
Gerqlstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 0.8. GAAN VOORT MET SY 
REPUBLIKEINSE TAAK 

lrg.8 Kaapstad, Woens., llunle 1949 Prys Sd. No. 28 

Die gerugte, wat met soveel kwaadwilligheid versprei 
is, as sou daar oorweging in O.B.-kringe geskenk word aan 
die ontbinding van die Ossewabrandwag of sogenaamde 
, eenolle ontslag" aan al die Iede, is die afgelope naweek 
finaal die kop ingeslaan toe die Uitvoerende Raad van die 
Ossewabrandwag in lohannesburg ' n verklarlng uitgereik 
bet waarin die ontkennings van die Kommandant-Generaal 
en dr. F . D. du Toit van Zyl, Gebiedsleier van Kaapland, 
bevestlg is. 

,HARTE IN EMPIRE IS 
SAAMGEVLEG' 

.,Die regerings 'an die State- , geen onwilligc vcnnote he wat 
bond werk 5llam en die m e nse die werking daarvan sal bclem
deel 'n gt>meen11ka plike lewe mer en wat 'n bron van swak-
waardeur hart, gedagte e n be
lange saamgevleg is", het Philip 
Noel Baker, Brltse minister van 
Statebondsbetrekkinge, by ge
Jeentheld van R yksda gviering 
ver lede week verklaar. 

,Ons crken die Statcbond as 
'n v rywilligc assosiasie. Ons wil 

heid en nic van krag sal wca 
nie," het hy gesl!. 

Ook Suid-Afrika is vandag 'n 
gcwillige wcrktuig van die Em
pire, met sy ,hart, gedagte en 
belange saamgevleg" tot 'n ge
m€\'}nskaplike lcwe met sy ver
oweraar. 

Soos onthou sal word hct 
kocrante van die H.N.P. 'n paar 
weke gelede met 'n bcsondcr 
aanstootlikc berig geltom as sou 
dr. Van Rensburg terwillc van 
pcrsoonlike ambisie dit oorwecg 
om die Osscwabrandwag tc ont
bind of sogenaamde ,.ccrvolle 
ontslag" te gee aan sy ledc. 

D r . Van R ensburg bet <la dE"lik 
in Transvaal 'n ontkcnnlng uan 
die pers oorhandig, t t>rwyl dr. 
Van Zyl dit in Kaa plaml gc<loon 
bet. In sy vcrklaring hct dr. 
Van Rensburg gcsc dat as hy 
nie met sy O.B.-skap hens wcl
kom is nie, hy nie bcrcid Is om 
sondcr sy O.B.-skap tc gaan nic. 
,.Solank die manne en vroue 

van die Ossewabrandwag, aan 
wle ek deur bande van trou en 
agting gcbonde is, my dienste 
nodig hct, is ek nie begerig om 
van die kameraadskap uit tc 
skci nic, en as omstandighcdc my 
ooit sou vcrhinder om as Icier 
tc dicn, hoop ek om die voor
reg tc he om as gewonc lid die 
stryd voort te sit," hct die K.G. 
verklaar en die O.B. se tockoms
taak as volg gcstel: 

ONS T AAK 

,Dit is duidelik dat ' n tcu\k 
op <lie O.B. se sk ouer11 geg.,oi 
word wat in belang van d iE" tra
d isie van ons volk is, naumlik 

RYK ,ONTWIKKEL' VOLGENS 
· IMPERIALISTIESE. PLAN 

Ons het in die jongste tyd weer baie verneem van die ,evolusie" van 
die Britse Ryk. Aan die volk is so pas heduie dat daar eintlik nie meer 
'n , Britse Ryk" is nie, maar net ' n , assosiasie van "-rye "·olke" en dat 
Suid-Afrika ,van dag, na die Londense konferensie hp·oorbeeld die Yolste 
r eg van neutraliteit bet". Hierdie dinge word gestel a !-lof dit b eeltemalnuwe 
fe ite is wat in die pros€'s an ,~volusie" tevoorskyn ge tree h et en dus n ou ' n 
n uwe karakter aan die Britse Empire verleen - wa t nit> 1neer ' n Empire 
is nie maar 'n ,organiem~" wat hom aanpas hy omRlandighcde en waarvan 
die lede ,bymekaar wil bly" - ,.in enige omstandighede". 

In werldikheld is daar nie veel 
van 'n ,evolusle" op te merk 
blnne die Britse Empire nle -
wei 'n geda.antevera nde rlng. Dit 
is maar een en dieselfde ding 
wat telkens 80011 'n slang vervel 
ten elnde hom 'n moole r voor
koms te gee terwille van die
cene wat anden teesin begm 
kry. 

Toe selfbestuur In 1906 en '7 
aan die verowcrde Rcpublieke 
gegee is, het Af rlkanerleiers dit 
a1 as nagcnoeg volkome vryhcid 
vertolk, veral toe dlt beseel is 
met unifikasle 'n paar jaar later. 
Genl. Hertzog bet op 19 Augus
tus 1910 onder mcer as volg na 
Suid-Afr ika sc selfstandigheid 
verwys: "T a ns word ons getel 
a. 'n broederstaat wa t volkome 
beheer oor ons sake bet en wat 

, 

nou aan onsself aileen \'erant- · land sc ministers is dit nie so 
woordelik is ' 'ir die beheer van nie." En op 16 J a nua r ie 1919 
die llak~. Sold-Afrika moet dus het hy in 'n to€l!5praak voor sy 
sy eie hell so goed as moontlik kongres erken dat die p raktiese 
uitwerkl' gcvolge van selfregering n ie is 

OP PAPIER 

Gen l. H ertzog bet cgtcr later 
bek lemtoon dat h ierdie reg op 
papier n ie veel beteken wan
neer daar 'n regerlng aan be
wind is wa t na Brittanje sc 
pype wil dans n ie. 
In 'n toespraak In die P aarl 

op 13 April 1~18 hct hy ges~ d at 
as afgegaan word op d ie bete
kenis van die woordc, daar aan 
Suid-Afrika 'n reg van eie keuse 
verleen is ,sonder inmenging 
van 'n gcsag van buite ans 
volkskr ing", maar .,volgens die 

wat hy in 1906 geglo bet dit sou 
wecs nie omdat ons blootgestel 
is ,.n ie- aileen aan die direkte 
nit>, maar eweseer aan die indi
n>kte inspirasie van Britse mi
nisters om die speelbal en spoeg
bak van Engeland en die Em
pire t e wees.'' 

Suid-Afrika se vryheid was 
dus net 'n k wessie van vcrtol
king deur d ie bestaande bewind 
ten opsigte van Suid-Afrika se 
verhouding tot Brittanjc en sy 
ryk - 'n soor t ,vryheid" wat 
gedobber het op die opcenvol
gende golwe van bewlndsveran
deringe in Suid-Afrlka 

REG GEIIAD IN 1911 • 

ROOI. OPSTAND IN Dat <la:v dertig jaar gelede 
presies geglo is wat va ndng , ·an 
at openba re verhoe an n republi
keine gese word, naamlik dat 
Suid-Afrika , va ndag, na d ie 
Londense Konfere nsie" die r eg 
bet om neutraal te bly, blyk u it 
' n hoofa rtlkel van D e Volkstem 
van H Julie 1911: 

I • • 
ABESSINIE 

Die Russiese konsulaat in AbessinU!, wat kort na die 
oorlog met groot vertoon hul intrek in die hoofstad Adis 
Ababa, geneem bet, kon die afgelope week die eerste vrugte 
van hoi propagandaveldt~g onder die naturelle aan Moskou 
toon toe 'n grootskaalse rewolusie wat gepaard gaan met 
wapengeweld rondom die hoofstad begin bet. 

,De stelling, kort gelcdcn in 
dit blad vcrdedlgd, t en effekte 
dat de Britse kolonie-republie
kcn staatsrcehtcllk bevoegd 
zyn om onzydlg te blyven in 

Nadat die Unie H aile Selassie 
op d ie t roon help s it het , het 
Moskou aangekondig dat 'n R us
sicse konsulaat voortaan in 
Adis Ababa geopen sal word. 
Saam m et h ierdie konsulaat is 
ook etlike honderde ,verpleeg
sters en doktCTs" gestuur en 
talle bospitale waa r die naturcl
le deur die Kom m uniste ver
pleeg is, is ook gebou. 

Later het dit geblyk dat Abes
sini~ die middelpunt geword het 
va n Komm unistiese p ropaganda 
in Noord-Afrika"'. D ie a fgelope 
week Is ~rig dat gevegte t us-

sen rcgcringsondcrsteuners en geval van cen wereldoorlog, 
opstandclinge in Abessinie wood. heeft dan ook geen ernstige 
Pogings is ook · aangewend om bcstrydlng gevonden by onze 
die kroonprins, die oudste seun juristcn." 
van die Keiser, gevange te neem. Daar is toe a l gepraa t ' 'an 
Regcringstrocpe rondom die B rit!'lt' , r epublieke" wat neu
hoofstad was verplig om terug traal kon bly! 
tc val. Die berig vermcld dat l\faar onda nks hierdie erken-
daar reeds 300 dood is. ning is Sui<l-Afrika drie jaar 

Itallaners wat nog in Abes- late r teen die volks wil in die 
siniii woon, help die regerings- E mpire 'le oorlog gesleep. Daar 
trocpe. was w('} ,.evolus le" op pa pit>r 

Ook in die aangrensendQ Brit- maar in praktyk bet dit groteor 
se gcbied, Uganda, heers onrus ondt>rwerping beteken omdat 
en regeringstroepe moes al op- ons juls daardeur blootgestel 
stande van naturelle onderdruk. I wa8 aan , die indirekte inspirasie 

Lesse Uit 
Ons Eie 

Geskiedenis 

van B r it"c ministers". En by 
h ierdie woorde ldink ons on\\ille
kcu r ig afm die onla ngse bes oek 
\ ·an 'n spcsiale afgesant aan die 
Et>r!lte !\f inister van Suid-Afr ika, 
enE' sir P er cival Le isching, van 
w it> d ie Britse Da ily Telegraph 
si\ tlat b y die besluit van die 
Londense konferensie kom 
,.,oor ber.-i het". Nama te d ie 
.,bindt>nde ba nde" van die Em
p ire tosser gemaak was, is daa r 
be!>lag gele op die gees! 

KO:NFERE~SIES 

En van Londense konfcrcn
sies gcpraat, C. M. van den 
Hcevcr getuig van bulle as volg 
in sy boe·k oor die !ewe van genl. 
Hertzog: 

,.D ie Afrika ners b et nooit va n 
hierdie k onferens ies gehou niE', 
omd:tt b ulle m et a rgwaan gck yk 
bet n'l die poging van sommige 
imperialiste om dna rva n 'n 

(vervolg op bladsy 8, kol. 1) 

GROE.PLE.IE.R 
SLU/T AAN 

BY O.B. 
Nadat ck die bockic .,lets 

oor die Osscwabrandwag" ge
lees hr;t, hct ek tot die ge
volgtrckking gckom dat ek 
met my sic! en liggaam aan 
daardie Bewcging moet be
hoort," skryf mnr. Louis A. 
Rhecder van I ndwc aan die 
sekrctaris van Voorslag. 

Hy skryf dat hy groepleier 
van die H .N.P. se Jeugbond 
was, maar bcdank het omdat 
,,hulle beloftes maak en nie 
uitvocr nic". Nou wil by graag 
aansluit by die Ossewabran1-
wag en help organiseer in sy 
omgewing. 

U. R. Bevestig 
K.G. Se 

Verk/aring 

clie om tot die republikeinse 
gedagte mcde-Afrika ners terug 
te wen wat we-ggelok word van 
daardie gedagte deur die neo
Im(>t'ria lis me (waarv.1n die 
II.~.P.-leiding blykbaar 'n inte
gra le deel ge word bet, a s m ens 
m oet oordeel na dr. l'lalan se 
toesprake na sy terugkeer u it 
Londen). -Die O.B.-taak sal 
weco; om die mede-Alrikaners 
teorug te w en na die enig11te 
'lta .. tsideaal wa t die , ·olk nog 
ooit gek en bet - die va n 'n 
Su id-Af rikaanse R epubliek, ge
bind d eur niks behalwe sy eie 
gewete.'' 

Op sy vergadering vcrledc 
Vrydag het die Uitvoerendc 
Raad van d ie Ossewabrandwag 
'n verklaring uitgercik onder die 
naam van sy voorsitter, prof. 
D. J. van Rooy, wat as volg lui : 

,.D ie Uitvoerende Raad , ·an 
tlie Ossewa brandwa g Vt>r t>t'm;cl
wig hom met die verklaring , ·an 
d ie Kommandant-generaa l, IIOOH 

gepubliseer in Die O.B. , ·an 18 
tleser, dat die Beweging nie ont
binding oorweeg nie en dnt by 
die dringende taak om w.1re 
l"Cpublikanisme te propageer, 
aan vaar.'' 

AFRIKAJL~SE LEES 

Ons wil hoop dat hicrmee 'n 
end gckom hct aan die stultlike 
praatjies van die vcrdwyn ing 
van 'n Volksbcwcging wat 'n 
ideaal dra wat dcur die voor
gcslag aan die huid ige gcslag 
oorhandig is vir vcrwcscnliking 
- die ideaal \ 'an 'n R epubliek 
op Afrikaan l!e lees geskoei 
waarin d ie eeonheid , ·an die \ ·olk 
beklem toon 11al word en nie die 
ponte va n s tryd of veronder
stelde ponte va n stryd nie w _t 
kunsmatig aange-blaas m oet 
word deur politieke pa rtye wa t 
in eentonige r otasie mekaar 
heurtelings opvolg - die een om 
te regeer en die ander om rege
ring te ve rhoed. 

SAL ARK NIE 
KAN SOEK 

Die planne om die oorblyfsels 
van Noag se ark op Ararat te 
gaan sock, bet misluk omdat 
Turkye, uit vrees vir Moskou, 
gcweier hct om die drie ver
skillende eks pedisies van Brit
tanje, Amerika en Holland, in 
die land toe te laat. 

Toe dit onla ngs aangckondig 
is dat gepoog sal word om die 
oorblyfsels van die ark tc sock, 
het die Moskouse radio die plan 
aangcval en dit bestempcl as 'n 
poging om op Russc te 
spioeneer. Ararat le tusscn Tur
kye en Rusland. Die Kremlin 
hct moontlik net so 'n groot 
vrees dat 'n Bybelfeit bevcstlg 
kan word as wat hy vir 
spioenasie het. 

Verkiesing 
In Suidwes 

Die afbakening vir die verkic
sing in Suidwes sal waarskynlik 
teen Augustus gereed wecs, het 
die Minister van B lnnclandsc 
Sake, dr. T. E. Donges, in W ind
hoek verklaar. 

In politicke krlnge word ge
meen dat die vcrkiesing in Ok
tober of November sal plaas
vind. 

