
~lie is 
e wat 
d aan-

~ie re-
meer 

volks
~ die 
I maar 
1 stem 
laar 3 
pewer
Volks
burger 
rir die 
Volks
Volks· 

ensiiHe 
lpraat, 
ing as 
5 jaar 
as 'n 
lt. 
)eer. 

e par
;natige 
jpreuk 
En ek 
py tot 
langs 
mag-

enig
?mself 
rouens 
,y iets 
[ortuig 
1\frika 
I 

i gnnn 
IY wat 
~ Her

it>. Ek 
10rtuig 
reruim 
litit>ke 
lionaal 
lionale 
f) knn 
lit \Ul 

~ ~~ 
IRBLAO 
rkli:tbou 

Kaap-

Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 'n E.ie Suid-Afrikaanse Staatste/sel. 

WAAROM BOEREREPUBLIEK 
PARTYLOOS WAS 

wei daar is as die perde 
wat nie meer daar is nie. 

Jrg.9 Kaapstad, 13 September 1950 PrysSd. No.43. 

Organisasies Kon 
Geen Kruiwaens 

Wees Na Hoe 
Poste 

In elk geval ons verduidelik 
toe aan dio besoeker wat ons 
nou eintlik onder 'n partylose 
staat vcrstaan; dat ons 'n staats
hoof (president) verlang wat 
direk dcur die volk gekies is 
en wat werklik regeer. Hierin 
word hy bygestaan deur 'n Uit
voerendc raad wat dcur hom 
aangestel word en in die eerste 
pick aan hom vcrantwoordeli~ 
is. Vcrder verlang ons ook dat 
geen pcrsoon tegclykcrtyd lid 
van sowcl die uitvocrendc raad 
as die volksraad kan wees nie. 

Geskiedenis Besig 
Gelyk Te Gee 

Spanje Ons het 'n jaar of twee 
gelede die geleentheid 
g('had om met 'n voor
aanstaande Nederlandse 
besoeker te gesels oor 
die moontlike hervor
ming van ons grondwet. 
Hy vra toe., waller soort 
staat ons verlang; ons 
antwoord: 'n party lose 
staat. Hy maak toe he
swaar teen di(' henaming 
aangesien dit tc negatief 
is. 'n Motorkar is hv. 
voeer 'n ,p('rdelose voer
tuig" genoem maar al
mal voel dat hi('rdie be
naming vandag nie meer 
gehruik word ni(', aange
sien meer nadruk moet 
val op die masjien wat 

In 'n opsomming oor die posisie van Spanje kom Intel
ligence Digest tot die gevolgtrekking dat genl. Franco van· 
dag baie stewiger in die saal sit as ooit te vore en dat die 
toekoms vir die land rooskleurig is ten spyte van die vol
gehoue isolasie waarin die Westerse moondhede hom pro
beer versmoor het. VERBAAS 

Daar word 'n strenge ekono
micsc bcheer gehandhaaf deur 
Sua.nccs, minister van ekonomie 
en hand<'i, wat vir die kapitalis
tc blykbaar 'n doring in die 
vices is, maar sclfs sy kwaaiste 
tecnstanders moet erken dat 
Suances 'n eerlike man is. 
Spanje kan rcdclik welvarend 
word indicn sy ckonomie groter 
vryhcid kon kry en hy kon uit
brcck uit sy isolasie, word ge
meen. 

ook dit weier Franco omdat hy 
weet dat die wereldonh\-ikke
ling hom relyk sal gee. 

So hoopvol is die Spaanse re
gering op 'n herstel van sy lid
maatskap van die Westerse 
volksgemeenskap, wat voor ein
de Oktobcr verwag word, dat 
buitelandsc verteenwoordigers al 
klaar voorlopig aangcwys is. 

Die blad voeg daaraan toe dat 
die ,Rcpublikeinse Rcgering in 
Bannt>lingslmp" weinig onder
steuners in Spanje het, en die 
wat daar nog is, is besig om 
weg te krumrnel. 

Die Nederlandsc bcsoeker se 
antwoord was: Moet dit nie 'n 
partylose staat noem nie, noem 
dit Hewer 'n staat met 'n presi
densiiHe kabinet! Hy was ver
der verbaas om te verneem da.t 
ons huidige ministers tcrselfder
tyd Volksraadslede is. Dit is 
glo heeltemal foutief. Die Volks-
raad moet die volk ,·erte-enwoor
dig by die regering. lndien 'n 
mens terselldertyd lid moet 
wees van 'n regering en lid van 
'n Jiggaam wat die volk by die 
regering moet verteenwoordig, 
dan is daar mos heeltemal 'n 

STERKSTE IDEE SAL .VVEN 
TEEN KOMMUNISME 

Inmiddels beweeg die wereld
toestand in 8panje se guns en 
genl. Franco is vamlag nog min
der bereid om toegewings te 
rnaak as ooit te vore. Aanvank
lik was die tlemokratiese Iande 
se eh dat Franco onvoorwaar
delik moes pad gee voordat nor
male betrekkinge mf't die land 
herstel sou word. Hierdie eis 
het ondn druk van <lie Kom
munistiese bedreiging geleidelik 
verander tot een dat hy politie
ke toegewing<> moes maak, maar 

1 
ook dit is Iaat vaar en vandag Die Spaanse htu·get·oorlog het getoon dat die 
wo~ nog net ekono~iese toe-

1 
politieke pat·tye van die dcmokratiese-kapitalistiese 

gewmgs van hom geets. lUnar l 1 · · d ' K · , ste se n1e 1nstaat was om 1e otnmun•s•ne te ver-
. 

1 slaan nie. Dit was die nuwe gedagte van die 

Partye 
S-panje 

Het In 
Verdwyn 

Frankryk 
Likwideer Franco 

Se Vyande 
Die Spaanse Kommuniste wat 

deur genl. Franco in 1937 uit 
Spanje verdryf is en \'ir mt-er 
as tien jaar net oorkant die 
grens op Franse bodt-m voortct-
gaan bet met hul st~·d \marin 
bulle die simpatie van die Wes
terse demokrasiee geniet bet -
onder andere van die Britst' 
eerste minister, Clement Attlee, 
persoonlik - is verlede week 
deur die Franse regering gt>
likwi<leer. 

Die Spaanse Kommunistiese 
Party in Frankryk is onwettig 
, ·erklnar en sy koerant, Mundo 
Obrero, is verbied. Lede van 
<lie party wat ondervra is, is 
voor clie keuse gestel om of ge
internt-t-r of na Oos-Europa ge
stuur te word. 130 van die 160 
Spanjnarde nan wie die keuse 
gf'.,tf'l i.,, ht>t verkies om liewer 
in Frankryk geinterneer te word 
a<> om in vryheid na Oos-Europa 
verban te word. • 

<Vervolg van kolom 5) 

'n Krugt-rgrof'p, 'n Joubertgroep 
en met tyt' 'n Burgergroep en 
'n Kotzc~groep in die Volksraad. 
So is <lnar vnndag 'n Donges
grot>p, 'n Strydomgroep, 'n 
Strnussgro€'() en Steyngroep in 
die Voll<srtu:td. llierclie vier 
grot>pe is nic die H.N.P., A.P., 
V.P. en se nou maar die Ar
beider&pnrty on<lt-rskeidelik nie. 
Grocpe "lll dn.nr altyd wees, 
maar dit is nif' nootlwendig 
politieke pnrt~·e nie). 

WAARDELOOS 

volksbeweging en , .. olkstaat wat as die aanvanklike swakk~re vennoot van 
die anti-kommunisti('se magte uiteindelik die detn-slaggewende koers aange
gee het en vandag nog die botoon voer. Net so sa) dit ook die volksbe
weging-rigting wees wat vandag in bondgenootskap met die politieke partye 
die stryd teen die Kommunisme op wereldskaal aankuoop, wat as die 
toonaangewende mag uit die wereldbotsing sal kom omdat dit 'n alterna
tief vir die Konununism(' hied, het mnr. W. R. Laubscher, voorligtings
offisier, verlede Saterdagaand op Tiervlei gese by geleentheid van 'n 
O.B.-dagfm1ksie. 1\lnr. Lauhscher het as volg gepraat: 

By hierdie viering van die wat ons lcicrs vir ons gaan aan- SPAANSE VOORBEELD 
twaalfde vcrjaardag van die dui; en om opnuut vertroue te 
Ossewabrandwag wil ek huldc iaan bctuig in die manne wat .Dit i~ my oor~uig~ng dat die 
bring aan die gewone manne en volhardcnd mocd hou en koers Uttvoermg van hterd•e taak van 
vroue van die Beweging. Julie hou op die moeilike pad van die 0.~. dcur die gang van toe
is die Afrikaners wat die vry- herskcpping en opvoeding wat komstlge gcbeurtenisse oneindig 
hcldstryd van ons volk, namens bulle bcwandel. ' verhaas en vcrgcmaklik gaan 
die lewendc gcslag van die Afri- · , word. 
kancrvolk gevocr bet- nie met EENVOUDIGE WAARHEID Ek lees in die koerante dat 
die mond nie maar met die daad. Die behoefte ann herskepping milit~re leicrs en ander 'n ver-

Julle is die moderne Afrika- is vandag dringcnder as ooit te- gelyking tref tusscn die heer
ners wat nie net in ons tyd leef vore. l\laar beset ons volk dit? sende oorlog in Korea en die 
nie maar van ons tyd is _ wat Die krisis waarin die \Vesterse Spaanse burgeroorlog van die 
bcsig is om ons volk voor te beslcawing vandag verkeer kan dertiger jare. Vir my is daar 
berei en af tc rig om mcnswaar- onmoontlik besweer word met ook 'n trcffende vcrgclyking. 
dig tc kan voortbcstaan in bier- behulp van danr<lie beskouings In 1937 bet burgeroorlog uit
die vcrbystcrcnde Twintigste en instellings wat juiR tot die gebreek in Spanjc tussen aan 
Eeu. krisis gelei het. Dit is 'n een- die een kant die konscrwatiewe 

Julie is die mannc en vroue voudige wnarhei<l en tog besef politieke partye gesteun deur 
wat die mocd en offervaardig- die meerderheid van ons volk die jong Falangistiese bcwcging 
heid besit om te veg vir daardie dit nie. Wnnrom nie? Omdat van Antonio Primo de Rivera 
beginscls wnaraan julie 'n harts- bulle nie vrygelant word om te en aan die ander kant die Po
togtclike gt>loof bet. Julie bet dink en te handel op <lie voet pul~re Front van Kommuniste 
nie nodig om verskoning te vra van waarhei<l en onhvikkeling en hul genote. Die Ieier van die 
vir julie bestnan nie. Julie het nie. Die propaganda in die par- Falangiste was in die tronk by 
net rcde om trots te wees op tykoerante skryf bulle gedagtes die uitbreek van die oorlog. En 
die vegtersgccs in julie en vir voor en die bestuurders van die hy bet nooit Jewcndig ult die 
daardie pragtige vergesig van I parlymasjiene beperk bulle han- tronk gekom nie. 1\laar hoe
ons volk se toekoms wat julie in delinge. En die party en sy wei Jeierloos en die swakker ven-
jul harte omdra. agente handel uitsluitlik ooreen- noot in die anti-kommunistiese 

lli'o'IALE LAERTREK komstig d!e P:U:ty se bela~ge - strydmagt:e bet. die Falangistie
en bet niks Utt te waa1 met se bewegmg die onontbeerlike 

