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Die Westerse volke is 
vandag hesig om die 
prys te hetaal vir ,die 
propaganda wat Roose
velt, Churchill en Kie. 
tydens die oorlog laat 
versprei het ten opsigte 

No· 13 I van die Christelike en 

demokratiese eienskap
pe van Rusland. Hierdie 
feit kom -meer en meer 
aan die lig namate Ame
rika en Brittanj~ dit 
nodig vind om geregte
like stappe te doen teen 
burgers wat indertyd 

Kommunisties gesind 
was, tnaar as h~troubare 
hondgenote in die stryd 
vir ,die Christendom en 
die demokrasie" inge
span is in die mees ver
antwoordelike posisies. 

RUSSE HET WATERSTOFBOM 
REEDS LAAT ONTPLOF 

Op die oomblik staan daar in 
Brittanje 'n jong wetenskaplike 
met die naam dr. Klaus Fuchs 
te reg op aanklag dat hy atoom
geheime aan Rusland verskaf 
het. 

Volgens gegewens aan die 
hof verstrek, blyk dit dat Fuchs 
as lid van die Kommunistiese 
Party lank voor die oorlog uit 
Duitsland gevlug hct na Brit
tanjc waar hy voor die uitbreek 
van die oorlog 'n Britse onder
daan geword het. Na die inval 
van die Duitsers in Frankryk 
in 1940 is hy deur die Britse 
regering gelnterneer - dit was 
toe die Britse beleid om Kom
muniste te interneer, net soos 
hier in Suid-Afrika- maar nadat 
Rusland in die oorlog teen 
Duitsland betrokke geraak bet, 

Rusland het waa~·skynlik sy eersle walerstofhom reeds op 7 Januarie 
laat ontplof, maar die nuus word aan die puhliek doelbewus weerhou, 
volgens ·die noukeurig h•geligte blad lntelligense Digest in sy jongste uit
gawe. 

Die redakteur verklaar dat daar geen twyfel hestaan nie dat die Russe 
op 7 Januarie 'n bom laat ontplof het wat deur middel van 'n nuwe formule 
aan die gang gesit is, en hy het alle rede om te glo dat dit 'n proef
neming 1net 'n waterstof hom was. 

Politici 
Wil Feite 

Nie Aanvaar 
, Ons het rede om te glo dat die Russe aansienlike vordering gemaak het in die heheer oor 

sulke ontploffings. In die nabye toekoms gaan daar 'n hele reeks n uwe atoom-ontploffings in die 
Sowjet wees - die grootste aantal wat nog ooit op euige plek plaasgevind 

is Fuchs vrygelaat en is hy 
deur die Britse regering in diens 
geneem in verband met atomiese 
navorsing. Van hierdie geleent
heid het hy gebruik gemaak om 
belangrike inligting deur mid
del van ander Kommuniste aan 1 
die Sowjet te besorg. h et . Dit is welbekend aan W esterse regerings. Ons jongste inligting is 

dat die eerste van die reeks om en hy 3 Maart sal geskied." So Klein Is 'n 
Atoomkern 

Al\IERIKANER 
In Amerika het 'n h~ng ver

hoor van 'n eertydse Kommunis 
so pas ten einde geloop. Hier
die man, Alger Hiss, was een 
van die hoogste amptenare in 
die Verenigde State en bet op
getree as sekretaris-generaal 
van die San Francisco-konfe
rensie-waar sy foto saam met 
die van die groot demokratiese 
helde Molotof en Stettinius ver
skyn het. Dit was in die dac 
toe ook genl. Smuts saam met 
die res van die demokratiese 
wereld die hoogste !of gehad 
het vir die ,dapper Russe wat 
die wereld bevry het van die 
Nazi-juk"-die dae toe die toe
segging van die veto-reg, waar
mee Molotof later so lekker ge
speel het, simbool was van 
Westerse vertroue in ,.premier 
Stalin" se demokratiese welwil
lendheid. 

Aldus lui die aankondiging 
van dieselfde blad wat meer as 
nege maande vooruit aangekon
dig bet wanneer die Russe hul 
eerste atoombom sou Iaat ont
plof en wat die eerste die nuus 
versprei het dat die ontploffing 
plaasgevind het - 'n paar weke 
voordat pres. Truman en Attie<' 
dit aan hul volkere gese bet. 
Hierdie blad is tewens ook 
deur 'n Amerikaanse amptelike 
instansie aangewys as die blad 
met die mees betroubare berig
gewing vir die jaar 1949.~ 

Intelligence Digest beloof om 
in 'n volgende uitgawe 'n vol
ledige verslag te plaas van wat 
in Rusland op atomiese gebied 
totsover plaasgeyind het, en om 
alle inligting omtrent sy ont
wikkeling van die waterstofbom 
te openbaar. 
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VELD STU KKE IN 
WOORD-OORLOG 

,Teen sulke aansienlike 
Opposisie-debatteerders soos 
mnr. 1\fushet, mnr. Christie 
en dr. Jonker was die enig
ste private lid wat die Re
geringswepe vandag ge
bruik bet, dr. Loock met 
meer verh ale omtrent sy 
lewe as 'n voormalige Ver
enigde Party-organiseerder.'' 

Hierdie aanhaling uit 'n 
verslag van die Cape Times 
laat die Jig val op die ,de
mokratiesc" vryhcid van 
spraak wat daar vir volks
verteenwoordigers binne die 
Britse partypolitieke stelsel 
bestaan. 

In die woord-oorlog tussen 
die twee partye word die 
sprekers beheer en gerig 
soos lewenlose geskut op die 
slagveld. Niemand kan · 
praat wanneer en soos hy 
wil nie. Hulle staan onder 
die ,tirannie van die party
sweep" - in dr. 1\lalan se 
woorde - en dit is die taak 
van hierdie ,swepe" om te 
bepaal met watter kanon 
op die vyand teruggeskiet 
moet word - of dit 'n kaf
bom, 'n grapbom of 'n 
skeldbom moet wees. 

TRUMAN WOU NIE GLO 

Die feit van die verwagte ont
ploffing is op 5 Januarie aan 
pres. Truman bekend gemaak 
- twee dae voordat dit sou 
plaasvind, maar die President 
wou nie daarop reageer nie. 
Die blad toon aan hoe pres. Tru
man ook reeds in November 
1948 vooruit verwittig was van 
die feit <lat die Russe hoop om 
hul eerste atoombom in Junie 
te laat ontplof. Hy het egter 
nie daarop ag geslaan nie, maar 
verkies om die akademiese a<l
vies van dr. Vanavaar Bush, dat 
Rusland nie in staat is om dit 
so gou te doen nie, te aanvaar. 

VERBYSTERENDE FLATER 

,Sy ongelowigheid het ge
blyk 'n historiese flater van 
verbysterende omvang te 
wees, die voile implikasies 
waarvan die hoogste krygs
kuudiges met ontsetting ver
vul het. 
,Die hele kwessie van aan

vaarding van geheime inligting 
en die openbaarmaking daarvan 
word 'n saak van toenemendl' 
erns. Hoe lank gaan die open
bare mening toelaat dat geheimc 
i!Migting wat met sorg vcrkry 
is deur regerings geYgnoreer 
word ten koste van die beska 
wing?" Aldus vra die .blad. 

PLEK EN TYD 

Die redakteur gaan voort deur 
aan te toon hoe hy in die 
Januarie-uitgawe die volgcnde 
aankondiging gedoen het: 

,Die jongste uitdrywing van 
bevolkings is beveel omdat 
binne die volgende paar 
maande - moontlik 'n paar 
weke - nog 'n born ontplof 
gaan word. Hierdie keer sal 
dit 'n kragtiger born wccs." 

Hierdie aankondiging was 
noulil's ter perse toe berig ont
vang is dat die proefneming in 
Turkestan op 'n plek wat pre
sics op die kaart aangegee is, 
sou plaasvind en dat <lit in ver
band met 'n besproeiingsonder
neming staan - 'n geweldige 
geheime skema ''"at bekend 
staan as die ,Davidoff-onderne
ming.'' 

PERS SWYG 

Hierdie inligting is deur die 

omdat dit te lank sou duur 
voordat die Digest weer verskyn. 
Feitlik die hele Amerikaanse 
pers en radio het die nuus ver
sprei, maar die Britse pers bet 
op enkele uitsonderings na ge
swyg - en ons kan daaraan 
toevoeg, ook die Suid-Afrikaan
se. 

