Gerectatreer aan dle Roofposkantoor as 'n Nuusblad.

RAPPORTRE.IS
BE.GIN

Jr~.8

Kaapstad, Woensdag, 12 Oktober 1949

PrysSd.

SY BET ONS NA
ONAFBANKLIKBEID
VOORGEGAAN

Die eente rapportryers na d ie
Voor trekkermon umen t bet hlerdie week vertrek uit Hartenbos,
boofkwartier van die A.T.K.V.
,Geen pen kan ooit beskryf
waar die Ossewaens in 19S8 ook wat die beldlnne van ons volk
bul reis begin bet. In Suidwes- deurstaan h et sedert die len te
Afrika bet die rapportryers reeds van 1900 nie. Op vlug voor
verlede week in die pad geval.
die vyand na die bosse en
D ie vertrek in K aap!!tad vind ber ge . . • en toe na maande
op 25 Oktober plaas by watter
van vergeefse rondvlug eindelik
geleentheld 'n groot perdek ommando In optog deur die strate deur die vyan d in revangenisk ampe gestop, waar bulle self
No.47 sal gaan.

DIE YOLK H·ERDENK SY
VRYHEl DSTRYD
Die Vryheidstrewe vleg soos 'n goue draad denr die geskiedenis van die Afrikanervolk.
Hierdie strewe het die haanbrekendc Trckboer van die agtiende eeu wat getrek b et agter weivelde aan omgebou tot die volksbewustc Voortrekker van die n egentiende eeu wat getrek b et agter
die Republiek aan. Dit het die boeregemeenskap omgebo u tot die Boerevolk en dit h et ein delik
aile buisgesinne wal die Afrikaanse taal I>raat, saamgetrek in die Afrikan ervol k.
Hierdie strewe bet sy cerste staatkundige nf'erslae gevind in die klein republikies van
Swellendam en Graaff-Reinet.
Hierdie strewe het die Groot Trek verruim tot 'n Volkstrek wat uitgem ond h et in die vrye
Af~;"ikaner-Repuhlieke benoorde die Oranjerivier.
Die Vrybeidstrewe was vcrantwoordE-lik vir die eeuelange bo t sing tussen Boer en Brit in SuidAfrika. Eersgenoemde bet die inheemsc vryheid verd edig teen d ie uith eemse verknegting waaraan
l aasgenoemde hom wou ondet·werp.
Die Vryheidstryd en die reeks hclde wat die stryd opgel ewer het, verteenwoordig die t rotse
t rad isie van die Afrikanervolk.
Die vol hardende en mE-edoenlose stryd tot verknegting van die Afrikan ervolk verteenwoordig die aggressiewe Britse tradisie in Suid-Afrika.

Belange Van
Oudvervolgdes
Bespreek
By die onlangse kongres van
die Bond van oud-geinternoordes en politieke gevangenes in
Pretoria is belangrike sake afgehandel en etlike besluite om
vir die belange van die manne
en hul families te waak, geneem.
Ook is nuwe ampsdraers vir die ophande synde
jaar gekies en, hoewel hy weens
ander verpligtinge tot sy spyt
nie die kongres kon bywoon rue,
is dr. Van Rensburg eenparigllk as Erepresldent van die
Bond herkies.
'n Dinee die aand is deur sowat 250 lede en gaste bygewoon en het aangenaam verloop.

Vyftig jaar gelede, op 11
Oktober 1899, bet die Brit
die grootste v.ryheidstryd in
Suid-Afrika ontketeo.
Die
stryd bet ontwikkel tot die
heldhaftigste en taaiste poging tot ontworsteling aan
die knegskap wat die agressiewe Brit erens in die wereld
ervaar bet.
Die stryd het in 'n noodgedwonge kompromis doodgeloop. Die Britse vlag sal
oor heel Suid-Afrika wapper
- maar die republieke moet
binne afsienbare tyd selfbestuur kry.
Die heroisme van die stryd
het die Afrikaners van die
Kaap tot aan die Limpopo
en van die Limpopo tot aan
die waters van die Nyl saamgesnoer tot 'n bewuste volk
soos nooit tevore nie. En
voortaan sou hierdie worstE'•stryd die vernaamste br1 l
van inspirasie wees waaruit

EIE \VAPEN
Afrikaners sou put om onIn die Wonderjaar 1938 toe
verpoosd voort te veg vir
dle Volk homself opnuut gevryheid.
vind bet, bet by ook sy eie
politieke
wapen gevind - die
TWEEKEER
republikelnse Volk!tbeweging.
En sedertdien ,·onn dle <hseSedert hierdie stryd bet die wabrandwag die speerpunt
Afrikanervolk tweekeer die van dle Vryheidstr yd in SuidVeroweraar met die vuis by- Afrika.
gedam - tydens die Eerste
Laat elke Afrikaner op 11
Wereldoorlog met gewere en Oktober 1949 - en daarna tydens die Tweede Wereld- innig dankbaar wees vir die
oorlog sender gewere. En tradisie van Vryheid wat ons
elke keer is die hou van in- erfenis is. Laat ons dankspirasie vir die voortsetting bare hulde bring aan die
van die Vryheidstryd opnuut voorgeslagte wat die vryheid
gevul met heldemoed en of- liefgehad bet en nie geaarsel
ferdade.
bet om daarvoor te veg nie.
Die gedrae stryd vir VryLaat ons opnuut getuig dat
heid is gedurende die vervloe ons ook die Vryheid liefhet
vyftig jaar op die polltleke en laat ons gewillig wees om
terrein gevoer met dle uit- daarvoo· te veg.
heemse Britse wa pen - dle
Laat .!'1 staan vir 'n Repolltieke party.
publiek!

Vir elke burger wat op die slagveld van die
Tweede Vryheidsoorlog gesneuwel hct, het daar vyf
kinders in die kampe van die vyand gesterf vir die
ideaal van 'n vrye volk en 'n vryc land.
Die amptelike syfers wat na die vrede verskaf is,
bevat die volgende besonderhedc:

22,074

TOTAAL ..... .

26,251

4,177

Benewens hierdie sterfgevallc het ook nog 1,676
mans bokant sestien jaar binnc die konsentrasiekamp
gesterf.
Die oorlogsverliese was:
Gesneuwel ... ... ... ...
. ....... .
Gesterf aan siekte op kommando . . . . ..
Oorlede weens ongelukke op kommando
Gesterf as krygsgevangenes . . . . . . . . . . ..

3,990
924
157
1,118

TOTAAL .......................... .

6,189

K.G. SE .. DANK
Die K.G., dr. Hans van
Rensburg, skryf:
Na aanleidlng van my
onlangse verjaardag bet
ek van bale kamerade In
aile dele van ona luul
telepamme ontvang om
my geluk te wens. Ek wll
sover doenlik die telegramme afsonder llk beantwoord en die senders
bedank, maar in baie gevalle is daar weens onvoldoende of onduidelike
adresse moeillkhede in die
weg. Intussen neem ek
die geleentbeid om lan gs
bierdie weg my opregte
dank aan die vriende te
betuig en bul van my
waardering vir die welwillende gedagte te verseker.

Vrugte Van
Laer.
Sedelike Peil

DIE PRY~ . AN DIE OORLOG

Aantal vroue bokant sestien jaar in interneringskampe oorlede . . . . . . . . . . . . . ..
Aantal kinders onder sestien jaar in kampe
oorlede ...
. ................ .

doodkrank bulle k inders moes
sien begrawe, en waar bulle
moes h ongerly omdat bulle die
slegte vleis en nog erger m eel
n ie kon eet nje en reen brandstof gebad bet om mee te k ook
n ie - week na week, maand
na. maand. jaar na jaar sit bulle
en peins oor en verlang na en
verknies oor bulle mans en
seuns, wat miskien reeds doodgeskiet is. Is daar ooit so 'n
skouspel \'an smart in die w6reld te sien gewees f Die lewe
van die man op die veld. al Ia
dit hard, is gemaklik ve~eleke
met die gestadige dood van b ulle dierbares in die gevan~enis.
,,En t~g bly die vroue wonderIlk sterk; byna al die briewe
wat uit bierdle gevan~enls
kampe gesmokkel word. moedlr
die mans aan om tot die dood
toe te volbard en om nimmer
skande oor bulle naam en f amilie te bring deur oor te ~ee
nie • • • Ek dink nie daar wu
ooit 'n edeler skouspel onder
die mensegeslag te sien en een
waar die mensheid m et meer
reg trots op kan wees u b lerdie
van die Boervrou nle. Baar
stille onderwerping aan smart
gaan ons voor op die weg na
onafhanklikb eid; haar edel en
beldhaftige karakter Ia die
waarborg vir ons grootbeid in
die toekoms." (Uit die verllag
van die gewese staatsekretaris,
genl. J. C. Smuts, aan pres.
Kruger tydens die oorlog.)

PAUL KRUGER wa t die destyds heersende wereldmag
In dle toppunt van sy krag aangedurf bet om daarmee
dle slel van sy volk te red.

Daar is vandag meer B rltte in
die tronk as op enige tyd In die
afgelope veertig jaar , volgens 'n
verslag van die Brltse-t ronkkommissarisse, en daar is rede
om te glo dat die syfer nog
steeds sal styg.
D ie 20,000
tronkbewoners is na~enoeg dubbel die getal van d ie voor die
oorlog.
Diefstal en aanverwante misdade is oorheersend, maar dit
word nie gepleeg weens gebrek
nie. lnteendeel, die meeste oortreders Is jeugdes wat goed verdlen of kan verdien. Dit geld
veral die ouderdomsgroep tussen
18 en 22 jaar.
Die verslag lui dat die algemene daling van die sedelike
peil meegebring het dat skaam·
te en vrees vir die openbare
mening verdwyn het.
Jong
mense wat uitgevra is oor h ul
misdade het verklaar dat u
bulle £15 per week kan verdien,
bulle kans sien om misdaad te
lact staan. Almal maak geld
op oneerlike wyse, en waarom
sal bulle nie is die houding.

