Gereglstreer aan die Roofposkantoor as 'n Nuusblacl.

Monument Mag Geen
Van Rooy
Grafkelder Wees Prof.
Oor Betekenis

,As 'n volk terwille van sy gerif"f of tydelikf"
Van 16 Des.
wins sy dierhaarste ideale in die koelkas plaas, i~
daardie volk al haie naby die mununie-stadium,"
het t>rof. Dirk van Rooy, 8oerej eugleier en voorsitter van die Grootraad,
verlede Saterdag op Rawsonville gese toe hy die '\Tees uitgespreek bet dat
'n deel van ons volk die Voortrekkermonumeut net sal wil gebruik as 'n
No.
soort
praalgraf waarin ons volksideale gehcre word om net by geleentheid
PrysSd.
Jrg.8 Kaapstad, Woensdag, 14 September 19-19
48
tevoorskyn gehaal te word .
.u:r~<lf?"~:C?"iC)...,(l?"CC:~?'(Q,-..tfi'~~'(l;!,~~r(i=<.~i?'<l~~'-'0
Prof. Van Rooy het gepraat op 'n 0.8.-odagfunksie wnt bygewoon is
deur 'n 200 geesdriftiges wat die mooi hedrag van £100 in belang vun die
0.8.-fonds gestort het.

~

Bulle Verjaar

..

Ons staan voor die onthulllng
van die Voortrekkcrmonument
r-~--~"!"""1"'""'....,_._....,::.,.~ op 16 Desember van hierdie
jaar. \Veereens 'n betekenisvoile tydstip in die geskiedenis
van die Afrikaanse volk. Hoe
bctekenisvol sal die tockoms
nog moet leer, hct prof. Van
Rooy gese. Die hocksteenlegging in 1938 het ons geleer om

~

0

Die K.G.
(24 Sept.)

A.K.G. J. A. Smith
(4

Sept.)

,
September is die maand waarin ons leiers verjaar. Ons
wil dan in bierdie uitgawe bulde bring aan die drie manne
aan die '\'Oorpunt van die Ossewabrandwag wat bierclie
maand 'n nuwe jaar op bul lewenspad tegemoet gaan. In
die jare wat agter die rug H!, bet bulle swaar geoffer aan
persoonlike gerief en buislike rus, maar saam met ons goeie
wense wil ons bulle herinner aan die woorde van 'n NederJandse staatsman: Wat mens vir God, die vaderland en die
naaste op die spel sit, is nie verlore nle, maar op rente Jeugleit>r Prof. D. J. van Rooy
weggesit.
(18 Sept.)
~.~~~~~.b-~~~~n~~~~~P-~J~~~JP~~~J~~~~~~~

0.8. Wil Beste Kragte Vrymaak
Vir Volksdiens, Se Spre,kers
Op Caledon Se Puik Funksie

versigtig te wees met voorspellings. Tog is 'n mens geneig
om te vc•rgelyk. En dan lyk
die hoogtepunt van 1938 so onbereikbaar hoog vir 1949. Want
intussen het ons weer gedaal,
al te diep gedaal.
In 1938 het die volk die hoeksteen gele; in 1949 gaan die
stant onthul. Ongclukkig dat
dit reeds al so 'n groot verskil
kan maak . \Vas dit maar die
Volkstaat . . . . .

by volstaan. Vir hicrdie groep
is die Monument 'n grafsteen,
sy dit dan ook 'n praalgraf.
Daarmcc is die verlcdc gehuldig en . . . . verseel. Soos menige wcwcnaar wat 'n goeie
vrou gocd begrawc het, het
hullc reeds die nuwe troos
lankRl in die oog. Met die ou
lcwcnswys, die tradisie en die
Voortrekkerideale is afgedaan,
n nuwe son bet op,gcgnan, SuidAfrika moet in aBc opsigte probeer tred hou met die moderne.
BETEKE~IS
In daardie grot'p sal O.B. en
Bot>rejeug nie gevind word nie.
Maar ons gaan optrek na Die Afrikaner gaan op 16 DePretoria. Vcral ons Jeug moet somber 1949 nic begrafnis hou
daar tcenwoordig weC'S. So 'n nlc.
geleentheid is vir die Bocrescun en Boeredogter van die
STOORPLEK
allergrootste bctekenis en bly
hulle bul hele lcwe by. •
'n 1\veede grocp sien mecr in
Soos in 1938 sal ook nou al- die Monument. Vir bulle is dit
mal nie in dicscltde gemoed- geen graf nic, maar 'n uiters
stemming daarhcen gaan nle, gcrieflike stoorplck. Ons mag
want die monument het nou ons tradisics en ideale nie beeenmaal vir almal nie dieselfdc grawc nie, sa bulle, maar dit
betekenis nie. Ons neem aan mag nodig wees om 'n paar
dat ten minste ons bele blankc daarvan tydelik weg te le. So
bevolking mef cnkele uitsondc-- bv. gaan ons vir niks ter wercld
ringe wei gcnee vocl om aan ons Republikeinse ideaal begradie nagedagtenls van ons Voor- we nie, tyd en omstandighede
trekkers huldc te bewys. Elkc noop ons egtcr om dit voorloregskape mens eer graa.g 'n pig aan die gesig te onttrek.
held en 'n lleldin, en die stocrc Op 16 De!iember 194.9 sal ons
pionier van 'n volk dwing cer- waarskynlik geesdriftig en bcbied af. Een en almal is ons :.ield da.aroor praat ons
aan bulle as die baanbrckcrs Engels~ medeburgers ,·an Natal
van die beskawing aan Suid- - is se!rs benees dat dit nlc by
Afrika se Suidpunt dank vcr- praat sal bl;r nie - maar on!l
sal weggaan en daardie republiskuldig.
keinse ideaal veilig wegberc agGRAFSTEEN
ter die graniet van die Voor'n Groot groep sal egter daar- (vervolg op bladsy 8, kolom 4)
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Die manne- en die vroue-kommando van Caledon het verlede Saterdagnamiddag en -aand 'n baie geslaagde en puik funksie gehou op die
plaas Hammansdal van komdt. en mev. S. J. Delport.
Die Gebiedshoofvrou, genie. dr. Erica Theron, het in die namiddag die hasaar geopen
en in die aand het hoofgenl. J. de Vos van Kaapstad 'n vergadering toe·
gespreek. Die funksie is goed ondersteun nie aileen deur l ede van die
Ossewabrandwag nie maar ook deur goedgesinde medc-Afrikaners wat nie
IM.e is nie.
Die basaartafels was vol gelaal met beerlike gebak en
op die vleistafel was ribbetjies, vet boenders en baie wors.
Deurgaans was die ka.fee oop en kon die aanwesiges maar
aansit vir koffie, pannekoek, poeding en ander Iekkemye.
Die boerejeug het 'n eie tafel
gchad waar die klcinspan bulle
vcrsadig kan koop aan lekkergocd, koekies en koeldrankc.
Nadat die basaartafels leeg gekoop is, is hullc weer opnuut
gcdek vir die doelcindes van 'n
gesellige en baie smaaklike
aandete.
Genie. Theron bet met groot
waardering gewag gemaak en
haar hartelike dank uitgespreek
teenoor die ywerlge vroue van
die kommantlo wat met soveel
blymoedigbt>ld gewerk bet om
die funk!Oie 'n sukses te maak.
Komdt. Delport, wat in bevel
van die orpni!>asie was, bet nie
aileen al sy offisiere en brandwagte bedank vir hul bystand en
samewerking nie, maar by bet
ook met waardering melding gemaak van die nie-led e van die
beweging- veral die vroue wat bartelik saamgewerk bet.
Die openbare verrigtingc is
gelei deur die voorsittendc off!-

sicr, hoofkomdt. J. J. Viljoen
wat die aanwcsigcs sowel as
die sprekers wclkom geheet bet,
en hulle aangeraai het om bulle
snkke leeg te maak en om hullc
te geniet.
Die opbrengs van die funksit>
was £108.

moet Ides, het genle. Theron gese, tus~n enersyds die welsyn
van die volk en andersyds die
belange van 'n politieke masjien.
\'RYHEID

Naas die groot ideaal van
Volksbelang is daar die O.B. se
Vryheidsideaal -wat die bcweging nooit sal prys gee nic.
Solank die Afrikancrvolk die
O.B. het, sal die volk sy selfrcspek bebou -want solank sal
die vryheidstryd gevoer word.
En onthou, bet genie. Theron
gesil, wanneer die stryd vir vryheid eenmaal aangedurf word
Genie. Theron bet in baar dan is die oorwlnning onvermyopeningsrede goes~ dat 'n ideaal delik. Hoewcl daar soms nedersoos wat die O.B. nastreef nooit lac mag kom in die Vryhcidsterf nie. Dit mag soms sluiml'r stryd is dit maar skynnederlac
maar dit bt>t die krag van die want die felt van die stryd is
veortdurende lewe.
die waarborg vir die oorwinDie O.B. streef na 'n stclsel ning.
waarin die bcste kragte van dil
Ten opslgte van die inwyding
volk gebruik sal word in belang van die Voortrekkermonument,
van die volk. Daarenteen ver- het genie. Theron ges~: Laat
werp die O.B. 'n stelsel waarin ons die voorbe-eld van ons voor'n politiekfl masjien opgebou vaders wat allc!l fell gehad bet
word om baantjies te skt'lp vir vir die vryheld van ons volk
die boeties wat die belange van getrou navol&' en laat ons t~on
'n seksie~ sal dien.
Die volk . (vervolg op bladsy 8, kolom 1)

Genie. Theron

'n Tjek

•

IS

veiliger!

Dit is nie net ongerieftik om geldelike veretrenlnge
of oorbetalings in kontant te doen nie-dit kan ook
vetl{ese meebring.
Vermy sulke ongerlef, bealommetnie en verUese
deur by oorbetalings Uewer van die veilige en
gerieflike TJEK gebruik te maak. Spreck die
naaate takbestuurder van Volkskas.

~

VOLKSKAS
BEPERK (GereQhtreercle Handelebank)

HOOFKANTOOR: PRETORIA
l'ew York AQente: Chemical Bank & Trull Co.
Londen AQente: Lloycls Bank Limited
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BLADSY TWEE

UIT DIE WEE.K SE NUUS
Grnl. Smuts sal vanjaar die
hoofspreker wees by gelecnthc-id van Krugerdagvicring op
Stellenbosch, volgens 'n berig
in die Cape Times.

•
Met die uitsondering van die
hoofposkantoor is apartc bediening van blank en nie-blank
aan die cindc van verlede week
in allc Skicreilandse poskantore
ingevoer.

Volgens 'n aankondiging In
die Staatskocrant is die benaming kommandant vir die rang
luitenant-koloncl ingevoer in
die
Verdcdiging-skictverenigings. Of dit ook nog van toepassing gemaak sal word op
die Staandcmag, is nie seker
nie. In die parlcmcnt het die
Minister van Vcrdediging, mnr.
F. C. Erasmus, gese dat minstens een rang in ons verdedigingsmag 'n Afrikaanse afkoms
moet he.

•
Die afbakening van SuidwcsAfrika met die oog op vcrtcenwoordiging in die Unic-parlcmcnt begin op 15 Oktober. Na
verwag word sal die wcrk bctyds voltooi wees vir 'n verkiesing omstrecks in :Maart aanstaandc jaar. Behalwe die se:;
kiesafdelings vir die Unicvolksraad sal die kommissie
ook agtlcn kicsafdelings indccl
vir die wetgewc-ndc vcrgadering
van Suidwes.

•
'n Versock om Die Stem van
Suid-Afrika in Engels en Afrikaans as die amptclike volkslied van Suid-Afrika beskikbaar te stcl, sal kragtens 'n besluit op die jaarkongres van
die Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging (S.A.S. en H.)
tot die regering gerig. word:

IMMIGRANTE
VOEL BED ROE:
KEER TERUG
Britse immigrante wat 'n paar
jaar gelede die eiendomsmark
hocg opgedryf bet dcur huisc
teen buitensporige pryse tc
koop , is vandag hard besig om
ontslac te raak van hul cicndomme. Hulle verklaar dat
bulle dinge nie aangetref bet
soos bulle verwag bet nie en
dat hul besighede nie wou vlot
nie. Ge\·olglik wil bulle weer
kocrs vnt Engeland toe.
,.Bale bet uitgevind dat SuidAfrika nie die land van melk
en hcuning is wat aan bulle
wysgcmaak is nie," bet 'n agent
gcse.
In sy ywer om soveel stemme
as moontlik uit Engeland na die
Unie t e lok, hct die Smutsbewi nd die indruk by Britte laat
posvat dRt bulle bier op die
hande gcdra. sal word in 'n
soort paradys. ,Die goeies en
die slegtes" moes aangemoedig
word om te kom ,by hul miljoene". Vandag brand die pap
aan wnt deur die Smutsbewind
te dik ingesit is, en die misleide vrcemdclinge moet die gelag betaal.

•
• BeBoek ons Tak In d ie Wandelf:llDI:, Groote Kerkgebou. Skry! aan
nns l'osbestellingsafdellng, Ph!l \lorktl,
VoMbu-. 2721. Kaapstad.''

Hy wat in ,Die
O.B." adverteer is
werd om ondersteun
te word!

BRILLE
. Bring o oogarta ee vooralatf vir brllle na OJIII.
GOEIE WERK TEEN BUJ.IKE PBYSE.