En op die sewcndc en die waarheid en ontwikkeling nie. alternatiewe idee verskaf in die 
agste N?vc~bcr van hierdic jaar I Derhalwe is dit ongetwyfeld die stryd van die Spaanse volk teen 
gaan hterdte manne en vrouc taak van die O.B. om in Suid- die Kommunisme. En toe die 
weer almal bymekaarkom op Afrika die vryheidstryd van die vrede <lang bet die Falangistiese 
Bloemfontein om die dcrde Twintigste Eeu te voer - om bcweging gewen - want daar 
Uniale laertrek van die Ossewa- daardie instellings en organe bet die nuwe Spanje ' 'an Primo 

n· d d. Z A R I brand wag te hou. Ons gaan al- wat die moderne Afrikaner ,·er- 1 de Rivera se drome verrys. 
. 1~ r~ e .waarom te · · . · mal daarheen om opnuut be- slaaf te vernietig. En om dan 
1.n. hterdtc sm P.artylo.os. was ts sieling te gaan put uit die stand- met behulp van die vrygeworde 
JUIS omda~ d•c Utt-.ot>rcnde houdende gcloof van ons lcicrs Afrikaners en met inagneming 
Raad. en dte Volksraad ona~- ~ in die ideale waarvoor bulle ons van waarheid en ontwikkeling 
hankhk van mckaar was. Dtt oproep om te veg; om krag te 'n nuwe tydvak vir ons volk in 
<Vervolg op bladsy 6 kolom 3> 1 gaan put uit die toekomskocrs te lui. 

~·uwE VADERLA..'m 

In Korea vind die voorspel 
plaas tot die derde wereldoorlog 
wat gcvoer sal word teen die 
<Vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

teenstrydigheid. Indien byvoor
beeld die agbare lid vir Piket
berg 'n atvaardiging uit sy kies
afdeling moet lei na die Mini
ster van Buitelandse Sake om 
b(•Jwaar te maak omdat een of 
andcr buitelandse gesant ,Swak, 
Piketberg" gese bet, dan mag 
dit lei tot 'n hewige rusie tussen 
die Minister van Buitelandse 
Sake en die agbare lid vir Piket
berg. l.\loontlik kan bulle dan 
gesamentlik die Eer&te Mini
ster nader en by sal dit beslis 
moeilik vind om kant te kies! 

ONDING 

Hierdie ingcvocrde stelsel 
waaronder ons vandag gebuk 
gaan is werklik 'n onding. In 
nasionale kringe beers 'n alge
mene vreugda oor die onlangse 
gunstige verkicsingsuitslac in 
Suidwes-Afrika. Tog vocl die 
meeste Afrikaners baie bcsorgd; 

Deur 
A. J. van Rooy 

hierdie gunstige verkiesingsult
slae mag dalk die aa.nleidende 
oorsaak wees vir 'n nuwe kabi
netskrisis! En 'n ka1:linctskrisis 
mag die begin wet>s van die 
clnde van die huidige Afrikancr
bewind. 

Die ou Boere was baie ge
lukkiger as ons. Die uitvoeren
dc raad was baie meer onaf
hanklik van die skommelinge in 
die Volksraad. Elke Uitvocren
dc Raadslid, van President tot 
Notulehouer bet sy bepaalde 
ampstcrmyn gehad net soos dio 
Administrateurs van vandag. 
Hulle bet nie nodig gehad om 
Volksraadsverkiesings te help 
veg nie, want bulle eie lotgevalle 
was nie direk daarmee gemoeitl 
nie. Die president was eintlik 
net ielnteresseerd in die presi
dentsverkiesing en kon sy voile 
aand.ng bepaal by sY administra
sie. 

GEEN BESLOl\OlER~'ISSE 

Diesclfde het gegeld vir 
die ander Jcde van die Uit
voerende Ra.ad. Elkeen bet 
sy regeringsplig gehad om 
naarstiglik te vervul, son
der om ondcrbreek te word 
deur 'n beroep om tc help met 
die volksraadsverkiesing of die 
provinsiale raadsvcrkiesing of 
die tussenverkicsing. Verder 
bet nie ecn van bulle nodig ge
had om 'n partybcstuursverga
dering of 'n partykongres of 'n 
partykoukus of 'n hoofbcstuurs
vergadering by tc woon nie. 
Elke Uitvoeu:cndc Raadslid kon 
hom bepaal by sy wcrk. 

Die Uitvoerendc Raad van 
Transvaal was eintlik wat ons 
vandag 'n .,binnekabinct" sou 
noem. Dit het bestaan uit die 
President, Kommandant-gcne
raal, Staatsekretaris, twec ge
wone lede en 'n Notulehouer. 
Daar was egter ook · ander ledc 
van dio uitvoerendc gesag, wat 
ons vandag ongetwyfeld ,minis· 
ters" sou genoem bet. So was 
da9.r bv. ds. S. J. du Toit (en 
later dr. Mansveld), Superinten
dent van Onderwys, 'n Superin
tendent van Naturellesakc en 
Hoof van Mynwese. Hierdie 
departementshoofde het sitting • 
op die Uitvoerende Raad gehnd 
wanneer sake wat bulle onder
skeie afdelings raak behandel 
is. In werklikheid was daar dus 
'n binnekabinet en 'n breere 
kabinet. Eersg~oemde was 
taamlik konstant, terwyl laasge
noemde steeds vir nuwe depar
temente en afdelings van die 
staat<;gesag voorsiening gemaak 
het. 

PARTYLOOS 

Dit is dus geen wonder dat 
die pre!>idensiele state (die ou 
republieke) inderdaad ook par
tyloos was nle. (Daar was wei 

(Vervolg in kolom 1) 
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Die lykskouing van die Suidwes-verkiesing deur die 
Verenigde Partypers in die Unie laat 'n interessante lig val 
op ons ingevoerde staatstelsel. 'n Korrespondent van die 
Cape Times verklaar dat die tweede verpletterende nederlaag 
wat die party binne drie jaar gely het, sy volgelinge en or
ganiseerders tot die besef geskok hct dat daar ,iets funda
menteels verkeerd is met hul beroep op die kiesers". 'n 
Drastiese opknapping nie net nn organisasie nie, maar ook 
van sy algehele benadering van die politiek is noodsaakJik", 
lui die advies van die korrespondent. 

[!~~~···o; .... op···E!!:~!!~JI 
My fersteling ~ ,~~~'~•-•~:.!::~,: ]j.,E~,:!:~k~'.~~:;; •:;·:.:;~~ 

Ek het verlede week my ecr- gaan ek dtt hter oorvertel. 
ste brief ontvang van 'n Ieser Maar wat moet die boer nou I In albei dorpe moes die magi-
uit Bellville. En ek is in my m~t sy woltjek doen? Hy kan s~raat 'n plaaslike persoon ~Y 
noppies oor hierdie eersteling. tog nie alles renteloos in die dte departcment aanbeveel vtr 
Want dit is somar 'n lang brief bank Iaat le nie I aanstelling as vrederegter. In 
en boonop 'n bale interessante ,Dis opvallcnd. dat daar nou albei gevalle het ?ie ,magistra:"t 
brief. My Ieser skryf: ,.Dit is bale geld na die platteland gaan, heeltemal toevalhg n ?·B.-hd 
gaaf-gaaf dat Die O.B. nou 'n maar dat die platteland desnic- gen~der om hom tog dte aan
kolom bevat waarin daar som- teenstaande besig is om ontvolk stell~ng te laat welge~al. En in 
mer gesels word oor alles en te raak. Die mense gaan na I ~!bet .g~valle het . dtc persoon 
nog wat. Ek weet nlc of dit die stedc _ gcwoonlik di~ I ~ngewtlhg ~n het d1? magistraat 
geoorloof is nic, maar ek voel mense wat nie kapitaal na die mderdaad n O.B.-hd aanbeveel 
Ius om 'n bietjie saam te ge- stcde kan saamneem nic _ maar - ek glo sonder dat hy eers ge
sels." Natuurlik is dit geoor- nietemin mense van ons vlees 1 wcct ~ct dat d~e bctrokkc per
loot en ek wil bale dankie se en blocd. Die kapitaal gaan soon lid v~n . dte Osscw~brand

Wat beteken hierdie woorde? Dit beteken dat 'n poli-~ vir die paar blink stuiwers wat egtcr vandag in die teenoorge- wag l.s. Dtt IS g~bruikhk, ho~
tieke organisasie wat om die staatsbestuur meeding, 'n be- u in die gesamentlike armbeurs stelde rigting. Wat is die ge- wei me noodsaakhk nle, dat dte 
Jeid aan die kiesers bled wat buJie nie wil aanvaar nie, en gcgooi het. My Ieser vertcl dat volg? persoon aangestel word wat die 
omdat dit so is word die organisasie met sy onaanvaarbare dio .~itel ,Va~ die Os. op die magistraat aanbeveel. Maar in 
beleid nie ontbind nie, maar moet dit gaan rondsnuffel om ~sci h~m bate laat dmk. aan Huise word Skaarser albel gevalle is die twee lede 

dte tanmc wat maa ged van die O.B. egter nie aange-
vas te stel wat presies die smaak van die volk is sodat die . r ur~g g~- stcl n·.·e - inteendeel 1·s daar . strutkel het as sy met hterd1e ,Die vcrnaamstc gevolg is 'n 
regte aas aan dte h oek geheg kan word. uitdrukking te doen kry. Sy geweldige woningnood in a! die twee lede van die H.N.P. aan-

Vir die gewone kieser wat elke vyf jaar opgeroep word 

1 

kon dit nou maar net nie he~p stede en in die meestc dorpe. gcstel. 
om die een of ander lewensbeginsel by die stembus met sy nle om altyd te se: ,Van dte Daar is nie huise nie, en _daar I w· h ll k/'k' 
stembriefie te gaan verdedig skyn die bestaan van twee ossel op die ees". Ek wonder is nie die geld om dit mee te 1e et .,er I • 

