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ELFDE VERJAARDAG 
OP 8 AUGUSTUS 

Die hohnai wat die opposisie in die 
afgelope week gemnak het oor die beperking 
van die hesprekings in verhnnd met die wets
ontwerJ) 0}) b urgerskap het weereens ' n 
toonhe4'1d gelcwer van die klug van die 
parlementcre stelsel. T eenoor die regering 
vereit~ die t~t,Iscl ' n opposisie wat aile maatreels van die regering 
moet hf'veg, en nou is dit eienaardig om daarop te let hoe elke opposisie 
O}J t!Y hem't dieselfde proteste met groot veroutwanrdiging m aak teen dinge 
wat hy as r egering goedgepraat het. 

.En intussen dien dit niles om die volk teen mekaar onderling op te 
swf'f'p. En clan loop die monde na nlbei knnte oor van die uoodsnaklik
he~d van volkseenheid! 

, Op 8 Augustus word die 
eUde , ·erjaardag van die Osse
wa bra ndwag ge,·if'r , E lf jaar 
van ~tr.)'d en .. ware opoffer ings 
le a gter die r ug. J\fuar opof
ferings wa t gebring is vir 'n 
\'Olk en 'IY ideule i!! nooit te ver 
geefs n ie. Dit is soos 'n , ·er 
sek eringspolis waarvan die 
premie., jaar na jua r betaal is 
en uiteindelik word die be<lrag 
met volle r tnte getrek . Die 
enigste fout wa t ka n k om, is 
wannt-er ons ophou om te betaal 
- ophou om ons otters t e bring 
vir ons , ·olk. Da n i'l a ile!! t ever
geefs wat in die verled e gt-doen 
is ; maa r di t hang van onsself 
af.'' So lui ' n op roep wat van
deesweek uitgaan van die hoof
kwa r t ier van Gebie<l A. 

,Ook hierdic jaar vcrg sy 
paaiemcnt op die pad na ons 
toekoms - die toekoms van 'n 
Afrikaanse republiek wat nle 
net vry sal wees van enige 
buitclandse band nie, maar ook 
vry van alle vreemde instcllinge 
wat ons volk tot politieke mag
tcloosheid en ekonomiese kneg
skap dwing. 

,Vir bykans 150 jaar het ons 

volk op hierdie vryheidspad be
wecg na sy bestemming. Dit is 
hom elkc keer weer deur 
vreemde hand ontneem. Van
dag is dit die Ossewabrandwag 
wat hierdie taak suiwer en on
bevreesd voortsit - is dit die 
Ossewabrandwag wat die paaie
mente vir volksvryheid betaal. 

, Ook hierdie jaar gaan ons dlt 
betaal denr die instandhouding 
van die Ossewa bra ndwag as 
wgeenheid vir d!e toekoms
ideale. Op 8 Augustus gaan ons 
d ie nodige middele weereens 
verskaf om die vryheidsvuur wa t 
ons op 27 Februarie aangesteek 
bet, bra ndend te hou." 

NOG 'N L.V. 
OORLEDE 

Die sewende volksraadslid 
sedert die algemene verk iesing 
is die afgelope naweek oorlede. 
Hy is mnr. T . W . Osborn, Arbei
der-L.V. vir B enoni. Hy was 
44 jaar. oud en 'n bale bekwame 
sprekcr. 

Toe die regering voorvcrlede 
week met die voorstel gckom het 
om die kwaadaardige agltasie 
van die opposlsie in verband 
met die wetsontwer p op burger
skap in te kort, het opposisielede 
gebrul van demokratlese ver
ontwaardlging. Die Ieier van 
die Verenigde Party, mnr. J . G. 
N. Strauss, het ges~ dat die toe
passing van die valbyl ,'n bale 
buitengewone stap is" en dat 
die regering , die gevoelens van 
d ie volk ' en die vrye r egte \ •an 
die pa rlem ent ondt r die voete 
ve rtrap". Senator Nicholls het 
dit 'n ,prulslese" stap genoem 
waarvan daar geen voorbeeld 
in die Britse Statebond te vlnde 
is nie. 

Sen. Brookes het as volg 
stoom afgeblaas: ,Ons pa rle
men U re stelsel Is vinnlg besig 
om in 'n dlkta.tuur omskep te 
word <leur 'n polltleke party.'' 

AS DIE WIEL DRAAI 

Met hierdie soort uitlatings is 
dan gehoop om die stemvce met 
gC'noegsame verontwaardlglng 
teen die regering te vervul om 

OU RAADSAAL WORD 
NA UITERLIKE. ALLIG 
WE.E.R RE.PUBLIKE.INS 
Die vergadcrsaal van die Hepuhlikeiuse Volksraad waar daar 

geeu JlOlitif'kf' partye was nie, sal waarskynlik in sy oorspronklike vorm 
h erstf'l word indien die Ou Raadsaal in Pretoria Lot historiese monument 
verklaar word. 

Dif' saak is onlangs te herde gebring op die ve t·gadering van 
die Trnnsvaalsf' Provinsiale Raad toe dr. T. Wassenaar oor dif' sank gepraat 
het. 

teenswoordige opposisiebanke is mi!!kien nog •n groter be!ipot-
kom. D ie banke vir die led e sal ting as die huidlgt. 

in 'n volgende verkiesing teen 
hom te stem. En as dit dan ge
beur, sal dleselfde pa rty wa t 
nou oorgeloop bet va n veront
waardlging prcsies m et dieselfde 
voors tel kom waarteen bulle nou 
so beswaar gemaak bet . Dan 
sal die nuwe opposisie weer die 
kiesers opsweep teen die ,dik
tatoriale houding" van d ie rege
ring. Dit is geen voorspelling 
nie. Dit is klaar ' n felt. In 1H6 
bet dle huldlg e opposisie sonder 
dle minste gewe tens"Toeging •n 
soortgelyke voorste l ingedlen . 
Onmlddellik was die destydse 
opposisieleier (ta ns E erste 1\11-
nister ) op dle voete m et die vol
gende protes: 

,Die voorstel van die E erste 
Minister om hierdie valbyl
maatreel toe te pas het gekom 
soos 'n donderslag uit die bloue 
hemel.· Ons bet almal gedlnk in 
hie rdie raad d at die toepassing 
van die valbyl let s is wat a gte r 
die rug is in hierdie raad. AI wa t 
ek wil se is dat die toepassing 
van die valbyl nie behulpsaam 
is vir die snelle afhandellng van 
werksaamhede van hierdie raad 
nie, en dit verpes die verhouding 
tussen die verskillende partye. 
Daarom hoop ek d a t hierdie ge
,·al die laaste sal weea; wat oR!I 
vir ba.ie jare sal beleet." 

.,GE\\'ELD" 

Die destydse opposisieleler 
het toe nog voortgegaan om uit 
te vaar teen die valbyl en gese 
dat 'n onpopulere maatreN 
, m et geweld d eurgedruk word 
met dle modde r wa t aan die 
maatreel kleef.'' 

Mnr. S. E. Warren het namens 
die opposisie gese : , Ek beskou 
hierdie mos ie as ' n verkragtlng 
van regte van lede van die 
Huis.'' En toe het h y hlerdle 
profetiese woorde daaraan toc
gevoeg: 

,More en oormore ka n by (tlle 
r egerlng) in dle opposis ie sit, en 
as hlerdie voorstel da n lngedien 
word, hoe sal by daaroor voel, 
en watte r bes waar kan by da n 
daarteen maakY" 

As dit gebeur sal die oor
spronklike voorsittcrstocl, wat 
nog in gebruik is, in die middel 
aan die linkerkant, agter die 

dan weer soos in die ou dae in --------'-------------- - - -

Na Verhouding 
3 Mao/ Meer 

Britte Na S.A. 
As Na Kanada 

die \ orm van 'n perdehoef voor 
die voorsitterstoel geran~skik 
word. 

Die oorspronklike lessenaars 
is tot onlangs deur die stads
raad van Germiston gebruik. Dit 
sal waarskynlik kan gebeur !lat 
die oorspronklike stukke van die 
stadsraad terug gekry kan 
word. Die stoele waarop die 
opposisie-lede tans sit, is die 
wat in die dae van die Repu-

T t>rwyl Britse immigrante in blit'k gebruik was. ~laar toe 
Suid-Afriku, waar die bevolking was daa r geen ,opposisie" nie. 
oorwcgcml Afrikaans i!!, oor die Hierclie voorneme van die 
afgelope paur juar nagenotg 90 T ransvaalse Provinsiale Raad 
persl'nt van d ie totale immig ra- is ba le welkom. Dit is 'n be
sic ultgemank het, is B ritse im- spotting van die geskiedenis dat 
migrante ver in die minde rheid hierdie raadsaal, wat in sy repu
in K anadn. waur d ie bevolking blikeinse dae ingerig was om 
oorwegend Engelssprekend is. die Jeuse , Eendrag Maak ~lag" 

Va n d ie 125,603 imm igrante ook in sy opstelling uit te druk, 
wat in d ie tydpt> rk van een jaar sede rt 1902 ingerig was om die 
sedert 1\laart 19t 8 K ana<la bin- oorwinnaar se leuse , Verdeel en 
negekom het, was !oleg" 40,0Ui H cers" te beliggaam. 
a fkomstig ui t Brittanjc, d it wit Dit is egter hoog tyd dat nie 
s~ ongC\'ct' r 32 pe n.ent. Die res net d ie uiterlike \'orm nie, maa r 
het bestaan uit a ncler nasiona li- ook d ie inhoud , .an die republl
teite, onder wil' 10,000 H ollan- 'kein!le stelsel ten \'olle hers tel 
ders en 7,000 1\merika ners. Poll' word. Om nog 'n ,,amptelike 
f'n lJ"kram ers wa!t sterk ver teen- opposisie" te be binne 'n rang
woordig. likikking wa t spreek , .an eenbeid 

H E ELWAT ANDERS 

Vandag weet die volk hoe die 
nuwe opposisie voel- oor sy des
tydse voorstel in die mond van 
die nuwe regering, maar hoe hy 
destyds daaroor gevoel het, kan 
afgelei word uit die volgende 
vergelyking van 'n V.P.-Iid, dr. 
Eksteen: 

,Waarom die saak nodig is, 
is omdat die saak nou al vir 
'n hele dag bespreek is, en as 
ons geluister het na die argu
mente van vera! die lid van 
Boshof, dan kon ons nie 
andcrs as tot die gevolgtrek
king kom dat dit net verkwis
ting van tyd was nie. Die hele 
d oel was om die wetsontwerp 
te dwa rsboom en om tyd te 
vermors. Daarom is die valbyl 
nodig.'' 

Die valbyl is so pas weer in 
gevoer deur die regering wat in 
1946 die opposlsle was, en hierdie 
keer het die E erste Minister 
<toe opposisleleier) die beginsel 
as volg verdedig: 

,Dit Is 'n navolging van die 
proscdure wat voorheen in die 
raad gevolg is wanneer debat
(Vcrvolg op bls. 8 kol. 5) 

t:•••• ... ~ .......... .-.~ 
Republikeinse 

Raadsaal 
, Die ou Raadsaal van die : : 
' T ransvaal!le R epubliek 

waar gten amptelike op
posis ie, bestaan bet nie 
was so inger ig da t die 

' volksraadslede 'n eenheid 
, gevorm bet - in teenstel
' ling m et die Britse party
, stelsel wat ons vandag 
' volg, waa r die banke vir 

die , r egerlng" en , oppo
sls ie" teenoor m ekaar op
gestel Is. Eersgenoemde 

, stelsel bet gespreek van 
eenheld - laasgenoemde 
s pretk \'an verdeeldheid. 
Kyk ook berig oor moont
like herstel va n die Ou 

R aadsaal 



• BLADSY TWEE 

BRITTAN] E. 
BE.TAAL NOG 
GE.LD TE.RUG 
Die Unie het reeds £45,000,000 

van sy goudlening van £80,000,000 
aan Brittanje in sterling terug 
gevra. Hiervan is £5,000,000 die 
afgelope week betaal. 

Die Minister van Finansies het 
die afgelope week verklaar dat 
hy sal sorg dat die res van die 
goudlening nie uitgeput raak 
nie. Voordat hy dit toelaat, sal 
hy eerder sorg dat die invoer 
verminder word. Hy het ook 
die moontlikheid van 'n lening 
by Engeland in die vooruitsig 
gestel. 

Daar moet ook verwag word 
dat die Unie se goudreserwe bin
ne die tweede helfte van die jaar 
vinnig sal daal. Dit sal net 
tydelik wees as gevolg van die 
aankoms van masjinerie vir 
Yskor en die goudmyne waar
voor betaal moet word. 

M,nr. Havenga het ook aange
kondig dat die oorskot vir die 
afgelope geldjaar £6l miljoen sal 
wees in plaas van £7! miljoen 
soos oorspronklik geskat is. 

0.8. 's BYE.E.N 
'n Goed bygewoonde O.B.-ver

gadering waar verskeie buite
staanders aanwesig was, is op 
16 Junie aan huis van mnr. T. 
van der Spuy, Kingsweg, Yster
plaat, gehou. Genl. W. R. 
Laubscher, voorligtingsoffisier in 
Wes-Kaapland, het die aan
wesiges toegespreek oor die 
Ossewabrandwag se republi· 
keinse strewe. 

Bale persone hct vrae gestel 
om duidelikheid oor die strewe 
te kry en waar dit verskil met 
die van ander politieke groepe. 

DIE O.B., WOE;NSDAG, 29 JUNIE 1949 

JODE STEEK WEER YINGER IN PAAI 
VAN ONDERWYS 

Die kongres van die Joodse Raad van Afgevaardigdes in Suid
Afrika het 'n paar weke gelede ·dit nodig geag om weereens die berugte Beit· 
Wernher-formule, wat ook opgeneem is in ons Onderwyswet en bekend 
staan as die gewetensklousule", te proklameer as beleid vir ons skole. 
Die kongres h~t ook sy dank uitgespreek jeens die Eerste Minister vir sy 
persoonlike versekering aau 'n Joodse afvaardiging dat die regering 'n beleid 
van geen diskriminasie ten opsigte van die Jode voorstaan. 

Geen diskriminasie" beteken vir die raad in hierdie verhand o.a. dat 
" d d' . daar geen navraag gemaak mag word na 'n onderwyser se go s 1enst1ge oor-

tuiging nie. 

Soos 'n tyd gelede in Die 
O.B. berig is, is die Universi
teitswet van 1913 indertyd aan 
twee Londense Jode voorgele 
vir goedkeuring in ruil vir 'n 
halfmiljoen pond wat deur die 
twee Jode, Otto Beit en Julius 
Wernher, aan die Universiteit 
Kaapstad geskenk is. Hierdie 
skenking het geskied in gevolge 
sekere vertoe wat deur genl. 
Smuts aan die betrokke Jode 
gerig is. Watter beloftes genl. 
Smuts aan hierdie skenkers ge
maak bet, is nie bekend nie, 
maar toe die wetsontwerp in 
1918 opgestel is, is dit eers vir 
goedkeuring aan Beit en Wern
her in Londen voorgele wat 
sekere wysigings daarin aange
bring bet. Die belangrikste wy
siging was dat daar nie ' n be
paling ten opsigte van twee
taligheid moes wees nie en dat 
uitdruklik bepaal word dat geen 
godsdienstige oorwegings in die 
boer onderwysinrigtings mag 
geld nie: ,Niemand mag op 
enigerlei wyze aangaande zyn 

godsdienstig gezindheid getoets · die begin van die jaar h~t die 
worden als voorwaarde om een Verenigde Party die gelsoleerde 
gegradueerde van de Universi- weerstand opgevang en ingelyf 
teit, of professor, of lektor of by sy verkicsingsprogram. Daar
docent of student van de Uni- mee is van die hele aangeleent
versiteit te worden. . • • ." het heid 'n partypoliticke getwis 
die betrokke artikcl gclui, wat gemaak - altans so het dit ge
later onveranderd opgeneem is Jyk. Maar in teenstelling met 
in die wet van 1916 en 1926. wat anders die geval gewoonlik 

VOLKSPROTES 

In die laasgenoemde jaar het 
daar 'n geweldige protes van 
die Afrikanervolk uitgegaan. 
Kongres na kongres van die 
Nasionale Party het cenparige 
of feitlik ccnparige besluite 
geneem ten gunstc van die ver
wydering van die Joodse klou
sule. Hierdie protcste het egtcr 
doodgeloop teen die verset van 
die destydse Minister van On
derwys, dr. D. F. Malan, wat 
volgehou het dat daar nie teen 
Jode, wat ook burgers van die 
land is, gediskrimineer kan 
word nie. 