DIE O.B., WOENSDAG, 12 OKTOBER 1949

BLADSY TWEE

KRUGER BET 'N PRAKTIESE Vergaderings
Langs
BOODSI{AP NAGELAAT Grootrivier
Hierdie week word gekenm.erk deur twee belangrike datums: Op
IO Oktoher h et ons clie I24·e herdenking van die gehoorte van wyle
president Paul Kruger gevier; op II Oktober het ons die uitbreek van
die Anglo-Boere-oorlog, vyftig jaar gelede, herdenk. Hierdie twee datums
is baie nou aan mekaar verbonde.
Die Anglo-Boereoorlog was die graf van die Boere-repuhlieke en daardie oorlog is gedeeltelik veroorsaak deur die standvastigheid van Paul
Kruger. Die beginselvastheid van Paul Kruger het egter veroorsaak dat
die Boerevolk nie oorwin is nie, maar net oorweldig. Veel skade it~ gely,
maar die siel is behou; en diE- gevaar dat ons alles kon behou maar skadc
ly Jlan ons siel was destyds haie groot.
Olive Schreiner bet teen die
einde van die vorigc cEll gcs~.
en sy was in haar hart 'n Boer:
,.In fifty years, fight and struggle against it as we wish, there
will be no Boer in South Africa
speaking the Taal, save as a
curiosity: only the great English
speaking South African people."
Olive Schreiner sou reg gcwces
bet as die Skeppor, ook van
volke, nie twec faktorc bcskik
het nic: Paul Kruger en die
Anglo-Bocreoorlog.
Teen die eindc van die vorige
ceu bet Engels bale in invloed
toegenoem in Suldelike Afrika.
In die Kaap was die ondcrwys
deurgaans Engels. Slegs 11.2
perscnt van die skole in die hele
Kaapkolonie het In 1899 onderrig in Hollands as vak gegee
en dit slegs 4 uur per week.
Afrikaansc jongdames hct te
Wellington en Stellenbosch tot
'n bale groot mate vcrengels.
Boeroseuns moes maar bulle
minnebriewe in Engels skrywe.
Vandag tref mens nog ou dames In die Boland aan wat bekend staan as ,.Miss Daisy" of
,Miss Anny" of ,.Miss Dolly".
Dat daar vandag nog in die
N.G. Kerk te Drieankcrbaai
Engels in die aand gepreek
word, is 'n oorblyfsel uit daardie tyd. Gaan na die dccl van
die
Woltemade-begraafplaas
waar die mense begrawe is gedurcndc 1896 tot 1900 - die
name op die grafstcnc is wel
Afrikaans of Hollands maar die
opskriftc is alma! Engels. Mens
kry cintlik skaam.
Destyds was daar feltlik geen
Afrikaanse skryftaal en gccn
Afrikaanse
letterkunde
nic.
Engels kon welig groei omdat

Nedcrlands nie mcer die taal is. Dit bet waarskynllk gelyk
van die Afrikaner was nic.
dat die Z.A.R. sou verengcls en
dat dit dan vcrder dcur ekonomicse en diplomatiekc dr1,1k 'n
REPUBLIKEINS
vasal van Engeland kon word.
Ook op politicke gcbicd het In die Witwatersrandsc gouddit in die Kaapprovinsie nie myne was bale Britsc kapitaal
vccl beter gogaan as van- en di~ mocs beskerm word.
dag
nie.
Daar
was
'n
KRUGER SE TOESPRAAK

A. J.

Deur
van Rooy

deel van die Boerebevolking
wat met allcs tevrcde sou wees,
solank bulle darem bulle taal
kon praat. Die linkcrvlcuel waa
gelukkig toe al .,Republicans
and rebels out and out."
Die Afrikanerbond was die
Afrikaner sc organisasic, ook
op partypoliticke gcbiCid. Maar
selfs in 1898 nog h et ' n tak aan
Goewemeur ~filner 'n adres
nangebied
te
Grnaff-Reinet
waarin gewag gemaak is van
bulle lojallteit. 1\filner se antwoord was: ,Well gentlemen, of
course you are loyal. It would
be monstrous if you were not.''
Te belowend het dlt alles nie
geklink nie.
In die Vrystaat was daar
reeds gclukkig 'n kentering na
die mccr nuwer Afrikaansc
standpunt nadat Reitz, en na
hom, Stcyn vir Sir John Brand
as president opgevolg het.
1\laar selfs in 1898 was die Vrystaatse spoorwee nog eentallg
Engels en die meisieskool te
Bloemfontein, die Eunice, beeltemal Engels.
GEHANDHAAF

In Transvaal bet die Bocre
bulle self as sodanig gchandhaaf, maar die Britse vytde
kolonnc was baic sterk op die
Witwatersrand. Die mync en
nywerhcid was gotendecls in
Uitlandcrshandcl. Chamberlain
en Milner was op die Iocr wanncc;r Transvaal vir bulle ten
prooi sou val. Hulle bet vcral
gehoop dat die Transvaal weens
verdecldheid en wanbestuur ineen sou stort en dat bulle dit
so maklik in hande sou kry.
Brittanje was toe die magtig,.Besoek ona Tak tn die Wandel·
.
·
d S
ganc. Groote Kerkgebou. vir Radios, stc moondhetd op dte aar e. Y
ElstriHe T~teue m ~leubf'ls. Skryf secmag was onbetwis en die
aan ona Posbestelllng..aCdeltng, PbU
•
d
di t d
Morl<el, P011bus 27?1, Kaapstad "
pond sterling was aar e Y
dio mag wat die dollar vanda,g

I

NET 'N PAAR ITEMS
om u in staa.t te stel om

on~

pryse te vergelyk

Nou hct ons al g<'sicn (in ons
vorig& uitgawc) hoc die uitslag
van die presidcntsverkiesing
van 1898 vir Milner 'n groot tclcurstelling was. Die toespraak
van Paul Kruger met sy vierde inswcring as president sou
cgter toon dat bier ten minsto
gcen kans vir vercngclsing was
nie. Hy sou nie verengels nle,
sy politlek e beglnsels sou nie
verengels nle, en sy staatstelsel
sou nle verengels nie. Paul
Kruger hct sy toespraak begin
met gcvlcuelde woorde waaruit
'n motto later gekristalliscer bet
en vandag nog sy bctckcnis bet:
,Alzoo aanvaard ik dit ambt in
de vreze Gods . . . en wensch
des harten om voor Hem te
Ieven en bet Volk te rcgccren
naar Zijncn wil. Mijn crnstig
strevcn zal niet ander zijn dan
te boogen het wclzijn des Volks,
en den vooruitgang, de wclvaart
en die onafhankelijkheid des
LANDS tc bcschermen." Dit
kan saamge\•at word in die
woorde: ,,My God, my Volk, my
Land.''
·

VOLKSTEJ.\1

Paul Kruger was 'n voorstandcr van die Calvinisticse gesa,gsbeginsel. Daar word bale
kecr verkccrdclik bewccr dat
Kruger gese bet dat die stem
van die volk die stem van God
is en dat hy dus dio valse bcginsel van volksoewereinitcit gchuldig bet. Wat Kruger cgter
in hierdie tocspraak vcrklaar
bet, is lettcrlik die volgende:
.,Ik sta bier hcden voor U, gchoorzamende aan de stem des
Yolks in dewclkc ik ook mccn
de stem Gods te hcrkcnnen."
Hy was dus in bierdle geval
geboorsaam aan die stem van
die Volk - nle weens die gesag
van die Volk nie, maar omdat
by gemeen bet dat hy die stem
van God daarin berken bet. By
wou dus geboorsaam wees aan
God en bet aangeneem dat God
in hlerdie geval tot born deur
die Volk gespreek b et. Indien
die begeerte van die Volk nie
ooreenkomstig die wil van God
geblyk bet nie sou h y geweier
bet.
TWEE PUNTE

Dit is gewoonlik maklik om
icmand lets te laat s~ dcur gcBoston Potlood-skerpmakers
... ... ... @ 15/- elk
Mercury Draadheg-masjicne
. .. .. . . . . @ 29/6 elk
deeltes van sy toespraak uit
Dubbcle Glas-Inkpottc ... ...
... ~ 6/9 elk
bulle verband aan te baa!. Tog
Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm.. .. . .. -·· ... m 7/- per Riem
dink ek dat ons die volgende
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. ............ (rf 7/8. per R!em , paragraaf kan aanhaal en geTikpapier, 10 dm. x 8 dm. ...... ...... (rll 5/7 per Rtem
trou bly aan die gees van die
Losblad Grootboekc - aile groottes in voorraad,
hele toespraak van president
pryse vanaf 1.3/5/Kruger:
,Ten alotte wil ik zeggen dat
Alle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit
er twee punten zijn, die In
bet oog gebouden moeten worsal u betaal om u t•olgendt> bestelling
[' den, en bet twecde zeg lk op
by ons te plaas.
grond van Gods Woord. Het
~ eerste punt is, dat gij
(die
1 Volkaraad)
11
geen zulke voorrechten zult at1even, die de
Telefoon 2-7071
Groote Kerkgebou 822, KAAPST AD
on&fbankkelijkbeld zullen bena·
deelen, en bet tweede, dat aij

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK.

uwe ooren niet zult sluiten voor
het gekerm van armen, vreemden of vrienden, doch tracten
zult, zulke armen uit de verdrukking te redden, en te belpen uit de net des vogelvangers, en God sal in het midden van ons zijn en ons daarin
zegenen. Ja E. A. Heeren, wanneer wij daarin te samen vasstaan en gij mij in die punten
zult ondersteunen, dan is het
waar dat ,Eendracht Macht
maak' en God sal in ons midden
zijn."