. . , ' . . of daar onder my lesers ook bou nle. Daar is bougenootskap-
pohbeke partye n onvermybare noodwend1ghe1d te wees omies en tannies is wat strui- pe wat die geld moet voorsien, I~ dit toevallig dat die ~anbe
omdat elkeen die produk skyn te wees van diepe sielsoortui- kcl oor die naam van my gesels- maar keer op keer moct ons veh~gs van twee ,·erski~ende 
ginge van 'n decl van die volk. Maar bier kom 'n koerant kolom. Ek hoop tog nie. lees dat bulle weer Ienings moet mag.tstr~te te~yde ges~el 15 • of 
nou en skryf die nederlaag van 'n party toe aan die feit dat En nou geo ek die woord inkort weens gebrek aan geld- is <lit <lie bel?td .van <lie d~pa~
sy politieke aas nie in die smaak van die kiescrskorps val nie, I asn _my Ieser uit Bellville. Hy die geld wat nou na die plase teme~t van JUStlsle om me n 
en word aan die hand gedoen dat die party ander aas moet vertel: gaan en grondpryse opjaag. I O.B.-hd as ''rederegter aan te 
soek wat gretiger deur die stemlisse gegryp sal word. ,En tog bly die woningkwes- stel me~. Word duar dun v~n 

Glimlagte van Heinde sic lets van volksbdang - lets st~at~wee .. teen. O.B.-lede gedts
ook van direkte belang vir die krtmmeer. D1t is bekend dat 

I 
fn Ver boer op sy plaas. Want hoe die Herenigde Nasi~nal~ ~arty 

SLEGS 'N MIDDEL meer wonings, hoe meer gesonde teen O.B.-le~c dtsknmme~, 
,Vanoggend het ek die wol- gesinne. Hoe mc:-er gesinne, hoe m~a~ w~rd d1c. Party se dts-

1 

mark op Paardeneiland besoek. meer kopers van die boer se kr1mmas~e ook !n staatsdepa~
Dus nie die roepende beginsels" wat in die politieke pro- Daar was h~elwat kopers op die produkte. Deur die dorpe en tcmcn~e mgedra. Ek weet me 

' " . . . vloer en d1c openbare gallery stede te Jaat uitbrei brei <lie wat d1e betrokke departement 
gram met sovee! vrome. ha~stog .m ple~1ge woorde mt?e- was gepak deur glimlagte wat boer sy toel<omstige 'mark ook of die betrokkc minister se be
druk word, bet n orgamsaste nodig om dit tot handhawmg I deur boere van heinde en ver uit! leid is nie. ~k woet net wat op 
en uitvoering te bevorder nie, maar die een of ander organi- soontoc gebring is. Terwyl ek Die raad aan die bouer wat twee versk1llende dorpe met 
sasie wat na mag strewe bloot terwille van mag, bet 'n , be- daar was het een boer 152bd. ge'id bet om te bele is dit: Moet twce verskillendc O.B.-lede ge
ginsel" of reeks ,beginsels" nodig waarop by na die staats- ~ per lb. vir sy skape se wol ge- dit nie bele in grond wat jy nle beur het. 
IDag wil ry. En as die een , beginsel" nie die paal kan haal kry. As 'n mens nou gaan nodig bet nie - dit sal die las Daar is 'n !-'aar vcrderc vrae 
teen die ander party se ,beginsel" nie, dan word oorweeg reken dat wol eentyd 4d. per van die boeregemrenskap ver- waaro~ ek ,f}1c antwoord? kan 
om 'n ander ,beginsel" te gaan soek wat 'n beter kans sal lb. was, kan goed verstaan .word groot. Bele dit in huise in stede, gee rue .. ~\te het aan dte be
he om die party aan die wenkant uit te dra. w

1
.sa. arom daar so breed geghmlag in dorpe. Laat vir jou huise '~okke mmtster of sy. gevolmag-

bou wat jy kan verhuur. Of ttgde vertel ~t die per.o~e 
Die party dien dus nie die beginsel nie, maar die beginsel ,lemand wat net voor my ge- indien jy nic al di~ bcslommcr- 1 wat ~anbevc:-el. IS lede v·a? dte 

dien die party, en daarom is dit dan ook dat 'n party telke- sit bet, hct ui~gewerk wat die nis wil he nie, bele jou geld O.B. ts? .E~ wte bet aan d•e be
male so groot en sterk word op die rug van 'n goeie beginsel cen boer net VIr sy fynstc wol in bougenootskappe wat mense ~okke .mtmster of sy gevolma~
en ideaal, maar dat sodra. by aan bewind kom, daar<lie b e- ontvang h~t: £1~400 ! Dit was in staat kan stel om vir hulself hgde dte name verstrek van dte 

· 1 'd 1 . di ·k b 1 d t t di 1 d ki maar net dte begm. Hy het nog huise tc bou. Daardeur word JL.~.P.-Iede wat uiteindelik aan-
gmse en I eaa m e ys as e an o e vo gen e ver e- baio ander bale wol wat anders jou toekomstige mark vergroot ~este~ is. Op wie se aanbev?· 
sing - die perd word op stal gehou tot die volgende groot ,geklas' is, ook op die mark _ 'n bate vir die boeregemeen- hng IS daar gehandel na<bt dte 
wedren. gehad. skap! aanbe,:eling van die plaaslike 

VOLKSORGANISASIE ANDERS 

Dit is hier waar die grondleggende verskil is tussen 'n 
politieke party en 'n volksorganisasie. Laasgenoemde stre
we nie na mag bloot terwille van mag nie. Die Voortrekkers, 
toe bulle hul in 'n trekkende volksorganisasie verenig het, 
bet nie gesoek na blote mag nie, maar na die uitlewing van 
sekere beginsels waarvoor bulle gestaan het. Hul organi· 
sasie is gebore nit die drang van oortuiging met die doel om 
daardie oortuiging te verwesenlik. So ook was die stigting 
van die volksorganisasie, die Genootskap van Regte Afrika
ners, nie 'n stigting wat onder dekmantel van taalbevorde
ring eintlik agter die regeringsmag aan was nie. Dit was 
sniwer en aUeen in die lewe geroep om die taal te dien on
geag wie regeer. 

,Nouja, ons gun alma! die wol- magistraat verontagsaam is? 
boere die lekkerkry wat bulle Politiek en Onkruid Die minister of sy gevolmagtig-
nou belewe - vera! waar bulle de ken tog nie die inwoners van 
jare gelede maar baie swaar ge- ,Nouja, Sybrand, so hct ons elke dorp nie. Derhalwc moet 
kry hct. Ons hou ook alma! by die wolmark begin con by die departement 'n plaaslike 
maar goed duim vas dat bulle die woningvraagstuk opgchou. aanstelling op 'n plaaslike aan
sal kophou, want na die vet Ons het by boere begin en by beveling doen. As die aanbe
jare kom die mac-r jare, seker dorpenaars opgehou. Die een veling gekom het van die plaas
en gewis. kan nie vir die ander sc: Ek like Hcrcnigde Nasionale Party

,Baie boere het nou die ge- het jou nie nodig nie. Dit sal organlsasie by monde Ot van 'n 
leentheid om verbandskulde at fataal wees - veral vir die ampsdraer van die Party of 
te los, om verbeterings op bulle een wat nou so se. Die boer , van die kio.,":lfdeling se verteen
plase aan te bring, om grondbe- en dio dorpenaar moet maar woordiger in die volksraad of 
warlngskemas aan te pak, en gedurig mekaar se hande vas- provinsiale raad, dan is dit mos 
om oor die algemeen bulle eie vat en onthou Een vir Alma!, onbehoorlike inmenging deur 'n 
posisic to verstewig. Alma! vir Elkecn! polltieke party in 'n staatsde-

,Ek wou nog gesels het oor partementele aangeleenthcid. 
grondboontjies, tamatiesop, poll- Altans, ck dink so. Miskien 
tick en onkruid, maar ons sal kan lemand wat wect 'n uitleg 

,'n Mens kry darem ook mense maar eers boor wat se die Ivan die saak gee. 

Grond word Duurder 

wat vcrkeerde dinge doen. So vrouens van die bediendevraag-
So 'n organisasie kan dus nie sy ,program van begin- weet ek van 'n boer wat 'n prag- stuk - soos die tannic gese het: I 

sels" verander ten einde dit meer in ooreenstemming met die tige plaas bet, waarop aile van die ossel op dio ees!" (Vervolg van bladsy 3 kolom 3) 
smaak van die volk te bring nie. Dit is gebonde aan daardie I moontli~e :verbeterings reeds Stadig nou, dames. Nie 
beginsels soos die windpomp gebonde is aan sy taak om wa- aangcbrm~ Is. Hy en sy vrou alma! ?elyk nie. Net ecn :van u Grondige 
ter uit die grond op te trek. Maar 'n politieke party is nie het ge~ kmder.s me, maar hul~e mag d1e woord kry oor d1e be-
gebonde nie, want by ge~ruik die water ?laar net as stoo~ ~~~!0 v~np~~t~ucd~a~su~:t ~~~ diendevraagstuk! I Herskepping 
om hom aan te .dryf na n magsbestemmmg, en as petrol n geen vcrskrikking hoef te ver- Die Twee fenderse 
beter dryfkrag IS as water, dan slaan by sonder gewetens- vul nie. Die oom kry toe weer • rcgering nie. Daar moet ko-
kwelling of pligversaking oor na petrol. 'n Iekker groot woltjek. Sou StorieS I ordinering van belei<l wees. 

hy nou nie werklik 'n aangren- " Dit is die dinge wat die Osse-
sende plaas wat altyd as £6 Ek het onlangs geleentheid wabrandwag voor stry, en om
per morg werd beskou is vir gehad om op twec verskillende dat hierdio sake by die dag STAAT GEEN PRYS 

I 
£10 per morg gaan koop nie! dorpe vir kort rukkies te kuier. dringender word, Is die atmos

,Nou kan mens rcoken wat nou En op o!keen van die dorpe het feer besig om gunstiger te word 
eintlik fout is daarmee. As hy die vriende by wic ek tuis was vir die idees van die Ossewa-

ln die Boererepubliek was daar geen partye nie omdat dit wil betaal, laat hom dit vir my die storie vertel van 'n brandwag. Ons moct dit net 
daar geen oorwinningskroon ingestel was vir wedywerende maar betaal, dit is mos sy ondervinding wat 'n plaaslike uitdra na buite. Ons moet meer 
politieke partye nie. Die staat was nie 'n prys in 'n politieke 1 saak! Ongelukkig is dit nit» O.B.-lid dcurgemaak hct. Die sametrekkings hou, en elkcen 
wedstryd nie, maar was die magsorgaan van die volk as ge- net sy saak nie. By maak grond twec stories is presies dieselfde van ons kan dit doen, want ons 
heel tot reeling van die volksgemeenskap. En die beginsels duurder. En omdat by grond en tog het dit betrekking op het nie net oen of twee leicrs 
wat die volk gehuldig bet is werktuiglik opgeneem in die I nou Jaat duur<~er word, maak. twee verskillende gebeurtenisse aan die hoof nic, maar elkeen 
staatsbeleid omdat die staat self die politieke organisasle hyk bdoer<1<"