GEHOORJ\PP~RAAT

OOK IN VOORRAAD

Die Voortrekker. .Apteek
Kerklaan, KAAPSTAD.
JUaitlandstraat. BLOEMFONTEIN.
lkwoelt
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of ekryf om BeeoDderbede.
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tJIE' GEI.VKKI(}E KEUSE

Persmenings:

KAN SO VERDEELD NIE
LANGER BESTAAN
' n Le~er van Dagbreek wat homse1f ,Bekomnte!·d" noem oor
die huidige verdeeldheid, skryf aan ~ie hlad:
In elk geval, soos nou kan ons dit nie lank meer hekostig om voort
te gaan nie - so politiek verdeeld kan ons (lie depressie nie keer en die
woestyn nic stuit nie, kan ons apartheid uie deurvoer en Suid-Afrika nie
verenig nic, kan ons ·d ie Groot Trek se Noordwaartsbeleid teen die Ooste
en die kommunisme nie ve1·wesenlik of Afrika vir die weste en sy inwoners
behoorlik ontwikkel nie.
Maar wat docn ons politieke
voormannc tersclfdertyd? Laat
ons net let op die drie wat bestem is as hoofsprekers by die
monument-inwyding,
wat in
hierdie verband simbolicse betekenis hct.
Die een '\·erkondig dat aileen
sy party en sek!>i(> (d(>ur ,.apartheid") 'n blank Suid-Afrika beoog. Die hl'eede beweer dat
daardie party en "'eksie (deur
'n broederbondstuat) dit> uiterste rassediktatuur in die mou
'\·oer. En intusscn bet die derde
die onbenydenswuardige tank
om vertroue in Suid-Afrika t e
bt>rstel met <lit> oog op buitelandse lenings en '\·erdt>re kapitaalbelegging.
En tog is in die "(>rklikbeid
at drie en die ma.,Mt van bulle
votgelinge dit met rnf'kaar (>ens
dut ' n blank Suid-Afrika \'ersekl.'r moet word, dat buitdund~oe '\'l.'rtroue en westers«• steun
nood!lnaldik is vir ons to<•komsht>H't
Ook is almal daarvan scker
dat clwnomiese wclvaart herstel kan word, die kommunistiese gevaar afgewcer kan word
l.'n die voortrekkerideaal in die
hele Afrika verwesenllk knn
word, ns daar saamgewcrk
word op die grondslag van aanwesigc ccnstcmmigheid soos bo
aangedui; en. omgekeerd, dat
gebrelt aan sodanige samewcrking ons prestige in die buiteland ondcrmyn en ons kans op
selfhandhawing in ons eie land
in gevaar stel.
\\'aarom werk ons dan nie
saam, us om, we(>t dat ons dit
s6, sondl.'r .,aamwerking, nie
langu kun bl.'kostig nie?
I•AJtTYE
Ecnvoudig omdat daar nog
twee klein groepies teenoorgestelde uiterstc onvcrsoenbares
is, naamlik aan die ecn kant
die tradisionele .,isolasioniste"
en aan die ander kant die kosmopolitiesc ,,gclykstellers"; en
omdat die be.,tuande kunsmatige ewewigtige partyvl.'rdeling
dit vir die e~•n party noodsaaklik maak om 0 11 die vooroordele
van die l'en uitcrstc te konsentrcer ·en vir dle andl.'r party op
die van d il' andrr om elkeen sy
aparte bestaan te reg,·erdig en
'n paar ekstra .. temme te wen.
Daarom m oet llle I.'Cn afkeur
en vervals wat llie antler voor~taan, ten\'yl bulle dit tog we'l.('nlik met mekuur l.'l"n!> is, en
die massa vuu ons llit met altwee wesenlik een!> ill, dlilirom
moet die een ufbrl.'l'k wat die
and«'r opbou, tcrwyl bulle tog
wedersyd.'i die nut in.,ien \'an
wut elkeen kon verrig in saamwerking, en moet die massa
van ons toesien dut ons gemt•en.,kaplike !deale in boof'>aak braak bly 1~ <'n llie woeHtyn '\Oortdurend daaroor voortkruip.
OJ>LOSSING?
In der waarheid, so kan ons
dit nie Ianger bekostig nie.
Maar is daar dan 'n uitweg en
'n oplosslng? Sekerlik sal dit
gel.'n oplossing wees eenvoudig
om die ecn party-regering dcur
die andcr tc vcrv,smg nie.
Maar kan die regerende partykomblnasie homself dan nie

verruim tot 'n ware volltsvertcenwoordiging deur die teenparty tot saamwerking uit te
nool op 'n grondslag wat aileen
die wedersydse uiterstes sal uitskakel - aan die een kant die
onvcrsoenlikc
,.isolasioniste".
aan die anderkant die onverantwoordclike
;,gelykstellers",
maar wat staanplek sal gee aan
aile normalc Suid-Afrikaners
sonder verloening van wedersydse kultuur of beginsels of
ideale nie?

Veldm. Smuts En
Die Monument
Lea Ferreira, Melville, skryf
in Die Transvalcr:
:Met groot onrus in my gemoed
bet ek !tennis gcneem van ,sy
se" wat die v eldmaarskalk
gaan sc met die inwyding van
die Monument. Niemand kan
my dit ltwalik neell) as ek si:
dat ek eerlik glo dat dit 'n plan
van die Veldmaarskalk is om
voordeel vir sy party te trek
ten koste van die plegtigheid
nie. Indien dit nic die geval
was nie, sou veldm. Smuts nie
sy partyvcrgadering wat agter
gcslote deure plaasgevind bet,
as die geskikte pick bcskou bet
om sy plan te kcnne te gee nie.
Dit is vanselfsprekend dat,
wanneer die Veldmaarskalk sy
vcrskyning daar maak by
wat nooit 'n vinger verroer hct
om sy volltsgconote by tc staan,
betsy in die taalbeweging, betsy
in enige ander vorm van die
kultuurstryd nie - 'n gelaaide
atmosfcer geskep sal word.
Die vraag kom by my op:
nangesien die Veldmaarskalk in
die laaste tyd sulke onverantwoordelike dinge gese bet in sy
toesprakc, wat verhinder hom
om wC"Cr op daardie gedcnkwaardige dag kwetsende dingc
te se?
Dink veldm. Smuts dat hy
met liefde ontvang en bejei1n
sal word, wanneer hy daar verskyn om sy ,se te se"? Dink
hy dat by nqg die Jan Christiaan Smuts van ouds is wat
sy burgers ten stryde gelei het?

moet onder sy beheer staan in
Staat en Kerk. So het die regering ·van Tsjeggo-Slowakye
aangekondig dat dit sy voorneme is om aile onderwys te bebeer ,in die gees van ons wetenskaplike waarheid van die
Marxisties-Leninistiese ideologic." Die opneem van kollektes
is daar in sommige Roomse
ltcrkc verbied en volgens die
berigte sal ook die aanstelling
van priesters deur die staat bebeer word. Die Russicse kommunisme gaan al meer van die
standpunt uit dat godsdiens
propaganda is en dat dit daarom nie sy vrye gang kan gaan
nie. En wat vandag met diC'
Roomse Ke,rk in daardic Iande
gcbeur, moct ook vir die Protestnntse Kcrke 'n gevaarsein
wees. Hierdie verderflike ideologic bet met die godsdiens
geen vrede nie, omdat hy hom
in sy hele wese teen God kant.
Daar mag met die kommunismc op geen enkele tcrrein
geheul word nie. Wat van die
kant van die Kerk nodig Is,
is die ulterste .waaksaamheid,
en hierdic wereld-euwel moct
met aile mag deur die evangelic
bekamp word.

Rooi Kandidaat
Ongelukkig
Die fcrt dat die kommunisticse kandidaat wat hom vir die
Kaapstadse stadsraad verkiesbaar gc'Stel het in Wyk 6 met
365 stemme verslaan is word
deur die kommunistiese blad,
Gaurdian, soos volg verduidelik:
,.Sowel die blanke as die nieblanke ondersteuners ' 'an die
Herenigde Nasionule Party en
van die Verenigde Party, intensiewe propaganda deur die
Rooms Katolieke Kerk en onstuimige weer b et saamgespan
om die kommuni!!tlese kandidaat te verslaan.''
(vervolg op bladsy 5, kolom 3)

Rooi Vloedgolf
Onder die opskrif: Die Ryscnde Vloedgolf, skryf Die Kcrkbode:
Daar is 'n algemene gevoel
van onrus en onsekcrheid, en in
die kringe wat van naderby bekend is met die internasionale
verhoudinge word die wercldtoestand bl.'skryf as ,.gevaarlik"
en ,onveilig". En dit is allesins
verstaanbaar
wannecr
gelet
word op die uitbrciding van die
kommunisme in ons tyd. Gepropagecr en aangevuur vanuit
Rusland bet die kommunisme
in die afgelope jare die een
land na die andcr in Europa
soos 'n vloedgolf binnegedring
en oorweldig, en die stroom
vloei nog steeds verder.
'n Opvallende versltynsel in
die jongste tyd is ook die verbitterde stryd van die kommuniste in Hongarye en TsjeggoSiowakye teen die Roomse
Kerk. Rusland is nie daarmee
tevrede om net sY politieke
magsfeer uit te brei nie. Alles

Besien Suid-Afri kabcskcrm deur
•n Motorpolis by
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BLADSY DRIE

VOER GENL. SMUTS , N VRUG v.AN "LOJ.ALE
GbBBELS-SET UIT?
HARTE"

Die Aust raliese r egering het besluit om aan Brittanje
'n verdere bedrag \ a n £10 miljoen te sk('nk. Dit bring die
, In opvol~in~ van genl. Smuts sc 'o proet> aan aJle seksies van d if' totale bedrag wat Austr a lie aan Brittanje in die a fgelope
hevolking om d eel te n eem aan d ie fecsviering by die Vo oa·tt·ekkermonu· t yd geskenk is, op £45,000,000 te staan.

m ent op 16 Desmnhe r, is baarde nie meer die kentcken van ' n nasion alE>
· tnaar h et d It
' ' n 1an d setn I>Ieent ~eword , " 1>erig
• d'I f' Su n· lis,InJ1903
b et d i·f' groot impcr iaond ersteuner n1e,
oseph Cham.,..rlain v ir 'n
day Times, wat duaraan toevoeg dat honderde ,nie-~as ionaliste" be~in h et, nuwe R yk ste lst>l g('lllt>it. wat sou
om hul haarde te laat groei in 'n gees van opregte waarderin~ vir ·d ie lletek en ,'n "\'t-nnootskup met die
Voortrekkertradisie.
g r o.eiende k olon it>s sondn w ie st>
Die beriggewer meld dat bierdie baardkwekers - alma! n ieNasionaliste baie verteenwoordigend is. Onder diegen e
wat hy tecgekom hct , is daar
'n aandelemakelaar, twee onder wysers,
'n
advert ens iebestuurder, 'n eiendomsrent enier , 'n prokureur, 'n bestuurslid van .een van Johannesburg
se eksklusiewe klubs, 'n dokter
en 'n ver sekcringsagent. In die
mees onverwagte plekke vern eem jy die vraag of jy ai 'n
baard Iaat groci, aldus die berig.

.-

verwater, don bestaan daar
g rond vir die .,._sorgdheid van
danrdie kringe- wa t .,._kommerd
voel oor dit> karakter wa t die
staat sfunk sie nan die end van
clie janr gaan a anneem.
Maar dit is ook heeltemal
moontlik dat Engelssprekendes
in 'n goeie gees aan d ie verrigtings aktief wil dee•J neem.
Daartct'n ktm g een beswaar gcm aak word nie. I nteendeel, dit
kan slt>g,; verwelkom word. Dit
is a l hoog tyd dat Engelssprekt>nde Suid-Afrikaners waa rder ing m oet ope nbaar vir eg SuidAfrikaa.nse aa ngeleenthede. H oe
GOBBELS ?
Engelssprek endes
m et
m t>er
ba a r lle n a die 1\lonume nt wil
l ndien dna~ g rond in die ver- OIJt r (•k , h oe gelukkiger vir on~;
onderstelling in E ngelse kringe land.
sit, soos u it die be rig ook blyk ,
NEUTRAAL
naamlik dat baa rde gedra word
as ' n k enteken va n ,,Nas ionale
onderst euners" dan is dit duiMaar wat ons we! beswaar
delik dat gt>nl. Sm uts 'n r egte teen maak is die paging wat
GobbeJs-set uitgevoer het m et blykbaar van sowel regeringsy oproep aan sy volgelinge om 'lS opposisiekant gemaak word
in a ile ops igte deel te neem om die fees in 'n neutrale gees
aan die f eesvierings. Toe die van amptelikheid te Iaat plaasGealliecrdes indertyd met hul vind waarin alles vermy moet
V-tckcn gekom het as simbool word wat dalk aan stoot k a n
vir die wcerstand in die Duits- gee aan iemand \vie se hart nog
bescttc Iande, bet GObbels on- nie in Suid-Afrika is nie middellik die V-teken as 'n
D uitse oorwinningsimbool gcproklameer en sodoende derm at e vcrwar ring in die geledere va n die anti-Duitse beweging
gesaal dat d ie sielkundige uitwcrking wat met die simbool
beoog is, heeltemal verlore gegaan het.

Vakbonde Wil
Hulself van
Rooies Suiwer

SY BEDOELING?

As dit dan ook die bedoeling
van gt-nl. Smuts was om die naHionale inspirasie wa t von die
tees t e wagte is op die wyse te

Gebruik

EPOL

GEBALANSEERDE

RANTSOENE

Die Britsc k ongres van vakIJonde - m t>t 'n ledetal van 8
miljoen - b et ve rled e week m et
oorweliigende m t-t>rderheid be~luit om goedkt-uring te h eg aan
d ie Brit>.e on ttrekking aan d ie
wereldfeder asie van vakbonde
en om ' n m ed e<lingende anti~'ommun i~>tiese or gunisasie in die
plt>k daarvnn te stig. Verder is
besluit om !;teun t e verleen aan
die pogin gs wnt tans aa ngewend
word om K ommwtiste uit invloedryke poste in die vakbonde
te sk op.

hoewel sy baard by die Monument sal wees omdat genl.
Smuts, die Empire-builder, sy
se daar sal se.
As die fees in so 'n gees gehou moet word dat elkc landsburger - ook die Union J ack swaaien; van Nat a l - daar gelukkig sal voel, dan is daar ,·an
hicrdie geleent h ci(l gN•n besiellng op die pa d van SuidAfrika te wa gte nif'. Die v err igtings e n toespra k e behoort
t c stann in die t ek en van die
Voortrekker-ideule llanrdie
idt>ale wat gele i h t't t ot dit> st igt ing ,·an ' n selfsta nd ige Rt>publiek wat die e nigste egte SuidAfrikaa.nse st antstt-lsel was wa t
ons land nog ooit gek en b et , en
met die enigste onverdeelde
trou t eenoor ons vntlnland wat
bier nog ooit geh eer s h et.

