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Geregbtreer aan die H oofpo!>kantoor as 'n Nuusblad. EMPIRE MOET VERGOED 
VIR BRITSE TRAAGHEID 
Klagt<' oor die Brit~e arheider~ 1:oe onwilligheid om ~kouer· aan die 

wiel te sit, word van verekillende kante in die Brit ... e per,., t•n nmaf die 
'\erhoog geopper· in " e r·hand met Brittanje l"e geldelike kri~i~ te n op~igte 
waarvan daa •· in ~O'\emher weer ·u Empire-konferen~ie van eet·,-t(• rniui~
tere gehou ~al word. Politieke leiers in Engeland heklemtoou dat Bl'iuanje 
se redding grootlike afhang van die gewilligheid van "'} m·heidcn. om meer 
goed vir gering<'r loon tt> lewer. Dit skyn egter nit- of hi(•rdi<' heroepe 

Nr. 37. 1 inslaan nie. \ andaar dit> noodsaaklikheid dat Britbe politici mot-t tPrug-Jrg. 11. Kantl'>tad, 13 Augu!>tm, 1052. Pry!. Sd. 
val op Empirt--kouft>rt-nsie!!'! en offers van die Statehandslaude mot>l \Ta. 

LESER LOOF PRYS 
UIT VIR M EESTE 

ADVERTENSIES 
Die S uidwester ... druk nog ... tteds h ard aan die wiel van 

die O.B. Tesame met 'n brief waarin hy onder meer £10 
insluit as donasie 'an ho m..,elf ('o mnr. W. J. P. Alberts 

In 'n onlangse hoofartikel wys 
die Londense Times op die feit 
dat die arbeidersprestasie van 
Amerikaanse werkcrs twce maal 
so hoog is as die van Britse 
werkers. Vir hierdic loestand 
is minderdoelmatige werktuie 
in Britse nywerhede gedecltelik 
verantwoordclik. Maar die be· 
langrikste oorsaak is die on
willigheid van die Britse wer
ker om hom na sy vollc vermoi~ 
in te span. Hy agiteer voort· 

(£5 elk), hied ,Suid\\ e..,ter " weer 'n biltongprys aan vir durend vir korter werkweke 
die \Oigende jaar. Hie rdie keer geld dit advertensiewer- tot so 'n mate dat skoolkindcrs 
wing. Die per..,oon nat \an 1 Augustus 1952 tot 31 Julie in Wallis 'n tyd §"elede na die 

_ . . . . voorbeeld van hul oucrs gestaak 
19a3 d•e m ee!>te a d \'erte n..,•e.., nr <he O.B.-blad werf, sal 10 het omdat hullc 'n vierdaagse 
pond biltong onh·ang, ..,kr~ f h y. Daar is ook 'n tweede skoolweek cis! Gepaard met 
pr:.vs van 5 oond biltong. korter werkure gaan cisc om 

• • steeds hoiir lone. 
want hierdie twee blaaie is die 
pittigstc koerante in ons land." KUNS MATIGE 1\lARKTE 

Ons dank ook aan .. Suidwes- In sulkc omstandighede kan 
tcr'' vir hierdie mooi pluimpie. I Brittanje nie met ander Iande 

soos Amerika en Duitsland I as wat sommigc wclmcncndes 
mecding op die wereldmark nie. dit op die oomblik doen. 
H y moet dus kunsmatige mark
te vir sy produkte vind, en een 
van daardie kunsrnatige afst>t
gebiedt> word deur middel van 
impe riale konferensies ge!>kep 
waa rby die dorniniums ewe lief
deryk omlerneem om hul ban
dl'l met ander Iande in te kort 
en net vanuit Brittanje goedt>re 
in te ''oer, '>elfs al kos dit vyf
t>n-h\ intig pt>rsent m eer as die 
wat andt>r Iandt> kan lt>wc>r. 

Vir sulke lakeie-dicnste is die 
Empire-konferensie van ·:Xovem
bermaand wecreens bele, in 
plaas dat daar Hewer krisis
konfercnsies van die Britse volk 
self bele word waar die volk 
tot arbeidsdissipline opgewek 
kan word. Die waarheid moet 
op doeltreffendcr v;yse aan die 
Britse verstand gebring word 

VERGELY.KING 

Ons wil weereens ons hart
like dank uitspreek te<'noor ons 
ywerige vriend in Suidwes wat 
vanaf daardie uithock van ons 
land so woel in belang van ons 
volksideale. Mag sy ywer nan
steeklik werk op diegenc wat 
nader tuis is! 

Aangesien 'n m<•ns met ad
vertensies nie net ){OPP<' kan 
tel, soos in die geval van intekc
nare nie, sal ons die prys moet 
baseer op die totale gcldwaarde 
wat die advertensies verte<'n
woordig. 'n Persoon kan bv. 
vier geklassifiseerde adverl<·n
sies werf wat nog nie 'n £1 op
bring nie, terwyl een grotcr ad
vert"ensie van 'n paar duim 
enkel of dubbelkolom 'n paar 
pond kan inbring. Verder sal 
daar ook rekening gehou mo<·t 
word met herhalings. 'n Per
soon wat 'n aantal kleinere pia
sings van een enkele advertecr
der kry mag 'n grotcr gcldelike 
bydrae lewer as een wat net een 
plasing van 'n groter adver
tensie verkry. Ons sal die pr)'o 
dus bereken volgens <lie totale 
opbrengs wat 'n pc>rsoon .,.. 
wen\ing lewer. Die pcrsoon wat 
ons dus, se maar, 'n kontrak 
besorg vir 50 plasings van ecn 
advertensie mag dus die prys 
wen teenoor iemand wat drie 
of vier verskillende advertcnsies 
besorg. 

REORGANISASIE . NIE 
ORAL DEURGEVOER 

In 'n brief aan di~ Times 
skryf 'n parlementslid, \Valdron 
Smithers, dat hy van ·n vriend 
uit Duitsland 'n vo<:dselpakkie 
ontvang het. Dit ht>t hom die 
'raag laat ~>tel waarom <lie eko
nomic>'>e to<>stand daar dan rE't>d'o 
'lk ynbaar bcter i'o a... in Brit
tanje. Smithers kom dan tot 
die g<"volgtrekking dat , tensy 
ons bercid is om aile opofferings 
en pogings tc doen wat nodig 
is om goederc uit te \"Oe r en 
dienste te lewer t een d ie mcde
dingende prysc in die wercld. 
sal ons 'n ekonomiesc ramp in 
die gesig staar asook \"Prbongc
ring. Indien ons wil \'OOrtbe
staan, moet daar 'n einde kom 
aan cise om loonsn·rhogings. 
Hull<' is nog vir die ontvanger 
nbA" vir die land go<:d. Dit be
teken ecnvoudig dat meer en 
mecr slukkc papicr gedruk word 
wat u nog kan dra nog kan 
eet .... 

,Die probleem is .nie 'n 
nuwe nie, want 2,000 jaar 
gelede het Paulus aan die 
Thessalonisense ges{•: ,Toe ons 
met u was het ons u gcsc dat, 
indien enigcen onder u nie wil 
werk nie, sal hy ook nie eet 
nie. " 

Nou, Jaat ons kyk wat ons 
lesers in verband met hierdie 
wedstryd kan doen. Besonder
hede omtrent advertcnsictaricf, 
ens., kan van die sekrl.'taris van 
Voorslag verkry word. • 

Advertensies is die lcwensblo<·d 
van enige kperant. en daar is 
baie boere en sake-onderncmings 
wat hul produkte of ware deur 
middel van ons blad bckend kan 
stel. 