'n Idee van die grootte van 
'n atoomkern word gegee in die 
verslag van die Amerikaanse 
kommissie insake atoom-energie 
aan die V.S.A.-kongres. As 'n 
atoom vergroot.word tot die om-

,Daar skyn 'n doelbewuste 1 vang van 'n konsertsaal, sal die 
nciging te wees om nuus van 
hierdie aard wat die · openbare 
mening te vee! kan skud, te on
derdruk. Redakteurs wat ver
antwoordclik is vir hierdie ver
duistering sal 'n sware verant
woordelikheid voor die geskie
denis moet doen. Die onverant
woordelikheid van politiei is nog 
crger en sal nog swaarder ver
oordeel word ,wanneer die ge
skiedenis van hierdic kritieke 
tyd geskryf wor<l." 

kern kleiner wees as 'n vlieg. 
Maar dit is hierdie kern wat 
tel. Dit bevat omtrent al die 
massa van die atoom, en dus 
van aile dinge. 'n Stukkie so
liede kern stof so groot as 'n 
albaster waarmee kinders speel, 
sal meer as 200,000,000 ton weeg. 

In die kop van 'n speld is 
daar na skatting nagenoeg 
100,000,000,000 atome. 

Ons Betaal · Met 
Ons Veiligheid 

Vandag pluk nie net die 
Weste die wrange vrugte van 
hierdie ongelooflike kortsigtig
heid nic, maar talle burgers 
van Westerse Iande is deur die 
leuen-propaganda so onder die 
indruk van Bolsjewistiese heilig
heid en voortreflikheid gebring 
dat bulle deur die nuwe idealis
me aangetas is en simpatiseer
ders geword het van wat ont
nugter<le genl. Smuts 'n paar 
jaar later as ,'n duiwelse evan
gelic" bestcmpel het. Hierdie 
misleides boet vandag in demo
kratiese howe vir hul goedge
lowigheid in hul demokratiese" 
leiers en pers. Een vir een word 
bulle nie net van hul hoe 
posisies verwyder nie, maar met 
swaar veroordelings gestraf vir 
die voortsetting van hul geloof 
in .,premier Stalin" se Chris
telike en demokratiese strewe. 

'n Waarheid wat deur die gevestigde· Suid-Afrikaner 
nie elke dag besef word nie is verlede Donderdagaand 
beklemtoon deur oud-regter H. S. van Zyl by geleentheid van 
die jaarvergadering van <lie S.A. Buro vir Rasse-aangeleent
hede. 

Oud-regter Van Zyl hct gcse 
dat die blanke 'n hoe prys be
taal vir sy weiering om die 
nature! geheel en al te segre
geer. Tydens sy besoek in 
Europa het dit hom opgeval 
hoe mens te enigertyd in die 
nag in die groot stedc aileen 
met jou vrou kan stap sonder 
gcvaar dat jy oorval sal word. 
In Suid-Afrika lewe ons in 
voortdurende vrees vir natu
relle-aanran<lers-'n gevaar wat 
nie sal bestaan as die nature! 
tot s:r eie gebied bcperk word 
nie. 

Hierdie uitlating hcrinner aan 
die van 'n immigrante-vrou wat 
onlangs die Unie verlaat het na
dat sy 'n paar maande in Suid
Afrika was. Die !ewe hicr is 
vir haar soos 'n tronk. Geen 
vrou kan dit waag om aileen 
op straat te verskyn nie en 
snags moet jy agter ystertralies 
in jou eie huis slaap, het sy 
gese. 

gevaar ''an naturelle-aanramlers 
dat hy vergeet bet dat dit 'n 
abnormale toestand is wat ver
help kan word" <leur volledige 
apartheid. 
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TE HARDEKRAALTJIE 
VOORTREKKERWEG (Naby Sportgrond) 

BELLVILLE 
Spreker: 

Gebiedsleier Dr. F. D. du T. van Zyl. 
Hout vir die Vryheidsvlam word te koop aangebied. 
Koffie, Tee, Toebroodjies, Vrugte, Roomys, ens. 

Verkrygbaar op die Terrein. Intussen dink die kiesers 
hulle het 'n ,volksverteen
woordiger"! 

redakteur onverwyld tot beskik-J Die Afrikaner het al so ge
:ftl S•f**'* + Ho-t++:~+ot+-t++H<-ot_. l king van die dagbladpers gcstel woon<l geword aan die gedurige 

Aile Offisiere, Brandwagte, Vriende en 
Belangstellendes baie welkom. 
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'N LOSEERVOLK ONS 
VOORLAND? 

Die moontlikhcid van vcrhoogde..-huishuur is die afgclope 
week · in die parlcment bcspreek na aanlciding van die 
wctsontwcrp op huurgeldc wat die huidige behcer oor huur
gcld wil ophcf. Tans word die huux·geld vasgepen, en 
voorstandcrs van die nuwe maatreel mcen dat hierdie vas
llenning dcrmate onder die markwaarde van die huise 
gcskied dat dit nie meer vir beleggers bctaal om huisc te 
!nat bou vir doeleindes van verhuur nie. 

Ons wil nie die rcgering of die vcrantwoordclike Minister 
daarvan beskuldig dat bulle die kapitalistiese pad opgaan 
met hierdic maatrecl nie. Die saak he:t sy verskillendc kante 
wat dcur vcrskillende belange vcrskillend heklemtoon sal 
word. Ons meen egter dat hierdie maatreel die stempel dra 
van die ou doos en deur die regt>ring uiters eensydig en 
Ollpenlakkig bcnnder word. Die argument word gcbruik 
dat daar 'n tekort aan huis< is omdat beleggers nic meer 
huise wil bou nie, daar bulle nie 'n behoorlike diwidcnd op 
hul geld ontvang nic. As dit <lie enigste manier was waarop 
huise aan die volk beskikbaar kan kom, is die rt>gering 
natuurlik reg, maar daar is SO\eel faktore ,-andag wat 
,-erantwoordelik is vir die huistekort dat dit baie liortsigtig 
sal wees om jou 011trede net op een daarvan te grond - en 
dit boonop nog een wat in aile waarskynlikheid nog gaan 
bydra tot die vraagstuk wat besweer moet word. 

GROOT BELEGGER 

Dit is verl<('erd en volkskJ.delik om uit te gaan ,-an die 
standtlUnt dat die volk in die eerste plans huurhuise moet 
kry. Die idcanl moet wees dat elke gesin sy eie lmis moct 
he. Dit sou die regering dus cerder pas om die oprigting 
van huurhuis~ teen te gaan as juis dit aan te moedig. Hicr 
word net gcdink aan die belegger wat huise bou om tc 
verhuur - met ander woorde die groot belegger wat dit 
kan bekostig om £3,000 of £4,000 met 'n slag te bcle. Ons 
weet nie hoc talryk hierdie soort beleggcr vandag is nic, 
maar daar is ook ander bele;gers en bulle vorm die oor
grote meerdcrhcid - die kleinbelegger wat sy spaargeldjics 
in bougenootsknppe belc waar <lit saam met <lie van ander 
gcbruik word nie om huurhoise te bon nie, maar om gesinne 
van die volk te hell> om hoi eie boise te bou en sodoendt
onafhanklik t J wees op hul oudag. Die waarde van hierdi<' 
eiendomsbes f wat sodoende aangekweck word en op sy 
beurt weer :- ansporend werk op die sclfstandigheidstrots, 
is iets wat gcen regcring uit die oog mag verloor nie. 

Ons vir d dit daarom jatnmer dat die regering in die 
een;te. plaas dink aan die groot belcgger en daarmee die 
indruk by di e klasbewustes moet skep dat hy 'n ondersteuner 
van die ,.kapitalistiesc klas" is teen die ,.werkcnde klas", 
soos die A1 beidersparty met sy parlementerc teenstand 
vinnig v·· s •m uit tc buit. Ons moet weglwm van die 
begrippe ·1it lie on doos. J .. aat ons nie in die ('Crste plaas 
aan die , ' eleg:"'er" dink wat diwidende op sy geld moet kry 
nic - di\\idend .. wat dikwels betaal moet word met die 
voedsel, en dns ge:;ondheid, en nog meer dikwels met die 
gt•leerdheid van l<indertjies wat in daardie huise woon. 
As die huur byvoorbeeld met 15 of 25 pcrsent verhoog gaan 
word, soos sprekers in die prtrlemcnt beweer - selfs van 
regeringsknnt - dan gaan 'n paar groot beleggers 
uitstekcnde diwidende oes, maar die volk gaan die skade 
ly van soHel duisende toekomstige burgers wat met gebrek
like ge.,or.dhe'd o .. I ennis die moeilike take van die toekoms 
moet erf. 

WATNODIG JS 

Die woningnood verg 'n deurtastendc ondersoek en 
daarna 'n moedigc aanpakking. Laaf ons net 'n paar dinge 
noem. Daar is in die ecrste plaas die boukoste wat beslis 
met minstens 'n kwart afgebring kan word as ons ons 
arbeidsprestasic kan verhoog - iets wat deur wetgewing 
tans onmoontlili gemaak word omdat geen bouer aanmoedi
gende lone vir vinnige en deeglikc werk mag betaal nie. 
Die pas word aangegee deur die luiste of onbekwaamste 
vakmanne wic se powere re..•mltaatjies as .. tandaard in die 
bedrlf aanvaar word. Maa.k hierdie saak reg, en dit sal vir 
sowel die eienanr as die beleggcr betaal om huisc tc bou 
sondcr om 'n groot deel van die volk te bclas met vcrhoogde 
lewenskoste. 