• 
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RIEMTElfEGlRAIM ~@(R{ 
SAMESMIELT~N(G 

Weer Voorr 
Die Otlposi,ie-pcrs hct die nfgelope weeli, nadat Die 

\'aderland daarmee begin het, gespekuleer oor moontlilchede 
dat die ll..N.P . en :\.P. nou gaan saarnsmelt en uat mnr. 
Ha,·enga reeds in hicrdie ,·erband 'n besluit geneem het . Xa 
Die O.B. uit die bestc bron ,·erneem, steek daar geen die 
minste wnarheid in hierdic lwerantstories nie. 

'Vir Wapengeweld Partypolitieke 
Set Oorsaak 

Van Nuwe 
Wrywing D ie Vaderland bet begin met 1om \'as tc stel hoe daarmce ge

·n bcrig waarin \'Crldaar word \'Order sal word, maar dat in 
dat die lHtslag van Verccniging vcrantwoordelike kringe die m e
dic moontlilthcid van t>enwor- ning uitgespreek word dat dit 
ding weer op d ie voorg-rond ge- binnc die komcndc maande 
bring hct. Daarby hct die blad praltticse politielt lmn word. 

Die Iersc Republikeinse Lcrr. -wat Janie gelede onwettig 
Yerldaar is, is tans weer besig om rekrute te werf en OJ> 
te lei ten eindc die noordclilce gedeelte van Ierland wat 
nog deel van clie Britse E mpire uitmnali:, met geweld te 
Yerplig om dcel te word ntn die lerse Republiek, volgcn<; 
bcrigte uit Belfast. 

Die vcrnaamstc bcdrywig- onafhanklilthcid van die lnnd. 
Elite oprcgtc lcr moct leer om 
te skiet. Praatjics aileen sal nic 
die Britsc agrcssic in die Noorde 
bceindig nic. Dit is noodsualdik 
dat on:; voorbcreid is as ons 
regtig crnstig is oor die sual<." 

die h ·nH' Rt•puhlielt en Brit
tanjc OOrf::'d>l~· hct vir g-oed te 
vernit'l if::' omdnt die I ere hier
die lclousulc be!>ltou :;s 'n nuwe 
BritM• Hf::'r<'ssic teen lcrla.nd. 
Dmu·om is hullc weer ~oos in 
1922 IH'rchl om die wnpcn op te 
ne('m. 

gcvocg dat dit nog tc vroeg is H icruit het die V.P.-pcrs afge-
Jci dat die blad se politicke k9r
respondcnt met die kalwers van 
mnr. Havenga ploeg en die Cape 
Times het dadclik ingeval met 
'n bcrig dat dr. Malan en mnr. 
Tlavcnga nou die weg vir ,.amnl
gnmasie" voorberei. Die bind 
b(•wecr dat mnr. Havenga be
sluit hct om op scl,cre voor
wanrdcs die identiteit van die 
A.P. prys te gee. 

hcdc van hicrclic ondergrondsc 
republil{cinsc leur is gcl<Onscn
trecr in d ie p rovinsics 'Wick
low, Louth en K cny. 

NATAl VIERlOOR 
BAI IE VWlER~CGIE 

HOOFKOMDT. 
Hicrmec wens dt 'n !tram;.<· 

tc lc op die graf van ons ltam.:
r~ad en strydmald<cr hfkomdt. 
Dawid Andries Swant>poel vo.n 
die hoofkommandanlllltap D.3b. 
Dtooirh·ier-\Yecnen- en Blou
krans-l<ommando's). 

Ons kan sc tn dcr waarht>id 
'n seder ,·an Libanon het gc,·ai 
Hy was 'n .,man" onder dit' 
mann<'. Seiter ecn \':In, ind:en 
nic die bekwaamstc oftisier in 
D. nie. 

Hy was my reglerhand. hy 
was die steunpilanr ,·an ::\riddct. 
r us-Dingaansfccskomissie, Boc
crcvcreniging en ook l<crklik<' 
ondcrnemings, 'n man van durf 
en daad en dC>ursig. Hy sal gC'
mis word dcur sy \TOU en Jdn
dc-rs met wic ons saam sy sldc
liltc hccngaan op 16 deser d:cp 
b<'trcur. Op 18 Mei is hy lt>r 
aarde bestel op die plans \Vat<• r
val onder blyiH• van diepc hc
lnngstclling dcur talle wat op
gckom hct. Ds. Ign. Schutte 
hct die lyl<rcde gehou en by die 
cindc van diC' \'Crrigtings het 
generaal Cadle en 'n ldompi<' 
offisiere in die teenwoordiglwirl 
,·an sy wt>duwcc en kindcrs 'n 
laastc huldeblyl< getoon deur by 
die met kranse bedektc graf die 
O.B.-saluut tc gee. 

Slaap voort dappcrc held:~ 
\'i1· jou was .. :My God, my Vollt. 
my Land Suid-Afril<n", 'n idcnal 
met 'n drang. Ons sal jou mis! 

Tot sicns my ou maat. 
Hfgenl. E. B Cadle. 

'n Ond(•rgrondsc bcwc·ging 
wat homself dit> ,.Argitclttc van 
die Icrsc JJerryscnis" nocm, 
strooi tans pnmflcttc uit waarin 
propaganda gemaak word om 
rckrutc l t' wt>rf t'n waar!n ver
ltlaar word dnt die vct·deling 
tussen die Rcpublicl< van Icr
land en :\oord·lt>rland nou met 

Die Cape Argus hct nog ·11 gcwcld b!'i'indig moet word. 
sll'rljic aangclas deur te vcr- Onder mt't't' vt>rklaar di" pnm
Jdaar dat samcsmclting nou net 1 flcttc: ,,'n Kwartmiljot'n vry
·n kwcssic \'an tyd is. Die Sui- willigers ltnn die vcrdcling \'an 
dcrstcm hct cgter water op die 

1 
Ierland in 'n !<wartier bci'indig. 

bcrigte gegooi deur te verldaar Vcrowcr dnardic scs <die ses 
dat daar niks ampteliks voor 8 pro\·insil's ,·nn Xoord-Ic~land>. 
November gcse kan word nie \Vecs gcrN•d vir optredc. Bid. 
omdat die A.P.-Iwngrcs dan cers propaganda, lydelike \'Crsct -
in Bloemfontein sit. Verdcr is en vcrowt•r dan die scs." 
die mening uitgespreek dat daar Ecn van die nrtiltds lui: 
tc vee! "an die A.P. is wat teen ,.?.lilitt}r<' opleiding vir all<• Jere 
so 'n samcsmclting gekant sal 1 van militcrt' oudcrdom is nodig 
wces. vir die toeltomstige \'t'ilighcid en 

Van Belang Vir Ouers 
!\let die oog op die uitbouing van die Borrejcu~. 

wil die Jcugleier graa~; hiermee 'n hcroep op aile ouers 
wat !cinders het wat in ander dor)le in slwollcoshuisc i_s, 
docn om dadelik sulkc kinders sr nnmc en ad1·csse aan 
hom te stuur sodat bulle opgesoelc en moontlilt by die 
plaaslil<e organi<;asie Yan Die Boercjeug ingcslcalcel l<an 
word. 

Ons wil graag met alle l<amr rade dwarsdcur die 
land lwntak behou, en na dus die mcdcwcrldng Yan 
allc ouers. U scun of dogter sal dadelik in Yerbinding 
gebring -word met ander niendc wat !tulle baic meer 
tuis sal laat Yocl in bulle nuwe omgewing. 

Stuur sullce name aan: Dn.; JEUGl,EIER, Boere
jcughoofkwartier, Posbus 1059, PRETORIA. 

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in 

VLEUELKLAVIERE 
HUIS- EN KERI<OURELS 

sowel as al1e 

ander soorte l\IUSIEKIJ.\"STRUMENTE en Toehehorc. 
GRAl\IMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 

BLAD- en BOf<J<!\IUSIEK m grootste verskeidenheid 

S pesiale Afdcling: 

PATUONE, Jaghenodigdhede, VERKYKERS, 
Sakmessc, Valle vir Ongedierte, Jaf,'ltlesse, 

0 

Nuwe afdeling t·ir 

Weerglase 
ens. 

YSKASTE o ELEKTRIESE STOWE 0 Elektricse Artikcls 

&¥J ~lHl l ~IT« « IE o <e rro $"] 
Hoek ~·an Kasteel- en Burgstraat - Posbus 133 - KAAPSTAD 

PAR TYSET 

Die h clc mocilikheid het ont
staan as gc,·olg ,·an 'n po~ing 
van die Britsc Arb\'iden;-regc
ring om die stcmme to Yang 
van dicgenc wat die Arbcid<'rs 
daarv::n vcrdink do.t hullt> be!tig 
is om die Britse Ryk tc ont
bind. Dnarom het hullc ·n klou
sulc in die Ierlandsc wetsont· 
werp ge,·ocg wat ann Noord
Ierland <die dec! wnt nic afgc
skei het van die Britsc Rylt nicl 
'n waarborg gee tt>n opsigte ,·an 
sy grondwet wat verhoecl dat 
Noord-Icrland ingclyf sal word 
by die Republiek van Ierland. 
Die waarborg !tom hicrop nccr 
clat die wetsontwcrp 'n bepaling 
bc\·at wat neerle dat Noord· 
I crland slegs met die toestcm
ming van die noordclikc parle· 
mcnt - en nie die volk nic 
l<an bcsluit om ingclyf te word 
by Eire. Selfs vatt Britse l<aul 
word crken dat die Noord-lt'l'S<' 
parlcment op 'n \ 't'rlmof'idt> : f . 
hal{eninf::'sgromlslag bt>rus wat 
dit moontlik maal< dat hy saam
gt>stcl word teen dil.' wil van die 
m ccrderheid nUl die volk. Dit 
was 'n gcknoci wat van B1·its(' 
kant bcdorl was om die ,t:'C'bi<'d 
-.elf!' tt'en dit' sin van die be,·ol
l<in ~:" Yir Brittanje te brveiliJ:". 

TEEX LA..';DSBELAXG 

Hicrdic waarborg moct nou 
die Britse lticsers wat misltien 
nnders \'ir Churchill wou stem 
oortuig ,·nn die regering s<' 
Empire-bcwuslhcid. 

Die besef dring cgtcr stadig
tot die •Britto dcur dat hit>nlic 
we t besiJ:;" is om al die go<•io 
gesindheid wat daar nos; tU'-''><' Il 

Soo .. iu so baic :mde1· gevalJe 
h('t p:\d~·policiC>It oolt hicr teen 
wart' land-.belang- g<•gaan. 

Ontrafeling Van 
Smuts-Geknoei 
Sal Jare Duur 

.. nit ~ttl no~ j.:rc duur voor
tlat dit· regering die warhocl 
waarin die Smuts-rcgering die 
nnturd!c-vraaJ:;".,tul< Jaat bclnnd 
ht>t, ontrafcl hC'L" het d.ie )lini
s tcr vnn Xnt urellcsal<e, dr. E. 
G. ,Jansen, in die voll<srnnd Y<'r
lcl..ar. 

Dr. Jansen hct gese dat die 
r<'l;'<'ring sc naturellc-bclcid 
praktics sal wccs en nie die 
land sal ontwrig nic. Die cerstc 
tank wat eli<' regering sal ann
pak is die onlrnfcling van die 
warbocl wnnrin die V.P. die 
land gclaat hct. AI die jarc hct 
(ltc V.P. ntlts nan die oplossing 
van die nnngstul< gedocn nic. 

OEFE.N SAAM 
Die vlotc van Brittanje. 

Franlo·~·lt, Xcderland. en B elgie 
(almal Iandt' van die \Vcsterse 
Bond) !>al vannf 30 Junio tot 8 
-Julie J:'<'~nmentl ikt> ocfeninge 
hou. )fin-.tl.'ns 5(}- skcpc. van 
\'licgtuigdrnt'rs tot ligtc h-us
vanrd()r~. ~n l dric~due op die see 
wecs <'n hulle moontlilthcde vir 
k oordinnsic tocts. 

1f ®~®q@[(l)~ ~ 01) 

Wlu® lMl~er. 
As jy tans in New Yorlc die gchoorbuis \'an jou telefoon 

optel om 'n nommcr tc sJcalccl lmn jy b~'lla scl<cr wees dat 
agcnte Yan die Amerilcaanse Gchcimcdiens, !.peurders -wat 
op soolc na Kommuniste, of privaat pcrsone wat deur mag
nate gchuur word om gcspreld<c nf te lubter, bcsig is om 
ann tc telcen wat jy sc. 

.. As jy tans 'n privaat gesprck BE'f.\ALDF: AFLl11STERAARS 
wil vocr moet jy licwcrs na die 
wocslyn gaan, maar dan moct 
jy oppas dat daar nic ook mikro
foons in die bossc weggc·steek 
is nic .. " skryf 'n buitclandst> 
korrespondcnt van Forward. 

Dit is egtcr nic net die staat 
wnt ' n groot aandt'cl necm in die 
afluislcry van gcsprc-kltc n ie, 
maar ook privaat ondcrneming-s 
doen Iustig m cc. Op die oom
blik sock die Amcriltnanse poli
sic na 'n persoon wat erken hct 
dat hy ·n reuse-nandccl geneem 

Dit> I<Orrcspondcnt verklaar 
dat die regering-spioenasic die 
lt\nd hcclwat nan dollars kos. 
Di<' nuwe bcgroting maak voor
si<'ning \'ir 5 miljocn ckstra dol
lar vir die justisic-dcpartcmcnt 
wat dit gcbruik om agentc a.an 
tt' stcl - onder andere snelskrif
:-~ lnyfstcrs wat bclas is met 
nfncNn van gcspreldte : bulle 
mocl 'n baic bclroubare verle~c 
he. 

het in die afluistcry van die pr'- Tn 1939 het die Westcrse 
vaat gcsprckkc van 'n burg<'· I moondht>dc Duitsland die oorlog 
mecstcr en andcr vooraanstaan- nangcsc met die ,·oorwendscl dat 
de amptcnarc in N ew Yorlt, hullc die Duitsc volk wil .. be
Chicago en Detroit. Blykbaar ny" van dit' .. polisiestaat" waar
worcl dit gcdocn om die mt>ns<' in daar geen vryheid van 
op ccn of andcr manier af te ~praak, dcnkc ens., sou wecs nie. 
pcrs nadat die inluisteraars gc- \\'at nou in Amerika gebeur is 
noeg van hul slagoffers se prt- l presics dirsclfdc as waan·an 
,·aat sal<c af wcct. hullP. Duitslancl beskuldig hct. 

Di< 
het met 
hevolki11 
algcmee1 
Engelaw 
he,~:am· i. 
dcur }H'• 

onder D 
iugchore 
·die lig 
,Ad vane 

,.Dit was 
toe die Lu! 
nan pertrol 
uitslag nic 
nie, dat die 
houding op 
van mnr. J 
C.B.E .. ,·oc 
taris \'an 
lugvaart aa 
was om 'n 
,.Bombarder 
publiseer." 