ONTWAKING 

is, het die H.N.P. nie die hand
skoen vir die C.N.O.-gedagte 
teenoor die V.P. opgeneem nie. 
Die party het hom uitdruklik 
daarvan gedissosieer. 

DIE REDE? 

word dat 'n klein klompie nie
Christene aan die ''olk voor
skryf watter gees sy onderwys 
mag adem nie. Die taak van 
die onderwys, behalwe om die 
nodige opleiding te verskaf, is 
ook om 'n nageslag te kweek 
wat die geestesgoedere van hul 
vaders sal bewaar. 

OOK IN ~IERIKA 

Dit is opvallend dat Ameri-
kaanse Jode net so 'n wakende 
oog oor die Amerikaanse skole 
hou om aile godsdiens daaruit 
te weer. So byvoorbeeld is aile 
Jode en .,verligte gemeenskaps
leiers van aile gelowe" deur 'n 
Joodse blad in Amerika opge
roep om toe te sien dat Kersfees 
nie weer hierdie jaar in die skole 
::-evier mag word nie. Die blad 
(B'Nai B'rith Monthly) skryf in 
sy Februarie-uitgawe: ,Tydens 
lie onlangse kersseisoen is baie 
Joodse ouers seergemaak deur 
lie jaarlikse verskynsel dat 
Iaardie godsdienstige feesdag in 
~>ns openbare skole gevier word. 
Gedurende skoolure, in openbarc 
~koolgeboue is vertonings en 

.-'-Probeer ditl---. 
Na byna veertig jaar van hoer 

onderwys waarin aile godsdiei:~S 
deur die wet verban is, het daar 
in die jongste tyd 'n nuwe ont
waking by die volk gekom. 'n 
Jaar gcledc hct die F.A.K. 'n 
brosjure die Jig laat sien waarin 
Christelik-nasionale onderwys 
bcplcit word vir die Afrikaner
kind - dit wil se, 'n onderwys 
wat in ooreenstemming sal wees 
rnet ons volkstradisie in tcen
!ltelling met die Brits-Joodse 
tradisie wat vir die afgelope 
veertig jaar gevolg is. Dadelik 
het individuelc persone wat Of 
vyandiggesind is teen die gods
diens Of deur die kleurlose on
derwysinrigtings dermate ver
water is dat hulle nie meer hul 
eic tradisie hcrken nie, te velde 
getrek teen die brosjure. Aan 

Wat die rede hiervoor is, is toneelstukke deur die leerlinge 
nie duidelik nie, vera! nie wan- 'lpgevoer wat die geboorte van 
neer in aanmerking geneem ::hristus voorgestel het. Dit is 
word dat verskillende van die 'n duidelike verbreking van die 
kabinetslede gehelp het met die beginsel van skeiding tussen 
formulering van die C.N.O.- staat en kerk. . • . Ons hoop dat 
beleid soos deur die F.A.K. uit- verligte gemeenskapsleiers van 
gegcc nic. Uit die besluite van aile gelowe wat verklaar dat 
die Joodse Raad wil dit egter bulle bierdie beginsel huldig, 
nou Jyk of die Jode weercens 'n vanjaar betyds sal toesien dat 
vingcr in die paai gehad het dit in die openbare skole van 
dcur tc sorg dat hullc 'n ver- ons land nie weer soos verlede 
sekcring ontvang dat daar nie Desember verbreek sal word 
teen hulle gediskrimineer sal nie.'' 
word nie. Moontlik bet hulle Hierdic ontkerstening van ons 
bulle beroep op die Eerste Mini- onderwys deur 'n minderheid 
ster se standpunt van 1926-'27 van ses persent van die bevol~ 
toe hy geweler het om hul klou- king, toon slegs hoe noodsaak
sule op aandrang van die lik die invoering van 'n stelsel 
Nasionale Partykongrcsse uit is soos voorgestel deur die 
die wetboek te skrap. F.A.K., waar enersdenkendes 

VIR OE-TOETS 

Skat of l}'Jl B of lyn C 'n vedeaPI 
van lyn A ia. 

VIR SMAAK-TOETS 
Neem twee skuiwe van enige soort 
sigaret, bebalwe Kommando. Moenie 
die eerste skuif intrek nie, blaas dit 
saggies deur u neusgate uit. Neem 
nou die tweede skuif, trek dit in en 
blaas dit dan deur die neusgate of 

deur die mond uit. Toets 
Kommando nou op dieselfde 
wyse. Let op watter sag 
geurig rokie u van Kommando 
kry. (Ant\\Oord op 00-toets: 
lyn B voltooi lyn A.) 

Kommando 
DIE VRIENDELIKE SIGARET 

tO.. 101, 50o, met ol oonder kurk. 
Gt.3003 

DAHA S£ 
'HULP AAN 
DUITSLAND 

Daha is vandag in Duitsland 
'n sinnebeeld van Suid-Afrikaan
se hulpvaardigheid, het mnr. E. 
G. Blohm, sckretaris van Daha 
verlede Dinsdagaand op Stellen
boseh verklaar toe hy 'n verga
dering in die Murraysaal toege
spreek het. 

Sedert die sti,gting van die or
ganisasie is voedsel en klerasie 
ter waarde van nagenoeg 
£800,000 reeds na Duitsland ge
stuur. • Die pakkies het onder 
meer bevat 150,000 paar skoene 
en 21,000 kombersc. Per hoof 
van sy bevolking staan Sold
Afrika heel bo aan die lys ''an 
die Jande wat hulp verskaf. 

1\lnr. Blohm bet gese dat hulp 
in Duitsland nog dringend no
dig is. Die nood is nog net so 
groot soos vier jaar gelede. Die 
hulp moet ook uitgebrei word 
na Russies-Duitsland. 

Van die hulp wat Daha ver
leen, is 80 persent van Afrika
ners afkomstig. 

Gedurende die aand is twee 
rolprente oor werk wat Dahjl. 
verrig, vertoon. 

hul eie skole kan he. 
BESLUITE 

'n Vcrslag in die Jewish !•••••••••••••• 
Herald van 3 Junic in vcrband 
met die besluite van die Joodse 
Raad op sy onlangse kongres lui 
woordeliks as volg: 

,Die kongres spreek ook sy 
dank uit vir die versekering 
deur die Eerste Minister, dr. D. 
F. Malan, aan 'n afvaardiging 
gegee dat die regering 'n beleid 
voorstaan van geen diskrimina· 
sie teenoor Jode in Suid-Afrika 
nic. 

,Die kongrcs hct ook die vol
~ende besluite ten opsigte van 
~odsdienstige onderrig in staat
~kole aangeneem: 

,Tcrwyl hy die feit erken dat 
~odsdicnsonderrig 'n integrale 
dccl van die staatskole se Jecr
planne uitmaak, beklemtoon 
hierdie kongres die belangrik
beid van die versekering van die 
beginsel dat geen persoon onder
hewig gemaak mag word aan 'n 
toets van godsdienstige geloof a!' 
voorwaarde vir sy toelating Of 
as leerling of as onderwyser in 
enige staatsonderwysinrigting 
of dat teen enige- onderwyser of 
leerling op grond van sy gods
dienstige oortuiging bevooroor
deel of gediskrimineer word nie 

,Die kongres spreek dit as sy 
oortuiging uit dat die handha
wing van die huidige onkerklike 
onderwysstelsel van ons staat
skole noodsaaklik is ten einde 
<lie regte van lede van aile 
sektes te verseker en om die 
invloed van die skool as 'n ver-
enigingsfaktor in om; volkslewe 
te bewaar.'' 

ONDULDBAAR 

Dit is 'n toestand wat die Afri
kanervolk in hierdie feesjaar 
wanneer 'n monument onthul sal 
word ter ere van sy voorJZe
slagte, nie Ianger kan duld nie. 
Daar kan nie Ianger toegelaat 

,] cb J!}att' Qfintn 
1\.amtrabtn" 

'n Kransie op die graf van 
Ernst von Elling. 

Met 'n tragiese voorval in 
Noord-Transvaal hct 'n selflose 
en onverskrokkc stryder in ons 
geledere die lewe moes inboet. 

Een van die jong manne wat 
alles op die altaar gele het in 
die stormagtige jare van 1939 
tot onlangs - een van dlegene 
wat 'n lang tyd voortvlugtig 
was en eindelik ctlike van sy 
jong lewensjare agter die gryse 
sementmure van Pretoria-Sen
trale Gevangenis moes slyt, was 
Ernst von Elling 'n minsamc en 
besielende man en vriend. 

Bale wat die vuurproef moes 
deurmaak, sal dit as een van 
iie voorregte van hul lewens be
skou dat die lot hul lewenspad 
met die van Ernst von Elling 
laat kruis het en enige jare lank, 
tot sy ontydige heengaan, laat 
~aamvloei het. 

Sy asse ruste in vrcde! 
Hans van Rensburg. 

Parys, 
16 Junie 1949. 

_... A.dverteerders hou 

daarvan dat u mel

ding moet maak 

van hul adverten· 
sie in ,Die O.B." 
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Konstitusionele Ontwikkeling Of Staatshervorming ? 

AFRIKAANSE LOKOMOTIEF 
OP BRITSE SPOOR LEI NA 

BRITSE STASIE 
Sedert die Nasionale r egering aan hewirid gekon1 het, verneem ons weer 

heelwat van ,konstitusionele ontwikkeling." Dit sal seker die 111oeite 
loon 0111 hierdie hegrip ' n bietjie nader te hetrag, veral waar die hele Afri
kanerdo111 gedurende die oorlog ges111ag het na die spoedige ko111s van ' n 
vry en onafhanklike republiek en nou dat die geleentheid daar is 0111 die 
republiek te verkry, in plaas daarvan , konstitusioneel ontwikkel." 

Die idee ,konstitusionele ont
wikkeling" is betreklik kenmer
kend van die geskiedenis van 
Engeland, aangesien dit bale 
goed aanpas by die Engelse 
staatsopvatting dat geen staats
vorm 'n redelike konstruksie is 
nie, maar dat die geskiedenis 
self die passende staatsvorm 
skep. So het Engeland ook na 
die Franse rewolusie en .:lie val 
van Napoleon sy eie dwase en 
antieke staatsreeling vir die 
Europese nasies aan die hand 
gedoen, as plaasvervanger vir 
die konstitusie wat die Franse 
ontwerp en toe weer herontwerp 
het. Hulle argument was dat 
hierdie Britse staatsreiHing tog 
maar die tye trotseer en dat 
dit 'n middel is om rewolusies 
ens., uit te skakel, soos wat dit 
in Engeland daardie tyd die 
geval was. Of 'n Britse staat
stelsel elders net so doeltreffend 
sou wees soos in Engeland was 
'n ander saak. 

HET DIE KANS 

Dit is ook kenmerkend van 
die huidige tydsgewrig. Gedu
rende die oorlog was ons alma] 
vurige republlkeine, wat nie die 
minste beswaar sou he indien 
die Brits-parlementere stelsel 
weggeveeg sou word nie. N ou· 
dat ons Afrikaners weer die mag 
in die hande bet en die daad by 
die woord ka n voeg, merk ons 
da t E ngeland se dwase en a n
t iek e staa tsreiHing tog maar die 
tye trotseer, ook in Suid-Afrika 
In plaas daarvan dat dit geheel· 
en-a! opgeruim word, verheug 
ons onself in allerhande konsti
tusionele ontwikkelinge. Dat 
die Britse Ryk nou die State
bond is, daarvoor het ons ons 
historiese republikeinse strewe 
ingeruil. E n d ie iron ie van die 
saak is dat ons vryheidsin hier
voor ingespa n word en ons 
nasionale trots ons groot ann
sporing is. Ons besef nie dat 
solank ons besig is met , kon
stltusionele ontwikkeling'' ons 
staatsopvatting deur en deur 
Brits is n ie. Jou staatsvorm 
mag nl. nie deur jouself ont
werp word nie - jy moet die 
dwase • en a ntieke E ngelse 
staatsreiH!ng aanvaar en dil 
ontwikkel. Hierdie evolusie· 
p roses sal dan uitloop op d ie 
vervulling va n al jou Afrikaner
ideale! 

NOG NOOIT REPUBLIEK 

Dit is dus geen wonder dat 
die Kaap wa t vanaf 1800 cen 
stryk deur konstitus ioneel ont
wikkel bet, nog nooit 'n r epu
bliek was nie, terwyl die T rans
vaal bv. wa t nie , k ons titus ioneel 
ontwikkel" bet nie, reeds twee 
keer ' n republiek was ! I nteen
deel het die Graaff-Reinetse tak 
van die Afrikanerbond in Maart 
1898 aan Milner 'n adres aan
gebied waarin gewag gemaak 
is van die lojaliteit van die 
Bond. H ierop het Milner ge
antwoord , Well gentlemen, of 
course you a re loya l. It would 
be monst rous if you were not." 

Dit laat mens nogal dink aan 
die reaksie wat onlangs in die 
parlement van Afrikaanse kant 
gekom het op Harry Lawrence 

Deur 
A. J. van Rooy 

3e aanklag van dislojaliteit 
Jedurende die afgelope oorlog 
(die sg. Denk-voorva]). Die 
verdediging kan saamgevat 
word in die woorde: ,Well 
:larry, of course we were loyal. 
(f would have been monstrous 
:f we were not." Maar dit net 
·;erloops. 

LOKOl\IOTIEF OP BRITSE 
SPOOR 

Een ding staan egter vas, en 
dit is dat ,konst itusionele ont
wikkeling," hoe goed ook al 
bedoel, en watter motiewe die 
iryfveer daaragter mag wees, 
·n wese die handhawing van die 
Br itse staatsidee - die gesl, iede
nis sk ep die passende staats
vorm - is. In werklikheid Is 
dit iets ba le gevaa rliks. Ons het 
vandag die posisie dat 'n Afri
kaanse regeringslokomotief die 
>taatstrein trek op 'n Britse 
~reinspoor - noodwemlig na 'n 
Br itse stasie! 

vervang word deur 'n raadsaal 
wat in sy samestelling ,Eendrag 
maa k Mag" simboliseer . Verder 
moet d ie Speaker, S,ergeant-at
arms, Gentleman Usher of the 
Black Rod, ens., in die museum 
gesit word, waar dit hoort. 

STEUNPUNT 

Maar hoe gaan ons dit reg
kry? 

Archimedes het gese: gee vir 
m y 'n steunpunt buite die aa rde 
en ek sal die aarde versit. Van
daar die benaming Archimedes
punt. 

