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Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. O.B. Se Houding lnsake 
Samesmelting 

Prof. D. J, van Rooy, gaan wees, bly te hesien. , front weer vind mits dit 
voorsitter van di~ Groot· Of al die voorwaardes · hulle verder gaan hring 
raaod skryf: Volgens ver· ook hekend gemaak gaan in die rigting ·van die ge· 
wagting sal die same· word, is ook nog die mP-enskai)like i d e a a I. 
smelting van H.N.P. en kwessie. Hoe dit sy, die Eeubeid is soms nogal 
A.P. eersdaags plaasvind. O.B. kan hom aileen ver- maklik te hereik as per
ln hoeverre dit 'n voor- heug as Afrikaners me- soonlike helange gewaar-

-. __ _ • Sd. Nr. 35 1 waardelike eenwording kaar op die politieke borg word al moet dit PrYJ Nr. 35 

PARTYSTELSEL KAN GEEN 
EENHEID · BRING • 

en louter onsin om van volks
eenheid te praat solank die 
landsbestuur die beloning is vir 
die wennende party. Die politi
c! weet dit, maar bedrieg die 

. volk met hul praatjies van een-

Watter eenheid soek ons nasionaalgesindes inderdaad? Die oproep heEid! d' d' HNP 

h 'd d' Af 'k d • d d' l' · k . S 'd enwor mg van 1e . . . en tot een e1 van 1e r1 aner 0111 IS so ou soos Ie partypo Ille Ill Ul • A.P. sal geen volkseenheid voort-
Afrika. Ten noorde van die Oranjerivier tydens die hestaan van die af· bring nie. Dit is onsin om dit 
sonderlike republieke was daardie oproep bedoel vir staatkundige eenheid te beweer. Dit is bedrog. Die 

• • 1 D' d · ' enlgste voordeel daarvan kan 
eenhe1d van hestuur, een repubbek en een vag. 1e proses van aard1e een· wees die gesamentlike party-
wording het hetreklik maklik en vinnig gewerk totdat die Britse invloed krag uit die partyoogpunt ge
hom laat geld en Transvaal en Vrystaat beduie was dat hul staatkundige een· sien, ~at aangewend_ kan word 

' · • h 'd d' lk h , om d1e partystryd bmne volks-
wovding n1e gewens was n1e. Maar een e1 wat 1e vo etref, was so n geledere sterker op die V.Party 
voldonge feit dat toe Engeland se oorlog teen Transvaal 'n aanvang neem toe te spits. Want ek erken vol
die Vrystaat alles saam met Transvaal ingewerp het en die Kaaplanders in ~ondig da~ een ?art:v slegter ~s 

· · · 1 d' k d1e ander 1s en m d1e geval diC 
sover d1t VIr hul moonthk was hul e ook aan 1e ant van Transvaal ge· v.P. eerste doodgeslaan behoort 
skaar het. te word. Maar volkseenheid 

bring dit gans nog nie. 
Maar ook in Kaapland voor 

die eerste partypolitieke skeu
rlng in Afrikanergeledere was 
daar die wekroep: ,.Verenigd 
Suid-Afrika onder eie vlag." Dit 
was die Afrlkanerbond se wek
roep waarmee bedoel was staat
kundige eenheid in 'n grotere 
S.A. Republiek. Volkseenheid 
was daar. Maar dit was juis 
hierdie wekroep wat terwille van 
party-eenheid laat vaar is. Die 
Afrikanerbond, soos sy naam 
aandui, hoewel nie as slegs 'n 
enge party bedoel, maar 'n in
sluitende volksorganisasie, het 
die eerste partytwis ondervind 
toe hy die parlementere party
terrein gaan betree het. En hy 
was noodgedwonge om die aard 
en karakter van 'n Britse parle
mentere party aan te neem. En 
volkseenbeid l{On nie Ianger ge
bandhaaf word nie toe party
eenheid swaarste begin weeg 
bet. Die Afrikanerbond is ge
skeur en met hom die Afrika
nerdom, wat Kaapland betref. 
Afrikaners in die noordelike re· 
publieke het bang geword vir 
die Kaaplandse Afrikaners. En 
sedertdien skeur elke party 
steeds en bly die volk verdeeld. 

EENHEID ONMOONTLIK OP 

iBRITSE GRONDSLAG 

Die politieke geskiedenis is, 
wat die Afrikaner betref, een 
van voortdurende tragedie. Die 
volk bet tot vandag nog nie die 
les geleer dat met die georgani
seerde partywese soos gevestig 
in die soort grondwet wat ons 
bet, geen Afrikanereenheid te 
vind is en nooit moontlik sal 
wees nie. 

PARTY NOG NIE DIE VOLK I ~ar~-eenbeid ?ie. Dit is 'n 
Maar watter soort eenheid lllus1e op sy mmste. 

word dan gesoek? AI sluit die H.N.P. en A.P. en 
'n Eenparty-bewlnd bring geen b~ hull; ook die V.P. aan, sal 

volkseenheid nie. Voorbeelde d1t net n groter party word wat 
binne baie korte tyd weer 'n 
ander party uit die volk gaan 

Deur 
). A. Smith 

va'n mislukking is daar soos die 
eenparty-bewind onder Mussoli
ni en die onder Hitler. Ek 
noem dit as twee uitstaande ge
valle waar seer seker nie in die 
eerste plaas aan party-bdang 
bo volksbelange gedink was nie. 
Dit was sekerlik eerlike pogings 
om vir die volk die beste te ver
kry deur 'n eenheidstaat waar
mee veronderstel was 'n volks
eenheid. Maar die mislukking 
bet opgesluit gele in die party
grondslag van die poging waar
op bulle probeer uitbou bet tot 
die verlangde volksgrondslag. 
Want 'n party bly uitsluitend. 
Hy verdra geen ander op sy eie 
werf nie, getuig die H.N. Party 
se vyandigheid teenoor die O.B. 
en iie A.P. Het bulle nie A.P.
kandidate geveto nie? 

ILLUSIE 

Daar kan geen party aileen 
bestaan onder die party-rege
ringstelsel nie. Deel van die ge
heel is Dimmer die geheel nie! 
Op die grondslag van deur die 
grondwet erkende partystelsel, 
nl. 'n regerende en opponerende 
party, kan vanselfsprekend geen 
sprake ooit van volkseenheid 
wees. Dit is juis daarom dat 
ons verdeeld is. Daar is nie so 
'n ding soos volkseenheid deur 

voortbring, Solank as daar se
tels is om te bestry met die be
toning dat wie die meeste ver
ower die bewind gaan voer en 
die wat tweede meeste kry 'n 
toelaag ontvang m et pensioen en 

die reg en plig om teen die re
gering te veg, reg of verkeerd, 
sal daar geen volkseenheid met 
die maatstaf van partye gemeet, 
ooit wees nie. 

ANDER GRONDSLAG NODIG 

Die eenheid, volkseenheid, sal 
aileen moontlik word wanneer 
die landsbestuur nie meer op 
partye gebaseer is nie. 

Dit is ydele en bedrieglike bog 

E.LKE. PARTY HE.T KLONTJIE. 
VIR RE.PUBLIKE.INE. 

Na aanleiding van 'n besluit van die Pietermaritzburgse 
tak van die Verenigde Party om nie die republikeinse klou
sule in die konstitusie van die party te 'Skrap nie, skryf 
Die Burger van 30 Julie as volg: 

WATDAN? 

Maar kan die eenwording van 
die H.N.P. en die A.P. darem 
nie volkseenheid nader bring 
nie? Ja, dit kan, aileen indien 
da.ardie gesamentlike krag waar
agtiglik aangewend gaan word 
om die vereiste staatshervor
ming, die omskepping van <lie 
buidige parlementere partystaat 
in die partylose volkstaat te 
bewerkstelJig - d.i. om 'n repu
bliek, gegrond op die ou Afrika
ner-republikeinse grondwetlike 
stelsel, aangepas by die omstan
dighede van vandag, te stig. 

Dit is vir die bevryding van 
ons volk van die Britse parle
mentere stelsel, die enigste 
oorsaak van bestendigde volks
tweedrag en twis, dat die Os
sewabrandwag verkies dat 
noue samewerking tussen a! 
die nasionaalgesinde organisa
sies en groepe - en ek noem 
hulle: die H.N.P. die A.P. die 
O.B. en N.O. - plaasvind. 

AANSLUIT 

Maar of ek nou by 'n party 
om hierdie rede moet aansluit? 
Nee, nie noodwendig nie. As lid 
van die O.B. wat so 'n groot le
wensbelangrike terrein het, kan 
ek meer doen as my die ge-

(vervolg op bladsy 6 kolom 4) 

(vervolg van kolom 5) 

drasties behandel nie, ook al 
omdat ons by ervaring weet dat 
dit op die duur tog nie die kort
ste en doeltreffendste beke
ringsweg is nie. 

GEEN VAAGHEID 

desnoods geskied met 
wedersydse 11rysgewing 
van essensiele heleids
pun!e en gevolglike aan· 
vaarding van 'n afgewa
terde lll'ogram wat eint· 
lik niemand tevrede stel 
nie. In so 'n eenheid 
sou reeds die kiem van 
nuwe onenigheid opge
sluit le. Mag dit bier nie 
die geval wees nie. 

Die O.B.-lede, vera! hulle wat 
vandag waarskynlik die meer
derheid van die A.P. uitmaak, 
het vanselfsprekend nogal be
lang by die vraag of een van 
die voorwaardes van eenwording 
gaan wees dat hulle met behoud 
van hul O.B.-identiteit tot die 
nuwe gesamentlike party toege
laat gaan word. Dit is in die 
lig van die verlede 'n baie rcde
like verwagting, Meer as een
keer het hulle trouens die ver
sekering ontvang dat dit een 
van die vernaamste voorwaardes 
van eenwording gaan wees. 

Of O.B.-lede tot die nuwe par
ty toegelaat gaan word, al dan 
nie, is ons nie onverskillig nie. 
Nogtans is dit natuurlik nie die 
belangrikste vraag nie. O.B. 
sal doodtevrede wees om 
uitgelaat te word mits die Repu
bliek binnegelaat word. Trou
ens, as die republiek nie 'n ere
plek in die program en die er
kende strewe van die te stigte 
party gaan kry nie, sal O.B.
lede nie te gretig wees om aan 
te sluit nie. Word dit egter die 
vername beleidspunt, dan sal dit 
moeilik gaan om hulle daaruit 
te hou. Want O.B.-Jid en 
hartstogtelike republikein is si
nonieme. 

LOS VAN BRITSE RVK 

Ons wil egter goed verstaan 
wees. 'n Republikeinse strewe 
wat die republiek aan die Brit
se Ryk gekoppel Iaat, kan by 
ons geen geesdrif wek nie. Ook 
nie 'n republiek wat die huidige 
Britse parlementere stelsel met 
huid en haar gaan oorneem nie. 
Die bewys is in die verlede ge
Iewer dat die Afrikaner vir 'n 
eie kerngesonde regerlngstelsel 
kan sorg. Waarom dan bly by 
die ingevoerde gedoente wat ons 
so min pas as Saul se wapenrus
ting vir Dawid? 

