir die grap Jack, simbool van alles wat
of vir S.A. se volk se belangstel- Britse politick is, afhaal van bo
ling in Griekeland dat ons ge- die koppe va11 ons Wetgewers in
sant mnr. Te Water, daar gaan die Parlement. Laat ons daarkuie~ hct, of dat die Eerste Mi- die Britse Wapen wat pryk oor
nister, dr. Malan, so kort na mnr. Tom Naude se .,Speakerdie Britse Prinses in ItalH~ gaan .stoe•l" afhaal, en bo a!les, laat
besoek afle het nie. Dit is in ons met 'n pennestreep deurtrek
die eerste en vernaamste instan- wat op papier of in wet t!nige
sie die belang van Engeland dat aanskakeling verteenwoordig.
so gehandel word. Nou weet u
Laat die betrokke Ministers
en ons alma! dat Engeland in nou eerlik die volk in hul verdie Statebond die toonaangewer troue neem dan sal die volk
is en bly, en sy buitclandse poli- sien dat daar gccn die minste,
tick ook by ingestel word deur nie so vee! soos die dikte van
die ander lede van die State- 'n naald verskil is tussen ons
bond, indicn nie slaafs gevolg huidige aanskake.Jing aan Engenie. Engcland, en nie Suid- land se oorlogsmasjien as onder
Afrika nie, is die een wat weer die Smutsbewind nie. Dit is
in oorlog in en oor die Middel- onsin, dit is volksbedrog om te
Oostc betrokke gaan raak. Dan beduie dat .,ons neutraal kan
is ons grense weer anderkant oly as ons wil". Daar is nie so
die Middellandse Sec!
'n plan nie. Daar sal vir ons
Maar ek skryf eintlik oor 'n mdcr die huidige bewind net
ander aspek van medcverant- >oos onder die Smutsbcwind
woordelikheid. Dit is ten opsig- ~een so 'n geleentheid gcgee
te van die plundering van Duits- word nie. Ons is vandag in
land wat dcur die Engelse met werklikhcid vaster in die ratte
onbeskaamdhcid net soos deur van die helsc masjien vir Emdie Russe gedoen word. Dink paaieroorloe gewikkel as in Sepaan die aftakeling van al die tember 1939. Politic! sal weer
nywcrhede waaruit die ver- beduie dat dit ,.in ons belang"
hongerde Duitsers moet lewe. was om saam oorlog te maak.
Kyk wat gcbeur daar nou in die Ons gaan saam oorlog maak vir
Ruhr. Die Jaaste fabriek word Engeland met wie se belange
geplunder, beroof en die volk vera! militer ons ons daagliks
mcer en meer invleg. Vir Engetot honger gedoem!
land het ons Indie, die land wat
Die s.g. Jugbrug in Berlyn is :ms so tempteer, in die State'n bedrogspel. Dit is om Enge- bond gehou wat teen ons eie beland 'n vashouplek in die plun- lang is. Wat Europa betref,
dering van Duitsland te gee. roof ons saam en moor saam,
as ons nie die band verbreek
Dit saam met die aanhouden- nie.
de uitmoording deur Engclse bewind van elke Duitser wat sy ·
sout werd is, die nimmercindigende Neurenbergse moordhowe,
die inkerkering van Duitsc
lciers asof hu!le ondierc is, is
.wat die Moedecland van die
Statebond doen. En ons, SuidAfrika, maak asof dit ons nie
raak nie. Dit raak ons natuurik. Engeland, die leidinggewcnde lid, wie se koning, ook ,Vale", Beaufor t-Wes, skryf:
koning is oor Suid-Afrika, die
land wie se koning ,.hoof en
Ons staan aan die vooraand
simbool" word van Suid-Afrika
van die onthulling van die Vooras hy die koning se republiek
trekkermonument; alma! kweek
word, maak hom in die internabaard
en Voortrekker-klere
sionale wereld skuldig aan
word in orde gebring - ter hulvolksmoord wat later komplikadiging van stoere vooroucrs, die
sies veroorsaak en storm,geloop
Voortrekke·rs. U moet my versal moet word. En dan? Dan
skoon as ek my te skerp uitlaat
moet en sal Suid-Afrika vir
in hierdie skrywe, maar die
Engeland verdedig net soos hy
vraag kom by my op of dit nie
hom teen Duitsland saam met
alles 'n klug is nie. Ons het geld
die Russe ge·help het.
gekry vir die bou van die monuMaar sonder sulke komplika- ment: 'n pragtige gebou, en dit
sies en afgesien daarvan, kan terwyl daar duisende volksgenoek as Afrikaner, (nie aileen met te is wat in uiters treurige omdie moord op 'n roemryke Boe- standighede lewe, vir wie elke
rckommandant Scheepers en an- dag van hulle !ewe net kommer
dere, uitmoording van tiendui- inhou. Geestelik is ons volkie
sendc vroue en kinders vars in net so verarm e·n elke dag sak
my geheue nie) maar as Chris- daar meer uit. En van die Bocretenmens nie 'n kameraad in 'n volkie wat cens 'n baasras was,
Statebond wees van 'n land wat is nou 75 persent dagloners, in
aanhou onmenslike dinge doen duisende gevalle van die vyande
soos Engeland ten opsigte van van die volk aan wie hulle bedie Duitse volk nie. Ek wil ook hoort. Ek wonder wat ons
nie ,.vryelik geassosieer" wees .,Volksleier" sal dink as hy sicn
met so 'n land nie. Daarom, wat ek eendag op die .Kaapmnr. redakteur, moet ek veg om stadse stasie gcsien het: 'n
vry te word van sulke bande. Blanke kruier ontvang 'n fooi
Dit is tyd dat ons die stryd om van 'n nature! nadat hy die en
vryheid, los van Engeland, met sy naturellevrou se bagasie vir
krag aanpak. AI daardie moor- hulle in die trein gelaai hct.

IS MONUMENT
WARE HULDE
VIR VOORGESLAG?

BLADSY VYF

Daar is heeltemal 'n wanopvatting onder baie mense in
Suid-Afrlka omtrent wat Christelike nasionale onderwys
beteken, bet prof. J. Waterink, van die Vrye Universiteit,
Nederland, in Kaapstad aan die Cape Argus verklaar na
aanleiding van die agitasie teen C.N.O. ,Ek is bevreesd
dat in Holland ons julie kritiek in Suid-Afrika as 'n grap
beskou," bet by gese.