In sy brief skryf ,.Suidwestcr" 
dat hy Die O.B. steeds met groot 
genot Ices. ,Ek sien uit na 
die dag dat adv. Pirow se nuus
brief ook daarin opgcnc(•m word, 

MEERINTEKENARE 
ONTVANG 

:Xog meer lesers het die uf
gelope week intekenart> vir ons 
blad gestuur. Ons bly bulle 
dankbaar vir hul bclang<;tellen
<le ywer. i\fnre. J . L. Crafford , 
Louisvale, G. Coetzee, Pot<'bc>f
stroom, F. J. Venter, Brakpan 
en S. J. du Ples.,is, K e-nhardt, 
het elk een intekenaar \ ir 'n 
jaar gestuur, terw)'l mnr. J. D. 
J . K ennedy, Upington, ec>n \ir 
ses maande en m ev. \\' . . :\1. ~an 
Rensburg, Victoria-\'\-"eo;, twee 
'\ ir drie maande ge'ituur het. 

l\let die oog op die samestelling van die 
Grootraad en die daaropvolgende Lat>rtt·t-k wat 
op 22 en 23 Augustus eerskomendt> in Bloem
fontein gehou bal word, bet die waarnt-mende 
lt>ier ,·an die Ossewabrandwag, mnr. J. A. Smith, 
die volgende verklaring vir p uhlikaeie u itgcreik: 

Die ~amestelling sal geskied ooreenkombt ig 
die kon~titusie soos gewysig deur· die Gr·oot raad 
en hckragtig deur die Laertrck in Novemher· 
1950. 
Kommando"s wat fungeer moet stelde en vcrtcenwoordigende 

kommando-rade he wat die kom- Grootraad en Laertrek van of
mandant aanwys; die komman- fisiere te kan hou, hct ck op a l 
dante in 'n generaalskap is die die verantwoordelike offisierc 'n 
generaalsraad wat die generaal beroep gedoen, en die waarne
aanwys; en die generaals is die monde Gcbiedsleiers bclas, na 
Jede van die Gebiedsrade. Die verduideliking van die onwettige 
gcbiedsrade van gcbiede C, D, E en vervalle toestand van die or
en F vorm die Noordelike Be- . ganisasie in die Noordcllke ge
hcerraad en die gebiedsrade van 1 biede, om te reorganiseer krag
Gebiedc A en B vorm die Sui- tens die konstitusie deur die 
d<'like Beheerraad. reeds vervalle el.'nhl.'dc en be-

Die organisasie, soos hierbo stuursliggame te herstcl en die 
uitcengesit, m()(>S vier maande nodige ampsdraers opnuut aan
na die Grootraad en Laertrek gestel te kry. Die docl was die 
van 1950 uitgeYoer gewees het. hou van die Grootraad en die 
Omdat dit in llie noortlelike ge- Laertrek met die oog op die 
bie<le nie gebcur het nie, bet ek krisis in die Ossewabrandwag. 
die po'>i'>ie in Om.sendbrief 2/52 
uite<>ng<>..,it en gt>volglik Bevel 
1/52 uitgereik. Die datum in 
<lie bc>,el genoem waa.rop <lie re
organi..,a.'oie _,ltooi moes gewees 
hct en die nuwe offisit>rslyste 
Hoofkwartirr moes bereik bet, 
,,a., 30 Junie. Ek bet dit ver
leng na 3l Julie. 

REG VA.'\' SITTING 
Offisiere wat volgens boge

noemde voorskrifte aangewys is, 
hct reg van sitting op die Groot
raa.d en op die Laertrek. Daar· 
om word aan die offisiere wat 
die vereiste bewys v66r 31 Julie 

XIE VOLDOEX NIE 
Die verslac wat ontvang is, 

toon dat die noordelike gebiede 
(asook Gebied B> as gehcel, met 
uitsondering van 'n paar gevalle, 
nie voldoen het aan die vereis
tes nie en dus as gebicdelike 
organisasie verval het danksy 
die verset e n die georgani.,<>c>rde 
veldtog teen Bevt>l 1/52 wat 
d eur sommige v<>rantwoordelike 
persone teen die nnkoming van 
d ie konstitusi(l g(wot>r is. Slegs 
losstaande eenhede brstnun nou 
in die bet11okkt• g(•biedt', sonder 
die vereiste gesagsliggnme. 

aan Hoofkwartier gelewer het 1\ . 
van die volkome deurvoering en fOET TOESTAN D OORWEEG 
voltooiing van die reorganisasie, Die Grootraad as hoogste ge
gegrond op die bestaan van sag en saamgestel uit die vcr
kommando's met hul komman- teenwoordigers van die wettig 
dorade, die nodige geloofsbriewe georganiseerde eenhcdc, sal o.a. 
van die Grootraad en/ of die verslag deur die voorsitter en 
Lacrtrek deur Hoofkwartier ge- my moet oorweeg en vcrvolgens 
stuur. SIE'gs hiertlie geloofs- ~ aan die Laertrek dit mcedeel 
briene 'oal geldig "<'~ en die wat betref die toekomstigc wyse 
n>g tot <,itting v<>rlef'n. · van samestelling en wyse van 

bestaan van die Ossewabrand
WETI'IGE VERGADERIXGS wag as organisasic na. die po

Ten einde ·n wettige saarnge- 1 gings om dit op grond van die 

Waarn. Leier 
oor Reg van 

Sitting 

::\lXR. J . A. S::\fiTH 

vcrcistes van sy konstitusie te 
hcrstel, hardnekkig bestry en 
verongeluk is deur verantwoor
delike persone. 

Die Arnerikaanse onge,·alle in 
die Koreaanse oorlog tel reeds 
114,310 <20,000 dooies en 9,000 
vermistes) en die van verlede 
week beloop 642. Intussen word 
nog steeds onderhandel oor 'n 
wapenstilstand. 

0.8.-Dag Herdenk 
op Tiervlei 

Die Ticrvlcise O.B.'s het ver
lede Vrydagaand die vcrjaardag 
van · die Ossewabrandwag her
denk by die huis van mev. S. 
Harris, en 'n besondcr aange
name aand is deurgebring. Die 
opkoms was goed en die vcrkoop 
van koek en tee en ander ge
regte het die mooi bcdrag van 
£10 lOs. opgebring. 

Die generaal, mnr. J. A. 
Strauss het die byeenkoms kort
liks toegesprcek en die vrouc 
bedank vir hul pragtige gees en 
opoffcring. Daarna het dr. D. 
du Plessis 'n filmvertoning ge
gee in verband met t()(>stande in 
Amerika, wat die gehoor baie 
interessant en leersaam gcvind 
het. 

S.A. se Belang 
Suid-Afrika het grotcr behoef

te aan binnelandse kapitaal as 
aan buitelandse geld, en hy be
hoort sy huis in orde te bring. 
Die devaluasie in September 
1949 het die proses wat tans 
aan die gang is vertraag, het 
dr. H. M. de Kock, president 
van die Suid-Afrikaanse Reser
webank in 'n personderhoud gc
se. 

INDIE GELUKKIG MET 
BONTE EMPIRE 

,Ons moet almal as aktiewe lede 'n \'OIIe aandeel neem 
aan hierdie groot Statebondsfamilie - wit, swart, bruin en 
geel, en probeer om 'n skeppende vennootskap te skep wat 
s terk genoeg is om alle storms te trot-reer," h et Apa Pant, 
lndiese hoe kommissaris in Oos-Afrika, by geleentheid van 
'u onthaal in Nigerie gese. 

Pant het gese dat Indie aan 
die ideaal van die Britse State
bond glo, wat verskillende kul
turele taal- en rassegroepe ver
enig en 'n ligstraal van hoop is in 

'n we reid wat met woedc < n haat 
belaai is. Indie '>ien uit na die 
tyd dat die volkeTe van \Ve .. ·Afri
ka a<; aktiewe lede van die ~:"root 
familie 'n YOlle uandeel ":tJ n~m. 
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• date alles in hulle vermoi• ge-die blanke gered. V.P.-planne om 50 naturelle-volksraads- b 11 d" t· Na aanleiding van die verga- en oonop nog a een te man- doen het om benocm tc word, 
lede saam met blankes in die \Oiksraad te kr,\·, bet gereed dering:; van die Grootrade en siele mas mocs opkry nie. Nee, het hy alles in sy vermoe ge
gele in die departement van naturellesake," het mnr. M. D. die Uniale Laertrek wat op 22 daar moet hulp in een of ander doen om nie benoem tc word 
C. de 'Vet Nel, L.V. en lid van die sosio-ekonomiese kommissie en 23 Augustus, eerskomende, vorm verleen word. En daar nie. 
vir naturelle-aangeleenthede, volgens berig in Die Transvaler in Blocm(ontcin gehou sal word, moet aanknopingspuntc gevind 
op 'n partybyeenkoms gese. skryf 'n Ieser, ,Manus" ('n word by andcr enersdenkende 

Die feit dat hierdie verslag in 'n verantwoordelike sakeman op 'n groot dorp in republikeine. 