1
ry vt

0
r aid let btoekdom., wat op twee verskillcmde dorpe van ons is 'n Icier. Dit is die 

. . oo uur< er. m a oer ery plaasgevind het met twee ver- plig van elke offisier om uit tc 
was van dte volk. Dte volk het sy staatsgesag regstreeks duurder word sal dit vir die skillende personc - wat albei spring en propaganda tc maak 
uitgeoefen en dit nie opgedra aan die een of ander agent in boere al hoe s~vaarder word om lede van die Ossewabrandwag vir ons saak. 
die vorm van 'n politicke party wat om die opdrag kom boerdery te laat betaal - veral is en toevalllg albei gesiene In- Mnr. A. J. van Rooy, generaal 
voetval bet en as kom~issie die staatsmasjinerie in besit wanneer die huidige hoe pl')·'le I woners van hul onderskeie van Bellville, het ten slotte 'n 
gekry het nie. iets van die verlede geword bet. dorpe is. , woord van waardering gesprcek. 
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GRONDIGE ,HERSKEPPING 
' 

'N DRINGENDE VEREISTE 
Die nood!;aaklikheid vir 'n grondige herskepping van ons staatkundige 

en maatskaplikf' ~telsel word by die dag meer dringend en daarom word 
die hf'hoefte aan 'n organi~:~asie soos die Ossewabrandwag steedb groter. 
Sy bcginsels is hesig om tot ontluiking te kom omdat die atmosfeer vandag 
gunstiger daarvoor is in die Jig ·mn wereldontwikkelingc, het genl. J, A. 
Smith verlede Woensdagaand in Kaapstad gcse by geleentl1eid van 'n hul
diging~funksie in die vorm van 'n eetmaal deur die Skiereilandse offi
siere. Genl. Smith bet sy 64ste verjaardag op 4 September in Kaapstad, 
waar hy op besoek was, gedenk. 

seldsaamheid en daarom ook 'n 
groot beJ>ieling. 

VREE.l\IDE LEES 

AANH>L~GSEL 

Ons vcrhouding ten opslgtc 

'n grondige verandcring. 

Genl. Smith In 
Kaapstad 
Gehuldig I 

van die buiteland verdi en ook 

In sy antwoord hc•t gcnl. Vreemdelingo wat na die land 
Smith gese dat ten spytc van immigreer word nie Afriknners 

Die verrigtinge is gelei dcur die nasionalc bewind ons 'n gc- nie, maar jingo's en wel omdat 
mnr. S. J. Kamffer, Gebicds- voel van m:lgtcloosheid bet om- ' ons in die oe van vreemdelinge 
stafhoof, en met gebcd gcopen dat ons staat op vreemde lees nie sclfstandig is nie, ongeng 
deur mnr. Heyns, k_omm.andant geskoci is en nie deug in die wa~er mooi woorde duur op 
van Observatory .. Die h':ild.ronk huidige wi!reldomstandighcde pap1er geskrywe ":"g staan. Onf! 
is ingestel dcur die voorhgtmgs- nic. Die waarheid van wylc word bcskou us n aanhllngsel 
offisier, mnr. \V. R .. Laubscher. genl. Hertzog sc stclling wat hy van ~e Britse Ryk,_ en voordat 
Laasgenoemdc bet m sy toe- vir die Osscwabrandwag gefor- , daardie toestand me Yerander 
spraak gese dat die huldiging mulrer het naamlik dat dit I i-. nie, sal immigrante die Afri
nie 'n monument is vir afge- noodsaaklik, gcword bet om ons kaner minag. 
handelde diens nie, maar slegs staatkundigc en maatskaplikc Ons leef in 'n land van groot 
'n dekora.si.c ~iddc in die strY?· stclscl so tc herskep i? oorcen-~ wisselval!igheid ten spyte van 
Genl Sm1th. 1~ een van da.a.r~• stemming met die Afnkaner se tydelike ,.booms" wat nou en 
besonder \\elmge mense wat die tradisic en lcwensbeskouing dat dan opvlam. Daar moet dus 'n 
kuns verlStaan om van sy vrocg- dit die grootstc mate van stof- behoorlike volksorg wees vir 
ste jeug a1 steeds nan sy volk like en geestelikc geluk aan die d:lardie dcel van die volk wat 
te gee sonder om iets daarv.oor volk sal verskaf, geld nog. Voor-

1 
swaar kry selfs tc midde van 

in ontvangs te neem. In hler- dut daardie hcrskcpping nic ,booms". 
die tyd wannecr a.lmal maa_r net plaasgevind hct nie, sal ons 
wedywer om die meeste lll te ni!rcns kom nie. Met die mcde
palm is man~e &O.o~ hy _wat ,'n wcrking van dio wycre volks
str)'d voer VIr sum·ere 1dealis- Jaer sal dit nog verkry word. 
me sonder beloning, 'n groot 

Samesprekings 
Londen Oor 
Verdediging 

In 
TEEN 'N 1\IUUR 

VERSNIPPER 

Daar is ook 'n gebrek aan 
eenhcid in ons staatsorganisa
sic. 'n Paa:r groot stede byvoor
bet'ld kan net SOW('l in die 
buitt'land wees wat hul bestuur 
betrcf. Terwyl tweetuligheid 'n 
lundsvcreiste is, word in hierdie 
ste(le geen ag geslaan op die 
Afrikaner se taal nit', en ook 
nie op die landsbelcid van die 

1Verdrag Tussen lndie 
En Sjina 

'n Verdrag tussen Indie en Sjina. sal waa.rskynlik aan
staande maa.nd onderteken word, berig die Engelse pers. 
Pandit Nehru sal, na verwag word, na Peking gaa.n vir die 
ondertekening daa.rvan. 

Die voorwaarde van die ver
drag sal wees die wcdersydse 
erkenning deur die twec Iande 
van mekaar se regtc en gren
se, en d ie onderneming om on
sydig te bly in 'n oorlog \marin 
een van die twee betrokke mag 
raak as gevolg van 'n aanval op 
hom. Verder sal daar waar
skynlik 'n bepaling wces dat 
enige verwlkkeling in Asie wat 
tot versteuring van die vrede 
kan lei, van gemeenskaplike be
lang vir die twee Iande is. 

Indien hierdie verdrag gesluit 
word, beteken die aanweslgheid 
van Indlc In die Britse State
bond of in enige Westerse orga
nisasie blocdweinig, behalwe in 
sover dit voordelig kan wces vir 
die Oostersc vyand. Dit kom 
daarop neer dat die Westcrse 
volke dit sal moet oorweeg of 
die voordelc om Indie, met sy 
sterk vyfde kolonnes vera! in 
Afrika in die Westerse skoot te 
hou opwecg teen die nadele 
daarvan. 

In naam 
-____, 

en tradisie 
'n eg 

Suid-Afrikaanse· 
sigaret 

'n Afvaardiging onder Ieiding 
van die Minister van Vcrdcdi
ging, mnr. F. C. Erasmus, ver
trek teen die middel van 
die maand na Londen vir 
militi!re samesprekings met die 
Britse rcgering. Volgcns berig 
word, bcoog die rcgcrlng 'n 
noucr militerc samewerklng tus
sen die gebiede in Afrika. Een 
van die vraagstukkc wat bc
sprcck sa.l word, is die kwcssie 
van bcwapening van naturelle. 
Die eerstc minister van Suid
RhodcsiO hct reeds verklaar dat 
dit die kcrnvraagstuk van die 
samesprckings sal moet vorm 
aangesien Afrika nic gcnocg 
blankes hct om hom te vcrdcdig 
nie. In die verlede was dit die 
Unie-rcgcring se beleid om gccn 
naturelle militer op te lei nie, 
maar daar word gemecn dat die 
Unie hlerdic beleid sal moet laat 
vaar as hy met die Britsc gebie
de tot 'n oorccnkoms wil kom. 

Die behocftes daarvoor word 
grotcr in die aangesig van die 

:~root vraagstukke rondom ons. 
Xecm byvoorbccld die kleur
vraagstuk. Ons ·loop binne die 
~uidigc stelsel teen 'n muur vas. 
Die Verenigde Party se laat 
maar Joop-belt-:d bicd gccn op
Jossing nie. Die H.N.P. se be
lcid kom eintlik ook nie vcrder 
as net 'n beJ>erking nie, en dit 
is nt't 'n tydelike beperking. 
Mnr. Havenga se gebondenheid 
aan die uitgcdiendc konstitusic 
maak 'n duursame oplossing ook 
onmoontlik. Die O'>">cwabrand
wag voel dat 'n positiewe belcid 
van hervorming noodsaaklik is. 
Die vrung~tuk is so omvattcnd 
en bet so buie punte dat dit nie 
binne die huidige grondwet op
gelos kun word nie. 'n Alge
hele herskepping is nodig. Die 
grondwct moct so verander 
word dat dit vertecnwoordigi,ng 
aan alma! gee sonder dat sokcrc 
groepe die voctbal van die par
typolitiek is. Daar moet onder 
andere 'n gcmeenskapsraad, af
gesonderd van die volksraad, 
wees waarin alle groepc vcr
teenwoordig kan word. 

<Vcrvolg op bladsy 2 kolom 5) I 
10 vir 6d. 20 vir 1/· 

SO vir 2/4 

Sprake Van Vrede Tussen 
Sowjet En Oos-Duitsland 
Die Duitse koerant ,\\'elt" bevat 'n verslag van 'n voor

genome nedesverdrag tussen Oos-Duitsland en Rusland, wat 
die beeindiging van die Potsdamse ooreenkoms sal meebring. 
Rusland sal egter sy beskermende hand oor Duitsland hou 
en enige ,bedreiging" help afweer. 

Volgens die berig sal die Rus
se aankondig dat bulle die oor
cenkoms van Potsdam verwerp 
en die reeling vcrvang deur 'n 
vredesverdrag met Oos-Duits
Iand, waarin die terugtrekking 
van Russiese trocpe na ses 
maandc onderneem sal word. 
Rusland sal 'n cis van Oos
Duitsland dat die ander besct
tingsmoondhcd.e dicsclfdc doen, 
ondersteun, wat insluit die al
gchcle onttrckking aan Berlyn 
en die herrocping van die Wcs
Duitse mark as gcldcenheid. 

Die Russiesc tcrugtrekking 
sal egter nic volledig wecs nie, 
daar hy nog in beheer sal bly 
van die Oosseekus en die hawe 
\Vismar, naby Lubeck, asook 

van twee vliegvcldc naby Bcr
lyn vir dertig jaar lank. 

Enige bedreiging van die Oos
Duitse gesag sal deur Ruslund 
tcengestaan word, en bewape
ning van \Ves-Duitslund sa.l be
!lkou word as 'n bcdreiging van 
die vrede. Later -.al van Oos
Duitsland 'n ondcmeming Yer
wag word om Ru"land te hulp 
te snel in tyd ,·an gevnur. 