Brief Aan My Partyvriend : I 

Verruil 
Vir 

Voe/ rek E.ers 
,n Wapen 

Gt>a"le V riend I partypolitiekc maatreHs! In die jy in ul danrdie dric of agt 
It-t . ' • l'erste plaas weet on'l dut geen voorafgaande jare 'n propagan-

11 tny vonge hru•f het tlolitiel<t• 1mrty vir ultyd ann da-str~-d oor die kleunraug~:>tuk 
ek ~c~e dat tnell~ uie 'n bN\ind bly nie. Die stelscl is gehad \marin die een party die 
lt•f'u gaau jaoo tnf'l 'n 'n wicl wat draai, en wat van- ander voor die oe en ore van 

"l k . e I . dag onder is, is m6rc bo. In die nie-blankes uitmuuk vir 
vot• re nu•, tnaar ( at J) I<}ngeland, die moedcr van die onderdrukker<;, en die nie-
jou~t>lf t'Cl's h <•hoorlik parlemcnte, byvoorb<>cld, het dit blanlces se grit>we nan hulle
JllOel wapcn ~·oordat jv gcblyk dat oor 'n tydperk van self en die wi'reld onafgebroke 
, l'k I' · veertig jaar daar lien regerings- onder 'n vergrootglas hou. (Dit 
11 gevaat• I e ongN 1erte wisselings was dit wit sf' f•lke is betcr dat jy geen dam hct nie 

aanpak. Dit geld ook regering bet gemitl<lt•ld Yier jaar as dat jy 'n dam bou wat na die 
vir ,,.raa'"!-OlUkkc wat 'n nan bewind gebly. As jy in ge- eerstc reen breek en a! jou 

• t" I dagtc hou dat die huidigc Britse grond en g<'-saaides vcrspoel. 
r·eger1n~ tnoet tlUllf)U '- rcgering nog nic volle vyf jaar Wag dan maar eers totdat jy 
- jy moN die ding wat nan bewind is nic, en dat poli- · sement kan kry.) 
jy aanpak kan ,.deur- tieke kenners reeds 'n neder- Kan Suid-Afrika, en kun die 

• ., ..1• E l . laag by die a!\nstaandc ver- blankedom dit bekostig om hier-
sH~Il soos u1e nge se Ill kiesinf!' vir hom voorspel, dan die prys te betaal net vir die 
Vt"rband met hul oorlog wil dit lyk asof hierdic gc- Yoorreg om 'ir drie of agt jaar 
alt:yd ge!'IC het. midddeld nog steeds gehandhaaf 'n gesuiwerde parlement te he. 

wor . 

Ek bet toe daarop gewys d:tt 
indien <lit1 H.N.P.-b('\\ ind poli
til·ke regtt> \'a n die nie-blankt>s 
~ou weg neem as 'n partypoli
tieke maatreel, enige liberaJi,. 
tiese part~· op 'n Jatt'r 'ltadium 
llolitieke rcgte n:t nie-blnnlce" 
kun uitbrt>i met 'n blote pnrt~·
meerderht'id, en dat d:aardit' uit
breiding ft'itlik onbeperk b, 
terwyl di1• wegnet>m van huidiJ.;t> 
regte maar beperlc is tot drit> 
,·erteenwoordigero; .,over dit die 
naturell1• betref t>n tot vyf of o,es 
setels soH•r dit die Kleurlinge 
betref- in laasgNloemde gl'vul 
is dit ool< nie Kleurling-.,(•h•ls 
nie, maar blanke st>tels wat deur 
Kleurlinge beim loetl word. 

Nou, 
vinding 

KORTSTO~DIG 

wat 
in 

was ons onder
die vcrlcdc met 

(Vervolg van vorigc kolom) 
aan belasting op te bring nie. 
Hierdie belasting word in 
praktyk nie denr die eienaar 
betaal nie, want hy is gereg
tig op sy ,.diwidencl", dog 
deor die huurder. Dit is 'n 
belangrike faktor wat ,·er
antwoordelik is Yir die nood
saaklikheid dat huurgeld 
vandag verhoog moet word. 

Om hierdie faktor uit te 
skakel vereis in die eerste 
plaas 'n mccr deskundigc bc
stuur van ons stedP soos dik
wcls a! deur die Osscwabrand
wag bepleit, (>n in die tweedc 
plans 'n meer reelmatigc 
verspreiding van die belas
tingdruk. Dit is onmoontlik 
en onbillik dat net eicnaars 
en - in die praktyk -
huurders, wat nie eers 'n eie 
huis kan bekostig nie, vir die 
geriewe moet betaal waaraan 
alma! deel hct. Om maar 'n 
voorbeeld tc noem: Die klein 
huiseienaar wat, omdat hy 
niks meer as sy blote huis 
kan bekostig nie en gevolglik 
met sy voet moet stap wanr 
hy wil wccs, betaal wei £4 
of £5 per maand belasting, 
maar die ongetroude loscer
dcr in die losieshuis of hot<'! 
wat die gcricf van teerstratc 
vir sy motor het, bctaal nic -
en ook nie die bioskoop
paartjies wat die gerief \'On 
verligte strate het nie. 

Dit is tog vanselfsprt>ken<l 

DRIE PER JAAR 

In nnder Jande wat die par
lementere stelsel oorgenecm hct, 
het die wisselingc selfs nog teen 
'n flinkcr pas gcgaan. In die 
16 jaar voordat die volk die par
lemcntere stcls<'l in Portugal 
wcggcveeg het, was daar 15 be
windsvcrandcrings in daardie 
land ' n gemiddclde leeftyd 'an 
noulilcs vier muande \-ir elkc 
rcgering-en in Frunkr~k het 
bulle sedert die bevryding van 
die lund reed., 13 regerin~swi<,se
lings gehad, llit wit sf' ook al 
amper drie r t'gerings JICr jnar. 

In ons eic land kon genl. 
Smuts se party na 1910 net ecn 
vcrkiesing Wf.'n - en dit was 'n 
oorlogsverki<•sing. Dit> tweede 
vnkiesing in 1920 bet h~ verloor, 
en was dit nic dat hy toe met 
die Unionistc saamgcsmelt het 
nic, sou hy moes plckgemaak 
het vir gcnl. H ertzog se party. 
Maar selfs tcnspyte van hicrdit• 
samcsmelting kon hy nog r.ct 
dric jaar sy mecrdcrhcid hand
haaf. In 1924 het gcnl. Hertzog 
oorgeneem. l\laar oolc by lwt 
nil· kans Jtt'<,ien om 'n twt>t>dt> 
\'erkiesing tl' wen na "Y oorwin
ning van 1929 nie, :\let ander 
woorde ook sy bewin<l kon nie 
la ngt>r as tit>n junr .,tand h ou 
nie, en net .. oos genl. Smuts in 
1920, moe-. ook hy sy toe,·Jug 
tot snmN.meltin g 1wem. 

WEER L~ F.~ UIT 

In 1939 was genl. Smuts weer 
aan bewind, maar binne negc 
jaar het hy die onderspit gc
dclf toe die l\lalan-bewind oor
gcneem hct. · D it o,k~ n du<, of 
die perl•e \'an 'n tJarlem~>ntilr~> 
regering se leeftyd in ons land 
op neg!' jaar gc<.tl'l kan word. 
Ingrypendc gebeurtenissc kan 
hicrdic grcns nog verdcr laat 
krimp soos in d:c geval van 
genl. Hertzog se V.P.-bewind 
wat nt>t ses jaar staandc ge
bly hct. 

Aan die hand ,-an die ge
skiedt>niM bier I'll elders moet 
~>k t'n j~ dus annnt>em dnt die 
)Ialan-bewind oor 'n pnur juar 
Wl'l'r OP~tevolg sal word dcur die 
,,alternatiewe" r1•gering wuur
\OOr die stl'h>t>l voorsicning 
maak. 

WATTER BAAT'? 

O.B. SE STANDPUNT 

~ec ons kan nie- nct so min 
f'l w t ons d · kan bckostig dat 
die kleurvraagstuk vir soveel 
jare nog onopgelos bly. 