Wat van ons Engelssprekende 
medeburgers, is die beswaar wat 
die republil<ein telkens weer 
teen die hoof gewerp word. Het 
die Britse stelsel dan nie lank 

As eenheid aileen eenheid kan 
wees, soos partymanne voorgee, 
in een politieke party wat re
geer, dan moet hierdie selfde 
grondwet omgeskep word in een 
van 'n eenparty-staat, 'n party
diktatuu.r. Dan moet bv. dr. 
Malan so min of meer 'n Musso
lini word en sy party iets soos 
die Fascistiese Party, al is dit 
sonder sy sosialistiese eienskap! 
Hoe Jmn daar net een party in 
'n land wees as die party by die 
verkiesings moet wen om 'n re
gering te vorm? En hoe sal 
daar net een party wees as 
iemand gehuur word teen £2,800 
per jaar om Ieier van die oppo
sisie te wees? Waar kom die 
s.g. volkseenheid in as 'n Ma
lan £5,000 per jaar kry om te 
regeer en 'n Strauss £2,800 om 
teen Malan te veg? Kyk tog 
hoe sot is die praatjie van volks
eenheid onder hierdie stelsel! 

'n Mens moet regtig tot die 
g~volgtrekking kom dat die re
publikeinse kwessie nie so 'n 
groot geskilpunt ~n die Suid
Afrikaanse polit'iek is as wat dit 
soms IYk nie. As selfs die Ver
enigde Party-'tak van Pieter
maritLbu~g- ten gunste van die 
behoud van die sogenaamde re-

publikeinse artikel in die party 
se program van beginsels is, 
dan kan die anti-republikeinse 
kreet nie so erg ernst'ig wees 
nie. Imme,rs, as die Verenigde 
Party bereid is om republikanis
me id sy eie geledere te aan
vaar, dan kan by dit nouliks met 
volle oortuiging na. buite beveg. 

Ons wil en sal hulle oortuig 
dat ons republikeinse ideaal en 
strewe vir hulle sowel as vir ons 
die regte ding is. Maar dan 
moet dit nie net 'n vae ideaal 
vir die onberekenbare toekoms 
bly nie, dit moet heel ons poli
tieke aksie beinvloed en bepaal. 
Laat ons op hierdie punt tog 
eerlik wees, met onsself in die 
eerste plek en ook met hulle 
wat nog nie op alle punte soos 
ons dink en voel nie. Dit is 
tog by vriend en vyand bekend genoeg sy ,innings" gehad nie? 
dat die Afrikaner diep in sy En sy fu~iliteit vir hierdie land 
hart republikein is en bly, waar- h?wys me? Buitendicn word 
om hierdie feit dan )anger ver- h1er geen plotselinge omwente
doesel? Souder hierdie sentrale ling bepleit nie, soiets het in 
rigsnoer vir ons politieke denke teengestelde rigting in 1902 
bly ons behandeling van bran- plaasgevind. Ons wil die Engels
dende lands- en volksvraagstuk- sprekende Afrikaner nie so 
ke halfhartig en onoortuigend. l (vervolg in kolom 4) 
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V.P. WIL SY STERT NIE 
OOK AFKAP 

l'V~n"'DI;--o~ Of, £:i.~.~~~!!] r 
~=ie van Crond en lt~~ur,,~r,,~;,::: Ji! ~ ~::~u:.:, ~:;~: ••• on- ' 

,..Voordat die O.B. daar was het ek 'n behoefte gevoel 
aan 'n volksorganisasie buite die politleke party, of liewer as 
'n aanvulling daarvan, wat die Afrikaner kan beskerm teen 
die georganiseerde vyand en sy magte." 

Hicrdie woorde is 'n aantal jare gelede deur dr. Malan 
uitgespreek. Dr. Malan het voorts beklemtoon dat die O.B. 
en die H.N.P. .,albci onmisbaar vir die Afrikaner in sy 
stryd" is. Maar nie lank daarna nie het die partypolitieke 
leiers agterdogtig begin raak oor hul eie posisie omdat , die 
volk agter die Osscwabrandwag aangeloop het" en dit wou 
voorkom of daar nie meer genoegsame vertroue in die party 
is nic. Dit, altans, word nou openhartig deur redaksionele 
lede van Die Burger in die openbaar erken. Die gevolg van 
hierdie agterdog was 'n vcrnietigingsaanval op die Ossewa
brandwag onder allerlei valse voorwendsels en valse beskul
digings. Die Ossewabrandwag staan na tien jaar se oorlog 
teen hom nog steeds al is hy tans baie swakker as toe hy die 
hele Afrikanerdom indertyd van geesdrif laat bruis het. 
Maar niemand sal scker ontken dat hierdie broederstryd ook 
die H.N.P. groot afbreuk gedoen het nie. Trouens, H.N.P.
voormanne crken self dat setels verlore gegaan het weens 
die tweespalt. 1\let ander woorde, die Afrfkanervolk as so
danit; staan swakl<er - swakker sowel wat vermoe as ideaal
stelling betref. 

Ek wll vandag 'n bletjie ge- bevolking 70,000,000 meer is as <h:rgrondse stryd in Nederland 
scls oor crosle. Ek wens ek die van Suld-Amcrika. teen die Duitscrs deelgenecm 
kon diegcne van my IOBers wat Hlcrdie paar feite gee mens hct, hct aan my gesc dat daar 
daar vcr in die binncland !ewe 'n indruk walter plig daar rus naderhand onder die dekmantel 
'n sla.ggle by my h~ nadat 'n op ons Iandbou-bevolking om van oorlogsnoodsaak baie lelike 
algemene rel!n geval het. Elkc allcs in hul vcrmoo te docn om dingc plaasgevind hct. Ek dink 
oggcnd wanneer ek tangs die elke vicrkante duim landbou- ons hct iets van dieselfde aard 
see na die stad rels, kan ek sien grond en weiveld tc bewaar vir in ons eie land ondervind wo.ar 
hoe ons vaderland se bodem In die nageslag. daar maar onwcttige dinge ge-
ongelooflike hoeveelhcde na die docn is as oorlogsnoodsaak. 
oseane spoel. Na so •n rccn is G(~estelike J" ert:al Oorlog noool. 'lak soms sulke 

NUWE BEWEGING 

die sec se water vir myle ver En terwyl ek nou van grond- dinge, maar wannecr dit sy na
vaalbruin gekleur. As mens erosie praat, kan ck maar net werkinge in die gewone lewe 
dink hoeveel duisende tonne sowel 'n bietjie stilstaan by later het, is dit cen van die 
grond dlt moct ncem om die gecstescrosie. 'n Potchcfstroom- vlocke van oorlog wat mens erf. 
seewater so akerp te kleur, dan se professor, dr. H. G. Stoker, Die partypolitiek is 'n vorm van 
wonder jy of jou kinders nog hct onlangs 'n artikcl in Die oorlog - gewettigde burger
voedsel sal he om te eet wan- Kcrkblad ge::;kryf oor die agtcr- oorlog. Maar hy het nog die 
neer bulle groot Is. En dan ultgang van ons volk se sc<lcs. nadcel dat dit 'n nimmercindi
sien 'n mens nog wanneer jy Ecn belangrikc rede wat hy gende oorlog is, sodat sy onbe
in die binneland reis hoe sckerc daarvoor genoem bet, is die taamlike praktykc as vanself 
boere hul Iande teen die hoog- Britse partystelsel wat ons volk dee! word van die gcwone !ewe. 
tes op en af ploeg. Baic boere in onecrlikhcid skool. Dit is En dit is die groot vloek van 
het reeds geleer om hul grond baic waar. Het u al opgemerk die partystclsel op sedelike ge
te bewaar teen verspoeling deur hoe maklik 'n ccrwaardige bur- bied - a!gesien daarvan dat 
a1 op die dwarstc van 'n bult ger van die land 'n leuen kan dit 'n land renewcer net soos 
te plocg, al loop die lyne krom. verkondig as dit in belang van cnige oorlog, en vera! 'n bur
Maar daar Is nog diegene wat sy party is en hoe sclfs goele geroorlog dit doen. 
mecn dat dit netjics is om pyl- kerkmense politicke leucns en 

Nou hct daar 'n nuwe .,Ossewabrandwag" ontstaan, 
maar hierdie keer as 'n vennoot van die Engelsgesinde oppo
sbie - die Fakkelkommando. Met die stigting van hierdie 
beweging in Kaapstad vcrlede week het die Ieier, groepkap
tein A. G. Malan, die doelstellings en metodes daarvan uit
eengcsit. Afgesicn van die beginselverskille wat daar uiter
aard met die Ossewabrandwag bestaan, is daar nogal in 
ander opsigte 'n merkwaardigc ooreenkoms - 'n bewys dat 
die opposisiegesinde ,·oJk net so deeglik die behoefte aan 'n 
volksorganisasie soos die O.B. besef as wat dr. ~lalan dit 
10 jaar gelede gedoen het. 

regult vore op en af teen 'n bedrog goedkeur as .,politieke 0 1 · 0 d 
bult tc trek. D1t Is vera! bulle oorleg" of .,diplomasie." 'n Man nge owrge 11 erwys 
grond wat die see hlcr by my in sal miskien sclfs 'n ouderling 
die Kaap so bruin kleur. in sy kcrk wces, maar as sy 

kocrant berig dat sy party 'n 
groot vergadering van 1,000 
mcnse gehad hct waar hy ook 
tccnwoordig was, sal hy dit bc
aam tcenoor ·n tecnstander a! 
weet hy in sy hart dat daar nic 
die hclftc sovccl mcnsc was nie. 
En as sy Icier 'n mosie van 
wantrouc ingcoes hct, sal by 
saam met sY koerant dit goed
praat as 'n mosie van vertroue 
indicn dit maar enigslns moont
lik is. Neem nou maar byvoor
beeld die kwcssie van 'n repu
bliek, Ek het nie so lank ge
lede nic met 'n sendcling gcsels 
oor dr. Malan so bolmakicsie
slanery met die rcpubliek. Hy 
het cerate begin deur te ver
wys na die groot vordcring wat 
ons nou maak - byvoorbeeld 
die nuwe uniforms in die ler.ir, 
ens. Ek het saamgcstem dat 
dit nogal 'n stap In die rcgtc 
rigting is, maar toe ek hom 
daarop v;ys dat dit maar by
komstighcde is wat staan tccn
oor die feit dat ons vcrdcdlging 
as sodanig steeds vaster aan 
Brittanje gekoppel word, het hy 
geantwoord dat dlt maar net 'n 
tydclike maatreel is met die oog 
op die kommunisme. Ek het 
vir hom voorgelccs uit Hansard 
waarin dr. Malan vcrklaar dat 
hy nou in alle omstandighede 
binne die Britsc Statcbond wil 
bly, sodat hierdic vaskoppeling 
dus wei necrgelcgde toekoms
belc1d is. ,.Nee," se hy, ,dit is 
nlc 'n vasto bclcid nie, dis maar 
net dr. Malan se oulikheid om 
die Engelsc eers mak te maak!" 
Dit was 'n sendcling, en ek het 
myself, nadat ck met hom af
gcrcken het, die vraag gestcl: 

Die profc:;sor bet ook nog na 
die ncutralc grondslag in ons 
boer ondcrwys verwys as oor
saak van sedelike agterultgang. 
Ek stem daar ook van harte 
mce saam. Dit verbaas my elke 
dag nog dat 'n volk wat da.ar
mcc spog dat hy van .,Geus en 
Hugenoot" afstam, van ,.vromc 
Voortrekkcrs," en wat 'n ge
slag gelcdc nog vir byna 100 
pcrsent aan 'n kerk behoort 
het, dit ooit geduld bet dat sy 
godsdiens van hom afgevat is 
deur 'n paar onchristelikc Jode 
en Engelsc. Soos al voorhecn in 
ons blad berig is, bet die neu
tralc grondslag van ons univer
siteite sy ontstaan in 'n erfla· 
ting van 'n Britse Jood. Ter
wille van sy skcnking mag daar 
gecn godsdienstigc dogma aan 
die univcrsiteltc gelcer word 
nic. Daarby hct gekom 'n on
verklaarbare houding van ons 
owcrhcid om doelbewus gods
diens - nie Bybclge!>kiedenls 
nie - uit ons skole te weer 
omdat daar dan ook vrysinnige 
burgers se kinders in die staat
skole is. Goeie land! moet die 
99 ehristclike oucrs tevrede wecs 
dat hul gedooptc kinders soos 
ongelowlges moet opgroci in die 
skole net omdat die een onge
lowige ouer nic sy kind as 'n 
geiowige wil laat opvoed nle? 
En dan praat ons nog van 'n 
christelike land wa.arin ons 
woon? Daar Is mos nie solcts 
soos neutrale ondenvys nie! As 
jy nie christelik ls nie is jy nle 
.,neutraal" nle, maar onchriste
lik. 