Strek dit ons as nageslagte van
die Voortrekkers- en in besonder ons leiers en hoe ampsbekleers tot cer solank sulke
dinge aangaan? Is dit nie tya
dat ons feite in die gesig moet
staar en dinge ~egruk inplaas
van altyd op sentiment te speel
en sodoende 'n valse vooruitgang vir die volk moet voorhou
nie? Dink maar aan al die
politieke haat tussen Afrikaners en die verncdering waaronder party van ons moet !ewe.
Reuse het al gcval onder die
tong van die skindcrpraters s odat ander kan regecr vir eie
gerief en voordeel. Is dit dan 'n
wonder dat duisende Afrikaners
by verkicsings van die stembusse
af wegbly, of .,verkeerd stem?"
Nog onlangs is' aan my gese dat
ek slegter as 'n Jood is en in
bale gevalle as 'n Kleurling
omdat hulle darem tog reg stem.
Dan geld dieselfde mate waarmee gemeet word natuurlik vir
die ou oom wat nie vir die dokter wou stem in sy party nie,
maar Jiewer vir die boer wat aan
die ander party behoort. Terloops, dit was in 'n kiesafdellng
in 'n boeredistrik en die dokter
het 'n helc paar honderd my!
buite daardie kiesafdeling gewoon.
Die ou oom het in die Engclse
oorlog en in die Rebellie 19141918 gcveg - vir sy volk. Die
i:lokter se liefde vir sy volk het
nog nie verder gegaan as die
politickc platform en die groenlwssings nie - vir eie voordeel
miskien? Die ou oom sal dit
egter nooit waag om dit wereldkundig te maak vir wic hy gestem hct nie, want dan sal hy
bepaald as 'n sleg Afrikaner
gebrandmerk word. Maar wee
julle want, 'n bcdrieglike weegskaal is vir Hom 'n gruwel.

,~leer as 100 jaar gelede is
die s telsel in Holla n d in swang
gebr ing en dit h et volkorne
een sgesindheid gebring tussen
opvoedkundiges wat uiteenlopende besk ouings gehad bet."
Christelik-nasionale ondcrwys
is 'n duidelike afgebakcnde onderwerp. Wie het die eerste reg
om te se watter soort onderrig
die kind sal ontvang: Sekerlik
die ouers. En onde·r hierdie stelsel is dit die reg en plig van
die ouers om verantwoordelik te
wees vir die soort van opvoeding
wat die kind kry.
Prof. Waterink het verklaar
dat die staat niks te doen het
met d ie bepaling van die aard
van die onderwys wat die kind
sal ontvang nic.
Christeliknasionale onderwys is in die !ewe geroep deur mense wat gevoel het dat die staat minder
en minder invloed moet he in
die ondcrwys. Natuurlik moet
die staat verantwoordelik wees
vir die peil en gehalte van die
onderwys, maar daar hou die
staat se invlo€'d op .
,Christelik-nasionaal' beteken
aileen die historiese agtergrond
van 'n volk plus die som van
die Christelikc !ewe en denke
van die land, het prof. \Vaterink
ges~.

~----

Britte Het
Gevaarlike Klant
Laat Vrykom

Hoe ons gaan feesvier en
onder watter omstandighcde is
nie duidelik nie, maar wanneer
ons dit doen as staande vierkant
by die Britse Statebond is dit vir
hullc - vir wie ae nagedagtenis
ons feesvier - geen eer nie. En
dit na al die politieke haat en
vernedering wat ons 'n genl.
Hertzog aangedoen het omdat
dit hy sou wees wat 'n rcpubliek
wou stig binne die Britse Statebond. Nee ons kon hulle bcpaald mcer cer aangedoen het as
met 'n monument te midde van
'n Bocrevolk, siek aan gees en
liggaam en vol politieke haat.

,.Di(l loslating van Gerard
Eisler (die Dultse Kommunis
wat onlangs uit Amerika ontsnap het en in Brittanje JosgeIy.t is nadat hy op 'n skip gevang is) was 'n tragiese politieke !out," het mcv. Ruth
Fischer, 'n suster van Eisler, in
Londen verklaar. Sy was self
voorheen 'n Kommunis, maar
het met die party gebreek. Sy
verklaar dat sy nie die Britse
optrede kan verstaan nie, want
Eisler is een van die mees
belangrike en gevaarlike agente
van die Sowjet se geheime
polisie en van die Kominform.
Sy het ook geopenbaar dat hy
al verskeie geheime sendings vir
die Russiese geheimc polisie uitgevoer het en dat toe hy gedurende die oorlog in Frankryk
deur die Franse gelnterneer was,
hy weer Josgelaat is as gevolg
van
Russicse
bemiddeling.
Daarna is hy reguit na Mexico
en die V.S.A. om die Kommunistiese beweging te koordineer.
Eisler sal nou in staat wees
om sy politieke terreur teen die
Duitsers te gebruik, het sy gese.

DIE O.B. is vandag
die enigste republikeinse blad in die land. Hy
is die enigste pleitbesorger vir die tradisionele
standpunt van die Afrikaner wat los van die
Britse Empire wil staan.
Gee dit aan 'n republikeinse vriend en vra
h om om in te teken.
)

·ONDERWYS IN V.S.A.
VAN ROOIES GESUIWER
Die anti-Kommuniste aan die
Amerikaanse Universiteite is
tans besig om huis skoon te
maak en ontslae te raak van
allc Kommunistiese professore
en lektore, volgens 'n berig uit
New York.

Ieier van die Russiesgesinde
Progressiewe Party tydens die
presidentsverkiesings
gesteun
het.

Verskeie Amerikaanse state1
het reeds wetgewing aangeneem
wat ver bied dat 'n onderwyser
Aan die Universiteit van 'n kommunis kan wees.
Washington~ hct die universiteitsowerheid 'n ondersoek inDaar word tans nog mecr opgestel en nadat hulle verhoor is, trede verwag na aanleiding van
is drie Kommunistiese professo- genl. Eisenhower, voorsitter van
re in die pad gesteek. Verder die Universiteit van Columbia,
is agt lektore verbonde aan an- se verklaring dat gee·n Kommuder inrigtings van hoer onder- nis in die Amerikaanse onderwys in die pad g€\Steek omdat wysinrigtings toegelaat moet
hulle Henry Wallace, die linkse word nie.

FABRIEK VIR
PETROL BEGIN
Daar is reeds aansienlike vordering gemaak op die perseel
naby Vereeniging van die J ohannesburgse belcggingsmaatskappy vir die oprigting van 'n
fabriek om pe-trol uit stecnkool
te vervaardig,
Die fabriek sc toerusting sal,
na verwag word, £13,000,000 kos.
Dit sal binne vier jaar in 'n
groot dec! van die Unie se petrol
en olie behoeftcs kan voorsien
en daar word gehoop om die
produksie later tot 600,000,000
gelling per jaar op te skuif.
Die Unie se petrolverbruik is
tans 250,000,000.
•
Planne om twee groot olieraffineerderye in Durban op te
rig wat die Unie bale geld aan
invoer sal bespaar, is ook ontangs bekend gemaak. Dit sal
petrol uit ru-olie vervaardig.
Die ondernemings sal elk sowat £5,000,000 kos en sal in staat
wees om jaarliks elk 250,000,000
gellings petrol tc maak.
Daar is vandag 'n wereldoorskot van ru-olie. Petrol .kos
in Suid-Afrika ongeveer £8 per
ton. Ru-olic kan teen £4 per
ton ingevoer word sodat SuidAfrika bale aan dollars sal kan
spaar.