Die O~scwabrandwag se 
standpunt is dat die kleurvraag
stuk sonder enige verderc vcr
suim aangcpak moet word en 
wei op 'n grondslag van skeiding 
tussen die rasse. :uaur hier<lie 
aanpakking moet geskied nic 
d eur 'n l'nkele politieke party 
wat deur 'n betaaldo opposisie 
gt•pootjie word nir, maar deur 
die \'olk u., geheel en ,-ir so\·t'r 
dit moontlik is ook met die Wt'l
\\iUende samewerking van die 
nie-blankes self. 

GROOT EEXSTF.:\DllGHEID 

Daar word deur politiei tot'ge
gee dat 90 pcrscnt van die 
blankes in beginscl saamstcm 
oor die kwessie van rasse
skeiding. Selfs di~> umptelike 
beleide vnn die drle hoofpurtye 
bel·at so\'eel gt'meenskaplike 
grond dat aldrie leien. ree<l<; 
erken h <•t dat sumewerking wei 
moontlik is. Maar wat gebeur 
nou? Omdat ons 'n regering
stelsel het wat vcrcis dat die 
volk in twee tecnoor-mckaar
staandc groepe of partyc verdeel 
moct word, word hierdie 90 per
sent wat eend<'rf< dink, verdeel 
sodut dertig of ,·eertig pen.ent 
moet kant kies by die nnder 
tit'n persent libemliste wnt in 
begin.,el verskil. Hierdie mcnse 
wat cintlik saam met ck en jy 
moct stem vir d1e dingc waar
voor ons alma! staan, bcveg oni 
nou omdat die stclsel twecdrag 
vereis. 

DIE OPLOSSING 

Daar is 'n ander faktor wat vera! in die stcde tans 'n dat die geriewe van die stad 
deor almal gedeel word, en 

akutc vraagstuk word. Dit is die kwessie van stadsbclasting. hoewel dna.r 'n SJlCsiale eien-
Nou wil ck jou vra: Wat 

baat enige maatretil wat van
dag dcur die H.~.P. dcurgcvocr 
word as dit oor drie of agt jaar 
w<>er hcrro<>p word deur die 
.altcrnatiewt' rcgering" omdat 
dit 'n blotc part)·maatrcN was
<>n nog erger, as dit oor 'n paar 
jaar niC' net hcrroep word nie, 
maar as die nuwe r<'gPring met 
sy cic party-maatrei.'ls kom om 
sy ._ posisie tc verstewi;;? Dan 
is tlic kleun·raugstul< mos nil' 
,.OIIJ:"I'los'' nit>, maar oneindig 
lliN•r \'l'rtrol'ht'l, want behulwt> 
tl:at aile~ wnt g~>docn i., in dit> 
rigtiug \'an M'gregao,it• dan weer 
ongedaan gemaak snl \H'es, het 

Daar is net twee metodes om 
by hicrdie mocilikheid vcrby tc 
kom: die ccn is die pad wat 
genl. H ertzog aangewys het, 
naamlik om die vrnag!.tuk uit 
die purtypolitiek te Jig en die 
volk~:>r.tadslt'de toe tt' laat om 
volgens hut oortuiging t e st~>m 
sonder in agenming \ 'tlfl party
oorwegings. So 'n vcrwikkeling 
sal die Ossewabrandwag as 'n 
tweede bestc metode verwelkom. 
Toe genl. Hertzog na 1924 begin 
1"\et om sy scgregasie-beleid deur 
tc voer, het hy jaar na jaar 
op die tccnstand van die opposi
sic gestrand. In 1929 het by sy 
hcle vcrkiesing op hierdie vraag
stuk gebaseer, maar ten spytc 
van sy oorwinning kon by sy 
bclcid nic deurvoer nie-totdat 
hy die vraagstuk uit die party
politick gelig het, \marna hy 
)lET DIE STEUN VAN SY 
\'ORIGE TEE:XSTA~ERS ~oy 
muatreels deurge,oer b et in 
1936. Gent. Smut!> wat hom so 
bitter in 1929 by die stembus 
be,·eg ht't OOR SY SEGRE
GASIE-BELEID, hl't toe ge
stem vir daurdie selfde segrt'
gusie-belt>id. 

Weens ondeskundige bestuor van ons stede deur deeltydse domsbelasting kan wees vir 
persone wat het-1 dikwels op grond van ander oorwegings spesifiek(' dienste, behoort dit 
as bekwaamheicl gekies word om die be"ituur van die stad verlig te word deur 'n alge
waar te neem, het stadsuitgawes en -skulde reeds sulke mene Jlt>rsoonlike belasting. 
afmetings aangeneem dat dit ,·ir die hele stadsbevolking As dnnr nie in hierdie rig
a! 'n ernstige las sou WCC!S om dit by te bring. Maar nou ting gedinlc en g('werk word 
is dit nie die hele stad wat vir hierdie uitgawes en skulde nie, sal min. St.als se \\ d O}> 

huurgelde niks rneer verrig as 
moet instaan nie - dit is net die eienaars van vaste <'iendom, 'n hot:r diwidend vir 'n steeds 
met ander woorde die huisbase, en hierdie belasting het van- kleinerwordend~ lcring huis
dag al so hoog geword dat 'n man feitlik sy eie huis van die bas~ nie, want hoer huur 
stadsraad huur teen bedrae wat voor die oorlog as billike ~aan eell\·oudig nog meer ge
huurgeld kon deurgaan. In Kaapstad vat dit nic vee! mccr sinne O:\ losie...,huise dryf -
as 'n baie gemiddelde woonhuis om van £7 tot £8 per maancl totdat ons sal geword het 'n 

volk van loseerders sonder 
I kroos en toekoms. (Vervolg in volgende kolom) 

~ou vrR <>k jou: \Vaarom sal 
ons dan voor d ie ol' van die nie

(vervolg op bls. 3 kol. 3.) 
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ONS INHEEMSE -STELSEL 
HET VERSKIL VAN DIE 

HUIDIGE 
In die geskeidenis van 

Suid-Afrika het ons, 
waar daar selfhestuur 
was, vernaamlik met 
twee regeringstelsels te 
doen gehad, nl. ' n uit
heemse en inheemse. 
Die uitheemse is die 
Brits - Parlementere 
tot vandag toe nog met 
Kaapstad as setel. Die 
inheemse is gebore uit 
die Groot Trek en het in 
besonde:e.- tol openharing 
gekom in die Repuhlie
ke van die O.V.S. en 
Transvaal. 

Wanneer ons die grondwette 
van hierdie republickc bestudeer 
is spore van die negcnticnde 
ceuse oorsesc invloede merk
baar. Tog kan ons aanneem 
dat die regeringstelsel van die 
Zuid-Afrikaansche Republiek, 
vera! soos dit onder Kruger ont
plooL is, as 'n inheemse Suid
Afrikaanse produk beskou kan 
word. Wat ookal die voor-

en nadele van hierdie stelsel 
was, moct ons onthou dat dit 
inheems is en <lie nodige aan
dag daaraan gee met die oog 
op toekomstige hervorming 
van ons regeringstelsel. 
Hicrdie toekoms hocf ook nie 

altyd in die toekoms te bly nic . 
Ons Jccf in 'n jong land en 
tclkcns word die gclccnthcid ge
bied om daadwerklike vcr
anderings in ons regeringsstel
sel aan te bring, wat ons nie 
net nader aan ons eie tradisie 
sal bring nic, maar ons ook 
dcelagtig sal maak aan die 
praktiese voordele daarvan. 

DUIDELIKE VERSKIL 

Die openingsrede van Presi
dent Kruger in die Eerste 
Volksraad op 1 Mei 1899 is 'n 
duidelike illustrasie van die 
grondverskillc tusscn die re
publikcinse volksta:\tstelsel en 
die parlementere partystelsel 
van vanda,g. -

Nadat President Kruger die 
Jede welkom geheet het, gaan 
hy voort soos volg: 

,Daar, waar volgens rooster 
verskillende lede van U Edel
agbare vergadering in die afge
lope jaar afgctree het, het ck 
nuwe verkiesings uitgeskryf vir 
ledc van die Edelagbare Eerste 
en Twccdc Volksraad." 

Volgens hierdic paragraaf 
kom dit voor asof die Repu
blick nie algemene Volksraads
verkicsings gehou het nie, maar 
asof die !cdc ,.volgens rooster", 
d.w.s. wanncer bulle individuele 
termync om is, afgetree het. 
Dit' herinner tot 'n mate aan 
die Amerikaanse stelsel waar 
elke twee jaar 'n dcrde van die 
Huis van Verteenwoordigcrs gc
kies word. Dit gee aan die 
wetgt>wende vergadering 'n 

Die Openingsrede van Pres. Kruger 
in die Eerste Volksraad op I Mei 1899 
groter mate \'an kontinulteit 
en bestendigheid. Verder sal 
dit seker ook die ,vreeslike 
verkiesingskoors" met sy op
sweping en slagspreuke teihvcrk. 