Die beweging wil nie inmeng in die partypolitiek nie, 
maar beskou homself as 'n buiteparlementere organisasie. 
Hy wil ook 'n volksorganisasie wees, los van enige politieke 
party. Hy tree op in groepie~ van vyf met 'n Icier - die 
korporaalskap van die O.B. Hulle ruim ook 'n spesiale plek 
in vir die vrou. Die hoofdoel van die beweging is om die 
grondwet te beskerm en omdat hy die huidige regering be
skou as 'n verbreker van die grondwet, ~aan by hom daarop 
toespits om die regering .,uit te smyt." (So het ook die 
~·~· voor die ske~g. gehelp om verki~sings vir die oppo
SISle te wen). Maar JUlS omdat hy bang 1s dat die Verenigde 
Party as hy aan bewind kom ,ons miskien verkeerd kan 
behandel," wil die Fakkelkommando hom geensins aan die 
party koppel nie. Hoe moes die Ossewabrandwag na sy 
<,tigting nie ook berhaal en berhaal dat by nle onder 'n party 
sta.an nie, maar bo partye die volk tot aksle willnspireer! 

GOEDERTR.OU 

Ek wil graag hier 'n paar fcite 
aanstip om te toon hoc nood
saaklik dit is dat ons ons grond 
soos juwele moct bewaar. 

Die wereldbevolking vermeer
der teen 'n tempo van 50,000 
slele per dag. Let op, elke og
gend as ons ons koppie koffie 
drink, is daar weer 50,000 mondc 
meer wat gevoed moet word -
van dieseltde grond, want met 
die uitsondering van 'n beperk
te hoeveelheid weiveld en bou
grond in Midde-Afrika, is daar 
geen nuwc wereld waar voedsel 
geproduseer kan word nic. 

Drie Eeue om Ee11 Duim 
Gro11d te Y orm 

Intcendcel, die grond wat ons 
bet gaan verlore namate die 
bevolking van die wercld aan
was. In 1939 bet dr. Hugh 
Bennett, dio Amerikaanse 
grondbewaringsdeskundlgc wat 
'n paar jaar geledc ook ons 
land bcsoek bet, verklaar dat 

Maar die Ossewabrandwag hct sy bydrae indertyd in Amerika 9 dulm bo-grond ge
die grootste goedertrou teenoor die nasionale politici probeer had hct toe die beskawing daar 
!ewer. Niks getuig so sterk vir die opregte welwillendheid geplant is. Ecn-derdc hiervan 

Is reeds weggespoel en verwaal, 
van die beweging teenoor die nasionale politicl as juls die en dit neem die natuur van 300 
feit dat by geen eie koerant gestig bet toe by die magtige tot 1,000 jaar om 'n enkele duim 
geesdrif van die volk beheer bet nie. Hoe maklik sou dit bogrond op te bou. As gevolg 
nie \ir sy leiers gewees het nie om 'n beroep op die volk te van erosie verloor Amerika 
doen en 'n kragtige pers in die lewe te roep toe by sy bon- ELKE DAG die ekwivalent van 
derdduisende lede getel bet! ~laar by bet hom ter goeder- 200 plase van twintig morg elk. 
trou geheel en al op die H.N.P.-persorgane verlaat sodat Meer as 100,000,000 morg grond 
toe die partypolitici soos 'n vall< nit die blou lug op die Is sedert die Amerikaanse volks
beweging toeslaan, hy nie eens 'n nuusbrlef beslt bet om planting a1 onbrulkbaar ver-

spoel! 
homself teen die valse aanklagte te verdedig nie. In Europa Is daar vandag nog 

In hierdie opsig is die leiers van die Fakkelkommando net 'n half morg landbougrond 
ons beslis voor - miskien juis omdat bulle uit ons dure er- vir elke mens besklkbaar, ter
varing 'n lea kon put - want daar is aangekondig dat die wyl wetenskaplikes bereken dat 
bewcging dadelik gaan begin om 'n eie blad uit te gee wat daar 1 l morg per pcrsoon nodig 
later kan ontwikkcl tot 'n koerant. is om hom behoorlik te voed. 

Op die oomblik toon die Verenigde Party geen tekens Voor die oorlog moes Engeland 
van scnuw<'cagtighcid nie - miskien juis omdat bulle ook ongeveer die helftc van sy voed
put uit die crvaring van hul teenstanders! Die Kaaplandse sel invoer en Duitaland onge-

veer 'n kwart. Europa it dus 
Ieier het in 'n verklaring aangekondig dat die nuwe stryd- grootllks afhankllk van die 
makker verwelkom word as ecn van meer organisasies wat nuwe wereld - Amerika en 
die demokratiese gcledere versterk. Die party het die eer Afrika - van vocdsel. 
om daardie geledere te lei in sy stryd teen die regering. Oor Asii! wil ek nie vee! se 
Hierdie kalmc houding word deur die Verenigde Party in- nie. Sy mlljoene sterf reeds 
gencem ondanks die hcwige pogings van regeringsblaaie om die afgelope eeue van honger 
bulle aan te por tot oorlogverklaring teen die Fakkelkom- omdat die grond lankal nic 
mando net soos bulle met die O.B. gedoen het. Die Ver- meer in die behocftes van sy 

· d p t b f bevolking kan voorsicn nie. In 
emg e ar y ese waarskynlik alte goed die nut van so 'n Sjlna aileen het, na berekening, 
buite-parlementere aksiebeweglng as bondgenoot, net soos 100,000,000 mcnse In die afgelope 
dr. 1\falan dit tien jaar gelede besef bet. Vir politici sal dit 100 jaar van honger omgekom. 
seker moeilik gaan om hul agterdog te onderdruk, maar op Die bevolklng van Afrika word 
die oomblik lyk dit tog of die opposi!!le gaan optel wat die op ongevcer 180,000,000 geskat, 
H .N.P. weggegooi het. maar ons landbougrond Is so 

As dit aan die groen hout gc
bcur, wat dan van die armc 
droii takkies? 

Hier kry jy wcrklikwaar 'n 
geestelike voorganger van die 
volk en hy keur dit gocd en glo 
dit graag dat sy partyleier poli
ticke lcuens verkondig en dinge 
aan sy teenstanders voorhou 
wat hy wcet pure bedrog Is. 
Hy is dood bcreid om hierdie 
politiekc bedrog te omhels as 
,.goeic politick," as uitoorlecry 
van die vyand. 

En dit is as gevolg van bier
die gcestelike erosic dat ons 
jeug agter allerlci onslnnige 
idees soos byvoorbceld die bog
tery van evolusie aanloop. En 
as Afrikaanse uitgewers dan 
nog vir ons kindcrs boeke gee, 
moet die kerkc waarsku daar
tecn omdat sulke stuitlike teo
rice soos dat die mens van 'n 
aap afstam daarin as ,.weten· 
skap" verkondig word. \Vaar 
het ons volk nic beland omdat 
hy sy godsdienstige erfenis vir 
'n pot silwer en sy politieke 
erfcnis vir 'n .,burgeroorlog" 
verruil het nie! 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANG IS"t'-1950 

N ou verkrygbaar teed: £1 5-s. elk. 
PRAGTIG INGEBIND 

YOORRAAD BAlE BEPERl( 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG BPK. 

. Dit lyk ook of die lf.N.P.-leiding besonder bang is dat gering ween~ ons lac rc.cnval, 
d1e ander party met 'n stert sal sit terwyl by non sonder stert dat ons nouhks In ons etc b~
moet rondloop _ vandaar die byna histerlese pogings om hocftes kan voorslen. . Om n 
die V }' b oed J'k t t will . b idee te vorm: Hocwel dte vaste-
1 • • r er 1 e vcrmaan om er . e van sy e1e e- lland van Afrika 11 biljocn (EDMS.) 

Groote Kerk-gebou 703 Kaapstad toud tog maar .s)' stert so go? as mo~ntbk af te kap; want morg groter is as Suid-Amcrika, 
ky!< ~e.t ,wat n taal< was d1t om die gemors weer op te bet hy maar 10,000,000 morg + 
rUim m bul geval! I meer beboubare grond terwyl sy BEEai•!I•B•IIii•HBEEBEIB'Il'E'EI'IEI'II*EI!HI!JIIBIE!Wii«iHIIIMBIBHai•!!BIEB•llll 
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TITO . SE JOEGO-SlAWIE 
GEVAARPUNT VIR EU.ROPA 

'n :Mens kan nie 'n glimlag weerhou oor die seldsame domheid en laf
hartigheid van die huidige politici van die Anglo-Amerikaners teenoor Rus
land nie. Helaas vereis die oombliklike situasie nie ' n glimlag nie maar 
wei trane. 

Nie lank geledc nic het Anthony Eden in die Brit~se luei;hui~:~ op
gestaan en van die regering geHs dat bulle in verbinding moel tree met die 
Russiese regering en aun laasgcnoemde verduidelik dat as daar miskien 
deur Russiese of Hu!Ssiese satclliet-troepe 'n aanval op Joego-Siawie gedoen 
word, die oorlog van die Weste teen Rusland sal ontbrand. 

2·1- Uur later vcr!'ug Acheson, die Amerikaanse minister van huite
landse sake, reeds in 'n perskonferensie die Yerklaring '-'an Eden deur te sc 
dat 'n aanval op Joego-Siawi(; ~·an die kant van sy kommuni!'ltiese bure die 
struktuur van die were.ldvrede wankelend sou maak. 

Politieke waarnemers sien en 
voel dat Acheson oor die else 
en dreigemente van Eden amper 
aan beroerte gcsterf bet. 

Nietcenstaande hul geweldige 
oorwig bet die \Veste nooit die 
inisiatief behaal om die cwige 
dreigement van Rusland stop 
te sit nie. 

Maar waarom bet Eden dan 
nie tcegestribbcl toe die Russc 
die vredesverdrae met Bulgaryc, 
Roemenie en Hongaryc opsy ge
skuiwe bet sodra die kommunis
tc die mag in hierdie state be 
haal bet nie? 

Waarom bet Eden en Acheson 
nie met oorleg gcdrcig toe die 
Bulgaarse minister Petkaf, wat 
baie vriendelik gesind was tcen
oor die Westerse moondhede, 
deur die Russe opgebang Is nie? 

Waarom bet Eden en Acheson 
nie gcprotesteer toe die Russl' 
die Roemeense minister, Maniu, 
tot lewenslange tronkstraf vcr
oordeel bet weens sy vriendc
likbeid teenoor Duits-Roemcn!C 
nie? 

TITO BELOO~ 

40 miljoen goue ponde gekry. 
Tito hat ook miljoene dollars 
)(nr!>hal-hulp gekry en dit alles 
moes rente bring, daarom moes 
Tito bec:kerm word. 

Sedcrt jarc weet ons dat die 
afrekening van Moskou met 
Tito op hande is. Die vraag is 
net wanneer? 

Die vcrnictiging van Tito is 
vir Moskou net soseer 'n poli
tieke as 'n militere noodsaak
likhcid en die sekerhcid dat dit 

c:E:E.:::] 
sal gebeur vcrhoog die spanning 
om die vraag: hoe sal Moskou 
1iie vraagstuk oplos? 