Indien sy houding berekend 
was, dan is hy 'n oulike kenner 
van sy landgcnote of partyge
note. Want dit blyk dat sy 
partygenote gretiger en gees
driftiger geword het om hom 
as kandidaat te benoem namate 
hy volhard het in sy onwillig
heid om die party se kandidaat 
te wees. Die end van die storie 
was dat hy met 'n oorweldigendc 
meerderheid benoem is, terwyl 
sy partygenote gelukkig is om
dat hullc na 'n taai stryd tog 
Stevenson se onwilligheid oor
win het! 

koerant onder driekolom-opskrif verskyn het, dui aan hoe die Wcstelike Provinsie) soos 
laat dit al op die dag is. Dat 'n latere beriggie beduie het volg aan my: 
dat mnr. Nel eintlik 'n uitbreiding van die Naturelleraad ,.Toe ck die aankondiging in 
in gedagte gehad het( !), verander niks aan die teken van Die O.B. Ices van dic aanstaande 
die tyd nie. Die lesende publiek wa., saam met die redaksie Grootraad en Laertrek het my 
van Die Trans,·aler bereid om hierdie stelling as waar te gedagtes teruggeswerwe na die 

dae van die begin van die Os
aao\·aar. Hulle was bereid om te glo dat die waarskuwings sewabrandwag en die daarop-
wat ,·oorheen in Die O.B. uitgespreek is teen die bose spiraal volgende jare van stryd tot van
,·an die partypolitiek nie net , ·eraf dreunings is nie, maar dag toe. En die vraag het by 
dat on'> on<> reeds midde in die sform bevind. As hierdie my opgekom: Wat van die toe
be rig waar was, sou dit die belangrikste onthulling sedert koms? Ek het myself afgevra: 
die bewindsverandering gewees het, maar die publiek was Mag die Osscwabrandwag -
daaroor blykbaar net so gelate as wat die we reid is oor nou of oo_it - verdwyn? . En 
die vooruitsig op 'n atoomoorlog: dit is reed~ aam·aar as 'n dan _het die teenvraag onwtlle-
onvermydelike deel van die werklikheid. keurtg by my. opgekom_: Waar-

• . . . . voor was al dte opof!ertnge van 
Meermale het D1e O.B. aangetoon hoe d1e p~r::~pohtJek die verlede? Ek hct toc 'n poli-

weens sy aard groter aandag moet wy aan beve1hgmg van I tieke balansstaat vir die Osse
die politieke party as aan die welvaart van die land. Immers, wabrandwag opgestel. 
die politieke party kan aileen iets tot die land sc welvaart 
hydra indien hy 'n verkiesing wen, so nie verkeer hy ,in 
die woestyn" waar hy hom met afbrekende en onder
mynende bedrywigheid met die oog op stemmeversameling 

,Die Ossewabrandwag is ge
bore uit die Ossewa-Trek van 
1938 ten einde 'n tuiste te bled 
aan aile Afrikaners om saam te 

moet besig hou. Die gevolg is dat ministers van die staat trek na die eindbcstemming van 
ruim 80 persent van hul tyd moet bestee aan propaganda ons volk - 'n Republiek. 
vir die party, sodat die werk in regstreekse belang van die 
land eintlik afhanklik is van die ,spaar"-tyd van die minister. 

VERKIESING BELANGRIKSTE OORWINNING 

,Op bladsy 122 van Barlow se 
bock: Almost in Confidence, se 
hy: ,General Hertzog despised 
the Ossewa Brandwag.' Ek 
verskil met die skrywer. Die 
waarheid is dat in die laaste 
jare van sy !ewe die Ossewa
brandwag nog a! was waarln 
genl. Hertzog die redding van sy 
en ons ideale gesien het. 

Maar selfs die regeringsmaatreEHs wat getref word in 
die bestuur van die land, is in die eerste plaas gerig op 
beveiliging van die party sc bewind. As die Verenigde Party 
aan bewind is, dan voer hy skemas in van grootskaalse 
Britse immigrasie waardeur ,die goeies en die slegtes" so 
vinnig moontlik binnegesleep moet word met die oog op 
stemversterking vir die V.P. Sodra die Nasionale Party aan V erl.·leinering is Tipies 
bewind kom, word immigrasic weer so ingekort dat dit 'n 
lydensgeskiedenis afgee om selfs maar stamverwante immi- ,Maar die verkleinering van 
grante aanvaar te kry uit vrees dat hulle as stedelike die Ossewabrandwag is tipies 

van die houding wat die bewe
werkers hul pad na die V.P.-kraal sal vind. \Vat die werk- ging van baic seksies moes ver-
like opnemingsvermoe of arbeid<>vereistes van die land is, duur _ doodswyg, doodskinder 
is 'n oorweging wat ondergeskik is aan die gevolge wat en wanvoorstelling is die lot wat 
die een of die ander immigrasiebeleid vir die party aan bale vir die O.B. toebedeel het. 
bewind mag he. Maar in weerwil van dit alles 

Dieselfde geld vir so iets soos onderwysbeleid. Dit was daar diegcnc wat met hul 
gaan nie oor die toepassing van opvoedkundige beginsels koppe fie~ in d~e lug ~oortgebou 
in die eerste plaas nie maar oor die vraag watter onder- het op dtc emgste tdeaal wa.t 
wysbeleid kan die grootste vrugte in 'n verkiesing afwerp- 1 daatrd_vir ?nst votlkd oorblty e_nt 
af d 

. . wa tc emgs e s ry voor gest 
son enng van taalgroepe of verbroedenng. het wat die moeitc wcrd is om 

\Vanneer ons die terrein van ons kleun·erhoudings tc stry. Vir hierdie manne en 
betree, word hierdie partypolitieke winsberekening nie net vrouc sal die nageslag hul hoede 
ongerieflik of skadelik nie, maar lewensgemarlik. Die V.P. afhaal! 
kleef vas aan die stemreg vir nie-blankes omdat hulle in ,,En diegcnc wat in die stryd 
die verlede die steun van die meerderheid nie-blankes in uitgesak het? Wat hul ideaal 
vcrkicsingstye ontvang nie. Die Nasionale Party daaren- vir die Goue Kalf van die party
teen spreek openlik van setels wat hulle kan wen indien politick vcrruil h<•t? Vir wie 
hulle Kleurlingkiesers van die gemeenskaplike lys afhaal. 'n posisie in die stads- of afde
Alles \\Ord 'n &etelberekening, waarvoor allerlei mooi slag- lings- of skool- of provinsiale 
krete ,·an ,blanke voortbestaan," , nywerheidsbehoeftes," of Volksraad mecr wcrd was as 

die toekoms van hul land en ,Chrio;telike geregtigheid," ens. uitgehang word. hul volk wat sal die nageslag I van hulle se? KLIP AA.N ROL GESIT 

Solank dit by blote slagkrete en verdagmakery gebly Steun t·ir die H <'rrysenis 
het, was die gevaarlike gevolge nog verwyderd, maar die 
geskiedenis het a! geleer dat die partypolitiek hom nie laat ,.Ek hoor al die s tem van so 
beperk nie, en toe die regering begin het om w etgcwing in velc se: Nooit mag die Ossewa
te dien wat die verskanste stemreg met 'n gcwone party- brandwag ondcrgaan nie! Maar 
meerderheid wou verander, het ons gewaarsku dat dit die tog sien ek 'n groot en wesent
begin van 'n bose spiraal is waarin die partye in dolle vaart like gevaar dat dit kan gebeur 

tensy daar 'n nuwe ontwaking 
mekaar sal opdryf in steeds groter onvcrantwoordelike kom en tensy lede en ondersteu-
manipulasie van die stemreg. Ons bet gewaar.,ku dat die ners by die duisende hul by
regeriogsparty in hierdie opsig 'n groot agterstand het deur- draes stort om die nuwe leiers 
dat h) maar net kan \\ egneem wat daar i~ - hoog!-.ten s van die herrysenis tc rugsteun. 
se:. of agt Kleurlingbelaaide V.P.-setels en d rit- naturelle- Ons kan nie vcrwag dat die 
\'erteenwoordigers in die volksraad, terwyl die tet-nparty I waarnemende Icier, mnr. J. A. 
miljoene nie-blanke stemme bet om mee te s)Jeel. Smith, die voorsitter van die 

Die publiek is wysgemaak dat die V.P. wou afsit met Groot~aad, prof. D. J. va~ Rooy. 
vyftig naturellesetels in die volksraad. Na die korreksie in Fonsa· c_tc Kaapzlalndse dl~ter, ddr. 
D . T 1 t d t dit · . • • r nste van y en te an er 