In hierdi< 
die volgend 
van die 
gcsluyf: 

,ONS GI 

,.Omclat o· 
die siellwn 

Sterl 
Op 

Die drink 
stratc of in 
van, sal de 
wat ingedicr· 
\'erbod is • 
openbarc de 
grondc wnt • 
straf vir o 
stens .£l 0 b1 
tronkstrnf. 

Die wetso1 
besit van g 
vcrbicd. Dit 
'n handvatse 
in. 

UND 
BR 

'n We· 
voortaan aa 
outomaties 
land moet • 
burgers lmt 
Yan Binnela 

Die wets01 
die status vn 
hct noodsnnl 
die besluitc ' 
ltonferensie \ 
te doen met • 
aan Brittnnjc 
lik deur 'n 
voorgegcc w 
naming ,.Bril 
Unie-burgers 
wetsontwcrp 
ning vir die • 
burgers in d 
nou dat Icrla 
geskci ''a n c 
word hct. D 
bcs" word ' 
.,State bond". 

Die nuwe b 
onderdnne ec 
Afril<a moct 
aansoel< lmn 
simp, stem oo 
dcse wet \'3 

verband. Ds 
aansoelc doer 
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BRITTE HET LUGOORLOG 
TEEN VROU EN KIND· IN 

1936 AL REPLAN 
Die f eit dut Brittanje die eerste begin 

bet met die bomhardering van burgerlike 
bevolkings itt die afgelope oorlog, i~t nie t;<> 

algemeen bekend in Suid-Afrika, en selfs in 
Engeland nie. Die geheim iM vir die Brine 
hewaar dwarsdeur die blitz-tydperk, toe bulle 

SKRYWER 
BAlE. TROTS 

DAAROP 
deur propaganda onder die indruk gebring is dat die ellende wat bulle 
onder Duitse bomwerpers verduur, aileen toegeskryf moet word aan die 
ingebore boosaardigbeid van Adolf Hitler. Hierdie waarh.-id word aan 
die lig gebring deur ' n Britse regsgeleerde wat kort gt'lede ' n hoek 
, Advance to Barbarism" uitgegee bet. 

.,Dlt was n le voor April 1944 
toe die Luftwaffe weens gebrek 
aan pertrol, verlam was en die 
ultalag n le meer in twyfel was 
nle, dat die verbod op gehelm
houdlng opgehef Is ten gunste 
van mnr. J. M. Spraight, C.B., 
C.B.E., voormalige hoofsekre
tarla van die ministerle van 
Juavaart aan wie dit toegestaan 
was om 'n boek met die naam 
.,Bombardering Oeregverdig" te 
publiseer." 

propagandistiese verdraallng I die vyand ..e , ·ertende marte 
van die waarheid dat dlt ons uanrewend m a r w ord.'' 
was wat die straterlese bom-
aanvalle begin bet, het ou ~lTJG , WEERWRAAK" 

In hlerdle boek bet Spralgbt 
die volgende oor die ontstaan 
van die lugbombarder ings 
•eskryf: 

, ONS GROOT 8ESLUIT" 

,Omdat ons getwyfel het oor 
die slelkundige gevolge van 

Sterk Drank 
Op Straat 

Die d r ink van sterk drank op 
strate of In die omgewlng daar
van, sal deur 'n wetsontwerp 
wat lngedien Is, bclet word. Die 
verbod is ook van krag vir 
openbare deurgange en vir oop 
gronde wat daaraan grens. Die 
straf vir oortredlng Is boog
atena £10 boete of twee weke 
tronk.atraf. 

Die wetsontwerp wil ook die 
besit van gevaarlike werktuie 
verbled. D it slult kettlngs met 
'n bandvatsel, atawe, dolke, ens., 
ln. 

teruggedeins om ons groot 
bcslult van 11 Mel 1940 die 
nodlge w~reldkundirheid te 
verleen wat dit verdien hct. Dit 
was ongetwyfeld 'n lout. Dit 
wu 'n skltterende beslult. Dlt 
was so beldbattlg, so selfop
offerend as die Ruaslese belllls
slnr om die beleld va n ve r
brande aarde toe te pall. Dlt 
bet Co,·en try, B irminr bam, 
Sheffield e n Sou thampton die 
rer reree om Kiev en Kbarkof, 
Stalinrrad e n Sebaatopol In die 
oe te k yk. Ons Sowjet-bond
genoot IOU minde r krltles 
gestaan bet teenoor on• on be
drywirbe ld in 19-12 indien bulle 
Yentaan bet wat ODS 1f'doea 
bet ." 

18 BO!\IWERPERS 

.,Op die nag van 11 Mel het 
agtien Whitley-bomvllegtule 
spoorwcglnstallasies In \Ves
Duitsland aangevaJ;• het 'n 
berig In die Britse pers die vol
gende dar gclui. Hierdle berlg 
bet geen agtcrdog by die Britsc 
publiek Iaat ontstaan nie, maar 
vier jaar later is d ie bctekenis 
daarvan eers geopenbaar. \Vcs
Duitsland was op daardle tyd
stip bceltemal buite die militere 
oorlogsterrein. , Hierdle aan,·al 
in d.le nar van 11 Mel 1940 wall 
die eente doelbeWUllte ,·erbre
kinc van die fundamentele reel 
van IH-skaafde oorlog,·oerlnr 
dat vyandel ikbede aileen k'fon 

UNIE.BURGE.RSKAP VIR 
BRITTE. BE.MOE.ILIK 

'n Wetsontwerp wat bepa.al dat Britse onderdane 
voortaan aansoek moet doen om burgerskap en dit nie mcer 
outomaties sal ' 'erwerf ale, en dat bulle eers "-yf jaar in die 
land moet wees en nle twee ja.ar ole voordat bulle Unle
bargers kan word, Is die afgelope week dear die Minl11ter 
van Binnelandse · Sake ingedlen. 

Ole wetsontwerp heromskryf 
die status van Unle-burgera. Dit 
bet noodsaaklik geword weens 
die besluite van die Statebonds
konferensle van 1947 en bet nlks 
te doen met dr. Malan se bcsoek 
aan Brittanje nie, 1001 aanvank
lik deur 'n deel van die pers 
voorgegee wou word. Die be
naming ,Britse onderdaan" vir 
Un le-burgers sal nou verval. Die 
wetsontwerp maak ook voorsie
ning vi r die voorregte wat I e rse 
burgers In die Unle sal geniet 
nou dat Ierland 'n Republiek af
geskei van die Brltse Ryk ge
word het. Die woord ,Gemene
bes'' word ook vervang deur 
,State bond". 

Die n uwe bepalinga dat Britse 
onderdane eers vyt jaar In Suid
Af r lka moet wees voordat hulle 
aansoek kan docn om burger
skap, atem ooreen met die KaDa
dese wet van 1946 In hlerdie 
verband. Daar moet bulle ook 
aansoek doen om reglst raaie en 

die Minister bebou die reg voor 
om die aansoek te verwerp. In
derdaad Ia die bewoording van 
die wetsontwerp in h lerdle op
slg presies dleselfde as dl6 van 
die Kanadcae wet. 

Moet Paspoort 
Terug Gee 

Die Minister van Binnelandse 
Sake bet mnr. E. S. Sachs, hoof
sekretaris van die Suld-Afrl
kaanse Klerewerkersvakbond, 
veraoek om sy paspoort wat by 
verlede maand ultgeneem het 
om aanstaande maand die kon
gres van die tekstlelwerkera In 
Frankryk by te WOOD, terug te 
gee. 

Mnr. Sachs bet te kenne gegee 
dat by nie sy paapoort 
terug tal ree nle tensy daar 'n 
hofbevel In die verband Ia. 

Toe die Britte later 'n atad 
soos Hamburg so swaar gebom
bardeer bet dat dit omgeskep Is 
in 'n brandende oond waarin die 
inwoners in die rivier gesprlng 
het om die ontsettende h itte te 
probeer ontkom, Is gese dat dlt 
'n weerwraakmaatreel was vir 
die Duitse bombardering van 
Rotterdam en Warschau. 
Spralrbt betwia b ierdie a r ru
ment egter d eur daarop te wys 
da t die Dultse bombarderln r 
va n genoemde stede deel was 
,·an die taktie86 operaslet van 
die leer , a a ngesien die Dultse 
troepe be11i1 was om die ated e 
binne te ruk. Ook kap tein Lid
deD Hart. bekende Britse mili
t~re • dellkundilf', ondenkryf 
b ierdie flt.:ndpunt me t 'n 
beklemtonlng dat die Duibers 
b ulle rebou bet aan die ou reel 
van beld rlng-bombardemente. 

ALLE KRE DIET .. . 
Die beer Sprair b t voer aan 

dat Brlttanje .,die alrebele 
krediet" moet onh·anr ,.lr die 
Idee en die uih·CH'rinr da~rYan 
van lugbomba rdem ente. Die 
oorsprong van hlerdie operasics, 
so gaan die skrywer voort, kan 
teruggevoer word tot 'n .,inge
wing" (,brain wave") van 
~ekere Britse deskundiges in 
1936. Hulle het toe reeds aan 
die hand gedocn dat Brittanje 
,.J>uitsla nd m oet bomba rdeer 
iDdien b y ons vy .. md word.'' 
Hitler was bewus \'an bierdle 
beleid, aldus die skryw er, va n · 
daar sy berN"rte om 'n ooreen
koms met Britta nje te sluit dat 
vl ieg1ule beperk moet word tot 
milit~re opera~ties. Spraight 
gee dan ook toe dat Hitler 
aileen j.ot die bombardcrlng van 
c1ie burgerlike bevolking In 
Brittanje b<-sluit het drle 
maande n adat die R.A.F. In 
Duitsland berln bet met sy aan
\'alle op bur~terllke bevolklnrR. 
e n self!! t 04' nor bereer bet da t 
dit ge~~taak moe11 word. ,.Hitler 
wou beslil nle dat die weder
sydse slagtinlf \"OOrduur nie," 
aldus Spralgh t. 

L UGMAARSKALK 

In die Star van 12 Desember 
1946 het Jugmaarskalk Harris 
die beweringa van Spralrht 
onderskry! deur daarop te wya 
dat die Dultse lugmag hom uit
sluitlik toegel~ het op taktlesc 
bombardemente ter onder
steuning van die grondmagte. 
,.Veels te laat In die dag bet 
bulle die waarde van 'n Strate
giese bomwerpermag beset." 

Spraight som die bele kwesaie 
in die volgende woorde op: 

.. In Duitlland en Frankryk 
het die lugarm nooit losgekom 
van die land-arm nie - in 
daardie Ia nde W illi dit aan die 
leer vasreblnd. In Engela nd 
W .lB dit vry om te s wert. Vir 
Dultsland was die bomwerper 
die a rtlllerle vir vlnnig bewe
gende troepe; vir Frankryk wa.a 

(vervol• op bladay 6, kol. 2) 

TOE GENU. SMUTS 
DIE LONDENSE LIG 

GESIEN RET 
Dlt ia etena.ardli hoe mense bulle oor bale jare kan 

aanpaa - 10 aaapas dat bulle bul vorlge bestaan heeltemal 
ver1eet. Dlt Is soos 'n makgemaakte meerkat wat nader
hand nlka meer wll weet van die meerkatgat waarln by 
tevore 1elewe bet nle. By beskou homself ole meer aa 'n 
meerkat ole, maar as 'n mens wat In 'n huis wil woon. 

leta van hlerdie verskynsel ~tumet~preking in L onden terur
het ons 'n week of wat gelede gekom 011 munne ,wat die llr re
gadegeslaan toe gcnl. Smuts 11ie n het' ; indudaad wa11 daar 
ewe uit die hoogte met sy 1ielfbe11tuur, maar die rebaar 
vinger na dr. Malan verwys het wa!l In werklikbeid n ie 110 groot
met die woorde: ,Hy hct die Jig moedig as wat dit by die eerste 
gesicn" - nou dat dr. Malan oogop11lag l) k n ie, wan t dit is 
teruggekeer bet uit Londen met \·eel bt' ter om 'n Ieier uit 'n , ·er 
'n nuwe opvattlng omtrent die owerde volk te kry om d ie )lon
Empire. ~;olldtrlngs"Tek' t e doen, omda t 

Da t daar eenmaal ook na genl . by !t)' ,·olk , ·erstaan e n dit dan 
Smuts Yerwys Is In d ieselfde boea-c•nuumd n ie l)'k of daar 
trant , bet die gr)'!te genernal 4mig11 lmperlalistiese d wang is 
blykbaar beeltemal , ·ugeet, of nie. Buie het hierdie oonpronr 
as hy dit nog onthou, dan staan l"an die latere ,eer en p lig' re
hy so vreemd teenoor die Smuts ;~ien, want bierdie ,·riendskap
van toe dat hy nie cera agterge- like dund het vir genl. Botba en 
kom het dat hy nou woorde her- gt>nl. Smut~; so s waar moreel 
haal wat eenmaal as 'n verwyt n•rplig dat bulle la te r 11teeds 
ann sy adres gerig wns nie. In vt>rder m oes saamgaan waar dlt 
C. M. van den Reever se werk ryk llbt•lunge r aak.'' 
oor die IC'\\'e van genl. Hertzog. 
l<'es ons in verband met die toe
kenning van selfbestuur aan die 
Transvaal In 1906 as volg: 

,Die vertolking van hierdie 
dnad is deur baie l<'idendc- Afri
kaners egter nie nltyd In 'n ewe 
vrlendelike Jig gestel nle. llulle 
op,·nttlnr wns so: gf'nl. Botha 
f'n renl. Smuts b t>t \'Un h ierdie 

~a mcer a. veertig jaar her
hnal genl. Smuts vandag die 
woorde wat indertyd op hom 
vnn tocpassing was. Die verskil 
,s net dat dit teen hom as 'n 
bcslwldiglng gemik was, tt~rwyl 
by tli t ,·andag in t riom f u ltroep 
&!I die trot<Je dienaar , ·an die 
Empire. 