Die produksie van ligte wa- ~ 
pens in Oos-Duitsland en die in
voering van swaar wapens sal 
toegestaan word. Herbewape
ning sal onder Russiese Ieiding 
wces. Bepcrkings op skecpsbou , 
sal gcleidelik opgchef word en 
na vyf jaar verdwyn, terwyl her
stelbetalings gestaak sal word. 

DIE MOORREESBURGSE 
LAND BOUTENTOONSTELLI N G

GENOOTSKAP 

TENTOONSTELLING 

op 

W oensdag en Donderdag, 20 en 21 September 1950, 

op die TENTOONSTELLINGSTERREIN. 

Die Tf'ntoonstelling sal geopeu word op Donderdag, 21 September 

om 2.30 nm. 

Ilekke gaan 001> om 7-uur vm. 

GROOT VERTONING 

Pragtige Jersey- en Friesbeeste, Karperde, Karesels, Ryperde 
Spanne Esels, Spanue Perde, Vurke, Skape, Graan, Groente, 

Huishoudkunde, Naaldwerk en Blomme. 
Motors word toegelaat binne die terrein. 

Luidsprekers op die veld. Musick. 

V crversings en .1\tiddagete op die terrein te kry. 

Skrywe dadelik in hy die Sekretaris: 

J, H. VAN HEERDEN. 

FOON 30 en WOONHUIS 1513 
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rAJUBI' Tl8 GEKL&88IPISEEBDE ADVE1lTEN808: 
Bllbhoadellke KenDiegewlllp: 

(Verlowlng, buwelik, geboorte, stertgevaJ, In memoriam, gelukwenJtng, 
"na.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plastng. Vooruttbet&&Jba&r, VIr 
berhaltnga 2!1 pat. alai&&. 

Bandelsadvertenale8: 
Eerate plaslng, 2d. per woord. Vir berbaltngs 25 pat. afslarg. 

lntekengeld op ,.Die O.B." (venkyn weeld.lk.s): 12/S per jaar of 6/3 per 
& maande. Voorultbetaalb&&r. Stuur advertenalegeld, bestellinga, en lnteken&eld 
oa VOOBSLAG (EDMS.) BPK., Posboa 1411, Kaapeta4. 

STERFGEVAL 
DE vos.-sag ontslaap te Rulgte· 

poort, Phtllipstown, op Vrydagaand, 8 
September, en ter aarde bestel te 
Worcester op Sondagmiddag, 10 Sep
tember 1950. Bessie de Vos (geb. van 
BIIJon).- Haa<r treurende eggenoot 
Pleter de Vos en Kinders Japle en 
Ileana. de Vos met klelnklnders Jacob 
Stephan us en Emeline Jacqueline; 
Pierre de Vos en Erica de Vos. 

13/ 9/ 1 

BEESTE 
Te koop. Jersey koele en verse: 

MARKAGENTE 

Ka.merade Aa.ndag! As julie mlsklen 
• n ander agent ondersteun bet voordat 
ek begin het, kan jUlie moa darem so 
at en toe jUlie besendlngs deel, or hoe? 
Merk julie besendings Belllngan, U.T.H., 
die Spoorwel! verkies dlt so. Plaas julie 
bestell!ngs vir vrugtebome vroegtydlg 
by Sunrise Nurseries, Posbus 4 Nuwe
pla.as. 19/4/TK 

TE KOOP 
Skakel 6811, Wellington. Telegrafeer Patatranke.-Eersteklas 
Du Tolt, inata.nsta.<lle. 19171138 teen 7/ · per 80 pond sak. 

sesmae.nde 
Goeie be· 

handellng gewa.a.rborg.-0. S. Ter
blanche, Pos Gannakraal, Dlst. l\lossel· 
baal. 6/9/8 

SPEELSKEIE 
Bottelskele 4/-; kopskele 4/6; Agt

kantige 5/-; Dubbelkop 5/6; per paar. 
Goele houtsoorte. Kooa Botba, P .s. 
Serpentine, Dlst. George. 26/7/8 

GRYSHARE 
GRYSBARE, akllfers, ou voorkoms, 

onnodlg. Oortulg u self deur GRYS· 
IIAARWONDER die jongste kuns· 
matlge w~reldwonder, haar en kopvel 
voedlngsmlddel te gebrulk, skadeloos. 
kleurstcfVry, 5/· per bottel, geld met 
bestelllng.-Boeregeoeesmlddels, Posbu• 
4.272, Johannesburg. D/1/9/49 

Antlgrys kunsmatlge baar, kopvel 
voedlng. Berstel gryshare en b&&rd 
blnne een maand tot natuurlike kleur, 
or geld terug. Geen kleurstct. 5/6 
Per bottel, posvry. Kontant met be· 
stelllng. Die Boerevrou, Poabtlll '7669, 
Johannesburg. Fl4/6/I:>O 

MEDISYNE 
GESONDBEID Is u regmatlge er!e

nls, oortulg u self deur ons beha.nde· 
lings te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, skryf, lnllgtlng gratis, Boere
geneeamlddels, Posbus 4272, Johannes
burg, B/l/9/i9 

Voor u aUe boop....-van geneslnlt laat 
vaar, en u aan die ergste onderwerp 
akryf, dan vir oula&9, raadpleeg 
Die Boerevroo, Bns 7559, JohannesburJt. 

(Nr.1) 1/9/(9 

VERVOERDIENS 
Vir algemene ~tHrk eo 
ook t~ervoer oon mense f1'66 '" 

t~erbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus M - - Telefoon t-88115 

PAROW 

PLAAS TE KOOP 

Een plaas te koop In Wlllowmore, 
3256 morge, omheln met jakkalsdraad, 
8 kampe, volop water, goele welding 
vir skape, ba-le Iande. Rig na.vraag 
aan 1. 111. Verwey, Pou-kop, Aberdeen. 

13/9/2 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(EDl\I:S.) BEPERK 

Dlrekteore: 
P. W. J. van Heerden. 
P. 0. van Heerden. 

Potgleterstraat 258, 
h/v Pretcrlusstra.a.t, 

PRETORIA. 
Te~ls (VIoer en Muur), Kombuis

opwa-sbakke (Terrazo en Vleklose 
staal), Vuurberde, Septtese eenhede vir 
gesondheld, P!lare, Wasvate, Boners
en Loodgletersbenodlgdhede, Staalra.me, 
Vert, ens. 3/5/T.K. 

MEUBELS 

1\IEUBELS.- Beter meubela teen 
Dill!ker pryse Babawaentlies, stoot· 
karretj!es, dr!ew!ele, l!noleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waM!n u belangst•l 
-VISSER-l\IEUBELS, Langstraat 179, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo·lngen!eurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop. en herstel Radio's en Elektrleae 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlaltelts· 
aannemers. Foon 9-843!1 

"(~~~(?'(~~ 

Was U Ook By Die 
bssewaens? 

e Het u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikaners 
saam verkeer as VOLKSGENOTE in plaas van 
PARTY -GENOTE? 

e Het u ook gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer hy die verlammende en verstikkende 
partypolitiek opsy skuif? 

e Het u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u vaders behoort het? 

e Wil u graag hierdie toestand Iaat terugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig? 

e Dan moet u ywer vir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

e Daarmee kan u help deur nog 'n leser van DIE O.B. 
te wen. 

e As elke Ieser nog een nuwe hierdie week bybring, is u 
krag aanstaande week verdubbel! 

~® 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op as int ekenaar op ,,Die 
O.B.JJ tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Bier by ingesluit vind u die bedrag van ................... .. 

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

NAAM ............................................................... . 
(Naam en Adres in Blokletters) 

P08ADRE8 ............................................ ... ......... . 

························································· 
······································· ·················· 

·········································· 
Handtekening. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/3 per halfjaar. 

Voeg assebllef Kommlssle by plattelandse tjeks. 

Erken n i ng van Foute is 
Voorwaarde vir fDuitse 

Bondgenootskap 
Die noodsaaklikheid om Duitsland as gewapende hondgenoot van die 

W este in te span teen die dreigende aanslag van Rusland, word in steeds 
wyer kringe hesef, 1naar twee moeilikhede staan op die oomblik in die 
pad van so 'n beleid - die Britse en Franse vrees vir 'n herstelde Duits
land en die onwil van die Duitse volk om in die huidige omstandighede 
wapens vir die Westerse demokrasie op te neem. 

Eersgenoemde vrees is ge
grond op 'n skuldige gewete. Die 
behandeling wat Duitsland van 
die oorwinnaars ontvang het, is 
so skandalig dat ordentlike 
Britte die skerpste veroordeling 
van hul eie regerings nie kon 
weerhou nie, soos ook blyk uit 
aanhalings wat in DIE O.B. 
van tyd tot tyd gepubliseer is. 
Die Westerse politici vrees dat 
'n berstelde Duitsland by 'n toe
komstige vredesverdrag sekere 
eise sal stel wat die oorlog van 
1939 nog nutteloser sal maak as 
wat dit reeds geblyk bet te wees. 
Sulke eise kan onder meer inhou 
die teruggawe van gebied wat 
van hom algevat is, met inbe
grip van die waarvoor Hitler die 
stryd teen Pole aangeknoop bet. 
Indien Pole voormalige Duitse 
gebied moet afstaan aan Duits
land, maak dit aan sy eie posi
sie natuurlik nie veel verskil 
nie, omdat hy een-derde van sy 
gebied in elk gcval aan Rusland 
afgestaan het ten spyte van die 
Britse waarborg; en sover dit 
die Westerse volke betref, maak 
dit ook nic veel verskil of dit 'n 
sterk Rusland is wat daardie ge
biede beheers of wel 'n sterk 
Duitsland nie. 

MEDEDINGING 

Die eintlike vrees le cgter in 
die rigting van Duitsland se me
dedingende vermoe op handels
gebied. En van Duitse kant 
word nou reeds by voorbaat ver
wag dat deelname aan 'n Wes
terse bondgenootskap voorafge
gaan sal moet word deur 'n op
heffing van die beperkings op 
Duitse produksie en die vrystel· 
ling van oorsese Duitse handel. 

Dat daar geredeneer kan word 
dat die Westerse lande in elk 
geval hul vermoe sowel as die 
geleentheid om te kompeteer sal 
verloor indien Rusland die we· 
reid of 'n groot deel daarvan 
oorheers, maak nic veel indruk 
op die politici wat nog steeds 
van 'n verbygane wereld droom 
op die hangmat van afgeleefde 
slagspreuke wat na benede tui
mel nie. 

OORLOGSI\fiSDAAD 

Daar is ook die gewetenskwel
ling oor die behandeling van 

SANT AM SE .,HUI SBE
WONERS-Polis" beskcrm u Meu
bels en Huisinhoud nie net teen 
Brandskadc nie maar ook nog teen 
skade deur- · 

• lnbraak 
• Storm 
• Water 
• Aardbewing 
• Onluste 
• Ontploffings ; ens. 