Gcnl. W. R. Laubscher, Voorligtingsoffisier van die O.B. vertrek aanstaande week op 'n uitgebreide reis langs die Grootrivier.
Hy bcsock die twee
generaalskappe in hoofgenl. J.
A. (de Wet) Strauss se afdeling
wat onderskeidelik onder bevel
van genl. (dr.) F. M. Joubert en
genl. Jan Gouws staan. Genl.
Laubscher sal O.B.-lede op verskeie vergaderings toespreek,
offisicrsvergaderings hou en
ook optree by geleentheid van
Fondsinsamelings.
O.B.-lede word versoek om te
BROER SE \\"AGTER
Opmerklik is dat Paul Kruger let op die volgende reisprogram
se dat bulle hom in twee punte soos verstrek deur die betrokke
moet steun: die een is die onaf- bev<'lvoerende offisierc:
hanldikheid van tlie land, d.w.s.
OKTOBER
nasionaul; en die under is om
tlie arme uit die vertlrukking te
red d.w.s. sosiaal. By wa"' deur 12 4 nm. Kakamas.
en deur republikeins en daarby 13 2 nm. Perde Eiland.
ook sy broer se boeder.
8 nm. Rhcnosterkop.
Met bierdie toespraak het
14
4 nm. Keimoes.
Paul Kruger 'n radikale stand8 nm. Kanon Eiland.
punt ingeneem tt>enoor die imperlali'l, ~lilner t>n die kapitalis, 15 7 nm. Funks_ie op die plaas
Vredclus van Hoofgenl.
Rhodes. Van die onafbanklikStrauss.
beid van sy land sou geen
duimbreedte afgewyk word nie 17 7 nm. Louisvale.
- geen kompromis, get>n repu18 3 nm. Karos.
bliek binne die Britse ryk, geen
7.30 nm. Grootdrink.
Brits-pnrlementere staat!!telsel
nie. Verder het hy teen die 19 7.30 nm. Buchubcrg.
li beralistiese-kapitalisme van die 20 7.30 nm. Wegdraal.
19e e«.>u radikaal stelling inge- 21 3 nm.
Vergadcring Nicn et>m deur U!l staat!lpr«.>!!ident
kerkshoop Kommando.
nan te kon<lig dut by guun trag
om dit> ,.arrtlt>n uit de vertlruk- 21 7.30 nm. Vergadcring Pricska Kommando.
king te reddt>n, en te helpe uit
de net des ,·ogt>lvangers."
22 6.30 nm. Groblcrshoop.
BEGINSEL
Hier is beginsel tet>noor beg in'lc>l gestel, en :.'\lilner «.>n
Rhodes kon <lie republieke verpletter, die buise nfbrand en \'ir
Kruger in die ballingskap luat
sten,·e - <liE' beginsel sou bly,
en dit bly waur dat a'! ons mekuur in die punte ondt'rsteun te vc>g vir <lie onvcrval!lte onafbanklikbeid van on'! land, en
om ons broer se boeder te- wees,
sal eendrag mag maak en God
sal In on!l mldde wees.

Lenings In
Vooruitsig
Mnr. N. C. Havcnga, Minister
van Finansies, het vcrlede week
na sy aankoms uit Amerika en
Engcland aangekondig dat die
regering hoop om binne afsicnbare tyd lcnings van £10 miljoen en £6 miljoen onderskcidelik in Engcland en Amerika te
kry.

OORWONNE?
Die Anglo-Boerc-oorlog bet
ons oorweldig. Daarna mocs
die Transvaal en die Vrystaat
Gebruik
weer 'n ckonomiooc struktuur
van vooraf opbou.
Langsamcrhand kon dit weer
gckied. 1\laar daar het dinge
GEBALANSEERDE
verlore gegaan wat ons nie
weer tE'ruggekry het nie. Die
,·ernaamste is die staatste!srl
van Kruger. En solank on'! tevir
vrede bly met 'n ingevoerde
vreemde stcl sel, bly dit 'n geMaksimum-Produksie
,·aar dat ons nie net oorweldig
en
sal blyk te wees nie, manr ook
oorwin.
Groter Besparing
ANGLISISME
Ons volk moct wakkcr geskud word, want hocwcl ons
S.A.P.V.
politick baie aktief is, is ons
Pluimvee Mengsels
staatkundig vas aan die slaap.
Hoe Rou men!! dit anders kan
en Pille
verklaar dat iNnand wat so 'n
Afrikaner is dat hy 'n p)nlike
gesig trek indien by iemund betrap op 'n anglisisme en wut sY
Suiwel- Kalf- en
kindE'r!! na geen ander Rkool sal
Varkmeel
stuur as 'n Afrikaanse - dat so
iemand saam met nuder sy verteenwoordiger stuur na 'n parlement wat 'n replika i!l van
die ,.House of Commons"?- en
dit sondcr protes! En dit tcrwyl 'n regcringste~lsel ontwerp
is wat nic net eg-Suid-Afrikaans is en dus beter by ons
tocstande en problcmc sal aanpas nie, maar wat ook van
Suid-Afrika 'n modelstaat sal
maak.
Wanneer ons Kruger buldig •
moet ons ontbou dat hy ook 'n
eie staatsopvatting gl'had bet':
ondenvorpenheid aan die wil VEREENIGING CONSOLIDATED
.MILLS LTD.
van God, die absolute ona1hankMAITLAND
K.P.
likbeid van sy Land en die redTAKKANTOOR
ding van die armes uit die verFOON 414
drukklng, Chrtstelike-natllonaal WELLINGTON
maar ook Cbrlatelik-aoalaal.

EPOL

RANTSOENE
EPOL
EPOL

BLADSY DRIE

DIE O.B., WOENSDAG, 12 OKTOBER 1949

Daar Is Maar E. en Trek
E.n E.en Boodska-p Uit
Die E.eu Van On reg
Waarom gedellk OilS die Voortrek? Het dit vir OilS ellige hesondere
betekenis as volk, as staat? lndien, ja, wat was en is daardie betek enis?
Die geski.-denis van wat gevolg het en wat nog volg, vertel ons wat dit
was. Daarom kan ons die Voortrek nie as 'n alleenstaande geh eurten is
gedenk nie. Dam· was 'n motief, daardie motief, drang, wat aile m ense
en nasi.-s gegec is: Vryheidsdrang. Die drang en nasiesyn b et n ie geeindig na die Bt·its(' verowering van die eerste republiek, Natalia, n ie.
Die vuur van vry Le wees van aile vreemde hande bet voortgeb ran d en
bly voorthrand. Wil jy die Voortrekker huldig, wil jy die T rek gedenk,
moet jy dit do<'n deur sy doelstelling, sy strewe, sy hunkering na onbesmette staatkundige volksvryheid te gedenk.
Die Voortr«>kker wns wat die
gees in hom van hom as stryder
en vegter gemaak bet. Die
Voortr«>kk«>r was ""eel meer as
'n a\'onturier, swerweling, ternmer ,·an bnrbaar en ondier.
Daarom het daar steeds meer
republieke verrys. Daarom ls
sy stryd voort,gcsit teen buitelandse en binnelandse magto
wat hom aangetas, aangeval
bet, wat sy vryheid in sy
eie volksgesagstaat aangedurf
het. Boomplaas, Amajuba, Magersfontein, Colenso staan alma! onafskeidbaar van die
Voortrek. Daardie monument
wat eersdaags onthul word, kan
nie 'n gedenkteken wees van die
gebeurtenis of gebeurtc•nisse
van een tydperk, of een episode
van die volk se stryd om vryheid nie. Die Voortrek was nie
net 'n verhuising nie. Dit was
en is 'n voortstuwende mag, die
vryheid ontketen in 'n volk se
siel.

Deur

) . A. Smith
de parlementere stelsel van die
Britsisme) - die resultant van
die Voortrek, is met wapengewcld verwoes - maar ook nie
weer uitgewis nie. Dit, die republikeinse ideaal, is net meer
bestendig, dieper in die volksiel
gegraveer. Groter as gevolg
van hicrdie gebeurtcnis verrys
dan die docl en ideaal van die
Voortrek.

VRYHEIDSOORLOG
Net so belangrik vir ons nasiewording as wat die spesifioke
gebeurtcnis die Voortrek vir
ons volk is, is die Eerste Vryheidsoorlog. Die stryd was vir
diesclfde doc!, met dieselfdc
oogmerk, met dicsclfdc uitsla.g:
die . bestendiging ,·nn die vryheidsgees.
Die Voortrek verloor aile betekenis as dit as 'n gelsoleerde
gebeurtcnis in die volksbestaan
bcskou word. Dit sou wees soos
'n boomstomp wat tot geen stam
met takke aangewas het nie.
Net so kan ons nie die sege van
Amajuba en sy betekenis waardeer, sonder die van Bloedrivier
van die Voortrek nie. ~luar dlt
is nie <lie Voortrek us gebeurtenis nie, - dit is <lie beweging
van die volk op mars na sy
hoogste bestemming, sy selfbeskikkingsr«>g, sy nnsionale ontwikkeling, sy vrybeid,
wat
saam met die aanvang, die begin daarvan, nl. die Voortrek,
wat ons berdenk, stryd en oarwinning, oorwinning en ook
neerlaag. Stryd aan elke front,
- kultuur, sosiaal, ekonomics,
politick - een groot aksie, een
groot weemmg, 'n volk wat ,·eg,
want dit i"' nie die einde nie;
slegs die begin.
VOORAAN
Sewe-cn-twintig
d u is end
vroue en kindcrs, stcrf voordat
die ccu van stryd, 'n ceu van
onreg, van veronrcgting van die
volk, verloop.
En tussen al <lie kragsinspanning, kragmetlng met kolosse
staan in die voortgolwinge van
die Voortrek die Tweede Vryheidsoorlog \'Ooraan wat betekenis vir die "'Olkslewe en
-strewe betr«>f.
Van besondcrc belang sowel
as betckenls is hierdie episode
in die nog nie eindigendo Voortrek. Hier is met die grootste
magte en wreedste metodes
kragmcting aangegaan teen die
onvervreemdbare
selfbeskikkingsreg van die Voortrekker.
Twee vrye volkstate, <vry van
volkskadelJke
beatuuravorm,
vry van die verdeeldheldaulen·