--PROBEER DIT! 
VIR OE-TOETS 

Kyk hoe draai die wiel om en om I 
Draai hietdie tekening eers met die klok mn vooruit en dau teen 
die klok in. Hou dit dan ttil en kyk hoe die w1el nog aaohou met draai I 

VIR SHAAK-TOETS 
Neem twee tkuiwe vau eni1e .oon 
eigaret, b!'halwe Kommaudo. Moenit 
die f'trate elruif inuek nie, maar blue 
dit •"«l!i~ deur u neusgate uit. Neem 
non die tw~e akuif, uek dit in en 
blaat dit dan deur die neut~ate of 
deur dit. mond nit. Toeu Kommando 
nou or dit:;f'lfde wyse. ~t op watter 
aa1te , geurige r okle u ••n 
Kommondo kry. 

l 

U oW MAG U .IDRIIG -MAAR 

U KAN STAAT MAAK OP U SMAAK 

Kommando 
Die Vriendelike Sigaret 

10.. 20o, SO.. "* of oonder kurk. 
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, 
ONS REGERING NA 

EEN JAAR 
Dit is hierdie week presies 'n jaar gelede dat die 

Nasionale regering sy bewind aanvaar het. Ons blad het 
indertyd sy vreugde uitgespreek oor die onverwngse oor
winning en verklnar dat hy die regering sal steun, maar die 
reg van selfstandige kritiek voorbehou. Na 'n jaar kan ons 
hierdie houding herbevestig. Elke Afrikaner voel gerus dat 
hy 'n bewind oor hom het wat nasionaal in sy karaktcr is 
en by wic dus die wil tot volkswelvaar t aanwesig is. Ons 
vocl gerus by die versekering dat die regering se cerate 
en nntuurlikc oorwcging is om die belange van Suid-Afrikn 
voorop tc stel in tccnstelling met die vorige bewind wat allcr
eers wou vasstel wnt die belangc van Brittanje vereis. Ons 
vocl ook tevrcde dat in die afgelope jaar die regering in 
velerlei opsig blyke gcgee het van sy Afrikaanse karakter in 
rcgeringsmaatreels - in sommige gevalle by wyse van 
daadwerklike optrede en in ander gevallc by wyse van 
beloftes. Ons dink byvoorbeeld hier aan die Minister vnn 
Justisle, adv. C. R. Swart, se onderneming om die Sondags
wettc strcnger te laat toepas. Ons dink aan dr. Donges 
se wetgewing in verband met gemengde huwelike en die uit
brelding van die ontugwet tussen blank en nie-blank. Danr 
is die stap van min. Paul Sauer in die rigting van apartheid 
op die treine - iets wat ons hoop uiteindelik so bevredigend 
gereel sal kan word dat die nie-blankes sal voel dnt ook 
qullc beskerm sal word teen blanke indringing. Ons dink 
verder ann die Minister se poging om kommunistiesc propa
ganda teen te gnan deur die uitsluiting van die kommunis
tiese koerant van Spoorwegboekwinkels, asook die Minister 
van J ustisic sc verbod op kommunistiese vergaderings lJUite 
Kaapland. AI hierdie dinge dui daarop dat ons 'n regering 
het wat bcwus is van sy t ank, en as dit nog nic allcs is 
wat die volk vcrwag hct nic, is daar sckere omstandighcde 
wat in ag gencem moet word. 

VF~RSKONINGS 

In die cerate plaas het die huidige bewind 'n verknocidc 
erfenis ontvang van die vorige bewind wat baie jare van tyd 
sal neem om in orde te bring. So het min. Jansen voorver
lede week in verband met die naturellevraagstuk gesc dat dit 
nog jare sal neem voordnt die r egering die warbocl sal opge
ruim M waarin die Smutsbewind die vraagstuk laal hcland 
bet. In die tweede plaas, en dit is die belangrikstc, moet die 
regering hom behelp met ' n stelsel wat eenvoudig homself 
nie \"lr oplo.;slng , ·an u aagstukke of deurtastende aanpak
king daanan teen nle. Dit is 'n stelsel van toutrekkery, van 
energic-vcrspilling op nuttelosc stryd. 'n Stelsel wat 'n 
atmosfeer van wantrouc en verydeling skep waarbinne die 
regering sc ecrste oorwcging is en moet wees om nan die lcwe 
te bly. Niks deurtastcnd kan dus aangedurf word nie, want 
die opposisie buit alles uit tot verdagmaking van die rcgc
r ing. Uit die aard van die saak moes die regering dus vooraf 
seker mnak dat hy nic stemme wegjaag wat cers gevang 
moet word nie. Wantroue van E ngelse kant mocs ecrs oor
win word, en die beste manier om dit te doen was om uil 
die pad tc gaan om bewyse te bring dat die rcgcring nic so 
lelik is as wat hy voorgestel was nie. Dit was selfs nultig 
om die Engclsc sentiment te vang met 'n veranderdc republi· 
kcinse bcleid - 'n vcrandering wat weer ten gevolge gehnd 
het dat dit die republikeinsc Afrikaners se vertroue.., geskok 
het. 

PRJ~~IES WAT GEBEUR 

E n dlt is trouens presies wat besig is om })Jaas te , ·Ind. 
Die regerlng " It met sommige , ·an die beste brein in sy 
kablnet . Onder bulle is ook manne aan wie dit seker nl~ 
aan daadkrag ontbreek nie, mense wat , as bulle die n yhel.d 
daartd"e gehad bet, binne 'n bale kort tydj ie berge sou \'er..• t 
hf't. ~laar hlerdle brein· en daadkrag en hierdie goele 
bedoellngs sit , ·asgewikkel blnne 'o stelsel waarbinne voor
uitf;;aog een\'oudlg 'n onbegonne taak is. Hull~ is v~rpl~g 
om in die ecrste plaas sckcr te maak dat bulle vncndc m d1c 
kieserskorps wen. Wantrouige Engelssprekendes moet ecr:. 
geleer worll dat die r egering niks ·t een hul belange gaan 
doen ole. Die gt'ldmag moet eers tot die besef gebring word 
lla t die regerlng nlks ingryt)ends aan die kapitalist iese stelsel 
teweeg sal bring nle, en die verskillende ekonomiese belange 
moet tevrede gestel word, soos byvoorbeeld die suiwel
boerdery wat oortuig moet word dat die regering nie kuns
botter sal vrystel \ir algemene \'erbruik nie. 

DIE KI'~ERSY 

Maar hlerdie toegewings bet ook hul keersy. Teenoor 
die Engelse sentiment . taan Afrikaanse en republikelnse sen
timent - albel k an ole tegelyk benedig word nie. T«.>eooor 
die geldmag s taan die arbeider, en ook bier kan albei ole 
tegelyk benedlg word , ·olgens die maatstawwe , ·an die ou 
orde ole. Teenoor die sulwelboer staao die verbrulker wat 
spartel om elke oggend 'n stukkle botter dr sy kinders op 

<verooZo in voZgettdB kolom> 

Hoe Die Republiek 
Daar . Moet Uitsien 
,n Republiek sonder ~-ervanging van die Britee parlt>mentere en kapi· 

tuli!oitit>ee etel~rl - wat, ~·olgens erkenning ~-an die Cape Times die vernaam· 
sl(~ hande van die Empire is - is nie sy naam werd nie. Die Ossewabrand
wug !'ta~m ' n buie duidelike inhoud vir die U.-puhliek voor. Hierdie inhoud 
i~ in 1913 a l'l volg deur die Grootraud geformulcer, en is gegrond op Suid
Af rikuan".- ~·olksbelange en nie Britse imperialistiese en kapitalistiese 
helunge ni.-. Dit word in die ~·olgende tien Jnmte hondig saamgevat: 

,.1. VERENIGDE VOLKS- ~ vaar sy tank om die Chrlstclik
I'OLITIE K IN PLAAS VAN nasionalc ontwlkkeling van Sui
mE \'EUDEI-Ello.'DE PARTY- delike Afrika tc lei In ttlln!llui
l 'OLITIEK : Die partystclscl t ing by die Westt'l'!!e kultuur
moct vcrvang · word dcur d ie kring en in !lamewerkln( met 
cenhcidsorganlsasie van die volk die ,·erwante blanke ,·olke re wa t 
In 'n allt>somvattcnde Volksbc- daa rby belang bet . 
wcging. Dlt moct die gcsins- .,7. CimiSTELIK - XASIO
gcmeenskappc bevat, maar ook XAAL IN PLAAS \'AN LIBE
dic 'llersklllende werksgemccn- RAAL: Die Christclik-nasionale 
skappc en die kultuurgem!:'en- ontwikkeling van die f'ie volk!l
skap sow£'\ as die staatsgemecn- lewe !:'n van inhccmse kleur
skap. Sodo«>nde snoe r dit alle lingc en naturcllc word in die 
,·olkskrtll{te in een totaliteit besondcr versekcr deur volle 
sanm tot bt'\·e~ttiging f'n bt'sten- samcwcrking met die crk!:'ndc 
lliging van die R t'publif'k . Christclike kerko d~ur uitskak f'-

,,2. EEZ"IIEIDSTAAT IX lin~ , ·an 'n daarmt'e !ltrydigf' 
l'L.L\ S \'AS BESTAA.,'DE propag-anda nn raa~~e,·ermenlf
BOS TE MESGELMOE IS: Om ing of ras'!('bnat, deur behecr 
die huldlgc parlcmcnt~rc, pro- oor die verskillende propaganda
vinslale en munlsipale lnstel- middels en 'n deeglik Chr istelik
lings te vcrvang, moct daar een nasionale hervorming van die 
kragtlgc en deskundlge gesags- skoolwcse vi r die vcrsklllendr 
regcring wccs oor die he\e land, I volks- en bcvolklngsgrocpe. 
met lnskakcling van ware volks- .,8. WERKLOOSIIEID IS 'X 
en ht' rot'p'lvt>rteenwoordiging op REFLEKSIE OP DIE STAAT 
aile l{tlhiNle en in nile belange. EN NIE OP DIE WERKSOE-

,,3. !ollW GENSKAl' VIR DIE KENDE VOLKSGENOOT NIE : 
BE UOJo:I•E: Die ver 11k!Uende be- Volksorg word gerlg op die vcr
rof'pt> moet in 11tnat &'t.'Mtel word 11ckcring van gcsondc hulsgt'
om t>lk in sy eie huis 11koon te sinnc en op Wt'lvarcndc- arbcld. 
muak t'n sy sak eo.te bt'lltuur, met \\'erkloosheid kan nle geduld 
vt>rtt>onwoordi( ing In die rege- word nie en die werker word In 
ring-, ondt>r die koordinerende die , ·olksgt>h•t>l ingeskakel om 
lt'itling \ ' l tn dit- 11taat t'n met me- hom so ver men11moontlik te be
dtmuk ing ,-nn die volksbewe-

skerm t t't'n nUe onsekerbede van 
die lt-we n!londerhoud uJt arbeld. 

.,9. I.ANDSRYKDOM IS VIR 
VOLKSDIENS DAAR: Die pro
•iukslebronne van die land word 
onder staatslc!ding, In die eente 
in'lt4nllie deur die e ie inisiatief 
, ·an die s taatsburgen ten voOe 
ontwikkel In volkst~elans. Die 
rykclom nidus gcproduseer word 
bllllk verdecl tussen die verskil
lendc deelnemers In d ie produk
sieproscs. 

,.10. GEE~ KAPITALISXE 
F.~ OOK GEE~ KO~~ 
:'\n~ ~IE: Die Kapitalism e met 
sy uitbuitende en anti-nasionale 
bchecr, vera! oor die mynbou, 
-iic fabriekswese, die handel en 
die geldmark word ingekort of 
1\fgcskaf; produksicpryse, -win
s tc en -skuldc word beheer ; spe. 
kulnslc met grond, wonlngs-, 
voedings- en k ledingsmiddele 
van die volk word beheer. Die 
~todlose en rn11losc Kommunlsme 
word deur 'n Chrlstelike en 
,·olkseie solllallsme teenrewerk 
en vcrnietlg." 

Bostaande Is in breii trekkc 
lie Osscwabrandwag se opvat
t.lng van die volkspolitiek; en na 
vyf jaar staan die- O.B. nor by 
elk«> woord daarvan. 

, _.. :'\ET \'OJ.KSGE.~OOT 
KA~ BURGER WOUD: S~eg11 
volksgenotc of potcnsii!le volks
genote, d.w.s. slcgs blankcs wat 
nsslmilecrbaar blyk kan burgers 
word. Dus, bencwcns Afrikaans
cn Engelssprekende burgers van 
vnndag, ook ander van Euro
pcsc afkoms. )faar burgerskap 
i!l n rhnnklik n m onYerdef'lde 
trou l<'t>noor " uld-Afrika. An
dt'r blnnke pen.one ~eniet wt>l 
g1tsl'f'~, do~ gt>t'n burgerreg n '«>. 

Sabra Wen Veld: 

,.6. GELEIDI<~LIKE SEGRE
GASIE: :-n~-blankcs word mct
tcrtyd uitgcskcl uit blanke ge
blcdc met die oog op rassc
,ulwerheid en rnscgtc ontwikke
ling van nile clemente. Alles 
ca-ter met bchoorlikc inagnc
ming van arbeidsveTeistcs. 

.. 6. AFRIKA \ ' IR DIE AFRI
KAZ"ER: Die Afrikaner aan-

< ucr,;olg 1.'nPl t'orige kolom > 

tnfel te ht:. Albei kan nie 
met diest'lfde belofte bene
Jig word ole. Wat die reg 
ring dus aan die een kant wen 
lan s temmf', gaan by geleide
lik wt'er aan die ander kant 
,·erloor. Jo:n dit is presies 
wat gt'beur met aile party
regerings. Dit is 'n wiel wat 
draal f'D die mag agter die 
wentt'Jinge is die stygende 
:mtevrt'denheid van die kie
<~erspuhllek oor wat Of gedoen 
of nagt'laat word, en die 
lllaasbalk agter daardle krag 
;" diP betaalde ampteUke 
'>pposlslt'. 

Dnorom is ons nie hard in 
'>ns oordC'C'l oor die r<'gering 
:;(! ecrste jnar van bewind nie. 
~fnar danrom is ons ook nie 
te gccsdriftig oor beloftes 
wnt nog in vcrvulling moet 
gnnn nic. Binne hierdie stel
scl vcrwng ons bnie min -
selfs vnn die bC'stc brein en 
vurlgstc harte. 

Daarom slen die O.B. 
aileen hoop , ·lr ons ,·olk op 
die grondslag , ·an 'n nowe 
stt'l"!t'l waarln samewerking 
die normale \ 'erelste sal 
wc-es en ole onderllnge stryd 
en , ·erdagmallng ole. 

Ook Stadsrade Gee 
Medewerking 

Die Suld·Afrik.aanse Buro , ·lr Rasse-aangeleenthede 
(Sabra) wat hom beywer , ·lr die aparte ontwikkeUng vaa 
die blanke f'n nie-blanke rasse in Suld-Afrlka, bet reeds aan· 
s ienlike vordering gemaak In sy poglng om steunpunte op 
te bou en , ·erskillende Randse munlslpalltelte is reeds 
geaffilieerde lede , ·an die beweglng, en ook ult Engelse 
kringe word s terk steun ondenind. Sodra die fondse besldk· 
baar Is, J &l 'n eie orgaan ook uitgeg«.>e word. 