Moskou hct sy satelliete Bul
garyc, Rocmcnie en Hongarye 
sowl'l politics as militer goed 
gcorganiseer en hom klaarge
mnak vir die te vclde trek teen 
die kommunisticsc Judas, Tito. 

STERK ~IAGTE 

d t Op die oomblik bet Bulgarye 
a I ' n ccrsteklas en bale goed ont

wikkclde leer van sowat 109,000 

Dit is algemeen bekend 
Amerika en Engeland nie in 
die Bulgaarse, Hongaarsc en 
Roemee'nSc volk gci'ntcresseerd 
is nie. By Tito is dit natuurlik 
geheel en al anders. Vir die 
moord van generaal Michailo
witsch en sy offisicrc bet Tito 

GRYSAARD GEE 
BYDRAE VIR 
REPUBLIEK 

'n 75-jarige, mnr. J. G. Blig
naut, wat so pas verbuis bet na 
Benoni, stuur na aanleiding van 
die O.B.-leier se oproep in ver
band met 8 Augustus tien sjit"
lings aan die hoofkwartier met 
die volgende boodskap: 

,.Ek stuur u lOS. vir die op
roep van die K.G. om tond«e vir 
die republiek. Aangesien l\lev. 
en ek nou uit verbaml i'! met 
ons konunando in die Vry~taat, 
stuur ons die geld maar nan u 
in die vertroue dat u dit op die 
regte plek sal besorg. On'! weet 
nie of ons die voorreg sal smunk 
om die republiek te belewe nie, 
maar dit kom nie daarop nnn 
nie. Ons stuur ons deeltjie in 
die hoop dat dit sal help om <lie. 
ideaal Yan ons ,·olk te be,·order. 
Ons leuse bly maar 1\Iy God, 1\Iy 
Volk, 1\ly Land. Belewc on!t nie 
ons ideaal se Yerwesenliking nie, 

man. 

Roemcniti hct 225,000 gewa
pende troepc op die grens van 
Jocgo-Slawie en bulle staan reg 
vir enige gebeurlikheid. 

Hongaryc bet 8 Divisics met 
'n lotaal van 100,000 man. Die 
Hongaarsc Jei>r is bale goed 
voorsicn van Russiese artillerie 
en swaar tcnks. 

Teen die 425,000 satelliet
trocpc hct Tito 'n leer van 
350,000 man. Maar dit is seker 
dat Rusland sy satelliet-troepe 
met Russlcse divisies sal ver
s tcrk, en dan hang dit daarvan 
a! of Tito se soldate getrou bly 
tecnoor hul Ieier. 

GEESTELIKE FAKTOR 

Die Anglo-Arnerikaners reken 
net op get:tlle en moderne uit
ru<,ting mn.ar Yergect die gees
telike faktor. 

Tito se kommunistiese soldate 
sal sekcrlik se: Teen my kom
munistiese gcloofsbroers sal ek 
sckerlik nie veg nie. Ook die 
domslc kommunis weet dat 
Rusland en sy satelliete sterker 
en mngtiger is as Tito. Sy 
cn!gstc gcdagte sal wees: ek 
moet my in veiligheid bring! 
Hy sal by die c<!rste die beste 
gelcenthcid oorstap. Dit sal 
seltcrlik die gevai wees met 
die Bosnif.rs en Montenegryne 
wat 15 pcrsent van Tito se leer 
uitmaak en oortuigende kommu
nlste is. 

dan is ons kroos daar om die Ecn-derdc van die Joego
vrugte te kan pluk, want die Slnwiese \'Olk bcstaan · uit 

. . . Kronte wnt onder generaal 
ouderdom IS danr - 10 ~ptem- Pavlovich te<-n die Joego-Sla-

wie.rs vir hul \'ryheid geveg bet. 
,Ons wens u aile \'Oor.,pol'd en Die Kroat!' is Roomse Katolieke 

seen toe op u strewe en voorlig- en die gcestelike grondslag van 
. , . dil' Roomsl' is teen kommunis-

ber word ek 75 jaar. 

sisme nie? Waarom sal ek my 
vir die beul van my aartsbis
kop, Stepinac, opoffcr? 

Die helfte van die leer bc
staan uit Serwiers. 20 Pe~ent 
van die SerwUirs ls nasionalis
te en elke nasionalls sal hom
self atvra: waarom sal ek vir die 
moordenaars van ons held 
Michailowitsch veg? 

En die 5 persent Oostcnrykers 
en Duitsers! Waarom sal hulle 
vir hul moordenaars vcg? 

GEBROKE RIET 

So Is Tito sc leer dus tot 70 
persent 'n onsckere faktor. Na
tuurlik sal Tjto se lctlr nil,) met 
die eerste kanonskoot ultmekaar 
spat nie, maar bulle sal nie die 
stryd teen Rusland met gecs
drif voer nle. 

Niks kan die vcrbeeldingloos
heid en die onwcsenllkheid van 
die politick van die Westerse 
moondhede beter skets, as die 
feit dat Engeland en Amerika 
tot op die huidlge dag die gc
hate en slegs op gehcime poll
sie-steunende Tlto-regerlng sul
ke enorme lenlngs gee nle. 

Die Anglo-Amerikaners dink 
dat Tito nie aileen 'n crnstige 
wecrstand teen die Russe en sy 
satelliete sal bled nle, maar nog 
daarby 'n ankerplek In die ver
dediging van die Wcste sal wces. 

BLIND HElD 

Die blin<lheid van die Wester
se wereld gaan so ver dat by
voorbeeld die New York Times 
van 14/2/51 nan 1'\Y lcsc.-rs die 
vermaning gegce bet: om nie van 
'n stryd teen kommuni'lme te 
praat n'ie, want dit'l nuwe vriend, 
Tito, kon aanstoot dnaraan 
neem! 

In Moskou neem die mense 
dit alles vir kennisname aan, 
glimlag en swyg. Lank ge
lede al is die planne gereed 
om Tito en sy stelsel te vcr
vang. 

Of Moskou al die planne bc
raam bet om die Masedonlese 
vraagstuk op te los, wcet ek 
nie, maar dit is seker dat Rus
land gereed Is om die vleuels 
van Joego-SiawHi te knlp. Die 
oplossing van die Mascdonlese 
vraagstuk sal, volgens ,Das 
neue Deutschland," 'n Kommu
nistiese koerant, die voordecl h~ 
dat daardeur een regstrcekse 
landsverbinding tussen Bulga
rye en Albanie - · juls oor die 
nuwe Sowjet-Masedonlll tot 
stand gebring word. 

Wat wil die Westersc moond
hede daartcen doen? 

Niks! Heeltemal niks! 

Elkt" man weet - en dit laat 
die verklaring van Edf'n so hoi 
klink - dat JOt'(o-Siawie deur 
die \\'l'~te r~e moondhede nle 
,·erdedig Iron word nle. Net so 
min as wat Pole deur die El\~tel
se in 19S9 verdedlg kon word. 

GROTE.R VE.RHOUDING 
BRITTE. NA UNIE. 

AS NA AUSTRALIE 
Aostralie, wat 'n Engelssprekende bevolking bet, voer 

tans meer immigrante van ander Iande in as van Brittanje, 
volgens die jongste syfers wat beskikbaar is. 

Sedert 1947, toe Aostralie met sy immigrasieprogram 
begln bet, tot aan die einde van verlede jaar, bet daar 204,962 
Britse teenoor 234,809 nie-Britse immigrante die land binne
gekom. Die Hollandse gemeenska}) is daar dan ook al so 
sterk dat 'n eie predikant uit Holland deur bulle beroep is. 

Suid-Afrika, wie se bevolking - -------------
vir die grootste deel afstam uit 
volke van die vasteland Yan 
Europa, spog egter nog daarmee 
dat meer Britte ons land binne
kom as alle ander nasionaliteite 
snam, en dit gebeur nog drie 
jaar nadat ons 'n suiwer Afri
kaan!le regering aan bewind bet. 

Tydens die afgelope sitting 
van die parlement bet min. T. 
E. Donges die jongste syfers in 
verband met immigrasie ver
strek. H y bet gese dat 47 per
sent van die Unie se immigrante 
VERLEDE JAAR nog Brits was 
- teenoor 18 persent van Ka
nadn. se Britse immigrante! 

Dit blyk dus dat sowel Kanada 
as Australie veel minder Brits
gesind is as ons Unie-regering. 

Hierdic verskynsel moet deels 
toegeskryf word aan die drang 
by die nasionalc bewind om hom 
In die aangesig van die Britte 
skoon te was van die aanklag 
van die opposisie dat by ,anti
Brits" en ,ondemokraties" is. 

Maar wat baat dit die Afrika
nervolk as hy wei 'n Afrikaansc 
regering aan bewind bring, maar 
daardie regering volg maar ter
wille van politieke oorwegings 
dieselfde beleid as 'n Empire
geslnde party? 

Dit is tyd dat ons volk druk 
begin uitoefen op die regering 
sodat by kan terugkeer na die 
naslonale koers. 

Deesdae Sterf 
Minder Mense 
Die w~reld se sterftesyter bet 

in die afgelope jare afgeneem, 
volgens die statistleke van een 
van Amerika se vooraanstaande 
assuransiemaatskappye. In elk 
van 19 Iande in die suldellke 
sowel as die noordelike balf
rond bet die stcrttcsytcr met 
meer as agt persent verminder. 

Dit is betekenisvol dat die
selfde vcrskynsel ook in onont
wikkelde en armer Iande voor
kom, bet die statistic! gcsG. 

In Japan hct die sterftesyfer 
met byna 30 pcrsent gcdaal, 
grotendeels as gevolg van die 
opcnbare gcsondheidsmaatreCls 
wat deur die besettingsmagte 
ingestel Is. In Ceylon bet 'n 
antl-malariaveldtog 'n groot rol 
gcspeel en die sterftesyfer bet 
met ongevcer een-vytde gedaal 
vanat voor-oorlogse jare. 

In Engeland en Wallis was 
die verminderlng In die stcrfte
syfer 27 perscnt, en In die Ver
enigde State 23 persent. Noor
wee bet nog steeds die laagste 
sterftesyter in die wGrcld. 
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ttng na n onafhanklike rcpu- me. Die Kroaticsc soldaat sal 
bliek, waarvoor ek gewg b('t' en homs clf afvra: Is Tito nie die 
nog na Yerlang.'' i vcrvolgl'r van Roomse katoli-

Die gevolg sal wces: die~l\fi~- 1 su.·d Afr•·kaanse Sl·garel 
de-Ooste en ~oord-Afrika 1'1 I • 
in gevaar. 6/·IPIOAI/ 
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rAJUU \'1& OEII..LA.S8In t:ERDE AD\'E&TEl'iSIES: ........ ~~.--.. . 

(Verlow!Da. lllnreUII, ceboorte, aterfcnaJ, ID memori&IB, c~llkw.a.tq, 

t DI,) ld. per woord: m lllliDam 2/1 per PlaatDI. Voonlit!Mta&lba&r. VIr 
buiWIDp ~ pet. lllal&&. 

a .................. : 
J:erat.. plume 2d. per woord. VIr helrballDp ~ pet. &tai&C. 

I.Jl~lt op ,.D .. O.B." (.,....kTJO weeldlks): 1211 per ja&r o f 1/J per 
I ma&Dde. V oorultbtt.&albaar. 8tuur advertezuoteplcl, b elllaUIDp, n IDtekne* 
Dll VOOB8LAO (1:0115.) BPK., Poebaa lUl, Kaape&ad. 