Die skrywer wat as jong
~>eun met die wapen geveg
bet vir die ideaal wat by
bepleit.
VOORTREKKER-IDEAAL
Dit was 'n noodwendigo
botsing tussen die Voortrekkeridcaal en -lewensbeskouing en
Britse Imperialisme. Dit was
'n verseeling, wat ons volk betref, van die republikeinse vryheidsstrewe, wat deur partypolitiei verloen staan vandag.
As dit ''ir die blanke beskawing, soos algemeen erken
word, nodig was dat daar 'n
Voortrek sou wees, as die begin van daardie volksbeweging
nl. die gebeurtenis "'an die
Voortrek, nodig en goed was,
dan is sy ideaal en doelnit ewe
noodsaaklik om 'n bestendige
blanke beskawing, gegrond op
die etiese beginsels van die
volksbeweging te verseker. Dan
was elke daad en elke offer nodig. En dan word dit van ons,
kinders van die Voortrek vereis
dat in ons politieke rigting republikanisme
voorop
gestel
word. Dan moet elke geleentbeid, elke omstandigheid, elke
wapen aangewend word om ons
staatkundige en maatskaplike
bestaanswyse in ooreenstemmin&" met die politieke begrip
van die van die Voortrekkers te
bring.
VERGRYP
Dan is die nie-nakoming van
daardie erfplig 'n vergryp teen
die
Voortrekkersideaal
en
-lewensbeskouing.
Dan stap
ons minagtend been en vertrap
die dulaende vroue· en kinder•

grafte, offers ter nalewing en
behoud van die Voortrekkers se
gees wat ons met llppetaal aanprys maar waarvan ons vooraf
verklaar dat ons dit nie wil uitlecf tot werkllkheid soos die
Voortrekkers nie.
Politick, party-politick ken
daardie offers van daardie vryheidstryd net in sover dit in
binnckamcrs, in betonkluise
siclloos as museumgocd bewaar
word. Dit is die toestand vandag by die inbuldiging van
daardie monument buite Pretoria.
WAAROM BLY?
Waaroor is ons bly, waarom
trek ons op na Monumcntkoppie? Huldiging? Wat of wie
gaan ons huldig? Die Voortrekkers? Maar die Voortrekkers
sondcr hul republikcinse ideaal,
sonder hul nastrewe, hul stryd
vir 'n eic volkstaat .,van vreemde smettcn vry", was net mense
so stoflik soos enig ander. D it
is but strewe, gees in dade vertolk wat ons huldig, wat ons
in die Eerste en die Tweede
\'r~·h«>idsoorlog
nagevolg bet,
wat ons, wil ons bulle vereer,
nou ook moet navolg. Net 110
verraderlik dit sou gewees bet
om nie 'n Eerste en Tweede
Vryb«>id!loorlog te voer ter verdediging van daardie Voortrekker-vrybeldsideale rue, net 110
is dit vandag as ons deur middel van ons politieke stryd
daardie stryd nle voer nle.

MAR:rHINUS STEYN wat met gebroke kragte op clie
puinhope van sy land die gees van sy volk weer
opgehef bet.

GENOEG PETROL
VIR FEES, NA
VERWAG WORD

Die Minister van Ekonomicsc
Sake, mnr. Eric Louw, bet verlede week gese dat rantsoencring van petrol waarskynlik ecrs
aanstaande jaar ingcstel sal
word sodat dit nie inbrcuk sal
maak op die ontbulling van die
Voortrekkermonument nie. Daar
is nog heelwat organisasie aan
die skema verbonde wat nie voor
die einde van die jaar gereed sal
wees nie.
Intussen is in die staatskoerant aangekondig dat petrolhandelaars maandelikse kwotas
in die toekoms sal ontvang wat
bereken word op grond van hul
EEN BOODSKAP
voorrade vir die drie maandc,
Was ons getrou soos die volk Junie, Julie en Augustus.
in 1881 om weer die vryheidsvlag te hys, so gctrou soos in
H y wat in ,Die
1899- 1902 om bloed en goed op •
die altaar tc 1~. sou ons nou
O.B." ad verteer is
opgctrck hct Pretoria toe om
werd om ondersteun
weer die Vierklcur van die Vate word!
dere te hys -ere aan die Voortrekkers in oprcgtheld te doen.
Da.ar sou n«>t een boodskap gewees bet wat aile tapportryers
mee voortgejaag bet, Pretoria
toe: Hys boog die Vierkleur, SM 4029
ertstuk van d ie vadere.
\Vaarom Is ons bly? Waarom
trek ons op Pretoria toe? Waar
is die rcpublick van die Voortrekkers? Wat bet ons sedert
1902 gcdocn vir die bNoprigting
van die Voortrekker-republiek?
Wat is daar anders om oor fees
te vier? Omdat die Republiek
nie hcrstcl word nle?

Sendingstasie
Waar Dingaan
Regeer Het
'n Scndingstasie waar Zoeloe·
evangcliste opgelei sal word, if
deur die N.G. Kerk opgerig O):
die certydsc terrcin van Dingaan
se stad. Die eerste sendeling,
eerw. P. P. Stander, is Sondag
daar bevestig.
Die terrcin van die sendingstasie is gelee op twee plase ter
waarde van £4ts,OOO wat vir die
doel geskenk is deur twee
broers en twee susters, mnr. en
mev. Hennie van Renaburc en
mnr. en mev. !len van Renaburc.
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N ie-Party-Organisasies
DIE STRYD DUUR Verenig Hul Kragte In
VOORT
Wes-Duitsland
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Ons gedenk hierdie week daardie helde-episode wat
vyftig jaar gelede afgespeel bet toe 'n baie klein volkie - so
klein dat baie vim sy eie lede nie seker was of dit 'n volk
was nie - homself verdedig bet teen die grootste agressor
van daardie eeu. In hierdie stryd is offers gebring wat nie
in terme van enige waardes bereken kan word nie. Hele
gesinne bet uitgesterf nie omdat 'n ramp bulle getref bet
nie, ook nie omdat dit onvermydelik was nie, want maar een
woord en alles was bulle gespaar gebly. Dit was 'n doelbewuste keuse, 'n keuse waaraan verhongerde en kinderberoofde vroue hul mans tot aan die einde bly herinner bet.
As ons hierdie helde-episode wil herdenk, moet ons bale versigtig wees dat ons geen helligskennis pleeg nie. Ons moet
onsself eers afvra wat die doel van daardie keuse was, en
as ons ole van plan is om met die nodige ems hierdie diepere
betekenis van die stryd na te vors nie, is dit beter dat ons
Hewer heeltemal vergeet daarvan.
Maar daarmee is die saak nie afgehandel nie. Ons
staan in 'n verhouding tot daardie mense - helde vir sommige maar dwase vir ander - wat ons nie van ons kan
afskud nie, net soos geen kind sy afkoms kan ontduik nie.
En solank ons nog bereid is om te praat van 'n Afrikanervolk sal ons daardie stryders moet erken as bloed van ons
bloed, mense wie se dade ook vir ons betekenis bet.
En die eerste vraag wat dan beantwoord moet word, is:
Was die saak waarvoor bulle offers gebring bet, die offers
werd? En die tweede: Is die doel waarvoor bulle geveg en
gesterf bet, nie reeds bereik nie?
Die motief van die Vryheidsoorloe kan saamgevat word
in hierdie sin: 'n Volk wou homself wees. Homself, daarin
dat by deur middel van sy eie simbole aan die wereld kon
toon dat by volwaardig is, homself, daarin dat by sy lewe
kon Inrig ooreenkomstig sy eie aanleg en karakter en homself, daarin dat by sy rykdomme vir homself kon aanwend.
Dit was 'n basiese reg wat bier verdedig is met die bloed
van selfs suigelinge, en 'n basiese reg sterf Dimmer, en
moet altyd verdedig word omdat enige reg handhawing eis.
Solank ons dus nog bereid is om te praat van 'n Afrikanervolk is dit 'n plig om vir die handhawing van hierdie volk
se bestaansreg te veg.
In die tweede plaas moet rekenskap gegee word of bierdie reg nog steeds geskend word - met ander woorde, is die
doel waarvoor daar geveg is, nie reeds bereik nie; is ons
volksbestaan nie reeds verseker nie?