REPUBLIKEINSE WAPEN
ALLIG BERSTEL
Die ou Republikeinse wa·
pen sal waarskynlik binne af·
sienbare t yd in Transvaal in
ere herstel wo rd. Die kwessie \'an die regt e ontwerp is
deur die Staatsargief opgelos.
Nadat die provinsiale owerheld 'n pnar maande gcledc beslu it het om hierdie wapen
weer die amptelike wapcn van
T ransvaal te maak , het daar
onsckerheid bestaan oor die
juiste antwerp, aangesien daar
so bale wapens van die ou
T ransvaalse Republiek bestaan
het, waaraan private kunstenaars ook kwistig meegedoen en
hul eie idees ingebring het.
Die Staatsargief is toe gevra
om op die aangelcentheid in te
gaan, en 'n Iywige memorandum is nou ingedien wat deur
die provi nsiale owerheld oorweeg sal moet word.

en

Groter Besparing

EP OL
S.A.P.V.
Pluimvee Mengsels
en Pille

EP OL
Suiwel- Kalf- en
Varkmeel

VEREENIGING CONSOLIDATED
MILLS LTD.
K.P.
MAITLAND
TAKKANTOOR
WELLINGTON
FOON -414

• 11ulle wat in ons blad
adverteer, h et d i.e
eerste aanspraak op
ons geld!

I

Lee Gebaar Aan
Nuwe Duitse
Republiek
Die nuwe \Yes-Duitse Republiek het verlede \Yoensdag tot
stand gekom by gcleentheid van
tlic opening van die gas verkose
pnr!C'ment. Die vlag van die
republiek is dieselfde as die ou
mislukte \Veimar-republiek van
na die Eerste \Vcreldoorlog.
In Duitsland word van die nuwe
stigting gepraat as die ,.roois wart-goud-ghetto".
Genl. Brian RoQertson, wat
nou Britse ,.Hoe Kommissaris"
gt<noem word in plaas van ,militerc goewerneur", hct die
Duitsers meegedeel dat hy
staan vir die uitwissing van die
na-oorlogse bitterhc-id in Duitsland teen ander Iande en in ander Iande t<>en Duitsland. Onderw~·J hierdie mooi woorde gespreek is, was werk en; besig
om 'n D u itst' fabriek in Oberhausen onder toesig va n Britse
troer>e af t(l t akel as ge,·olg
waarvan 6,000 D uitser s werkloos sal word.

~
DAMEs.,
MAN S. en

' '

/

KINDER.
UITRUSTERS

SNYERs

U NIEWINKELS

vir

Maksimum-Prod uksie

!\terke r egterhande t>n lojalt>
harte d ie R yk nio kun beh ou
word nie." Ooreenkomstig bierdie beleid is die Iojaliteit van
die k olonies stap vir stap gekoop
met grater stalusse, en dit h
vandag S<'lfs moontlik om 'n
republick binne die Empire te
word. Maar deur sulke ,.losmaking van die bande" is daar
bcslag gcle op die gees, soos dr.
Malim kort gclede tereg verklaar het. Solank d ie sterke r t>gterha nde van d ie oud-kolonie"
(alais dominiums, alais Empirt>r cpubliel<e) gf.' r·ef.'d bly om Britt a nje i n sy oor loe te onder!\teun,
soos st>lfs dit• la n d van die Bo€'r~
d it al twt't>maal ge<loen ht>t, en
solank huJ lojale harte miljoenegeskc-nke
aanbied
aan diceila nd oor wie se Ryk die son
nooi t on de rgaan nie, solank gee
Brittanjc- n!e om h oe ,vry" die

kolonicft of domi niums of E m pire-rc-publicke hulself besk ou
n ie. H oofsuak is d at by beh ou t>
bly dt>u r die stl'rke regterhan.dt>
t>n lojale harte van volke
du iscndt'l myle ver verwyder.
Die geskenk van AustralW is
ecn van die baie vrugt<> wat
Joseph Chamberlain se nuwe
imperiali!;tiese beleid afgewcrp
het. ·

Joodse Uittog
Uit Europa
Die m oontlikheid d at Europa
cerlang feitlik geheel en a •
sonder 'n Jood se bevolk ing sal
wee!., word <leur waarneme r s in
vooruits ig
gestel.
D ie
die
lnast<> groot uittog uit die Vostela nd het so pas begin.
Die belangrik st e r ede hiervoor
is dat die Jode vir hulself geen
vooruitsig in Europa meer sien
nie, vera! as gevolg van die
haat wat daar tans in sowel
die \Vesterse dee! as die Russiese deel teen die Jode aan
die opvlam is. In Rusland word
die Jode selfs groepsgewys na
die Ysstreke gedeporteer.
Baic Jode is onder weg n a
Amerika, Australie, Kanada en
Suid-Amefika, maar die mcest e
slaan rigting in na Palcstina
waar so 'n toeloop aan Jode
ondervind word dat die organil'<asie van I s real wat hierdie
beweging moet hanteer, dreig
om in duic te start. Daar word
vcrwag dat I sreal teen die en d
van d ie jaar meer as ' n m iljocn in won ers sal tel.
Die g rootst e stroom word uit
Duitsland vcrwag waar nog

20,000 gevestigdc en 30,000 vlugteling-Jode is. In Joego-Slawie
sal, na verwag word, nie meer
as 4,000 en in Bulgarye nie
meer as 3,000 Jode oorbly nie.

Adolf Bleibtreu
Deur Polisie
Gesoek
Teen die opsteller van die
a n tisemitiesc brief in die Siiddeutsche Zeitung onder die
skuilnaam Adolf Bleibtreu, wat
kort gclede aanleiding tot 'n
groat
Joodse
betoging
in
Neurenberg gegee het, is nou
met behulp van die pcrs 'n
soektog op tou gesit, berig OilS
korrespondcnt uit D uitsland
Die k r iminele afdeling van di(
polisie het die handskrif aan
die pers beskikbaar gestel en
terselfdertyd 'n beloning uitgcIoof aan die pe rsoon wat die
skrywer k a n aanwys.

.-

Beperk

KERKSTRAAT 275 -

•

-

PRETORIA

TAKKE: .Jobannesb o.rg, Benoni, VereenJ,png, Kaapstad.

LANDBOUGENOOTSKAP - CALVINIA
Op .29 en 30 SEPTEMBER wonl dit•

LANDBOU EN HUISVLYT
TENTOONST.EWNG
VAN DIE JAAR 1949 gelzou te CALJ'INIA

•
• op VRYDAG, 30
Die SKOU word GEOPEN

Ons DANS is die AAND van 23 SEPTE~ffiER by
die CO~f~IERCIAL HOTEL
SI<~PTJ<;~mER,

deur

l\INR. J, H. lUOOLl\IAN
<Voorsittcl' S.A. WOLRAAD>

•

' n STOEIGEVEG t nssen ~IA!'I.'lE l\IARITZ en AL
COSTELLO en VOORGEVEGTE die AA~ D nn
29 SEPT~ffiER

•

Meuse wat grau~ die B es.te sien k o m k yk dit op
Sekretari.~:

CALV I N I A

J. P . LE ROUX

-

Posbus 42, Foon 30 - CALVINIA

•

'

BLADSY VIER

DIE O.B., WOENSDAG, 14 SEPTEMBER 1949

DIE O.B., WOENSDAG, 14 SEPTEMBER 1949

IN ALLE ERNS!
By geleentheid van 'n sirkelkonferensie van sy party
verlede week het genl. Smuts verwys na die ernstige ekonomiese krisis waarin ons land verkeer. So ernstig beskou hy
dit dat hy dit op een lyn bring met die oorlog. En as die
regering nou gevra word watter planne hy het om hierdie
magtige vraagstuk te bekamp, aldus genl. Smuts, dan is die
enigste woord - apartheid.
Die Burger van die volgende dag raps genl. Smuts met
die teenbeskuldiging dat die enigste redmiddel wat hy
aanbied is - verwerping van die Malan-bewind!
Wat Die Burger hier noem is inderdaad die oplossing
wat genl. Smuts in aile erns aangebied het: ,Die enigste
geneesmiddel vir Suid-Afrika se huidige toestand is om
ontslae te raak van die Nasionale regering."
Wat 'n spektakel bied die partypolitiek inderdaad! Uit
die werkinge van die konstitusie het 'n landsbestuur tevoorskyn gekom van wie die volk verwag dat vraagstukke wat
sy rustige bestaan bedreig, die hoof gebied moet word. Maar
die werkinge van die konstitusie - wat ooreenstem met· die
van 'u romer - bet, behalwe die regering, ook 'n opposisie
afgeskei wie se taak dit is om die regering in sy taak t e
,opponeer''.
SABOTASIE

So 'n opposisie het as ,alternatie\l'e regering" groot
belang daarby dat 'n regering nie goeie werk doen nie. Hy
doen dus sy bes om die regering te pootjie en by die volk
,in diskrediet" te bring.
So is Die Burger dan ook verplig om te kla dat die
Opposisie hemel en aarde probeer beweeg om 'n depressie
te bewerkstellig. ,Vertroue word koelbloedig ondermyn en
vrees roekeloos aangewakker, want hierdie mense het nou
eenmaal 'n ·gevestigde belang in 'n ekonomiese ramp en in
die lyding van onskuldige slagoffers. Die Opposisie weet
dat dit tot politieke ontevredenheid sal lei; so was dit nog
altyd gewees. Die Opposisie r{lken ook daarop dat dit hom
politiek sal bevoordeel."
En wanneer 'n vraagstuk so ontwikkel dat dit tot
politieke ontevredenheid en gevolglik tot opposisie-voordeel
lei omdat die een helfte van die volksverteenwoordigers nie
aileen geen steun aan die regering ten opsigte van die landsvraagstukke verleen nie, maar hom tot magteloosheid
,opponeer", dan word dit nodig vir die regerende party die ander helfte van die volksverteenwoordigers - om in
belang van sy voortbestaan daardie vraagstuk te los en
die volk se aandag af te lei na iets anders. Dit is dan
wanneer die opposisie honend kan spot oor die verkeerde
,geneesmiddel".
,ALTERNATIEF''

Polisie Vlug Vir
Militere Diens
In Balkan
'n Vlug deur die volkspolisie
vanuit die Russiese deel van
Duitsland na die Weste word
deur ons korrespondent in
Duitsland berig. Reeds 250 van
hierdie polisie het sedert die
ophe'ffing van die blokkade in
Mei/Junie hierdie jaar oor die
grens gevlug. Hoeveel in die
proses doodgeskiet of gevangene geneem is, is onbekend.
Die rede wat bulle vir b ierdie vlug gee is dat die Russe
besig ill om bulle in afdelings
van 250 m a n n a die Balkan te
stuu r as ,in s trukteurs" vir die
Hongaarse en Roemeen se arbeider-milisie.
Die Russe is ook besig om
'n polisie-leer in Duitsland op
te bou onder Ieiding van genl.
Vincenz Miiller, wat een van
die offisieTe was wat saam met
die Stalingradse generaals Von
Paulus en Von Seydlitz die
,komitee vir vrye Duitsland" in
Rusland gestig het. Die werwing vir hierdie leer vind hoofsaaklik plaas in die jongere geledere van die Freien Deutchen
Jungend en die Sosialistiese
Eenheidsparty en dikwels selfs
uit eertydse Jede van die Gestapo en veiligheidsdiens. Hulle
word toegerus met Jigte en
sware infanterie-wapens.

In verband met die verboor van veldmaarskalk Fritz
von Manstein deur ' n Britse militere bof op aanklagte van
,oorlogsmisdade", berig ons korrespondent uit Duitsland
dat die aanwysing van sy E ngelse advokaat nogal heelwat
opsien verwek b et. Een va n die aanklagte is dat by deel
geneem bet aan die uitroeiing van Jode in Pole. Die hoof
a dvokaat in sy verdediging is die 33-jarige Joodse en
sosialistiese parlementslid Samuel Silkin, wa t tydens die
oorlog stafoffisier in die leer van · Montgomery was.
Wat veral verbasing gewek
het is dat die beskuldigings in
verband met sy optrede in die
Ukraine bo alles betrekking het
op die weerstand van die suide
like dee! waar daar meer Jode
was as in die noordelike deel
Maar na uit betroubare bron
verneem word, sal Silkin net
belangstel in die regs- en nie
in die ideologiese aspek nie.
(Soos vroeer in Die O.B. be
rig het sekere Engelse kringe
hulle beywer vir die verkryging
van Engelse regsgeleerdes vir
die verdediging van Von Man
stein. Vir die 'doel is daar ge
kollekteer, en tot die kollekte
het onder andere ook Winston
Churchill bygedra.)
Von Manstein was by die in
val in Pole generaal-majoor
onder Von Rundstedt wat 'n
paar maande gelede sonder ver
hoor vrygestel is na 'n vier
jarige aanhouding. Tydens die
Russiese :veldtog was Jay in be
vel van die 2de leer wat Sebas
tobol verower het. Later is hy
na Stalingrad gestuur om die
ontsetting van die stad te lei
maar ook hy kon nie die kata
strofe voorkom nie. Tydens die
terugtog uit Rusland het hy in
'n meningsverskil met Hitler
geraak wat tot sy afsetting ge
lei het. Nogtans 11et hy nie
deelgeneem aan die weerstand
beweging van sy kamerade genl
Von Beck en Stauffenberg teen
Hitler nie.

Haile Selasssie Soek
Ook 'n Maarskalk
O(Twee
Die keiser van Abessinii! b et deur middel van
sy Londense gesant 'n
ver soek aan die I taliaanse
regering gerig om die u it lewering van maarskalke
Badoglio en Graziani as
oorlogsmisdad igers
vir
verboor in Abessin ie. Die
versoek is geweier op
grond daarvan dat Italiti
geen
betrekkinge met
Ab essinie b et nie, en dus
nie notas in Londen kan
ontvang nie. Die verboor
van Veldm. Von 1\lansteln
deur die Britte bet blykbaar Haile Selassie se
Geallieerde naywer gaande
gemaak in die jaar 1949.

BEHOEFTE AAN
VOLKSBEWEGING
IN RBODESIE
Da t die behoefte aan 'n omvattende volksorganisasie
ook in Suid-Rhodesie bestaan, blyk uit 'n beskrywingspunt
wat gedien b et voor die kongres van die Genootskap van
Afrikaners in Suid-Rhodesie wat gister en eergister vergader
bet te Gwelo. Met die oog op die kongres bet Die Volk~
genoot berig da t die wenslikheid bespreek sal word om afie
Afrikaanse organisasies in RhodesiC te nader vir die daarstelling va n een , omvattende volksorganisasie wat die
werksaamhede van die talle verenigings kan saamsnoer."