BENODIG 

Oadrrwf.,.....,. vir drle l>ectnnera vol· 
gena ~wrrmenta.alllabue. Begin 
eerata kw.,.l&al 111:.2. Salarla .£30 per 
lr.wartaal. Vrye lnwonlng, Gerle(Jike 
buta op piau. ldold kerkverband. 
Antwoor<l .J . t ', \llft df>r \lnwe, Sera· 
mle, Pa.bua 1~, Kaallaarte. l/8/3B 

G&YSBABII! 

OBYR.&Rr., okWera, ou "roorkoma, 
ODDOdja. OOrlUII u ldf deur OBY8-
IIA UlWONDER dlt Jonpte lnma· =I w trtldWODdtr , lular &D k opvel 

1mlddel la pbru11t. elr.adelooe. 
tr.ltur. tvrt, 01· per bottel, celd met 
-ltUI~!,'-I'IPD_..,kldela, POibUI 
un, 1 Nburc. D / 1/li't 

.l.atil778 ...... Cll'lbarl eD ba&rd 
tot D&tuurUlle llleur. GelD lr.leuntof. 
Varwtder u Ufera, taat bare croet. eaa. 
OewaarbOI'I o f cel4 terut:. ll/1 Per 
botttl. pGenJ'. Kolll&Dt met bu ttU1111. 
.,.. ........ , ... b. 1111, , .... .-
.... JCU /11110 

TE KOOP 
SWART A.lJSTJiiALORP KUIKEN&, 

waarop u t rot& kan weN en daM' 11 
geen r ed e waarom u bulle nla a lma! 
groot IIIli maak nle. K ry bulle Mt 
t een 8 / 10/· k .m.b . van E. BOTHA., 
Bua 1128, Bloemfon tein. •11 / 1 

.HEDISYNE 
OJ:SONDBEID ta u racmattaa arf• 

Dle, oortutc u oalr dtur ou behallda
IIDp II Ctbrulk til U lnraal te ODl• 
wortel, aluyf, lDIIaUD& patla, .._.. 
pn-loHela, Polblll-ms. 1ob&D.D• · 
bare. B/ 1/ll't 

IDUIIJI:L8 
JD:UBJUA.- a.t.r IMaMI8 ._ 

otUIIr.er prJM llaba-ntu... .to«• 
UrretJI• , drtewlale, IIDo&aaaa, \aptte, 
oDe., oolr. allJ'4 ID "roorraa4. a.. 
bt&IOCIII. 11&14 -m 11 ~ 
-VUSEa-KZtJaiiiA. ~ 1ft, 
~petaL 1/ U/11 

RADIO 
LOUW J:1f LOUW, 411 Beroemd• 

Radlo-IDC&DI&UH, atutewec, PAROW, 
Ytrkoop eD benlel Ra41o' • - J:MIItrtue 
!'oaat~le. Oenclll~ m.ktrt.atett. _..... ,._ 1-1&11 

Motors van die Suid-Afrikaan
ee Polisie le elke jaar 'n atatand 
af wat gelyk staan aan duisend 
keer om die aarde, volgen1 d ie 

Beeoek ona Tak In die Wandel- kommissaria van poliale, genl.-
maj. R. J . Palmer. 

ranr, Groote Kerk-rebou, vir Hy bet gese dat polltlemotors 
Radlo'11, Elektrlese Toettelle en gcmiddeld tussen 215,000,000 en 
Meubell. Skryf aan ons p 08. ,26,000,000 myl per jaar atle. In 

verband met bierdie mylaft tand 
beetelllnpafdellnr, Phil Morkel, bet 636 ongelukke verlede jaar 

Po.bua %1!1, Kupstad. plaasgevind. 

Teken op DIE. 0.8.! • 

'" Suld-Atrika is vandar 'n Koninkryk onder 'n Brit. kealDr: 

DIE O.B. veg vir 'n Republlek onder 'n Atrikaaue Preeldeat. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partytteltel wat die volk verdeel en ver vlr dle 
P&rt7IOM Eenheldltaat. 

e Verwerp verteenwoordlging deur bandlanren van poUtleke 
pal'tfe en veg vlr regerlng deur vrye vollmverteenwoordlren 
en cleakundlre beroeptverteenwoordlcen. 

e Verwerp die Kapltallame en veg vir 'n Atrlkaner-vollul
ekonomle. 

e Verwerp die politleke, maatskaplike en ekonomlese lDtepule 
vm die nle-blanke en vee vir territoriale apartbeld. 

DIE O.B. wll 'n vrye, eensges inde, en welvarende B.A. bou. 

DIE O.B. •• ldeaal is ook u ldeaal. Help om dJt te verw ... nlllL 

I ntekenvorm 
Neem uaeblief my Mllm op u intekenaar op ,,Die 
O.B." tot ek u in Unnia atel om touetlding te atMk. 

Bierby ingealuit t.ltnd u die bedrog t.lCitl ................... .. 

.. .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . tnr d~ efff'.te . . . . ...... ..... ... .. "'"""· 

NAA.II ....... ... ....... .... .... .... .... .. ....... ... .................. . 
<Naam en Adrea In Blokletten> 

POSADRES ................. ............ ........... .... ..... .... ... . 

B t~ndtekefting. 

IDtetenceld: U /1 per jaar of 1/ S per halfjaar. 

Politici Versus 
Skandalige Sameswering 

In Perspektief 

Volk • • 

Op 15 Junie bet die 
minister van finansies 
hom, volgens Hansard, 
as volg u itgeluat : 

,.Mnr. dle Speaker, ek bet nou 
in blerdie sitting vir meer as 
vyf maande in bierdie Huis ge
lit en ek bet hle r getrou ge.slt 
en lult ter na die debatte oor die 
veraklllende t ake waar my agb. 
vriende om meer dienate aan
vraa~ gedoen b et , beter dienate 
en ander dlnge wat almal 'n 
ve rmeerderlng van uitgawe 
noodl&akltk m aak, m et die re
tultaat da l d ie Raad nou voor 
bom bet die ayfer van ultgawe 
van die land. Vandag egter 
kom boontjie om IY loontjie. Dit 
It my pllg at mlnlater van fi
nansiet om te tlen waar ek die 
middela kan vind om al bierdie 
ultgawet te ftnansicr, en wat 
vind on• nou. P lcldoolc is gele
wer deur vertklllende agb. ledc 
en onder mcer vlnd ons plei
doole ten behocwc van die armes. 
Ek weet natuurllk dat bulle kie
aen lt. Ek wcct da t dit bale 
makllk Ia om te plclt v ir 'n ver 
mlnderln~ van bercrcgte insover 
dlt 'n t ekcro aekaie van die be
volkln~ aanbetref, maar beset 
arb. lede dat die tyd verby is 
dat dlt moontllk is vir enige 
rnlnltter van flnanties in die 
land om die inkomate te vlnd 
wat nodlg it vir die landsuit
pwe, alep van die welAf kla8-
1Ml T Ek herhaal dat daanlie tyd 
verb)' lt. Ont bet die inkomste
belaatlnr. Dink agb. lede dat 
ek die akaal kan vermeerder by 
die boonate kerwe'? Die tyd 
bet aancebreek en sal aanbreek 
wanneer ont nie in staat tal 
wees om nor lank hierdle mil
de kortlnp toe te staan aan wat 
u cUe~ middelrroepe 
en armer Hkllet bekend staan 
nie. As ou die lnkomtte moet 
Yind vir al blerclie beter 10-
a'lale dienste, aa1 ons die lu moet 
" op 'n breir maaaa van die be
volklnr." 

DIE ,,ENGER GROEPIE" 

Dlt waa op 115 .Junle. Ses dae 
later, op n .Junie, atel die eente 
minister in die volkaraad (met 
roedkeurlnc van alle partye) 
voor dat parlementslede ae ta
JarliiMl met UOO per jaar, di~ 
van die eente minister self met 
!1,000, dl~ van ft'wone ministers 
ook met .tl,OOO, di~ van die Ieier 
van die opposlale met t800, die 
van die pre~~ldent van die senaat 
met .t400, dl~ van die 11peaker 
van die volkaraad met f:iOO ver
meerder "ord. 

Sea dac nadat die minister van 
flnanaie• aangekondlg bet dat 
landsult~awea ao groot Is dat 
,.on• die las moct 16 op 'n breer 
ma.saa van die volk," bet die 
eerate m inister ' aangekondig 
dat: 

.,Aanreslen parlementslede 
toveel onkoste bet om bul in
komste te kan verdien, word 
•n deel van die toelaag van in
komttebelu tlnc vrygestel.'' 
Hierdle ,.deel" beloop in die 

r eval van parlementslede £700, 
In die reval van ministers £1,400, 
In die reval van die opposisle
leler .fl ,080 en In die geval van 
die t peaker .fl,%00. 

Let nou op hoe die middel
rroepe en anmes aanstaande 
Jaar met verhoorde belastinrs 
opgeeaal raan word ten einde 
onder andere ook die bykoiDE'n
.flSO,OOO wat die receerdera ae 
verboocde talariaae meebrin&", te 
voonlen! 

PARTY SPAN SAAM TEEN 
VOLK 

Die betreureuwaardige van 
dlt alles ia erter dat die rege
rinr ~elf 10 bewus was van die 
tkandalire \ 'an die maatreel dat 
by ole all~n \ ·erantwoordelik-

beid daan·oor wou neem nil'. h t>lp bydm - verboginga, wal 
Dr. Malan bet gcsl!: I'" hul mildefikheid geen ander 

,.Daar kan vcrwag word dat loon- of l!alaristreltkergroep 
daar kritiek sal wccs. Dit ia 'n hlnn" of buite die staatsdlens 
maklikc aanvalspunt en daarom noll' te bcurt geval bet nie. 
word die maatrel.'l met 'n matt• Maar ,.die volk 
van h uiwering voorgestcl. In so weet nou hoe sout die krokodil· 
'n geval kan die \'erantwoorde- trnne \'an beroepspolitici is wan
likheid nie net op een party re- noor bulle pleidooie \ir die llJ'o 

plaaa word nle, Die IUUlk Is In me!l aanhef - wann~r dalll'CIIlt;l l 
alle ems deur die ondenk cle a nnes ook klesers Is ! 
partye bespreek en daar beataan 
gesamentlike vernntwoordellk· 
heid Die ontt>vredenheld wa t 
buitekant die Raad kun ont
ataan kan dus nle teen een of 
ander party deur sy teens tan· 
dera uitgebuit word nle. l)it 
Wll8 alleen in sulke omstandig
hede dat die wetsonh\erp in~re
dien k on ' ' ord." 

HOE SOUT L" HilL THA'!'\'E! 

Wat sien die volk bier? 
Wanneer polltlcl In die volka· 

raad pleit vir die armcs, dan 
doen bulle dit alcgs met 'n oog 
op stemmc, aoos die minister 
van f inansics ruitcrllk crkcn 
wannccr hy sa dat hy wect die 
a rmcs is ook klcscrs. 1\faa r 'n 
£1 Is vir 'n polltlkus da rem net 
soveel wc.-rd us 'n 11tem - mits 
by die nodlge reellngH kun tref 
dat dit hom In elk reval geen 
stem sal ko11 nie! 

Hierdle reeling- i!l cetrr f toe 
dJe partye vooraf aaamgeknoei 
bet teen die , ·olk om aun hul
aelf n rhogln g11 en belw;tingvry
stelling te tee ult dif' geld wat 
die annes \·oortaan ook sal m oet 

Groot Toename 
Van Oosterse 

Volke 
Die wl'rf'ld se hf>volking btl 

in die atgelope 50 jaar met 
825,700,000 toegeneem tot 
2,377,400,000 mense, volrens sr· 
fen wat deur die wereld-re
tOndbeldsoi'J'aniaa&le In Geo~re 
veratrek Is. 