('Van Ons Korrespondent in Duitsland)
Die opkoms van organisasies buite en bo die partypolitiek en die gevaar
dat die Kommunistiese Party hom gaan versterk nit die aanhangers van die
Sosiaal-demokratiese Party is twee gevaartekens vir die politici wat vandag
die bewind voer in Bonn, berig ons konespondent nit Duitsland. Daar
word ook op gewys dat die huidige koalisie-regering onder dr. Adenauer
so byna nie tot stand gekom het nie. Tot 'n paar minute voor die Bonnse
,regsfees" is nog hewig getwis tussen die partye. In hierdie stryd het
nie net die politieke standpunte 'n rol gespeel nie, maar ook die godsdienstige verband van die verteenwoordigers.
Dit het baie min geskeel of
Adenauer se kabinet het op die laaste oomblik in duie gestort.
Oor die algemeen is die geheelbeeld in Bonn nie juis vrolik nie: 'n Ortodoks-konserwatiewe regering met 'n paar
swak liberale aksente. Vir die
opposlsie is dit 'n lewende aansporin.g tot aanho1,1dende waaksaamheid. Die Duitsa volk, •en
vera! die jongere geslag, het
wat daar in Bonn plaasgevind
het, met toenemende skeptisisme bejeen. Die volk is omgekrap oor die feit dat die kabinet terwille van koalisie-oorwegings op so 'n kunsmatige
wyse vergroot is, en dat dr.
Adenauer in sy kabinetsbeloftes
blykbaar geen relkening gehou
het met die Duitse nood en die
daaruit voortvloeiende noodsaaklikheid van uiterste spaarsaamheid nie. Hierdie en dergelike hinderlike verskynsels
die organisasie van vlugtelinge
en
bombeskadigdes
het nie in aanmerking gekom vir die landslyste nie
en kon maar net een afgevaardigde kies - is nie bereken om die afkeer van die
Duitse volk vir die verouderde

partye en hul partyprogramme betekenisvolle verskynsel waarjuis te verminder nie.
mee in die toekoms rekeniug
gehou sal moet word en wat
GEVAAR VIR PARTYE
die menere in Bonn geensins
Die eerste waarskuwing aan durf onderskat nie.
die partykrame.rs het reeds verrys: organisasies buite en bo
KOMMUNISME
die partye soos byvoorbeeld die
Die twecde waarskuwing het
Duitse Bond, die noodverenigings in verskillende Wes- intussen uit 'n heeltemal ander
Duitse state, die ,Daadver- hoek gekom, naamlik uit die
eniging van partylose Duitsers", kamp van die Kommuniste, wat
die ,Vereniging van vrye Kie- sedert geruime tyd op die Joer
sers" en verskeie vlugteling- en is vir 'n tocnadering met die
Party.
bombeskadigde verenigings het Sosiaal-demokratiese
so pas in Frankfurt 'n koordi- Dat dr. Adenauer die S.D.P. so
nerende raad saamgestel onder skerp afgejak het, was 'n welwie sulke bekende leiers soos kome spoorslag vir die KomAugust Hausleiter, dr. Ott, dr. muniste om hiocdie pogin.g tc
Mattes en andere bulle bevind. vcrskerp. Die voorsittcr van
Die massa-betogings van ver- die W estelike Kommunistiese
dryfdo Duitsers in Hanover Party het nou verklaar - en
(80,000) en ander stede met hul elkeen wect dat Kommunistiese
bcsluite, ook aan die besettings- leiers niks sonder die wil van
magte, om verteenwoordigers Moskou doen nie - dat die
van die vlugtelinge na die Kommunistiese Party sy beleid
vredeskonferensic
te
stuur, trot opsigte van die Sosiaal-de-'
vorm dee! van hierdie prent mokratiese Party gcwysig het.
wat miljoene ontevredenes en Die Kommunistiese Party is beteenstanders van die verouder- reid om met die S.D.P. saam te
de partye verenig. Dit is 'n werk.
DRYF WIG IN

HUL EIE GOED
Ons hoef bieroor nie lank uit te wei nie. As simbool
van hul volksbestaan bet die Republieke 'n eie vlag gehad
en aan die hoof 'n president deur hul self gekies, terwyl die
volkslewe ingerig was in vorme en stelsels wat die stempel
van die volkskarakter gedra bet en gepas bet by die beboeftes van die volk. Oor die nageslag van daardie mense wapper vand~g 'n vlag waarin geweef is die simbool van hul
verowering, en aan die hoof van ons staat troon nog dieselfde kroon in wie se naam die verowering van die RepubUeke geproklameer is. Solank ons vryheidsimbole vervang
moet wees deur kompromis-skeppinge en die stempel moet
dra van die veroweraar, en solank ons die septer van die
veroweraar in ons boogste raadsale indra - al is dit op vrywillige hande - solank is dit 'n bespotting van die heilige
offers van die verlede om dit voor t e hou as die vrug van
daardie offers.
Maar daar eindig dit nie. Ons volk is vandag oorhoeks
gedruk - geestelik en stoflik - omdat by gekneld sit in
stelsels wat die veroweraar op hom afgedwing bet. Dit is
nie net sy regeringstelsel nie, dit is stelsels op elke gebied
van ons volkslewe - ons onderwys, ons maatskaplike en
ekonomiese lewe. C.N.O., die enigste onderwysstelsel wat
ons vaders geken bet, word as 'n verskrikker aan die eie
volk voorgebou terwyl ons skole weinig meer doen as om
sertifikate die !ewe in te stuur om die taak van mense te
doen. Ons ekonomiese !ewe is ingerig volgens die begrippe
van 'n afgeleefde wereld en ons skeppende arbeid word verlam deur organisasievorme en ideologiee wat vreemd is aan
ons volk en verwoestend inwerk op ons krag.
Voordat ons volk nie ten voile vry is om sy lewe in te
rig ooreenkomstig sy eie begeertes en behoeftes nie, en voordat ons nie vry is om by ons volksgeleenthede ons eie volksUed te sing en ons eie vlag te laat wapper nie, is die stryd
wat vyftig jaar gelede in al die geweld en onmensUkheid
uitgebreek bet nie, nog nie volstry nie.

Engelssprekendes En
Ons Geskiedenis
V~ Engelse kant word 'n beroep op die Afrikaner
gedoen om maar liewer die datum van die Tweede Vrybeidsoorlog te vergeet en in die plek daarvan te dink aan die
,regte van die mens en die beginsels van Chri.s telikheid."
Hierdie houding bet in die afgelope balfeeu swaar op die
Afrikaner gedruk, want saam met die Engelse was daar ook

( vervolg in volgende kolom)

t

(vervolg van vorige kolom)

Afrikaners wat, deur partypolitieke opportunisme ontwortel, bereid was om hul
geskiedenis te verkoop vir
die veroweraar se welwilwillendheid. Dit pa·s ons dus
om by die herdenking van die
uitbreek van die Tweede
Vrybeidsoorlog
rekenskap
aan onsself te gee oor ons
plig teenoor die geskiedenis
en
ons
Engelssprekende
naaste.
Daar is baie Engelssprekendes vandag wat al begrip
toon vir die Afrikaner se
stryd in die verlede deur met
groter agting van ons vryheidshelde te praat as 'n
aantal jare gelede. Dit was
byvoorbeeld verblydend om
van 'n rubriekskrywer in een
van die Kaapstadse Engelse
blaaie 'n paar dae gelede 'n
pleidooi te lees ten behoewe
van die verskuiwing van die
Krugerstandbeeld na Kerkplein. Ons glo dan ook dat
die meeste Engelssprekendes
in Suid-Afrika uiteindelik
bulle ten voile sal vereenselwig met die geskiedenis van
ons land en volk namate dit
vir bulle duideliker word dat
Suid-Afrika 'n selfstandige
taak in die volkewereld het;
en daardie proses sal grootUks verhaas kan word deur
'n uitwendige beklemtoning
van Suid-Afrika se selfstandigheid en sy roeping as leidende staat in Afrika. Maar
hierdie proses sal oneindig
vertraag word solank die
meerderheid Afrikaners hoop
om deur kruiperigheid die
noodsaaklike welwillendheid
van die Engelse bevolkingsgroep in die land te wen.
'n Speningsproses word
nie aan die kalf self oorgelaat nie, maar gaan gepaard
met skoppe vir hom. En as
ons die Engelse in ons land
tot ware nasionalisme wil

wen, dit wil se van Engeland
speen, moet ons afsien van
die beleid om ,geen aanstoot"
te gee nie - waarmee eintlili
bedoel word dat die eie geskiedenis maar liewer in
teenwoordigheid van Engels·
sprekendes verswyg moet
word. Ons geskiedenis moet
juis die skoppe wees wat die
spening moet bewerkstellig.
Want as die Engelssprekende
,aanstoot" neem wanneer na
die verset teen Brittanje se
verowerings- en gewelddade
verwys word, dan bewys dit
slegs dat by daardie dade nog
goedkeur, en solank by dit
goedkeur is by mede-verantwoordelik vir daardie verowering - meer nog, is by
selfs besig om nie net ons
land nie, maar ook ons herinnering in Brittanje se belang te verower.
Die Engelssprekende met
die regte gesindheid sal die
onreg van sy voormalige
vaderland ridderlik erken en
daarvoor probeer vergoed
deur toegewyde diens en
spontane welwillendheid. As
Engelse in Brittanje, soos 'n
Emily Hobhouse, die veroweringsdade kon afkeur, dan
behoort dit tog vecl makliker
te wees vir Suid-Afrikaansgebore Engelse. Laat ons
dan voortgaan om die groot
vryheidsdade van ons vaders
te herdenk sonder enige
kwelling oor wat ons bure
daarvan dink Dit is ons
voorreg om so 'n edele geskiedenis in ere te hou en dit
is ons plig om die lyn van
daardie heldestryd te voltooi.
En as andere daardie geskiedenis minder mooi vind omdat dit vandag nog hul voorvaderlike gewete kwes, mag
bulle uiteindelik daartoe aangetrokke voel om bulle te
vereenselwig met diegene wie
se saak reg en skoon was.

Dergelike stemme word ook
in die Oostelike dee! van Dujtsland verneem. Wat die toe3tand des te bedenkliker maak
is die onlangse uitlating van
iie koerant Neues Deutschland
iat indiem die stryd om die nasionale bevryding van Duitsland
tot 'n geslaagde einde gevoer
moet word, daar onderskei moet
word tussen die gewone lede en
die leiers van die Sosiaal-demokratiese Party. Dit betekcat dat
daar 'n wig ingedryf word tussen dr. Schumacher wie se
anti-kommunistiese standpunt
bekend is, en sy aanhangers. Of
dr. Schumacher in staat sal
wees om hierdie gevaar die hoof
te bied sal nie in geringe mate
nie daarvan afhan.g of die regering by die oplossing van die
groot maatskaplike vraagstukke gebruik sal maak van die
opbouende beskouings van die
opposisie. Die eerste Bundestag-debatte waarin dr. Schumacher die aangekondigde regeringsbeleid skerp aangeval
het was egter 'n voorsmaak
van wat van Bonn verwag kan
word.