1e !'ansv~ er wee ons a me w:'-ar IS m e,. maar d1e I onderlcicrs en organiseerdcrs 
gebrmkmakmg van sulke tnopaganda. dw aan dat die tydt>erk aileen al die werk moet doen 
wa.arin partye mekaa.r beoorlog het met gemengde huwelik-
plakkate en foto's van teen standers in gesprek met nie-
bla.nkes, verby is. Hulle bet bulle non gewend tot atoom- (Vervolg van vorige kolom) 
wapens wat die uitkom<> \ 'eel berekenbaarder maak: die 
manipulasie \ 'an setels. En in hierdie nuwe stryd beskik die In sulke. om~tandighede kan 
nasionale politieke party nog net oor een bom: die verwyde- ons seker!ik me meer rum ons 
ring van drie naturellesetels in die volksraa.d en-as die toe!'~ms m tenne va!'- part.y-

. . . , pohbeke optrede dmk me, 
wet ge?andhaaf wo~d-\ 1er Kleurh!'~etels. Teen~or hom I veral a.<> ons daarby onthou 
staan die ':·P.~f.emge ~nder oppostSJeparty-met n reser- dat die wesenseienskap van 
we van etlike DlliJoene me-blanke stemme. hierdie stelsel juis sy perio-

(Vervolg in volgende kolom) dieke bewindsverandering is. 

,Dit sal dade kos, en nic net 
woorde nie, om ons !deale te 
red! 

,Ons moct waak teen 'n baie 
groot skande wat die Afrikaner 
kan oorkom. Dit is, dat die 
blankbewuste Engelssprekendes 
in ons land die Republiek mag 
vra en dat hulle dan mag vind 
dat baie Afrikaners koud daar
oor geword het. 

Die Tragedie z:(m die 
0.8. 

,Ek wil reguit praat. Die 
tragedie van die Osscwabrand
wag is: ,Ek bedank as offisier, 
maar ek sal 'n O.B.-lid sterwe.' 
,Ek behou my pos as offisier. 
maar ek doen niks nic en ek 
maak my brandwagte ook dood.' 
,Ek is en bly 'n getroue lid van 
die O.B. maar ek gaan nooit na 
vergaderings toe nie, al gee my 
otfisiere my ook kennis daar
van en bowendien maak ck my 
glad nie moeg om 'n bydrae te 
stort nie.' Hoe moet ons lciers 
nou die Ossewabrandwag bou 
met sulke lede? 

,Ek is oortuig dat daar net 
een manier is om die Ossewa
brandwag, en belangrikste van 
alles ons ideale, te red en 
dit is om in samewerking met 
and<'r, wat soos ons dink, Re
publlkelnsc kandidate te stel by 
verklesingsgelecnthcdc. Op die 
manier sal ons stadigaan deur 
oortuigingswerk en aksie nuwe 
lede en mag verower. Dit sal 
die redding wecs van die Osse
wabrandwag - die cnigste in
strument wat die volk het om 'n 
suiwcr partylose Republiek daar 
te stel. 

,Laat ons die stryd aandurf, 
want stryd is !ewe. Laat ons 
die offers bring wat die stryd 
verg, want die oorwinning is 
die offers werd." 

My geagtc Ieser bet klaarblyk
lik sy hart uitgepraat. En ek 
dink dit hct nic all<'en vir hom 
nie, maar vir ons almal goed 
gedoen. 

Reseppie l'ir (;(J(>S(Lrif 
uit V.S .. 1. 

In die Vcrcnigde Stale van 
Amerika. wat spreckwoord<'lik 
geword het vir eienaardighede, 
het die politici blykbaar baie 
oorspronklike reseppies om vol
gelingc gretig en gcesdriftig te 
maak. Tydens die onlangs<' be
noeming van die Demokratiese 
Party se kandidaat vir die pre
sidentsverkiesing hct kandidaat 
Adlai Stevenson waarskynlik 
van so 'n reseppie ~ebruik ge-

H erwinning van 

Vertroue 

Maar volgens berigte uit 
Amerika het Stevenson meer 
bcreik as net die benoeming. 
Hy het ook die moraal van die 
Demokratiese Party gercd en 
aan die Party vertroue gegec 
in die verkiesingstryd wat voor
le. Dit blyk dat die benoeming 
van Dwight Eisenhower as kan
didaat van die Republikeinse 
Party 'n vlaag van neerslagtig
heid onder die Demokrate !aat 
posvat het. Die gedagte het 
ontstaan dat die Demokratiese 
Party nie 'n kandidaat kan op
lewer wat In staat is om Eisen
hower te verslaan nie. 

Toe Stevenson weier om hut 
kandidaat te word het die De
mokrate so gretig geword om 
hom te kry dat hulle hulle self 
wysgcmaak het dat hy, so by 
hul siele, vir Eisenhower gaan 
vcrslaan in die verklesing. En 
met Stevenson se benoeming 
het daar ook 'n hele geestesver
andering in die Demokratiese 
Party plaasgevind. 

Die helc verandering was 
maar net die heraanvaarding 
van geloof en die herwinning 
van vertrotre in hul Party. 

Is die herrysenis van die Os
sewabrandwag waa.rvan my 
Ieser praat ook nie maar net 
die heraanvaarding van die ge
loof en die herwinning van die 
vertroue, deur sy lede, in die 
vermoe van die Ossewabrandwag 
om die draer van hul ideale te 
wees nie? 

Vergoeding 
)ode 

. 
VIr 

Die Jode, wat sedert die einde 
van die oorlog aangedring het 
dat \Ves-Duitsland skadevcrgoe
ding moct betaal vir die behan
deling wat Jode onder die 
HiUer-bewind verduur het, het 
na langdurige onderhandcling 
nou 'n aanbod van £255,357,000 in 
goederc van die \Ves-Duitse 
regcring aanvaar. 

FONDSDAG-INSAMELING 
Die ~'ELLIXGTON-KO:\ll\IANDO hou sy 

JAARLIKSE 

BRAAIVLE.ISFUNKSIE. 
op VRYDAG, 15 AUGUSTUS, vanaf 7 nm. 
op die plaas HOUTBAAI, van Komdt. C. P. J. du Toit. 

Spreker: EERW. J. M. N. BREEDT. 

Lede ,·an omliggende Komm:mdo's word weer bartlik uit
genooi net soos in die verlede. 

Goo u.sseblief vooraf kennis dat o kom aan die komrnan
dant (Foon 6811. Wellington). 

O.B.-led.e, kom seker en bring jnlle Republikeinse Vriende 
sa:un! Dankie. 
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PRAKTIESE 
NOU 

~fur. P. J. du Toit, Grootdam, 
Wepener, skryf: 

Wat baat 'n gedurige gepraat, 
planne beraam, vergaderings en 
so meer as dit net daar bly en 
nooit tot praktiese aksie kom 
nie? Met die oog op die Groot
raad en Laertrek wat hierdie 
maand gehou staan te word, wil 
ek 'n paar opmerkings maak. 
In u hoofartikel van 2 Julie ver
duidelik u waarom O.B.-lede 
politieke partye nie kan steun 
nie. Kan u ons dan se op hoe 
'n wyse u meen om 'n republiek 
te kry onder die bestaande stel
sel, en of dit tog wei op een of 
ander tyd deur stemme kan ge
skied? (Ons moet onderskei 
tussen stem vir 'n republie)t en 
stem vir 'n politieke party wat 
net Haar Majesteit se regering 
wil word.- RED.>' 

Indien dit tog wei langs die 
weg moet geskied, soos afgelei 
kan word uit u hoofartikel van 
9 Julie, waar u melding maak 
van bondgenootskapsluiting met 
enersdenkendes, dink u nie dat 
ons daadwerklik moet oorgaan 
tot die stigting van 'n R epubli
keinse Bond nie? Deur so 'n 
stap kan die republiek die gou
ste verkry word. So sal ons 
onmiddellik in aksie kom en die 
land deurkruis. Niemand moet 
oorgeslaan word nie, of hy Nat, 
Sap of Engelsman is. Hy moet 
die geleentheid kry om die kon
stitusie p-ersoonlik deur te lees, 
wat op goeie papier gedruk is 
en so min sinne as moontlik 

GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF: 
Buboadellke Keanla&'~•: 

(Verlowlog, buwellk, geboorte, 
atertgeval, In memoriam, gelukweo
olag, ens.) 1d. per woord; mlnlmUID 
2/6 per plaaiDg. Voorultbeta.&lbaar. 
VIr berb&llnga ~ peraeot alalag. 