~IOES BEDA...~K 

Die feit dat President Kruger 
die Eerste en Tweede Volks
raad toegcspreck het, beklcm
toon weer die fcit dat die Volks
raad in die republiek die hoer 

Deur 
A. J. van Rooy 

dienstyd van mnr. S. W. Burger, 
lid van die uitvoerende raad, 
sal op die 6dc van hierdic 
maand verstreke wees; ek ver
soek u derhalwe om voor die 
tyd iemand in die vakantc pos 
aan te stel, en veroorloof my 
om u daaraan te herinner dat 
die teenswoordige titularis her
kiesbaar is." 

GEKIES 

Ook dit beklemtoon 'n belang
rike verskil. Volgens die grond
wet van vandag sou die presi
dent of Goewerneur-Generaal 
bckcnd gcmaak het dat die of 
die L.V. minister geword hct. 
Die aanstelling sou egter in 

huls was. Hierdie hoer huis is werklikhcid deur die Ecrste 
bygestaan deur die Tweede Minister geskied, waarskynlik 
Volksraad :vera! in sake wat be- in oorleg met sy koukus. 
trekking gehad hct op die ny- Die republikeinsc stelscl was 
wcrheid en mynwese. Altwee andcrs. Die Volksraad het die 
was dus nuttige Jiggame. uitvoerendc raadslid gekies-

Maar, om nou tcrug te kecr uit hulle cie geledere of van 
tot president Kruger sc toe- buitc. Hierdie verkiesing het 
spraak, hy het soos volg ver- gewoonlik geskicd in oorlcg 
der gegaan: met die president en uitvoerende 

,Aangesien die \'akature wat raad. 
ontstaan het deur die verkiesing Die groot verskil is dat die 
van mnr. A. D. w. Wolmarans hele volksraad seggenskap ge
tot lid van die uitvoerende raad had het in die keuse van ,kabi
:>0 spoedig moontlik moes op- nets Iede". Vandag is dit hoog
g?vul word, het ek 'n verkiesing st~ns 'n sa~k vir die meerder
.ntgesJi;ryf om 'n nuwe lid te head van dae koukus van die 
kies \ 'ir die dorp en distrik meerderhei<lsparty. 
van Pretoria!' Moontlik sou dit suiwerder ge-

Oorgesct syndc in die taal van wees het as die president die 
vandag lui dit soos volg: uitvoerende raadslede aangestel 
Mnr. A. D. \V. Wolmarans, L .V., het, in oorleg met die volksraad. 
is tot minister verkies, en moes ' In die praktyk was dit in <lie 
sy setel, Pretoria, bedank waar- tyd van Kruger inderdaad die 
\'OOr daar nou 'n tus~enver- I geval. 
kiesiug uitgeskryf word!' I Bostaandc is sommi,ge van die 

VERNAAl\ISTE VERSKIL ~oo<isaaklikc veranderings wat 
. m ons staatstelsel aangebring 

~terd~c aanhaling illustrecr moet word. :Mag ons spoedig 
m.t. d1e . vernaamste verskil oor manne beskik wat <lit wil 
t~sscn dte volkstaatstelsel en doen wanneer bulle dit kan 
dt~ partystelscl. In die repu- doen. 
bllek het die ministers sc 
status meer ooreengekom met 
die van die Administrateurs I <Vervolg van bladsy 2 kolom 5) 

van vandag. Indien 'n provin
sialeraadslid of volksraadslid 
tot administratcur bcnoem word 
moet hy sy setcl prysgec c~ 
word hy dan verder beskou as 
,uit die politick" of ,partyloos". 
Ons hct dan ook vandag d;e 
teenstrydigheid dat beide mini
sters en administrateurs hoi' 
amptcnare is in die uitvoercnde 
gesag. Eersgenoemdc is ,in die 
politick", laasgenoemde ,daar
buite." 

lmlien ons <Ius inheems wil 
wees in ons !'.taatkundige op
vatting, moet ons eis dat die 
grondwet so verander word, 
dat die ministers bulle volks
raadssetels moet ·prysgee. Van 
ons ministers het \'roeg en laat 
verkondig dat bulle 'n s telsel 
verkies wat gebaseer sal wees 
op die van die ou republieke. 
Hier het hulle nou 'n kostelike 
gt>leentheid em die daad by die 
woord te sit. Dit sal ook met
een die probleem van kabinets
uitbreiding oplos. 

Maar om nou tcrug te keer 
tot die openingsredc: ,.Die 

blankcs teen mekaar veg oor 
dinge waaroor ons kan saam
stem as ons maar net wil op
hou om partypolitiek tc spec!? 

WEER TERUGGESLEEP 

i\laar, soos jy vandag sien, is 
die vraagstuk reeds klaar weer 
in <lie partypolitiek gesleep 
sedert geni:- Hertzog se dood: 

Het Londen Nie 
Gehoorsaam 

Die versoeking om ook hiervan 
'n t'l.vispunt te maak, was vir 
die partye te magtig op die 
tluur, en al genl. Hertzog se 
goeie werk is weer vernietig, en 
wei omdat die partystelsel ge
handhaaf is. Daa rom se die 
Ossewabrandwag dat <lie aller
beste metode is om te begin by 
die partypolitieke vraagstuk self. 
Vervang eers die partystelsel 
<leur 'n stelsel van volksrege
ring soos ons in die Republieke 
gehad het waar daar geen 
,alternatiewe regering" of oppo
sisie was nie, maar waar almal 
aan dio regering van die land, 
ooreenkomstig elkeen se gewete, 
dee! gehad het. Da n bestaan 
daar geen gevaar dat wat van
dag deur die een bewind ge
doen word, more of oormore 
<leur die a nder bewind herroep 
sal word nie. 

DAN LIEWER 'N TENT 

Vir hicrdie idcaal sal die Osse
wabrandwag bly veg, a! sal hy 
intussen 'n tydelike ophcffing 
van die partystryd ten opsigte 
van die kleurvraagstuk verwel
kom en aanmocdig. Maar wat 
die O.B. sc gewetc hom nie toe
laat nie, is om sy steun te gee 
aan 'n party-maatreiH wat meer 
kwaad as goed kan docn omdat 
dit net 'n stok in 'n bynes sal 
wees sonder dat ons enige duur
same resultaat bcrcik. 

Ten spyte van dringende versoeke ' 'an die Britse 
regering om dit nie te doen nie, bet die Australiese regering 
tog verlede week oorgegaan tot die opheffing van petrol
rantsoenering. 

Die Britsc rcgcring het voor bcstaan vir spa!lrsaamheid 
die opheffing die Australiese dwarsdeur die stcrlinggebicd ten 
regering op die nadclc van so l opsigte van dollars, en dat enige 
'n stap vir die res van die Ryk vermeerdering in die uitgawe 
~cwys, en in 'n kabclgram selfs aan petrol 'n uitgawe aan dol
gcpraat van dollars wat nie ge- Jars vir die hele sterlinggebied 
waarborg kan word vir by- beteken. 
komcndc petrol nie. ,. Londen berekcn dat Australie 

In 'n vcrklaring wat in Lon- sc ophcffing van pctrolrant
dcn uitgcrdk is na die oph<'f- socncring die stcrlinggcbicd as 
ring, word verklaar dat daar gchccl tussen 4,000,000 en 
'n dringcndc noodsaaklikhcid ~ 5,000,000 dollar sal kos. 

Ek slaap Hewer nog 'n paar 
nagte in 'n tent as om vir my 
'n huis te hou wat ek weet my 
vyand oor dri~> of agt nagte op 
my gaan plattrek. 

1- BYNA ALMAL EENS OOR 
AFSKAFFING VAN APPEL 
'n Interessante verskynsel 

in die parlement vcrlede week 
was die feit dat geen Verenigde 
Partylid teenstand gebied het 
aan die wetsontwerp van die 
Minister van Justisie wat die 
appel na die Britse Gchcime 
Raad wil afskaf nie. Die 
tweedc Icsing is deur met slegs 
die teenstemme van twee-natu
relle-verteenwoordigcrs. Laas
genocmde het probeer voorgee 
dat die naturelle dicp besorg 
voel oor die voorgestelde af
skaffing van die reg van appel. 

Die saak is behandel as 'n 
nie-partypolitieke maatreel en 
het andermaal getoon dat daar 
vee! groter eenstemmigheid 
:;,inne die volk bestaan oor Suid
Afrikaanse aangeleenthede as 
wat die partypolitieke stryd 
suggereer. 

Mnr. Harry Lawrence het ge
se dat die afskaffing geen prak
tiese gevolge l<an he nie, aan
gesien daar in elke geval so 
weinig gebruik van die reg van 
appel gemaak word. Deur som
mige is die afskaffirur van die 
reg beskou as 'n ontknoping 
van die Statebondsbande, maar 

aangesien dhi behou<l van die 
reg nie deur hom beskou word 
as 'n skending van soewereioi
teit nie, kan die afskaffing daar
van nie 'n verbreking van die 
Statebondskonneksie wees nie. 
Hy stem saam met die Minister 
dat ons appelhof die bcste in 
staat is om oor ons Romeins
Hollandse reg uitspraak te gee. 