Die- dngbestuur en stlgterslcde 
het alle redc om tevredc te wccs 
met die vordering wnt danr ge
maak is. Scdert Sabra In die 
l_ewe gerocp is,, het hy hom 
daarop tocgespits om kragte 
wat ten gunstc is van die apart
heidsgcdngtc saam te snoer en 
dit is die strewc van die Buro 
om voltydse amptenarc aan te 
stel wat hicrdie gedagtc sal ver
duldclil: en propagccr sodat dit 
nie net 'n blote slagkrect bly 
nie, en om 'n verenigdc front 
in hlerdic vcrband In die !ewe 
te roep. 

Dit bet reeds ook die steun 
van al die belangrike volksorga
nisasles verkry en tallc vcrga
dcrings is gehou waarop die 
apartheldstandpunt bckcnd gc
maak is. 'n Tyd gelede Is 
daar reeds 'n krltlcsc memo
randum uitgcbrlng oor die 
Fagan-verslag. VC'I'der hct dlt 
ook 'n memorandum opgcstel vir 
die kommissic van ondcrsock 
na nywcrhcidswctgcwlng en ook 
ten opsigte van naturcllc-vak
bonde. Daar sal ook gctulenls 

afgcUl word voor die na turelle
ondcrwyskommissie. Verskeie 
organlsnsics word ook met ad
viC's gedlcn en die Buro laat 
hom ook geld In nuwe rasse
vrangstukke, bv. die ops telling 
van voorgestelde naturellewet
gewlng. Daarby word daar ge
durlg voeling gchou met ver
skelc organisaslcs. 

Op die oombllk word daar ge
wcrk aan 'n memora ndum oor 
die vcrslag van die kommissle 
van ondersoek na die Durban- • 
!1!1 onluste waarin kommentaar 
gt'lewer word. Dlt bevorder ook 
die u itgewlng van belangrlke 
publlkasies, en binnekort sal 
daar 'n popu16r-wetenskapllke 
werk in Engels verskyn wat 'n 
bclangrike- bydrae sal wees tot 
die scgregaslc-standpunt. Geen 
drukkery wou die d ruk daarvan 
ond<'rnccm nic, maar deur be
mlddeling van Sabra word dlt 
tans op Stellcnbosch gedruk. 

Sabra Is ook van voorneme 
om spocdlg 'n cie inligtingadlens 
daar te stel. 

............................................. 
ONS HET DIE ONDEUSTEUNING VAN ADVER
TEERDERS NODIG 01\1 ONS BLAD UIT TE GEE, 
MAAR DIE ADVJ:HTEERDERS HET ONS 
ONDERSTEUNI~G N'ODIG Ol\1 IN ONS BLAD 

TE KAN ADYERTEER. ............................................ 
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DU ITSE VROU E AS 
DEUR ONTVOER 

SLAWE 
RUSSE 

Hoewel die oorlog reeds vier jaar agt~r d1& rug is, is 
daar no& mlljoene Dultsers en Japanners in Russiese slawe
kam!Hl waar bulle dag-in en dag-uit verbongerd vir die Rosse 
werk om die vyfjaar-planne te nrwesenllk. Hoe,·eel daar 
werldlk Ia, is nie bekend nie maar d1e Duitse Sosiaal
Demokratiese Party bet onlangs bereken dat daar aileen 
200,000 Duitse vroue in sulke slawekampe aangebou word. 

Bale van hierdie ongelukkige 
pcrsone Is nle krygsgevangenes 
nle, maar is na die becindiging 
van die oorlog deur die Russe 
uit hul sektor na Rusland weg
&evoer. Oor hul lot Is daar bale 
min bekend en slegs af en toe 
as i&mand gelukkig is om los
&elaat te word, word die verhaal 
van hul ellende in Rusland ver
tel. 

Een van blerdie verhale ver
skyn In die Britse Mediese 
Tydskrlf soos vertel deur ses 
Dultse vroue wat ontslaan is. 
Hulle verhaal is neergeskryf 
deur dr. Reginald Dean. 

Hlerdle vrouc is Ida en Elli 
(albel 21), Hanna {24), Margret 
(26), Agnes (32), en Emma (37). 

Kort na die Russicsc· besetting 
het Russiese soldate Elli, Hanna 
en Margret aangesl! om saam 
met hulle te gaan. Aan hulle 
is gcsl! dat hulle vir drie dae 

erens moct gaan werk. Agnes 
is die volgende dag (omdat baar 
kinders die vorige dug moles 
gemaak bet) met geweld weg
gevoer. Dit is gebruiklik om 
die vrouc in kclders aan te hou 
totdat daar gcnoeg bymekaar 
is. Dan word hulle met 'n vrag
motor na 'n spoorwegstasie vcr-
voer. 

LAAT Ll: 
Die groep waaraan Elli be

hoort hct, is cgter gedwing om 
twee d11.e lank te marsjeer en 
diegene wat tc uitgeput geraak 
hct, is langs die pad laat 16 en 
aan die Russiese genade oorge
laat. 

Die kampe bet bestaan uit 
'n groep houthutte waarin 
die vroe saamgchok is. Elli ver
tel dat daar in haar hut op een 
dag tot sovecl as 18 vroue om
gekom het. Die vroue word in
gedec-1 volgens hul vermoil om 

---------------------· ..... --
SOOS ONS LE.SE.RS DIT SIE.N 

REPUBLIEK 'N 
TWISAPPEL? 

Mnr. H. L. Minnaar, Upington, 
skryf: 

Ek is 'n getroue Ieser en inte
kenaar van die O.B.-koc.rant en 
let op wat geskryf word van 
dr. Malan as die dracr van 
.,moderne Britsisme". Daar 
skyn groot ontevredenheid in 
hlerdie saak onder O.B.-lede te 
wcc-s en om rusle en twis in die 
toekoms te voorkom meen ek 
dat daar belderheid in die saak 
moet wces. Dr. Malan word 
aangeval oor sy uitlatings na die 
Londense Konferensle en wat 
ek graag wil weet is of dit 
waar is dat Minister Havenga, 
as Ieier van die Afrikanerparty 
(waarvan dr. Van Rensburg 
hoofbestuurslid is) dr. Malan se 
verklaring verwelkom e-n in die 
Volksraad sou gevra het dat die 
rcpublikelnse kwessie tog nle as 
'n twisappel onder die volk ge
&OOi moct word nie. As hy dit 
&es4! hct waarom dan net stoom 
a!blaas op dr. Malan? Laat ons 
billik en regverdig wees. Dit 
mag gese word maar wat het 
die O.B.'s met Minister Haven
ga te doen? Is 90 persent van 
die O.B.'s dan nie lcde van die 
Afrikanerparty, waarvan Minis
ter Havenga Icier is nie? 

<In die oorsig van ons politie
ke mcdewerker in die uitgawe 
van 18 Mei is mnr. Havenga se 
posisie bebandel . Soos dit daar 

gestel is, is die pos1s1e so dat 
mnr. Havenga saam met dr. 
Malan voor die verkiesing aan 
die "Engelssprekendes belowe 
het om tydens die lewe van die 
buidige parlement die republi
keinse kwessie te laat rus. Maar 
intusscn het dr. Malan 'n nuwe 
.,republikeinse" belcid begin ver
kondig wat han4hawing ,·an di~ 
Bribe konneksie inbou - en 
hiermee het mnr. Havenga hom 
beslis nog nie vereenselwig nie. 

Vir republikelne is die 
handbawing van die onver
valste republikeinse idcaal 'n 
aktuele saak, ongeag wat die 
verkiesingsbeloftes van die re
gering mag wees. As republi
keinse organisasie is dit die 
Ossewabrandwag se plig om 
stelting in te necm vir die on
vcrvalste ideaal van ons vaders. 
Hy bet tewens ook die volste 
reg om dit te doen aangesicn 
die O.B. as sodanig onafhanklik 
van enige party is, en ook 
met die A.P. geen ooreen
koms het nie. Dat sy Jede 
"id is van daardie party veran
lcr ncl so min aan die saak as 
wat dit die geval was in 1930 
toe lede van die Republikcinse 
Bond propaganda gemaak het 
vir 'n republiek terwyl die amp
telike standpunt van hul party 
op die punt anders was. 

Maar gehtkkig bots die amp
telike standpunt van die A.P. nie 
met die O.B. se ideaal van 'n 
republiek los van die Britse 
1uoon en buitc die Britse State
bond nie.-Red.) 
LESERS - Sien volgende kolom 

Het nou so pas 

~ sy groot verskei
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denhcid winter

stowwe uitgepak, 

en nooi sy onder

steuners vriende

lik uit om dit te 

kom besigtig. 

KAAPSTAD 

, 

MOE.DE.R BOE.T 
VIR KINDE.RS 

SE. GE.DRAG 

te werk. Daar was vier groepc. 
In die vierde grocp was diegene 
wat geen werk meer kon verrig 
nic- omdat hulle te swak en uit
geput geword het. 

ALTYD HONGER 

Agnes is aangese om in 'n 
kalkoond te gaan werk. Ida en 
Margret het op 'n turfland gaan 
werk. Elke vrou moes 'n sekcrc 
hooveelbeid we-rk per dag ver
rig. In die mecste gevalle bet 
goeie arbcid beteken dat jy beter 
kos kry. A1 die vrouc- vertel 
dat hullc tot hul uiterste inge
span is om die werk te doen. 
AI ses, bebalwe Elli, vertel dal 
bulle altyd bonger was. Ge
woonlik het hulle drie maaltyc 
per dag ontvang, maar Hanna 
?n Emma het slegs twee per 
lag ontvang. Die stapelkos was 
.{oolsop, brood, en 'n soort pap 
wat bestaan het uit 'n graan
soort. In die reel is daar 'n 
pond suiker elke maand aan die 
vroue uitgedeel, maar daar hct 
maande verbygcgaan dat hulle 
Jit nooit gesien het nie. Bale 
\'an die vrouc het die suiker 
sommer dadelik opgceet. Ida 
vertel ook dat sy brandnctels 
geee~ het wat sy op pad na haar 
werk toe gepluk het. Sy hct dit 
rou geiiet nadat dit met die han
de fyn gedruk is sodat dit nie 
haar tong sou steek nie. 

JUAL GEWORD 

Tusscn 20 en 30 vroue is in een 
){amcr saamgehok. Daar was 
dikwcls luise in die butte maar 
die vroue bet gepoog om alles 
so skoon as moontlik tc hou. 
Bale vrouc Is dood en diegene 
wat bulle aan swaarmoedig
heid oorgegce het en nie hul lot 
gelate aanvaar hc-t nie, het bit
ter swaar gekry. Sommigc 
vroue hct sclfs mal geword van 
die ellende. Die dooies is snags 
begrawe en dan het die wolw~· 

gekom en die grafte oopgekrap 
en die lyke geeet .... 

Tot hulle verbasing is die 
vroue skichk in Julie 1848 los
gelaat - sonder dat hulle voor
af In kennis gestel is of redcs 
aangegee is 

LESERS (vervolg) 

WAS GESKOK 
OOR BERIG 

Kapt. H. T. Slegtkamp, D.T.D., 
1\liddelburg, Tvl., skryf: 

Ek kan u onmoontlik se hoe 
ck gevocl bet toe ek die berlg 
in Die Transvaler van 19 M:ei 
lees omtrent die ,.ontbinding van 
die O.B.'' Na oordenking kom 
dit in my gedagte: dit is maar 
Die Transvaler wat so se en 
ons ken sy haatlike gevoelens 
tecnoor ons. Ek wonoer of Die 
Transvaler destyds op M:onu
ment-koppie was waar daar ge
roep is: gee mckaar die hand 
om dit nooit weer tc- los nie. 
Ook verwys die blad na die 
.,vcragtelike O.B.-blad". Maar 
wat bet Uilspieel gesl!? .,Hulle 
haat my maar ek maak daarna 
want ek vertcl die waarheid." 
Die ander blaaie- skryf net wat 
In hulle kraam te pas kom. 

Gelukkig sicn ek daarna die 
berig van ons K.G. In Die O.B. 
en Die Vadcrland en ek voel 
weer tcvrede. GP.neraal, hou vol. 
Mag ck tog die republiek slen 
voordat ek .'ood is . . . nic die 
sogenaamde republick van dr. 
Malan nie. Groete aan die 
Brandwagte wat nog ru&graat 
bet. 

LESERS: Slen bL 8, koL S 

UNIE VERDEEL IN 
SES STREKE 

Die Unie sal voortaan in ses 
landboustreke verdeel word. 
Elke streek lOBI 'n direkteur, 'n 
adjunk-direkteur vir landbou
onderwys en -na,·on.lng, en 'n 
adjunk-direkteur \'ir voorll~rtin&' 
M. 

Die aankondiging is gedoen 
deur dr. H. W. Turpin, Direk
teur van Landbou-onderwys en 
navorsing. 

Die se{l streke sal elkcen sy 
eie departcment van landbou 
he en elke dlrekteur sal aan die 
Sekrctaris van Landbou vcrant
woordclik wccs. Die doc! is om 
boerc- aan te mocdig otfl die 
produksie van noodsaaklikc 
voedsel tc verboog en tersclfder-

Britte Loot 
Kommunis Loop 
Gerhard Eisler, wat beskryf 

word as een van die groot Kom
muniste van Amerika en wat 
onlangs uit Amerika gevlug bet 
en in Brittanje op versoek van 
die Amerikaanse regering aan
gekeer is, is deur 'n Britse bof 
op vrye voet ge11tel. Ameriku 
bet versoek dat Eisler uitgt>lt"
wer word maar die bof bet d"t 
\'erwerp. 

Eisler is een van die Kommu
nlste wat van on-Amt>rikaanse 
bedrywlrbede beskuldig word. 
Hy gaan nou na Leipzig waar 
by 'n unlversiteitspos aangebied 
is. 

tyd vrugbaarbcid van die grond 
te bewaar. Dit sal ook dien om 
boe rderymetodes te vcrbeter. 

Die ses gebiede is: 1. Die 
Westelike Provinsie; 2. Natal 
Cgemengde boerdery); 3. Wes
Vrystaat Cwat die grootste be
sproeiingsplan van die Unie 
bet; 4. Karoo <skaapboerde
ry>; 5. Noord-Transvaal Cbees
boerdery); G. die mielie-drie
hock (wat Suid-Transvaal en 
Oostelike Vrystaat insluit.) 

Daar sal cen inligtingsbeamp-
te vir elke 500 boere wees. 

K.W.V. 
ALGEMENE 

JAARVERGADERING 

DIE 
EEN-EN-DERTIGSTE 

ALGEMENE 
JAARVERGADERING 

VAN 

AANDEELHOUERS 
van die K.W.V. 

sal om 10.30 nn. op 

DON,DERDAG, 
9 JU,VIE 1949 

in die 

ST ADSAAL, P AARL 
gebou word. 