Die grootatc vcrmeerderiDZ 
wa.s in lndil! en P ak istan waar 
daar 'n aanwas van 137,900,001 
was. Die IndU!r-bevolklng staAD 
tans op -t20,400,000. Ru.sland ae 
bcvolking staan nou op 200 mil· 
jocn en dl6 van Noord-Amerlla 
op 149,200,000. 

Suld-Afr ika se bevolking he! 
In die halfecu van -t,700,000 tot 
12,000,000 toe,encem, terwyl Ier
lnnd, as die enlgste land wie ~e 
bevolklng vcrmindcr het, oou 
3,000,000 lnwonera bet teenoor 
3,200,000 vyfUg jaar gelede. 

BRAAIVLEIS-AAND 
VRYDAG 10 AUGUSTUS 

om 7-uur nm. op die plans van 
Komdt. C. P. J . DU TOIT, 

HOUTBAAI, l )k. Malanstasle 
Vergadcring 8·uur nm. 

Spreker : Dr. F. D. du T. VAN ZYL, 

BRAAIVLEIS GRATIS! 

Aile offisiere, Brandwagtc en vriendc word har tlik 
uitgcnooi: 

U word versoek om Komdt. Du Toit te verwittig per 
telefoon (Nr. 6811 Wellington), of andersins, indien 

u die brnnivleis sal bywoon. 

VERJAARDAGVIERING 
Die amptelikc verjnardngviering van ons Komman
dant-generanl en die Osscwabrandwag, word vanjaar 
te Lichtenburg gehou, op Satcrdag, 8 September 1951, 

vanaf 3 nm. 
Tussen 2- en 3·uur nm. vertrek ons in groepe vanaf 
die Afriknansc Koffiehuis, Scholtzstraat, Liehtenburg, 
na die fccsterrcln. Sorg dat u voor 3·uur nm. daar 

annkom. 
Aile belanghebbendes word hartlik uitgcnooi na die 

f eesviering . 
Daar sal volop sknnpvleis, wors en lekkcr Boere

gercgtc tc koop aangebied word. 

PROGRAM: 
4 nm.: Ontvangs van ons K.G. en mcv. Vnn Rensburg. 

Vlaghysing. Skriflesing en gcbed. Verwelko
ming H/ G. K. J. H. Behrens. 

4.30 nm.: Gcsclligc vcrkeer - Vcrkope, ens. 
6.30-7 nm.: Anndcte. 
7 nm.: Oorhandiging van verjnnrdnggcskenke en 

adrc.c; ann ons K.G. en mcv. Van Rensburg: 
H/ G. D. J. van Rooy, voorsittcr van Groot
raad. 

7.30 nm.: Tocspraak gcnl. Petrus Grobbclanr. 
8.15 nm.: Toesprank Kommnndnnt-generanl. 

Kom Seker en Kom \'roeg! 
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WAAROM MENSE OORLOOP 
NA RUSLAND 

BAlE ONBETROUBARE 
AMPTENARE 

Die nous verlede week dat 
d'ie Britse regering 43 paspoorte 
van 8¥ eie amptelltU'e berroep 
het en dat een van !IY atoom
deskUlldiges op die punt ge
staan hetl om n.a 1\loskou te ver
trek op 'n ,goeie gesindheids
be.-.oek," onderstreep eerder die 
treurige politieke toestand waar
in Brittanje verkeer llll wat dit 
tot gerusstelling d1en vir 'n be
sorgde mensdom. 

laaste oomblik voorgekeer is 
toe by sanm met 'n geselskap 
nn. Ruslan<l wou vertrek.. 

Toe deur middel van 'n amptelike mededeling op 7 Junie 1951 deur 
die Britse ministerie van buitelandt'c sake hekend gemaak is dat twee lei
dendc lede van hierdie ministerie, nl. die l10of van die afdeling ,Amerika," 
Donald Duart lUaclean, en sy ou studievrieud en kollega, Guy Francis 
Burgess (tot onlang~; sekretaris van die gesanl!:'kap in Washington en toe 
referent vit· die Verre Oo~;te in die Engelse huitelandse ministerie) ver
dwyn het, waarskynlik na Moskou, het die hele politiekc en diplomatiese 
struktuur l'an die Wester~e wcreld gehewe tot iu sy fondament. Drie van die per~one wie se 

paspoorte ingetrek is, werk in 
die departement van bu'iteland
se ..ru<e. Die atoomdeskun<lige 
is dr. Eric Burhop wat op die 

Wll GEDAGTENIS 
VAN PETAIN 

UITWIS 
Die fort waarin maarskalk 

Petain op 95-jarige ouderdom 
as gevangene gesterf bet, sal 
deur die Franse regering om
skep word in 'n welsynsentrum 
terwyl die sel waarin by meer 
as vyf jaar aangebou is, gesloop 
sal wor<l ten einde te verboed. 
dat sy bewondtraars sy nage
dagtenis daar !lal berdenk. 

Die Amerikaan.se minister 
van buitelandse sake, Dean 
Acheson, het voor die komitee 
wat onderso~k ingestel het na 
die verdwyning van hierdic twec 
mannc erken dat die voorval 
ernstigc gcvolgc vir die poli
tick van die Westc kan he, 
aangc.sien die twee, dank.'ly hulle 
hoi\ betrekkings, toegang ge
had het tot aile gehcime van 
dio Brits-Amerikaansc samc
werking, veral insakc Rusland 
en die Verre Ooste. In Enge
land mocs Morrison op die Kon
serwatiewc Party se dringendc 
vrae antwoord dat altwee per
sone bekend was vir hul be
langstelling in die ,Probleme 
van die Kommunisme"; dat al
twee perfek Russies kan praat 
en herhaaldelik in moeilikhcid 
beland hct weens hul .,ekscn
tricke gcdrag." Onoffisieel is 
bekend dat Engeland gedwing 
Is om sy politiekc geheime ko
des te verander, aangesien ook 
hierdie gcheim, bcnewens tal
ryke ander, toeganklik was vir 
die ledc van die ministeric van 
bu1teland.se sake en nou aan 
die Kremlin bekend is. 

Onwillckeurig het die Ieser by 
hierdic voorvallc gedink aan die 
onlangsc ,.Algar HL~s-voorval." 
Ook dit was 'n hoc amptenaar 
van die ministcrie van buite
landsc sake - maar in Amcri
ka - en 'n man wat as enig~;te 
vertrouding ~"an Roosevdt d'ie 
Jalta-konferensie bygewoon bet. 
Ook daar het aile kollegas en 
sy base, self.s die minister, vir 
hom in die bresse getree - tot 
die hoofregter, Felix Frankfur
ter hct ten gunste van die aan
geklaagdc gctulg, totdat die be
wyse van sy .,mcineed" in vcr
band met sy aktiwiteit vir Rus
land oorweldigend was. 

BESONDER TIPE 

Alger His.s, Maclean en Bur
gess het diesclfde agtcrgrond; 
dicselfde opvoeding genict, en 
is min of mecr die.selfde ouder
dom - men.'i kan eintlik van 
'n mensetipe praat, 'n ,,Huxley"
tipe - so genoem weens die 
geestige akrobatiek wat hicrdie 
bekende Engel.se intellektuelc 
en UNESCO-voorsitter aan die 
dag gele het oor die afgrond 
van nihilism1! - bcwonderens
waardige akrobatiek; maar 
mens moet nie vergcct nie dat 
mindcr geoefende akrobate 
maklik kan afstort. 
~lense wat bierdic, manne 

,verraaiers," ,.spioene," ,Bolsje
wistiese knegte" noem, bet nog 
nio begryp nie, <lat ons in 'n 
rreweldige geestelike krisis ver
ketr wat gebore is uit die ver
~·al van die \\'este tn waar <lit 
Kommu:n'i<;me as 'n re<lmiddel en 
uitweg voorkom. :\lanne soos 
hitrdie drie - en daar is nog 
meer - i<; nie ,verruaiers" nie: 
inteendel'l, bulle bet 'n nuwe 
geloof. Bulle bet <lie swakbede 
vnn die \Veste ontleed en besef 
en sien 'in Kommunisme bul 
redmiddel: 'n nuwe geloof; die 
krag van die jeug teenoor die 
dekadensie van <lie ouderdom; 
belofte van regv('lrdigbeid; ver
kordiger van wanrbeid in 'n 
w~reld ,·an leuE>n! 

W:I:RELD VAN LEUENS 

Is dit nie waar dat die \Vestc 
in 'n wercld van leuens !ewe 
nie? Dat sy proklamasies van 
vryheid en regverdigheid op ai
le gcbiedc elke dag as onwaar 
bewys word? Dat die Weste 

lanka! die geloof nan sy eie 
dade en woorde verloor bet? en 
die geloof aan die Christelikhcid 
en God en regverdigheid. Hier
dic mensc bet daardie dodelike 
krisi.s duidelik erken as minder 
intelligentc mense. 

Wic homself hierdic vrac stcl, 
moet dit met 'n ,.ja" bcnnt
woord. 1\toet die jf"~.!: yan E uro
pa nie Of sinies-nihllisties of re
wolusionl'r - k om m u n i !'It i e s 
word n., bulle die dade van die 

Deur 
dr. Otto Strasser 

\VesterRe moondhcde met bul 
woorde vergelyk nie? Hoe wel
luidend was die frase<; ,·nn <lie 
Atlantiese Hun<lws tot die oom
blik nangebreek bet om dit by 
Jalta en Potsdam te verwesen
lik? Waar btoefen die We&te 
sy oogmerke van vrybeid en 
regverdighei<l - in Japan, 1\la
rokko, Pers'ie, Siprus of Egip
te? Hoe bet <lie soet woorde 
van <lie Iippe ~·an die regters 
in :Seurenberg geval (o,n. Ro
denlco, hoof Vttn die Rus!>iese 
KZ iu Duitsland) terwyl dit in 
Korea :Snpaimbomme op reg
verdige en onregverwges gereen 
bet, en in lndo-Sjina vir elke 
Frnnsman wat die Jewe verloor, 
20 gyselaars gedood word? 

DIE GEVAARBRON 

Die gevaar Yan kommUJlisme 
lil hoofl>aaklik gegrond in die 
krisis wanrin die \Ve!'lte verkeer, 
en die kri~>is is ~·eral ' n ogceste
lik-sedelikt•. Is dit ltomies of 
tragies dat Truman na die Brit
sc .,Alger Hi.'ls-voorval" 'n nuwe 
dcpartement die .,Psychologi
cal Warfare Board" - in die 
!ewe geroep het, nadat Acheson 
die vorigc jaar reeds vir sy dc
partcment 'n ,Psychological 
Strategy Board" gcstig het? 
Wat die We.ste makecr is nie 
'n nuwe raad met honderddui
send slclkundigcs wat 'n super
propaganda teen die kommuni.s
me van stapcl stuur nie, maar 
die geloof aan sy eic idcalc .soos 
dit geproklameer word. Dit is 
u lleen moontlik a<; die \\'e<;to die 
!deale uiUecf en deurvoer son
der om bl'kommerd te wees oor 
voor- of nadele. 

Die kommunisme se krag le 
juis daarin dat .sy navolgcrs 
ten cerstc vas nan hul !deale 
glo en dan ook daarvolgens 
handel. Niemand kan ontken 
dat Lenin en Stalin die kommu
nisme crnstig opgevat hct nie, 
en dat die kommunistc in Pole 
en Hongarye, in Korea en Sjina 
nic met uiterste onver.skillig
heid teenoor andere (en teen
oar hul.self) aan hul eie pro
gram glo en dit uitvocr! 