Op wenk van mnr. Lawrence 
het die Minister 'n bepaling in
gcvocg dat die Appelhof van die 
Unie nie gebind sal wecs deur 
enige uitspraak van die Geheime 
Raad nic. 

Australie 
Nie Rooi 

Erken 
Sjina 

Australie sal voorlopig nie 
Kommunistiese Sjina erken nie, 
het Spender, die minister van 
Buitelandse sake verklaar, na 
sy terugkoms van Kolombo, 
waar hy die Statebondskonfe
rensie bygewoon het. 

Die Unieregering oorweeg nog 
die vraag of hy die Britse voor
beeld moet volg. 

ALMAL afhanklik van Assuransie ! 

Die KINDJIE-vir die sekerheid van 'n geldelik 
versorgde lewe, al is die ouer dan nie meer daar 
nie. 

Die SKOOLSEUN-vir 'n opvoeding wat nie on
derbreek sal hoe£ te word nie. 

Die STUDENT-vir 'n beveiligde loopbaan. Sy 
studiegeld word gedek deur die polis wat in sy 
jeug al uitgeneem is. 

Die EGP AAR-vir die geldelike beveiliging van die 
gesinnetjie en die eiendom wat hulle met soveel 
sorg en opoffering opbou. 

Die WEDUWEE-vir 'n leeftog vir haarself en 
haar kroos, wat sy bymekaar kan hou en onder 
haar sorg kan opvoed. 

Die GRYSAARD-vir die onbekommerde oudag 
wat hy nou kan geniet, danksy die polis wat hy 
nog as Jongman uitgeneem het. 

SM 4029 

/ 

Vir ELKEEN is daar 

'n SANLAM-Polis! 

9725-4 

Rook 
SPRINGBOK 
MedhA~ 
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rABIEP YIB OEKLASSIFISEEBDE A.DVEBTENSIES: 

Hotsboudeltke Kennl.!lrewlngs: 
(Verlowlng, huwel!k, geboorte, aterfgeval, In memoriam, gelukwenstng, 
ens.) ld. pac woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. VIr 
herhal!ngs 25 pat. afslag. 

Handelsad••ertensles: 

KOMMUNISTIESE 
, NASIONALISME" I

Soos Ons Lesersj 
Dit Sien 

Eerste plaslng, 2d. per woord. Vir berhallngs 25 pat. atsla.g. 

Intekengeld op ,.Die O.B." <verskyn weekllka): 12/6 per Jaar ot 6/3 per ,,Nuwe Orde," Kaapstad, skryf: 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, bestelllngs, en lntekengeld 
na VOORSLAO (EDlllS.) BPK., Posbus Hll, Kaapstad. 

GESERTIFISEERDE AUSTRA
LIESE BRUIN UIESAAD 

VIr aflewering einde Maart 12/6 per 
pond, posvry, K.M.B. of K.B.A. 
Voorrade beperk, bestel dadelik van 
Premiers, Pk. Seboemanslloek, Dlst. 
Oudtshoom. 1o/2/TK. 

UIESAAD: Ooewerments·Geserllfl-
qeerde Saad 1949/50-oes. Vroe~ Ka~pse 
Plat, Australlese Bruin, Silwer King, 
Kaapse Stroolkleur, en Copper King 
Ulesaad teen 9/- per lb. Greenfeast 
Baaderte !6 lOs. per 200 lb. sak. 
Chantenay Wortel, Detroit en Eglptlese 
.Plat Beet 6&6 per lb. Skryf aan ons 
vir 'n volledlge pryslys va•n groente
'aad en plaassade. Kango Saadkwekers, 
l'osbus 107, Oudtllhooro. 1/2/TK. 

1\IEDISYNE 

OESONDHEID Is u regmatige erte
nls, oortuig u self deur ons behande
llngs te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, skryf, lnligting gratis, Boere
r;eneesmlddels, Posbus 4272, Johannes
burg. B/1/9/49 

Voor u alle hoop van gencslng laat 
\-raaT, en u aan die ergste onderwerp 
skryf, dan vir oulaa•s, raadpleeg 
Die Boerevrou, Bus 71169, Johannesburg. 

q<r.1) 1/9/49 

OBYSHARE, skll!ers, ou voorkoms, 
onnoclig. Oortulg u self deur GRYS· 
HAARWO:SDER die jongste kuns
matlge w~reldwooder, haar en kopvel 
voedlngsmlddel te gebruik, skadeloos. 
kleursto!vry, 5/· per bottel, geld met 
bestelllng.-Boeregeneesmlddels, Posbus 
t272, Johannesburg. D/1/9/49 

MARKAGENTE 

Kameradel Aandag! 
Stuur al u produkte aan U. S. Bel 

llngan, Jlfark Ageute, Ultenhage. Tele
&'mflese adres: ,.Blank S.A.'' Foon 
1063. As julie die dorp besoek kom 
gesel.ll 'n bletjle. Dlenswlllg. 

21/9/TK 

VERVOERDIENS 
Vir a.lgemene karweiwerk en 
ook vervoer van mense tree in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 - - Telefoon 9-8355 

PAROW 

1\IEUBELS 

1\fE UBELS.- Beter meubels teen 
bllllker pryse BabawaentHes, stoot-
karretjles, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waa.rin u belangstel. 
~VISSER-1\IEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-ingenieurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektriese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlsltelts
aanoemers. Foon 9-8435 

SOUT 

SOUT vir dadelike atlewerlng Jn 
goele sakke. Br&ndwagte, om •n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondersteuning deur van my 
sout te bestel. Spesla.le Al 80/-; 
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/· per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheld gewaarborg. Adres: 
Komdte. ~lev. lllartle Venter, Possak 
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe selsoen sout In sterk sakke 
as volg:-

Speslale sneeuwlt 80/- per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/· per ton. 
Wit No. 2 60/- per ton. 
Wit No 3 50/- per ton. 

Sneeuwit fyn tafel- en bottersout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. 5/-; 50 pd. 2/6. 
Vry gelaal soutwerke vir tevredenheld 
en dadellke aCiewerlng, pro beer:
~f. Fourle, Veldkornet, P /Sak No. x4, 
Arbeldsloou, Bloemfontein. 

TEE 

Speslaal gekweek, sulwer, eerste
graad Cederberg-Roolbostee. Beroemd 
vir sy besondere geur. en ''oor
dellgheld. 10 pond-pakkles vir 28/6 
(Posvry blnne Unie). K.M.B. Ook 
aa<r1 Handelaars teen Groothandels-
prys. Verpakker: ,Teekontng", 
Cttrusdal, l{.P. 7/12/3. 

PLAAS TE KOOP 

ltostenborg Dlstrlk. Tabak- en 
koringplaas. 32 My! van Rustenburg 
en 10 myl vanaf Koster. Groot 220 
rnorge. Ongeveer 10 morge onder 
permanente water. Meer grond kan 
onder besproeilng gebrlng word. 

Woonhuis 7 vertrekke, nuwe woon
huls onvoltooid. Dubbelverdtepplng 
tabakskuur va·n sink, klaskamer, droog
oond, rondawel en hoenderhuls. 

Gereelde spoorweg en skool bus
dlenste. 

Prys £3,800 waarvan £2,{)00 op eerste 
verband teen dieselfde rentekoers as 
landbank. Skrywe aan: L . S. Buys, 
Amajuba, Pk. Charlestown Natal. 

Die afgelope paar maandc het 
die sap-pers ons heelwat te ver
tel gehad oor sogenaamde Ban
toe-nasionalisme. Aan die ander 
kant het vooraanstaande mcnsc 
soos Adv. Pirow reeds daarop 
gewys dat hierdie sogenaamde 
Bantoc-nasionalisme geen nasio
nalisme is nie omdat dit die 
kenmerkende van die Bantoc
volke verontagsaam. 

Interessant is die opmerkings 
van die bekendc Kennith de 
Courcy in sy .,Intelligence 
Digest" waar hy skryf dat dit 
dikwels gese word dat dit 'n 
fout is om Asiatiese en Afri
kaanse nasionalismc met Kom
munismc te verwar. Daar be
staan natuurlik die twee aparte 
magte maar in baie gcvalle 
maak Rusland met welslae ge
bruik van altwee. De Courcy 
wys dan daarop dat· in die ge
valle van Burma, Siam, Indo
Sjina, Malaya en Indonesie die 
Russiese generalestaf 'n direkte 
en spesiale belang daarin ge
had het om aile invloed van 
die Atlantiese Moondhcde te 
vernietig en hierdie gebiede in 
die Russiese strategiese stelsel 
te voeg. Feitlik die hele Asie 
en 'n groot dee! van Afrika is 
aan die gis onder Ieiding van 
dicgene wat besig is om vol
gens 'n strategiese plan te 
werk. 