Hoer Leerplig In
Kaapland
Kinders in Kaapland sal
waarskynlik reeds teen 1951 verplig word om minstens standerd
agt te slaag voordat hulle die
skool kan verlaat in plaas van
die huidige vereiste van standerd ses. Hierdie aankondiging
is gcdoen deur die Administrateur van Kaapland, mnr. J. G.
Carinus. 'n Voorstel dat bocke
gratis .aan kinders tot standerd
10 gegee word, is deur die raad
aanvaar.
Die Administrateur
het gese dat die jaarlikse koste
oor die £300,000 sal wees, maar
dat die uitvoerende komitee dit
sal oorwecg.

lnd ier Kry
Sy Paspoort
Hoewel die hof die Minister
van Binnelandse Sake gclas het
om die paspoort van die Kommunis Y. M. Dadoo terug te gee
(hy is tans in Indie), sal hy dit
nie kan gebruik nic omdat dit
reeds gedurende Januarie verval het. Dadoo het egter verklaar dat hy van plan is om na
Suid-Afrika terug tc keer.
Die Minister van Binnelandse
Sake het vcrlof ontvang om teen
die beslissing van die hof te
appelleer.

IJIIIr Adverteerders wil
graag weet of u
hul naam in , Die
O .B." gesien het.

"

DI E O.B., WOENSDAG, 22 JUNIE 1949

liLADiY SES

•

~&IIID

VD ODLA811111'18UJlDJII ADTEIITJIINIIJII8 1
. . ,. . . . . . . ~aew~D.P :
(VerJowtDc, lluwellll, aeboort e, l terf&eYal, ID memoriam, &elultweoaln &,
- . ) lei. per woord; minimum 2/8 per plaaln&. Voorultbetaalba&r. VIr
llerll&liDp 26 - · &fll&&.
~=
&erne plaaiD&, 2d. per woorcL VIr llerllaiiDp 26 ~ &tal&&.
~ ep .,Die O.B." (YenkJ'D week.IJIQ) : 1210 per j&&r ot e; e per
1 ~ v oorultbet8alben. 8 tuur &dnrten.~leaeld, bMteJJIDp, • IDtekena ald
M YOOJISL&O (.ICDII.8.> BP&., POIIIMu UU, llupetad,

GEBOORTE
ZULCH-Cert'!l. Aan R<11J~rl ~n
Hilda •n !ris dogter op 18 Junlt. Oank
aan die Goele Gewer, dokter en ver·
pleegst er.
22/6/1.

IN 1\IEl\IORIAl\1
Ul'S (SARAH £ LlZAJl£TII) : Van·
de' is dlt twee jaar toe ons moes
afskeld neem op aarde van ons HeCate
:Moeder. Ona m lo u elke dag, maar
on.s ondervind ook aa die H eer jou
:Moeder wegneem dan wll Hyaelf vir
)ou •n :Moeder weea. U erlnnerlnge aan
u ls altyd aoet. U verla-ngende seuns
Hendrilt en Nicolaaa.
22/6/1B.
GRAT IS I'R\ ~L\S
VIr •n ,ratla pryslya va n va.Ooewermenugeaertlflseerde
Groentea&ad skrywe aan Kan~to '-aedkwektrs,
Posbua 107, Oudtahoorn.
8/6/TK.

T E KOOP
Inr;e•·oenle
AJ.SATION·IIO:S DJIES
(Wolf) - 8 weke oud ult atamboek :
ouers. van beate btoed In land . •Kwaa•
en wQI3.kaaam. Reuntjlea L5 5s. , t ef1es
t3 31. Aanaoek z...-m,.n, Rober~~~K.

KO.OI'ER -\T IE \ ' t :
WI.JN BOl'WF.RS
\ t :Rt.!lo i GI!IoG Y A." Zt'ID· -\t'RIK., ,
BEPE RKT.
(Gereg lstreer kragtens die Wet op
Ko·op-;.raliewe Yerentglnp , 193i)

LOODGIETER
Aansoeke word ingewag
tot 30 J unie 1949 om die
betrekking van Loodgieter.
Meld kwalifikasies, ondervin·
ding, ouderdom en salaris
verlang. Daar is 'n pensioen·
skema vir die personeel. 'n
Gesondheidsertifikaat is 'n
vereiste.
Aansoeke gemcrk ,LOODGIEI'ER" moet aan die
Sekretaris, K.W.V., Posbus
528, ZUIDER P AARL, gerig
word.
, _
1516 2

BOERMEEL
BOE BMEEL op .,na bekende steen·
meule t~emaal, lil/7 per 100 lb . •
t~ealne meet, 24/ 9; wttbroodmeel, 26/ 5 ;
en meelblom, 28/ l; plus bankkommissle
per 100 lb. aak. K.:M.B. - 1\J..I!lslon
Store, Ellm, K.P.

MOEDERTAAL
BESTE IN
SKOLE

T EE
CEOERBERG-R OOI BO!'iTEE: Onder·
ateun u ete S.A. p roduk ; su1wer eers teJl&ad opeslul gekweek vir sy besondtre ceur en voordellgbeld: Yerpakker
,Tt~ekonlnc", Cltnllldal, K.P22. 6 1TK.
Stuur u
DEICRI ET : OE KRIET:butelllnga vir Dekriet aan ondergetekencle. Net die beste geha.lte net onde_r
persoonllke toeslg word gelewer. J . S.
Badenhorst, Bus 3, Al bertln1a. 2Z/ 6 , 4.

GESERTIFISEERDE
GROENTESAAD
Cbantenay·wortels 6/·; Detroit·btel
11-; B laarslael 17/6; Spltskopkool 81 ·
per pond, posvry. Verkry volledlge
pryalya van Premlen , P.K. Schoemana·
lloelt, Oudtlhoorn.
6-4TK

1\IEDISYNE
OB l'!'iUAARWON DER laat u jonk
lylr.. Hou u hare frls, gesond, natuurlllt en vry van skilters. Geen kleur·
atof. Gewaao-borg of geld t erug. 5/·
poavey. Geld met bestell!ng. Kwalt ,
alelltea bebandel. - Bofn&"C"ntHmlddtl-.
P oabua 4272, .robanneabr~~: 2 > 2 13 / TK

MEUBELS
JIIEUBELS. Beter meubet. teen
bUIIIter p ryae.
Babawaentjlta, atoot ·
lt&rretjlea, drlewlele, llnoleuma, tapyte,
ena., oolt altyd In voorraad.
Q.een
Kataologua. Meld waarln u belancatel.
-Vl88EB-MEUBEL8, Lanaatraat 291.
3/12/11
KM.patad.

RADIO
LOUW EN

LOUW , die Beroemde
Radlo-lnt~enteure, Btaolewer, PAROW,
yerltoop en herstel Racllo'a en Elektrlese
Toeatelle. Oereglatreerde llllektrlaltelta&annemera. Foon 9-84.311.
OEOJIOOOOE VRUOTE. Barrym«lt r;edroocc!e vructe poa(eld betaalc!
ID un1-. In :; en 10 ponc!·klaalel. AppelriD&:• S-D iamant, 2/ 1; Perokea, S·
DJamant. 2/1: Pere, 3·Diamant, 2/1;
Vye, 4.-D lamMit. 2/ S; Prulmedante,
10/ 10
1/1 '>11;
Roayne.
3-Diamant.
l O'>IId:: Troa·Ro.YD•. 4 -Diamant, 1/ S:
()kkerneute, 2/S: Amandela, 1/9; per
,..t. Volledlc• J>nr•lya verltrygbaar
na Robertaon·H&ndtlnennt&fng, Poe·
111111 T, Jtobel'UOn.
24./tl/Tlt
01118UIKEllOE VRUOTE. Barrym«k ce-utkerc!e vructe, 1/8 per aes
1 pooc!-pakkltf of 8/8 per 5 pondktnle, posceld betaalc! In Unle. Kon·
tent m et beatelltng.
One etuur ook
pwlk erde en ce<lroogde vrugte ten
llebowe VMI ltllMte aa.n vrlende ooraee.
Yerd- beeonderbec!e Yerkrygbaar by
Die Robt rtaon-Handet.verentalng, P oe
111111 T, ~ertaon..
24/ li/TK

C. M. ELOFF EN KIE.
(Jtdma,) Bpk.

II.OaSMAU

~

(PoUoa 11.811)

N_..,.,.