Vir VOLLE BESKElUIUNG
'n SANTAM 

,H UlSBEWO NERS-Polis" 

.cA ..... ITA ~4e 
1110', '0'!1 

SUID·AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY.,BPK. 

Agentskappe Oral -... --------2808-Sa• 

Duitse soldate wat soos misda- erken, en ook aan Duitsland, dat 
digers tereggestel of in tronke sowel hul oorlogsbeleid van 1939 
gesmyt is oor dinge wat na die 1 as hul na-oorlogse wraakbeleid 
oorlog tot misdaad verklaar is. 'n fout was. En dit is nie- so 
Daar is die onlangse veroorde- maklik om dit te erken nie -
ling van Von Manstein op grond nie vir klein politici wat afhank
van stappe wat hy gedoen het lik is van bul posisies op grond 
ter verdediging van sy troepe van propaganda wat die kiesers 
teen Kommunistiese guerilla- oncler die indtuk moet bring van 
metodes. Die eer van die Duitse die eie onfeilbaarbeid en die a t
leer is daardeur geskend, en gebele bedorwenheid en onver
Duitse offisiere eis dat hierdie moe van die teenpar:ty nie. 
klad eers verwyder moet word 
voordat bulle die wapen sal op-
neem. 

DOEN SELFDE 

Hoe juis hierdie standpunt is, 
blyk uit wat tans in Korea ge
beur waar die Westerse Iande 
vir die eerste keer te doen kry 
met diel!elfde metodes waarteen 
die Duitse leer in Rusland te 
kampe gehad het. Die Ameri
kaanse leerowerheid bet dan 
ook reeds daartoe oorgegaan om 
opdrag te gee dat enige burger
like Koreaan wat met 'n wapen 
aangetref word, op sig doodge
skiet kan word - dieselfde wat 
Von Manstein verplig was om 
te doen en waarvoor by tans 'n 
vonnis uitdien. 

MOET ERKEN 

In kort kom dit daarop neer 
dat die Westerse Jande openlik 
aan die hele wereld sal moet 

Slawedrywers 
Gaan Boere 

Aanjaag 
Volgens die Britse bla<l Obser

ver, word die boere-bevolking 
van Rusland tans op ongekende 
skaal aangedryf om die nodige 
voedsel te produseer v ir Stalin 
se groot oorlogsmasjien. 

Die proses het begin by die 
fabriekswerkers wat teen die 
hoogste kerf oorlogstuig produ
seer. Maar die spanning het 
te kwaai geword met die gevolg 
dat die werkers se moraal be-gin 
daal het en dus ook die produk
sie. Meer voedsel word tans 
as noodsaaklik beskou om hulle 
'n nuwe spoorslag te gee, en 
drywers is na die platteland ge
stuur om produksie van voedsel 
te verhoog. Die uitwerking van 
die nuwe maatreels, aldus die 
blad, is om die platteland te 
omskep tot ozn reusagtige fa
briek wat voedsel produseer. 

Die kleinboere wat die grond 

f Soos Ons Lesersj 
I Dit Sien 

Teen Stryd 
In Korea 

Tom Euvrad, Mosselbaai, skryf: 
Is dit moontlik om u gees

drif vir die sending van 200 
vegtersbase na Korea om mense 
daar te gaan doodskiet <ook 
vroue en kinders) 'n bietj!e te 
onderdruk? Ons het 20 splin· 
te-rnuwe vegvliegtuie vir die doel 
in Amerika spesiaal aangekoop. 
Wie betaal dit alles, en later 
die pensioene? Ons is erger as 
die barbaar wat slegs skoor soek 
met hul bure - ons gaan vroue 
en kinders laat doodskiet wat 
ons nie ken en teen wie ons 
geen beswaar het nie, dog net 
om witvoetjie te soek by die 
Voiligheidsraad en vir die in
standhouding van tiranne soos 
Syngman Rhee en Tsjiang Kai
sjek. Ons veg daar teen 'n 
goeie soort Kommunisme en bet 
die stryd al verloor nog voor 
hy begin het. Die Sjinese en 
Noord-Koreane wat hulle !ewe 
lank as slawe van groot grond
besitters en woekeraars gelewe 
het, is ·nou vrye klein boertjies 
op hul eie lappies grond, van
daar hul geesdrif. Ons kan die 
soort goeie Kommunisme nie 
met 'n leer keer nie. Selfs as 
die V.V.O. wen, sal hy tog moet 
pad gee. Die Suid-Koreaners 
wil die seeninge van Sjina. deel
agtig word. 

(Mense wat glo dat daar 'n 
goeie soort Kommunisme van 
uit Moskou gestook word, is be
sig om Stalin se goe'ie propa
ganda te sluk.-RED.> 

van groot besitters na 'n Kom- Regter A. van de Sandt Cen
munistiese revolusie ,erf", be- livres is benoem tot nuwe hoof
vind bulle dus al spoedig in 'u I regter van die Unie in die plek 
nuwe slawerny binne die Sow- van regter E. F. Watermeyer 
jetstelsel. wat in Oktober aftree. 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANGE 1947-48 JAARGANGE 1948-49 

Nou verkrygbaar teen £1 5s. elk. Posgeld ingesluit. 

JIOORRAAD BEPERK 

BESTEL DUS DADELm BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 Kaapstad 
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Vir ons Offisiere Verduidelik ons .... 

ONS BELEIDSPUNT NO. 3 (Dee/ I) 

Hartlik Geluk 
Hierdie maand het ons 

weer die voorreg om ons 
gelukwense oor te dra aan 
Ons Kommandant-Gcne
raal, Hans van Rensburg, 
ons Jeugleier, Hoofgene
raal Dirk van Rooy en ons 
gewese A.K.G., Genl. J. A. 
Smith. Ons Leeiers bcr
denk hier<li6 maand weer 
bulle geboortedae, naamlik 
onderskeidelik op 24, 18 
en 4 September. 

Byeenkoms In 
Stad . 

Die Bocrcjeug van Kaapstad 
en omgewing hct nou die aand 
weer hul maandclikse gesament
like byccnkoms In die Vriend
skapscntrum gehou. AI die ou 
gcsigtc was weer daar en 'n 
paar nuwes ook. Beha!\ve al die 
aangcname speletjies was daar 

I 
oorgenocg om tc ect en bet som
migc dan ook gocd van die kans 
gebruik gemaal{ (n6 Dan?) Soos 
gcwoonlik die gcval maar is, het 
die aand glad te gou omgegaan 
en moes ons weer huis-toc. 

Eerskomendc Saterdagaand 

Eie Seggenskap vir die Beroepel 
En Bedrywe met Inskakeling van 

Beroepsverteenwoordiging 1 

Aan elkeen van ons ge
agte senior offisiere bring 
die Boerejeug dank en bul
<le vir bulle Ieiding in die 
jare wat ,·erby is. Ons 
bede is <lat aan bulle in 
die JewE"n!oljuar wat voorlt>, 
die nodige krag en insig 
gegee mag word om in die 
stryd te volhard. 

hou ons 'n filmvcrtoning oor die 
inwyding van die Voortrckker
monumcnt met die cen wat van 
ons Boerejeug-groep gcneem is. 
Ons hoop om al die Skicrciland 
se Bocrejeug daar te sicn. 

Dit spreek vanself dat eicbc
lsng nooit heeltcmal uitgrokakel 
of vcrnietig kan word nic. Want 
wat ons eiebclang noem, Is tot 
'n groot mate maar net die 
stryd om die bchoud van die 
cie !ewe - 'n natuurwct. }.{aar 
om ciebelang te laat hoogty 
v'icr - dit is lets hecltcmal 
andcrs en dit is 'n vorm van 
Libcralisme, wat tot die onder
g:lng van die gemeenskap kan 
lei. Die strewe moet dus wees 
om eicbelang binne geoorloofde 
pcrkc te hou en dit so in te 
skakel in die volksbela.ng da.t 
dit laasgenoemde kan bevorder. 
Die Ossewabrandwag huldig 
daarom die spreuk: \'olksbelang 
vcor Eiebelang! 

Hoe om die twec te vcrsoen? 

E.IE SEGGENSKAP 

In die cerste plek is dit ver
standig om die beroepa en be
drywe die kans te gee om hul 
eic huis in orde te bring, son
der inmcnging van andere wat 
van die bctrokke sake min of 
niks wcct n1e. Gericfshalwe sal 
ons maar hier praat van ,.be
roepe" - of dit nou die advo
kate, die dokters, die landbou
of mynbcdryf, onderwysers, 
preodikantc of wat ook al mag 
wces. 

As bocre die bocrcsake moct 
reel en waar nodig die tug oor 
boere moet · uitocfen - hets) 
in vcrband met die oortreding 
van kwarantynregulaslcs (wat 
die bocrc dan ook self gemaak 
het) of van die VCirpakking van 
wol met verkeerde gcwigte of 
wat ook al - dan sal alles bctcr 
e:1 docltrcffender gcskied. \Vant 
dit raak in die ccrstc pick die 
belangc v.an die omliggendc 
boere, as 'n besmctlikc vee.siektc 
versprei . . . . maar dit raak 
ook die veestapcl en die kos
voorradc van die land, d.w.s. 
van die ander volksgcnote. En 
valse wolverpakking raak wei 
die ho!e uitvoerhandel van Suid
Afrlka, maar in die eerste plck 
raak dit die wolboere van Suid
Afrika . . . . en dit kan gcrus 
aan bulle eie optrede oorgclaat 
word. 

Daarom se ons dat dit bale 
vcrstandiger is om in die ccrste 
plek die reeling en seggenskap 
oor 'n bedryf se huishoudclike 
sako oor te laat, nie aan ccn of 
ander partyrcgering nie · en 
dit dikwels die alte vcrkeerde 
party! - maar veel liewcr aan 
die gekose vcrteenwoordigers 
van die betrokke bedryf of be
roep. Laat hulle dle lntorne 
sake reel, met wetgewende en 
rcgsprekende mag binnc die eie 
bcroep of bcdryf, en die land 
sal die versoening tusscn lntclli
gente eiebclang en die lewens
noodsaaklikc volksbolang kry. 

In die Staat 
druis, dan tree die mcdiese raad, I voel dat dit die volksbclang ook 
aavokatc-orde of wetsgenoot- vee! bctcr kan dicn as die gc
skap teen die oortreder op. organisccrde berocpc direk in 

BEROEPs
VEitTEENWOORDIGING 

Die Ossewabrandwag wil cgter 
vee! verder gaan :~.s om not aan 
die bcroepe in hul eie gelodcrc 
vrycr seggenska.p te gee. Ons 1 

die stautstruktuur ingeskakel 
word, dirck in die wetgewing 
deur rcgstreekse vcrtecnwoor
diging en ook in die Radc of 
Korporasics, waarop die lands
regering gevestig moet woes. 