Engelssprekende 
Nasionaliste 

,Gereelde Leser", Kaapstad, 
skryf: 

Ek het met belangste.lling die 
brief van adv. Roche Pohl in 
u uitgawe van 8 deser gelees. 
Dit bring weer die saak van 
nesionaalgesinde Engelsspreken
des te voorskyn. 

Ons weet wat die anti-nasio
nale standpunt is: Sodra een of 
ander Engelssprckende 'n nasio
nale rigting inslaan dan word 

Versoek aan ons Lesers 
Ons vra hiermee die medewerking van elke Ieser van Die O.B. Die 

medewerking van elke man, vrou en kind. Ja, ook u m edewerking! 
Daar is nog honderde huisgesinne in Suid-Afrika wat graag elke week 

Die O.B. sal wil ontvang. 
Wie is hulle? 
Almal wat Republikeine is. 
Altnal wat na ware Volkseenheid strewe. 
Almal wat wil help om dringende staatkundige, ekonomiese en maat-

,;;kaplike hervormings 
teweeg te bring. 

Trouens, almal wat 
saam wil marsjeer na 
die bestemming van die 
Afrikanervolk. 

Sal u nie as skakel 
dien tussen hulle en 
Die O.B. nie? 

Wat moet u doen? 
Knip meegaande in

tekenvorm uit. V ul die 
nuwe intekenaar se 
naam en adres daarop 
in. Kollekteer 12/ 6 
van hom of haar. Pos 
intekenvorm en geld 
aan Die Sekretaris, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 
Poshus 1411, Kaapstad. 
En die nuwe intekenaar 
sal die blad vir een jaar 
ontvang. 

Sal u asseblief u 
medewerking verleen? 
Baie dankie. 

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

H ierby ingesluit vind u die bedrag van ............... ..... . 

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

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

POSADRES ................................................ ~ ....... . 

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

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

.......................................... 
Handtekening. 

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

Voeg asseblief Kommissie by plattelandse tjeks. 

0~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

al die magte van die Sappe, 
Kommuniste en medereisendes 
aangewend om die ontwakendc 
nasionalisme met aile middele 
te bestry. Ekonomiese en 
sosiale druk word uitgeoefen en 
hicrdie persoon word .,doodge
skinder." 

Ons het die geval gehad na 
die oorlog toe 'n jong Engels
sprekende Suid-Afrikaner terug 
van die oorlog, ' n vereniging 
van Engelssprekendes en Afri
kaanssprekendes wou ~tig op 
die grondslag van .,Suid-Afrika 
Eerste". Die gevestigde poli
tieke belange het sonder ver
suim hierdie jong idealis se be
weging as belaglik voorgestel, en 
toe ,doodgeskinder". Dan was 
daar die geval van die Engels
sprekende red&kteur van 'n 
Natalse koerant wat 'n nasio
naalgesinde rigting ingeslaan 
het-en toe moes bedank. Ons 
word ook herinner aan 'n nasio
naalgcsinde, anti-kommunistiese 
Brit wat op aandrang van sap
en joodse organisasies, sonder 
mcer die lot te beurt geval het 
om as eerste blanke uit ons 
land gedeporteer te word. 

Die sappe se standpunt i£ 
kortliks: Jy kan na links toe
kan kommunis of erypto kom
munis word, ons het eintlik n ic 
beswaar nie solank jy net 
nasionalisme bestry. Maar nie 
na regs nie-jy mag nie nasio
nalis word nic. Dit word nie 
geduld nie! 

Maar wat is ons stand punt? 
In die veranderde wereld van 
vandag is die Engelssprekendes 
se kinders se belange m eer as 
ooit tevore, dieselfde soos ons 
kindes s'n. Ons kinders en hulle 
kinders sal saam lief en Ieed 
m.oet dee!. Dit is dus heelte
mal natuurlilt dat die Engels
sprekendes meer en meer nasio
naalgesind word. Ons het hulle 
dit nog altyd kwalik geneerr 
(en met reg ook) dat hulle 'r. 
ander .,home" het. Maar as 
hulle nou nasiebewus en nasio
naalgesind word, staan ons dan 
nie maar dikwels opsy nie? 
Met net een vaderla"nd, SUtd
Afrika, sal ons kinders en hulle 
kinders saam moet marsjeer, en 
nie teen mekaar nie. Moet ons 
dan nie nou reeds elke nasio
naalgesinde Engelssprekende ir. 
ons geledere verwelkom nie? 

Wat is ,Die O.B. se stand
punt? 

(Ons stem saam met ons ge
agte korrcspondent, maar binne 
die partypolitieke stelsel met sy 
Iwestering van twee Iojaliteite 
terwille van stem-verdeling is 
die nasionaalwording van die 
Engelse Suid-Afrikaner-en dus 
volksvereniging-'n bykans on
moontlikheid. Want net soos 
dit ergerlik is in die oe van die 
party-bewuste Engelsman om te 
sien hoe sy mense .,oorloop" na 
die .,vyandelike" party, net so is 
dit 'n bron van misnoee vir 
daardie Afrikaners wat om par
ty-politieke oorwegings uitge
sluit is, om te sien hoe die eerste 
die beste Engelse nuweling per 
hysbak omhoog geruk word na 
party-kandidaatskap en -leicr
skap, terwyl dit bulle misgun 
word om selfs maar met die 
trappies omhoog te beur. In 
die Boererepublieke daarenteen, 
waar geen partypolitieke uit
&n insluitings was nie, het die 
Engelse baie gou ver-republi
keins en . . ver-afrikaans. 

-Red.) 

OOK VERWERP 
VAN ONDERSOEK 

is, dink anders oor die soge 
naamde sekte as ,Dawie." Sou 
'n mens nie .,Dawie" se sonder 
linge kompleks ook vir onder 
soek aan die reeds te lang 
uitgestelde persondersockkom 
missie kan onderwerp vir ont 
leding nie? Vera! daardie aspek 
van die lofwaardige in ,Dawie' 
se geaardheid, dat hy in sy 
rubriek en inleidingskolomme 
verdagmakende en belasterende 
gedagtes saai omtrent die so 
genaamde ,halfdood organi 
sasie". En as dan daarna die 
eerbaarheidsgevoel van lede van 
daardie ,sekte" in opstand kom 
teen die politieke belasterings 
gif, dan, getrou aan sy soort 
joernalistieke etiek, wat nie
mand agting voor kan he nie, 
word dan die deur Dawie ont
lokte protes of verduideliking 
nie gepubliseer n ie, soos ek dit 
dikwels self ondervind het. 
In hierdie verband en op
sig, tenminste het ek dit 
persoonlik en self in die 
verlede ondervind, dat die 
Engelse Pers beslis meer agting 
in die verband van my afdwing, 
as vyfling-Dawie. ,Dawie" het 
jarelank by die perstafeltjies 
van die .,Sekte" se vergaderings 
gesit in Kaapland, maar wat hy 
in die byeenkomste gehoor het, 
was waa.rskynlik so afdoende en 
verpletterend gewees, dat hy 
daarna so siek was, dat hy in 
die kooi moes gaan Je, i.p.v. 'n 
verslag aan sy Iesers te skrywe, 
wat met sy volk se suiwerste 
republikeinse Afrikaners aan
gaan. Vir ,Dawie" was daar 
nooit nuus nie-dit moet die 
vreemdelingpers verskaf. 

Ek het probeer om in .,Dawie" 
se ,DEEL VAN SAP-MASJIEN" 
een enkele politieke feit, of weer
legging van beweerde feite te 
vind, maar waarlik daarvoor is 
ek selter te vee! van 'n imbisiel? 

Eindelik net 'n woordjie van 
hartlike dank aan die Afri
kaner se vyandpers, dat hy nog
al so nou en dan vir ,Vyfling
Dawie" daartoe dwing om te 
onthou, dat daar nog soiets is 
as die .,SEKTE" wat .,Dawic" 
met 'n waterstofbom wil ver
delg? 'n Mens wonder maar 
net wat .,Dawie" te se het oor 
daardie parlementere voorbeelde 
wat onlangs ergens verskyn het 
onder die opskrif ,SO SPEEL 
HULLE". 

Aand.uiding 
Van Oorlog? 

Die Jewish Herald berig dat 
die Russiese regering 'n stelsel
matige bcleid van uitskakeling 
van Jode uit belangrike staats
poste deurvoer. Die berig voeg 
daaraan toe dat dit nie 'n blote 
terugkeer tot die anti-Joodsheid 
van die voor-revolusionere dae 
is nie, maar dat dit gegrond is 
op Sowjet-wantroue van die 
Jode as 'n kulturele groep wie 
se optrede gebrandmerk staan 
as onbetroubaar. 