GELOOF SE BETEKESIS 

Daarby is dit van mindcr be
lang of hierdic program ,reg" 
of ,.verkeerd'' is; solank die 
krag van die geloof daaraan 
sterk gcl'!oeg is. Toe die Islam 
dcstyds die helfte van die be
kendc wereld vcrower het, was 
die oorsaak nle die f!'lt dat sy 
lec-r reg was nie, manr die ge
loof <>n bek!'nt!'nismoNl van sy 
volgelinge. Dieselfdc geld ook 
vir die verowering van wereld
delc deur die Christendom - dit 
is in die eerste pick die mo!'d 
en geloof van die volgelinge en 

nie sooeer die sedelike aspek 
van die leer self wat belangrik 
is nie. 

Die vurigc fanatisme van I 
kommuniste moet juis op die Die geree<lsknp waarmee die 
ontworteldc intcllcktueles en die Britse regcring probcer het om 
soekende jeug van die moee, sy rcusagtige grondboontjie skc
skepticse, korrupte, materialis- rna in Midde-Afrlka te lood.s, 
tiesc, nihili.stiesc Weste 'n on- word tans te koop aangebied. 
weer.~taanbare bekoring uit- Die skema het Brittanje £26 mll
oefen en die sterkste daar waar joen gekos en was 'n algehelc 
men.sc nie dcur brutale onder- mislukking. Die grondboontjie
vinding skrikkerig is nie. Die boerdery word tans op klein 
oorwinn'ing oor die komrnunis- skaal voortgc.sit. 
me kao dO'! nog deur propa-
ganda. nog dt>ur atoomoorlog be
werkstellig word, maar aUeen 
dtur 'n ger.esing van <lie Weste 
self. 

Niemand wcct of die genesing 
nog moontlik is nie; maar een 
ding is sekcr: dit is alleenlik 
moontlik lUI die We!'lte na lly 
~ie wn.arde'! en maatJitawwe en 
,sif'l" ter~kcer waaraan by sy 
lewe en grootheid te danke bet. 
Die Westc het nic sielkundige.s 
propagandi!ltc nie, maar staats
manne. 

(vcrvolg in volgcndc kolom) 

(vervolg van vorlge kolom) 

nodig nic, maar priesters. Nie 
Vryheid en regverdigheid -

dit is die twee hoofpunte van 
die vraagstuk; in die persoon
like en nasionale !ewe op die 
gcbiedc van politick en ekono
mie en die kultuur; maar die 
twee dinge is sedert jare in die 
praktyk van die We.ste tot hoon
vol sinies-uitdagendc Jeuens vcr
ander. 

Laat dit weer waarheid word 
- dan l.s daar geen kommunis
tiese gevaar nie. 

SOOS AFGELEEFDE 
OU SKEPSEL 

1\lnr. P. C. Kruger, Blinkwater, 
Pk. Stoitberg, sltryf: 

Van my kindsbecn af moes ck 
hoor dat ek myself moet wces, 
maar hoc vcrder ek gevorder 
het met die les ,Wces jouself", 
hoe meer hct die meesters op 
my tc{l geraak, en vandag, nou 
dat ck die les ken en vir myself 
dink, nou hct die groot meesters, 
die partypoliticl, my uit hul 
midde verban, en wei omdat ek 
nie hul nuwe le.s wil leer nie, 
naamlik ek mocnic myself wees 
nie, maar dink en docn soos 
bulle dink en doen - net die 
teenoorgesteldc as die eerete les. 
Verder gaan die verskil nou ook 
oor die demokrasie, maar die 
demokrasie is vir my soos 'n ou 
skepscl wat al sy kragtc verloor 
het en nog net in die verlede 
leef, maar nuttcloos is vir die 
hedc. Boonop Is sy kleed so 

sie nou eintlik is nie. In 'n land 
waar almal bcskaafd Is, kan dit 
nog gaan, maar In Afrika met 
sy groot mecrderheid swart bar
bare deug dit nie. Die Britse 
demokrasie het reeds ons voor
oucrs die binneland ingedryf 
omdat dit tot gelykstcllingseise 
gelei het. Die Britse demokra
sie bet ons toe agtervolg en sy 
parlementere stelsel met geweld 
op ons afgedruk. Nou het ons 
die Russiese demokrasic ook by
gekry. Ons kort nog net die 
veto-reg ook, want dit is glo 
vandag deel van die demokrasie. 

A3 ons partypolitici met hul 
koerante hierdie feitc kan weer
!~, sal ek gewillig wees om bul 
nuwe Ies te leer, maar bulle 
volg 'n volstruispolitiek met die 
kop in die sand. 

Petain, wat n6. die Duitse ne
derlaag deur sy cie mensc tot 
lewcnslange tronk.straf vcroor
deel is omdat hy in 1940 Frank
ryk van verwocsting gered het 
deur 'n wapenstilstandverdrag 
met Hitler te slult, het as laaste 
wens versoek dat hy by Verdun 
begrawe moet word, maar dit is 
geweicr. In die eerste wereld
oorlog het hy die Franse leer 
by Verdun gercd en was scdert
dicn bekend as die Held van 
Verdun. Miljoene Fran.se be
wonder hom nog as .sodanig, 
maar dicgenc wat vandag nog 
bereid is om in vrede met Stalin 
te lcef, hct gcpoog om hom sy 
ecr te ontneem omdat hy die 
vredc van Hitler aanvaar het. 

Petain was nooit 'n llefhebber 
van Brittanje nie. 

J
-Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

Lof vir Blad 
1\lev. 0. H. van der Walt, Klip

spruit, oor P.P. Rust, skryf: 
Ek lees Die O.B. graag tot die 

laaste stukkic. Ek wll u geluk
wcns met Die O.B. as nuusblad. 
Ek bet nog altyd die waarhcld 
in hom gekry - al is dit nou 
na tien jaar dat Die Burger met 
die regtc oorsaak van die ulti
matum wat dr. Malan destyds 
uitgestuur bet teen die O.B. voor 
'n dag kom. A!J u in die O.B. 
die republiek met alle mag pro
pageer sal die rcgering moet 
oorgaan tot die republiek buitc 
die Brit11e statebond. 

Teen Hoer 
Salarisse 

gelap dat daar van die oor- Waardering Vir 
spronklike niks oor is nic. Daar 1.\-lnr. 11. P, \Vaseerman, Lang-
bcstaan tewcns ook 'n ~ro~t Artikels riet, Pk. Kao.pse Drift, 
warbocl oor wat demokras1e 1s. skryf: 
Stalin bewecr dat hy die groot Ek lee's dat die onderwysers 
kampvcgter van demokrasie is, 1\lev. A. 1\1. de V. Krynauw, en ondcrwysercssc dalk boer sa-
en die ander volkslelers s~ die- iBeaufort-Wes, skryf: Jar'i.ssc gaan kry. Myns in.sien.s 
sclfdc. Maar almal tree in die Genl. Hertzog was 'n staats- kry hulle reeds genoeg om van 
praktyk soos diktators op. In man - ongetwyfeld die grootste te !ewe. Wat word van on.s 
Korea is die kommunlsme nle wat die volk hierdic eeu opge- land se arm bevolking wat moet 
met oupa demokraslc gestuit !ewer hct. Dat hy binne die opdok vir al die stalperde se 
nic, maar met wapengcweld, en maalstroom van die partypoli- salarisse? Die onderwyscrs en 
in ons land hct dr. Malan sy tick moes staan, was bepaald ander staatsamptenare noem ek 
tocvlug teen kommunisme nie nle sy keuse ole. Hy moes af- stalperde, want waar 'n mens 
na demokrasie se middels gc- klim tot in die modderpocl van hullc ontmoet, .stap hulle uit 
neem nie, dog na mag om die die partypolitiek en boweal wo onder 'n arm man wat moet 
kommunismc te onderdruk. Ver: deur die hom met hul modder- swoeg en sweet om te kan !ewe. 
der diktccr dr. Malan dat geen hande aanpak! Wat word vandag vir die arm 
O.B.-lid 'n kandldaat vir die Dankic vir mnr. J. A. Smith boer gedoen van staatswee? 
A.P. mag wces nie. se pragartikels, sy herinnerings Niks nie, want vra 'n arm man 

Demokrasie gee aan die nie- uit die Vryheidstryd. Dit was by ons ministers en parlements
blanke die reg om gelyke regte 'n beslellng vir almal wat dit lede vir lets wat hy nodig het, 
met die blanke te geniet, en dit gelees het. Mag daar nog meer word dit kortom van die hand 
gee ook aan die kommuni.sme die .sulke vrugbare biografie.se her- gewys. Ek skrywe van onder
reg om propaganda te maak vir innerings verskyn van die be- vlnding. Ons arm mense op 
sy stelsel, en mag ons dit toe- kwame pen van die skrywer. die platteland word net gebruik 
laat? Demokraslc was ook die Mens mis dit bale in die vcel- vir stemvee. Daarvoor is ons 
oorsaak dat meer as een land gelesc blad, ons O.B. Die hoop goed om die hoe menere in die 
al om die ander dag 'n nuwe re- word hiermee uitgesprcek dat parlement te bring. 
gering moct saamstel. Om kort die reeks herinnerings eersdaags Ek hoop net die administra
te wecs - demokrasie, soos ons in 'n saamgestelde band ver- teur .sal nle aan die onderwy
dit ken, het vir ons tyd hcelte- krygbaar sal wees. ser.s meer geld toeken nie. Myn.s 
mal ondoeltreffend geword. Die Die historiesc feite is op tref- insiens lee! ons net In 'n lekker 
party-politic! praat ook baic fende wyse opgedis - feite wat ryk land vir diegene wat stal
van demokrasie, maar 11ie een soms 'n stille traan oor die wang perde is en hoe salarisse ont-
waag dit om,. te se wat demokra- Jaat rol. vang. 
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V.S.A.-SKARE POR SEUN AAN Ander Grondslag Nodig 
TOT SELFMOORD 

Hoe groot die menslikheidsgevoel by die 
sensasieheluste Amerikaner van die stad is, kan 
afgelei word van onderstaande heskrywing van 'n 
gebeurtenis 'n paar weke gelede in Boston, soos 
dit in die Amerikaanse weekblad Time verskyn: 

Die skare bet voor Boston se 
ou roolbaksteen-hotel Touraine 
saamgedrorn nog v o o r d a t 
lemand daarblnne geweet het 
dat 'n persoon ult 'n venster op 
die negende verdleplng gekllm 
bet en nou op 'n smal lysle 
staan en balanseer. Binne 'n 
mlnuut was die verkeer ontwrig 
en bet dulsende saamgepers in 
die mlddagreentjle, met die kop
pe agteroor, gretlge gesigte en 
die oo revestlg op die onvaate 
flguur daar ver bo bulle. 

Die persoon op die lys is 'n 
seun In dle tlender jare met 'n 
wynroolhemp en kaklebroekle. 
Hy werp sy baadjle ncer en dle 
skare dawer toe dlt val. 
,Spring!" dreun 'n stem van die 
straat at. Die figuur bulg voor
oor, maar steler dan terug met 
sy arms in die rigting van die 
twee vensters aan weerskante. 
Opnuut dreun die stemme: 
,Komaan, spring! Bring die 
vertoning tot op die grond!" 

In die begin het 'n groot aan
tal toeskouers vir die grap 
saamgeskreeu, waarskynllk on
der die lndruk dat dit 'n publi· 
slteitstoertjie vir 'n rolprent Is. 
Maar namate dle tyd verbyge
snel het, het daar 'n opgewonde 
senuagtlge spanning In dle skare 
ontwikkel. .,Spring!" bet bulle 
reskreeu. 