Ons wil graag die parlement 
versit of hervorm: gee vir m y 'n 
steunpun t buite die pa rlement, 
en ek sal die parlement versit. 

Dit toon die belangrikheid van 
'n sterk selfstandige buite par
lementere politieke organisasie. 
Indien d ie parlement hervorm 
moet word, kan dit deur 'n party 
geskied - maar a lleen as die 
pa r ty of pa r tye 'n sterk self· 
standige vastrapplek buite die 
parlemen t bet. 'n Mens kan 
n ie sien hoe 'n nuwe ge
bou gestalte aanneem as jy 
altyd binne die gebou bly nie 
- tensy iemand buite die gebou 
staan en vir jou verduldelik hoe 
daar gevorder is en hoe jy ver
der moet gaan. E n indien tlie 
Afrikaanse lokomotief tlie 
staa tstrein nie na 'n Britse sta
sie wil trek nic, moet hy nie die 
wat vir hom 'n Afrikaanse spoor 
wil bou, tloodtra p n ie. 

<Vervolg op bls. 5 kol. 3) 

Kommun-iste Stig 
Hof Oproer In 

Die verhoor van die Amerikaanse Kommunistiese leiers 
in Manhatten duur nou al meer as vyf ma.ande lank sonder 
da.t da.ar noemenswa.a.rdige vordering gema.a.k is. Dit is as 
gevolg van die doelbewuste vertragings- en obstruksietaktiek 
van die Kommuniste wa.t die hof in sy taak wil dwarsboom 
en terselfdertyd van hierdie regsliggaam 'n propagandabuis 
vir hul party wil maak. 

Amerikaanse berigte oor bier
die hofsitting verklaar dat die 
advokate van die Kommuniste 
voortdurende daarop uit is om 
die regter te treiter en dit het 
al verskeie kere gebeur dat die 
regter die hofsaal woedend ver
laat het om eers weer af te 
koel. Daar is egter nou glo aan
duidings dat hy str(l;llger gaan 
optree om die orde in die hof 
te handhaaf. ' 

Tipies van hoe di~ Kommunis
te optree, blyk uit die volgende 
tafereel: I n die getuiebank 
staan een van die beskuldigdes, 
Gates, redakteur van 'n Kom
munistiese koerant, wat saam 
met die ander aangekla is dat 
hulle a nder mense wou beweeg 
om die Amerikaanse regering 
met geweld omver te werp. D ie 
Staatsprokureur vra aa n hom: 
,Wie het die pamflette gedruk 
wat deur die Kommuniste ver
sprei is"? . - ,Ek we1er om 
daardie vraa.g te antwoord, want 
dit sal die mense se werk in 
gevaar stel". 

OP ROER 

Nadat die regter hom beveel 
het om op die vraag te ant
woord, het die advokaat vir die 
verdediging in die hof uitge
skree: , Ek adviseer hom dat dit 
sy grondwetlike r eg is om te 
weier om te antwoord.'' H ierna 
het die getuie verder geant
woord: ,Ek sal my hoof in 
skaamte buig en nooit weer in 
'n ordentlike gemeenskap kan 
oplig as ek ooit 'n verraaier 
moet word onder aansporing 
van die hof nie." 

Woedend het die regter beveel 
dat die antwoord van die rol 

geskrap word. H ierop het die 
Kommuniste en hul advokate 
hul hande in die lug opgesteek 
en van verontwaardiging gebru l. 
Die regter bet die jurie - wa t 
vir 'n groot deel ult nie--blankes 
bestaa n - onmiddeUik beveel 
om die hof te verlaat, terwyl 
amptenare, sommige vanuit na
burige kantore, die regter be
skermend omsingel bet . Die 
regter het hierop vir Gates 
tronk toe gestuur vir 30 dae om 
hom te reinig van , m inagting 
van die hof". 

NE GER-SEKRETARIS 

Dit was toe dat die bulderen
de stem van die dik neger-sek
retaris van die Kommunistiese 
Party vanuit die geledere van 
die beskuldigdes opgeklink bet 
met: ,Meer as vyfduisend negers 
is in hierdie land gelynch vir 
sulke ... en die regering van 
die Verenigde State behoort 
hom te skaam oor hierdie wan
gedrog." 

Die regter het hom vir die res 
van die verhoor tronk toe ge
stuur - hulle was voorheen op 
borgtog uit. Maar voordat hy 
verder kon kom bet 'n ander 
beskuldigde uitgeroep: , Dit 
klink meer na 'n kangeroe-hot 
as na 'n hof van die Verenigde 
State. Ek het meer van reg en 
konstitusionele wette gesien in 
.kangeroe-howe." 

Hy is ook tronk toe gestuur 
onderwyl 'n mede-kommunis 
met 'n skril stem besware uit
geskreeu het . Maar aangesien 
laa'sgenoemde sy saak self waar
neem, het die re,gter belowe om 
hom aan te meld by die regs
professie. 

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in 

KLAVIERE 
J'LEUELKLAJ'IERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

Deur 'n al hoe beter esel 
te teel sal jy naderhand jou 
ideale perd ontwikkel! 

Indien ons nou ons Afrikaner
\deale werklik wil verwesenlik, 
watter weg moet gevolg word? 
Die vernaamste is dat ons af
skeid moet neem van die idee: 
.,konstitusionele ontwikkeling," 
en ons toespits of staa tsheT
vor ming. Ons moet nie die be
staande grondwet in beginsel 
;lanvaar en dit probeer reg-ont
wikkel nie. Ons moet 'n a nder 
<;"rondwet ontwerp (of liewer die 
~rondwet wa t klaa r ontwerp is, 
nl. 1/ 41 aanvaar) en die be
staande pa rlementere vondwet 
<>tuk vir stuk daardeur vervang. 
Ons moet nie probeer die goe
werneur·generaal ontwikkel in 
'n presiden t nie. Die een moet 
afgeskaf en die ander aanvaar 
word. Die senaat moet a fge
skaf en 'n gemeenska psraad (of 
wat Paul K r uger genoem bet 'n 
T weede Volksraad) met beroeps
verteenwoordiging a a n v a a r 
word. Die ka binet moet a.fge
skaf en 'n Uitvoerende Raad los 
van die Volksraad moet aan
vaar word. Die Eerste Minister 
moet a fgeskaf en 'n Staatsekre
taris' aanvaar word. Die Volks
raadsaal wat 'n replika is van 
di~ , House of Commons" moet 

ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore. 

Skatting Van Unie 
Se Mielie-oes 

Die verwagte mielie-oes vir die 
seisoen 1948/49 is deur die Afde
ling E konomie en Markte op 
19,536,000 sak geskat in vergely
king met die 31,860,000 sak in die 
vorige seisoen, na amptelik aan
gekondig is. 

Die provinsies sal na verwag
ting die volgende !ewer (die oes 
van die vorige seisoen word tus
sen hakies aangedui): Kaapland 
1,608,000 (3,336,000); Natal, 
2,394,000 (2,247,000); Transvaal 
10,152.000 (12,418,000), en Vry
staat, 5,382,000 (13,859,000). 

GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 
BLAD- en BOEKMUSIEK i~ grootste verskeidenheid 

Spesiale Afdeling: 

WAPENS 
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, 

Sak111esse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, 
• 

Nuwe afdeling vir 

Weerglase 
ens. 
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AMPSLUI IN ROL VAN SI.EL VAN PARTYWESE SAL 
DRANKADVERTENSIE HOM ONTNEEM WORD 
Nou dat lndie aan Suid-Afrika voorgehou word as 

voorbeeld in die bewandeling van die vryheidspad - ons 
volg nou die pad van lndie in plaas van die pad van I erland 
wat ons voorheen wou volg - sal dit miskien ook nie onvan
pas wees om Indiese voorbeelde op ander terreine van die 
lewe voor te hou nie - ,gee die duiwel wat hom toekom," 
lui die spreekwoord. 

Die regering van Wes-Bengale bet 'n waarskuwing aan 

In ons vorige artikel bet ons die nood!o!aaklikheid van sk eiding tussen 
die wetgewende en uitvoerende gesag of tussen "·olks"·erteenwoor.diging en 
rE>gering, beklemtoon as ee r ste stap om die parlementere stelsel tot iets 
heter e te hervorm. Daardeur sal die hegim1el van volksrcgf'l'ing suiwerder 
uitgelecf word in teenstelling m et die algeh elc afwf'sigheid dum·van vandag. 

staatsamptenare u itgereik waarin bulle versoek word om nie Tans word die volk nercns die partypolitiek nog sal voort
bestaan. Sal die volksraadsledc 
wat gekies word nie maar nog 
volgens die ou partypolltleke 
voorskrifte gckies word nie, en 
wat van die president? Sal by 
nie maar die kandidaat van eoo 
of ander party wees sodat die 
partystelsel maar nog steeds sal 
voortgaan met sy afbrekendc 
werk en wisselgang tussen uitcr
ste beleide nie? 

11ul 'n bal<> groter rol speel en 
<luarmce groter persoonllke Yer
untwoordellkheid mt>(lbring. 

in die openbaar sterk drank te gebruik nie. , H ulle moet 
bulle daarvan weerhou om sterk drank t e bedien op ampte
like of half-amptelike funksies wat deur bulle gehou word 
of om sulke drank in openbare plekke te gebruik," lui die 
opdrag. 

By die lees van bierdie woorde spring 'n reeks foto's in 
koerante en tydskrifte 'n mens voor die gees wat in die 
jongste tyd nan die Suid-Afrikaanse publiek opgedis is. Dit 
is foto's van die een sosiale funksie na die ander wat deur 
Ministers en hoe ampslui bygewoon word met glasies in 
bul bande. 

Daar is bose m agte op 'n wye front aan die werk met 
die doel om die volksmoraal te ondermyn. Ons \ind hierdie 
bose werkinge nie net op sedelike en kenomiese gebied nie, 
maar ook op die gebied ,.an die kuns - in beeld en musiek. 
Dlt mag bloot toeva llig wees maar dit mag ook 'n openba ring 
va n hierdie ondermynende bedrywighede wees dat sedert die 
Nasionale r egerlng bewlnd aanvaar bet , daar nouliks 'n 
week verbygaan da t die een of ander koerant nie 'n f ot o 
bevat waarop 'n paar ~finisters of 'n &finister en 'n paar 
hoe ampsbekleders met gla.s ies in die hand staan nie. Oat 
sommige van bierdie foto's sonder bose bedoelings in die pers 
gekom bet, is te begrype - voorbeelde t rek en as hierdie 
soort poserings ecrs deur een koeran t se fotograaf aan
gegryp is as 'n ,aksie-foto" steek d ie gedagte baie maklik 
verder aan in onskuldige kringe. 

VE RKEERDE YOORBEELD 

Dit is dan ook 'n feit dat Afrikaners begin mompcl oor 
hierdie ,society-vertoon" met glasies in die hand. Dat hierdie 
voorbeeld wat deur ons hoe regering gestel word, diep inge
trek sal word in minder standvastige kringe, en op die jeug 
van die land se gemoed 'n onuitwisbare indruk moet maak 
van wat belangrike mense nou doen as bulle ,plegtig byme
kaar kom", le so voor die hand dat daarop nie verder voort-
borduur boef te word nie. · 

Ons wil hoop dat Ministers oor bierdie saak sal nadink. 
Daar is mense wat diep bekommerd is oor die toename van 
drankgebruik onder fatsoenlike mense, en stemme gaan op 
teen al die uitheemse drankpartytjies wat vandag deel uit
maak van die ,sosiale I ewe", en ons kan nie juis dink aan 
'n groter advertensie vir hierdie euwels nie as wanneer 
kabinetsministers week na week in die pers ten toon gestel 
word met 'n breo glimlag oor die gesig en 'n glasie stewig 
omhoog tussen die vingers. 

As ons nou nie so ,eng" wil word soos die reger ing 
van Wes-Bengale om 'n ver bod te plaas op drankgebruik 
by gelecntheid van sosiale funksies waar by openbare per 
sone bctrokke is nie, laat ons dan ten minste probeer om 
dan nie as glimlaggende advertensies te poseer vir die 
genieting van sterk drank voor 'n baie gemengde bevolking 
nie. 

/ Regering Moet Keer 
Daar sal seker min mense in Suid-Afrika wees wat m 

hierdie stadium van die na-oorlogsjare genoee daarmee neem 
dat Duitsland op grond van hartstogte wat in P otsdam se 
oorwinningsroes geheers bet, nou nog geplunder word, veral 
waar van a ile kante erken word dat die kragtigste wapen wat 
Rusland hoop om in hande te kry juis ekonomiese ontwrig
ting in die Weste is. In die· afgelope weke is daar ber ig van 
Duitse verset teen die dwase en kwaadwillige aftakeling van 
sy nywerhede wat nie as suiwer oorlogsnywer hede kan deur
gaan nie. Van Britse kant is daarop geantwoord met gewa
pende opbreking van die teenstand. Dlt is bekend dat Ame
rika. r eeds ba ie afgekoel bet sedert Potsdam en dat bloot op 
sy aa.ndrang en drelgemente die Britse regering ingewlllig 
b et om van 'n <leel va n hul plundering a.f te sien. Nogtans 
beroep die Britse regering hom nog steeds op sy woord nan 
die Russe te Potsdam gegec as motief vir sy aftakelings
beleid wat deur alle waarnemers van ekonomiese en wereld
toestande as gevaarlik vir Europese veiligheid beskou word. 

In 'n brief wat in Die O.B. verlede week verskyn het, 
is in hierdie verband deur 'n Ieser aangevoer dat Suid-Afrika 
as lid van die Statebond waarin Brittanje die senior vennoot 
is, deel van die verantwoordelikheid vir hierdie misdadige 
beleid moet dra. Dit is 'n standpunt wat nie sonder meer 
opsy gestoot kan word nie. Die Unie bet wei deegllk op 
Britse aanhltsing aan die oorlog deelgeneem en dra op g rond 

(t•ervolg in volgende kolom> 

verteenwoordig nie, soos In ons 
vorige nrtlkC'ls aangestip is. AI 
wat vertt>t•nwoordlg word is die 
party. IJinne die koukus - <lie 
waghond oor die party se be
lange - word d1e party by die 
~linistE'rs verteenwoordig. Voor
dat die ministers wctgewing in
dien, word hulle deur die kou
kus van advies en kritick be
dicn met die oog op wat skade
lik vir die party sal wees en wat 
nie. Binnc die nuwe stelsel sal 
die president en sy ministers 
deur die volksraad en gemecn
skapsraad (kamer van bcroepe) 
van advlcs bedlen word in be
lang \'a n die v·olk. \Vaar die 
volksraad du!l \·andag 'n blote 
wetgewende stempel ill - in so
ver by nie dit~n as propaganda
verhoog vir die partye nie - en 
die volk gt>en \'t'rteenwoordlging 
daarln bet nle, dog net die pnr
tyt', dunr sal in die nuwe stelsel 
dubbele voorslenlng gemaak 
word vir die volkstandpunt. Aan 
die een ka nt 11al die volksraad 
daur wees om die naslonale of 
gee11telike 11tandpunt va n die 
volk te vert<>enwoordig en langs 
hom, In die plek van di<> heden
dang!le sennat - wat elntlik dien 
as 'n ou-munne-tehuis ,·ir be
rO<'))!IJ)Oiiticl - sal daar 'n ka
m<>r n m beroe-pe wee!i wut die 
\'Olk 11e stofilke belange v-er
teenwoordig - men~ met des
kundige kennls van die ,·erskil
Iende bedrywe wut bulle ver
teenw~rdig. Die berot'pe kan 
ook nange,·ul word deur a nder 
blywende lewenskringe uit die 
volk tt>n einde dit nog 
meer \'Oik!l\'erteenwoordlgend te 
mnak. 