ENGELAND
1\laar ook die besettingsmagte, en veral Engeland, behoort
hierdie waarskuwing nie te Jig
op te neem en die moeilikhede
van Duitsland deur sy onbesonne aftakelings van lewensnoodsaaklike bedrywe nog te
vererger nie.
Intusscn het
Engeland ook nie nagelaat
om die verset teen bierdie
kortsigtige
afta.kelingsin
sy
propagandabeleid
veldtog uit te buit as gevaarlike nasionale verskynsels en
daardeur die versoenende houding van die buiteland opnuut
weer in die teenoorgestelde rigting te belnvloed nie. Waartoe hierdie en dergelike optredes elndelik sal lei, sal die toekoms ons en ook vir bulle moet
leer.
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lntekenJ'tld op ,Die O.B." (verakyn "'eekllkal: 1216 per jaar or &/3 per
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, bestelllnca, en lntekenceld
oa \ 'OOB.'!LAG (EDll.S.) BPK., Posboa 1Ul, KAapatad.

GEBOORTE

GRYSHARE

'IRUTF.R.- A&n Komdt. en Mev.
F. C. Truter, Pampoenkraal. Moorreesburg, •n !ria aeun op 1 Oktober.
12/ 10/ 1

GRl:SRARE, skU!era, ou voorkoma,
onnodiK. Oortulg u aelr deur GRl'SHAAR\\'OSD£R die Jongate kunsmatlge wereldwonder. baar en kopvel
voedingamlddel te gebrulk, akadeloos,
kleurstorvry, 5/- per botlel, geld met
bestelllng.-8oereg('neeamldd~ls, Posbus
4272, Johannesburg.
D/1/9/49

DOODBERIG
DU TOIT.- Heengegaan na. •n
lydlng van enlge weke, ona Vader en
Oupa, Stephanus Francois.
Dlep betreur deur Annie, Albert, Rene en
FanWI, ,,Avondson'', B~erlvier.
12/ 10/ 1

1\IEDISYNE
GESOl\DHt:ID is u regmatlge erfen!s, oortulg u selr deur ona behandelings te gebrulk en u kwaal te ontwortel, ekryr, inllgtlng gratis, Boereceneesmlddels, Posbus 4272, Johannesburg.
B/1/9/49

Dui~nd ~ 18 rt>eds ,·an bulle kwale
bevry. Tulle
vlnd
daagllks
b&at.
Waarom aal u Ianger ly. Skryr dadellk,
,.B£BGHEll\l"
Vakan&leoord, raadpleeg l)lfl ~rt'noo, Bua 7559,
Posbos
Kroondal,
RUSTE~Dl:RG. Jobanneabuq;.
Teleloon 10%3, Rustenborc.
(Nr. 3) 1/9/49
Goele smaakllke etes, elektrlese llg,
bloneveermatraue, water In kamera,
1\IARK AGENTE
perdry, beate awembad, tennt. en
ander sport. Mool•te plek van omKameru.MI Aandag!
Rewlng. Terme redellk. Stuur al u produkte aan 1 1 • S. BelK. J, H. BehrtJlS,
lln~tan, ;\lurk A~r~nte, t:Itenhage.
Tele-

ALGEMEEN

,.-rafiese adrr~:
,.Blank ~.A." Foon
1063. Aa Julie die dorp beaoek kom

TE KOOP
BOERXEEL met ona bekende ateenmeule p:emaal 21/7 per 100 lbs.; gealrte
meel 24/9; wltbroodmeel 26/5; 28/1
..gar 100 lbs. - L6·meel 26/6; :Melkmeel 22'/6;
Vark·vetmaakmeel 22/6
atcar 150 lbs. - Welcome Dover Kombulaatowe met skoorateenpype: Grootte
7 - £6 5/-; Grootte SA - f7 10/-.
Slult asaebllef bankkommlaale In en
1tuur gebrulkte aek.ke terug. K.M.B.
- l\liMion Store, Ellm, K.P.

gesels •n bletjle.

BESONDERHEDE VAN fsoos ons Lesersj
JEUGLAERTREK TE
Dit Sien
PRETORIA
VOLKSPOLITIEK
Onderstaande is belangrike
besonderbede in verband met
die Boerejeug-laertrek te Pretoria in Desember.
(1) Die Boerejcug hou vanaf 12
tot 18 Dooember, 1949, 'n
Uniale Lacrtrek by die •
Voortrekkcrmonument, Pr~
toria. Die laertrck is vir
aile kinders bo 10 jaar.
(2) Lacrfooi vir 7 dae is £1 lOs.
per persoon. Wannecr daar
mecr as ecn kind uit dieselfde huis die laertrek bywoon, sal korting toegestaan word.
(7)
(3) Personc wat die laertrck wil
bywoon, wat nic-lcde van
die Boerejeug is, moet vir (8)
bulle cie reiskoste, heen en
tcrug, sorg. Na gclang van
plaaslike
omstandighede
mag 'n offisier kindcrs met

Dlenswlllg.

21/9/TK
~IEUBELS
~lEtJBEL<;.-

Beter meubela teen
bllllker pryoe
Babawaentjlea, stool·
karretJies, drlewlele, llnoleums, tapyte,
ena., ook altyd In voorraad.
Geen
Katalogus. Meld waaorin u belangatel.
-\'1>;-.ER.)lLUU-:L'i, Langstraat 291,
Kaapstad.
3/12/11

RADIO

LOUW EN LOt:W, die Beroemde
HONDE.-Kelple·teer, jaaroud, 30/-; Radlo-lngenieurs, Stasleweg, PAROW,
reun\jles maand oud 30/- atuk. K.m.b., verkoop en herotel Radio's en Elektrleae
gelewer Klein Brak.~J. de Yllllerw, Toeotelle. Gereglstreerde Elektr!alteltaBrandwachl, Mosselbaal.
aannemers. Foon 9·1H35
5/10!28

SOUT
KMDerade aandag! lllerfl Varke S-nvark~.
Van die allerbeste. Ek
verkoop bulle en vertrou op u steun.
Grootwlt en grootswart II tot 7 weke
42/- atuk. Grootwit 6 weke 40/ • stuk.
v.o.s. ~non Oak11, :Natal. Johann
Mi)ller.
5/10/3

BLADSY VYF

SOl'T vir dad~llke aflewerlng In
goele sakke.
Bra·ndwagte, om •n
ecrllke bestaan te maak vra ek u
vrtendellke ondereteuning deur van my
sout te bestel.
Spealale A1 80/-;
Sneeuwlt No. 1 70.1- : Wit No. 2 (4)
GO l - per ton vry~;elaa•
Soutwerke
tevredenheid
go•wa.arborg.
Adrea:
Komdt~. )It'\'. :llartlt' \'~ntt'r, Possak
No. X~. Arbeidsloon, Bloemfontein.
19/1/TK

om saam met ons te gaan
kamp. Die voorwaardes is
egter dat sodanige pcrsone
hullcself vir die tydpcrk
van die lacrtrek as Boerejeug-lede moct beskou. Rig
ook onmiddellik aan u
plaaslike skoolhoof 'n vcrsoek om aan te kondig dat
sy leerlingc saam met die
Bocrejeug na Pretoria mag
gaan.
Indicn enigc wil saamgaan
moet bulle onmiddellik met
ons kontak maak.
Bcsonderhcdc oor laerbenodigdhcde word later bckcndge'maak.
Ouers wat van voorneme
is om saam met bulle kinders die Boerejcuglaer by tc
woon, moet bulle name onmiddellik aan Boerejeug-

IN PLAAS VAN
PARTYPOLITIEK

1\1. J. Palm, Bellard, Bethlehem, skryf:
Ek is nie 'n koerantskrywer
nie, maar ck is verplig om nou
die pen tc vat en genic. Theron
en die vcrskillende sprekcrs op
Caledon sc puik funksie geluk
te wens, waar bulle die spykers
so raak op die kop slaan om die
vloek van ons volk - partypolitick - uit tc wis. En dit
te vervang dcur die ware volkspolitiek waarvoor ek geborc Is.
Dit was my grootste bcswaar
die ccrste dag toe ck gevra was
om aan politick dee! te nccm;
vcrwerp eers die partystclscl,
was my versoek, en kom met 'n
volkspolitick dan is ek reg.
Daarom is ek vandag A.P. en
O.B. juis om die Afrikaners
saam te snoer vir die partylosc
staat. Waar daar vandag so
dikwcls in die parlement 'n bcrocp gcmaak word om die saak
tog as 'n volksaak te behandcl,
is dit dan nie dom van ons hele
parlcment om tc erken dat die
partystclsel 'n vloek is en darcm bly vaskleef daaraan nie?
Nee, Afrikaners hou aan met
die gcsonde beleid vir 'n Volksrcgcring en 'n Vryc Republiek
en ons sal seevicr. Aanboucr
wen.
~lnr.