AI wat vir die volk in sy wanhoop oorbly
is om weer 'n nuwe regering te probeer, en hierdie keuse
word vir hom heeltemal maklik gemaak, nie net deur die
luide reklame van die opposisie, wat as enigste oplossing
aanbied die verwerping van die regering nie, maar veral
deur die werkinge van die konstitusie self wat 'n ,alternatiewe regering" gereed het in die persoon van die opposi- Die Genootskap is nie 'n politieke party nie en hy skryf
sieparty wat weier om sy steun te verleen aan die oplossing ook
nie aan sy lede voor aan
van dringende vraagstukke!
En dan is daar nog mense wat soek na die beginsel van
ewigdurende beweging! Die Britte het dit al 'n paar eeue
gelede ontdek toe bulle die partystelsel ingevoer het, maar
daarmee het hulle ook bewys wat elke leek vir homself kan
uitdink: dat so 'n beweging geen produktiewe werk kan
Iewer nie, en maar hoogstens 'n rarigheid kan wees.

,VREDE KAN MET
JAPAN GESLU IT
WORD'

Wonderl ikste Van
Aile Seuns

Von Manstein Se
Advokaat In Lig
Van Beskuldigings

Die kommunistiese bedreiging van Japan is nou verby,
die land se nywerhede het herstel en Japan is nou gereed
vir die ondertekening van 'n
formele vredesverdrag, aldus
die amptelike verklaring wat
deur genl. Douglas MacArthur,
Geaiiieerde opperbevelhebber in
Japan, uitgereik is by geleentheid van die vierde herdenking
van die Japanse oorgawe.
'n Klein kommunistiese mi1lderheid het aanvalle op die integriteit van die demokratiese
vooruitgang gedoen, maar hierdie aanvalle is gestuit. Japan
het al sy oorgawe-verp!igtinge
getrou en ten volle nagekom en
het die vryheid en waardigheid
en die nuwe geleenthede wat die
aanbreking van formele vrede
sal meebring, in aile opsigte verdien.
Die verslag verklaar dat daar
geen gevaar bestaan dat 'n
polisie-staat" sal herleef nie;
dat Japan op pad is om selfvoorsienend te word; dat dit nie
vir Japan nodig is om met
kommunistiese Sjina handel te
dryf nie; dat die pogings van
die Geallieerde besettingsmagte
om J apan weer op te bou en te
reorienteer, met groot welslae

In sy toespraak in Johannes~m.rg by geleentheid van ~e
H.N.P.-kongres het die Eerste Mmtster, dr. D. F. Malan, die
agitasie van opposisie-kant teen die Broederbond behandel.
Hy het gese dat 'n ondersoek na die Broederbond ingestel
kan word, maar dan moet daar ook ondersoek ingestel word
na die Sons of England.
Die Sons of England· het nie lank laat wag op 'n antwoord nie. 'n Verklaring is uitgereik waarin die organisasie
sy onskuld piep. Die Sons of England bestaan reeds vir die
afgelope 60 jaar in Suid-Afrika en gedurende hierdie tyd
het hy hom beywer vir die welvaart van Suid-Afrika, so
word verklaar.
'n ~lens kan natuurlik vra waarom daar nie ook 'n
,Seuns van Duitsland" in Engeland gestig kan word om die
welvaart van Brittanje te bevorder nie, veral in hierdie tyd
van teespoed! Sestig jaar gelede was nog geen verbeelding
sterk genoeg om Engeland voor te tower as die vriendelike
moedertjie van Suid-Afrika nie. Brittanje was toe op sy
veroweringspad teen hierdie land. 1\'liljoene ponde kapitaal
en duisende menselewens is vernietig in daardie proses. Dit
was nog in die dae voordat die konsolidasie van sy buit
plaasgevind het. En tog beweer die Sons of England, wat
toe reeds gestig was, dat bulle al die tyd bulle beywer het
vir die welvaart van Suid-Afrika. Asof die duif 'n ,Seun
van die Valk" nodig bet om sy welvaar t te verseker l
bekroon is.

watter party hulle moet behoort nie. Hy beveel wei aan
by sy lede om aan een of ander
politieke party te behoort en
alle maatreels te ondersteun
wat in belang van die land is.
Uit die ta.lle beskrywingspunte voor die kongres blyk dit dat
die Genootskap duidelike staatkundige Ieiding sal gee oor aile
sake rakende die Afrika.nergemeenskap. Sake soos federasie
met die Noorde; onderrig van
Afrikaanse kinders; gemengde
huwelike; Asiatiese indringing
in Suid-Rhodesle, was op die
agenda.
Die Ossewabra.ndwag vertrou
dat die Volksbeweging van ons
mede-Afrikaners benoorde die
Limpopo 'n geslaagde en geseende kongres gehou het.

Staotsbestuur

Word Steeds
Duurder
Die stygende koste van staats
bestuur in die demokratiese
Iande is 'n teken van die tyd
Ook Suid-Afrika en veral Enge
land worstel teen steeds groter
wordende staatsuitgawe. Syfers
vir Amerika is onlangs deur
Herbert H oover, voormalige
Amerikaanse president, verstrek.
Twintig jaar gelede, het hy
gese, het die gemiddelde gesin
minder as £50 per jaar betaal
vir aile vorme van staatsbestuur.
Vandag kos dit 'n gesin onge
veer £325. Die Amer ikaanse
burger m oet tan s 61 dae in die
jaar werk om te betaa l v ir sy
reg.er ing. Twintig jaar gelede
was daar een staatsamptenaar
vir elke 40 burgers; vandag is
daar een vir elke 22.

0.8.-DAG FUNKSIE!
Saterdag

17

September

1949

om
7-uur nm. op die plaas van
Komdt. C. P. 'J. du Toit, Houtbaai, Malanstasie.
AANDETE EN BRAAI VLEIS.
TOESPRAAK: W. R. LAUBSCHER.

Aile

offisiere en Brandwagte van omliggende
kommando's word uitgenooi om mee te doen.
Opbrengste gaan vir O.B.-dag Fondse.
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·sldl met Hitler
t sy afsetting geans het hy nie
.n die weerstand
>Y lmmeradc genl.
Stauffcnberg teen

bestuur
Steeds
rder

k oste van staatslic dcmoluaticsc
lcen van die tyd.
m en vera! Engecen st eeds g rater
:suitgawc. Syfers
is o nla ngs de ur
vcr,
voormalige
resident, \'erstrel<.
r gclcde, het hy
gemiddcldc gel:.in
1 per jaat· bctaal
.-:in staatsbestuur.
it 'n gesin onge)il'
Amct·ikaansc
ut s Gl dae in .die
t c bctaal vil· sy
nlig jaar gelede
staatsamptenaa r
1rgcr·s; vandag is
~ll<e 22.

~§~ [E ~
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lalanstasic.

s.

IER.

omliggende
te doen.

•ndse.

M@IEJ VIROIElER KAN
iSS IE~ I~
) [nr. A. L . d e Jo!lg, Robertson, slcryf: Elt wo nd ct· wat die
klcurlinge, wat voorgcwcnd sc.
verdruk en o nd erdntk voel dat
hullc groat s tcdc t oe vlug, sal
se as ons blankcdom nou daa rop gaan st aan om di e bcstaandc
wetgcwings dc ur die ba nk t e
Jaat toc pas sodat ook hull c cc rs
Std. VI me et afl e e n die o ud crdom van 16 jaa r moct bcr eik
voor en alcer hullc tot eni ge
arbeidsaamheid m ag t octree ?
lU. ons arbcidsbchccrwette Nywerheidsve t·F a brieltswet,
soeningswct,
Loonwc•t,
1vfasjineri ewct en \Vinkcl- en K a ntoorurewet - vereis ' n Std. VJ
(mi n stens) en 16e jaar as toelaatbaar tot enige \'alcroeping.
Xogtans !;it die bou-, slcilder-,
kuipcr-, kl crcmat:k - en andcr
bcdrywe vol van nic-blankcs wat
n ie aan genoemdc voorslcrifte
voldoen ni e. \Val mccr is, in
ctlike bedrywe is toctreding as
vakl ecrling bo 21 jaar slcgs by
spesiale oo reenlcoms toclaatbaat·,
en tog is daa r t a llc en talle nicblankes wat op enige ouderdom
tot 'n vak to ctree: Is dit ni e
' n proses wat oplossing van
baic vraagstukkc in die wcg
staan nic? Is dit die L ibcraliste
wat die ondcrmyning van di e
blanlce se regte ooglui lcend t oeJaat ?

Kegentienj a riges van andcr
werelddelc stroom ons la nd
binne, gewapen met getuigskrifte van afgelcgdc Jccrjongskap, omdat hull c reeds opl3/ H
jarigc Jceftyd tot ambagtc en
ander roepings kon toctr cc. Die
oorsese j ongman spaar van 19
tot 23 om tc lean trou. Valgens
vcrcistcs
van
etlike
arbeidsrade in ons land kan die
leerjong eers met sy 22/23 jaar
die vakleerlingskap aflc; hy
spaar vanaf sy 22/23 jaar en
het dan nic ccns mcer troul us
nic en kon a! die vader van
twee ldnders gewces h ct, as hy,
soos die immig r ant, op 19-jarige
leeftyd begi n te spaar het.
Ons smag na blankc immig ra sie, in 'n land wat, na bewering,
vinnig uitbrei op nywe rheids·
gebied. As daa r 'n tckort i!:;
aan arbeidsl<ragtc w aarom dan
nic die toctrcdingsj aa t· vcrvroeg ni e?

WIE~I«
geheimsinni,g vind in enige stap
in die r igting van ' n vrye en onafhanldilcc
Suid-Afrikaanse
volk. Toegewings op hierdie
punt sal hullc nie wen nie. Ons
het reeds te vee! tocgewings ge:naak sander ' n beter vcrstand houd ing te bcrcik. Ek stcl gcvolglilc voor clat al wat ons cloen
i::; om billik en r egverd ig
te wees en 01·igens ongestoo t:d
en vasbe'rade voort te gaan.

~s-Q~-~~--~o-;:n--;:-.~n-~~-~,~-~~ ~S~::u::; :~!r:~f
is kosbaar vir die oucr sowel as
die ldnd. Maar wat doen ons
rcgcring? Hy verldes, ja docn
sclfs sy bcs om die lclankloos·
heid van sy volk sc stcmme tc
bes it. Voorwaar 'n ongcwonc
affcrc! El< pOl'.\iOonlik is verhcug d at die O.B.'s darcm nog
hul stcmmc bcs it - e n oppas
ool<, wunt tcr bcst cmd er tyd
sal hul le dit laat geld soos dit
ons Allcrhoogstc bchaag.

o;K

l n die aangesig van Icwaai Russiesc teens hibbeling het
'n Amerili:aanse geselslmp uitcindclil.: \'Ct·lcde week die berg
Ararat bestyg om tc socl' na die al'lc \'an Noag. Die berg
is 17,000 voet hoop;, maar volgens gcgewcns waat·oor bulle
besldk, word gchoop om die oorblyfsel van 10,000 jaat·
gelcdc 'n paar duisen<l voet lacr aan te tref. 'n Turl<se
militere wag vergesel die grocpic wctenslmplilws wa.t onder
Ieiding staan van 'n rustende sendcling, dr. A. J . Smith.
Dr. Smith het in ' n person- tu ig is dat die ark daar moet
derhoud verldaar dat hy oor-1 wccs. Vcrl cdc jaar hct 'n boer
wat die berg bcstyg hct, bcrig
dat hy daar 'n voorwerp ontdek
hct wat lyle na 'n groot skip.
Dit is in 'n ldoof ontbloot na
'n
snccu-vloed.
Dr.
Smith
mee n dat die weertoestande
1wille va n twyfclagtige party- tans oorecnstcm met wat dit
,·oordecl.
Kan partybelangc vcrlcdc jaar tydens die· o ntdek ·
dan nie ondergeskik gcstcl ldng was. Volgens beskrywing
word aan die belangrikcr \'Ollcs- moet die ark ongcvecr op ' n
hoogtc van 10,000 ,·oet rus.
belang nie?
Hoe gouer ons kan teruglteer
Dit is nic die ccrste keer dat
na 'n part~·Jose staat soos die
van di e ou Rcpuhlicke, waar daar sprake \'an die aanwesigslegs ,·oll•sbel:lng gcdien was, hcid van die- ark is nie. T~·dens
hoc goner sal ons weer ons di e twccde wereldoorlog b et
politielte !ewe op 'n cerbare R ussieso vliceniers ool< berig
llat hullc 'n
voorwerp op die
basis l;:an stel.
h crf{ g-csien li" h et. \\'cten!>kaplikcs mc en dat die a t·!< ten spytc van sy ouderdom tog behoue
lwn ~cbly h ct wec us die ys en
die feit dat Noag dit met pile
bcstrylc het