Bandelsadvutenatee : 
Eerate plllliDg 2<1. per woord. VIr 

berb.allDga 2:> peraent a.talag. 

latdl:eogeld op .,Dle O.B." ever~ 
uyn weeklika): 12/6 per j&a.r of 
e/3 per 6 maande. Voorultbeta.a.l
be&r. Stuur advertenalegeld, beetel
llop eo IDtekengeld oa VOOBSLAG 
CIEDJII.S.) BEPEBK, Poebna 1411, 
KAAPSTAD. 

DOODBE RIG 
NEL. - Ons t-etreur die heengaan 

van tant Annie Net, getroue veldkte. 
en Uewe vriendln. Namens die O.B.· 
vroue van \Vessels'bron.- H. Prtnsloo, 
Port Allen. 13/1/.B 
-------------

MEUBELS 
~lEUBELS.-Beter Meubels teen bll· 

Ulter pryse. Babawaentjies, stootkarre
tjies, drlewlele, llnoleums, tapyte, ens., 
ook altyd In voorra.ad. Geen katalogus. 
Meld waarln u belangstel. - VISSER
~tEUBELS, Lanr:stra.at 179, Kaapsta.d. 

3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo·tngeoleul'll, Steolewer, Parow, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Geregtstreerde Elekt~lsitelts
e.aooemera. Fooo 9·8435. 

BORLOSIES EN BRILLE 
H. J. STEYN, De VUUersstraat 17, 

Va8e0. K.P.-VIr horlosies en brllle. 
Verkoop en repareer. Per•oonllke aa;n
dac. 19/9/TK 

GRYSHARE 
GRYSHARE, skil!ers, ou voorkoma, 

onoodig. Oortulg u self deur GRY8-
HAARWO.NDER, die jongste kunsma
tlge wereldwonder, haar- en kopvel
voedingsmlddel te gebrulk. Skadeloos, 
kleurstofVry, 5s. per bottel, geld met 
beatell!ng.-Boerer:eneesmlddeli!, Posbus 
4272, Johannesburg. Dl/9/49 

A.~TIGBYS KUJ.\"SllfATIGE JlAAR, 
kopvelvoeding. l'lerstel gryshare en 
baard b!nne een maa.nd tot natuurllke 
kleur, of geld terug. Geen kleurstof. 
5/6 per bottel, pOsvry. Kontant met 
bestelling. DJE BOEBEVBOU, P08buo 
'7659, Joha.nneebnrg. FH/6/:>0 

MEDISYNE 
GESONJ>REID Ia u regmatlge erfenls. 

Oortulg uaelt <leur ona behandellngs te 
gebrulk en u kwaal te ontwortel. Skryt, 
lnlfgtlog gratis, Boerer:eneeamJddelo, 
Posbua UU, Job&nneebnr~r. Bl/9/49 

OPTREDE 
NODIG 

IS. 

bevat, met 'n naamlys onderaan 
waar elke persoon wat wil aan
sluit, sy naam kan teken as be
wys van Iidmaatskap. 

Wanneer die land so gefynkam 
is, kom alle verantwoordelike 
persone op 'n bepaalde plek en 
datum bymekaar ' om te sien 
hoeveel lede die volk opgelewer 
het en of dit die moeite werd 
sal wees om voort te gaan met 
die stigting van 'n Republikein
se Bond. Ons glo dat die be
staande partye nooit die party
politieke stelsel sal verander en 
nog minder 'n republiek sal ver~ 
kry. Vandaar die noodsaaklik
heid van 'n Bond wat hoege
naam nie sal beteken die by
mekaar maak van stemme vir 
die een of ander bestaande party 
nie, dog uitsluitend die stem
krag sal wees vir die republiek 
en sy beginsels. Indien die U.R. 
van die O.B. enige ander plan 
het, wil ons dit graag weet, 
want vanaf die O.B. se ont
staan bly hy nog steeds op 'n 
pad wat vir hom moeilik gemaak 
word deur broers van die party
politick, en sonder bulle kan 
hy nooit sy ideaal bereik nie. 
Die O.B. is in so 'n Jig gestel 
dat dit miskien ook beter sal 
wees as ons sy naam oorboord 
gooi en rondborstig die naam 
Republikeinse Bond aanvaar. 
So sal ons van krag tot krag 
kan voortmarsjeer. Ten slotte 
wil ek net opmerk dat baie 
O.B.'s dink soos mnr. Marais. 
Gesonde en opbouende kritiek 
moet ons leuse wees, anders 
dien dit nie die saak nie, en 
verloor •ons stukrag. 

TERRITORIALE 
APARTHEID IS 

ONS EIS 
!\-fur. Fred Hattingh, Ysterplaat, 

skryf: 

Na aanleiding van die bros
jure deur SABRA uitgereik en 
in u uitgawe van 30 Julie jongs
Jede bespreek, wens ek ook om 
'n paar gedagtes oor die onder
werp van apartheid aan u Iesers 
voor te le. Nie om ook maar 'n 
stuiwer in die armbeurs te gooi 
nie, maar omdat ek seker die 
eerste persoon is wat in die Unie 
in die openbaar oor apartheid 
uitgewei het. Dit het ek by ge
leentheid van een van my skyn
parlemente in 1929 gedoen. Die 
verrigtinge waarvan in Die 
Burger onder die opskrif ,Skyn
parlement In Die Karoo" ver
skyn het. Ek het 'n .,wetsont
werp" opgestel en ingedien wat 
die Unie in drie afsonderlike 
gebiede verdeel en die naturelle 
na verhouding van getalsterkte 
hul eie gebiede gee. Dis dan 
ook die enigste vorm van apart
heid wat 'n denkende persoon 
kan aanvaar. Hierdie soort 
apartheid wat ons vandag be
oefen, is niks anders as poli
tieke sinsbedrog nie, en maak 
ons belaglik in die oe van die 
wereld. Wyle genl. Hertzog het 
destyds toe hy met sy naturelle
wetgewing besig was, uitdruklik 
gese dat die Kleurling as dee! 
van die blanke bevolking opge
neem moet word en dat daar nie 
aan sy stemreg gepeuter sal 
word nie. Maar ons moet sen
der die arbeid van die nature! 
klaar kom en hom heeltemal 
tussen die blankes uitstoot en 
aan homself oorlaat. Hierdie 
soort apartheid, wat ons groot 
stede met naturelle-dorpies om
ring, skep 'n gevaar waarvoor 
ons baie. duur sal betaal, en 
wat beteken dit? Die staat kan 
met eensydige wetgewing nie
blankes dwing om by 'n open
bare gebou in 'n aparte tou 
langs die blankes te staan in 
plaas van agter of voor hom, 
maar in die sake-wereld skuur 

voor 11 aile hoop van r:enealn&' Jaat Ions tog maar teen die nature! 
va.ar, en u aan die ergate onderwerp,

1 

en by teen ons. Nee wat, dis 
ekryt daa vir oulaaa, aa.n DIE BOEBE- te belaglik vir iemand wat vir 
VBOU, P01b111 '71159, Joha.nne~~bnrr:. • 

<Nr. 1)1/9/49 hom of haarself kan dmk. Laat 

fs;;~;;o-;;;·i:;;·!,. £8 Mili~ s~ Grond van 
1 Dit Sien 

1 
Tsetsevl1eg Verower 

·=·--,~--o-·-~·:· 
Die departement van landbou se \ 'ierjllrige lugaanval 

ons die opofferi_ng d?en ~n terri- op die tsetsevlieg in Noord-Zoeloeland nader nou 'n ge
tonale apartheid Vir dte natu-
re! daarstel in belang van die s laagde e inde. Bos-vlieeniers wat die gebied m et insek-

geslagte wat kom en nie ons tyd bestrydingsmicldels bestook, bet reeds 7,000 vierkante myl 
verkwts met stemvangery me. . . . . . . 
Maar dit sal ons nooit reg kry bevr y van die tsetseplaag, en dnekwart van h1erdte geb1ed 
so lank ons 'n partypolitieke is nou geskik vir bees boerdery. 
stelsel in die land het nie. Daar
om se ek: Kom, blank Suid
Afrika, Jaat ons ophou om onder 
mekaar te twis oor die bewind 
wat tog maar oor 'n paar jaar 
weer in ander hande oorgaan, 
en 'n republiek uitroep waarin 
daar geen partystelsel is nie. 
Maar waarin ons die beste 
breinkrag van ons land agter 
die stuurwiel kan inskuif om 
die toekoms van 'n blanke be
skawing te bepaal. 