Tente. Elke gesin of groep
moet vir hul eie tente sorg.
Lanterns moet gebring word.

(!)

Lydenburg

Seep. Skoenwaks en borsel.
Die laerfooi is as volg:
Volwassenes (£1 lOs. v ir hele
laer of gedeelte).
(K inders (onder 18 jaar) 15s.
<hele laer).
. Kl nders (onder 18 jaar) 1/6
per dag (as slegs gedeelte bygewoon word>.
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Sien Beilin Franse En
Duitse Samegaan
Sonder Partypolitiek

IS U 'N REPUBLIKEIN ?

Dan

•

IS

DIE 0.8. u blad

VUL ASSEBLIEF BIER IN

D ie partypolitieke r egering<,t t>l<,C"l in Frankl'yk sal verandeor
moet word vool'dat Frankryk
weer st e rk kan wees, het genl.
De Ga ulle, Ieier \'an die Fransf'
volk.,beweging, kort gelede \'erklaar.

Di(' enigst e hoop vir E uropa
is 'n verstandhouding tusflf'n
Dultsland en Frankryk. Die
standp unt va n die- D uitse R yk
was om n ooit die bestaande toeWaa rde Heer ,
N eem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. stand te aanvaar n ie en d ie
tot ek u in kennis s tel om t oesending te staak. Hierby en igste hoop le t a n s in die n uwe
va n die vr aagstuk ingesluit vind u die bedrag van ................ .. ................ .. oplossing
die kans om eendag moontlik
' n opregte verstandhoudlng tusvir die eerste.. ....................... .. maande.
sen d ie Franse en die Duitse
volke te bereik.

I

NAAM: ........ '(N~ . ~~.Ad·;~~. i~ . Bi~kl~ii~;~)' .......... .. .... .. .

van Brlttanje oorgeneem het,
s al met sterre van ander formaat vervang word. Die nuwe POSADRES: .... ................. ........ ....... ..... .................... ..
ster sal vyf punte h~ om die
provinsies en Suidwes aan te
dui. Die ou kenteken het geen
verband met die tradisies van
die Unie nie.

A.dverteerders hou
daarvan dat u m el•
d1ng ntoet ntaak
van hul advertensie in ,Die O.B." I

•

Marques
Na Swas i land

Sekere veranderings ten opDie Bestuurder,
sigte van die uniforms, kenteVoorslag (E dms.) Bpk.,
kens en benamings van die VerPosbus 1411,
dedigingsmag sal aangebring
KAAPSTAD.
word, volgens 'n amptellke aankondiging.

Voorts word die benaming
luitenant-kolonel met komman dant vervan g. D it is gedoen
om die Suid-Afrik aanse tradisie
ten minste in een r a ng te laat
voortleef. D ie drag van seemanne sa_I ook opg~~nap word
asook dte mondermgs van
vlieeniers.

P er sone wa t die laer sal bywoon m oet onmlddellik van bulle voorneme by Sentrale-H oofkwa rtier , Po8bus 1059, Pretoria,
k e nnis gee e n die nodlge laerfool 111UU11Stuur.

Pi

UNIVORMS WORD
VERANDER

sk~~:rs s~e;~e~~~~~::e ~~t :~:

kan egter vi r onderdak gereel
word teen 10/· per persoon,
maar dan moet voor af daarvan
kennis gegee word.

0

Baie ouers kies egter die
tweede taal as skoolvoertaal in
plaas van die moedertaal. .,Hierdie verkeerde keuse word byna 'sonder uitsondering gedoen deur I O.B.- en F.A.K .-sangbundels.
~frika~nssperkende_ ou~rs ~eens Bybel, P salm- en Gesangboek.
1
n foutiewe ywer vtr dte utteln- Skryfbenodigdhede en aantekeJelike ekonomiese welsyn van ningboek. 4 Komberse, Kampbed
hul kinders.
Hierdeur word of matras. Hoed of helmet.
ldnders blootgestel aan die ge- Skeergere-edskap. Ekstra paar
vaar van vertra,ging en dwars- skoene. Jas. Stoel. \Vasbare
boming.''
k lere. Tandeborsel. Emmertjie,
skottel en spieiH. 2 H andoeke.

Voortaan sal daar geen ver·

PLUIMVEE

Die winterklimaat in die OosT r ansvaalse Laeveld is ideaal
vir die kampering in die oop Jug
gedurende Julie, en vrugte en
groente is daardie tyd volop.
Die dae is heerlik lank en daar
is geen reen gedurende daardie
tyd wat onger ief \(•roorsaak nlc.
D it is dus 'n iCI~>ale vakan:li;!·
oord en aile O.B.'s wat kan,
moet die Laertrek bywoon.
Die laer sal as volg ingcdeel
word:
(a) Mans en Boereseuns.
(b) Vroue en Boeredogters.
<c> Gesinslaer. Waar die gesin graag saam wil bly, word
so gereel dat gesinne apart
saam getrek word.

Die verslag ver klaar dat dit
'n g rondliggende beginsel v an
ond('rwy&m etode is dat die kind
\\'ann('(' r h y vir die eer s te k eer
~kooltoe gaan, omler·wys moet
onhang in die taal wat hy die
be"te ver s taan. Dit sal die taal
wees wat t uis gepraat word.

80UT

Jllle Beete J1nD& 00> o PLUDIVEE,
ED:B8 ea ander PBOOUKTE aaa
te atoor I.e :

Laergangers
moet
sover
Die Ossewabrandwag van Gebled F hou vanjaar weer hul
gebruiklike opleidingslaertrek te Cooper~odal. Dit dour va n moontlik hul eie tente saambring. Vir 'n beperkte aan tal
4 tot 15 .Julie 19!9 en \'al dus in die Julle-skoolvakansie.

Ouers sal op een of ander
manier verplig word om hul
k inders t e laat onderrig in die
taal wat hulle die beste verstrum,
ndien die aanbevelings van die
Onderwys kommissie van Natal
i\anvaar word. Die verslag is
,·eeds ann die Natalse Adminis·
trateur oorhandig.