,KRANKSINNIGE DEBAT" 

Die atemme In die atraat bet 
vir een uur en M minute oor 'n 
boer a&nJ'ehou. Vir een uur en 
15 minute het mense wa~ uit die 
venater naaste aan die sean, ce
leun het, teen die akare in die 
atraa~ rewontel in 'n soort 
kranksinnice debat. 

Die eerste aspirant-redders -
'n konstabcl, 'n relslger, 'n 
speurder - kon nlks van die 
seun aien nie behalwc een vull 
hand aan die venstermuur. Ter
w;yl bulle daarna gekyk bet, bet 
bulle gepleit. Na 'n rukkle bet 
die vingers na bulle ultgesteek 
en 'n slgaret geneem. 1\-laar toe 
dreun die akare ae atemme daar
onder weer op en die vlngers 
cool die siraret weg. ,Kom 
binne," plelt die speurder. 'n 
Stem anderkant die vingers 
antwoord. ,Waarom sal ek?" 

MEISIE NA VORE 

,Sprinc!" alaeeu die skare. 

tien dae weg sonder verlof. Hy 
kla oor sy geskeide ouers, sy 
klnderdae in die agterbuurtes 
van Boston. Hy babbel wlld 
oor 'n meisie. ,.My nooi het met 
'n musikant weggeloop. Hy rook 
dagga. Ek weet sy Is tot on
dergang gedoem . . . " 

TELEURGESTELDE SKARE 

Na 'n rukkie bet by sy hand 
aan die keineres gegee. Toe ely 
by en val byna. Honderde Jdap 
hul hande en sk:reeu ui~ een 
stem soos botbaltoeskouers wat 
'n lopie eis. 'n 1\leisie wat lanp 
'n matroos staan en &ircel, se: 
,,Ek is van die bloedige soort. 
Ek wi1 hom sien spring!' 'n 
Vrou met die hoed op die kop 
bardloop na vore in die oop 
ruimte reg onder die sean, steek 
haar hande ult en akreeu: 
,Spring! Ek sal jou vane.'' Bo 
op die lysie tMS die seun vir Ma
rilyne in 'n gespanne stem: 
,Bulle wU he ek moet spring.'' 

Nou begin 'n nuwe stem met 
hom te praat - 'n Jesuit, eerw. 
P. Curran, wat hom van die 
straat at gesien en na die ka
mer gesnel het. Na 'n lang tyd 
skuif die seun ~ader na die 
venster. AI bewende klim by 
deur na binne en begin te hull. 
'n Konstabel hardloop vorentoe 
en slaan die venster toe. Mari
lyne steler terug en val flou 
neer. 

Onder in die straat bet die 
akare skoorvoetend uitmekaar 
gega.an, ,Nee!" skreeu iemand. 
,Darem amper !" 

'n Skeepskaptein met drie rye 
veldtoglinte aan sy bors se sag-

· Duitse Soldate 
Stel E.ise 

'n Vergadering van 4,000 voor
malige valskermtroepe het ver
lede week in Duitsland beslult 
dat bulle nie vir die Westerse 
bondgenote sal veg voordat 
Duitse generaals wat nog in die 
tronk sit, vrygelaat word nie. 
Hulle bet veral aangedring op 
die vrylating van veldmaar
skalk Kesselring, admiraal 
Riider, genl. Von Neurath en 
grootadmiraal Donitz. 

Die besluite het volle gelyk
heid vir Duitse soldate in die 
Westerse verdediging geeis, 'n 
onmiddellike staking van die 
beplande lasterveldtog teen die 
,verdedigers van die vaderland" 
en die onmiddellike vrylating 
van aile sogenaamde oorlogs
mU!dadigers. 

Wil Sien Hoe 
Dit Lyk As 
Hy Doodval 

gies: ,In twee oorloe bet ek 
nooit lets so atgrysliks gesien 
nie. Dit ma.ak dat Jy 'n haat In 
mense kry." 

V.P. Verwelkom 
Fakkelkommando 

Dlo Verenig-de Party ven\·ei
kom die Fakkelkonunando heel
barticlik, bet die Kaaplandse 
Ieier van die party, mnr. J. \V. 
2\lushet, verlede week ge~>e na 
die &tig-tiu~r,.vergadering van 
die Fnkkelkommando m Kaap
.,tad. 

Hy bet ges6 dat beweg1ngs 
soos hlerdle toon dat daar ag 
geslaan word op die V.P. se 
waarskuwings nan die volk teen 
die beleld van die regering. 

,Ek verwell(om die Fakkel
kommando in ons demokratiese 
geledere. Hierdle gcledere is 
beslg om aan te was. Die Ver
enigde Party bet die eer om 
blerdle gelcdere te lei en by sal 
dit op kragdadlge wyse bly 
doen." 

<Lees ons hoofartikel). 

Katolieke Se 
Politieke Plig 

,Dit sal nie verstandig wees 
om dle stl(ting van 'n Katolieke 
politlekc party In die Unle te 
oorweeg nle, maar dlt is gebie
dend noodsaaklik om 'n Kato
lleke politleke lnligtingscntrum 
te hG met takke in die groot 
stede en dorpe," bet die aposto
llese afgesant na Suldellke Afri
ka, aartsblskop Martin Lucas, 
ges~ in sy tocspraak voor die 
Katolieke noenmnalklub van 
Pretoria. 

Dlo aartsblskop bet die hou
ding gcskets wat Katolieke teen
oor polltlcke partye behoort In 
te ncem en het voorgestel 
dat Katolieke ,'n soort eenheld" 
moet vorm en hul gewig by 'n 
ander party lngool ten einde 'n 
program op te stel wat vir sowel 
die Katolieke as die betrokke 
party aanneemlik is. 

Die bllmke bevolkinc van 
Noord-Rhode.~lc het die afge
lope vyf jaar verdubbel en staan 
tans op 37,220. 

t .. DIE O.B." word &'edruk deur Pro 
Eeelut& Drukkery, Slellenboseh, vir 
dte etenaara en ultcewera: VOORSLAG 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703. Poabua 1411, Kukpletn, Ka&p
ltad. 

DAMES., 
MANs. en 
KIND.IIlR
UlTRUSTERS 
SNYERs 

Maar een onder bulle, 'n 21-ja
rige kelneres met die naam Ma
rllyne Giannattasio, probeer met 
aile mag lnbeur by die hotel. 
Toe sy die kamer bereik, het die 
pollsle baar voorgekecr. Haar 
donker hare het op haar skou
ers gehang, haar llpsmeer was 
ultdagend roo!. Sy het bulle nie 
raakgeslen nle. Na een enkele 
k:Yk, wat haar met afgryse ver
vul het, Is sy deur 'n skielike 
bejammerende drang gedryf om 
die figuur op die lysie te red. 
Toe die pollsle probecr om haar 
te keer, het sy wanhopig gejok: 
,Ek ken hom en kan hom red." 
Hulle laat haar ln. Sy loer by 
die venster ult. Die seun het 
danker hare en 'n lang kake
been; ay oe was stroef, ontwy
kend, verbyster. By bet op 'n 
akuins rantjle van twn.nlf duim 
breed restaan met ay tone laer 
u IIY bakke. By leun vooroor. 
Die meisie pleit verontwaa.nlic: 
ook ay bet moeUikheid. Sy bet 
'n baba van aewentlen maande 
wat blind is. ,JY behoort te 
sprlnc!" 

Stukklo vir stukkie begin die 
seun te praat. Sy naam Is Louis 
Turin!. Nee, sy naam is eintllk 
Albert Santos. Maar bulle het 
dlt In die let!r afgeskryf as Al
bert Thomas. N ou is hy al veer-

UNIEWINKELS 
Be perk 

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA j 
TAKHE: JobnneabtJr«, Bellolll, VereeD.I~, Kaapstad. 

(vcrvolg vnn bladsy 1 kolom 4) 

leentheid gegce word of as ck bulle hul plig doen, ek sal myne 
dit aangryp om die H.N.P. en doen en sodoende sal ons bale 
A.P. geamalgameerd daadwerk- meer kan uitvoer vir die een
like steun en hulp te verleen held ·nm on!! ,·olk. 
waar en wanneer nodig, bale 
meer nog om bv. daardle staats-
hervorming waaruit werklikc 
volkseenheid sal voortspruit te 
verkry as wanneer ek aanslult 
en onder die menigte in van my 
terrein verdwyn. Samewl'rking 
tussen die verskillende volk!llor
ganisasies met (}aar<lie doel Is 
van bale groter en meer prak
tiese belang as (lie inkruiping 
van almal onder eeu partykom
bers wnardeur jou by<lrat'n<le 
hulp en energie gekniehaltt>r en 
jou terrein vernou word <leur 
sekere party-reels en voorRkrifte 
wat vir mededingende pam·e om 
parlementere partywins nodig is. 

Uitbouing van die partye son
der meer is 'n versterking van 
die oorsaak van volksverdeeld
heid. 

Die stootkrag van verskillen
de organisasies met eie stof
like en geestelike vocdsel voor
sien, is oneindig groter as die 
van een individuele organisa
sie wnarin die ander opgegann 
het. 
Die H.N.P. wil nie ccns sy 

eie provinsiale partygrocpc op
swelg in 'n uniale nie en wei 
om dieselfde rede as wat ek as 
O.B. voel dat ek nie my organi
sasie kan laat opgaan in die 
groter nuwe party wat staan 
gestig te word nie. 

Ek gaan my taak, my sektor 
van die strydfront nie ontruim 
vir 'n ander nie. Ek gaan nic 
my besondere taak as brandwag 
op die skouers van 'n andcr af
laai nie, nie op die van dr. Ma
lan of mnr. Havenga nie. El{ 
gaan my taak self behou en uit 
voer. :\ly bydrne moet Wt"C., 
'n bydrae vir die volk, nt"t soos 
bulle s'n ook moet weeJ.. A!f 

Almal Eis Nou 
Hoer Salarisse 

Staatsamptenare agiteer tans 
oral In die land om boer sala· 
risse. Die amptenare in Pieter
marltzburg kom op 8 Augustus 
byeen om hul eis om 'n verho
glng van 12la persent te be
spreek. Op ander plekke word 
versoekskrifte vir ondertekening 
rondgeneem deur takke van die 
Staatsdlensvereniging. 

Die eis van 12l persent verho
&'inc is nog beskeie In vergely
klnc met die verhoging van 40 
penent wat die ministers en 
parlementslede hulselt toegeken 
het. Hoe bulle na die ruimhar
tice Ieni(inc van hul eie nood, 
blerdie eise sal kan. bestry, is 
vir die gewone mens nogal moei· 
Ilk om te begryp. 

Britse Bevolking 
Word Meer 

Die bevolking van Brittanje 
hct scdert 1931 met 8.6 persent 
toegcncem na 53,327,333, volgens 
die jongste sensussyfers. 

Vir die eerste keer in 100 jaar 
is daar 'n trek van die stede 
na die plat•eland waarneem
baar, wat toegeskryf word aan 
die grater aandag wat Brittanje 
nan sy landbouproduksie in die 
afgelopc tyd begin gee. Meer 
as 'n miljoen mense bet Lan
den verln.nt. Die stad se be
volklng tel nou 8,346,137. 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt is 'n mengsel 
van ryk belee virgmtese 
tabak; gewaarborg 100% 
suiwer, eerstegraadse blaar. 

~anbrmuJt-' 
ROOI VIR r.URK GROEN VIR ONGEKURK 

WIT VIR FtL TER 

,Die sigaret wat u altoos graag wou rook" 
lU$:1 

Luister na Rembrandt-programme oor die Handelsradio. S.A.U.K. 
1\laandae 6.45 nm.; Donderdae 6 nm. - Die Puik Afrikaanse 

Programme. 
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