C\Vord vervolg) 

Ons Kiekie-Album 

Boerejeuglede neem die saluut tydens 'n groot O.B.-Sametrek. 

Ons 
Spesiaal 

Skryf I Vra Maar, 
vir Julie Ons Sal Antwoord 

Daar is seker bale van julie Vraag: 
wat al ons cie blad ,Die Bocrc_J Een van ons maat<s wil he dat 
jeug" lees vandat hy die eerste ons aan hom iets oor die ge
keer vcrskyn hct. Andere hct bruik van die 1\-lorse-ko<le moE"t 
seker later eers begin. meedeel. Goed, hicr volg die 

Julie wcct, 'n mens weet nie bclangrikste besondcrhede: 
altyd presies waarvan julie die Antwoord: 
mccstc hou om tc Ices nie. Om Met hicrdie seinmetode word 
ons nou in staat te stel om jullc twee te>kcns gcbruik, die 
met di6 stof tc voorsien waarln ,streep" en ,punt". Hullc word 
julie die meeste belangstel, gaan afsondcrlik gebruik soos bv. in 
ons vir julle vra om ons met 1 die letters E . <cen punt) en 
iets tc help. Ons wil wcet hoe T - (ccn streep) of gekombi
oud ons Jesers/csse gemiddcld neerd bv. B - ... of Y - . - -
is; hocveel seuns is en hoevccl Daar word egter nooit meer as ' 
dogtcrs is. vier tckcns vir ecn Jetter van die 

Ons gaan vir elkccn wat hier- j alfabct gcgee nic - die letters 
die bladsy lees, vra om aan ons wat die meestc in woordc ge
ondcrstaande vormpic in tc vul bruik word, word dcur die min
en dadelik te pos. 'n Oop koc- ste aantal tekcns voorgestcl. 
vert met 'n pcnnic-sciH sal ge- Hicrdlc tckcns kan op vcr
nocg wees. I skcie maniere oorgcdra word, 

Aan elkeen van julie wat vir bv. dcur viae, telcgraafinstru
ons die vormpie instuur, gaan ment, heliograaf, draadloosge-
ons 'n bale mooi aandcnking luidc, ligtc, ens. · 
gee. Sodra ons jou vorm ont- Afgesien van die instrument 
vang, pos ons jou present. Gou, j wat gebruik word, moot die 
kom ons kyk wie se vormpic is volgcndc altyd in gedagte gchou 
ecrstc in die Kaap. ' word: 

En dan gaan ons dric ult a1
1 

(1) 'n Streep is dric maal so 
die vorms wat ons ontvang uit lank as 'n punt. 

Wat hier bepleit word, geld 
alreeds tot 'n groot mate vir 
sekcre berocpc, bv. dokters, ad
vokatc, prokurcurs. As ecn van 
hulle homsclf so gedra dat dit 
teen die reels en bclange van 
die professic - asook van die 
publiek wat dcur daardie pro
fessie bedien moet word - in-

'n hoed trek en aan die gclukki- (2) 'n Tusscnpose van dicscl!
ges gaan ons elkeen 'n mooi foto de lcngte as 'n strcep moct na 
van ons Jeugleier, Gcncraall elke letter gclaat word. 
Van Rooy, pos. (3) Tussen die verskcie tekcns 

Hartlik geluk, en On!! al
lerbeste wense vir die toe
koms. 

(vcrvolg va:1 vorige kolom) 

van een letter, mag daar nie die 
minste tusscnpose wccs nie, be
halwe nntuurlik die afbreking 
van elkc tckcn. 

Die volgcnde is 'n maklikc 
manier om die vcrskcic tckcns 
te leer. Gcbruik 'n fluitjie om 
dit m~ tc oefen. 
Ecrs die eenteken-ll'tte~: 

E. T-
I . . ~1 - -
s.. 0---
H ... 

Vervolgens 
des: 

A.-
B- .. 
D- .. 
F .. -. 
G- - . 
Q - - . -

alle tE"cnoorgestel-

N-. 
v ... . -
u .. -
L.- .. 
w.--
y - . - -

En dan die ,geslote"-tekens: 
K-.- R.-. 
P.--. X- .. -

Lan<,tens die uitsondering<,: 
C-.-. J.--- Z-

Die syfers is as 
1.----
2 .. - - -
3. 
4 . . . -
15 ••• 

volg: 
6 - .... 
7 - - .· .. 
8 - - - .. 
9----. 
0-----

\V.anneer da{l.r van die alfabet 
na die sein van syfors oorgc
slaan word, \VOrd die letter FI 

ecrs gegce. As na die scin van 
die syfers teruggckom word na 
die alfabet, word die letters FF 
gcscin. 

Of 'n woord of sin reg ont
vang is, kan van die bcwoording 
afgclei word. Syfors cgtcr nie. 
Daarom sal die ontvangcr na 
syfcrs klaar aan hom gcstuur 
is, sekere letters van die alfa
bct terugscin sodat die oor
spro:lklikc seiner kan slen of die 
ontvanger reg ont\'3ng het. 
Die letter wat vir clke syfer 
teruggcscin word, is as volg: 

A vir 1 F vir 6 
B vir 2 G vir 7 
C vir 3 H vir 8 
D vir 4 I vir 9 
E vir 5 K vir 0 

\Vannecr gese'n word, moct 
op die volgendc puntc gelet 
word: 

(1) Die seiner mod met sy 
gcsig of rug rcguit na die ont
vangcr stann. Die ontvangcr 
moet sy hcle lyf van voor of 
agter kan sien. 

(2) Die vlagpaal moct regop 
en aan sy punt gehou en van 
kant tot kant geswaai word. 
~ie vnn voor na agtcr nie. 

(3) \Vanncer nic gmcin word 
nie, moct die vlag nic sigbaar 
wees nlc. 

•!++! ... ! ... !•·!· •!••!t'•: .... : .. : ..... :••!••: .. : ... :·~: ... : .. :··! ... !••!••!• 

Leen n ook DIE 
BOEREJEUG aan u 
vricnde om te lees? 

··:-:··!-!··:-: ... :-:-:++:-:·..:~·!··: .. : ... :-: .. :~:· ·:.-.:· 

AAY: ,Die Boerejeug", Posbus 3471, Kaapstad. 

Ek is 'n gereclde leser van ,Die Bocrejeug" en 
my besonderhede is as volg: · 

VOORNAME ........................ · ............................. . 
VAN ................................................................ .. 
GEBOORTEDATUM ............... GESLAG .............. . 
HUISADRES OF KOSHUIS ................................... . 

······························································· 
SKOOL 
STANDERD 

Stuur tog my aandenking aan die Boerejeug gou! 

~ 
DAMES-, 
MANS- en 
KlNDER
UlTRUSTERS 
SNYERS 

' \ 
UNIEWINKELS 

Beperk - , 
J(ERKSTRAAT 275 - PRETORIA J 

TAKKE: Johannesburc, Benoni. Vereenlgtng, ~ 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 13 SEPTEMBER 1950 

WANNEER ·'N ATOOMBOM 
OOR 'N STAD ONTPLOF 

Wanneer 'n atoomhom oor 'n moderne stad soos New York ontplof, 
sal daar hinne 'n straal van driekwart myl algehele vernietiging plaasvind 
van aile mode!n e gehoue met uitsondering van die wat van konkr~et of 
versterkte staal gehou is. Tot l~ myl sal all~ outydse steen- en staal
raam-gehoue totaal uitgewis word, terwyl ernstige skade aangerig sal 
word aan moderne gehoue. Agt m yl van die ontploffing af sal slegs ligte 
skade veroorsaak word, hoofsaaklik ten opsigte van vensters en pleister. 

Hierdie gegewens word verstrek in 'n lywige hoek wat onlangs deur 
die Amerikaanse atoomkommissie in samewerking met die departement van 
verdediging uitgereik is as 'n handleiding. Daarin word ook voorge
skryf wat die gewone man moet doen in geval van 'n atoom-aanval. 

Die on tploffing van 'n atoom- hy versterk deur 'n weerkaats- ander eers na 'n paar weke. 
born is die gevaarlikste in d ie lug golf wat die drukking verdubbel. l Diegene in die buurt van 'n my! 
ongeveer 2,000 voet bokant die Hierdie lugmuur word gevolg en kwart sal erg vcrmink word 
grond. Feitlik alles binne 'n deur 'n wind van 800 my! per deur hitte, terwyl bulle op 'n af
halfmyl op die grond regonder uur wat binne 'n myl vanaf die stand van anderhalf myl beseer 
die born sal uitgewis of onher- punt op die grond reg onder die sal word deur vlieende glassker
stelbaar beskadig word deur die born afneem na 200 my! per uur we en ander stukke bou-materi
ontploffing self of die hitte en (dit wil se nog etlike maal so aal. 
vuur wat daarop volg. Binne die sterk as 'n orkaan). 'n Half
volgende myl sal talle brande my! verder word die snelheid 
gestig word deur die uitstralende van die wind 150 my! per uur. 
hitte van die born sowel as deur Op die hakke van die wind volg 
die gebreekte eiE>ktriese drade 'n lugleegte wat die uitwerking 
en gaspype van die stad. Hier- bet van 'n wind wat van die 
die brande sal weens die vernie- teenoorgestelde rigting kom. Na 
tiging van die waterstelsel nie 'n afstand van drie myl woed 
beveg kan word nie. die geweld van b ierdie magte 

ONTSETTENDE EUTTE 

Wanneer 'n atoombom ontplof, 
verander die clemente daarin tot 
'n gloeiende vuurbal met 'n 
deursnee van 900 voet en 'n 
hitte van 7,000 grade Celsius 
(dit wil se 700 maal warmer as 
kook punt). Rondom die vuurbal 
vorm 'n skokgolf van verbitte 
lug wat soos 'n stnnlmuur voort
storm en alles vernietig in sy 
pad. Op 'n sekere afstand ~ord 

17 Britte Het S.A. 
Burgerskap 

Verwerp 
Sewentien persone wat Unie

burgersknp outomaties verwerf 
het kragtens die ou wet van 
1927, bet aansoek gedoen om 
onthef te word van hul Suid
Mrikaanse burgerskap kragtens 
<lie nuwe wet van 1949, terwyl 
twee aansoeke nog deur die 
Departement oorweeg word. 
Hulle sal voortaan net B ritse 
onderdane wees en sal geen 
stemreg in die Unie geniet nie. 

Volgens die nuwe wet kon 
pcrsone wat Britse onderdane 
wou bly en wcier om Suid-Afri
kaanse burgerskap te aanvaar, 
binne 'n jaar na die inwerking
treding van die wet aansoek 
doen om onthef te word van 
hul Suid-Afrikaanse burger
skap. Die tydperk het aan die 
begin van die• maand verstryk. 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

Sterkste Idee 

uit. 