BEGINSEL VAN 
PARTYSTELSEL 

Na aanleiding van 'n brief aan 
die pers wat ook in Die O.B. 
aangehaal is, skryf mnr. F. 
Henning, Johannesburg, dat hy 
'n verdere verduideliking wil 
gee van sy stelling aangaande 
die partypolitiek: 

,Sodra iemand aanneem dat 
hy reg handel deur een party 
te steun, steun hy vanselfspre

(Vervolg in volgende kol.) 

In terme van nasionale ryk
dom gesproke, beteken dit dat 
die ondernepting 1,587,535 morge 
ryk beeswereld ter waarde van 
sowat £8,000,000 aan Suid-Afrika 
besorg het. 

Teen 'n koste van minder as 
£2,000,000 het die onderneming 'n 
wins van £6,000,000 afgewerp -

(Vervolg van vorige kol.) 

kend die beginsel van die party
stelsel ... " Dit mag 'n verkeer
de indruk skep. Wat ek wou be
klemtoon, is dat sodra iemand 
'n party dien uitsluitend ter
wille van partybelange en ter
wille van die instandhouding 
van die partypolitiek, hy die 
beginsel van die partystelsel 
steun. Sommiges stel tog im
mers die volk bo 'n party, maar 
hoe kan bulle 'n volk dien op 
'n terrein waar die volk nie is 
nie? 'n Leier lei 'n volk uit die 
moeras. H y staan nie daar een
kant e11 roep bulle daaruit nie. 

wat gelykstaan aan 'n jaarlikse 
wins van £1,500,000. 

So geslaag was die onderne
ming dat dit vandag feitlik on
moontlik is om 'n lewendige tse
tsevlieg aan te tref in die gebied 
wat vier jaar gelede met die 
gevreesde beessiekte, nagana, 
besmet was. 

UNIEKE PRESTASIE 

Afgesien van gelokaliseerde 
gevalle wat nog uitgeroei moet 
word, is daar nie meer vee! om 
te doen nie. Die private lug
diensmaatskappy wat die taak 
van die Suid-Afrikaanse Lug
mag op hul skouers geneem het 
na die uitbreek van die Kore
aanse Oorlog, verwag om die 
taak voor volgende somer af te 
handel. 

Hierdie prestasie, wat in 
werklikheid d ie uitwissing van 
'n inheemse insekteplaag bete
ken, blink uit as een van die 
sonderlingste in sy soort in die 
we reid. 

Vraagstuk Word Afgerol 
Op Nageslag 

Twee V.P.-manne het verlede week die party se natu
rellebeleid aangestii>· In Natal het mnr. Douglas Mitcbell, 
provinsiale Ieier, gese dat die V.P. in maatskaplike en 
woonbuurte-skeiding glo, ,maar die swartman moet s y rol 
in die nywerbeid s peel." 

Mnr. Abraham Jonker, L.V. vir Tuine, het die beleid as 
volg geformuleer op grond van 'n beleidsverklaring van 
gent. Smuts in 1947 voor sy partykongres in Kaapstad: 

.,Politieke differensiasie tussen ONEERLIK 
blankes en Kleurlinge aan die Oneerlikheid teenoor die na-
een en naturelle aan die _and~r turel en onverskilligheid teenoor 
kant; gewone stemreg VIr die die nageslag is die gemeenskap
eersgenoemde groep en gesa- like kenmerk van hierdie be
n:entlike verteenwoordiging vir Jeidsverklarings. Huggins wil 
d1e naturelle. die nature! - en die buiteland -

.,Woonbuurtskeiding in die onder die indruk bring dat hy 
stede en dorpe op 'n grondslag gelyke politieke regte geniet, 
van raadpleging en samewer- maar hy suggereer dat indien 
king. • die naturelle te magtig word-

Volkome maatskaplike skei- en dus die vrugte van hul regte 
di~g. kan pluk - hul stemkwalifika

,Nywerhei<lsintegrasie, met 
wat bekend is as die kleurslag
boom, sodat naturelle nie die 
base van clie blankes in <lie
self<le fabriek sal wees nie." 

sies gewysig moet word deur 
hul verteenwoordiging Of in te 
kort Of bulle op afsonderlike 
kieserslyste te plaas. H y dink 
egter nie daaraan da.t as hy dit 
vandag te moeilik vind om daar-

' die skeiding in te voer, <lit vir 
RHODESI.t:R SE SIENSWYSE 

Naas hierdie uitspraak van 
Verenigde Party-kant in die 
Unie, het daar ook 'n eienaar
dige dog openhartige beleidstel
Iing uit die mond van die Suid
Rhodesiese eerste minister, sir 
Godfrey Huggins op sy party
kongres gekom. Huggins het 
gese dat om die naturelle op 'n 
afsonderlike kieserslys te plaas, 
miskien in Amerika en Enge
Jand verkeerd verstaan sal word. 
Sowel die nature! as die blanke 
moet volgens sy bekwaamheid 
deel aan die regering he. Dit 
is egter misleidend om te be
weer dat dit tot 'n swart parle
ment sal lei. , Dit sal la nk dnur 
voordat daar genoeg stemge
regtigde naturelle sal wees •Om 
bulle ' n meerderhei<l in die par
lement t e gee - selfs a l word 
aangeneem dat die stemvereistes 
dieselfde bly en. dat die natu
relle almal op kleurgronde stem. 
As daar 'n naturelle-nasionaJis
me ontstaan sodat bulle net vir 
een seksie stem. kan die stelsel 
verander word na gemeenskap
like verteenwoordiging soos in 
Noord-Rhodesie." Aldus Hug
gins. 

Groot Brand in 
M.iddestad 

'n Groot brand het 
gistermidda& }(ort na 2 
n.m. in 'n gebou net voor 
Marsha\\plein, Johannes· 
burg. ge\ee, uitgebree\<. 

Die brand wat ver· 
moedelik deur 'n }(ort· 
sluitin& veroorsaak is, het 
binne in die gebOU by die 
hoofingans begin. Die 
v\amme het spoedig \angs 
die houtwerl<. na die 
twecde verd1eping van die 
gebou getrel<. en b1nne 'n 
ommesient}ie was a\les in 

ligte laaie. 

Hoofkantoor: 

Waalstraat 28. Kaapstad. 

Takke en Agentskappe Oral. 

sy nakomelinge vee! swaarder 
moet wees om die gevestigde 
regte af te skat nh•. Die vraag
stuk wentel hy eenvoudig a1 op 
die skouers van die nageslag 
sender die minste oorweging te 
sk enk aan die omvang van die 
probleem teen daardie t yd. .. 

UITBUITING 

Die Verenigae Party van die 
Unie is, volgens dr. Jonker se 
stellings, 'n bietjie eerliker so
ver dit die politick betref. Hy 
erken reeds die beginsel van 
gesamentlike verteenwoordiging, 
maar onder die skyn van eko
nomiese regte beoog hy die 
ewigdurende uitbuiting van die 
naturel as arbeider. 'n Kleur
slagboom moet verhoed dat hy 
die baas van blankes in 'n 
fabriek word. 

In albei gevalle word die na
geslag opgesaal met die on
moontlike. Want nog die JUY 

turel se politieke nog sy 
ekonomiese aspirasies kan OJ) 

die duur bevredig word binne 
die hoepels van kunsmatig inge
korte regte, en dit sal die 
nageslag wees wat uiteindelik 
oorstroom gaan word. wanneer 
<laar<lie hoepels pa<lgee. 

S.ANTAM 
Suid-Afrikaanse NasioDale 

TIUSt- en Ass'IU'aiUiie-Mpy. 