Ncem
byvoorbeeld
hicrdic
punt: die Engelssprckcndc dec!
is m e t 50,000 immigrantc verstc rk en word nog steeds veesto rk, maar hocvccl Ycrstcrking
het die Afrilcaners geluy? Dit
sal dar em billik en regve rdig (vcrvolg van bladsy 2, kolom 5)
\\' C'CS dat voorkcu r verlecn moet
word aan inunigrante wat die
Afrilcaner sal verstcrk tot tyd
en wyl 'n gelyl<e getal aangel<om het.
J. H. R., Heidelberg, Tv!.
slu·yf in Die Vaderland:
Soos ck reeds gese het, is die
Dit sl{yn of m in. X C. H avcnskeiding hoofsaal<lik gegrond ga e n die Afrilcancrparty die
op taal, sodat immigrante wi c voorwcrp wot·d van fluistcrsc taal die naaste aan Afri- storics.
By o ns · rond word
lcaans is, die bcste is. Maar ek reed s gchoor clat mnr. Havenga
laal dit aan die Ieser om tc oar- nic ten gu nstc va n apa rtheid
dee! watter nasionalitcitc die sou wc es nie, dat dit sy skuld
bcste aanpas by die Afrikaner. is dat d ie ,rooi lussic'' nog nie
Die Afrilmnervolk moct ver- van ons lc(;runiforms ve rwyder
m cc rde r word in dieselfde vcr- is nic en dat die .,RepubliC'!<
houding as die Engclse dccl in- binne di e Statc bond" eintlik sy
dien hy nie oorstroom meet gedagte was !
word ni e.
Daar is byvoorbccld aan 'n
TEENSTAl\"'D
Oudst1·ydcr vc rtc l: ,hocwcl ons
dit ni c m ag sa ni c, maar mnr.
Van amptelikc Russiesc kant
Havcnga is nic ten g unste
Op die kongres van die H.N.P. is pogings aangewend om die
daarvan om aan a ile Oudstry- in Johannesburg he't die Minis- onderneming te laat misluk
(OlJ!OlSTRYDIE~
dcrs, ongcag hull c Cinansielc ter van Vervoer, mnr. Paul dcur aantygi ngs van spiocnasie
vermoi', die Oudstrydcrspen- Sauer, hom skerp uitgclaat - Ararat lC in die Koukasiese
§1fiE~~
sioen toe t e lccn nic. ' n Volks- teen die misbruik van staats- gcbergtcs op die g rcns tussen
raadslid het dit self gese."
voertuie dcur r cge ringsampte- Rusland en Turl<ye. Daar word
Die sinlooshcid van hiCI·die nare.
~lnr.
P . A . Iiarstc n, Distrilc
Die Minister het gcse gemecn dat dio Russiese regeRcetmanshoop,
s.w .A., bcwcrings Jaat ons claar. maar dit is 'n skandaal wat aangc- ring nie soseer bekommcrd is
ons wcet watter ontsaglikc mcld moet word.
sl<ryf:
oor die moontlikc militcre askwaad sullce fluistcrvcldtogle in
In die Engelse pers is in die pek van die on<let·neming nie
Ek Ices die O.B.-blad gereeld. die verlcdc reeds gcdocn het. jongste tyd daarop gewys dat
as die vrees dat die ar!{ dallt
El< is 'n o udstryder wat in 187+ Ons vcrtrou dal daar dringend regcringsmotors se pct ro!vertog ont<lclc lmn word en 'n
gcbore is, e n ek gaan op clke gewaarsk u sal WOI'Cl teen sulkc bruik met 50 pcrsent toegenecm
ver<lero stawing \'an die Bybel
punt saam met die Osscwa- lcleinlil<c
\'Cr dagmalc cry
ter- hct in die afgelopc jaar.
knn wccs.
brandwag omdat die Ossewabrandwag
onbeweeglik
vas·
staa n vir sy land en volk. Die
r ede waarom ck wcgs kram vir
die andcr .<Vrikancrpartye is
Die Moorreesburgse landboutentoonstelling-Genootskap
dat toe wyle genl. Hertzog die
oorwinning behaal het, het hy
homself tevredc gestel daarmec.
Maar ck en duisendc saam met
my was n ie tevredc n ic en is
nog ni e. Nou word ck wcc'l'
bang en dink : is die Nasionalc
leiers n ic dalk oak tevrede nie?

Persmenings:

Fluisterstories

S'it@OJ'Umotors

MiS5bruik

OJt

TE~~(Q)ON~TJEJ1JLENCG
•

OP

AFIR{ I ~AN IEIRS MOlET
VIERSTIERK WORD DAN M(OS
,Oom Paul so Seun", Ra:l}lStad,
slu·.rf in E ngels :

~HE ~p

Woewnsdag er~ Don~erdag9 1 ~ erro 12 September ~ 949

,SPEAKING TERMSll
op die Tentoonstellingsterrein

;\[e\·. J . Theron, Koffiefontein,
' n Immigrant wat onlangs
skryf:
aangckom hct, het aan my gese: ,Ek glo nie wat ck in die
Op 26 Augustus was hier ' n
Verenigde Party-pcrs Ices nie, ::-<asionale dag-,·ieri ng van die
Die Tentoonstclling sal geopcn ,,·ord op DONDERDAG, 22 SEPTE:Mmaar waarom stel die rcgcring H.~.P., en dit hct my voorgcom 11-uur ,·m.
sy standpunt n ic ooic aan ons l<om asof die bedoeling oak war,
in Engels nic?"
om die uitslag van Bloe-mfontei n sc tussenverkiesing te vier.
Ongeluldcig maa k die Engclse Ek h ct nie gcwcct dat hullc so
volksdecl hullc nic mocg om sek er was van 'n o01·winning
Afrikaans te leer nie sodat aa n nic, maar toe hulle die t ee nhulle die mccs fantasticse sto- oorgcstelde verneem, het hul
ries in die Engclsc pcrs vertcl woede gee·n perlw gel<en nie, en
kan word. D it is baie• maldik dit teen die O.B.!
H e t die
om hull e in t c prcnt dat die Eerste Minister clan n ie aan
Afrikaners met hul onvcrstaa n- se n. Nicholls die vcrsekering
Pragtige crscy- en Friesbeeste, Karperde, Karescls, Rrypcrde, Spanne.
bare taal bcsi,g is om allerlci gegee dat sy party nie op
geheimsinnige dingc t een hull e ,.speaking terms" met die OsEsels, Spanne Percle, Varke, Skape, Pluimvee, Duiwe,
te be plan, en dat cnigiemand sewabrandwag
verkeer
nie?
Graan, Groente en Huishoudkundc.
wat 'n baard het met agtcrclog Volgcns die uitlatings die dag
en haat bejeen meet word. As hi er is dit de-ur die O.B.'s wat
ons met hulle in hul eie taal hul stemme teruggchou het dat
:Motors word toegelaat binne die tcrrein.
oar die radio of in 'n blad in die H.N.P. die setcl vcrloor hct,
Engels kon praat, sal baie san- want, so se hulle, ,die . .. O.B.'s
der twyfel met 'n ope gemocd het net 'n stem en dan is hulle
Luisprekers op die Yeld-:\Iusiek.
na ons luister. Maar solanl< nog te sleg om dit gebruik."
dit nie die gcval is nic l<an ons
maar net op 'n baic klein aanNou vra ek u, is dit 'n klank\' erversings en 1\Iiddagete op die terrein te kry.
tal Engelssprekcnde ondcrsteu- lose stem wat hullc bcgeer?
ners reken. Hul gcdagtes is Ons wect alma! hoe bcsorgd
deur die Engclse pers vergiftig ouers raak as hul kindcrs sc
Skry\\'e daclelik in by die Sekretaris : ] . H. VAN HEERDEN,
en die politicke vcrdeling hct stemmc bees word, en as dit
een van spraak gcword. Hulle nag sy !dank verloor, sal hulle
Foon 30 en vVoonhuis 1513.
sal e·nigiets ondcrstcun wat die g rootste moeite en koste
hulle m et Brittanje verbind nic ontsien nie om dit t e h er- ,
(soos die B.B.C.-nuus) en icts ste~ \vant daard ie stemme~ie ~~~
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BLADSY SES

rABIEF VIR GEKLASSIFISEEBDE ADVEBTENSIES:
Hulahoudellke Kennl8rewlngs:
(Verlowing, huwelik, geboorte, sterfgeval, in memoria.m, gelukwenslng,
ens.) 1<1. per woord; minimum 2/6 per plasing. Vooruitbetaalbaar. VIr
herhalings 2:i pst. afslag.
lfandelsad verteMles:
Eerste plasing, 2d. per woord.. Vir herhalings 25 pst. atslaog.
Intekeng-eld op ,Die O.B.'' (verslcyn weekllks): 12/ 6 per jaar of 6/3 per
6 maande. Vooruitbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, bestelllnrs, en intekengeld
na VOORSLAG (EDllS.) BPK., Posbus 1411, Kaapstad.

GEBOORTE

GESERTIFISEERDE
GROENTESAAD

Bt;KKER. -Aan oeneraal en Mev.
S. P. Bekker van Klelnfonteln, TarkaChantenlly-wortels 6/·; Detroit-beet
stad, 'n fris seun op 6 September. 4/-;
Blaarslaai 17/6; Spltskopkool 8/Dank aan die Gewer.
14/ 9/2B per pond,
posvry. Verkry volledlge
~ryslys van Premlen, P.K. ScboemansALGEMEEN
noek, Oudtaboorn.
6-*TK
,BERGIIEDf"
VaknnMleoord,
RUSTENBURG.
Posbu8
Kroc>ndal,
GRYSHARE
Teletoon 1023, Rustenburg-.
Goeie smaoaklike etes, elektriese lig,
OR\'SliARE,
skUfers, ou voorkoms,
blnneveermatrasse, water In kll!mers,
perdry, beste swembad, tennis en onnodtg. Oortuig u self dcur GR\:SHAARWONDER
die jongste kuns·
ander sport. Mooiste plek van om·
matige w~reldwonder, baar en kopvel
gewlng. Terme redellk. voedtngsmiddel
te
gebruik, skadeloos,
K. J. H. Behrens.
kleurstot vry, 5/- per bottel, geld met
bestelling.-~reg-eneesmlddel8, Posbus
TE KOOP
4272, Johannesburg.
D / 1/9/49
1 Case D. C. Trekker in uitstekende
toestand, gebrulk nlks oUe, besonder
lig op brandstot. Voorbande splinternuut, agterbande kan nog twee jaar
diens doen. Prys £365. V.O.S. KAALLAAGTE STASIE. - B. du BulssoJI,
Kraalpunt, P.K. Paul Roux.
BOERMEEL met ons bekende steenmeule gemaal 21/7 per 100 lbs.; gesifte
meel 24/9; witbroodmeel 26/5 ; 28/1
•Igar 100 lbs. - L~-mee1 26/6; Melkmeel 22/6;
Vark·vetmaakmeel 22/6
algar 150 lbs. - Welcome Dover Kombuisstowe met skoorsteenpype: Grootte
7 - :£6 5/-; Grootte SA - £7 10/-.
Slult assebUef bankkommlssle In en
stuur gebruikte sakke terug. K.M.B.
- Mlulon Store, Elim, K.P.

.

1\IEDISYNE

G•JSONDIIEID Is u regmatige erfenis, oortuig u self deur ons behandelings te gebrulk en u kwaal te ontwortel, skryf, inligting gratis, Boen>g-eneesmlddels, Posbus 4272, Johannesburg.
B/1/ 9/49
Slektes en kwale verban! Operasics vermy en gesondheid berstel.
Waarom dan sal u Ianger ly? Skryf,
meld besonderhede,
raadpleeg Ole
Boerevrou, Bus 7559, Johannesburg.
(Nr. 2) 1/9/49

MEUBELS
DEKRIET: DEKRIET:- Stuur u
betelllngs vir Dekriet Mm ondergetekende. Net die beste gehalte riet onder
MEVBELS. Beter meubels teen
Babawaentjles, stool·
persoonllke toesig word gelewer. J. s. ollllker pryse.
IUI.rretJies, drlewlele, linoleums, tapyte,
Badenborst, Bus 3, Albertlnla.
Geen
22/6/4. tns., ook altyd In voorraad.
Katadogus. Meld waarln u belangstel.
PATATRANKE:- Sesmaande 83 lb. - VISSER-MEVBELS, LaDgatraAt 291,
3/12/11
7/-; driemaande wit 83 lb. 8/-. Ka.apstad.
Steggies reg vir plant ses- en driemaande 6/- per 1000. Borrle 7 I-.
RADIO
Gelewer
SERPENTINE.
K.l\1.B.
Tevredellheid
gewaarborg.
B. H.
LOUW EN LOUW, die Beroemde
Gerber, 0/Sn., P.K. Hoekw.ll, George.
24/8/TK Radlo-ingenieurs, Staoieweg, PAROW,
•erkoop en berstel Radio's en Elektrtese
WATTELPALE
EN
SPARRE. - roestelle. Oereglstreerde Elektrlsltelts·
Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 duim annemers. Foon 11·8436.
bokant dikte 2/· §tuk.
Gewone pale 6 voet lank, 4 ~ot 6
dulm bokant dlkte 9d. stuk.
SOUT
Spanpaaltjles 4 voet lank, 1 ¥.. tot 2 ¥..
dutm> bokant dikte £3 10/- per 1000
met bas.
SOUT vtr dadellke aflewertng In
Spes tale strlngstokke vir tabak 4 'h or 'oele aa.kke.
Brandwagte, om 'n
:> voet Iengtes .£2 15/- per 1000, mel eerllke beataan te maak vra ek u
ba.s.
rrlendellke ondersteuning deur van my
Gelewer Charlestownstasle. Beste! van: .out te beetel.
Speslale A1 80/-;
L.S. Bo)'8, Ama,Jnba, P.K. Charle>~town. $neeuwlt No. 1 70/·; Wit No. 2
Kontant met besteUing.
31/8/TK oJO/- per ton vrygelaal.
Soutwerke
tevredenbeld
gewaarborg.
Adrea:
s:..,dte.
Me"''.
Martie
Venter,
Poaak
GROENTESAAD
VARS GOEWERMENTSGESERTIFI- 'fo. X,, Arbeldaloon, Bloemfontein.
111/1/TK
SEEROE GROENTESAAD: Chantenay
Wortel 6/6;
Detroit Beet 6/6;
Ice
Cream Waatlemoen 8/6; Wonder en
TEE
Tom Watson Waatlemoen 7/6; Honey
Dew Spanspek 7/6; Little Gem, Langwltbos en Groen Hubbard Skorsle 8/-;
CEDERBERG-ROOIBOSTEE: OnderM'arvel Tama.tle 30/-; Beauty and Mar- steun u ele S.A. produk; sulwer eersteglobe 32/6 lb., 9/- '4 lb. posvry. Vol- graad spesiaal gekweek vir sy bcsonJedige pryslys gratis van KANOO dere geur en voordeligheld: Verpakker
SAA.DKWEKEBS, Posbus 107, Oudts- ,Teekonlng", Cllrusdal, K.P.
boorn.
13/7/T.K.
22/6/TK.

IS U

'N REPUBLIKEIN ?

•

DIE 0.8. u blad

Dan

IS

VUL ASSEBLIEF mER IN
Die Bestuurder,
Voorslag (Edms.) Bpk.,
Posbus 141l,

KAAPSTAD.
Waarde Heer,
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B.
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby
ingesluit vind u die bedrag van .................... ··..............

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

NAAM

: .........(N~-~~·Ad·;~-~~·Bi~kl~t~;~).....................

POSADRES: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. . •.. .. •••••.. ••• •
• • • • .. • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • •• • • .. • •• •• • • • • • • • • .. •• • • • • • • • •• • •• • •

Hatldtekeraing.

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/3 per halfjaar.
Voeg tJNebJjef ~omm'-'-'e bfl ~latteloacbe tjeka.