100 SONNE 
Hoewel hierdie sekundere 

magte wat deur die born op
gewek word verantwoordelik is 
vir 'n groot dee! van die skade, 
is die regstreekse energie van 
die born verbysterend in die 
vorm van hitte en radio-aktiewe 
strale. 'n Breuk na die ontplof
fing word bitte en lig vrygelaat 
wat op 'n afstand van vyf myl 
die voorkoms van 100 sonn e het. 
Binne 'n halfmyl verteer die 
hitte a lles in d ie pad, en dit 
word gevolg deur die dodelike 
gammastrale wat die mens as 't 
ware met kanker aan tas waar 
dit raak. 

STOF EN MIS 

Wanneer 'n born op die grond 
ontplof, sai daar 'n geweldige 
krater veroorsaak word waar
van die binneste 900 voet ver
smelt of verdamp. Die stofwolk 
wat daarmee gepaard gaan, sal 
die gevaar van bestraling ver
groot net soos in die geval van 
'n onderwatcrse ontploffing 'n 
mis die giftige strale oor 'n groot 
omtrek sal versprei. 

Wat mense betref, sal byna 
almal binne 'n straal van 'n 
halfmyl dood wees, meeste as 
gevolg van die geweld en hitte 
en a nder as gevolg van vallende 
geboue. 'n Denkbeeld kan by
voorbeeld gevorm word van wat 
sal gebeur as 'n born gedurende 
die dag oor die middel van 'n 
groot stad ontplof wanneer a l
ma! in hul werk is. 

VOORTBESTAAN 
'n Driekwart my! vanaf die 

middelpunt sal ongeveer die 
helftc van d ie mense sterf as ge
volg van die gamma-strale, som
mige binne enkele minute en 

AD VIES 
Raad wat gegee word aan 

mense wanneer daar geleentheid 
is om te vlug, is om dadelik in 
'n ondergrondse skuilkelder te 
spring en so ver moontlik weg 
te kom van ontvlambare mate-
riaal, vera! 'n motorkar. As jy 
in 'n groot gebou is, moet jy na 
die grond- of kelderverdieping 
haas. Die beste bonding om in 
te neem is plat op die grond so 
ingekrimp as moontlik sodat jou 
klere die grootste gedeelte van 
jou liggaam bedek. Selfs 'n 
stuk papier ka n al die ujtwer
king van h itte op die vel be
perk. 

1\IOENIE KYK NIE 

Vir diegene reg onder die 
born is daar nic vee! om te doen 
nie. Hul kanse op voortbestaan 
is gering, maar diegene op 'n 
afstand van 'n my! bet 'n paar 
oomblikke tyd om skuiling te 
sock nadat die waarskuwende 
wit Jig die ontploffing aange
kondig bet. I n daardie geval 
moet dnnr nie na die Jig, wat 
so sterk soos 100 sonne sal wees, 
gekyk word n ie, maar daar m oet 
ged uik word na d ie eerste die 
beste skerm. Op 'n oop terrein 
moet die toevlug maar geneem 
word na inkrimping plat op die 
grond. As daar 'n skaduwee 
naby is moet daaronder ingeduik 
word. Binne in 'n huis moet 
dadelik agter 'n meubelstuk of 
onder 'n ta!el ingekruip word: 
In aile gevalle moet die rug ge
hou word in die rigting van
waar die bom ontplof. 

Sodra die ontploffing verby 
is, meet die oorlewendes hulself 
met water en seep of 'n spesiale 
seep-preparaat wat tans op die 
mark is, was en skrop ten einde 
radio-aktiewe deeltjies van die 
liggaam te verwyder. 

<Vervolg van bladsy 1 kolom 1) 

Party lose 
Republiek 

S 
sou jou n iks hel p om Ieier van 

a I Wen y· I . H die st~rkste party' in die Volks-. lerv el ou 0.8.- raa<l te wees nie; jy kan nie 
Kommunisme deur sowel d1e de- daardeur Eerste Minister word 
mokraties-kapitalistiese as die Dag nie aangesien die President self 
volkstate van die Weste. In Eerste Minister was. Dit sou 
hierdie wereldstryd gaan poli- Die kommando van Tiervlei j ou ook niks help om Ieier van 
tieke party en volksbeweging bet verlede Saterdagaand in die die tweede sterkste party te 
in elke land skouer aan skouer Nasionale Saal op gebruiklike wees nie, aangesien daar ook 
veg teen die Kommunisme - wyse die verjaarda.g van die geen amp soos Leier van die 
net soos in Spanje in 1937. En Ossewabrandwag gevier. Die Opposisie bestaan het nie. Ver 
die volkstate en die volksbewe- vroue onder Ieiding van mev. dar sou jy ook nooit Minister 
gings sal weer - net soos in (komdte.) B. Harris bet gesorg van Mynwese of Naturellesake 
Spanje - maar hierdie keer op vir lekker koek en ander ge- of Onderwys word omdat jy 'n 
wer eldskaal - die onontbeerlike bak; vir poeding; en vir koffie I prominent~ lid van die of die 
alternatiewe idee moet verskaf met hoenderpastytjies en pan- party is nie. Daar was geen 
vir d ie kommunistiese ideologie. nekoek. sodanige Uitvoerende Raads
Die politieke partye sal kan se: Die generaal, mnr. A. J. van portefeuljes nie - die betrokke 
ons gaan veg teen die Kommu- Rooy, bet die basaar in die. mid- departementsh oofde is vir die 
n isme. Maar die volksbewe- dag geopen en in die aand doel gekoopteer. P olit ieke 
gings sal kan se : ons gaan veg voorgesit op die vergadering par tye soos ons dit vandag ken, 
vir 'n nuwe en beter vaderland. wat deur mnr. W. R. Laubscher, k6n in die Z.A.R. n ie bestaan 

Wat in die dertiger jare op Voorligtingsoffisier, toegespreek n ie, om dat niemand <laaruit veel 
klein skaal in Spanje gebeur is. Mnr. J. A. Strauss (komdt.) I voordeel k on h aal nie. 
het, gaan in die vyftiger jare het die aanwesiges verwelkom So gaandeweg bet ons reeds 
op groot skaal in die hele we- en dank betuig aan die vroue van die Uitvoerende Raad oor
reld gebeur. En dit is die gang wie- se ywer en opoffering die ,gegaan na die Volksraad. Vol
van hierdie wereldgebeurtenisse basaar moontlik gemaak het. gende keer hoop ons om meer 
wat ook die taak van die O.B. 'n Amusante voordrag wat die te vertel van die Volksraad in 
in Suid-Afrika oneindig gaan gehoor Iaat skaterlag bet, is die Zuid-Afrikaansche Republiek 
vergemaklik. , deur mej. H. Tredoux gelewer. 1852 tot 1902. 

Aan die Nuusfront 

EKONOMIESE BANDE VAN 
EMPIRE STERKER· 

H a ndel m et die Statebond het 
d ie boeksteen gevorm vir Brit
tanje se ek onomiese berstel, b et 
die B ritse minis ter van f ina n
sies, Harold Wilson, verlede 
week gese. B ritta nje se uit
voerha;ndel m et Sta tebondsla nde 
b et van 43 persent voor die 
oorlog tot 51 persent verlede 
jaar verm eerder, terwyl 45 per
sent van Brittanje se invoer 
verlede jaar uit die Statebond 
afk omstig was vergeleke m et 
36 persent voor die oorlog. 

* * * 
'n 1\Ioriumen t t er ere van kom

mandant D a nie Theron, beroem
de aanvoe1rder van die Verken
ners in die Tweede Vryheids
oorlog, is verlede Saterdag te 
Gatsrand, naby Potchefstroom, 
waar hy gesneuwel bet, onthul. 
D r. T. E . Donges was die hoo!
spreker. 

* * * 
' n T wintigtal persone bet die 

afgelope week kennisgerNing van 
die bereddenaar - wat krag
tens die wet op Kommunisme 
benoem is - on tvang waarin 
bulle genoem word as voorma
lige lede van die ontbonde Kom-

munistiese Party en die ge
laentheid aangebied word om 
te getuig voordat hul name op 
die lys geplaas word. Persone 
wie se name op die lys geplaas 
word, kan deur die Minister van 
Justisie bept!rk word in hul be
wegings en uit sekere liggame 
geweer word. Onder die wat ge.
noem is, is mnr. Sam Kahn, 
L.V. en mnr. Fred Carneson, 
L .P.R. 

* * * 
Die pa d tussen Kaaps ta d en 

Rhodesie sal, met uitsondering 
van 'n kort strokie naby louis 
Trichardt, tot by Bcitbrug heel
temal geteer wees teen 1953, vol
gens 'n aankondiging van die 
Sekretaris van Vervoer, mnr. J. 
Gibson. Die kuspad tussen 
Kaapstad en Durban sal ook 
teen daardie tyd voltooi wees, 
asook die tussen Pretoria en 
K omatiepoort. 

t,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccles!& Drukkery, SteUeoboacb, vir 
die etenaars en ultgewers: VOORSLAG 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Posbua Hll, Kerkpleln, Ke.ap
etad. 

OPLEIDING . •. HUL TOEKOMS 

Maar 

die 

koste ~ 

T iena en Johan was albei ywedg in hul 
studies, en hul toekoms was baie be

lowend. Hulle sou dit nog baie ver in 
die lcwc bring. 

Maar, om hul ideale te bereik, sou baie ~~~~ 
meer kos as wat hul ouers gewoonweg 
kon bekostig, want die opleiding van 'n 
ingenieur of dokter kos baie honderde 
pond e. 

Gelukk.ig het hul ouers vroegtydig 
bescf dat die nodige geld nic net in 'n 
jaar of twee bymekaar gemaak kan word 
nie. Daarom het hulle bctyds-toe albei 
kinders nog klein was- hul toekoms ver
;eker deur Sanlam-S Judiepclis se. 

e En U kinders ? Sal bulle 
die Ioopbane kan volg wat 
vir bulle, vir u, en vir die 
samclewing van groot bete
kenis kan wccs? Vra dadelik 
hoe Sanlam U en U kinders 
se ideale kan help ver
wesenlik. 

• Suid - Afrikaanse N asionale 
Lewensassuransie-Mpy.Bpk. 

Hoofleanloor : 
Waalstraat 28, Kaapstad. 

Takke en Agentskappe Oral. 

~·~=!;~!~am~-J:_ 
Sanlam, Afdeling 17d, Posbus 66o, Kaapstad. 

Laat my asb. dadelik weet hoedat tf n;y kan help om vir 'n 
studiefonds vir my kind voorsiening te maak. 

NAAM : ....................................................................................... ·-·····················--·········· 

ADRES : ........................................................................................................................... . 

Btroep: .......... - .......................................................... .Oudtrdom volgende vtrjaarsdog ................ .. 

Kind N ouderdom volgende vtrjoorsdag ............. ......................... ·········································-·· ·· 
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