PARTYPOLITIEK 

Ons meen dat die skeiding wat 
gemaak is tw.sen die landsbe
stuur of uih'oerende gettag en 
die Yolksraad die party~;telsel a11 
sodanig bnie swaar sal ,·erwond. 
Soos in ons voorige artikels aan
gedui is die wese van die party
stelsel dat die party as geheel 
en oor die hele linic, die lands
bcstuur oorncem, of as gehccl 
in die snippcrmandjle gegool 
word, waar by dan opereer as 
teenvoeter of ,opposisie" van 
die regering. Die regering of 
kabinet is op grond van hierdic 
gcheelheid afhanklik van die 
meerderheidstem in die volks-
raad, en daarom is aile maat
rcels in die eerste plaas party
maatreels en eers in die twcedc 
plaas volksmaatrcCis. 'n Ding 
kan so goed of noodsaakllk vir 
Jie land wees as wat wil, maar 
as die koukus dit as skadclik 
vir die party bevind, sal dit 
.1ooit as wetgewing ingcdicn 
word nie. 

GEEN NOODSAAKLIKHEID 

As die regering nou 'n onuf
banklike gesag ilo wat n ie ,·er
eenselwig word met die ,·olks
raad nie, verdwyn in die ~>erste 

plaas al !Jie noodllaaklikbeld dnt 
die regeringsondersteunen; in 
die volksraad , uit een mond" 
moet p~uat. Voordat wctgcwing 

Die vraag mag mlskien nou aanhangig gemaak word Is dlt 
gcstcl word of met so 'n stelsel nie nodig vir die bctrokkc minis-

ter om eers sy partykoukus tc 
<vervolu 1•an vo1·iue lcolom> raadpleeg nie. Hy hoc! slegs 

~IENI~GSVERSKILLE 

Dit necm nie weg dat daar nog 
vcrskillcndc rigtlngs in die 
volkslewc sal bestaan waarvan 
die aanhangcrs in die volksraad 
oor sckcrc sake bymekaar sal 
wil stem nie. Sulke rigtings sal 
dan nog dcur partyvorming stcr
kcr invlocd wil uitoefen vir hul 
standpunt. :\laar sover dit die 
volksraad betref, sal ons dan 
bier blpot te doon he met die 
.. trewe om sekerc beginsels of 
ide-ale te be¥orde-r, terwyl die 
hootdo<>l van part),·orming ,·an
dag is om as party die bewind 
te verower. Die party moet dus 
' n sy huidigc funksie beskCTm 
word soos die micrkoningin, en 
geen krltiek op die party kan 
geduld word nie. Groep-stand
puntinneming gaan dus bier nie 
:>m 'n sank In die eerste plaas 
nie, maar om 'n organisasle. 

VRYIIE ID OM: TE STE.l\1 

In die nuwe stclsel sal dit aan 
byvoorbceld 'n C.N.O.-groep 
~ccn saak maak as varteenwoor
digcrs van daardie groep oor 
arbcldsaangelcenthcdc teenstry
ilge standpuntc lnneem en teen 
mekanr stem nic. Hul C.N.O.
ideaal kan daardeur geen skade 
'y nil'. <> n danrom sal 'n lid nie 
gedwing word om in aile sake 
..anm met die under te stem nie. 
\'amlng is dit nod.ig omdat 'n 
party ten einde nan bewind te 
kun kom, 'n , program van be
gin.,el"" mod op stel wat alle 
lewen!>aspektE' raak. Hierdie 
program bevnt, behalwe sy op
r<>gtc oortulging, ook opportu
niHtie.,e ponte wut vir die stem
vee in die v-e•rskillende bevol
klngskringe ultgehang word. Dit 
is cintlik die partybybel en nie
mund mag <lnarvan nfwyk nie, 
wunt begin jy torring aan een 
punt, rafcl die hele partypropa
gandu uit. So mocs dr. Albert 
Hertzog by voorbeeld kort gele
dc doodstll sit en bloos in die 
volksraad toe die Minister van 
Mynwese dlt as die rcgering se 
standpunt stel dat die myne nie 
genasionallscer sal word nie. 
Kort tevore hC't dr. Hertzog na
sionaliscring aan die mynwer
kcrs b<.'lowe, maar by bet nie 
gcdurf waag om die Minister in 
di<' volksraad te wccrspreek nie. 

(\Vord vervolg) 

KOMMUNISTE 
MOET WEGBLY 
VAN ONDERWYS 

daar van mede-vc rantwoorde- die president tc raadplceg om 
likheid \'lr enige vredes- vas tc stel of dlt in bclang van 
reeling . Dat Europa vandag die land is of nic. Daarna kry 
ontwrig word op grond van die volksraad die geleenthcld om 
die dwase en haatdraende die maatre-dl op sy verdicnstc te 
sameswcerdery in Potsdam ondersoek. Keur die volk!lraad 
onderwyl d ie hele wereld sid- dit a f, ontstaan daar geen ,,kri
der voor die bedreiging van sis" nie, en is dit maar ttlegs 'n 
een van daardie samesweer- teken dat die volksmenlng nog 
ders, is deel van Suid-Afrika nie ryp vir di<> nuwe stap itt nie, 
se verantwoordelikheid. E n of dat die maatreiH nie in be· 
waar Suid-Afrika binne die lang ,·an die v·olk beskou word 
Brito;e Stat ehood in die 000• nie. Die Yolksraadslid sal nou 
ste betrekking tot Brittanje nie Ianger by sy kiesers kan 
staan, moet d ie v raag gest~l skull agte r die koukus nie. Hy . 
word wat , ·an Suid-Afri- sal tot ¥erantwoording geroep , 
kaanse kant gedoen word om kan word oor hoe by restem 
hierdie kranksinnige beleid in bet. Dit bring mee dat hy bale 
Duitsla nd stop te sit . Rus versigtig sal wees hoc hy stem 
daar o le 'n sedelike ve rplig- of wat hy se, vera! daar hy ook 
ting op die huidige regering geen beskerming van die rege
om druk uit t e oefen op die ring kan verwag nie, indien hy 
grot cr ,sust e r" om a f t e sien 'n naprater van die rcgering sou ,.Lcdc van die Kommunistiese 
van haar onchristelike gedrag wces. Dit is dan oolt wat in Party bl'hoort nil' as onderwy
en sodoende Amerika. \"an Amerika~c-bcur waar so 'n skci- sers aangcneem tc word nic". So 
binnc a ( t e l'!teun nic? Het ding wei bestaan. Dit gebeur lui die versla5 van die Ameri
die r cgering n ie 'n pllg teen- dikwels dat Republikeine saam kaanse kommls!>ic wat onder
oor die Afrika nervolk om met Demokratc oor uitcrs stryd- soek Ingest~! he*. nn die Ameri-
hlerdie soort ding t e Jaat be- wckkendc maatreels stem. kaansc onderwysbeleid. Genl. 
eindig vera ) waar ons r eeds D. Eisl'nhowcr Is een van die 
by voorbaat t ot deelname aan ONTSIE L !cdc vnn die kommissie. 
'n nuwe oorlog saam met Dit is die ccrstc keer dat daar 
Brittanje \.'Orbind is, en hier- In die tweede plans. sal die sic! sulke stl.'rk taal teenoor die 
die J))underin~ van Duits- van die partywese uitgetrek kommuniste in die onderwys
land juis on" kanse op oor- word sodra dit nic meer vir bcroep In die V.S.A. gebesig 
winning verduiste r nie? iemand nodig en moontlik is om i word. Die kommissie maak eg-

Dit is 'n saak waaraan die deur middel van die volksraad ter ook beswanr teen die ver
rege~ng ~mverwyld aandag in ~nmerking y.• ~om .vir 'n kcerde gcbruik van die woorde 
en uttvoenn~ beboort te gee. regen~gsamp n!e. n Lid H•g .,Rooi" en ,,Kommunls" vir 
En onthoudlng van deelna.me dus me meer Vll' homself deur mense wat glad nie Kommu
aan ' n nuwe oorlog kan 'n ' vir sy party te ,·eg nie. Daar niste Ia nie, maar wat anders oor 
k ragtige pistool teen Brit- is geen saamvallery en saam- sake dink as bulle polltieke 
tanje se dwase kop wees. rstanery nie, en ele \'erdienste teenstanders. 
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Eintlik 
A-Bom 

Toe di~ Unit• !'t• Buitengewone Amba!"!'Udeur. udv. (:. I(' Water, onlung!'\ 
'n perl!'konff'rt•n!'\if' in Lil'l .. ahon toegespreel het. het ,n uantal Amel'ikaan"'e 
joernaliste hom ~wnu of hy enigietl"' kan nu•ed ef'l oor die kritiek wat daur 
g~lewer word op die Unit- se ,swak" behandeling \ 'Uil die nie-blanke"' in die 
Unie. Adv. Tt~ Water het hierdie joernaliste herinner aan die fe it dat daar 
in die geskit-dt-nit-4 van die Unie nog nooit ' n ge,·al van , lynching" plaas
gevind hf'l nie, lf•rwyl daar jaarliks sulke moorde op nt-ger~; in Ameriku 
voorkom . • 

.,Lynchln&" Is gt•Pn nuwt• ver
skynsel in Amcrlka nle. Scdcrt 
1898 tot 1007 Is 932 gcvallc aan
gemcld waar Amerlkanl'rs kocl
bloedig ncgcrs doodgcskit·t het 
omdat hulle die wet oortree het 
ten opsigtc van blankcs. Scdert 
l9f0 Is M sulkc gevalle aange
meld en gedurende die tien jaar 
wat 1940 voorafgegaan het, is 
127 gevollc by die owerheid aan
gemeld. 

Die Amerlkaners, en vera! die 
In die Suidellke State, maak 
daar sommer niks van om 'n 
neger wat hom vergryp het van 
die gras af te maak nic. Ecn 
ran hit'rdic gcvallc is 'n paar 
wekc gclede In die staat Geor
ela aangcmeld. Nadat daar 
moellikheld tusscn twec nt'gt'r.s 
ontstaan het, het ecn van hulle 
gaan kla by die vredercgter. Hy 
het daarna die skuldige opge
slult, nndat laasgenoemdc 'n 
skoot In sy rigtlng gcskiet hl't. 
Ondcrwyl hy na die tonecl vnn 
die moelllkhcid tcruggckcer hct 
om sy pistool tc gaan haal, h<-t 
twee boere die vrcderegtcr bt'
soek en onder die lndruk dnt 
die negers hom In die opstootji<' 
in die klub vermoor hct, het 
hulle die sleutt'ls van die sellc 
geneem en een van die gcvangc
nes 'n end wcggelei en hom 'n 
koei.l1 deur die kop gejaag. 

JtJ'RIE VREES \\'RAAK 

Hoe stcrk die rasscwrywlng In 
Amerika is, blyk ook uit die felt 
dat selfs die jurie wat hierdic 
.,lynchers" moet vcrhoor, bang is 
om die beskuldigdes skuldig te 
vind omdat hullc publh·ke wraak 
vrees. 

So 'n geval het vcrlcdc jaar in 
Suid-Carolina plaasgcvlnd waa~ 
'n persoon wat crkcn hct dat 
hy 'n ncger uit weerwro.ak ver
moor het, deur die juric onskul· 
dig bevind is omdat hulle open
bare verset gevrees bet. Die 
jurielede hct alma! tot die sui· 
delike state behoort. Toe bulle 
hul bevinding bckcndmaak, bet 
die regter hulle met verbasing 
aangekyk, maar geswyg. 

Verledc jaar is 'n boer in 
G<-orgia deur 'n neger vermoor. 
Die neg!'r Is In hegtenis geneem 
en opg!'sluit. 'n Aantal boerc 
het hullc <'gter vermom en die 
bcwanrder g<'las om die neger 
aan hulle te oorhandig. Slegs 
di<' ft'il dat daar hulp opgedaag 
hrt, hct die neger van 'n gewisse 
dood gercd. 

KLE tJRL¥:\' 

In twcc-derdes van die Ameri
kaanse state is daar wetgewing 
wat kleurskeiding maak. Die 
afgelopc week het daar byvoor
beeld In St. Louis gevegte by 'n 
~wembad uitgebreek tussen 
blankes en negers. Die gevegte 
hct begin nadat 'n swembad wat 
voorheen alleen vir blankes was, 
ook vir negers oopgestel is. Na 
tile oproer, waarin 13 personc 
bcseer is, is die bevel herroep 
sodat die ou beleid van 
aparte swembaddens vir die 
rasse weer toegepas word. 

As Amerikaners dan met hul 
vingcr na die Unie wil \\'YS oor 
sy kleurbelcid wat deur "'Yande 
vertolk word as onderdrukking, 
moet hulle eers die han~ in eie 
boesem steck. 

EENSGESINDHEID DIE 
BESTE HULDE 

1\lev. .J. Theron, Kofflt'fontein, 
8kryf: 

Onlangs was daar 'n byvoegsel 
tot .,Die Taalgenoot" (amptelike 
orgaan van die A.T.K.V.> met 
die opskrlf: .,Ons Woord Is ons 
Eer" dlt Is l.s. fondse vir die 
Gencro.al de Wet-monument. 

Hoewcl l·k peuoonlik beson
der saamvoel in sovcr dit die 
oprigtlng van so 'n monument 
betrcf, doem die gcdagte on
willekeurlg by 'n mens op: Is 
d it dan die enlgste metode om 
ons helde tc huldlg, is dlt nic 
vee! beter om in die huidige !ewe 
e<'nsgesindheld en naastelicfde 
te beoefen nle? 

Wat kan 'n stuk koue granict 
beteken as ons helde eers In 
hul graf rus? Van bulle sclfs 
daar gebring dcur moedswilligc, 
kwetsendc onwaarhcde toegc
voeg deur volksgenotc. Sclfs 
die Psalmls het uitgcroep: 
.,Want In dlc dood word aan u 
nle gcdlnk nic; wlc sal u loor 

. In die dodcryk?" 
Ons gc-dagtes gaan vcrder t'n 

ons dink aan die gcsklcdkundlgc 
monument wat in die nabyc toc
koms moontlik 'n tw<-etali&'<' ont
bulling te wagte staan. ~ nou, 
die kranige genl. De Wet moes 
dit beleef, sou dit sy goedkcu
ring weggedra het? 

Geld die woorde .,Ons Woord 
l.a ons Eer" dan nle vir ons hele 
volk nie? Waarom dan die ver
guising en vernederlng nan die 
lei~s en lede van die Osscwa-

l
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

brandwag, wat juis daardie 
woorde so naarstiglik nastrewe? 
Waarom is hulle dan nie goed 
genoeg om op .,speaking terms" 
met hul mcde-Afrikaners te ver
kcer nlc? 

Enlgc wckc gclede ontmoet 
ons 'n vricnd wat 'n groepleler 
van die H.N.P. is, tot ons ver
basing voeg hy ons dadelik met 
sarkasmc toe: ,ek kom sien 
jullc- cen van die dae en my 
bcste hoop is, dat julie nou an
ders sal praat. Onthou God is 
besig om ons volk terug tc 
bring." Ons het dadelik begryp 
dnt hy sinspeel op die kleinlike 
b<'rlgtc as sou ons K.G. die O.B. 
oorboord wil goo! vir persoon
llkc nmbisie, en vra hom toe 
wat hy reken ons tot so 'n stnp 
sal dwing. Beskaamd het hy sy 
kop !nat sak, moontlik het hy 
toe eers bcsef dat God waarb~id 
lief hct. 