Bpk. 
~ 
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EMPIRE MOET BRITTANJE · 
POLITIEKE STATUS GEE 

EN EKONOMIES DRA 

Amptelike Uitleg 
oor ,Pierings' nie 

Bevredigend 
Dit> 't>rmoede dnt ' lieemlt> kennis het om hul id<•ntiteit vas 

pit'ring., in verban<l .. taan mt•t 
(>rot>fnt>mings van di~ Anwri

' , • • . • , • kaun.,o lugmag, aange<,IC'n <lit 
I <'n t:~p} tc van dte :,latuswys•g•nga wat Qaar lnnne BrtttanJC ~e Emp1re gewoonlik in die nabyh t>id "an 

in die af~dope halfeeu plaa:,gevind het, dit-n dit nog prt>!'!ie~:~ die:,elfdt> 1 di<' Iugmag se gebied opgem ('rk 

doel aa l\-Uat'''OOr Brittanje hloedige onderwe rpingsoorloe gevoer· h ct. Hier· I word, i" . <leur ~erikaan'>e 
die ~telling i~ dikwe]s in Die O.B. herhaal. Dit word onder sl<'UII deur 'Hvetlelnskapl•kek-. t :Utg~!>epprt~=~e· 
D · T 1 · ' 1 · 1 d · D. l d , d u e wys oo me n s . 

lC ranl'IVU er 111 n >Ulle an se oors1g. U' h a skryf on E>r Jneer as vingcr na die felt dat ondanks 
volg oor di<" "ilrewe van Brillan_je o m sy 1·yk lE> handhaaf desnood.., in nuwe verondcrsteldc waaksaamhcid en 
o-edaanle: radar-waarskuwings nog geen 
~ vliegtuig in kontak met die lug-

Dit b et at byna, ' n gemeenplaas geword om te ~c dat van 'n Europesc moondheid bly verskynsels gekom hct nie. Daar 
Brittanje soncler sy Ryk nie kan bestaan nie. In politieke die voortbestaan van die Ryk was soms 'n bale lang vertraging 
s in is dit volkome waar. Sonder die R y k sou Brittanje v~r elke Brit die v~rnaamste be- voordat vliegtuic opgestuvr is. 
vandag 'n .moond.h eid van die de rde rang gewees bet. In g~ns~l v~n sy poiltil'k. S~ w~s I Amptenare van die lugmag 

. . . . . . d1t m die verledc en so IS d1t . d k 
ekonom1ese .,m IS d1t net so waar. D1e verwerwmg van d D' . . r t· het d1c vermoe e weerspree 

b "t . . tl"k ' tu l"k b I f - ' I van ag nog. IC lmpcrl.a IS wse met 'n ontkenning dat dit ver-oorsese es1 nas em 1 n na ur 1 e e toe te VIr n volk fasc wat op verowering bcrus . 
wat op sy eie bodem nie meer 'n b e hoorlike bestaan kon hct, is egter tans afgelope en band bet met proefn~mmgs, m:a~ 
\ind nie. Oral in die wereld moes gebiede onder die Britse daarom moet die houding van d~ra_an toegcv~eg .... ~ns t da t 
vlag gebring word ten einde Brittanje van die nodige Brittanje tecnoor die oorsese ge- me d•t bmte re em~g aa : 
grondstowwe en voeclsel te voorsien e n ' n versekerde afset- bi<>de ook na die nuwc omstan- hulle besoeke van _n v_reemo e 

· · d' h d d N · land of 'n planeet IS me. ns geb1ed VIr sy hani:lelsware te besorg. 1g e e aangepas wor . ou 1s . . 

word op heel interessante wyse 
weerspieiH in die uitgawe van 
The Observer van 22 Junie jl. 
Die blad skryf: .,Ons het die 
moontlikhcid om Europese, Asia
tiese en Afrikaanse vrye state 
saam te stel in 'n cnkele poli-
ticke raamwerk. Dit - en mis-

dit die tydperk dat aan hierdie 1s egter gem•1g om te glo dat 
gebiede soveel politi<>ke vryheid h u II e natuurvC'rskynsels is 
moontlik gcskenk moet word in waarvan ons nog nie genoeg 
die hoop dat die eenheid van die 
Ryk daardeur bewaar sal kan 
word. Sterk Stasie by 

Bloemfontein 
vir Uitsaai 

te stel nie. In elk g<·val is da.ar 
niks in hulle wat aandui dat 
hulle 'n bedreiging is nil'." 

Die ~ew York Time.., '\.erkla.ar 
d at die lugmag met ht>tf'r 'l.er
klarings sal moet kom, -;o nie 
-.al mense wat nie tu.,.,l'n .,peku
ltt'oie e n wetensknplike redene
ring kan onderskei nil' ge..,terk 
word in hul geloof ann ht><;oeke 
'anuf h emelliggame. 

Koerant Beboet: 
Minagting vir 

Hof 
Dil' Volksblad, sprcl·kbuis 

van die Nasionale Party in die 
Vrystaat, is deur die Hoogge
rcgshof met £300 beboet op aan
klag vA.n minagting van die bof. 

Die sank spruit uit ·n bril'f 
wat die blad gepubliseer hl't 
kort na die uitspraak \'an di<' 
Appelhof in verband met die 
wet op Kleurlingstemreg, l'n 
waarin meegedeel word wat 'n 
nature! sou gese het na aan
leiding van die bofbevinding. Hy 
sou onder meer gevra het of 
ons howe geregshowe of onge
regshowe is en daaraan toege-

Dit was nie blotc toeval dat 
Brittanje hom, nadat hy 'n in
dustrii'le land geword het, so 
!<tcrk op die vergroting van sy 
Ryk toegele het nie. \Velke in
tieme samehang daar tussen die 
Britse kapitalisme, soos in die 
handl'l en industrice Vl'rteen
woordig, en die uitbrciding van 
di<' Britse gesag bestaan het, is 
nog op besonder interessante 
wysf' aan die begin van hierdie 
('l'U <leur J. A. Hobson in sy 
werk .. Imperialism'' uiteengesit. 
Brittanjc kon sy bevolking ai
leen van die nodige voorsicn en 
'n hoe lewenstandaard handhaaf 
indien hy met 'n sterk imperia
listiese drang besiel was. So het 
die huidige Britsc Ryk ontstaan. 

kien aileen dit-kan ons poli
t ieke toekom., in die komende 
eeu s kep. Indien ons hierin faa!, 
mag ons tot betekenisloosheid 
daal en verlaat word deur die 

Skotte Stig Nuwe 
Vryheidsbewegi ng Die Beheerraad van die Suid- voeg het: ,Watter agting moet 

Afrikaanse Uitsaaikorporasie ek vir 'n hof he wat vandag so 
- m... sus?" 

~ELFBEHOUD 

Kans om die Ryk tc vergroot, 
is daar vandag nie meer nil'. 
Yir ;;y politiE'ke en ekon omiese 
welsyn is Brittan je Yandag t>g
ter nog net so afhanklik van diE' 
R yk ns ooit ~vore. Dit is vir 
Brittanje du'! ' n saak van self
behoud om diE' bande met <lie 
oorsese gt>weste nie te laat ver
slap nie. Begin die Ryk te ver
brokkel, is die lot van Brittan
je daardeur ook beseiH. Die Ryk 
kan egter aileen as 'n eenheid 
behou word indien dit voortdu
rend by die veranderde wereld
omstandighede aangepas word. 
Ten opsigte hiervan het die Brit
lte staatsmanne in die verlede 
nog steeds op uitmuntende wyse 
geslaag. Dit moet <Ius vir bulle 
' n brou van voldooning wees dat 
Indie, nadat h y op 15 Augustus 
1947 selfbestuur verkry b et, en 
na.dat by op 26 Januarie 1950 'n 
republiek geword h E't, nog geen 
blyke gee van eni~te aanstaJte 
om hom aan die Ryk te onttrek 

vernaamste nie-blanke state van 'n Nuwc vryhcidsbeweging 
die Statebond wat reeds hul on- wat die beiiindiging van Britsc 
afhanklikheid het of wat dit oorheersing beoog, het tot stand 
spoedig sal verkry." Die blad gekom onder die naam ,.Hun
spreek dit voorts A.s sy mening drcd Men." Die naam is af
uit: ,Die behoeftl' om die be- komstig van 'n verklaring van 
lange van die Westerse wereld Arbroath in die jaar 1320: ,So
met die aspirasies van die nie-~Iank daar honderd van ons 
blanke volke te versoen, het een lewendig is, sal ons in geen opsig 
van die noodsaaklikste take van toegee aan Britse oorheersing 
die \Vesterse staatsmanskap ge- nie." 

het besluit om 'n geweld~ge 1 se en ure · 
stC'rk uitsaaistasie ongeveer ben 
my! van BlQCmfontein • af op 
te rig. 

Die oogmerk is om die uitsaai
diens grootliks op te knap en 
bevredigende ontvangs dwars
deur die land te probeer ver
seker. 