VERVOLGVERHAAL
(vervolg van bladsy 7, kolom 5)
tjies weggesteek. Toe het hy
ook maar gemaak dat hy van
oom Teuns af wegkom.
Die speurders het nou klaar
beraadslaag. 'n Paar het oom
Teuns ondcrvra terwyl van die
ander die huis deursoek. Of liewer, hulle het die huis omgekrap. Want hulle het net so
tekere gegaan soos die klomp
wat sy mammie se huis op borings gehad het.
Die tannic het nou gestaan
en toekyk en gehuil.
Oom
Tcuns kon nie by haar !rom nic,
maar hy het darem vir haar gese: .,Ou vrou, moenie aan hulle
wys dat jou hart seer is nie.
Ons is mos Afrikaners~"
Die tannic het haar trane afgedroog en nie meer gehuil nie.
En klein Ben wat ook maar
naby tranc was, hct besluit om
ook nie te huil nic en vir hulle
te wys dat hulle 'n Afrikanerkind nie kan seer maak nie.
Tog het hy maar baie sleg
gevoel, want oom Teuns was
goed vir hom en hy het hom
baic liefgehad. Hy het toe maar
gestaan en toekyk hoc die
speurders die goed rondsmyt;
en gewonder of hulle dan nie
manierc het nie. Hy het toe
maar besluit dit is omdat hullc
die Engelse se vuil werk vir
geld doen; want sy mammic
het hom vertel van die ou
Joiners in die Bocre-oorlog wat
ook vir die Engelse a! die vuilwerk gedoen het en nog baie
slegter was as die ou Kakies.
'n Paar dae later het die tannic vir hom vertel dat sy pappie ook gevang is. Klein Ben
is toe terug na sy mammie, sussie en boetie. Want sy mammie het nou sondcr sorg gesit.
En hy is tog sy pappie se groot
seun wat sy mammie moet oppas terwyl sy pappie weg is.
Sy pappie en oom Teuns en
nog 'n ander omie het lank in
die tronk gebly. Maar hulle hct
niks teen hullc gehad om te bewys dat hullc· enigiets gedoen
het nie. Die regering hct hulle
toe maar na die Interneringskamp gestuur. En daar moes
hulle vir 'n baie lang ruk bly,
nie omdat hulle iets verkeerd
gedocn het nie, maar net omdat
hulle Afrikaners is wat hulle
nie voor die Engelse oormag
wou buig soos die agtduisend
Israeliete hulle nie voor die
Baii.lse af,god wou buig nie.
Bennie se pappie het lank in
die kamp gebly. In die tussentyd het klein Ben se mammie
by ander mense in kamers gaan
woon. Want hulle was nou
baie arm en daar was niemand
wat kon sorg nic.
Terwyl hulle hier gewoon
het, is sy ander boetie gebore.
Hulle was nou vier kinders en
alma! maar baie klein. Maar
klein Ben het hon::J. grootman
gevoel, want hy is mos die oudste. Hy wou net allcs vir sy
mammie doen en was so spyt
omdat hy nog nie kon gaan
werk soos sy pappie gewerk het
nie.
Maar hy kon nou a! skryf en
in een van sy mammie se briewe aan sy pappie het hy ook
'n briefie ingesit en vir sy pappie Iaat we·et dat hy hom tog
nie moet bekommer, nie, want
hy sal na sy mammie kyk.
Tog was dit nie lekker om so
sonder 'n pappie by die huis
te wecs nie. Vera! nie as sy
mammie so aileen sit en daar
trane in haar oe kom nie. Dan
voel hy ook sommer of hy kan
huil. En hy moet tog nie voor
sy sussie en boeties grens nie.
Hy moet vir hulle mos 'n voorbee-Id wees hoe. 'n stormjaer se
kinders bulle gcdra.

Maar sy pappie het na 'n
lang ruk teruggekom. Ai, en
was dit nic 'n blyskap nie! Hy
en sy sussie en kleinboetie het
nou elke aand sy pappie in,gewag as hy in die straat van
die bushalte af kom. Want sy
pappie het nou nie meer nodig
gehad om te vlug nie en kon
gaan werk. En hulle het weer

in 'n eie huis gaan bly en sy
pappie het vir bulle weer geldjies gegee vir lekkergoed, en
hulle belowe dat vader Krismis hulle hierdie kersfees sommer clkeen 'n groot present sal
bring. Want hy het hulle mos
met die kcrsfces toe sy pappie
in die kamp was heeltemal oorgeslaan!

KAN W££FS£LS NOU
OOK FOTOGRAF££R
'n Nuwe metode om met X-strale af te neem, stel
geneeskundiges tans in staat om ook die sagter dele van
die menslike liggaam met hierdie hulpmiddel na te speur.
Tot dusver kon slegs die skelet-dele en organe wat lug bevat, soos die hart en Ionge, afgcncem word, terwyl ander organe, soos die spysverteringskanaal, slcgs met behulp van 'n
middel, soos barium, gefotografeer kon word omdat dit vir Xstrale ondeurdringbaar is.
Die nuwe metode is ontwikkel deur dr. Arne Frantzen, van
Upsala. Hierm~ kan sowel die
vel as die spire gefotografecr
word om omvang en vet-inhoud
te toon. Die suur-inhoud van
die vel kan dus vasgestel word
en trombose kan op 'n vee!
vroeer tydstip as voorheen gediagnoscer word.
Kwaadaardige gewasse kan
op hierdie wyse ook vroeer ont-

dck word as wat die geval sal
wecs as op die gevoel van die
doktcr se hand afgegaa:t moet
word.
Laasgenoemde metode
kon ook nooit 'n aanduiding
gee van die grootte en omvang van die gewas nie, wat
X-strale wei kan doen.

V.V.O. SIE:N
Nl£ KANS
VIR G£B£D

Britse Gebaar In
Dollarstryd

Sedert die stigting van die
Veren igde
Volke-organisasie
is daar van baie kante kritiek
uitgeoefen op die organisasie se
gebrek aan godsdienstige sin.
Talle briewe bet na die sekretariaat gestroom waarin versoek
is dat die verrigtings m et gebed
geopen moet word, maar die
saak is nog steeds OJ\tduik.
Toe daar onlangs 'n voorstel gekom bet dat daar in die nuwe
boofkwartier
in
Manhattan
voorsiening gemaak moot word
vir 'n kamer van gebed, is 'n
komitee aang-estel om daarop in
te gaan. Volgens ,Til\olE" bet
die komitee die vraagstuk omseil deur aan te beveel dat elke
jaa.;likse sitting geopen en gesluit word met 'n minuut stilte
wat elke afg.evaardigde na willekeur kan gebruik vir gebed, oorpeinsing of oorwegiug van die
vyfjaarplan. ,Die minuut-Iange
knik voor God- of vir die produksie in die koeeiJaer-fabriek
- is bereken om die minste
aanstoot aan die kleinste getal te gee.
,En sells dit bet nouliks die
paal gehaal. Uit 15 komiteelede bet net agt daarvoor gestem," aldus die blad.

PARTYSTRYD

Die Verenigde Party is besig
met 'n groot veldtog in kaapIand vir die werwing van Iede
en fondse. Die party st~l hom
ten doe! om minstens 100,000
nuwe lede te werf.
Die Engelse pers het verlcde
PLillMVEE
week berig dat die H.N.P. se
Die Beate Flnna om a PLUIMVEJ:,
fondsc uitgeput is volgens 'n
EBBS eo ander PRODUKTE _ .
rcndskrywe van die party aan
te etaor Is:
aile parlementslede met die verC. M. ELOFF EN KIE. soek dat kragte ingespan moet
word om die fondse weer aan
(J:dma.) Bpk.
IIORJ:VAWK ( ...... 7181) . . . . . . te vul.

'n Vraagstuk wat a! lank die
aandag besig gehou het, is die
afwesigheid van enige verandcring in die omvang van spiere
by veroudering en verswakking.
Die nuwc X-straal-metode verskaf grond vir die sienswyse
dat die verswakking toe te
skryf is aan die vervanging
van spiere deur vet. Hierdie
proses begin vroeg - in die
dertigerjare.

Die
samesprekings
tussen
Amerika, Erweland en Kanada
die afgelope dae in verband met
Engeland se betalingskrisis hct
'n sware opoffering vir die
twee Britse verteenwoordigers,
Ernest Bevin en sir Stafford
Cripps, meegebring. Van Amerikaanse kant is die afgelope
tyd sterk daarop aangcdring
dat Brittanje sy bereidwilligheid sal moet toon om opofferings te maak ten einde goedkoper bemarkingsware te !ewer
- betsy deur harder werk of
deur aanvaarding van laer lone.
Om darem die Amerikan.crs
enigsins in die oe tc kyk het
Cripps en Bevin kort voor die
konferensie aangekondig dat
hulle twee rook opgegee het.

Offisiere Van
Gebied B
Vergader
'n Gcbiedsvergadering van
aile kommandante en hoere
offisierc asook gekooptcerdc
Iede in Gebied C, word op
Woensdag 28 September, in die
sykamer van die stadsaal op
Cradock gchou. Behalwe algemene werksaamhede sal daar
ook besluit moet word oor die
samesluiting van Gebiede A en
B <Wes- en Oos-Kaapland).
Die vergadering sal bygewoon word deur die Voorligtingsoffisier, genl. W. R. Laubscher, asook die Gebiedsleier,
genl. P. J. Botha, en die Gebiedvrou, genie. mev. Michau.
In 'n mededeling het die Gebiedsleier daarop gewys dat
hierdie dec! swaar geteister
word deur 'n droogte en dat dit
dus 'n groot opoffering vir
offisiere sal wees om die vergadering by te woon, maar hy
hoop dat hulle teen die tyd a!
klaar geskeer sal he en tog
moeite sal doen om die vergadering by te woon.

DIE O.B., WOENSDAG, 14 SEPTEMBER 1949
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ONS VERVOLGVERHAAL

DIE AVONTURE VAN KLEIN BEN
DEUR H. S. VAN BLERK

001\1 SE SEUN!
HOOFSTUK VII
,Onthou nou mooi, Bennie?
Jy gaan bly nou by oom Teuns,
en as mcnsc jou nou vra wie
se seun jy Is, moet jy maar se
jy is oom Tcuns se seun."
,Coed, Pappic, ek sal so
maak."
,En by die skool ook moet jy
maar vir die ander kinders se
jy is oom Tcuns se scun."
,.Ek sal dit onthou Pappie."
.,En dan leer jy nou maar
fluks, hoor?"
,.:Ja, Pappie."
Bennie voel baie trots vanoggcnd. \Vant van vandag af
gaan by ook skool. Maar by
kan nie soos ander kindertjies
skoolgaan nie. Sy pappie is 'n
vlugtcling. En as hy skooltoe
gaan en se hy is sy pappie se
kind, sal hullc mos gou sy pappic se adres agterkom en hom
vang.
Nou het sy pappie en mammie besluit dat klein Ben by
oom Teuns sal gaan bly. Oom
Teuns en sy pappie het diesclfde van; en nou sal hy maar vir
alma! vertel dat hy oom Teuns
se seun is.
Hulle is met 'n motor op pad
na oom Teuns sc huis. Dit Is
nog betreklik vroeg, maar klein
Ben is -doodbang dat hy laat by
die skool sal kom. En by wil
tog nie graag laat kom nie.
Hulle gaan nou 'n klein steiltetjic uit. Net agtcr die bultjlc
begin 'n lang afdraandc tot amper by oom Teuns se huis.
Maar net voordat hullc oor die
bult is, gaan die motor "staan.
Bennie se pappic probeer die
enjin 'n paar keer aan die gan,g
sit, maar dit help niks. Klein
Ben blik na agtcr en sien 'n
motor aankom. Hy spring dadelik uit die kar.
,.Ek sal die kar stop," se hy
vir sy pappie. ,Biy Pappie
maar in die kar sit sodat hulle
Pappie nie sien nie". \Vant by
is bang die mense hcrken sy
pappie dalk. En sy pappie mag
nie gcslcn word nie.
Kordaat staan by in die middel van die pad en hou sy
handjic op. Die vreemde motor
kom tot slilstand. Beleefd vra
hy die man agter die stuurwiel
of hy hulle motor nie so klein
stootjie sal gee tot hy die afdraande vat nie. Die man willig in en klein Ben spring haastig voor by sy pappie in.
Die motor loop sommer vanself die afdraande en kom 'n
cndjie duskunt oom Teuns se
huis tot stilstand. Die verdcre
cndjie stap bulle. Klein Ben,
altyd so 'n endjie voor sy pappic, want hy is nou bale haastig om by die skool te kom.
Die volgende weke gaan hy
straf skool. Maar hy kry ook
swaar. Want alma! wil wcet
wio sy pappic is. Hy se dan
maar dat oom Teuns sy pappie
is. Maar dit wil bulle nie alma!
dadelik glo nie.
,Ek ken oom Teuns dan al
so lank en ek bet nooit 'n
scuntjie van jou oudcrdom daar
gesien nie?" sal party mcnse vir
hom se.
,.Ja, Omie, maar ek was altyd siek gewces; ek het nooit
buitekant gekom nic. Ek is
al sewe jaar en ek gaan nou
eers skool", eindig hy met sy
troefkaart om te bewys hoe

siek hy regtig was.
Hy is maar in die laagste
klas. Daar is andcr oudjics
wat klciner as hy is wat 'n klas
boer as hy is. Maar dit laat
hom nie sleg vocl nie. Hy dink
daaraan sy papplc is 'n stormjaer wat nic bang is om teen
die Engelse wat hullc land afgcncem het, tc baklei nie. En
hy dink ook daaraan dat by
grootmensgeheime het, sommcr
bale dingc weet waarvan bierdie ander kinders niks weet nie.
En dan kyk hy maar uit die
hoogte op hulle necr.
Eenkeer, nadat hy maar 'n
paar dae in die skool was, het
een oudjie vir hom gevra: ,\Vat
is jou naam ?"
.,Ek is Ben Brink," het klein
Ben geantwoord.
,.Kan jy al jou naam skryf?"
.,Nee, nog nic."
,.0, sics, jy kan nog nie eers
jou naam skryf nie!" het die
ventjie minagtend gese..
En toe het klein Ben hom
gruwelik
vererg:
,.Jy
kan
miskien jou ou naam skryf,
maar kan jy a! 'n gewccr laai,
of het jy a! gesien hoe hulle 'n
born maak? Jy het nog nie
eers gev!ug nie, pe! Maar dit
is omdat jou pappie 'n ou hanskakie is wat die Engelse se vuil
werk doen." Ai, klein Ben was
wocdend.
Maar die middag toe hy by
die huis kom, bet hy baie groot
geskrik.
Klein Ben bet nooit tyd gchad
vir 'n polisieman nie. Outa
Ramkat het hom te vee! vertcl
van hulle manier om 'n mens
met die piek-mie-up te vang en
in die stokkie3 te gooi. Daarom
was hy maar baie lugtig vir
hull e.
En noudat hulle die speurders
help om sy pappie te vang, het
hy nog minder tyd vir hulle.
Want hulle werk mos vir die ou
oom Jannie wat eenkcer 'n
Boeregeneraal was, maar nou
die Boere, soos sy pappie, vang
omdat hul!e teen dlese-lfde
Engelse baklei, teen wie oom
Jannie in die Boereoorlog baklei het toe dte Engelse so baie
vrouens en kindertjies in die
kampe vermoor het. Sy mammie het hom alles daarvan vcrtel.
En nou, vanmiddag, nadat by
die rusie met die klein hanskakic ,gchad hct, moet hy hom
teen cen vasloop. En dit nogal
in oom Teuns sc huis. Toe hy,
lckkcr hongcr by die voordeur
instap, en net dink aan die lekker kos wat die goeie tannic
vir hom gaan voorsit, was die
sitkamcr maar baie donker. Hy
kon nic dadelik die mense wat
daar sit, herken nie. Maar toe
hy reeds in die middel van die
vlocr is, steck by vas en is so
vcrskrik dat hy nie eers die
mense groct nie.
\Vant reg
voor hom in een van die leunstocle sit 'n yslike groot polisieman.
Oom Teuns sit ook daar; en
tcrwyl klein Ben verskrik staan
en nic wect wat om te docn
nie, wys oom Teuns met sy
vinger na hom en se: ,Dit is
by."
AI, toe dog klein Ben dit is
nou klaar met hom! Dadelik
dink hy die klein hanskakie het
hom gaan weggee omdat hy so
baie van geweers en bommc
weet.
Die groot polisieman staan op