'n Jong man het my man oor 
dieselfde saak kom spreek, hy 
is nie lid van die O.B. nie en 
nadat hy homself oortuig het 
dat die storie uit die lug gc
gryp is, het hy verontwaardlgd 
ges~: ,.ek stel nie be-lang In 

(vervolg in volgende kolom> 

MINDER 
IMMIGRANTE NA 

DIE UNIE 
Daar het gedurcndc April 

vanjaar 1,095 lmmlgrantc die 
Unie binnegekom, wat die 
totale getal lmmlgrantc gedu
rende die eerste vier maande 
van vanjaar op 6,188 stel,.. vol
gens statlstick wat onlangs deur 
die Kantoor van Sensus en 
Statistiek gf'publisccr is. 

Die getal lmmigrante was ge
durende die f'erste vier maande 
van vanjaar mindcr as., die 
hclfte van die syfer vir die 
cerate vier mnande verlede jaar, 
toe daar 12,521 lmmigi'ante die 
Unle binncg<•kom hct. 

G<-dun•nde die cerstc vier 
mo.andt• van vanjaar hct 20,475 
besoekers m<•t vakansie In die 
Unie aangekom, vergclckc by 
UI,027 redur<'ndc diesclfdc tyd
perk vcrl<'de janr, en sakebesoe
kcrs hl't 3,322 en 3,875 respek
tlewellk v-ir hierdie twee jaar 
be loop. 

Afr. Lokomotiewe 
(vervolg van bladsy 3, kolom 3> 

Die Voortrekkers was geluk
kig - hullc kon hul staat vol
rcns hullo staatsopvatting elders 
gaan bou. Ons taak is moeill
ker - ons moet 'n staat volgens 
ons staatsopvattlng hler bou en 
hier is reeds iets anders - net 
on.s besef dit nie. Die Afr l
kaan~>C lokomotief iH ' 'ir onH 110 
mool dat on11 die En~tt'IM' trein
spoor nle raaksicn nle. 

IMMIGRASIE EN .. . 
,SILWER KOEELS" 
J. II. R ., Heidelberg, Tvl., 11kryf: 

Na in die pers berlg was, het 
ons nasionale regcrlng In die 
tydperk Januarlc tot Maart 19f9 
4,058 Brlttc teen 382 Hollanders 
en slegs 95 Dultsers die land ln
gevoer. 

Ons hct verneem dat die hul
dige regering aile lmmlgrante 
baie deegllk gaan keur en dat 
slegs die allerbeste materiaal 
hler toegelaat gaan word. Moet 
ons nou waarllk glo dat die 
Angelsaksers ln die verbouding 
van f,058 tot f77 beter is as 
Dietsc rasac? 

Ons bet voor d~e algemene 
verkieslng tot vcrvelens toeo gc
hoor dat dlo Smuts-regcring 
dcur mlddel van lmmlgrante die 
,Afrikanerdom gaan onder
ploeg"! Daar hct scdert sy be
windsaanvaardlng 'n wonder
baarllkc wcderkerlge llcfdc ont
wikkcl tusscn hlcrdlc regering 
en ,Moeder Engcland" en hier
dlc roolwarm gc-lmporteerde 
Angelsaksers kom nou seker vir 
ons help om die Rcpubliek ult 
te roep - seker die- .,Silwcr
kocf.ls" waarvan ons vroeer ge
hoor hf't . • . of wat pr!At ek 
a lies! 

<vervolg van vorige kolom> 
partye nle maar wei in my volk, 
waarom doen verantwoordelike 
persone sulke dinge, waarom 
word die saak nle van belde 
kante verduldelik nie? Ons het 
tog immers reg om self te klcs." 

' 

\Vat daar in die binnekrioge 'un dit• 1•olitieke leiers ,-an 
Amerlka en Rusland gedink \\Ortl I'll \\ut bulle \'an mekaar 
se sterkte dink, word weergegt>~• in die gewoonlik goed 
lngeligte Britse blad, Intt'lligen<'t~ l)ig•·~t. 

Prell. Truman se ad\·iseurs bet 
hom ingelig dat die Rui>Hicsc
milit(iore produksie tans bale 
grot~r is as die van die la nd<' 
van die Atlantie!>e Verdrur, 
maar dat sy produk~>ie vun vt>r 
bruiken;goedere bait> lat>r Is. 
Maar daarby word gevoeg dat 
die moontlikhede van die Atlan
tlcse Iande om oorlogs- en vcr
bruiksgoed~e te produst'er, bale 
groter is as die van Rusland. Die 
Wit Huis is daarom taamllk op
timisties oor die tocstand. 

Die Amerikaan~;e polltieke 
leie rs is oortuig daarmn dat 
Rusland die atoomgeheim ken 
en nou in staat is om 1110 'n bom 
te maak, maar dit sal dan alleen 
, ·ergelyk kan word met die 'IOOrt 
atoombom wat op Hiro .. jima af
gegooi is, en n ie met die wat 
tans in Ame rika gernank word 
nie. Verder meen die Amerlka
ners dat as Rusland reeds die 
atoombom vervaardlg, hy van 
nou af tot in 1952 nic die voor
raad atoombommc kan produ
seer wat Amerika reeds opgc
gaar het nic. Daarom verwag 
hulle nie dat Rusland sal oorlog 
sock nie. 

TWYI•'ELAAUS 

Daar is cgter ook adviscurs 
wat mecn dat die Amerikaansc 
gevolgtrekking te optimisties is 
en dat as Rusland agterkom 

dnt hy agtl•r rank by die Wcste, 
hy 11al toL•l!laan. 

Die H.usse nan die ander kant 
het ool< hull~· mening oor die 
s auk. Die g<'tuienis word hoof
snnkllk vt•rkry van Russlese 
111nptunan· t•n offisiere wat uit 
Rus lnnd na die \Vcste ontsnap 
ht t . 

Die Hussc s c oorlogsproduk
sic Is gLWcldig groot en sy hcle 
milltbc program is op oorlog 
toeges pits en die amptcnare en 
orfisicrc word gewoond gemaak 
nan die idee van oorlog. Ver
der word die volk oorstroom 
met propaganda dat hullc oor
log moct verwag as gcvolg van 
knpitalisticse agrcssic en dat 
hullc moet glo in 'n Rus.siese 
oorwinning. 

DEPRES~IE IIUL WAPEN 
Die RusSiesc leiers stuur t'gter 

nlc a! op 'n onmiddellike wcrcld
oorlog nie. Hocwel hulle teleur
gcstcl is oor bale tecnslae wat 
bulle in dic- buitcland ontvang, 
glo hullc dnt hullc tog met die 
huidige metodes hul doe! sal be
reik. Die Uu~>.,ie:.f' leiers beg 
groot wanrd<' nan die Idee dat 
die \VN1te in 'n t>konomie~>e kri
o;is sui vuvnl t'n dnt bulle dan 
hul sh\g kan !.lann. 

Vcrd(•r word grootliks stnat 
gt'mnnlc op die oorwcldigcnde 
mannel<rng wnt hulle in Sjina 
knn kry om hul doe! tc bereik 
in die Oostc1 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk " 

Rembrandt is 'n mengsel 

van ryk belee virginiese 

tabak; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

ROOf VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 

.,Die sigaret wat u altoos graag wou rook." 
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IN 1\IEliOIU,UI 

""'"'' FER. Ono dlnl< t•ru~: aan 
28 Junle 1943, l<* <Ill •II~ Jlr~r b~haag 
ht-t om van una Wt'K te nt"t"m ons 
dltrbare ~1loder •n eggenool, Frail.". 

l>onker wolke vol 'an amart 

:tadltao:::~.r·~., .~: ~ v.!:::: 
Wat 10 vara bly In ona bart. 

-Nellie eo klndera, lkllvUie. 29 6/1, 

\ '." N D1K. - Oav~n:eellfk aal vtr 
ono bly die koue, vroc~ mOre van 23 
Junle t!HS, toe die lletr van ons weg
ceneem bet oos ~:ellefr1• eg.:rnoot en 
vader. 

Lei U ona maar hler henede, 
l>an vertraag geen 1 .. of akr~e. 
Wat 1.1 aardse laed en atryd 
By dle vreugde In ewlgbeld? 

-Steeds treurende e;genotc en B.!n, 
ltoodepan, Llc~enburg. 2916/18. 

l)l' TOIT. - Na 3 Jaor van groot 
droefheld eo die l~rate v.rlan~;e, gryp 
o30 Ju.ole 1946 <>DS \H·er aan met &) 
<>nvcrgeetlike otter, ona lnnlt;e gellefde 
t1cenote en moeder, Marlf', so bart
vcrekeu.rend VIM! ona t:~Cis. Ons kan 
tn mag en sal u noolt vergc~l want u 
<llerbare nag~actent. ani vir ODS ay 
onaantasbare tltu~; van opoffer~nde 
lletde bebou tot die da& wanneer ooa 
aaam In u Hemelse vreugde sa-l detl. 
Totslens lietllng. - Jlaar b~roefde en 
verlaacende eggenool en k lnder.. Eddie, 
Moreen, Kokkle en Marlin. 29/6/1. 

ALGE~IEE~ 
AA.."DAOl Net:m aaaebllef kennt. 

dat ek vaaaf April •n .Markagentakap 
becln - Mu.a!Jlpale Mark, Ullenbace. 

B 
Adreaseer u pro<lukte -- en weee 

UTH 
veroeker van beale ruultate en onmhl· 
delllk~ "itbetallnga. - V. S. lk'llln~tan. 

9/3148 TK 

SOEK TE IIUllR 

'o Bejaarde blanlle man. atren11 
a<>btr , perur1onar11, Chrl.ltellk. v.-11 
huur - verataan dnldeltk - 'n alii 
o.parte hul~ van two·e or <irle ver
trekke op pii\<IK of <lorp tn <lie Unh 
of bullekant <lin Unl•. Ani opsl.: luou 
In atwesigh~l·l vtut elf'naur. ~~Ill/ I. 

Tf: KOOP 

O) Te Koop : t:k bl~ weer aan m:r 
twee maande oud Wit Leghorn mane 
t jlea asook 40 av.arl Au.atrolorps. \'er• 
krygbaar elndc Julie. Prya iJ/6 ellt, 
k.m.b. Oelewer t.lchtlel•l Halt. ll?kk< 
moel lerut;¥r•tuur wurd. \lo·•· 1' . <'. 
d& ('onlna-, Alt•lta, Indwt•. 29/6/2U. 

(21 Te """'' : F.en llloe'l loruel· 
m~Jien (2W elert). In t:ocle toeatand. 
teen U5. - ~ ... ,, t•. (. d~ (lonln~:. 
Alpb&, Indwe. 29/6 2B. 

Bl!t:...,TE: Opreccetedde Jerat)'beeate 
ult die beete bloed en melk·rcl<orda. 
Koele en ver~e. - ZN-n1an, Robertaon. 

1/12/TK 

BOER~IEEL 
BOEB..lll:t:L op ..,nll bckende ateen

meUie cemaal, :.1{7 per 100 lb.; 
culttt meel, 2H8; wltbroodmeel. :.OC/5. 
en meelblom. 2811: pl\15 bankll:ommia81e 
per 100 lb. at.J<, K M.B. - )l.laaiu< 

!Store, J:llm, K.P. 
T.Jt. 

l)f:KRIE'l' : Ut:Kntt:'J': Stuur u 
bestellln;:a vrr Uekrlel aan ondergete
kende. Net dte !Jute ~to•halle riel onder 
J>triOOnlike toe.slg Wvrd selt1Wtr. J, l-. 
Badeolk>1'81, Ru.• :1, \ lhtrtlula. 

2'..'/614 

OF."iCIKJ:KDE VBCOTE. - Barry
merll cuulkerde nucte, Ill per -
1 PQnd•p&kll:lea of 6/3 per II pond
klaalt, poaaetd betaald In Unit. Kon
tant met beateliiDg. Ont atuur ook 
~:eautktrdt en 'gedroocdt vruate teo 
Dehoewt VIIID kll@nte aan vrltnda ooraea. 
Verdere beloOndtrb~e verkryabaar bJ 
Dte Rot.ertaoo-Handelttvereolclna. Poa
,,. T, Robertson. 1'110/TX 

SOUT 
"0VT VIr dadellll:e anewtnna In 

l:otlt aM!ke. Brandwa~:te, om 'o 
eerllke beataan te maak vra ek u 
vrlfndellke onderateunlnrc deur van my 
oout tt boatel. Spealala Al 80/·; 
llnreuwlt No. 1 70/-; Wll No. :l 
flJI• p~r ton vrygelaal. &utwerke 
etvredeobeld gewaarbora. Adrea; 
&omdte. )leo.. JlbrUe V•ter, Pout.ll 
'lo. x•. Arbeldaloon. BloamtooteiD.. 

111/ 1 / TB 

.\FJUKA~"ERS!! AA~DAG!! 

Jil l : \ OORTRY.KKKR Kll~" AL'\1.\· 
:0.0 \1!. J9:W wat op elke bla<l •n pragtlge 
prent van •n toneel ult die dae van die 
Voorlr.,kk•ra deur Victor Ivanoff met 
beskry,.Jng v&n elke ton~cl. Bealaan 
13 mno.nde, nl. lleat'mb~r 11U9 tot 
Desember 1950 met pragtlge almbollese 
afbeeld!ng van die Monument op die 
voorblad. Groot tormaat 20 x 12 \i 
dulm. Prya nou aavolg van verhoo~e 
drukkoate 10/6 poavry, K.M.B. Wll u 
~;raa.: ~n bta1t. best•l dan Auehllor 
Cladollk van: .1. t ". "t•mm•l, Kh.othula. 
Knyana. 

O•)k die Volkotsmlyt or VoortrokkN· 
ramllle-re&lster met J>raKtls:e kleur 
ardru.kke .. Volka Monumente, V<><>r• 
trekkerhelde en Prealdente". Grovtl<-
18 dm. x ~ dm. volledlg uroamol 
f'rya 5t/6 poavry, O~eelte •lrurte 
o:aa-n aan s.,.rejeug. "· t'. "tl'mn~t . 
Kloolhuia, Knyana. 28/G/1. 

BOEKE 

Ooele geaonde Afnkaanoe boeke d•ur 
'!l'kende akrywera. .,Geagte outrt to u 
besorg oor <lie Sedellke l.t~wc von u 
Klnrlera". boatel dan lll!S~blltf daolellk 
tlr hulle Die ldeale Vrou. prya 3/6 
•n l>ie Weg von •n Man, prya ':>/·, 

Jlle nuwe Kinder Bybel bo•vall•nd" 
Ul.'l af~eronoJe Bybelverbale. :!1 volblad 
'kleurpfa.te rn •n bale grool aonh&l pt'n· 
!e~lt~kenlngc. Pn·s 1919. 

.M)' Dankle S~. B·~k)P, 'n pras;llge 
botkle met vyttlen Dank~;ebMJtf'Jt In 
lie vorm van Vf'MIIea met 'n portret 
"TAD reJ:(e klndortj!es by <'lka v.-rale. 
Pr}·t 2/9. Pryse almal poavr)·. Nog 
<clo• ander klnd.rb<oeke, ena. R~atel van: 
"· t'. st~uunrt, Kloofbuis, h:nyana. 

29/611. 