Die geraamde koste van die 
nuwc scinstasie sal ongeveer 
£300,000 beloop. Die seinstasie 
sal, na verneem word, die Para
dys-seinstasie genoem word, na 
die oorspronklike naam van die 
plaas waarop dit opgerig sal 
word. 

Staat le Beslag 
op Koninklike 

Eiendom 
Die Egiptiese rcgering bet 

oud-koning Faroek sc rykdomme 
onder bewaring van die staat 
geplaas tot tyd en v;ryl verdere 
ondersoek daarna ingestel kan 
word. Na beweer word besit 
Faroek 100,000 morge grond in 
Egipte terwyl hy £20 miljoen 
het waarvan die meeste in Swit
serland en Amerika bele is. 

nie. 

word." 

POLITIEKE VRYHEID 

Die huidige verwikkelinge in 
Asiii en Afrika wat deur agter
eenvolgende Britse regerings 
aangemoedig is, word <lus in die 
eers te plaas gedoen m et diE' oog 
op die posisie en die toekom'l 
\'an Brittanje self. Naas dil' mi
literc veiligheid van sy land 
teenoor die moontlike aanslag 

, Plattelanders 
Deter lngelig 

as Stedelinge " 
Plattelanders is oor die alge

mcen beter ingelig en beskik 
oor 'n groter algemene kcnnis 
as stedelinge. Hierdie stclling 
van 'n nuwe Afrikaanse stu-

AANGEl\IOE DIG dcnteblad in Kaapstad, Die 
Dit is die sukses wat met In- Afrikaner-Ikey, word onderskryf 

diii behaal is wat die Britto aan- deur 'n rubriekskrywer van die 
gemoedig bet om in Afrika soort- Cape Times, wat verklaar dat 
gelyke proefnemings te doen. Die van sy beste briewe uit die 
strewe is om soveel moontlik aan I platteland . afko~stig is. ,.Die 
die ontwaakte nasionale bewus- meerderhe•d bnewe met goed
syn van so baie van dil' nie-1 ingeligte kommentaar oor alle
blanke volke en rasse voldocning daagse onderwerpe is van die 
te skenk, maar om terst>lftlertyd plattelandse distriktc afkom
diE' t>konomiese bande nit' tt> !ant stig," skryf hy en noem as rcde 
'erslap n ie. Op hierdie manier, dat plattelandcrs meer tyd bet 
so word gehoop, kan die l'Cnbeid om te Ices en te peins. Stede
van die Ryk gehandhaaf bly. linge is gewoonlik net opskrif
IIoe in Britse politieke kringe lesers en hct te veel ander af
oor bierdie saak gedink wo,d, Ieiding. 

0.8. 
VRIENDSKAPSENTRUM 

Vir 
Groote Kerkgebou 604, Kaapstad 

Heerlike koffie: Tee: Koeldranke: Roomys: Geroosterde brood: 
Toebroodjles: Soep en Nagereg 

Besoek ons wanneer u in Kaapstad is 
Ons pryse-die billikste Ons diens--<Jie beste 

Die bcwcging is van mening 
dat die mislukking van die 
kommissic oor Skotland se gro
ter onafhanklikheid getoon het 
dat Skotland nie sy vryheid deur 
middel van die politick sal kr)f 
nie. Nog die huidige nog die 
vorige regcring het enige steun 
gegee vir 'n afsonderlike Skotse 
parlement. 

Na verklaring sal dlt bale 
beter diens en bevredigendc ont-
vangs versekcr, nie net vir die 
dorpe en stcde nie, maar ook 
vir die uithockc van die platte
land. 

HET NOG 
HUL 

AGTING 
LIGGAME 

VIR I Die scinstasie sal _uit vyftien 
senders bcstaan; dne sal me
diumsenders wees wat die Vry
staat sal bedien, en twaalf sal 
kortgolfsenders wees om die 
Unic en ook oorsec te bedien. 

Maleiermeisies in Kaapland 
het geweier om in badkostuums 
aan 'n skoonheidswedstryd dee! 
te neem omdat hulle dit beskou 

Die derde Vrystaat<,e goudmyn 
sal binne kort die produksie
stadium bereik. Na verwagting 
sal die meeste Vrystaatse myne 
teen die einde van aanstaande 
jaar produseer. 

In Julie het die waarde van 
die Unie se maandelikse goudop
brengs met £478,000 tot £12,600,000 
toegeneem. 

as strydig met hul geloof en 
sedes dat 'n mcisic half-nakcnd 
voor 'n klomp mans haar ten 
toon stel. 'n Maleiermeisie be
skou dit as 'n verncdering dat 
'n man haar liggaam openlik 
staan en bewonder en skoon- I 

heidswedstryde word oor die 
algemeen as teen hul godsdiens 
en sedelike opvattings beskou, 
het 'n vooraanstaande Maleier 
gese. 

BOSBOK KRUIS MET 
BOERBOKKE 

__._.. 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Giant Potloodskerpmakers . . . . . . .. . . . . . . . . . . 24/S 
Elite Dra.adhegmasjiene . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 38/0 
Dubbele Glas Inkpotte ... .. . .. . ... .. . . .. . .. 10/9 
Afrolpapler 13 dm. x 8 dm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/2 
Tikpapier 13 dm. x 8 dm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 12/0 
Tikpapier 10 dm. x 8 dm. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 9/0 
Losblad Grootboeke-alle groottes in voorraad vanaf 88/0 

Alle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

by ons te plaas. 

Easters tussen bosbokke en 
boerbokke is voortgebring op 
die plaas van mnr. Marticns van 
Wyk, van Fort Brown. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. · 
L K=~· :·. KA:.p·=- •· .. ~'":"" ·::.. 

Mnr. Van Wyk bet 'n jong 
bosbokram by sy trop bocrbokke 
aangehou, en hy bet met hulle 
gepaar, sodat hy nou 'n bele 
troppic basterbosbokkies op sy 
plaas het. Die kroos Iyk meer 
na bosbokke, maar bet die aard 
van 'n boerbok. Die vleis het 
'n lekker geur. 

l
·········<i:ii:··j~(;~~(;~·········t 

JAARGA..~G 1950-1951 I 
Nou verkrygba.&r teen £1 5_s. elk. 

PRAGTIG INGEBIND 

JIOORRAAD BAlE BEPERK i 
BESTEL DUS DADELIK BY: i 

I' ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro I VOORSLAG (EDMS.) BPK. + 
Ecclesta-Drukkery, Btrdstraat, Stel- + 
!;~~s~schvo~~~.:~e ~~~:J.) e'k~;~~: Groote Kerk·gPbou 703 - Kaap~tad ~ 
Groote Kerkll:ebou 703, Poabus 1411, 
Kerkpletn, Kaapstad. • • t t t t t t t t t t t t tt t t t t t t t t t t t t t t t t t t tttt t t t ••~ 

VeJ 
Te 

G 
Die 

po~in~!> 1 

aangt-hoq 
\llll dit'~ 

word ""~ 
geintern~ 
bond!>. It'd~ 
aan staaj 
in aanme 

lll-18. Tv 
H.N.P rc. 
gekom h 
digers v~ 

dr. H. Grj 
L.V .. end 
boud mt>t 
gehad. By 
bele posi 
neerdcs u 
ter is gcv 
amptt>nar 
weer in ~ 
(ii) 'n ko~ 
tt> henoel1 
leenthritl 
heleid '~' 
..al ondcr 
vervolginl 
,·alse ver 
en dit> v~ 

wat on., 
'n Skrift 
Sl'S getikf 
minister o 

versoek g• 
t er hct 01 
vang mRI 
hom tyd 
tc oorwe~ 
lmhinet t 
maande 11 

· houd vir< 
minister, 
flnnn!jics 1 

teenwoor4 
ons ve~ 
1\lalnn hel 
dnt waar 
Wf't'r gt>sl1 

KON 
1!.119. Di 

parlt•ment 
stuande \ 
aangelcen. 
net>rdcs n 
bcvindingJ 
die l;abilj 
komitt>e 1 
ons ons ei 
opslcl wn 
van dit' 
regcring ~ 
<Dit is we 
van die 
dit..• ,<'isc'' 
justisie g1 

1950. Dij 
nou dt'fh 
die kabill 
' n insue ~ 
en hy wl 
as die rei 
gegee h i\ 
gehad het 
bly die ' 
die Bond I 
afskriftc 
verskcie 1 
skryf is, 
Graf, het 
ministers 
spreek. In 
antwoord 
in die hall 