en kom na li:lcin Ben: ,Knapic,
ek is bly om jou te ontmoct,"
se hy.
,Oom Tcuns is my pappic,"
verduidelik klcjn Ben gou, en
by neem hom voor bulle kan
maak net wat hullc wil, maar
by sal nic vir hullc se wic sy
pappie is nie.
.,Ek ken jou pappic", se die
polisieman. ,Jou pappic en ck
is baie groot vricndc. En ek
kan sommcr sicn jy is so uitgeknip jou pa sc scun."
,Nee, Omic," hou Bennie vol,
,ek is oom Tcuns sc seun."
Bennie kyk oom Teuns smckcnd aan.
Hockom se oom
Teuns tog nlc ook dit is so nie?
Die polisic-oom hou nog
steeds klein Ben se hand vas .
En die oudjic kyk nou op na
die groot. man. Nou kyk hy af
na ldcin Ben. Sy oe is baic
vri<-ndclik.
,.Vra maar vir oom Teuns,"
se klein Ben smckcnd.
.,Wil jy my ~e hierdic knaap
kon sulke dinge aanvang?" vra
die polisicman-oom aan oom
Tcuns.
En oom Teuns vertel aan hom
niles wat klein Ben gedoen het.
Die polisicman-oom lag lekker
daaroor, klop klein Ben op sy
skoucr met sy tamaai hand en
se: .,Hou vol op die manier, my
grootman. As ons ou volkie
nog sulkc kinders kan voortbring, sal ons nog die Engclsc
dif! sec in jaag."
Dit kon klein Ben maar nic
vcrstaan nie. 'n Polisicman!
en hy praat soos 'n stormjacr!
Later toe by sy ontsteltenis
by oom Teuns gaan kla hct oor
die groot polisieman-oom sc
snaakse gedrag, bet oom Teuns
aan hom gese: .,Bennie, hy is
ook 'n stormjacr."
.,Maar hy is dan 'n polisicman, Oom!" het klein Ben verontwaardig uitgcrocp.
.,Ja, Bennie, maar daar is
polisiemanne ook wat bale
goeie Afrikaners is, en die saak
van ons Volk dien. Alma! is nic
so sleg soos die troppio brandsick speurders wat hullc medeAfrikaners vang nic. Daar is
goeies en hierdic oom wat hier
was, is cen van die bcstcs onder
bulle", se oom Tcuns.
Dit hct klein Bennie se hart
goed gedocn om dit te wect,
want hullc uniforms was nog
altyd vir hom mooi.
Hy het nou so fluks gelcer
dat die ondcrwyscrcs cc-ndag vir
hom gese het dat hy in 'n boer
klas geplaas sal word as hy so
aanhou. Dit hct hom baic bly
gemaak, want hy is 'n stormjaer sc scun; en 'n stormjacr
se scun moct in alles uitblink
en vir ander kinders 'n voorbeeld wecs. Hy hct harder gelecr en wanneer oom Teuns
hom nawckc na sy oucrs toe
nccm, kon hy maar nic genoeg
praat van allcs wat hy leer nie.
In die tusscntyd moes sy pappic maar kE'er op kc{!r weer
padgce van die plek waar hullc
woon. Die speurders hot nog
maar steeds ~a hom gesoek.
En partykcer as oom Teuns
hom na sy pappie-hulle neem,
ry hulle glad 'n ander rigting
as die vorige keer. As hy dan
se: ,.:Maar Omie, ons ry nou
vcrlwcrd," se oom Tcuns net:
,Nee, B~nnic, jou pappie is nou
die vlicgende Boer, en hy hct
weer getrek."
(vervolg in kolom 5)
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Posbus 1411. 1 prcttig en sien uit na hul skoolKaapstad. kermis.
14 Sept. 1949
Van Posbus 106 Upington is
dit weer LENIE DE KLERK
Beste Maats,
wat skryf sy is bang sy word
Jammer dat ons julie 'n hele Jastig. Skryf sovecl as wat julie
vecrlien dac mocs laat wag het wil - ons gee nie om nie. Ons
vir die Briewc-kolom. Hierdie verwelkom dit. Lenie se sy
week is daar cgter byna genoeg gaan haar Boerejeug kenteken
raam en oorkant haar bed opom op te maak.
COENIE
THERON
van hang. As sy soggens wakker
KOFFIEFONTEIN is bale bly word kyk sy cerate daarin vasdat daar nog 'n jeugbcwcging wat 'n oulike begin vir 'n dag
~oos die Boerejeug is, want se is dit nic.
Persone wat belangstel in
hy, dit leer hom om koers te
hou. Hulle skool hou een van sei!ls vera! Suid-Afrikaanse wat
die dae weer 'n basaar en die datccr voor die stigting van die
klomp is al erg nuuskierig om Unlc, kan gerus aan haar skryf.
te weet watter klas die beste Sy stcl baie belang daarin.
Boerejeug-groete,
gaan vaar. (Coenie is een van
BOEREJEUG-RED.
ons gereeldste skrywers en is
seker die jongste. Baie dankie
vir die mooi briefie Cocnlc, ons
hoop dat julie basaar sommcr
baie suksesvol sal afloop Red.>
SARAH KLEYN van HOMTIN!, oor GEORGE, is ecn van
die ongelukkigcs wat graag by
die end van die jaar na die
monumentsfees sou wou gaan,
Die volgende maats verjaar
maar wat ongclukkig nic kan
gedurende aanstaandc week.
nie. Sy sicn baie uit na aan- Ons wens bulle van harte ge:;taande jaar wannecr sy na die
luk.
Hoerskool gaan. Bale dankic
vir
die
vormpic
wat
jy
SEPTEl\IBER
gestuur hct Sarah. <Die moo! 16 Fransina Aggenbach, Kakakenteken ~al binnclcort aan jou
mas.
gepos word. As gcvolg van al
Thys Lotter, Franschhoek.
die rcelings wat getrcf moet
18 Gerhardus van der Westword voor die end van die jaar,
huizen, Kakamas.
sal ons cgtcr 'n bietjie moet
Llewellyn Bohlmann, Paarl.
wag voordat ons ook die ander
K. Wolmarans, Oudtshoorn.
uitstuur. - Red.)
Magrietha Olivier, OudtsVELDKNTE. BOTHMA van
hoorn.
OUDTSHOORN, se dankie vir
Frankfort,
19 Jacoba Rocts,
die kcntekcn en die mooi boeko.v.s.
prys wat sy vir die Opstcl-wed·
Hester le Roux,
Stellenstryd gcwcn hct. Sy hct ook 'n
bosch.
paar prcnt-grappies ingcstuur
Ingrid Snock, Paarl.
waarvan ons later gebruik sal
Willem Stcyn, Paarl.
maak. - Red.>
Malherbe, FranschHA~NIE FERREIRA van 20 Heinie
hoek.
0 P K 0 M S T, P.K. TWEE- 21 Norman Vorster, Loxton.
RIVIERE is soos die drie hierPetronella Jooste, Loxton.
bo spyt dat sy so lank gewag
Bertie Kockemoer, La Mothct om tc skryf. Hulle is egt~r
te, K.P.
so bcdrywig by die skool dat
Johannes Nel, Oudtshoorn.
sy nle anders kon nie. Een van 22 Hugo van Aardc, Malmesdie dac is hulle 8 Augustus-fees
bury.
em dnarna is dit maar kort
A. Harmse, Oudtshoorn.
voordat hulle begin eksamen
skryf.
Van Kanon-eiland is daar
(vcrvolg van kolom 3)
twC'c briewe. Veldknt. P. VAN
RHYN stuur 'n paar name vir
Somtyds as hy graag huistoe
die Vcrjaardag-ketting. Noorde· wil gaan, se om Teuns, nee, by
wind vertel ook van die pannc- kan nic gaan nie. En dan verkoek-aand wat hulle wil hou. staan hy sommer. Die speur<Laat ons asseblief 'n mooi lanr; dcrs was weer agter sy pappie
bcrig kry van die funksic, aan en hy moes vlug.
hoor.-Rcd.)
Maar ook oom Teuns het nou
AII.'NA COETZEE skryf dat versigtig begin handel. Dit bet
die Boerejeug se kanonne daer gclyk of by ook nou Jugtig bereeds drcun. Hulle het onlangs gin word het vir die speurders.
'n goedgcs!aagdc vergaderin:; En die ooms wat vir 'n lang
gehou. Heelwat nuwe !cdc is tyd by oom Teuns gewoon het
by hierdie geleentheid inge- en van wie klein Ben geweet
skrywe. Twee van Upington se het dat bulle vlugteling-ooms is,
Boerejeug-Iede was ook lccn- bet nou een na die ander spoorwoordig. Hulle sicn bale uit na laos verdwyn.
En een na.g is Bennie deur 'n
die September-vakansic wanncer
verskriklike Iawaai wakker gehulle 'n laertrek sal hou.
Lesers wat aan die cindc van maak. En toe hy sy oe uitvryf,
die jaar na die Inwyding van is daar Jig in sy kamer en staan
die Monument gaan sal die daar twee mans. Maar toe hy
brief van Veldkornet P. v. d sy oe knip en weer kyk, herken
\Vesthuizen
van
Pretoria hy die een as die slaperigc ou
interessant vind. \Vcrk vordcr speurder wat ook sy papplc
glo baie vinnig by die Monu- wou vang.
Hy he~ bang geword en dadement self en 'n mens kan die
stof sien trek by die Amfi- Ilk opgeS'flring en by hulle verIn die ectkamcr
teater. Helfte van die graniet- bygeskuur.
waens is al op hul plckke het hy oom Teuns, omring van
Pretoria sc Bocrcscuns is baie 'n stuk of ses speurdcrs gckrJ.
bly om te hoor dat ons terrein Die tannic en die kinders bet
gekry hct. Hullc sou buitendien in die kombuis gcstaan en die
daar gaan Iacrtrck het - al waF tannic bet gehuil want hulle
dit in die pad. Veldkornet v. d. wou nie toelaat dat oom Teuns
Westhuizcn vcrtel van hul kon- naby haar kom nle.
Klein Ben het hom egter nie
scrt en fondsdag wat gchou
gaan word. Met O.B.-dag moet aan hulle gesteur nie en na oom
Hy het sy
hullc die vlaghysing waarneem Teuns gegaan.
en daar word reeds hard ge- handjie in oom Tcuns se groot
ocfcn op Klipkoppies. Met die hand gel(! want oom Tcuns was
K.G. se vcrjaardag gaan hul altyd baic gocd vir hom. Toe
na sy plaas. Hy se hul sien oom Teuns sy hand in sync
al uit na die nuwc Vuurslag voel, hct oom Teuns ecrs na die
en bcdank ons vir die Boere- speurdcrs wat met mekaar gestaan en gescls het, gekyk; en
jeug k!'!ntckcn.
Nog 'n brief van Pretoria kom toe vir hom gefluister terwyl hy
van LOUISA v. d. WEST- iets in sy handjie stop: ,Vat en
HUIZEN. Sy vcrtcl hoe sy die stcck wcg."
Bennie het die pak papiere
uitstappie waarvan 'n berig
e>ldcrs verskyn geniet het. Sy dadclik gevat en onder sy kleervind die skoollewe ook bale (vcrvolg op bladsy 6, kolom 3)
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VERSKILLENDE RESEPPE
VIR HASSE-HARMONIE•• IN
UNIE EN RHODESIE
Volgens berig in die Engclse pers het verskeie Afrikaanssprekende
Suid-Rhodesiert~ vt>rlede week op die kongres van die Liherale Party gepl eit
dat Engels die enigt~te amptelike taal in die gebied moet wces. Die begin·

sel is dan ook eenparig deur die kongres aanvaar, word daaraan toegevoeg.
Die Ieier van die party, mnr. J. L. Smit, h et verklaar dat die party
se beleid is dat Engels die enigt~te amptelike taal moet wees in die Britse
kolonie:
,Ek is geen verraaler van die
ras van my vadcrs wanncer ek
hierdie beginscl ondersteun nie,
maar ons moet harmonic he
tussen die twee Eur opese rasse
indien ons 'n groter Rhodesie
wil opbou. Die aanvaarding
van hierdie bcginscl sal dit uitbroei van rasschaat voorkom en
sal enigc spoor van vrees aan
die kant van Engclssprekende
Rhodesiilrs vcrwyder. Dit sal
meebring dat die twee scksies
nie mekaar met agterdog sal
bejeen nic en dat Engelssprckendes groter agting vir ons
taal en tradisies sal M. Dit
betcken nie dat ons Afrikaans
nie in ons eie huise mag praat
of dat die huidige geriewc vir
die ondcrwys van Afrikaans in
die skolc afgeskaf moet word
nie."
TEESSTELLING
'n Polltieke party is natuurlik nie die aangewese organisasie van wie 'n mens sterk beginselleiding verwag nie.
Soos
wild graag wind-op wei, so Is
'n party geneig om in die rigting van die grootste aantal
stemme te beweeg. l\laar die
bt>ginsel wat deur die party
nt>ergela is, staan in trertende
teenstelling met ' n Engelse organl!m!!ie in die Un ie, waar die
Engelssprekendes bulle, op 'n
klein persentasie na, in die-

selfde poslsie bevind as die
Afrilumer!l in Rhodesie. Hicrdie organisasie is die Sons of
England van \vie heelwat in die
afgelopc week verneem is. In
'n vcrklaring wat deur die
leicrs van die S.O.E. uitgereik
is, kom die volgende voor:
BEHOORLIKE ERKE~NL~O
,Die organisasie se konstitu'lie eis die behoorlike erkenning van die Engel'IE'
taal. • • • Hy beset dat die
toekoms van Suidclike Afrika
afhang van die erkenning van
die regte en VOQrrt'gte van
nile seksies, en tlat dit slE'gl'
deur sterk, deurdagte leier!lkap en die hulp ,·nn elkE'
Engelsman bereik knn word"
Verdcr is verklaar dat die
organisasie hom nog steeds
beywer het vir ,rus en vrede en
eenlteid tussen alle burgE'rs.''
Die teenstelling tussen die
Rhodcsicse partybclcid en die
van die Sons of England is in
die ooglopend.
Albei begeer
.,rus en vrcde" ot ,Harmonie,"
maar terwyl die Afrikrumse
leiers Yan <lie party in Rhodesie
mecn om hierdie vreedsaamheid te bereik deur afstanddoening van hul taalrt"gte, sien
<lie ,Sons" dit In die ,behoorlike erkenning van die Engelse
taal" en in ,!ltcrk Ieiding" van
die kant van die E ngelse en
van elke Engelsman.