,Eike Sigaret 'n Meesterstuk. " 

Rembrandt JS 'n mengsel 

van ryk belee virginiese 

tabak; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

~wthraruJt 
I 

ROOI VIR KURK GROFN VIR ONGEKURK 

.,Die sigaret war u altoos graag wou rook." 
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Berate pJUinc, 24. per woor4. VIr berballnga 20 pat. atalag. 

latekalaeld op ,Die O.B." (nniQ'n weekllllll: 12/6 per laar of 8/8 par 
I III&&Dde. Voorultbe~bau. Btuur advertenalereld, beetelltllp, 1111 tnt.Uengeld 
• YOOUL&O (ZDM8.) BPK., P011b111 Ull, l[upa'-4, 

AANDAG!! ASSEBLIEF! 
WI! u graag 'n mMe Broer help! 

Wll u rraag leta elu<tra In u Vl'}'e tyd 
vtrdlen, deur bestellln~"l te neem vir 
reraamde arttkels; Voortrekker artll<els, 
ens. en.s. op ged"ltellke kommissle 
basta! Stuur 2/6 en ontvnng volle 
beaonc1erbede van: n1e Adverteer4e, 
Kamer nr. 10, Kloofbula, Knysna. 

l/6/1. 

BOERMEEL 
BOEBXEEL op .. na bekende steen· 

meule gemaal, "1 /7 per 100 lb.; 
gealtte meel, 24J9; wltbroodmeel, 26/5; 
en meelblom, 28/1; plua bankkommiSsie, 
per 100 lb. aak. K.M.B. - lllssion 
Store, Ellm, K.P. 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

T.K. 

CbanteMy-wortela 6/·; Detroit-beet 
&/·: Blaanlaal 17/6; Spltakopkool 8/
par pond, poavry. Verkry volledlge 
pryalya van ~len, P.K. Scboemans
boek, Oudtsboorn. ~TK 

SAAD 
Goewermentlgesertlflseerde groenle-

aaad: Cbant~nay wortel 6/6, Detroit 
en Eglptlese Plat Be~t 7/6 posvry. 
GN!en!east Saaderte (handuttgesoek) 
1/- lb. .£6 lOs. 200 lb. eak. Harrlcot 
!tone U lOs. v.o.s. Oudtahoorn. Kango 
Saa4kwell:en, Poabua 107, Oudtsboorn. 

18/5/TK. 

1\IEDISTh"E 
OBYSIIAARWO~OER laat u jonk 

lyk. Hou u bare frla, sesond, natuur
llk en vry va.n akllfera. Oeen kleur
atof. oewaa..borg of geld terug. ~/· 
poavry. Geld met beatelllng. Kwale, 
alektea bebandel. - BcWr~~rtne"'!middels, 
Poebua 4272, Jobannuburg. 

(Nr. 2) 2/3/TK 

MEUBELS 
KEUBEI.S. - Beter meubell teen 

b11llker pryae. Babawaentjlea, stoot· 
karret,lles, drlewlele, llnoleums, tapyte. 
ena., ook altyd In voorraad. Geen 
Kat.alogua. Meld waarln u bela.ngstel. 
- V1ASJC&.liiEUBEL8, Langatraat 291. 
KMpetad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemdt 

Radlo-lngenteura, Staateweg, PAROW 
verkoop en berstel Radlo'a en Elektriese 
Toeatelle. Geregtatreerde Elektrlslteltl· 
aannemera. Foon 11-843!1. 

TE KOOP 
BEESTE: Opreggeteelde Jerseybeeste 

utt 41e beste bloe4 en metk-rekords. 
Koele en verse. - Zeeman, Robertson. 

1/12/TK 
OEDBOOODE VBUOTE. - Barry

merk ce4roogde vructe poageld betaald 
In Unle, In 0 en 10 pond-klaelea. Appel· 
r lnge 3-Dtamant, 2/1; Perskes, 3· 
Diamant, 2/1; Pere, 3-Dia.mant, 2/1; 
V7e, t-Diamamt, 2/3; Prulmeda.nte, 
10/10, 1/8'\i; RO!Iynt, 3·Diamant. 
10'\id.: Troa-Roeyne, 4-Diamant, 1/3; 
Okktrnltute, 2/3; Am&Ddell, l/11; par 
pond. VollecUce pryalya verkry&baar 
ftn Robertlon·Bandtllv«enlglng, Poe· 
bUI T, Robertaon. 2t/tl/TK 

Ol'l8UIKEBDE VBUOTE. - Barry· 
merk geeulktrde vru~rte, 8/6 per see 
1 pond-pakl<let of 8/3 per 0 pond· 
klule, poageld betaald In Unle. Kon· 
tent met be•telllng. Ona atuur ook 
gMUikerde en gedroocde vrugte ten 
kboewe vaon kl!~nte aan vrlende oorsee 
Ytrd- beaondtrbe4e verkrygbaar by 
Die Robert.aon·Bandellverenlrtnr. Poe· 
- '· JtobertaoD. 24/1~/TX 

SOUT 
80UT vir dadellke a!lewerlng ID 

goele 11tkke. Brandwagte, om •r 
earllke bestaan te ma&l< vra ek u 
vrltndel!ke ondereteunlnr deur van my 
.out te butel. Speelate Al 80/·: 
Bneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
10/· per ton vrygelaal. Soutwerkt 
t.vn<Senbeld gewaarborg. Adrea· 
ll_.te. Mev. llartle Venter, Posaall 
No. Xt, Arbel4aloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Twee-en-twlntlg perdekrag Chevrolet 
vleralllnder eng!n met katrol, gemon· 
teer op boekyster m~t v~rvoerwlele, 
brandstot - paraftlen; ook Massey. 
Harris drle perdekrag paraf!len engln 
en twaa-IC volt ontwlkktllnar. AI drle 
In werkende orde. Verkoop gesament· 
Ilk of atsonderllk aan hoopte offer. 
Verdere besonderbMe van: C. Roo,, 
Bokpoort, Clarews, o.v.s. 1/6/lB. 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karweiwerk en 
ook vervoer van mense tree in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbua M - - Telefoon 9-8355 

PAROW 

in Winterultrusting 
BY 

· Britte Het 
Lugoorlog-

(vervolg van bladsy 3, kol. 3) 

die bomwerper artillerie vir 
lngegraafdc troepe in die 
~taginot-linie; vir Brittanje was 
dit 'n aanvallende wapen bedoel 
om tlie ekonomiese bronne van 
die vyuml diep in sy eie land 
nnrl te val." 

FRANSE WOU NIE 

Van betekenis is dit dan ook 
dat Spraight aantoon dat die 
,skittercnde beslissing" van 11 
Mel 1940 uitgevoer is ,ten spyte 
van gcnl. Gamelin." ,Die 
Frnnse leerowerheld het die 
grootste teesin geho.d vir enige 
plan waarby bomwerpen ge
bruik moes word vir aanvo.lle 
op die Duitse nywerheid, en het 
nie re.:arsel om dit te ~ nle!" 
(Later is nie net fabrieke nie, 
maar woonbuurtcs gebombar
dccr.) 

Die skrywer verklaar dan dat 
volgcns die getuienis van lug
maarskalk Harris en Spralght, 
die Britse, Franse en Dultse 
generale stawe bestaan het uit 
.:~oldate wic se gedagtcgangc so 
afgestomp was deur roetine en 
.,rooi lint" dat dit hulle nooit 
te binne gesklet hct dat die 
bombardcring van burgerllke 
stcdcs 'n land se oorlogspoging 
kan benadeel nie. ,,Slegs die 
Britse ministerie van luf'•aart 
het dnnksy 'n inge\\ing (,buin 
wave") in 1986 hierdie felt ont
dek, met die gevolg dat vir drie 
jaar lank Engeland aUeen in 
die rigting beplan het. Weens 
die te('nstand van die Franse 
gcnerale staf was dit nle voor 
11 1\lei 1940 dat die bomwerpers 
gebruik kon word wat , ·ir die 
doel gf'bou was nie. D .1ama 
het hulle die vryheid rehad om 
te ,'lwerf" met gevolge wat 
bekend is. 

VOLKEREG GEitERBIEDIG 

Dit Ia cgter voor die hand, so 
gaan hy voort, dat die wcer
houding van Frankryk en 
Duitsland nan bu.rgcrlike bom
barderings nie toegeskryf moet 
word nan domheid van hul 
generalc stawe nie, dog nan die 
feit dnt hierdie Iande hulle 
gehou het aan die eerste begin
sci ,·an beska.atde oorlorsvoe
ring wat ,.ir tweehonderd janr 
gt>ecrbiedig was. 

Die gevolg van die Britsc ver
breking van hicrdie beginsel, 
is dat die hele struktuur van 
beskaafdc oorlogvoering in duie 
gcstort het, en dat ons tcrug is 
in die tydperk van barbarisme. 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgen, Gratsteenmaken, 

Begratnlsversekeraare 

Bloemfontein Pretoria 

1M Takke 

PLUDIVEE 
nJe BNte Ftnna om a PLUIMVEE, 
EIEBS en ander PROOUKTE aan 

te etllur Ia: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(Edma.> Bpk. 

MOBE.'IfABK (Poaltu 1Uil 111....., 

Gebied F Hou Weer 
Laertrek Op Walle 
Van Komati-Rivier 

Die Ossewabrandwag van Gebied F hou vanjaar weer 
hul gebrulkllke opleidlngslaertrek te Coopersdal. Dlt dour 
van 4 tot 15 Julie 1949 en val dus in die Jolle-skoolvakansie. 

Kindera (onder 18 jaar) 1/6 
per dag (as slegs gedeelte byge
woon word). 

Laergangers moet sover 

Die winterklimaat in die Oos- ningboek. 4 Komberse, Kampbed 
Transvaalse Laeveld is ideaal of matras. Hoed of helmet. 
vir die kampering in die oop Jug Skeergereedskap. Ekstra paar 
gedurende Julie, en vrugte en skoene. Jas. Stoel. Wasbare 
groente is daardie tyd volop. klere. Tandeborsel. Emmertjle, 
Die due is hccrlik lank en daar skottel en spice!. 2 Handoeke. 
is gecn recn gedurende daardie Seep. Skoenwaks en borsel. 

moontlik hul eie tente saam
bring. Vir 'n beperkte aantal 
kan egter vir onderdak gereel 
word teen 10/· per persoon, 
maar dan moet vooraf daarvan 
kennis gegee word. 

Persone wat die laer sal by
woon moet onmiddellik van bul
le voomeme by SentraJe-Hoot
kwartier, Posbus1069, Pretoria, 
kennes gee en die nodlge Jaer
fool saamstuur. 

tyd wat ongerief veroorsaak nie. Die Jnertool ill as volg: 
Dit is dus 'n !deale vakansic- Volwassenes (£1 lOs. vir hele 
oord en aile O.B.'s wat kan, Jaer of gedeeltc). 
moet die Laertrek bywoon. I Kinders (onder 18 jaar) 15s. 

Die lacr sal as volg ingedecl (hcle laer). 
word: 

(a) Mans en Bocreseuns. 
(b) Vroue en Boeredogters. 
(c) Gesinslacr. Waar die gc-

sin graa.g saam wil bly, word 
so gereCI dat gesinnc apart 
saam getrek word. 

BENODIGDHEDE 

Tente. Elke gesin of groep 
moet vir hui cic tente sorg. 

Lanterns moet gebring word. 
O.B.- en F.A.K.-sangbundels. 
Bybel, Psalm- en Gesangbock. 
Skryfbenodigdhede en aanteke· 

(!) Lydenbur g 

WETGEWING OOR 
KLEURLINGE 
UITGESTEL 

Die Ecrstc Minister, dr. 
Malan, het aangekondig dat 
wctgcwing om die Kleurlingc 
op 'n apa1 tc kicserslys tc plaas 
nie vanjnn~ ingedien sal word 
nie maar ccrs vroeg aanstaandc 
jaar. Die wctgewende program 
is tans te vol en hy bet weens 
sy besock aan die buiteland nie 
genocg tyd gehad om die wet
gewing na te gaan nie. 

Daar is ook aangekondig dat 
die parlement waarskynlik c-crs 
teen die derde week van Junle 
sal verdaag. 

• 
SOOS ONS LESERS 

DIT SIEN 
(vervolg van bladsy 5) 

VERTROUE 
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IS U 
Dan 

'N REPUBLIKEIN ? 
• IS DIE 0.8. u 
VUL ASSEBLIEF BIER IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

blad 

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. 

NA..AM: ····································································· (Naam en Adrea In Bloklettera) 

POSADRES: ... .......... ... ........ ....... ................ ..... ...... ... .. 

. ........................................................ , .... . 

................................................................ 
WAPENS EN AMMUNISIE !\lev. s. Crawford, ~autort-

Die Modewlnkel 
PAROW .. 

van alle soorte Wes, skryt: 
Groot voorraad .22-Gewere 

* &lanle de Vllllers, 
Plaza-ToUetsalon, 

Voortnkke~g 10%A 
Teter- es-e111 

PAROW 

28/8/TK 

Ek wil my volste vertrouc in 
die Ieiding van ons K.G., dr. 
Hans van Rensburg, hiermee 
ultspreek. 

Ek glo In sy eerlike opregt
held . 

Intekengeld : 12/ 8 per jaar of 8/ 8 per haltjaar. 
Voeg oueN46/ Komfl'aUN btl plottelcaedN tJeb. 



... 
DIE O.B., WOENSDAG, 1 JUNIE 1949 · BLADSY SEWE -. D I E BRIE WE-KOLOM 

OErE EU-
Posbus 1411, Ons vertrou dat ons possak na 

KAAPSTAD. die eksamens verby is, weer vol 
1 Junie 1949. sal wees. 

- Beste Boerejeug-maats, 

AIIPTELIII IIIlA I 
Volgens die maats se briewe 

lei ek af dat a lma! nou hard 
besig is om eksamens af t e le. 
Wei, maats ons hou duim vas 
en hoop julie alle sukses toe. -

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 1 JUNIE 1949 

Hiervan Pretoria Se Boerejeug Hou 
Na Monument En Daarvan U I I 

BOEREJE UG-UNIFORM: Die I t s t a p p I e 
eerste helfte van die jaar is al 
byna om. Het julie al daaraan 
gedlnk, maats, dat oor sewe 
maande sal ona alma! by die 
Voortrekkermonument ontmoet, 
Dan sal ons sien hoe lyk Lenie 
en Coenie. Nig Martha, gekleed 
In haar mooi Boerejeug-drag, 
sal vir Marietjie met 'n hartlike 
handdruk verwelkom. Dan du 
Toit sal verbaas na al die mooi 
Boerejeug-noointjies, wie se na
me hy al in die Verjaardag
ketting-boek geskryf bet, kyk. 
Pans sal oral rondsoek vir daar
die penmaat, met wie hy deur 
middel van DIE BOEREJEUG 
kennis gemaak het. Maats, ek 
wens ek kon sommer al more op 
die trein klim - Pretoria-toe. 