I!IOUT Y1r dadellke aflewerlng Ill ski! V'( ef. in die uniforms van
coele Moklte.
Brandwagte, om 'n
- like beataan te maak vra ek u offisier·~ en manskappe in d ie
Die verskil in
m m dtlllte ondtrlleunin~~; deur va.n my landmag nie.
_,t te b.. tel.
Spesiale Al 80/ · ;
ea..uw1t No. 1 70/ -; Wit No. 7 rang sal aileen deur kentek en s
flO/· per ton vrygelaal.
Soutwerlt• aangetoon word.
t...,..dt llbeld
r;ewaarborc.
Adrea :
~-- M". Martie v ..ter, Poeaall
Mo. X'-. Arbeldaloon, Bloemton t;}~iTK

1

Laertrek Q-p Walle
Van Komati-Rivier

B ENODIGDHEDE

T .X.

'

lntekengeld: 12/ 8 per jaar of 8 / 8 per halfjaar.
VotJg GBIJebiW3f Komm61Jft8 bit pJatteloedN fjeka.

Maar ons moet besef dat dit
voorwaardes
meebr ing.
D ie
vern aamste daarvan is dat
Fra nkryk 'n weder geboort e moct
onderg a an en deur sy eie inspanning en met sy eie ryk, vera! in Afrika, weer sterk wor d.
Om dit te bereik sal die politieke
r eger in gstelsel in Frankryk verande r moet wor d, het hy ges~.
De Gaulle sien in die partystelsel geen hell vir sy land n ie
en hy het in die verlede in d ie
sterkste taal teen hierdie .,karikatuur van die demokrasie" soos ons Eerste Minister dit in
die verlede genoem het - t e
velde getrek.

DIE O.B., WOENSDAG, 22 JUNIE 1949

BRIEWE-KOLOM

DI I

OErE
AMPTHill
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BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 22 JUNIE 1949

Boerejeugnuus:

Greyton Se Boerejeug
Hou Kampvuur
Saterdagaand, 11 Junie, was net die regte aand vir 'n
kampvuur. Die regte atmosfeer bet gebeers en die regte
gaste, wat nle aarsel om bulle bande te diep In bulle sakke
te steek nie, was teenwoordig. Dit alles en die opregte
belangstelliqg in die jeug, bet bygedra om van die funksie
so 'n volslae sukses te maak. Hierdie funksie was t~n
behoewe van ons 16-DESEMBER-FONDS gebou.
Kapt. Henri Slegtkamp D.T.D.,
Glo dit as julie wil, ons het
£13 ls. gemaak. Dit was maar
een van die bale funksies wat
ons nog gaan hou en as alma!
so geslaagd is, sal ons bale gou
die nodige fondse he.
Ons program was as volg: Om
7.30 nm. hct ons vlag-paradc en
godsdiens gehou waarna daar ' n
baie besielende en bemocdigcnde
praatjic dcur hoofkommandant
J. J. Viljoen gelewer is. Om
kwart-voor-agt het die vlamme
van ons kampvuur die lug ln-

omie of 'n tannic nie saamslng
nie, moes hulle 6d. boete bctaal.
Die persoon wat ,hoed" sing
wanneer dit uitgelaat mocs
word, moct iets doen by die vuur
en as hy of sy dit nie kan docn
nie, was daar gou 'n uitweg.
Een van die klelnspan was maar
te gewillig om die oom of tannic
te verlos, maar dan mocs die
pcrsoon ccrs 1/- boete bctaal.
Daar was dan ook 'n grocpic
wat goed voorberei was vir bierdie doc!.

geskic~

Nou hct die seuns en dogters
die gaste bedien met 'n heerlike
aandete. Selfs die nagereg is
nic vcrgeet nie. Soos gasvrye
Boere het die jeug dan ook gesorg dat die ooms en die tannles
volop te etc gehad het.
Hierna bet die kampvuurprogram 'n aanvang geneem.
Dit was natuurlik die geselligste
van alles, vera! toe ,My hoed
die het drie rante" gesing was.
Alma! moes saamsing. As 'n

erelid en vriend \'an die Boerejeug, wie se verhule ons binnekort weer in on!! blad sal plans.
Kaptein Slt'gtkump is 'n bekf\nde figuur uit die Tweede Vryheidsoorlog.

Grappies

Martha

Rad.)

Knoeaen,

Buurmansdrifl,

TvI.

AAN ALLE LESERS
Baie Belangrik

I

Ons wi1 graag vir elke persoon, kind of volwassene,
lik in te vul en aan ons terug te stuur. Ons neem hierdie
stap in ons lesers se voordeel, die rede waarom bulle later
sal uitvind.
As daar meer as een Ieser in 'n bois is, is een vorm
vir so 'n buisgesin genoeg.
Stuur dadelik die '\·ormpie, anders gaan jy dalk later
spyt wees dat jy dit nie gedoen bet nie.

willckeurig aan--Boerewors, kof<Ingestuur deur Nig. Martha,
tic, pap en vera! aan die Boere- Pretoria).
jcug. Saterdag was al die Niggles en Neefs wat maar kon
kom, daar.

GEESDRIF VIR
MON UMENT-LAERTREK

Nadat ons ,Ou Kous" gespeel
het wat alma! bale geniet het,
het ons met parades begin. Ongelukkig moes ons dit staak
want 'n ontydige buitji& reent
Uit Greyton vemeem ons dat die Boerejeug en die
het uitgesak. <Ou Willie het die grootmense daar baie geesdrlftig is vir die monument-laer·
reen toegeskryf aan die feit dat trek, wa.t teen die einde van die jaa.r te Pretoria gehou
sal word.
komdt. Taljaard nou Kaap-toe Is
en die reen vir ons gestuur het.)
'n Pragtige voorbeeld daarvan goed as hulle bcmerk dat oucrs
is dat die Boerejeug ' 'an Grey- en vriende soveel belangstelling
Onder Ieiding van komdt. ton reeds 'n hele paar motors toon.
Oosthuizcn Is daar toe geslng, en 'n vragmotor aangebied is om
bulle daarheen t~ vervoer. 'n
speletjies gcspcel, en 'n paar van Paar goele ooms bet ook aandie niggles hct voordragte gele- gebied om te help as daar geld
benodig word ' 'ir hierdie cnderwer.
neming.
Met ons kele horingdroog,
Die Bocrejcug maak graag
was ou Wiille se koeldrank baie
wclkom, waarvan daar gou-gou van hicrdie geleentheid gebruik
niks oor was nie.
om hierdie vriendelike Ooms
Die Hoofkwartier van dit'
baie hartlik te bedank vir hulle
Boerejeug is van P r doria
Dit is nou nie nodig om 'n pragtige belangstelling.
oorgeplaas na Kaapstad.
Profeet te wees om te sien dat
Die nuwe adres is Posbus
daar groot dinge aan die kQm
3471, Kaapstad. Aile korOok in ander dele van die
is nie, want as 'n mens gc·hoor land is Boerejeug-Afdelings baie
respondensie moet
dus
het walter groot planne Neef hard beslg om te werk vir die
voortaan hierbeen gerig
Peet, Willie en ou Piet het, kan 16-DESEMBER-FONDS. Geldeword. Verdere aankondijy maar as 't ware se Pretoria like bydraes is ook reeds van
gings in verband biennee
se Boercjeug is weer die ene 'n paar ander vriende ontvang.
sal later gedoen word.
vuur en vlam. Van die Niggles Dit doen die Boerejeug se hart --------------------------....:

Hoofl<wartier van
Boerejeug Nou
In Kaapstad

•

VERJAARDAGKETTING

<Ingestuur deur Maat Martha wat in hierdie blad, DIE BOEREJEUG, belangstel en 'n
gereelde Ieser daanan is, vra om meegaande vormpie dadeBarnard, P.K. Homtlni).