CALE.DON SE. FUNKS/E.
(vervolg van bladsy 1, kolom 3)
dat ons ook die volharding en
die geloof bet om voort te stry
vlr dieselfde vryheid ~an ons
volk.

Hoofgenl. De Vos
Die h oeksteenlegging van die
Voortrekkermonument, 10 jaar
gelede, was 'n ware volksfees,
bet h oofgenl. J. de Vos gese toe
by in die aand 'n openbare vergadering toege!llpreek bet. Omdat dit nie 'n kleurlose staatsfunksie was nie en ook nie 'n
seksionele fees van 'n party
was nie, maar 'n ware volksfees, daarom was dit besielend
en bet dit 'n nasionale gevoel
laat oplewe. E n uit die geweldige volksgevoel wat daardie
fees wakker gemaak h et, is die
Ossewabrandwag gebore.
En
uit die O.B. bet gek om nuwe
gedagtes en 'n nuwe Ieier.
Die O.B. het 'n groep manne
en vrouc uitgestoot wat intens
belangstel In die politick - nie
in die partypolitiek nie, maar
wei in die volkspolitiek. Hul
idees bchels die noodsaaklikheid van stcrk regering wat gerugsteen word deur deskundigcs. Vandaar dat die O.B.staat in vooruitsig stel 'n sametrekking van deskundige nasionalc kragte geskaar rondom
die president. Of andersom 'n
president met uitvoerendc gesag
wat bygestaan word deur dcskundiges uit al die bcroepe.
DIKTATUUR
In teenstelling met hierdie
idees het Suid-Afrika vandag
'n partystelsel, wat 'n parlement
veronderstel wat aileen beheer

kan word deur 'n sterk partymasjien. Want die Eerstc Minister is afhanklik om te kan
regcer van die voortdurcndc
steun van al die verkose lede
van sy party en om hierdic
voortdurcnde stcun te verscker
en om tc verhoed dat hy en sy
regering na bcncde stort word
'n partydiktatuur vereis wat
allc tecnstand vernietig. Vandaar dat ons kry die diktatuur
van die llnrtykant{)()r, van die
partyleier, van die partykoukus,
en van die partysweep. En dit
is bierdie fatale en noodlottlgt'
partydiktuur - die enigste diktatuur wnt Suid-Afrika nog geken bet - wat die O.B. wil
breek, bet genl. De Vos gese.
As ons die partydiktatuur
kan breelc, kan ons die brein,
redeneervermoee en verstantl
van die beste kragte van ons
,·olk gebruik vir die oplossing van ons probleme.
Deur die jare van stryd, het
gcnl. de Vos ges~. hct die !cdc
van die O.B. sekcre politieke
insigte opgebou - en bulle is
reg. Andersdenkcndc Afrikaners gaan 'n wredc ontnugtering tegemoct. Die O.B. moet
hom voorberei om vir hierdie
teleurgesteldes 'n ''eilige bawe
te ~·ees. Laat ons wakker wees
en ons organisasie in orde
wees, 'ir hierdic taak wat
voorle.
Genl. \V. R. Laubscher bet ten
slotte sowel die gashcer en
-vrou bedank vir hul opoffering
en vriendclikheld en die sprekers vir hul oorkoms en inspircrende woordc. Hy het, as
generaal van die afdcling, die
kommando gelukgcwcns met
die pragtige prestasie wat bulle
behaal het.

LIE\VER 'N ,,SON?"
As hierdie geluid in Rhodesie
nle van 'n politiekc party gekom hct nie, en dit die amptelikc hooding van die Afrikaners
in daardie gebicd moos vertolk
het, sou mens byna jou hoop op
die Sons of England kon vestig
vir die bevordcring van Afrikaans aldaar! Daar kon dan
sclfs 'n Afrikaanse losic van die
Sons of England gestig word,
want hierdic organisasie ,besef
dat die toekoms van Suidelike
Afrika - dus ook Rhodesie afhang van die erkenning van
die regte en voorrcgte van a1le
seksies." Miskien sal dit Afrikaners dalk nog bcter te pas
kom indien bulle Jede van die
Sons of England na die parlemcnt stuur in plans van lede
van die Libcrale Party!

Wil Afrikaans
Grondwetlik Uit
Rhodesie Weer
Net soos die Liberate (opposlsie-) Party van Sold·
Rhodesie betook die Verenigde Party, wat die bewind voer,
,·erlede week op sy kongres die kwessie van amptelike tale
\ir Rhodesi~ bespreek, en merkwaardig genoeg, bier was
dit Engelssprekende leiers wat wou keer dat voorsienlng
in die grondwet gemaak word , ·ir Engels as enigste amptelike taal van die gebied.
'n Voorstcl voor die kongres
het gevra dat in die grondwct
vasgelll moct word dat net
Engels die amptelike taal sal
wees. Blykbaar bestaan daar
weens die snelle aanwas van die
Afrikaansc
gemeenskap
in
Rhodesic 'n vrces by sekerc
Engclsc oor die toekomstigc
pick van Afrikaans, sodat hullc bctyds maatreels wil tref om
die
hccrscnde
pos1s1e van
Engels vir die toekoms te vcrseker.
Teen hierdic voorstel hct die
1nini.ster van binnclandse sal{C,
mnr. T. \V. Beadle, met die on-

MONUMENT ;MAG GE~N • • •

(vcrvolg van bladsy 1, kolom ~)
trekkcrmonument. Op 16 Descmber sal ons pure Afrikaner
wees, met baard en Voortrckkerdrag kompleet. Rooi wange
en rooi naels sal skuins aangekyk word, maar dan is ons
BAROMETER
volksboete weer betaal en ons
Of moet die ltouding van die le dit af en le dit weg, by die
Liberate Pnrty-leiers juis toe- Monument tot 'n volgende keer.
geskryf word nan die felt dat
die gt>es van die Sons of EngTOETANKAl\IEN
land onbt>teuelde heerskappy
voer in die deel van ,Suidelikt"
Hicrdic tweede groep hoort
Afrika" wat benoorde die Lim- cintlik maar by die eerste.
popo It\? Klaarblyklik.
Afrika bet al meer voorbeelde
As die gevoeligbeid van 'n opgelcwer van kosbaarhede wat
politiekc party vir die geeste- saam met die lyk In 'n praallikc klimaat van sy omgewing graf weggele word. Dink maar
as barometer kan dien, dan nan Toetankamen en sy mense.
registr<-er die besluit van die Daar was dit bcdoel vir toeLiberale Party baie Jecsbaar: komstige gebruik van die oor,Sons of England vir die hui- lcdene. Hier word dit we&,gesit
(ligc etmaal" - ongeag of die vir toekomstigc gcbruik van
Son'! of England as organisasic . . . .wie? As 'n volk ter wille
dit nou juis ooit nodig gevind van sy gerief of tydelike wins
het om sy waaksarunheid tot sy dier'baarste ideale in die
h iertlie Britse kolonle uit te koelkas kan plnas, is daardie
brei.
,·olk al baie naby die mummiestadium.
Ook loop daardie
weggelegde skatte gevaar om
gesteel te word!
Die O.B. en die Boerejeug sal
nie saam met hierdie groep optrek nie.
Gelukkig is daar 'n derde
reisgcsclskap na die Monument.
Dis bulle wat hulde gaan beParlementslede van die Suid- wys, a! te seker en van harte.
Amerikaanse republiek Colom- Hulle gaan nie begrafnis hou
bia hct verledc week die pad nie en bulle gaan geen deposito
van die parlemcnt~re stelsel maak van hul ideale en Afrikavan partystryd voluit bewandel nerskap nic. Nee, vir bulle is
toe een lid doodgeskiet en 'n dit geen afsluiting van ' n periode nie, maar wei 'n nuwe begin.
ander gewond Is.
Die parlementnrisme is ge- Bulle gaan om inspirasie te
grond op die beginsel van bur- ont\·an~t, om te luister n a die
geroorlog, maar in Engeland, onsterfiike taal wat daardie
gaan
waar die stel'lel ontstaan bet, Voortreldcermonument
word dit n!! 'n spel beskou verkondig. Bulle gaan om by
waarin 'n hoe mate van goeie vernuwi ng oortuig t~ rank van
die suiwerheid van bul ideate,
<~portmangee!! gehandhaaf moet
word, soos in die bokskryt of getoets nan die van die '\'oordie tennisbaan. Niks groter as tr<-kkers; om uit die volksverwoorde mag in die toernooi ge- lede al wat goed en edel Is te
bruik word nie. In Colombia ltanl en daarop bul toekoms te
is die bloed egter warmer en bou. Hulle wil ryker en voller
toe die woordestryd verlede <laarvandaan wegkom n'l wat
week 'n hoogt<'punt bereik, bet bulle dnarheen gegaan het.
'n lid van die Konserwatiewe
Party sy rewolwer uitgepluk en
BESIELING :s'ODIG
'n woordvo<-rder van die Libt>rale Party <loodgeskiet. OnIn hierdie geselskap wil O.B.
middellik bet die ander afge- en Bocrejeug graag vcrkcer.
vaardigd<'s hul rewolwers uit- Want ons het inspirasie en begetrek en orde kon eers berst<'l sicling nodig in die tyd waarin
word nadat ongeveer honderd ons !ewe. Ten spytc van die
skote oor en weer gevuur is.
feit dat die Gealliccrdes die
Of die Sp<'aker ook met bt>- oorlog gewen het en die H.N.P.
hulp ,·an 'n rewolwer die orde die verkicsing, !ewe ons vandag
herstel bet, is nie ,·ermeld nie. in 'n vreesbevange wGrcld en in
'n vrcesbevangc Suid-Afrika.
1 ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro Daar is vrces vir die atoomEcclesla-Drukkcry Beperk, Slellenboech. vir die elenaars en ultgew~ra: bom, vrces vir die kommunisVOORSLAO (Edma.) Beperk, Groote mc, vrees vir ons gckleurde beKerkp:tbou
703,
Poabua
Ull,
volkingsdecl, vrees vir 'n RepuKerll.pleln, Ka&peta4.

Parlementslede
Gebruik Koeels
i.p.v. Woorde

derstcuning van die Eerste Minister hom verset. Hy het ges6
dat so 'n verandering van die
grondwet die posisie van Engels
gecnsins sal versterk nic. Dit
sal 'n belcdiging wces tcenoor
,'n groot en waardige bcvolkingsdeel." Hy bet beklemtoon
dat daar nog nooit enige vertoe tot die regering gerig was
om enige ander taal in die kolonie erken te kry nle.
Ondanks bierdie verset Is die
voorstel aangeneem, en sal die
regering verplig wees om ultvocring te gee nan sy partyl,ongres-besluit.

blick, vrees vir die C.N.O., en
waarlik ook nog vrees vir die
O.B. Vrces vir die goeie en
vrees vir die kwade. En vrees
was nog nooit die regte en betroubare dryfveer nie, bebalwe
as dit is 'n vrees vir God want
dan is dit heeltemal lets anders.
OEEN VREES
Die O.B. mag in die uitvoering van sy plig en die nastrewing van sy !deale geen vrees
ken nie. Met 'n goeie gewete
kan hy sy vcrlcde betrag en
met vcrtrouc sy toekoms tcgcmoet gaan. \Vant by is deurdring van 'n roepingsbesef en
daarom vir hom geen mensverering, maar ook geen mens\·erguising. In sy !ewe gaan voorop: ,My God" en dan volg: ,My
Volk, My Land". As ons aan
hicrdie Jcuse getrou bly, sal ons
nooit gevaar loop om die regtc
perspckticf to verloor nic, maar
te ntidde van 'n omgekraptc
wereld kocrs hou op die Pad
van Suid-Afrika. Op daardle
pad is die Voortrekkermonument vir ons 'n baken.

Tito-Stryd
Genoodsaak
Herindel ing
Van Fasciste
Tydens en kort na die oorlog
is elkc persoon ot groep wat
nie honderd perscnt pro-oorlog
en pro-parlementarismc was
nic, die etiket van ,fascis" om
die nek gehang. Politici en die
pers in die Westcrsc Iande bet
ewe flink aan hierdlc doodverwing meegedoen sodat bale
vaderlandsliewendc mense as
,fasciste" afgeskryf is van die
volksboeke.
Hierdic metode
was 'n klakkclose naprating
van Moskou, en as in aanmerking genccm word tot watter
lengte die Kommunismc hierdie
term kan rek, sal dit wei die
Westerse Iande betaam om 'n
herindeling van hul vooroordele te maak.
Die jongste
,fascis" op die Moskouse lys is
veldm. Tito, kommnistiese diktator van Joego-Siawie!
Omdat hy kommunisme op sy
eie manicr in sy land wil toepas, is hy In die oe van Moskou
nou 'n fascis. In 'n oproep aan
die vyfde kolonne in JoegoSlawie het Radio Moskou verlede week ges~ dat ondergrondse magte nou sterk genoeg is
om die ,fascistiese bewind" van
maarskalk Tito te beeindig.
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