Hoe sal die mense nou eintlik 
sien dat ons 'n lid van daardie 
gelukkige Boerejeug-gesin, wat 
daar onder in die netjiese laer 
gehuisves word, is? Natuurlik 
- ons gaan alma! vir ons 'n 
Boerejeug-uniform aanskaf. Al
ma! moet presies eners aange
trek wees, anders sal die mense 
dink dat ons sommer 'n ver
dwaalde seun of dogter is. Met 
ons netjiese uniform sal ons eg
ter dadelik toon dat ons nie 
verdwaal het nie, maar dat ons 
aan die BOEREJ EUG behoort. 

Kom Maats, haal nou daardie 
spaargeldjies uit of begin som
mer al vandag te spaar vir die 
uniform. Dogters, koop solank 
die materiaal vir julle drag en 
skryf om 'n patroon. Mamm!e 
sal sekerlik help om dit te maak. 

Seuns, daar is 'n klein veran
dering in die prys van ons uni
form. Die prys vir 'n uniform 
waarvan die hemp se nek tot en 
met nommer 15 is, kos nog 
.£4 12s. 6d. 'n Uniform waarvan 
die nek groter as nommer 15 is 
kos nou £4 16s. Od. Daar is dus, 
soos maats sal opmerk, 'n klein 
verhoging van 3/6 in die prys 
van die uniform met die grotere 
nek. Ons plaas aanstaande 
week weer die pryse van die af
sonderlike dele van die uniform. 

Maats, bestel vandag julie uni
form om teleurstelling te voor
kom. Die tyd is min. 

Die Saterdag waam a daar soveel uitges ien is, b et ein
delik aangebreek. St a dig m aar sek er groei die klompi~ 
Boerejeug -lede aan, wa t op Kerkplein ongeduldig staan en 
wag totda t al die kam erade opgedaag bet . 

Nie te lank nie of die bakkie righeid gewaar. Hier hoog bo 
is oorlaai met geesdriftige Boe- die stadsrumoer, op die Monu-
reseuns en -dogters. Vir wie ment wat as mylpaal in ons 
daar nie plek was nie, bet maar geskiedenis staan, is ons op-
voetgeslaan. Om aan bulle nuut besiel met ons vryheids-
geesdrlf uiting te gee, is uit ideaal. 
volle bors aangehef ,Ons is • 
Kamerade", ,Oranje-Blanje- Kommandante S. Schulze het 
Blou", ,Opsaal Boere", ens. Dit ons een en ander vertel van die 
was besielend om weer saam te geskiedenis en ontstaan van die 
kan sing en een te voel. Monument, en ons het trots ge

Daar aangekom bet ons dade
lik met ons geliefkoosde spele
tjies begin, wat aan alma! vee! 
genot verskaf het. 

voel dat ons die naam van ,kin
ders van Suid-Afrika" dra. · Die 
geleentheid om bo op die Monu
ment te sing kon ons nie laat 
verbygaan nie en hartlik het 
ons ,Die Lied van Jong Suid-

Nadat ons dors geles is deur Afrika", ,Die Transvaalse Volks
'n paar lemoene het ons kans lied" en ,Ossewa-Brandwag" 
gesien vir die baie trappe na die saamgesing. 
voet van die Monument. . Toe het ons die terugtog aan-

Eers deur die ruim saal waar vaar, want lekker boerewors en 
die geskiedenis van die Voor- koffie het op ons gewag. Besiel 
trekkers in basrelief uitgebeeld met opregte Boeretrots en een 
sal word (die beelde is voorlo- groet gedagte ,My God, my 
pig verwyder) en dan met die Volk, my Land Suid-Afrika" het 
spiraaltrappe na bo. Ons was ons huiswaarts gekeer. 
alma! verlig toe ons veilig in die 
helder sonskyn bo op die koepel 
uitkom. 

BESIEL 

Die Boerejeug van Pretoria 
sien met geesdrif uit na die 16de 
Desember wanneer kamerade 
deur die hele land teenwoordig 
sal wees by die onthulling van 

Onder ons bet die stad gele die Monument, wat weer soos 
en daar anderkant kon ons die n 1938, besieling sal bring. 
Magaliesberge in die deinse- <Ingestuur deur Nig. Martha.) 

PENMAATS 
Marietjie Weideman, 

weg 40, Cradock. 
oud. - Std. 10. 

Metca lf-
16 jaar 

Alwyn Grib, Posbus 54, Uping
ton. 16 jaar oud. 

June Strauss, Posbus 106, Uping
ton. 16 jaar oud. 

M. de Klerk, Posbus 106, Uping
ton. 15 jaar oud. 

Lulu Fick, Keidebecs, Upin.gton. 
14 jaar oud. 

Connie van Niekerk, Keidebees, 
Upington. 14 jaar oud. 

Nestor Strauus, Straussburg, 
Upington. 16 jaar oud. 

Elize Strauss, Straussburg, 
Upington. 13 jaa r oud. 

Alida Bredenhann, Straussburg, 
Upington. 17 jaar oud. 

Bettie de Klerk, Posbus 106, 
Upington. 13 jaar oud. 

Nonnie Nel, Straussburg, Uping
ton. 12 jaar oud. 

Donny Wessels , La Maizonette, 
V a n Coppenhagenstraa t, 
Upington. 17 jaa r oud. 

Maats, hierdie vriende sal 
graag van julie briewe ontvang. 
Gaan baa! gou die skryfblok en 
jou pen. Dit is 'n baie aange: 
name en mooi stokperdjie. 

VERJAARDAG
KETTING 

AAN ALLE LESERS 

Hierdie maats het .gedurende 
die afgelope week verjaar. Ons 
wens bulle van harte geluk. 

MEl 

25 Freddie Smuts, Kaapstad. 
26 Patricia Sharpe, Oudtshoorn. 

Thomslna Els, Heerengracht, Pear· 
s tan. 

Baie Belangrik 
Ons wil graag vir e lke persoon, kind of volwassene, 

wat in hierdie blad, DIE BOEREJEUG, belangstel en 'n 
ger eelde Ieser daar van is, vra om m eegaande vormpi~ dade
Ilk in te vul en aan on s t erug te stuur. Ons neem bierdie 
stap in ons lesers se voordeel, die rede waarom bulle later 
sal uitvind. 

As daar m eer as een Ieser in 'n bois is, is een vorm 

MEJ. M. VAN NIEKERK, 
SUNNYSIDE, PRETORIA het' 
aan ons 'n beriggie gestuur. <In
dien u nig Martha is, sal ons 
bly wees as u vir ons voortaan 
as korrespondente sal kan op
tree. As die nuus daar in Pre
toria skaars is, maak dan maar 
soos d ie Kaaplanders - bulle 
,.maak" nuus.-Red.) 

LENIE DE KLERK, ons kor
respondente vir UPINGTON, 
sk ryf dat sy nie anders kan as 
om so af en toe aan ons te 
skryf nie, al het sy nie nuus 
om saam te s tuur nie. Sy is 
baie bly dat DIE BOEREJEUG 
nou weekliks ve-rskyn en dat 
d ie blad baie interessant en on
misbaar is. Lenie het ook 'n 
lysie met name en adresse van 
maats wat graag penmaats wil 
he en name vir die Verjaardag
ketting, gestuur. (Baie dankie 
vir d ie bemoedigende briefie 
Lenie, ons is bly dat jy aan ons 
skryf omdat jy ,nie anders kal'l 
n ie". Ons hoop die ande-r maats 
volg ook jou voorbeeld. Seker
lik ka n jy d ie genoemde artikels 
gebruik vir jou plakboek.-Red.) 

MARIETJIE WEIDEMAN, 
METCALF-WEG 40, CRADOCK 
skryf da t sy al lanka! aan ons 
wou gesk ryf het, maar dat sy 
nog nie daartoe kon kom nie. 
Hulle is op die- punt om met die 
eksamens te begin. Sy skryf 
ook dat sY bly is dat DIE 
BOE REJEUG nou weekliks ver
skyn en dat sy die Boerejeug
nuus van ander plekke bale 
graag lees. Sy is nou in std. 10 
en s te-1 vera! belang in weten
skap en versamelings. (Bale 
dankie ook vir die name vir die 
verjaardag-ketting, Marietjie, 
ons plaas jou naam in die Pen
maats-lys.- Red.) 

Ander maats kan ook gerus 
weer aan ons skryf. Ons hou 
daarvan om van tyd tot tyd 
wc-cr van ons ou vriende te boor. 

Boerejeug-groete, 
BOEREJEUG-REDAKSIE. 

OFFISIERS- SAAMTREK 

4 TOT 5 JUNIE 
(Verwys B.J.bevel J/A. 8/49) 

Die eerste van 'n reeks van 
dr ie Boerejeug-offislerslae·rtrek
ke word gehou soos volg: 

P LEK: Op die plaas van Stel
lenbosch se O.B.-Kommandant, 
mnr. T. J . Roos, ,Rust-en
Vrede", Stellenbosch. (Lanr;s 
die pad na. die Strand.) 

DIE VORMPIE : Maats, daar
die vormple wat elders op bier
die bladsy verskyn, is regtig be
langrik. Het julle dlt al aan 
ons gepos? Nognie? Doen dit 
dan sommer nou dadelik, anders 
gaan jy weer vergeet. Plak 
slegs 'n ! d.-posseel op die koe
vert en slaan die omslag van die 
koevert in. Pos dit dan 
aan BOEREJEUG-REDAKSIE , 
POSBUS 1411, KAAPSTAD. 

Margaretha le Raux, Goudtnl. 
Marianna Nel, Beautort·Wes. 
Andreslnlll Rossouw, Humansdorp. 
Nlcolaas Janeke, Frankfort, O.V.S. 
Christina Lamprecht, Kofftefonteln. 
Cornelia Venter. P.K. Schulnsdrift, 

vir so 'n buisgesin genoeg. DUUR: Vanaf Saterdagoggend 

DIE OPSTE L-WEDSTRYD : 
Ons is jammer dat ons nog nie 
die resultate van die Opstel
wedstryd kan bekendmaak nie. 
Ons hoop egter om dlt gereed 
te h6 vir aanstaande week se 
uitgawe. 

~ A.dverteer.ders hou 
daarvan dat u mel
ding moet m aak 
van hul adverten
sie in , Die 0 .8." 

Oor Groot Marico. 
Emmerentla Nortje, Pos Kaffers· 

kraal, Tv!. 
27 Clcella Smit, Jeppe, Johannesburg. 

Anna Coetzee, P.K. Bosbokrand. 
SM1& Goosen, P.K. Nababeep. 
Jacobus Bredenkamp. Ceres. 
David Herselman, Tarkastad. 

28 Cecilia de Jager, P.K. Boshoek. 
Esme Rlederoann, Carnarvon. 
Charles Engelbrecht, P.K. Albeit, 

Kakamas. 
Sophilll Grobbelaar, Oor Vryburg. 
Gerhard de Jager, Pos Utrecht, Ntl. 

~'9 Marie du Toit, Wellington. 
Sophia Robertse, Pos Moedwil, Oor 

Rustenburg, Tvt. 
Casper du Toit, Frankfort, O.V.S. 

30 Frans du Preez, Rustenburg, Tvl. 
Koos .!>foolman, Upington. 
Ansle Coetzee, Paarl. 
Laurens Erasmus, Vryburg. 
Heilie de Bruyn, Loxton. 
Theunls Theron. Merweville. 

31 Carlt Clllle, Wellington. 
E ngel& le Raux, Loxton. 
Etma Lotter. Franschh~k. 
Jan Ba<rnard, P .K. Homtlnl, Oor 

George. 

J UNIE 

1 Bennett Oouws, Port Elizabeth. 
Martha Theron, Fraserburg. 
Willem Norval, Johannesburg. 
Otto Langeveldt, Woods tock. 
Anna Muller, Fraserburg. 
June Beulunan, Kullsrlvier. 
Junlth Olivier, Beaufort-Wee. 
Willie du Toit, P.K. Matrooster. 
Johanna Vermaaok, Mlddelburg, Tvl. 

Stuur da delik d ie vormpie, anders ga.an jy dalk late r 4 J unie tot Sondag 5 Junie 1949. 
spyt wees dat jy dit nie gedoen b et nie. 

AAN: 

Die Redakteur, 

, DIE BOE R EJEUG, " 

Posbus 1411, Kaapstad. 

Ek is 'n gereelde Ieser van ons blad, DIE BOERE 

JEUG, en sal bly w ees as u my naam vir rekord-doeleindes 

op u r egister plaas. 

VAN .... . ............. . ................................. . ......... . 

VOORNAME ............................... . ........... . ...... .. 

ADRE S ......................................... . ............... .. . 

Ouderdom .................. ' D atum ....... . ........... ... . . 
I 

E k is lid va n die Boer ejeug - JA/ NEE 

'n Oop k oever t m et 'n i d .-seel sal genoeg wees. 

• 

Die tente sal reeds Vrydag
aand opgeslaan wees vir die 
offisiere wat vroeer wil kom. 

STEL ONS ASB. DALELIK IN 
KENNIS HOEVEEL VAN U 
KOl\I. 

Die doe! van hierdie offisiers
laertrek is om die volgende 
offisiere daar saam te trek: 
ALLE J E UG/KOMMANDAN- . 
TE (S), JEUG/VELDKORNET
TE (S), JEUG/ ASST.-VELD
KORNETTE(S) EN JEUG/ 
KORPORAALS. DIE WERK
SAAMHEDE VAN DIE LAER
TRE K SAL HOOFSAAK
LIK TOEGESPITS WORD 
0 P OFFISIERSAANGE
LE ENTHEDE. 

Vra u Ouers om ook 
,DIE BOEREJEUG" te 

lees ! 
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• 

Moet Aanstootlike Berigte 
E.enheid Bevorder? 

Daar het in die afgelope paar wf'k e d rie Josstaande berigte (of gf'rugtE' ) 
in die dagbladpers ver sk yn, wat hoewel onsamehangend, tog heel
waarskynlik oorsaaklike verband m et mekaar het . Die eer ste hf'rig was 
k laarblyklik voorbereidin g , ·ir dif' • tweede en hierdie twee berigte toaam 
was aanleiding vir die gissingi van die derde berig. 

Hierdie berig hct 'n bcpaalde 
indruk geskep - en vir hicrdie 
indruk moct die cerste twee 
berigte vcrantwoordelik gehou 
word: in die sin dat bulle die 
indruk voorbcrci en uitgelok 
het. 

Die O.B. wil 'n paar opmcr
kings oor hierdic bcrigtc maak 
en pertinent aan die vcrsprci
ders van die cerstc twee berigtc 
vra wat bulle In die mou voer. 

Dte eerste bcrig het op Maan
dag 16 Mel, in Die Burger ver
skyn en het gclui dat daar in 
die Osscwabrandwag .,vandag 'n 
sterk stroming (is) ten gunstc 
van ontblndlng van die organi
sasie dcur die verlening van 
,eervollc ontslag' aan sy !cdc. Na 
verneem word, bcvind die hoof 
van die O.B., dr. J. F. J. van 
Rensburg, hom onder die voor
ste voor:standers van hicrdic 
rigting." Hieraan het Die Bur
ger ongevraagd en onbcleefd 
en ongegrond tocgevocg dat dr. 
Van Rensburg ten gunstc van 
Qntblnding is omdat hy .,poli
tickc amblsics" bet. 