AA~J>AG! VRIE~I>E! 

llet u •<~ll(let& noollg aooa ytkaole, 
IO'Umaajl~ne, politoerdera en atorauler, 
ltowe. draadl<>!<e, meub.,ls, •at•rnr
wannera, bellcttogplante, kinder
,. aena, tlk· en arrolmaaJieM. Dit 
!ll!ea <>P bale maklike term~. Meld net 
wat u benodl& en ell sal u mot gratia 
rnn<t h~llen, 

Tl': KOOP: KLAVIERE 

l>l~ bet· ·•rnde p,hJman en Braatad 
te koop teen slegs tr. peraenl van 
kontootpryo as depos.to en bai&Oll oor 
term~ 4 Jnar. Ander lllll51oklnatrum~n
te ook teen 15 peraent deposito en 
term" 2 J,'lar. Omtrent aUea akryt aan: 
.J. t', l>lrnunrt, Kloofhut., Knyana. 

29{6/l. 

A.V.B.O.B. 

APT EKE 
TEEN 

MET 
BOSE 

MIDDELS 
GEESTE 

Dat mens in hierdle beskaafde wereld met liy modeme ] 
gt>n~mlddels nog lf'eu- to likkewaanvet te koop aangebied 
word as ~,geneesmlddels" teen jig en ander pynllke kwale, I 
vind die gtwone pe~oon wat sy mecli"'yne \'an fyn dame- ' 
tjie!'l agter glastoonbanke koop, besonder raar. To~ kan 
hierdle primitiewe preparate waaraao Tjaka en Dlngaau 
waarde gebeg bet, teen 'n redelike prys in Kaap~~tad bekom 
word wanneer jy jou geloof in die modeme geneesmJddels 
verloor. 

In die hoofweg na die Noor
dellkc voorstede is daar mcer as 
een van hlerdle elenaardlge ap
teke wat mens clntllk sou ver
wag het om in Swasiland of 
Basoctocland aan te trcf. 

BAlE KOOP 

Oat die naturelle van die 
Kaapsc Sklcrclland te mldde 
van die polsende blanke beska· 
wing nog nle hul bygelowigheld 
en geloof in die "medisyne" van 
bulle vaders verloor het nie, blyk 
uit die winsgcwende bedryf van 
die naturelle-cic·naars van bier
die twee plekke. Maar dit Ia 
ook nie die nature! met die blink 
klere..van die wltman wat bulle 
medisync hlcr koop nie, maar 
:tog die wat vcrkies om hulle 
eie taal te praat en liewer met 
:lie voct wcrk-toc loop as om 
met 'n bus tc• ry. 

By blerdle plekkies, wat nlc
teenstaandc hullc verskulldhcld 
tussen dll• vull geboue, skyn
baar got·d b<>kend is onder die 
naturellc, kan bulle lecuvct, 
likkewaanvt•l, of 'n stuk slang
vel koop wat besondere ecne· 
sendc krng sou he. Of dit werk
lik vir die kwale help, val aterk 
te betwyfc·l, nogtans word dlt 
deur bait• naturclle gekoop. 

l'ragtige JUod«>llf• 
in Winteruitru~tlng 

BY 

Die Hodewloke l 
PAROW 

VERVOERDIENS 

TEEN GEESTE 

Ook diegene wat glo dat hullc 
getoor Is, of dat ccn ot ander 
vyandige dit in die kop mag kry 
om 'n bose gees op sy spoor te 
sit, kan hier mengsels van krule 
en boomwortels koop wat teen 
cnige .,gees" beatand is, so be· 
weer die eienaai-s. Aileen die 
lngcwydes in die naturelle-ge
blede sou weet watter boom se 
wortel en watter bosaie se blare 
dlt is, so word met groot 
gebeimsinnigheld bedule. Vir die 
blanke wat In die middels mag 
glo, lyk die mcngsels grieselrig 
gcnoeg om hom dadelik van sy 
bygeloof te geneca. 

Mens staan vcrbaas oor die 
groot verskeldcnheld middela 
wat bier aangebled word. Daar 
Is verdroorde blare, tiemlc· 
e~tingels, boaales wilde-als, stuk· 
ke wortels waaraan die grond 
nog kleef, sommige heel, andcr 
In poeier vorm, slagvel, leeuvet, 
seekocispek, llkkewaanvel, stuk· 
kc harigc vel van onbekende at· 
koms, aasvoi'lpote, slagtandc, 
stukke katvel en murgbenc. 

Benewens hicrdic voorwerpe 
is rlaar ook vlociatowwe waarin 
'n dik pap dryf en 1waaraan gcen 
agterdogtige waag om te proc 
nie. Tog bcweer die eienaars 
dat hulle 'n redellke omset het 
en dat daar sclfs blankes onder 
die klandlslc Is. So kom ecn 
ou grysaard rio gcrceld tiemlc 
of wilde-als by en van die "ap
teke" koop. 'n Ander bewcer 
dat blankca soma ook likke
waanvcl koop, maar mens voel 
gcneig om dit met 'n knypie 
sout te necm. 

• ,.lUAG ~IE PRAAT" 

Om die regte atmosfeer te 
skep sodat. die bygeiowige 
klantc nog meer waarde heg 
aan die gcnesl'nde krag van 
leeuvet en likkcwaanvel word 

MAG NIE 
MEER 

ADVERTEER 
wanl-vet" - Sindwanl Ia 'n fik· 
tlcwe dicr wat in naturelle· 
mltologle bestaan; L1 vir sulkes 
m<>t dobbcl en knartc; £1 lOs. 
wat sal veroorsaak dat 'n meisie 
jou liefkry en dat sy baar ander 
mlnnaar sal laat staan; ens. 

Reeds in 1945 was daar in 
Natal 'n hofsaak in hierdic ver
band waar iemand aangekla is 
van vervalsing en by hlerdle 
gclcenthcid het die regter die 
hoop ultgespreek dat daar lets 
teen hlerdle praktyk redocn sal 
word. 

KONING 
WORD 

SE KOP 
VERVANG 

Die kop van die Britse 
koning sal in die toekoms nie 
mcer op Indicae gcldstukko 
vcrskyn nic. Dit sal vcrvang 
word deur 'n kcnteken wat ric 
Is aan die geskiedcnis van 
Indili, naamllk die pllaar van 
Asoka. Dit bestaan ult 'n 
kllpstapel met drie lceukoppe 
en twee bulle met 'n wiel in 
die middel. Asoka was een 
van die bekende Indlesc vorate 
in die derde eeu voor Chr istus. 

BOEREJEUG : 

VERJAARDAG
KETTING 

Hlcrdie maats hct (('durende 
die afgelope week verjaar. Ons 
wl'ns hulle van harte geluk. 

J~ollus Pleterse. POA.-1, 
llybrecb Olivier, Troyvlllf, Joban-

netbu.rg. 

GESERTU"ISEt:RDE 
GROE!'oo"TES.\AD 

LykbeAorren. Grateteenmaken., Vir algcmene karwehcerk en 
&p-atnisvenekeraan ook ccn:oer '1.'41to men•e tree fta 

die besoeker met 'n mate van 23 

gehcimsinnigbeld ontvang en 2t 

vrae op dieselfde manler beant
woord .,omdat on!! nie graag 2Ci 

daaroor praat nle." 

Aletta Eksteen, Groot Martco. 
F.labetb Je Roux. Welllncton. 
Johannes SwanepOtl, B~ufort-Wea. 
Nlt»laaa van der WMtbu.lun. DISt. 

Chantenay-wort•~ et•: Detroit-beet 
l! ·: Blaaralaal 17/6: SpllJkopkool ,.,,_ 
per PQDd, posvry, Verkry voll~lge 
pryalya van Prernl .. ra, 1'. K. Scbc.emans
hoelt, Oudtsboorn. 6---tTK 

GE.~Eii:S:\IIODELS 
Bt:H .\!'iDEJ.I'iCo cat \ I " h. - ODS 15 

daar ao oortu.tg vnn o1al ons 'n e;:te 
But<I·ACrikaanfe gtntumlddel vir Ru 
mattell, Lendepyn, lleupjlg tn verwanto 
kwale ontdek bet, dol ore• gratia 
proefmunster IICI.n enl~• lyer sal stuur. 
-stuur 1/- vtr JIOS!:tld ens.. ann• 
ANDREW SE P\':'oiPI.F.lSTERS. Po.· 
bu.a 775, Pretoria. 

!\IEDISl:'~E 
BLY IOl'o'K. Oryshaa rwonder verru 

die wereld. Uerolel gryshare tvt 
natuurlike kleur. verwyder skut.ra, 
ens., or geld teru~C. neen kleurator 
IS/· per bottel poavry. Geld met be.t•l· 
hnc. Kwale. slektea behandel. 
-rea-eu,.,.mlddtb, Posbus 4272, 
Johannesburg. (.Sr. 31 213/TK 

MEUBELS 
lltiEtJBELB. - Beter meut.eltt teen 

bllllker pryoe. Bab8waentJies, stool· 
ltarretjlea, drlewltlt, llnoleumo, tapyte. 
ena., ook altyd In voorraad. Geen 
Kataologua. Meld waarln u belangttel. 
- VI8SER-liiEUBt:UI, Langatraat 201. 
Jtaapatad. 3/12/11 

RADIO 
LOCW 1::"1 LOt'W, die 8erocmdt 

Radlo-tncenJeura, StatJev.·ec. PAROW, 
t'f'l'koop en beratr.l Rad!o't en Eldttrlfte 
T08telle. Oerec~.~treerde l:lektrtsltelts
aannemen. Fn<1D 11-843:1. 

OEDBOOODJIJ VRUOTE. - Barry
merit cedroogdt vrugte poegeld brtaald 
In Uole, In 5 en 10 pond-klules. Appel
rlnl:l 3-Dtamant, 2/1; PtrJkea, S· 
Diamant, 2/ 1 : Ptra, 3-D!amant, 211; 
Vya, 4-DJamltiDt. 2/3: Prulmedante. 
10/10, 1/1\i: RosJtte. 3·Diamant. 
10\icL ; Tros-RMJ!tt, 4-Diamant, 1 /3; 
OkluReute. 1 13 : A.m&Ddeltt, 118: per 
,oDd. VoUt41CI Pryalya vtrllrypaar 
ftll Ro!Mrtaoo-Handtl.nentDtcinl, P08· 
N T, l'lobertson. 24/U/ TX 

Bloemfontelu Pretoria 
1154 Takke 

WAPENS EN AMMUNISIE 
~·an aile I OOrte 

Grodt. voorraad .22-Gewere 

* 1\lanie de VIJUers, 
Plaza-TolletaaJon, 

\-'oortr ekkA',......I 101& 
Telet- N-11111 . , PARO\V 

28/ 1/TK 

verbindh•o ~t 

J. A. STRAUSS 
P011bua 61 • - Teletoon t-8S66 

PAROW 

PLUIMVEE 
Ole Bee'- FlnDa em • PLUDIVEit, 
Jlli:U • ...-r PRODt; ... TE aaa 

te ...... Ia: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(l:tme.) llpk. 

M08EMABK (P•He UMI ....... 

Het nou so pa~ 

sy ~root verskei

dPnlwid winter

stowwe uitgepak, 

t>n nooi sy onder

stetmer!'l vriende

lik uit om dit te 

kom hesigtig. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

' 

\Vaar die goed vandaan kom? Vryburg. 
Juhan NortJe, Ou<iuhoorn. 
Juhanna Coetue, J•.K. Booohoek, 

Tv I. 
Clarlen Beneke, P .K. A(rlkaskop, 

o.v.s. 
•~lla Fourle, Sutherlanol, 
Marie Retlef, Wellingt on. 
•:aue Maree. Noorder Paarl. 
Jurceos Nortje, Oudtahoom. 
Maria Coeuee, Borli;ravla, Joban

ntsburg. 
Marla du Toil, Zeeruat. 

Dit is 'n gehcim wat nie ver
klap mag word nie. Sommige 

26 
van die krule, so vcrtel hulle 
kom uit die Karoo terwyl die 

27 
slangvelle en versklllende soorte 
vl't uit die distrlk van Pieters
burg verkry word. Ander kom 
weer uit die nnturellegebiede 
waar dit opgcdis word. 

Maar selfs in hicrdie winkel· 
tjics bet die medh1ync van blan
kcs ingedring. Orals tussen die 

29 
.,kaffermedisync" alcn mens bot
teltjies pille van bekende fabri
kaat. 

Robert Strachan. lolld•ltlburg. Tvl. 
2S Martie Venter, P.K. Moolnool. Tvl. 

!lester Aranglu, Paarl. 

WETG}~\\'IXG 

Ten einde wanpraktyke in 
vcrband met naturelle-medisy· 
ncs teen te gaan, het die Mini· 

Nld MaJ.an, Uugtnoot. Purl. 
Johanna Nieuwoudt, Dlat. Vryburg. 
MarletJie Weideman, Cradoc:k. 
Johan von Wellll~th . Alter PaarJ. 
Johanna Byleveld, Paarl. 
Dorothea Weltha1en, P. K. Mool

nool, Tvl. 
30 Anna Klllan. Mlddelbur~t. Tvl. 

M ... tha Rosaouw. WelllnKton. 
Hester du Tolt, Ctolarvlllt, 0.0. 
Albert Muller, Paarl. 
Fr~a Louw, Sukler Paarl. 

ster van Naturelleaake onlangs (vervolg van blndsy 7, kolom 5) 
'n wysigingswetsontwerp ingc-
dien wat sckere soorte adver- Rangteken word op llnker-
tensies van naturellcmedisync bors van rok gcdra. 
wit verbied. Die Minister hct Duitse-sis is teen 313 per jaart 
vcrklaar dat dit nodig geword verkrygbaar by Boerejeughoof
het met die 001 op die wydvcr- kwartier, Posbus 3471, Kaapstad 
spreide handel In die soorte <kontant met bestelling), 
.,medisyne". Aile soort stowwc Offillif'rf' (d.w.8. A8&istent vf'ld
en mcngsels word geadvertcer kornetteH l'n boer) van dif' 
en verkoop teen vcrskillendc dortel'll·afdellng kan nadere be
pryse, byvoorbceld: £3 lOs. vi r sonderhede van bulle drar by 
sukses met visvang; £3 5s. vir Boe~Jeur-hoofkwa.rtler op aan
beskerming teen toordery ; £2 naar kry. Die drag hierbo 
lOs. vir die aanlok van klandl· beskryt Is slegs vi r Boeredo~crs 
sie; £2 lOs. om mense van jou I (manskappe> en is die enigste 
te laat hou; £2 lOs. vir .,Sind- erkendc drag vir sulkc persone. 



DIE O.B., WOENSDAG, 29 JUNIE 194.9 BLADSY SEWE 

D I I BRIE WE-KOLOM 

OErE EU 
Posbus 1411, I ASST.-VELDKORNET J. 

KAAPSTAD. BOTHMA van UNIESTRAAT 8, 
29 Junic 19·19. OUDTSHOORN skryf dat by 'n 

B<:ste Maats, I tydjic gclcde gelecs bet dat ons 

AIPTUIII IIIII I 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 29 JUNIE 1949 

Verledc week hct ons onder- om idees vrn. Hy stcl voor dat 
aan ons brief vir komdt. Gerard ons 'n uitruilhockic aanskaf 
en Basic gevra wanncer ons dan waar mants mekaar kan help 
van hulle hoor. Wat was die orr. uitknipsels, kiekies, seels, 
verrassing toe groot toe bier, ens. tc bckom of uit te ruil. 
net nadat ons tcr pcrsc gcgaan (Dankie vir djc baic goeie idee, 
het, 'n brief met 'n lang ver- maat. Ons kan sommer dade
slag van komdt. Gerard aankom. lik daarmcc bcgin.- Red.) 