As 'n mens die woord Klip- se planne sal ons maar voorlokoppies boor, dan dink jy on- pig nlks laat uitlek nie.)

'-------

Posbus 1411,
de brief wat ons van haar ontKAAPSTAD.
vang het en sy beloof om weer
22 Junic 1949. van haar te laat hoor.
Beste Maats,
Ons voel bly om te kan vertel
Van dicselfde adres skryf
dat die briefies nie mcer so Martha Barnard dat sy ook volskaars is nie. Daar is elkc week gende jaar na Std. 7 gaan. Sy
gcnoeg om ons briewekolom vol wil gro.ag wcet waarom die pentc maak - en tog wens ons dat maats nie aan haar skryf nle.
ander maats ook wil skryf.
Uit KOFFIEFONTEIN skryf
Die Redaksie wil baie graag
SARIE THERON van hul skool wect hoe dit met ander Veldse prestasies. Verlcdc jaar het kornetskappe gaan. Ons dink
hul 'n skild, geskenk deur sen. bv. aan twee plckke; PotchefSchocman, ontvang vir die beste stroom en Rustenburg. Hoe lyk
skool in die Suiddike Vrystaat. dit dan Komdt Gerhard en
Sarie self bet ook 'n paar diplo- Basic, wanneer kom julie berigmas ontvang waarop sy baie te?
trots is.
Boerejeug-groete,
MEJ. S. MARAIS, van MEBOEREJEUG-REDAKSIE.
MEL vertel dat hulle hard
spook om 'n plaaslike Boerejeug-veldkornetskap te stig. Sy
hct reeds aangesluit en is nou
pure lid. (Ons verwys u brief
na
Boerejeug - hoofkwartier.
Moontlik kan die Stafhoof u
verder help.- Red.)
KOMDTE.
FOUCHE
van
GREYTON, <K.P.) stuur 'n verHierdie maats het gedurende
slag van bulle funksie. Sy ver- die afgelope week verjaar. Ons
tel dat dit 'n groot sukses was wens hulle van harte geluk.
en saam met haar hoop ons dat
.IUNJ.t:
dit volgcnde keer net so voorspoedig sal gaan.
16 Adriaan van der Weslhuizen, Kakama-s·Ooa.
En was ons nie bly om so gou
Hester Goosen, Wellington.
weer van PRETORIA te hoor
Anna Booyens, CedarvU!e, 0.0.
nic? Nig MARTHA VANNIE- 17 su..anna. du Toll, Zeerust.
KERK bcloof om ons raad te 18 Susanna Krlel, Dlst. Vryburfl'.
Francois Jacobs, vaalwater, Tvl.
volg en in die toekoms nuus te
Hester Bolts, Bultfonteln.
maak as daar nie is nie. Sy 19 Wlllem Ooathulzen, Pletersburg.
dink egter nie dat dit nodig sal
Hester Coeu.ee, Beaufort-Wee.
Luttman PeUer, Stutterhetm.
wees nie want die Boerejeug
Loubser, Malmesbury.
daar is vol geesdrif. (Ons sien 20 Dirkie
Frederika Bronner. Vryburg.
uit na jul volgende beriggie.
Cecilia Zwart, Kakamas.

SARAH KLEYN van HOMFrankCort,
21 Ma.rthinus Degenaar,
o.v.s.
Jan wat nie al sy varkics in TIN!, GEORGE, vertel ook van
Baltazer
J.o;rasmus,
FrankCort,
haar skool. Hulle is nou besig
O.V.R
die hok het nie, staan aandagtig met eksamen en sy probccr hard
:\!aria !lllp~rs. Oor Kakamu.
s. !'lortJe, Oudtshoorn.
en !ulster mcot sy oor styf teen om die ccrste plek in die klas
NeeltJ!e Sln<len. Pae.rl.
te kry. Volgende jaar gao.n sy 22 Heater
'n muur.
du Toll, Koedoeskop. Tvl.
hocrskool-toe. Dit is die twceAdam VilJoen, Luckhofr, o.V.S.
Hy roep een van sy maats en ,
se:
--------------------------------------------------------

Verder het die kleinspan 'n
puik programmetjie gelcwer, bestaande ult 'n verskeidenhcid
van grappe, voordragtc, sangnommers en musiek. Dit Is bierdie heerlike kampvuurgecs wat
die grootmensc se harte gcsteel
het en ook die geldjies so laat
rol hct. Dit het so lckkcr gc~
,Kom luister gou hicr!"
gaan dat ons eers om 11-uur,
Sy mao.t: ,Maar ek hoor dan
in plaas van 10-uur, met 'n
vlagparade afgesluit hct.
niks."
(Berig deur Komdtc. Fouche,
Grcyton>.
Jan: ,.Nouja, dit gaan die hele
dag al so!"

KLIPKOPPIES EN DIE
BOEREJEUG

BLADSY SEWE

AAN:
Die

R~dakt~ur,

,DIE BOEREJEUG,"
Posbus 1411, Kaapstad.
Ek is 'n gereelde Ieser van ons blad, DIE BOERE-

JEUG, en sal bly wees as u my naam vir rekord-doeleindes
op u register plaas.
VAN........................1...................................... .
\'OORNA.\IE............................................... .... .
ADRES .................... ............ ........ ......... .......... .

Ouderdom .......... ....... .

Datum ....................... .

Ek is lid van die Boerejeug -- JA/ NEE
'n Oop koevert met 'n !d.-sei:il sal genoeg wees.
Lesers, dit is die laaste maal dat hicrdie vormpie verskyn! Van nou af aan kan julie maar die pos begin dop·
bou!

BLADSY AGT

DIE O.B., WOENSDAG, 22 JUNIE 1949

Republiek Nodig Vir Groter Beraad Nodig In
Eenheid se Min. Havenga Volksraad
Nie
Deb.atte Nie