MOOI FUNKSIE
TE JOUBERT INA

hoofkwartier verstrek aslaer- en rciskostes help uit
Op Uitvlu.ght, die plaas van
ook bcsondcrbedc van hoc- veldt. en veldkte. Roelof Oelofdie Bocrejeug-kas.
REISKOSTES:
(Kaapstad
vee! kinders onder 10 jaar sen, Is Saterdagaand, 1 Oktober,
na Pretoria en terug)
saam met bulle gaan.
'n bale gcslaagde O.B.-funksic
(a) Skolicrc onder dio ou- (9) Elke laf'rganger moet \'OOr gebou deur die Opkomst-Komderdom van 16 jaar
die t"inde Yan OKTOBER mando. Van aile kante het
£3 Os. 3d.
W ATTELPALE: EN
l'iPARRE.bulle laerfooie en rt"iskoste O.B.-Icdc en andcl!' bclangstclHoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 duim
(b) Skolicrc en studcntc
aan Bocrt"jeugboofkwartier lendes aangedoen. Die stembokanl dlkte 2/- ~tuk.
van 16 jaar en oucr
Gewone pale 6 voet lank, 4 tot 6
stuur. Dit is uiters belang- ming wat gcbeers bet, was een
dulm bokAnt dlkte 9d. atuk.
£5 Os. 4d.
rik aangcsien geen plt"k be- van kamcraadskap en censgeSpanpaaltjltJI 4 voet lank, 1 Mr tot 2~
(c) Volwassenes en personc
dlllm bokant dlkte £3 10/· per 1000
spret"k sal word Yoordat ons sindheid.
wat tocslg hou £8 Os. 6d.
met bas.
Die jongklomp bet die aand
die rel!;gelde ont\'ang bet
Spealale atrlngstokke vir tabak 4 ~ ot
Hicrdie is teen die spesialo
5 voet lenstea £2 15/- per 1000, met
nie.
Boerejeug-lede moet opgeheldcr met musiek, sang en
cksursie-taricf. Personc wat
BLOEMFONTEIN
b&!l.
egter mf't bulle oftisit"re spelctjics. Lckkernye en braaiGelewer Cbarlestownstaste. Beste! van:
nie saam met die Boer~
L.S. Buye, AmaJuba, P.K. Charl~~town.
skakel in Yerband hiermt"e, vleis hot ook nie ontbrcek nie.
jeug terug kom nie of wat
Kontant met bestell!ng.
31/8/TK
om duplisering te voorkom. Ons vocl oortuig dat as mecr
bulle rcis met die terugkom
sulke funksics gereiH word, dit
wil onderbrcck, moet die
ALL E
BESONDERHEDE die jeug sal aanmoedig om by
PLUIMVEE
gcwone taricwe betaal.
MOET
GESTUUR
WORD die O.B. aan te sluit.
nte Beste Firma om a PLUIIIIVE&,
GESERTIFISEERDE
Offisiere word crnstig ver- A AN
BOEREJEUGHOOF'n Aansicnlike bedrag is op
EU:B8 M ander l'RODUKTII: . . .
GROENTESAAD
te staar Ia:
sock om onmiddellik met KWARTIER, POSBUS 3471, hierdie aand byecngcbring.
bulle naastc stasiemeester KAAPSTAD.
-<Ingestuur).
Chanten>~y-wortela 6/-; Detroit-beet C. M. ELOFF EN KJE.
4/-; Blaaralaal 17/6; Spltskopkool 8/(~.) BpiL
in verbinding te tree en
per pond, poevry. Verkry volledlge VD-•'CM•... ( , . _ UNI • - uitvind wat die tariewe is
pryslys van Premlen, P.K. ScbO:m!TnsK-I--------------boek, Oudtahoorn.
~
vanaf
die
stasic waar
hulle sal opklim.
KAAPLAND se laergangcrs kan
opklim by die volgcnde
plckke: KAAPSTAD, WELHicrdie maats vcrjaar gedu- 19 Martha
van
Devcnter,
LINGTON,
BEAUFORT- rende die volgcndc week. Ons
Frankfort.
WES, DE AAR en KIM- wens bulle van harte geluk.
Gert du Toit, P.K. MatoosBERLEY. VRYSTAAT EN
ter.
TRANSVAAL se Offisiere
OKTOBER
20 David Keyser, Loxton.
VUL ASSEBLIEF BIER IN
moct asseblief reel dat bulle
Jean Coctzer, Cedarville.
grocpc by die naaste stasies 16 Anna Slabbert, Hugenoot,
Suria Hofmeyr, Franschaansluit sodat alma! op die
Paarl.
hoek.
Die Bestuurder,
12de Descmber to Pretoria
Jannie Nortje, Oudtshoorn.
Joubert Sharp, Oudtshoorn.
Voorslag (Edms.) Bpk.,
aankom.
KAAPLANDSE
Tina du Prccz, Rustenburg.
Betsie van Wyk, RustenPosbus 1411,
OFFISIERE MOET EG- 17 Anne-Marie Wild, Stellcnburg.
KAAPSTAD.
TER GEEN PLEKKE BEboscb.
Jannie Vermeulen, LuckSPREEK
OP
TREINE
Maryna Lambrcchts, Paarl.
hoff, O.V.S.
Waarde Heer,
NIE. ALLE RE~LINGS IN
Du Toit Grobbelaar, Wei- 21 Jan Smit, Loxton.
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B.
HIERDIE
VERBAND
lington.
Henri Malan, Wellington.
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby
WORD DIREK V ANUIT
G. Hammond, Oudtshoorn.
Tielman Nicuwoudt, VryKAAPSTAD
G ED 0 EN. 18 Rita Liebenbcrg, Paarl.
burg.
Vlnd asseblief net ult wat
Martha Lamprecht, Oudtslngesluit vind u die bedrag van ................................... .
Johanna
Botha, Middclburg,
hoorn.
die relskoste is, sodat u
Tv!.
weet wat die bedrag Is wat
Johannes
Venter,
vir die eerste .......... : ................maande.
u moet inbetaal vir reisMarico.
Sagrya Eloff, Matoostcr.
koste. Tye van treine vir
Kaapland word later beNAAM:
kendgcmaak.
<Naam en Adrea 1D Bloklettera)
(5) Aile
Boerejeuglaergangcrs
moet In die amptelike Boerejeug-uniform die laertrek
POSADRES:
bywoon.
<Besonderhcde
Brine a ooprtll ee voorekrU vtr brllle aa o-.
aangaandc die uniform verGOEIE WEB.K. TEEN BUJ.nn: PBYSE.
skyn aanstaande week in
DIE BOEREJEUG.)
Seuns wat gladnie die ampOOK IN VOORRAAD
teliko Uniform kan bckostig nie, sal toegelaat word
om kbaki-klere te dra.. Alma! moet egter die amptclike hoed beait.
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN.
Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/3 per balfjaar.
(6) Offlslere word toegel~at om
Voeg uaebUel Kommieft6 b1f plGttelalldle tJe1ca.
enige nie-!Soerejeuglld wat
llellcl* of P;rJf OlD BeeoDderlaede.
bulle ceaklk ac ult te nool

G..A FICHARDT
Bpk.
HANDELAARS

VERJAARDAG-KETTING

IS U 'N REPUBLIKEIN ?
Dan is DIE 0.8. u blad

.....................................................................

...............................................................

&RILLE

...............................................................

GF.ROORAPPARAAT

Die Voortrekker-Apteek
Kerklaan, KAAPSTAD.

BLADSY SES

DIE O.B., WOENSDAG, 12 OKTOBER 1949

BLOEDFEES DUUR VOORT
ONDANKS SIGBARE
TEKENS VAN SPYT
Oktobermaand 1949! Dit is drie jaar gelede dat die vounis~Se oor
die Duitse ,oorlogsmisdadigers" deur die Neurenbergse ,geregshof" gevel
is. Drie jaar gelede het die geallieerdes ( waaronder Kommunistiese Rusland) galgwraak geneem oor die leiers van die oorwonne Duitse volk. Die
teregstelling van die leiers was die voorspel tot die veroordeling en teregstelling van der-duisende sogenaamde Duitse ,oorlogsmi~Sdadigers".
Die
Geallieerde wraak het gehotvier totdat eindelik Winston Churchill self
gehelp het met die stigting van ' n fonds om te hetaal vir die verdediging
van die Duitse ,oorlogsmisdadiger" Von 1\fanstein en uit sy eie sak
£50 vir die doel gestort h et.
Drie jaar gelode het Kommandant-generaal dr. J. F. J.
van Rensburg van Neurenberg
gesc:
,,Daannee is die ou
moordkreet Vae Victis W ee die Oon\·onnenes - wt ' n
deel van die Interna8ionale ,reg'
verhef"; en genl. J. A. Smith
het toondertyd verklaar dat ,die
oorloe van die toekoms waarvan die wereld swanger is
voortaan gaan word gevegte tot
die dood toe. Daar gaan geen
oorgawe, geen wapen8ti18tand,
geen vredesluitings meer wees
nie, want die 8terkstes sal, 8008
Engeland, Amerika en Ru8land
nou doen, folterhof8ittings hou
om galgvonnlsse te vel.''
Die mecs gesaghcbbende vcrklaring wat scdcrt Ncurenberg
gedoen is, en wat of dlrek Of
indirck op die wraak betrekking
het, is ongetwyfeld Winston
Churchill sc onlangse vcrontskuldiging in die Britsc Laerhuis dat by nie verantwoordelik was vir die Geallleerde cis
van onvoorwaardellkc oorgawe
van Duitsland nie. Indien aanvaar word dat as Duitsland
voorwaardclik oorgegcc het die
wraakvcrboor beslis nie in die
voorwaardcs bcgrepc sou gewees het nie, wil dit voorkom
asof Churchill minstens vandag
nie die noodsaaklikheid van die
Neurenberg-verhoor erken nie
- indicn hy dit ooit erken het.
Hierdie indruk word versterk
deur opsicnbarcnde getuienis
wat scdertdicn gclewer is, nl.
dat Josef Stalin die wraak opgeiHs bet by die Jalta-konferensie en dat Amerika sc Roosevelt gocdig daartoc ingcstcm