NA SLAG VAN SPIOENKOP 
Baie dankie kommandant, ons Maat DANIE DU TOIT, 
hoop dat u vir Johanna NOOITGEDACHT, Dist. CALE
Lccuwner aangcstcl hct as kor- DON is ccn van ons jonger 
respondentc. Aan die ander maatjics van wie ons ook 'n 

\ Kapt. Slegtkamp 
Soos ons verlede week beloof 

bet, begin ons in hierdie uitgawe 
weer met die vertelllngs van 
kaptein Henri Slegtkamp, die 
Held van Spiot"nkop. 'n Reeks 
van sy vertellinge bet , soos 
maats sal ontbou, in Vuurslag 
verskyn. In die dele wa.t bier
die boofstuk voorafgegaan bet, 
bet kapt. Slegtkamp die ver de
diging van Spioenkop bebandel. 
Die verbaal begin omstreeks 11 
Januarie 1901. Volgens skatting 
was die Britse magte langs die 
Tugela sowat 20,000 sterk ter
wyl die Boeremagte u,ooo man 
getel bet. Die ~;lag bet op 16 
Desember begin. Die Boere bet 
die Britse magte ingewag totdat 
bulle sowat 600 tree van bulle af 
was en toe begin losbrand. Die 
slag wa11 'n groot oorwinning vir 
die Boere. I n bierdie boofstuk 
~·ertel kapt. Slegtkamp onder 
meer van wat na die slag plaas
gevind bet. Lees nou verder. 

Vertel 
Spioenkop moes gaan, want daar maats ook baic dankic vir al die bricfie en 'n lang verslag ont-

bricfics. vang hct. Ongelukkig, en ons 
is bale, maar sy soort is te laf· Van ,Vorentoe", Upington, is r!'gtig jammer daaroor, hct 
hartig daarvoor. 'n Engelse skryf maat Franc! du Preez dat ons al 'n verslag oor diesclfde 
dame vra my toe of sy die sol- sy bly is dat ons Boereseuns en funksic in ons vorige uitgawe 
date nie iets mag tanbicd nie. -dogters darcm ook 'n plekkie gcplaas. Danie vertel hoc bale 
Ek gee toestemming en laat 
hullc alma! uitkom na die ka- in DIE O.B. gckry hct waar ons hullc uitgesien het na die kamp-
fec _ dit was eintlik teen die na hartelus met mekaar kan vuur en hoe bale hulle dit ge-

gesels. Van die jongste uitga- nict hct. Dit was glo bale pret
re(lls, maar ek was jammer vir gawe van ons Offisiers-blad, tig toe ,.My hoed die het drie 
hulle. Hullc kry toe a lma! kock ,VUURSLAG" hou sy ook bale Rnnte" gesing is. Danic het aan 
:oo~~~~~e :e~/~n d:~r:ae~s. gou en soos mcestc van ons maats komdtc. Fouche gcse dat hulle 

stel sy bale bclang in die tocts!' gcrus 'n lacrtrek kan reel sodat 
In Pretoria is al die prisoniers wat afgel~ moct word om 'n hulle die ander Boerejeug ook 

:i:ge~:~le~:~ :::o~~~~:~·. ~; goeie offisier te kan wecs. kan uitnooi en weer so 'n lek
Franci wil ook graag weet of ker kampvuur kan hou. (Dit 