Die Ieier mn die Afrikanerparty, minister N. C. Havenga, het sy standpunt ten opsigtc van ' n republiek vir Suid-Afrika die afgelope week uitecngesit toe h} Suid-Afrika ee konstitusionele ontwikkeling na aanleiding van
die Wetsontweq> op Burger~;kap behandel het. Hy het ook die hoop uitgeIndien daar nog by partyondersteuners enige twyfel
spreek dat di<' Engel~;sprekendes die feit sal aanvaar dat daar een vlag en bestaan bet oor <lie wenslikheid dat die parlementere stelsel,
een volkslied vir die Unie moet wees.
wat ons beelhuids van Brittanje oorgeneem bet, ben·orm
Die wetsontwrrp is dec! van
die Unie sc staatkundige ontwikkcling, het hy gese. Na 1902
is die republiek deur die oorlog
verloor.
Dlt was 'n bitter
teleurstclling. Spr. kan nie beskryf wat in die harte van die
oorwonne burgers omgegaan bet
nie. Daarna was die groot saak
din h!'rwinning van selfrespek.
Dit was die werk van daardie
groot Vrystnntse Afrikanerleicr
wat drur spr. gcvolg is. Die
stryd om die hcrstcl van cie
waardc was vir 'n groot dee! 'n
taalstryd.
Toe kom die Eerste Wereldoorlog. Toe is die volk weer
verdeel en verskeur. Spr. wil
nic di e staatkundige vraag van
die Unie se deelname aan daardie oorlog bespreek nie. Die
Unie ~<Ou uit die oorlog kon
1wht~· hE't omdat b y toe al selfr!'gering gcbad bet.
,.HOER STATUS"
Na die oorlog het genl. Smuts
gesll dat die Unie nou 'n hoer
status het. Dit was omdat die
dominiums die Vredc van Versailles mede-onderteken het.
Dit was vordering, maar nie
bcvredigende vordering vir diegene wat bulle vryheid vcrloor
het nie. Daarom is die Vryheidsafvaardiging na Europa
gestuur. Daardie afvaardiging
moes in belang van die land die
aansprake van Suid-Afrika oorsee gaan aanmeld. Die afvaardiging was 'n belangrike skakel
in die staatkundigc ontwikkeling.
In Parys hct Lloyd George,
destydsc ccrstc minister, aan
lede van die Unie-afvaardiging
gese dat die Unie-parlement in
die volste sin van die woord
vry is. Hicrdic versekering is
op skrif vcrkry. In verband
met die volkomc vryheid was
daar nic ecnsgcsindheid by die
afvaardiging nie, maar daar Is
besluit om ~ic Britse eerstc
minister by sy woord te neem.

REPUBLIEK .

reguit en openlik aan Stanley
Baldwin en L. S. Amery verduiDie sentiment en dors na vry- delik. Hy wou daardie vryheid
heid wtts sterk en sprake van 'n terwille van groter eenheid ln
republiek kom in die eerste Suid-Afrika he omdat die Afrihelfte van die twintlger jure na kaner nooit met 'n swecm van
,·ore. Maar toe kom die Pakt- onderhorigheid
tevrede
sal
regering en volgens ooreenkoms woes nie.
sou die kwes11ie ,·an 'n repuDie Rykskonferensie het hierbliek nie gedurt'nde die regering die standpunt bevestlg nadat
..e leeftyd geoppt>r word nie. ! lord Birkenhead gese het dat,
Lloyd George se verklaring : indien dominiums van hul vryaan die Vryheidsafvaardlging is held gebruik wil maak om af te
vee! betwis. Die party waarvan i skei, Brittanje dit nie deur
:iie V.P. die opvolger is, het . dwang sou kan belet nie.
daardie vryheid ontken, nie
RE~ISKOENE
alleen binndands nie maar ook
ten opsigte van die buitewereld.
Maar in Suid-Afrika is daarGenl. Hertzog het begeer dat
iie Rykskonfcrensie van 1926 'n die status net soos nou ontken.
gesaghcbbende verklaring moet Daar is kwaai gerem. Dieselfde
ioen sodat Suid-Afrika sy vry- argumente lUI nou is toe gebesig.
'leid na buite met die aanstelling Die naslonaalgeslndes m ocs eers
,ran sy eie diplomatiekc verteen- voorgaan en die Engelssprekendes bet dan late r gevolg. Spr.
woordigers kon beklemtoon.
is seker dat die Opposisie later
sal besef dat bulle t eenstribbePROTES
ling teen die BurgerskapwetsOnderwyl genl. Hertzog en ontwerp net so uitgediend as in
'lpr. destyds op pad na Engeland 1927 i11. Die S.A. Party het deswas, is protesvergaderings gehou tyds die Balfourverklaring aangeneem omdat Brittanje dtt aanvaar het, maar bulle bet nie die
implikasies daarvan aanvaar nie.
Genl. Hertzog bet daarna van
die standpunt uitgcgaan dat die
vryheid verkry is en dat dit
net uitgelcef moet word. Die
brandcndc vraagstuk was dcstyds grotcr eenbeid. Die ramp
van 1939 het dit vernietig.

Soos selde te vore is die volksraad die afgelope week gebruik
as 'n propagandabuis om die
kieserspubliek
daarbuite
te
bclnvloed. Dit het hoofsaaklik
plaasgevind onder Ieiding van
die betaalde opposisie wat alles
in sy vermoe gedoen het om sovee! obstruksie as moontlik te
vocr. En in hlerdic opsig het
hulle hul geld as opposisie, wat
alles moet teenstaan wat 'n regering doen, terdce verdien.
Die stryd het gegaan oor die
wetsontwerp op Burgerskap
wat volgens die V.P. 'n klap in
die gesig van aile Britte is. Hulle bet bierdie strool aangegryp
en om soveel vertoon moontlik
op te sit, is daar verlede Dinsdagnag dwarsdeur gepraat sodat
die parlement vir 37 uur ononderbroke gesit hrt. Die belan,ge en sentiment van die
Engelssprekende en Afrikaner
is op aile maniere teen mekaar
afgespecl.
Ten• einde t<' verhoed dat die
onverantwoordclike
oppostste
skoon handuitruk, was die regering vcrplig om gebrulk te maak
van 'n ongewilde maatreel, inkorting van die- debatte. Ook
dit hct weer nanleiding gegee
tot dramatiese vertoon en propaganda-tocsprake.•

-

l\UN. HAVE.'S'GA
en genl. Smuts het gevra wat
genl. Hertzog met so 'n ,gekke
voorstel" in Londen gaan doen.
Genl. Hertzog het sy begeerte

Terwyl die Verenigde Party as betaalde Opposisie op
om:erantwoordelike manier alles in sy vermoe doen om die
regeringsmaa.treel oor burgerskap in die volksraad te laat
verongeluk, bet jingo's en linkse groepe die agitasieveldtog
buitekant die parlement die afgelope dae verwoed voortg~it. ' Onder die agitators bet die Kommunistiesgeneigde
,Springbok Legion" 'n belangrike plek ingeneem.
bet \'Crgaderings op die trappe
\'an die Jobannesburgse stad'laal gereel waar alle kleure en
geure ,·erteenwoordig was. Op
een \'t'rgadering was aldrie sprekut. wat opgetree bet, verbonde
aan hierdie organisasie, o.a. die
'!ekretaris \'an die ,,Legion" en
mnr. J. L. Isacowitz, Uniale
\'Oo r~oitter.
Die ,·Jag ,·an die
Legion bet hoog gewapper.
llierdie agitasie met behulp
van die linkse ,Springbok Legion" hcrinner sterk aan die
veldtog wat hulle drie jaar geJede ge-durende Junie 1946 In
Kaapstad en Johannesburg van
stapel gestuur bet met die doe!
om die O.B. in die ban gedoen
te kry - toe het burgerregte
van gebore Suid-Afrikaners nle
atle swaar by bulle geweeg nie.