Land Oorstroom
Deur Onwettige
lndiers
Die felt dat daar verskillende organisasies in die Unle
bestaan wat bulle beslg hou met die insmokkeling van
lndiers, bet verlede week aan die Jig gekom nadat die
polisie op verskillende plekke in die land toegeslaan bet in
'n veldtog teen onwettlge IndiOr-irnmigrasie. Groot getalle
onwettige immigrante is reeds opgespoor en sal gedeporteer
word.
Mense wat iets van hierdie
organisasies vir onwettige immigrasie af weet, verklaar dat
sulke lndiers by die honderuo
oor die Unie se grense logebring word sonder die minste
gevaar om ontdek te word. In
bale gevalle land bulle sells in
hawens soos Durban en Kaapstad vanaf skepe.
Hierdie onwettigcs word dcur
die organisasies, wat bcstaan
uit Indiers sowel as blankcs en
naturelle, so gou moontlik onder die Indiese bevolking vc.rsprei en voorsien van ,.gcboortescrtifikate" wat op ander Indiers se name uitgcnccm word.
Na verklaar word, is duiscnde
Indii!rs ook die land binnegclaat op grond van sogenaarnde
bloedverwantskap. Indiers doen
naamlik aansoek om 'n scun
uit Indie na Suid-Afrika te laat
kom om hom by to staan in sy
werk. Die seun word toegelaat,
en na 'n tyd ,sterf" by. 'n
Nuwe aansoek word weer gedoen en toegestaan.
Uit a l die gegewens is dit duidelik dat die regering op dras-

tiese wyse sal moet ingryp om
die Indier-stroom stop te sit.
Soos voorbeen in Die O.B. berig, kom daar byna 1,000 Indiers op WE'ITIGE wyse die
land binne vir elke 100 wat die
land onder die regerinskema
verlaat. Dit is eenvoudig ' n
geldverkwisting om op die wyse
aan te gaan. Benewens hierdie
duisende ,.wettige lndiers" kom
nog meer duisende die land op
onwettige wy!!e binne, soos tans
blyk.
•

bet en tewens mnr. Churchill
oorreed bet om die gril van hul
bondgenoot te earbiedig.
Derhalwe is die Neurenbergse wraakverboor 'n skandvlek
wat die beskawingsrekord van
die kultuurvolke van die weste
ontsier - 'n skandvlek wat 'n
Die Br't
Jood
d
1
oosterse despoot op die rekord
se
se raa van
geplas b et.
afgevaardlgdcs bet die Britse
I n die Tweede Wereldoorlog regering versoek om toe te sien
het die geallieerde volke van dat daar wctte aangcneem word
jie W este in onbeilige bondge- wat cnige vorm van anti-Joodse
nootskap met Kommunistiese propaganda in Wes-Duitsland
Rusland getree om 'n Westerse tot 'n strafbare oortrcding sal
3ustervolk te vernietig. Hierdic vcrklaar. Die rand het sy .,diepe
dwase bondgenootskap is be.. bcsorgdhcid en verontwaardigkroon met die skandelike wraak
ing" uitgcsprcck oor die .,nuwe
van Neurenberg.
anti-Joodse
uitbarstings"
in
Die Busse bet verlede week
Vandag sock die westerse Dultsland en .,onmiddellike en
op die Wes-Duitse republiekvolke mekaar se vriendskap en daadltragtigc stappe" daarteen
stigting gl'antwoord deur 'n resamewerking - ook die vricnd- geCis.
publiek vir Oos-Duitsland in die
skap en samewerking van die
Die .,onvollcdigheid" van die
!ewe te roep onder Kommunisgroot Duitse volk - vir die gevan
Duitslanu
tiese beheer. Vrydag is die nuwe
samentlike stryd teon die ver- denazifikasie
rt>publiek formeel geproklameer
skriklike agressie van Kommu- word ook bctrcur.
<kur Wilhelm Pieck, Duitse
nistiese Rusland.
Kommuni!.til'o;e Ieier.
En tog, hoewel die foute erRw.sit>.se ~oldate bet hul senken word, is daar niemand wat
trale boofkwartier in Berlyn
die moed bet om dit reg te
verlaat. Op 15 Oktober aanmaak nie. In die afgelope week
staande jaar 1>81 'n algemene
bet die ,verhoor" van die so.,verkie.,ing" gehou word in die
vee I s t e ,oorlogsmisdadiger",
Ru!tsiese besettingsgebied.
veldmaarskalk Von 1\lanstein
t en einde gespoed. Die ,,koue
oorlog" teen die aspirant wereld-diktator woed onverpoosd
In sy toespraak in die Britse laerhuis bet Win's ton • H ulle wat in ons blad
en kan te enigertyd oorslaan in Churchill as ' 'olg gekla: ,Bo dit alles hang en dreig die
'n wapenoorlog, en nog steeds
adverteer, het die
atoombom wat die Russiese Sowjet om redes wat nog nie
is \\'esterse ,Christenlande" bev~rduidelik is nle, voor Brittanje gekry bet, maar gelukkig
eerste aampraak op
sig om uitvoering te gee aan 'n
beildronk-woord gegee aan 'n me voor die Amerikaners nie."
ons
geld!
tiran wie se Oosterse bloedChurchill
bocf
nic
baie
ver
to
praktyke aanvaar is vir 'n
gaan sock om die redes uit te
,Westerse beskawing".
vind waarom sy voormalige
kamcraad Josef Stalin vandag
met die atoombom kan speel
terwyl Brlttanjo wecrloos binne
sy bereik le nle. Hy sal die
redcs o.a. vlnd in die brief wat
Hermann Goering aan hom nagclaat hct. In sy ywer om
Duitsland te vernietig - &n
daarmcc die wal tussen Oos en
Wes - hct hy die grootste dikDie .Burger skryf as volg oor genl. Smuts se depressietator van aile tye gaan omhels
stories wat h y nog een stryk deur verkondig:
en aan die wcreld voorgestel
,As armoedsaaier bet die Leier van die Opposisie
as die grootste ·demokraat en
waarlik nie 'n gelyke nie. l\let volhardende ywer deurkruis
Christen. In hierdie gedaante
by die land om aan wie ook al na hom \\oil luister, nare
van reine onskuld en in die
voorspellings van komende eUende te maak. By is natuurlik nie werklik swartgallig nie. Eintlik is by uitermate
Westerse atmosfeer van Bolsjehoopvol; b y hoop dat a nder mense so swaar sal kry dat
wistiese heldeverering bet Stabulle in wanhoop na hom om bulp sal opsien, dat by as •t
lin tot>gang verkry tot die binware hul ellende sal kan gebruik as middel om weer aan
nekamers van die \\'este. Daar
die bewind te kom. Ander so nood, hoop by, sal sy brood
bet by vertroud geraak met ge' kan word. Vandaar dat by alles in sy vermoe doen om die
heime waaroor sells Churchill
land minder welvarend te maak. H y is ongelukkig by
nie beskik bet nie.
magte om in bierdie verband lets r eg t e kry. \\'elvaart is
i n aansienlike mate 'n kwessie van vertroue. • . . . \Vie
Maar ook toe Churchill in sy
dus uitgaan om vertroue in die toekoms t e ondennyn,
haat vir Dultsland die Oosterse
lewer 'n bydrae om die toekoms minder welvarend te maak.
poorte van bierdle beskaafde
So lewe die 12 miJjoen vlu~teling-gesinne
Met hierdie sellopgelegde tank is veldmaarskalk Smuts nou
land oopgcstoot hct vir .,Preal besig van die oomblik af dat hy sy wind t eruggekry bet
in 'n groot deel van Duitsland . . . . . . .
mier Stalin" sc hordes om met
na die volstrulsskop van 26 1\lei 1948.''
sataniese geweld die Duitse
gesinne van eertyd!'\e welgestclde boere wat
En ons wll hieraan toevoeg: Vir hierdie taak ontvang
volk tc ontecr, bet Churchlll
hulle plase en al hulle hesittings deur die
genl. Smuts £2,000 per jaar, want by ill die ,amptelike
wei sy baat kon bcvrodig, maar
Opposisie-leier" van die staat.
Russe verloor het.
Sulke IIU'nse het ons
.,Premier Stalin" hct sy geheiWat sou die Voortrekkers, wie se nagedagtenis hierdie
me arsenale gevul met die kenJwlp
clringend
nodig.
jaar gehuldig word, daarvan se as bulle vandag moet sien
nis van die Duitse tcgniok aan
hoe hul nageslag in nabootsing van die veroweraar, 'n
wie Amerika sy .,gehelme" omstelsel bandhaaf waarin plek ingeruim word vit 'n ,.oppotrent die atoombom ook maar
sisie-leier" wie se betaalde taak dit is om vertroue in die
in die eerste plaas ontleen bet.
r egering te ondermyn?
Churchill so onrus nou is
'
Paul Kruger bet in een van sy toesprake in die
maar die• begin van die vervolksraad die ,·olksverteenwoordigers genoem ,.die tolk van
skriklike
verrasslngs
waarteen
die volk by die regering en weer die tolk van die r egering
Goering hom in sy afskeidsby die volk." Dit was die taak van 'n \ 'olksverteenwoordiger in die Voortrekkerstelsel. :\laar bier b et ons nou 'n
boodskap gewaarsku bet.
volks,·erteenwoordiger wat dubbele loon ontvang vir die
taak om die volk se \'ertroue in die regering te ondermyn
t .. DIE O.B." wont 1tedruk deur Pro
en die land in eUende te stort.
Eec:leeta-Drukktry Beperk, Stelleoboech, vtr die etenaan eo ultgewua:
HOOPSTRAAT 1058, KAAPSTAD
Watter soort kranksinnige spel is dit?
VOORBLA.G (Edma.) Beperk, Groote
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