gewoonlik is by egtcr direk om- daar 'n spcek vir kuns afge- sal sommer lekker wees om so 'n 
~~~r!e~~ •::,etr~~ ~::~~~~f:,"~ staan kan word, sy dink bv. ann lckker kampvuur saam met julie 

musick, digkuns en skildcrkuns. te kan hou, Danie, jy moet vir 

:Y h:~:7~~g !~ l:t d~~mhy ~~: ~~:~ti:;tgc:~ke~oce:e~~~~h~~!~ ~:r~:~:r ~~~c:se l::~e~e::.a~::~ 
bevele daartoe ontvang hct nic, ons mec dat musiek en digkuns - Red.> 
roep ek self 'n ryt11ig by die sta-
sie en se hom dat hy die offisier sortccr onder die afdeling Hartlike Boercjeug-grocte, 
en die konstabel moes neem na ,.rcelings vir 'n kampvuur", wat BOEREJEUG-REDAKSIE. 

weer 'n onder-afdeling is van 
die plek waar die konstabel hom LAERDIENS. So word skildcr
sou se. Toe die Kaptein instap, kuns ook weer ingedeel ond<'r 
gee by my sy kaartjie en skryf 
daarop dat as ek ooit krygsge- die afdeling ARBEIDSDIENS, 

en gaan saam met onderwerpe 
vangene word, hullc my mocs . . 
behandcl soos 'n gentleman". soos houtwerk, fotograf1c, naald-

'! werk, ens. Toetse sal op !ncr-
. Ons t~k om die gevangencs trckkc afgele word. Bale dankic 
m Pretorta af tc !ewer was dus k . d' J'k d' 0 f h d 1 I oo v1r IC ou 1 e gc 1g. ns 
a gc an c · plaas dit sodra daar w<•cr plaas-

<Word vervolg) • ruimte beskikbaar is.- R<'d.) 

<Vervolg van vorigc kolom) 

moue: Wit knntjic. 
(c) Lengte van rok: Op die 

knieskyf. Klcingoed ietwat 
kortcr. 

(d) Rok kom agtcr oop: vas
gcmaak met hakkics en 
ogles. Voor met twee 
koordjics. 

2. Voorskoot: 
(a) Volgens afbcclding D. 
(b) Matcriaal: Wit Iinne. 

Daar gewaar ek dat Wolfaard 
nog lecf. Ek vra ecn van die 
burgers om tc help, maar ons 
was nog nic by Wolfaard nic of 
hy kry die doodskoot. Hoc ck 
gcvoel het, kan julie miskicn 
vcrstaan - dat ek tot nog toe 
so gelukkig daarvan afgckom 
hct! Eensklaps skiet die woor
dc van kaptein Pretorius my 
weer tc binne: .,Seun, as dit nie 
jou tyd Is nie, sal 'n Engclsc 
koccl jou nie raak nie." 

alles uitgeput was. Intussen het 
ons cgtcr nle geweet dat dit met 
die vyand ook maar ongcvcer 
diesclfdc gcval was nie. Na 
lang gesock kom ek af op die 
nog opgesaalde perd van Jack 
Hindon. Ek spring op sy rug 
en kry ook die perd van De 
Roos. My veronderstelling was 
dus dat my maats ook maar In 
die nabyheld moes wces, en na
dat ek 'n paar keer gerocp het, 
kry ck antwoord en was bale 
bly om hulle albei weer in Jcwc 
en gcsondhcid te slen. Hulle 
hct die dag van Elandslaagte 
gckom, net betyds om aan die 
gcvcg dee! te neem. Daar die 
dag al begin te breck, ry ons 
tesamc weer na die gevcgslinie 
en was verwonder om alles daar 
go stll te vind. Daar was ook 
al meer van ons burgers, maar 
Jie vyand het die nag gcvlug, 
en hul dooies agtergclaat. Wat 
n ellcndige toneel: In die skan

se Je 1,200 tot 1,300 Jykc - dit 
was terselfdcrtyd put graf, want 
die slote is slegs toegcgooi. ' n 
Paar Engelse dokters was bcsig 
om die wapen-nommers op te 
nccm. Een van die jong bur
gers wou die gewecr wat 'n 
doole soldaat nog In sy hand 
hou, met die stywc vingcr om 
die sneller, afncem. Met die 
wcgtrek gaan die skoot egter 
af en tref horn in sy bors. 'n 
Doole soldaat skiet dus nog een 
van ons burgers, daar die. ge
weer nog gelaai was. 

BOEREJEUG
·uNJFORM ----loordj 1e 

Die helc dag het die gevcg en 
kanonnegcbulder aangchou. 
Teen die aand vermlndcr die 
vuur, en daar ek al van die og
gcnd vrocg in die gcvcg was, 
sondcr kos en nagenocg ultgc
put, besluit ek om at te gaan 
en lets tc etc te sock. Ook was 
ck onrustig oor my pcrd wat ek 
die m6rc onder die berg Jaat 

' staan het. Ek kon hom nerens 
kry nie, en doodmocg kom ck 
toe eindclik by ons lacr aan. Dit 
was taamlik stil onder die bur
gers: die ecn het 'n brocr vcr
loor, die andcr 'n vader of 'n 
seun of 'n vriend, en ook ek het. 
dieselfde ondcrvlnd. 

Nadat ek lets gcnuttig bet, 
raak ek doodmoeg aan slaap. 
Ongcveer een-uur die nag word 
ek wakkcr, bale onrustig oor my 
perd, want as die vyand die 
nag nog op die kop sou bly en 
weer begin aanval, sou ons dit 
nie kon maak nic, daar byna 

T ransvaalse 
Boerejeug 

Geesd r iftig 
Vir Monu
ment-Laer 

Vanuit aile dele v·an Trarunaal 
ontvang ons nou berig dat diE' 
Boerejeug daar hard aan die 
werk is vir die laertrek wat teen 
die einde van die jaar tydens 
d ie Voortrekkermonument-ont
hulling gehou sal word. 

Die Boerejeug is van voor
nE'me om bulle eerste Uniale 
lurtrek dan te bou. 

DiE' Redaksie ~·an Die Boere
jt"ug !ial bh wees om meer be
rigte van v·oorbereidingswerk 
vir genoemde luertrek te ont
vang. 

In die vertc sicn ons die mag
tige Engelsc leer op die vlug, 
mafl.r om hullc verder gcheel te 
verslall.n dcur agtervolging was 
buite die kwessle, want die bur
gers was gcdaan daar ons al 
nagenoeg agt dae gedurig in gc
vegtc gcwikkel was. Terwyl ons 
in die bcnardc geveg gewikkcl 
was, hct gencraal S. Burger met 
sy kanonnc egter gevlug sonder 
om gcncraal Botha daarvan in 
kennis tc stet. 

Die hele slag van Spioenkop 
was slegs met vrywilligcrs uit
gevoer behalwc pollsie en artll
leric. Die wat die kop reg van 
voor, waar die geveg die swaar
ste was, gestorrn bet, was maar 
omtrcnt 300. Hoeveel daar op 
ander plckke was, weet ek nie, 
want op meer plekke is daar 
gevcg. 

Teen die middag is ek aangcsc 
om saam met nog 'n paar van 
Edwards-korps, asook my maat 
De Roos, die gevangenes (waar
ondcr ook kaptein Carleton, 'n 
brocr va.n kolonel Carleton wat 
by Ladysmith gevang Is) na 
Pretoria tc vervoer, en teen vier
uur vertrck ons reeds - die 
Engelse almal op waens en ons 
tc perd. Die volgcndc m6re om
streeks elf-uur kom ons te 
Elandslaagte. Daar Is die sol
date alma! in goedercwacns ge
sit en die deure gesluit. 

In Newcastle sou ons oornag, 
daar die trcin nie in die nag 
mag loop nie. Op Standcrton 
sit ek by kaptcin Carleton in 
'n eersteklas rytuig toe ck 'n 
geraas op die staslc hoor. Ek 
gaan uit en sicn 'n klomp 
vrouens en tussen hulle 'n man 
wat vloek en skel op die . arme 
prisoniers . Ek was bale veront
waardig, kom nadcr, en net toe 
hy weer die armc goed sleg
maak, gee ek hom 'n harde hou 
op sy kop en se hom dat as hy 
op Engelsc wll vloek hy na 

Slcutclsteenteken. 

Drag van die Boereseu ns-afdel i ng 
Boerekleingoed, Boereseun, Onderoffister 

1. Broek: Groen-kakic !tort-
broek, met brce <2 duim) 
bruin lyfband. 

2. Hemp: Grocn-kakic hemp; 
twee sakkc met klappe; 
opgcroldc moue; sagte 
boordjie; skoucrlissies. 

5. Sko<'nc: Bruin skocnc met 
lang kaldc sokkies. 

6. Kentekens: 
<a> Wapcn aan opslaankant 

van hoed gedra. 

S. Das: Donkergrocn das met 7• 
O.B.-wapcn as dasspcld (vir 
seuns bo 12 jaar). 

(b) Slcutclsteen word op bcidc 
kante van die hempskra!lg 
gcdra. 

Rangt<'kcn.,: 
Scrsant: Dric wit strcpic.s 

(wit materiaal, elk ! duim 
breed en 1~ duim lank), 
bomekaar. 

Nekdoek: Vir dio Klcin
goed 6 tot 12 jaar: 
Donkcrgrocn k o r t p u n t 
nekdock onder die bemps
kraag gcdra. Punte voor 
aanmekaar geknoop en on
der Jyfband ingesteek. Swart 
hout nekdockringetjie, ongc
veer ~ dulm wyd. 

4. Kopstuk: Breerand Kak'e
grocn hoed met regterkant 
opgcslaan, met 'n volstruis
vccr waarvan 1 duim uit
stcck. 

• Korporaal: Twee wit strcpic.; 
bo-mckaar gedra. 

Rangtckcns word op linker 
mou <bo-arm) van hemp gcdra. 

Die vollcdige uniform vir die 
scuns-afdcling (uitgcsondcrd die 
nckdocl< vir die kleingoed 1 is 
tl.'cn !4 12s. 6d. by Bocrc-jcug
hoofkwarticr, Posbus 10:59, Pre
toria, vcrkrygbaar. M<'ld nss t'
blicf di!' mate. <Konlant mt:t 
bl.'stcllin~. l 

Drag van die Boeredogters-afdeling 
Boeredogters en 

1. Rok: Volgens afbeelding A. 
<a> 1\lateriaul: (1) Donkcr-

blou Duitse-sis met klein 
ontwerpie in wit. (2} 

Boerekleingoed 
Donkerblou 
rok. 

vo!'ring vir 

<bl Versiering om hal" en 
<Vcrvolg in volgcndc kolom) 

R 0 ~ r 
Sleutelateeateken 

D 

<cl Lcngtc 2 duim bokant 
lcngte van rok. 

3. )lantcl: 
<a> Volgens afbcclding C. 
<bl Materiaal: Enigc donker

blou matcriaal wat maklik 
drapecr. Voering donker
blou. 

(c) Lengtc: Tot by hcupe. 
(d) Word voor vasgcmaak 

met hakkics en ogles. 
t . Kappie: 

<a> Volgcns afbceldlng B. 
<b> Materiaal: Wit Iinne. 

5. Skoene: 
Plathak swart tocrygskoene. 

6. Kouse: 
Wit sokkie11 sondcr strepc. 

7. Kcntl'kcn.,: 
(a) Wapcn as borsspeld. 
(b) Sleutclstccntekcn op voor

skootsak. 
8. Rangtekens: 

Sersantc: Dri<' wit strepies 
<wit mnterinal, elk '. duim 
brc<'d en U duim lank) bo
mekaar. 

Korporale: Twte wit strepies. 

<Vcrvolg op bls. 6 kol. :5) 

I I 
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Twee Gebeurtenisse 
'n Les Vir Ons Leiers 

Afhanklikheid Van 
Engelse Stemme 

Gevaarlik 
SUIDWES Dit ly geen twyfel dat 

die Herenigde Nasionale 
Party se konsiliasie
beleid teenoor die En
gelssprekendes 'n kwaai 
terugslag gekry het ty
dens die volksraaddehat
te oor die Burgerskaps
wet nie. 

vinsie en Natal uit die Unie 
moet tree en saam met die Rho
desies 'n nuwe Britse Federasie 
moet stig! 

Dit lyk beslis nie asof die 
H.N.P. in die nabye toekoms 
baie suksesvol gaan vry na die 
Engelse nie. 

Maar in Suidwes bet daar 'n 
ander gebeurtenis plaasgevind 
wat vir dr. 1\la lan waarskynlik 
herinner bet aan 'n a nder 
spreekwoord: bloed is dikker as 
water. In Suidwes bet naamlik 
volkome eenheid tot stand ge
kom tussen die nasionaalgesin
des op die basis van geen dis
kriminasie teen medc-Afrikaners 
nie. I n hierdie nuwe provinsie 
van die Unie bet die Nasionale 
Party en die Afrikanerparty me
kaar gevind as gevolg van die 
belofte van die N.P. om nie 
te diskrimineer teen Afrika
ners wat lede is van die Osse
wabrandwag nie. 

Die Caledonse kommando en offisiere uit die generaal
skap bet verlede week Woensdagaand in die Stadsaal op 
Greyton vergader onder voorsitterskap van hoofkomdt. J. 
A. Viljoen om te luister na Waggeneraal Max Smuts en na 
die voorligtingsoffisier , gent. W. R. Laubscher. Heelwat 
lede van die publiek was ook aanwesig. 

As mens moet oordeel volgcns 
die Vcrenigde Party se pers en 
volgens die talryke protesver
gaderings dan moet aangeneem 
word dat die V.P. en sy waar
nemende Ieier, mnr. J. G. N. 
Strauss, daarin geslaag het om 
die Engelssprekende blok te 
konsolideer agter die V.P. en 
die party sc verset teen die Bur
gerskapswct. 

Sedert dr. D. F. Malan die 
bewind aanvaar het, het sy vry
cry na Engelse stcmme die V.P. 
sc vernaamste nagmerrie ge
word. En toe dr. Malan ver
lede maand vanuit · Londen 
t('ruggekom bet as die ,redder 
van die Britse Statebond" en toe 
l.y boonop die ideaal van 'n 
nasionale republiek verruil het 
vir die ideaal van 'n Empire-' 
xepubliek bet dit duidclik ge
word dat die V.P. op ecn of 
ander skouspelagtige wyse 
Britse sentiment teen dr. Malan 
en sy party sal moet opsweep 
as hullc wil verhoed dat Engels
sprekcndes op groot skaal die 
Verenigde Party verruil vir die 
Herenigde Party. 

In die Burgerskapswet bet die 
Verenigde Party sy guide gc
leentbeid gesien. En waar
nemende Icier J. G. N. Strauss 
bet dit aangcgryp om 'n lands
wye agitasie aan te !!took. In 
die parlement bet die V.P. 'n 
volgehoue, taaie en, uit bulle 
standpunt gesien, suksesvolle 
versetstryd gevoer. Buitckant 
die parlement. bet die Engclse 
blaaie en die protesvergaderings 
die Engelse se sentiment tot 
hoogtepunte van jingo'isme op
gevoer. Soveel paniek is ont
keten dat sommige Engelse 
reeds begin pleit dat Kaappro-

ONDANKB AAR 

Ek neem aan dat dr. Malan 
bitter teleurgesteld is met bier
die nuwe Yerloop van sake. En 
hy het sekcrlik rede om teleur
gesteld te wees. Dr. Malan kan 
met reg die Engelse beskuldig 
van onerkentelikheid en van on-

i DEUR 'N POLITIEKE i. MEDEWERKER 

...................... 
tegemoetkomendheid. Nadat dr. 
Mafan die Afrikaner se republi
keinse ideaal van afskeiding van 
die Britse Ryk of Statebond in 
Londen prysgegee het en nuut 
ontpop bet as die plcitbesorger 
van die handhawing van die 
Britse konneksie - selfs a! 
word Suid-Afrika erens in die 
verre toekoms ook 'n republiek, 
net hy (dr. Malan) tog sekerlik 
die reg gehad om te verwag dat 
die Engelse erkcntelik sal wees 
en dat hulle hom tegemoet sal 
kom oor 'n saak soos die Suid
Afrikaanse burgerskap. Dit be
hoort tog duidelik te wees dat 
dr. Malan die sentiment van sy 
eie mense nic hceltemal kan ig
noreer nie. 

Maar die Engelse bet verkics 
om dr. Malan verbitterd te beveg 
- en dit pas 'n maand nadat 
hulle en hulle pers in Landen 
en in Suid-Afrika hom nic hoog 
genoeg kon roem omdat hy ,die 
lig gesien het" ten opsigte van 
die Britse Empire of Statebond 
nie. Tydens die vroee ure van 
die nagsitting toe die Burger
skapswet in die Volksraad be
spreek is, bet dr. Malan waar
skynlik gedink aan die waarbeid 
van die spreekwoord dat stank 
vir dank die wereld se loon is: 

Ek verwelkom van ganser 
harte die houding van die Hoof
bestuur en die Nasionale Party 
van Suidwes en ek wil dit as 
navolgenswaardig aanbeveel by 
die H.N.P . vail die Unie. 

Die Afr ika ner vind mekaa r in 
Suidwes en die Engelse ondank
baarheid in d ie Unie beklem 
toon opnuut ' n diepgestelde 
waarheid in ons politick. 

VE RKEERDE BELEID 

Afrika ners mag nie onder me
kaar t wis nie en een groep mag 
beslis nie fundementele begin
sels verloen om E ngelse s teun 
te werf teen die ande r groep 
nie. Dit is die weg van dwaas
heid en die weg van ondergang. 

Afrikaners moet saamstaan, 
mekaar dra en verdra, en as 'n 
geslote eenheid, met behoud van 
ons fundcmentele beginsels, 
aanbied om met ons Engels
sprekende medeburgers saam te 
werk. Dit sal die Engelse ver
staan en waardeer. Die E ngelse 
sal nooit 'n Afrikanerleier ver
staan of waardeer wat sy mcde
Afrikaners beveg en sy volk se 
fundementele beginsels verloen 
nie. 

Sodanige Afrikanerleier sal 
nooit erkentclikheid en tege
moetkomendheid van die Engel
se kry nie. 

, Dit is gevaarlik vir 'n 
nasionale regering om aan be
wind te kom met Engelse 
stemme," het genl. Smuts ver
klaar . Want sodanige rege
ring kan net aan bewind bly 
met E ngelse stemme, en om 
aan bewind te bly moet die 
regering na die pype van die 
klompie Engelse kiesers dans. 
Die gevaar is dat sodanige 
regering Afrikanersentiment 
sal veronagsaam ten einde 
die Engelse sentiment te be
vredig en hulle stemme te 
behou. 

Genl. Smuts bet gepraat na 

NUWE BRITTE 
SAL D£URSLAG 

GEE 
Ondanks die feit dat Britse 

onderdane slegs 'n minderheid 
van die immigrante uitmaak 
wat Kanada ontvang, het die 
Britse pers daarmee gespog dat 
die deurslag van die verkiesing 
hierdie week in Kanada deur die 
100,000 Britse immigrante gegee 
sal word. Hoewel Kanada bur
gerskap eers na vyf jaar toe
staan, het Britse immigrante die 
reg om na 'n jaar sc verblyf 
wei in verkiesings tc stem. In 
hierdie gcval sal 100,000 sulke 
rou immigrante 'n uitspraak kan 
gee oor Kanada se toekoms, en 
volgens die Cape Times sou hul 
uitspraak die deurslag gee in 
'n verkiesing wat as baie gelyk
op voorspel is. 

UIT DIE WE.E.K SE NUUS 1\lediese studen te en hospitaal
personeel bet die afgelope week 
vir die eerste keer die voorreg 
gebad om 'n operasie deur mid
del van k leurtelevisie dop te 
bou. Die operasie is in die Penn
sylvania-hospitaal, V.S.A., uit
gevoer. 

Op watter grand 'n Brit so
vee! !linker is dat by binne een 
jaar 'n oordeelvermoe en vader
landsliefde kan openbaar wat in 
die geval van ander nasionali
teite nie voor minstens vyf jaar 
vcrwag word nie, moet nog ver
duidelik word - beha lwe na
tuurlik as van hom ver wag word 
(lat by in belang van Brittanje 
moet oordeel en dat sy vader
landsliefde betrekking op Brit
tanje moet he. En dit is natuur
Iik presies wat agter die agi
tasie in ons land teen clie nuwe 
wetgewing sit . 

Die Minister van Finansies, 
mnr. N. C. Havenga, vertrek 
binnekort na Londen vir 
belangrike samesprekings, 
die doel waarvan nog nie 
bekend gemaak is nie, maar 
wat waarskynlik in verband 
m e t handelsbetrekkinge 
staan. Dit if!> ook moontlik 
dat mnr. Havenga later in die 
jaar na Washingt<ln gaan vir 
samesprekings oor die prys 
van goud. 

* 
Die .Burger het aangekondig 

dat clr. D. F. 1\lalan, Ieier van 
die H.N.P ., bedank bet as direk
teur van die Nasionale Pers om
dat sy werksaamhede te vee! 
is. In sy plek is gekies mnr. J. 
de Ia R. du Toit, 'n bekende 
sakeman. 

* 

Die proviusiale tussenverkie
sing in Bloemfontein-Sentraal 
sal op 24 Augustus plaasvind. 
Die setel bet vakant geraak deur 
die dood van die enigste V.P.
L.P.R. in die Vrystaat. 

KOMMUNISTE LAAT POT KOO-K 
IN NOORDELIKE AFRIKA 

Na aanleiding van gerugte dat die naturelle van plan is om ' n aanval 
op die blankes te maak ter verk_ryging van ,selfr egering," h et die r egering 
van Kenia die afgelope week milite re voorhereidings begin tref ten einde 
nie onverhoeds gevang te word as die natur-elle onder aanvocring van Kom
m unistiese agitators hul dreigemente ten uitvoer hring nie. 

Dit is nou al etlik~ maande dat daar oproer en onr us in Midde-Afrik a 
voorkom. 

Nairobi gehou. Naturelle-soldate 
met skilde het ook hieraan deel
geneem en die bevolking is voor
gelig. 

aanleiding van q,. D. F. Malan 
se optrede in Landen en sy vee
watering van die republikeinse 
ideaal. Hy bet beklemtoon dat 
die O.B. die roeping het om te 
strewe en te veg vir 'n skoon 
republiek buitekant en los van 
die Britse Statebond. 

Genl. Laubscher bet gepraat 
oor die Ossewabrandwag se 
stryd vir sy bestaansreg en vir 
sy ideale. Hy het gese dat die 
O.B. sal voortgaan om te veg 
totdat hy onvoorwaardelik aan
vaar word as 'n orji'anisasie 
met 'n wettige en nuttige bood
skap vir die Afrikanervolk, en 
totdat die eenheid, die vrybeid 
en die bestaansveiligheid van 
die Afrikanervolk en van elke 
Afrikaner gewaarborg is. 

Na afloop van die openbare 
verrigtinge bet die offisiere ver
gader om reelings te bespreek 
vir die kommando's se 8 Augus
tus-funksies. Die Caledon 
gcneraalsk~p hoop om sy pres
tasies van die verlede te ewen
aar. 

Onder Ieiding van die 'Boere
jeugveldkornette, mev. Fouch~, 
is allerhande lekkernye na die 
vergadering verkoop ter sty
wing van die Boerejeugfonds 
om seuns en dogters in staat te 
stel om die onthulling van die 
Voortrekkermonument op Pre
toria tc kan bywoon. 

-(INGESTUUR.) 

TE PAARL 

Verlede Dinsdagaand het genl. 
W. R. Laubscher offisiere en 
brandwagte van die Paarlse 
ge!U!raalskap ontmoet in die 
C.J.V.-saal. Genl. C. Pretorius 
was in die stoel. Genl. Laub
scher hct gese dat die aanvaar
ding van die fundamentele be
ginsels van die Ossewabrand
wag noodsaaklik is vir die self
verwesenliking van die Afrika
nervolk. 

Die kommando van Welling
ton en Franschhoek gaan elk
een 'n afsonderlike O.B.-dag- · 
funksie hou en die voorneme is 
dat die Paarlse funksie geduren
de September gehou sal word. 

-(MEEGEDEEL.) 

Huurbeheer 
Opgehef 

Huise wat teen meer as £12 
verhuur word, sal voortaan vry
gestel wees van huurbeheer, val
gens 'n amptelike aankondiging. 
Dit word gcdoen omdat die 
toestand wat akkommodasie 
betref verbeter bet, bet die 
Sekretaris van Volkswelsyn ver
k laar. 'n Tyd gelede is aile 
huise bokant £16 van huurbchecr 
onthef. 

Volk Opgesweep 
(vervolg van bladsy 1, kolom 5) 

te net 'n sekere tydsduur moet 
he. Dit is 'n bewys daarvan 
dat d ie ople van beperkings 
reecls in die raad in gegewe 
omstandigbede 'n vaste instel
Jing geword het. Dit is dus 
niks nuuts n ie.'' 

Die Unie se nuwe ambassa
deur in Washington sal ronr. G. 
P. Jooste wees. Hy volg mnr. 
H. T. Andrews op wat onlangs 
na Parys verplaas is. 

* 
Senator A. M. Conroy het om 

gesondheidsredes bedank as 
voorsitter van die Verenigde 
Party in Kaapland. In sy plek 
sal waarneem mnr. J. W. 
Mushet. Sen. Conroy was 
Minister van Lande in die 
vorige regoring. 

Die polisie in Kenia het inlig
ting ontvang dat daar 'n kom
plot teen die regering gesmee 
word, en skynbaar onskuldige 
opdragtc, deur middel van 'n 
kode, het in 'n naturelleblad in 
Nairobi verskyn. 

Ten einde gcsag in te bocsem 
het die militere owerheid 
grootskaalsc ,oefeninge' met lug
eeneenhede bo die naturelle
reserwes uitgevoer. Onder meer 
het agt swaar bomwerpers en 
ander ligte vliegtuie aan die 
vertonings deelgeneem. Pant
sermotors en ander vegeenhede 
het optogte deur die strate van 

Dit ·is sedert Rusland 'n kon
sulaat in Abessinic gcopen het, 
dat die onrus onder die naturelle 
ontstaan bet. Dit hct sedert
dien ook bekend gcword dat 
Abessinie die boofwartier · van 
die Kommunistiese propaganda 
in Noordelike Afrika is. 'n Paar 
weke gelede het wapengeweld 
ook in Abessinie voorgekom en 
sowat 300 persone bet die !ewe 
gelaat. 

Tsjeggiese regering in opdrag 
va n Moskou besig is om neger
studen te met groot beurse uit 
Afrika na die un iversiteite te 
lok waar bulle opgelei sal word 
in d ie Rooi leer van Stalin. Bier
d ie studente sal dan as bulle 
terugkeer d ie kcrnpunte \'an die 
Kommunistiese agitasie wees 
wat die gedagtes moet voortdra. 

Ten spyte van wat elders ge
beur en van die kennis wat ons 
dr-.t, sit Suid-Afrika nog steeds 
met 'n lywige Russiese k onsu
laat wat weer beskou wor d as 
d ie middelpunt van kommunis
tiese agitasie in d ie Suide. 

lnderdaad! As die parlemen
tere stelsel, wat dr. Malan voor
heen ,'n karikatuur van d ie 
demokrasie" genoem bet, n ie 
gekke van mense maak nie, 
maak by ten minste van bulle 
goeie toneelspelers! 

Dit blyk ook nou dat die 

I' ,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eeelesfa-Drukkery Beperk, Stellen
bosch, vfr dfe elenaars en uitgewere: 
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote 
Kerkgebou 703, Poabus 1411, 
Kerkplefn, Kaapstad. 