Die twcedc berig was 'n vcr
slag van 'n toespraak van dr. 
D. F. Malan, die H.N.P .-lcicr, 
wat hy op 20 Mei in die Kaap-

stadse Stadsaal gelewer het. Hy 
bet gt:>praat oor die goeic same
working tussen die H.N.P. en 
die Afrikanerparty in die Parlc
mcnt en bet bygevoeg: .,Ten 
opsigte van ander groepe wat 
apart en vyandig gcstaan bet, 
kan sprcker se dat ook daar 
tekens is dat diegene wat uit 
inncrlike oortuiging dicsclfde 
is, bymckaar kom". (Aangehaal 
uit Die Burger se vcrslag van 
21 Mei.l 

,STRUIKELBLOK" 

rante) is dat die nasionale 
Afrikanerdom gaan Mn word, 
m.a.w. dat die eenhcid van die 
A.P., die O.B., en die H.N.P. 
bereik gaan word. E n hicrdic 
lndruk is bewerkstellig dcur 
Die Burger sc bcrig oor die ant
binding van die O.B. en dr. 
Malan se verwysing na ,ander 
groepe wat apart en vyandig 
gestaan het." 

GEEN ONTBINDING 

1\laar die Os!lewabrandwag 
ga._n nie on tbind nie - nie deur 
j'ervolle ont!llug aun sy lede te 
gee nie of op t>nige a nder wyse 
nie. En boonop is die H.N.P. ' n 
groep wa t nog &tE-eds a part van 
en vyandig teenoor die O.B. 
s taan, soo~tondt>rstaande trouens 
bewys: 

Die derde berig was die gis
sings van politieke korrcspon
dcnte van verskeie dagblaaic 
dat die H.N.P. en die Afrikaner
party op die vooraand van 
amalgamasic staan. Die kor
respondcnt van Die Vadcrland 
verklaar: .,Dusver was die ver
band tussen die Afrikancrparty e 
en die Ossewabrandwag nog 'n 
struikelblok vir die H.N.P., 
maar die aanduidings is dat 
hierdie mocilikhcid moontlik 
verwyder sal kan word." 

Die indruk wat hierdie derde 
berig skep (en onthou dit is nie 
een berig in ccn koerant nie 
maar baic berigtc In baie koe-

Ryk Ontwik~el 
Volgens Plan 

I n a ntwoord op 'n vraag van 
die V.P.-senator Heaton 
Nicholls oor die verhouding 
tussen die H.N.P . en die 
O.B., het dr. Malan reeds 
voor sy vcrtrek na Londcn, 
in die Scnaat op sncdige 
wyse verklaar: , Ons ver 
k t-er n ie op sprekende voet 
met mekaar nie .'' Dit Is 
bcslls laakbaar om rcpubli
kcinsc Afrikaners op hierdic 
manier af te haal teenoor 'n 
Engclssprcl{ende Vercnigdc 
Party-leicr. 

e \Vaarom publiseer Die Bur
ger, sonder om eers na
vraag te doen, die onjuiste 
bcrig dat die O.B. gaan 
ontbind? Soda nige bt>rlg
gewing !lpreek klaarblykllk 
van kwaad,~;lligheid t t>enoor 
dle O.B. 

(vcrvolg van bladsy 1, kol. 4) 
eaambindende mag te maak 
waardeur Sold-Afrika , instede 
va n hom los te wikkel, vaster 
ce weef word in die Britse een
beidsgedagte." 

En gen l. Smuts hct in 1924 in 
Kaapstad van die rykskonferen
sies gese: 

, E en van die belowendste 
lnrigtings va n die Ryk is die 
eente ministers se konferen
sies wa t ui teindelik die inter
naslonale beleid moet bepaat .'' 

BUITELA..~DSE BELEID 

Dit is daarom niks te verwon
der dat Suid-Afrika 'n paar 
wekc gcledc opnuut in die par
Jcment van die Eerstc Minister 
sy standpunt ten opsigte van 
buitclandsc belcid verneem het 
in 'n toespraak waarin verslag 
gedoen is van die jongste kon
ferensie van eerstc ministers 
nie! Sonder dat hlerdie konfe
r'E'nsie wetlik e nige gesag oor 
die .,vrye Sta tebondslede" bet, 
word by blerdie geleentheid tog 
'n eenheldsbeleid aa ngegee wa t 
opgevolg word selfs deur nasio
nale minh1ters wa t voor derge
like konferf'nsies voorsta nders 
was van ,,algehele a fskeiding 
van dif' Britse kroon EN RYK", 
maar na a floop daa rva n bulle 
bereid , ·erktaar om , in enige 
omstandlghede blnne die Sta te
bond te bly, selfs al word on!! 
' n republlek ". 

GEE NIE 01\1 

Dlt is dan ook te vcrstaan dnt 
die Britsc diplomate niks om
gee om a! meer ,regte" te \'Cr

leen op pap~er as daa rmee dit 
medewt>rking gekoop k a n word 
va n republikeine wat , ·oor sulke 
konfe re nsies geywe r bet , ·ir die 
vernletiging van die E m pire, 
maa r daarna blydsk ap uitspreek 
dat ,die indruk ' 'an verbrokke
llng van die State bond nou u it
gewis is.'' 

Daar is geen .,cvolusie" in ons 
vryheidsbeweging nie, maar 
slegs nuwe bande wat kecr op 
keer gebind word om die nekke 
van Engela nd se vcrowcrde gc-

biede- bande wat gebind word 
oorecnkomstlg 'n u itgcwerktc 
Britse plan, wat in die woorde 
van lord Milner in 1919 as volg 
beskryf is: 

EllPIRE)IA..~ SE RESEP 

,,Die t-nigste moontlikheid ' 'ir 
die voortbestaan va n die Br!tse 
Ryk i!l op 'n ba!lis va n absolute. 
deurslnande gelyke vennootskap 
tu!l!len die Verenigde Koninkryk 
e n die dominiums.'' 

Dus, hoe meer aan republikci
ne vcrtel word dat ons 'n ,stap 
vooruit is" omdat ons grotcr 
.,gclykheid" met E ngeland vcr
wcrf het so gelyk dat ons 
selfs kan besluit of ons 'n rc
publikcinse staatsvorm wil aan
necm, hoe g rote r waarborg I!! 
dnnr da t die Britse R yk !lid 
voortbestaan omda t ons hom 
naderha nd \VIL laat voortbe
staan, soos ons nou van 'n na
s iona le Eerste :\linister ve rneem. 

En dan stem dit oorccn met 
~en!. S'"muts se standpunt van 
1920 in die volksraad toe by ge
s~ het: 

, Daar is f eitlik eenstemmig
h eid da t die Britse R yk n t-t 
ka n voortbestaa n op die basis 
van VOLLEDIGE vryheid en 
getykhe id. 'n Nuwe w~reld 

bet \'errys e n 'n nuwe R yk 
moet gevolgtik geboetseer 
wor d.'' 
Ons staan dus , ·andag , mi die 

Londense konferens ie" nie 'n 
tree verder a!! in 1920 nie toe 
ons ook verneem h t>t van 'n 
.,nuwe Ryk" of , Statebond" 
waarin , volledige vryheld" be
staan. 

Maar dcsnictcenstaande het 
Suid-Afrika ticn jaar gelcde teen 
die wil van die volk gcdicn as 
.,spcelbal en spoegbak" in Brit
tanje se onheiligc vernieting 
van Europa. So sal dit ook maar 
wees in die tot>koms solank 
Suid-Afrika deetneem aan Lon
dense konft>rens ies waar die 
eenheid van die Britse R yk ver
seker word en gemeenskaplike 
beleide neergel~ word wat -
weliswaar - , , ·rywlllig" uitge
,·oer word. 

e E n waarom knoop Die Bur
g-er boonop aan sy onjulste 
ontblndlngsberig 'n onbe
taamlike motief vaR aa n dr. 
Van Rensburg, wat dan die 
O.B. sou wou ontbind om
dat hy , politieke a mbislt-s" 
!lou he. Dit is darcm vcrre
gaande om eers 'n onjuiste 
berig te plaas en dan daar
uit 'n aanstootlikc persoon
likc aanval op 'n Afrikaner
leier tc laat vloei? 

Die vraag is nou. wat voer 
Die Burger en dr. Malan in die 
mou? 

BERIG ONTKEN 

In die onafhanklikc Afri
kaanse koerant Dagbrcck ver

(vervolg in volgcndc kolom) 

• 

Bekende Figuur Oorlede · 
Die Afrikanergemeenskap van 

Mosselbaai en die Suidwestelike 
Distrikte en die Osscwabrand
wag in besondcr hct 'n gevoe
Jige verlies gchad met die heen
gaan van mnr. George B r ink, 
oud-L.V. vir George, voorver
lede Dinsdag op sy plaas Bott
lierskop. Hy was 72 jaar oud 
en het 'n lang sickbed gehad. 

Wyle oom George Brink bet 
'n vol !ewe .gcly wat by gestel 
het in die diens van sy mede
mens en volk. Hy was dcrticn 
jaar lank parlcmcntslid van 
George - van 1921 tot 1933. 
Die oorlcdene was 'n vooruit
st rcwendc boer wat vera! bale 
gedocn bet om die kooperaticwe 
gcdagtc tc laat posvat. H y was 
vir bale jarc bestuurslid van die 

(vcrvolg van vorige kolom) 
skyn 'n ber ig wat onder mcer 
soos volg lui: "In kringe wa t 
in noue ,·oeling met min. N . C. 
Haw nga, die Ieier v _n d ie Afri
kanerpa r ty, verkeer word d ie 
beri~tte us sou die Af r ikaner
party en d ie II.N.P. op die oom
biik I>E'sig wees om planne vir 
d ie et-nwording van die t wet> 
pa rtye a1 te rond beskryf as 
\'an a tle waarheid ontbloot.'' 

H it-rdie berig laat die vra g 
opnuu t ontstaan: \\'aarom word 
be r igte gepubliseer t-n u itlatings 
gedoen wa t die indruk va n H>n
wordlng verwek, as daar , ·an 
~fnwording geen sprake is n ie? 

Voordat daar oor eenwording 
gesels kan word moet samcwcr
king eers bewerkstcllig word. 
Die O.B.-leiding bet sy !cdc aan
gctaai om by die A.P. aan te 
sluit ten einde, dcur middel van 
die A.P.. tot samcwerklng met 
die H.N.P. te kom. Sodanige 
samewerking bet die H.N.P.
Jeiding verongcluk deur 'n 
bcleid van diskriminasie teen 
die O.B.-lede van die A.P. tc 
volg. Instede van bcrigt.e oor 
die ontbinding van die O.B. die 
wereld in te stuur en as gevolg 
daarvan allerhande valse gis
sings te verwek, sal die H.N.P.
pers beter doen om 'n anti-dis
kriminasie vcldtog op tou te sit 
ten einde sodoemle Afrikaner
!lamewerking op 'n h t>gte basis 
te help ve!!tig. 

++ 0 t • • ,........ •••• "" ++++-}+ 

Die tentmaats van wyle 
mnr. G. Greyvenstein (sien 
berig Oud-Rebel oorlede) 
afgeneem In die Krygs
gevangenekamp te Umbi
lo, Natal. Agter (van 1. na 
r.): Gcrt Grc~cnstein, 
Pict Smith, Apie de Beer. 
Twcedc ry: Andrew Bur
ger <staande by tafel), 
Izak Prlnsloo, Magie de 
Beer, Hans van der Berg, 
Apie Viljocn en Jan Vil
joen <staande). Voor: 
Doors Potgieter, Jannie 

• Ebcrtson en Niek Pot
gietcr. Die foto is op 8 
Junle 1902 gcneem. 

~ 
J 

Landbou-unie van d ie Suidwea
telike Distrikte, voorsitter van 
die Klein Brakrivierse boere
vereniglng, voorsitter van die 
Wolkwekersvereniging, voon~lt

ter van die plaaslike dlreUie 
van die Langebergse Koopera
sie, en direkteur van Saako. 

Ook sy kerk bet hy cedien 
in die hocdanigheid van dlaken 
en oudcrling. 

Die bcgrafnis het Woensdar 
op sy geboorteplaas, Platjlea
kraal, plaasgevind. 

'n \Vcduwce en twee k lndera 
is dcur hom nagelaat. 

OUD-REBEL HEEN: 
WAS TER DOOD 

VEROORDEEL 
Toe die Boeremagte gedurende 

die Engelse oorlog Stormberg 
bcrcik, bet talle rebelle u it d ie 
omgewing by die Boeremagte 
aangesluit . Onder bulle was 
ook Gert Dirk Greyvensteln wa t 
totdat hy gevange geneem was, 
sy dee! tot die vryheidstryd by
gC'dra. bet. Met sy heengaan op 
12 Mei 1.1. in die ouderdom van 
69 jaar bet d ie O.B.-kommando 
van Burgersdorp 'n gevoellge 
verlies gely. 

Nadat by as rebel by die 
Boeremagte aangesluit bet, bet 
by eers onder komdt. Krltzinger 
geveg en toe late r onder genl. 
De Wet e n komdt. F oucM. Hy 
het aan gcvegte In Kaapland, 
Vrystaat, Transvaal en Natal 
:Ieelgenecm totdat by op Cale
:lon gevange gencem is. Hler
na is by drle maande op Bur
gersdorp in 'n kaffertronk aan
gehou, daarna 2 maande In 
G raaff-Relnct, toe na Bloemfon
tein vir scs maande en daarna 
na die K rygsgevangenekamp in 
Durban. Die reis va n Bloem
fontein na Durban is in 'n oop 
t rok afgel~. Dit was ln dle 
hartjic van die winter. 

Toe die doodvonnis oor hom 
uitgespreek is, kon dlt nle be· 
kragtig word nie omdat nodl
gc getuienis ontbreek bet , aan
gesien die Britse offlsler aelf
moord gcpleeg het. 
Na die vrede Is by op vrye 

voct gestel maar weer weena 
hoogverraad aangekla. Na 16 
dae is hy cgter weer loaselaat. 
Dit niles het meegebrlng da t by 
al sy bcsittings verloor bet e n 
na die oor log van vooraf moea 
begin. 

Hy was tot sy dood 'n troue 
Brandwag van die kornmando. 

5 .,DIE O.B." word gedruk 4eur Pro 
Ec<:lesia·Drukkery ~perk, 8 tellen
b08eh. vir die elenaara en ultgewera : 
VOORSLAG (E4ma.) Beperk, Groote 
Kerkgebou 703. Poabua 1411, 
Kerkpleln, Kaapetad. 
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