Spr. bepleit nie die stigting
van 'n republiek om groter
staatkundige vryheid te verkry
nie omdat Suid-Afrika reeds die
grootste mate van vryheid het.
Spr. stem nie saam met sy
vriendc wat meen dat 'n republiek groter vryheid kan bring
nie. Die strewe na 'n republiek
ter verkryging \'an groter \'Oik!>eenbeid is egter 'n ander 11aak.
Ten opsigte van die verkryging van 'n republiek was spr.
se standpunt nog altyd dat 'n
toestand moet ontstaan waarin
aangevoel sal word dat die tyd
daarvoor ryp is. Daartoe m oet
mense oortuig en mak gemaak
word omdat geen republiek
moontlik ill indien 'n bnie groot
deel vnn die volk dit nie begeer
nie.

Dit 111 vandag in die vermoe
,·an die regering, om soos dr.
:\lalan in sy verklaring van 10
.\pril 1941 dit gestel bet, die parlemente re stelsel, wat 'n ,karikatuur ,·an demokrasie" is, ,weg
te ,·eeg". Dr. l\lalan bet toe ge.,1!: ,,Die demokrasie soos ons
hom ken - of die Britse parlementere stelsel, wat ons nie met
die demokrasi~ moet verwar nie
- is 'n karikatuur van demokrasle. Wat dit betref bet ek
geen beswaar dat dit wegge\·eeg
word nie.''
, Dit berus op persoonlike en
groepebelange wat teen mekaur
bots. 'n Wedloop ontstaan onder die belange ten !taste van
diegene wat minder sterk georganiseer is . . . . As ons praat
,·an die dem okrasie wat ons nie
nil be n ie, dan bet ons in gedagte die Britse parlementere
stelsel, 'n stelsel wat 'n karikatuur is. En waar daardie stelsel 'n karikatuur is, hoet ons ons
nie teen demokrasie te verklaar
nie."
Dit is tyd dat die volksraad
teruggevoer word na sy oorspronklike taak as wetgewende
Jiggaam, waar daar tieraadslagings is oor volksbc-lange, en nie
.,debatte" vir die werwing van
stemme nie.

TITO KRY DALK
WESTERSE HULP

EENHEID

,S·PRINGBOK LEGION'
LEI AGITASIE TEEN
BURGERSKAP

In die agitasie is oudsoldateorganisasies soos die B.E.S.L.
ingesleep sowel as verskillende
vakbonde, en die vraag wat oud-,
soldate-organisasies en vakbonde met burgcrreg te doen het,•
wag nog op beantwoording.
Net soos met die loslating
van die politiekc gevangcnes•
hct naamlosc bricwe op die'
Engell;e pers gerecn en daar
is 'n gcorganiseerde vddtog
aan die gang gesit om telcgramme op groot skaal aan
volksraadslede te stuur waarin gevra word dat die wetsontwerp nie deurgevoer moet
word nie.
•
Aan die Rand bet <lie Vt'r't
·
1
·
d
naamst e aga aste p aasgevm
onder die Ieiding en ,·aandel n n
die ,Springbok Legion". Hulle

moet word, dan moes die gebeure in die volksraad die afgelope week die laaste bietjie twyfel uit die weg geruim bet.

In I ..onden word verwag dat Rusland binne die volgende
W('ke finaal met Joego-Siawie sal breek en in

West~rse
st~un

kringc word daar reeds planne gesmee om finansiele
aan Tito t e verleen.

.

'n V~rtecnwoordiger van Brlttanje het oniangs 'n besoek aan
:£ito gebring en na gemeen word
het hy 'n Anglo-Joego-Siawies!'
handelsooreenkoms met Tito bcspreek. So 'n vedrag sal vyf
jaar van krag wees en gedurende die tyd sal goedere tc.r waarde van £400,000,000 na Tito se
land gaan.
Hoew<'l dit nie verwag word
dat die Marshall-hulp na Joego-Slawie uitgebrci sal word
nie, is Amerika. ten gunste
daarvan dat die Wereldbank
krediet
ter
waarde
van

£12,1100,000 aan Tito gee. Amerikaanse banke sal moontlik
ook kredlet aan Tito gee.
Na verwagtlng sal Hongarye
ecrsdaags op Russiese bevel ophou om hcrstelbetalings aan
Tito te betaal. Dit sal vir
Joego-Slawie se ekonomie 'n
swaar slag wees.
Tito is nog 'n volbloed kommunis, en bet in onguns verval
slegs omdat by 'n soort nasionale kommunisme in JoegoSlawie toegepas het, waarmee
die Kominform hom nie kon
verecnselwig bet nie.

llo"'E WOORD GEIIOU

Met verwysing na die voorstel
dat die regering en die Opposie
'n kompromis oor die Burgerskapwetsontwerp moet aangaan,
het mnr. Havenga verwys na
wat daar met die Vlagwet
gebeur het. Daar is toe toegegee
dat daar twce viae kan wees
met die bedoellng dat die Britse
vlag alleen by spcsiale geleenthede op spesialc geboue wapper.
Daardie vergelyk b et die Opposisie noolt t>erlik uitgevoer nie.
Dit 'VOrd vandag by elke
geleentheid gehys. Die Opposi: sie is nie bereid om 'n e repl ek
· aan ons nalilonale \'lag toe te
ken nic.

AFRIKANERS BEGIN HUL..
LAAT GELD IN. RHODESIE
Besorgdheid oor die sukses wat die Afrikaners in Rbo·
desie behaal in hul stryd om bulseH t~ handhaaf, is die
afgelope ty<l in die Engelse pers uitgespreek.
Die Sunday Tim<'~ berig dat
daar tekens van 'n groeiende
,nasionalisme' by die Afrikaanssprekendes is wat reeds byna 40
persent van die blo.nkc bevolking uitmaak en dat hulle sterk
druk uitoefcn vir bcter geriewe
vir die ondcrrig van Afrikaans
in dif" skole. Verskeie Afrikaanse liggamc maak voortdurend
propaganda om Afrikaans tot
sy reg te Iaat kom en daar is
'n bewE'ging op tou gesit om
ouers te orreed om politiekc par-

l'linister H an•nga b et ge~>€
dat by ' ·an mt>nlng is dat tan"
litO\'er ge\·order i!t dat waar een
burgt>rtlkap aam·aar word, ook
oorweeg kan word of daar nit'
ef\n nasionale ,·lag moet wees
nit'.
Betreffende die volkslit'd b t't
spr. ges~ dat by wens d at dnar t .. DIE O.B ." word l'edruk deur Pro
.
f:•rlui& •Drukkery Beperk. SteUen·
net een volkslied sal wees. Dtt'
boe~h. vtr dlt etena&rs en uitgewers:
speel van die Britse ~olkslied
~~:?.~:~c <~?, 8 ·> :~~~~· Gi~i~
0
\'eroorsaak net bitterbetd.
Kerkpletn, Kaapstad.

I

tye te ondersteun wat ten gunste is van aanskakellng by die
Unie in plaas van 'n noordelike '
federasie as daar nie gehoor gegee word aan die vertoc om
Afrikaans tot sy reg in die skole
te laat kom nie.
Die blad berig ook dat die
Ncderduits G!'reformeerde Kerk
begin hct mrt pogings om Sondagsport in die ban te docn asook om bioskoopvertonings Sondag-aande af te skaf.
Die mening word uitgespreek
dat aangcsien die Engelse in
Rhodesie besluit bet om te !ewe
volgens die Britse patroon, die
Afrikaanssprekendes ook maar
hierby moet inval en tevrede •
moet wees.
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