Ook ander berigte van Joodse 
vervolging in Rusland duik in 
die jongste tyd dikwels op in 
die pers - blykbaar 'n verdere 
aanduiding dat 'n wereldoorlog 
teen Rusland onafwendbaar is. 

W£RELDBIDDAG 
VROUE 

VIR 

Mev. ds. P. du Toit wens deur 
middel van ons blad bekend te 
maak dat daar op Vrydag, 24 

,Oom Gandhi", Kaapstad, skryf: Feb. van 3 tot 4 nm. 'n byeen-
koms in Afrikaans gehou sal 

Toe .,Dawic Burger", die word in die Groote Kerk in ver
Keeromstraatse vyfling, aan d ie band met die Wereldbiddag vir 
einde van die maand nie sy vroue, asook tussen 1 en 2 nm. 
rubriek kon volkry nie, moes sy vir vroue en meisies wat werk. 
opgehoopte gal andermaal Daar sal spreeksters wees en 
ergens uitgespoeg word. .,'n ook musiek en sang. Die onder
Politieke Sekte" van wie die werp wat behandel word is 
Parlementere leier, die tans on- ,Geloof vir ons tyd: Oorwinning 
misbare Minister van Finansiesdeur die geloof." 
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, VRYHEIDSDAG 
Ek wonder boeveel Boerejenglede weet waa rom ons 

Vr~·heidsdag \ier. Waarom word daar elke jaar 'n reuse 
Vryheidsvoor op die kruin van Ama juba aangesteek ? Een 
van die dae 'ier ons weer die fees en <lit sa l goe<l wees as 
jul meer weet oor wat eintlik gebenr bet . 

'n Engclse t roepemag, 1,437 
man stcrk, het onder die bevel 
van genl. George Colley die 
berg Majuba beset vanwaar 
hulle stclling ingeneem het teen 
die Boerelaer aan die voet van 
die berg. Hulle posisie was 
ideaal om die Boere tc oor
rompel en te verslaan vrocg die 
volgende oggend, dit was Son
dag, 27 Februaric 1881, bet genl. 
Piet Joubert die vyand op die 
berg gcwaar. 

Veldkornct Stephanus Roos 
van die Bocrclacr vertcl dat 
daar groot opskudding in die 
laer was toe bulle die Engclsc 
gewaar. Hullc het bescf dat 
die vyand van die berg afge
haal moes word of bulle was 
verlore. Hy bet dadclik op sy 
perd gcspring en aangejaag 
berg-toe. Grocpics Bocre het 
agterna gckom en toe bulle tot 
halt kom was daar ongevecr 
50 man. In twec grocpe ver
deel hct bulle toe die berg be
gin uitklim. Die kcrcls moes 
op hul bulk die berg uitkruip 
want die Engelsc sc koeels het 
net lelik oor hul koppe gcfluit. 
Slegs een van die Bocrc, Johan
nes B ekker, is noodlottig ge
tref. Die twee grocpe bet 
mekaar gehclp deur van ver
skillcnde kantc op die Engclse 
te vuur terwyl bulle steeds 
boer en hocr op bewecg hct. 

Vcldkornet Roos vertel dat die 
berg bo plat is met 'n klip
randjie om. Hy het groot ge
skrik toe by oorloer en die gc
wcldige oormag sicn. Sy moed 
hct hom byna begcwc maar hy 
hct besluit om 'n noodleucn te 
vertcl. , K om kercls, die Engel
SP. vhrg!" bet hy geskrcc en al 
skietcnde is die dapper Boere 
oor die rand. Die Engelse kon 
hullc maklik daar verslaan bet 
want hulle was maar ongevecr 
50 man sterk. Die twecde grocp 
hct egter uit 'n ander rigting 
begin vuur en heel onvcrwags 
bet 'n dl'rde groep van Utrcchtse 
Boere uit 'n derde posislc los 
gctrck. D it was te vl'cl vir die 
Engclsc en baie van bulle hct 
sommer van hoe kransc afge-

VERJAARDAG
KETTING 

FEBRUARIE 

16 Johannes Potgieter, Bosbok
rand, Tvl. 

17 Helena Malan, P aarl. 
Gemeni MUller, Bultfontein, 

o.v.s. 
18 Martie Nieuwoudt, Stcllcn

bosch. 
Helena Smit, Bcaufort-Wcs. 

19 Lotz Nicuwoudt, Stellcn
bosch. 

Carolina Annandale, Robert
son; 

Pierre Oliver, Frankfort. 
21 Aletta du Toit, P aarl. 

Tilda Roux. It'ranschhoek. 
Rudolph Ncl, Oudtshoorn. 

22 Marie van dl'r Wcsthuizen, 
Paarl. 

C h r ts t i a an Lie ben berg, 
Upington. 

Alida van dcr Westhuizcn , 
Kakamas. 

Stoffelina Snyman, Koffie
fon tein. 

spring soos hullc probeer weg
kom het. 'n Groot groep het 
dadelik oorgegec l'n is beveel 
om te gaan le totdat die geveg 
oor was. Die Bocrc was bang 
dat hulle sou merk hoc min in 
gctal hulle aanvallcrs was. Op 
daardie stadium was daar 
tussen 180 en 200 man. D ie 
Engclsc het 90 man verloor en 
133 gewondes gehad. 

Majuba hct dan ook die stryd 
b<:slis. Vrede is op 21 Maart 
gl·Sluit met die versckering van 
die voortbestaan van Transvaal 
as onafhanklike staat. 

BRIEWE
KOLOM 

Beste maats, 
Dit lyk darem asof die vakan

sie-traaghcid julie nou so stadig 
laat los. Die briewe begin weer 
kom maar hulle is nog glad tc 
min na ons sin. As jullc maar 
kon wect wat ccn ou briefic 
vir ons bctekcn is ek scker julie. 
nccm dadclik 'n pen en begin 
skryf. In elk geval, ons het 
darcm 'n paar die week. 

Sannic Gerber van George wil 
graag ml'isie-pcnmaats he van 
ongevcer 18 jaar. Sy het vir 
ons 'n kiekie van haarself gc
stuur. Dit is nogal 'n gocie 
idee en ons nooi ander maats. 
ook u it om dit tc doen - dan 
kan ons mos sien hoe ons kor
rcspondentc lyk. 

Vanuit Pretoria skryf nig 
Martha dat dit darem nie net 
die K apenaars is wat weer be
drY'vig geword hct nie. Hullc 
ecrste byeenkoms daar was in 
die vorm van 'n VNjaardagvic
ring van vcldkte. Stefanic 
Schulze. <Veels geluk ook - al 
is ons laat - Redaksic.) Sy 
skryf dat die Bolandcrs 'n be
sondere plekkic in die Preto
rianers se harte vcrower het 
want alma! daar wil tl'en die 
einde van die jaar op Fransch
hoek kom lacr trek. Ons word 
ook aangemoedig om ,wakker 
tc bly" en vir hullc alles te laat 
weet wat hier in die Kaap aan
gaan. (Jou wapcn met d ie 
naamtekeningc stuur ons so gou 
as moontlik en o ja, ons is lank
a! oor-cet aan, nie net druiwe 
nie, maar sommcr al die lckker 
vrugtc hier. Toemanr. in Dc
scmber kan julle ook kom saam 
ect.- Redaksie). 

Mev. Fouche van Grcyton het 
ook aan ons geskryf <'n ons 
plans haar brief met grangtc. 
Beste Knmcrade, 

By die tyd is ons sel{l'r alwecr 
alma! op ons pos, hetsy in die 
skool of werk. Ja dit was vir 
party van ons 'n lang vakansi<', 
en seer scker een van die in
tcrcssnntstc wat ons nog sal of 
bet bl'lCWC. 

Die Nuwejaar bring vir ons 
weer nuwc vooruitsigtc en nuwc 
hoop op 'n beter toek oms. Die 
ondcrvindinge wat ons opgedoen 
hct in die afgelope janr, wnt 
nie nltyd bale aangenaam Wft!i 
nic, het on!! weer 'n bictjie mcer 
vasbcrade gcmaak en miskien 
ook wcl'r hcclwat slimmer ook, 
sodat ons nuwe planne in ons 
kop gekry het, hoc om onsself 

tc verbeter, om beter tc kan 
prcstcer as in die verlcde. Ons 
hct weerecns besef dat ons taak 
'n opdracndc stryd is, en as a l
ma! nic bulle pick volstaan nic, 
ons nie kan seevicr nic. 

Ons Afdeling hier soos seker 
mcnigc andcr, het weer 'n 
bictjic swakkcr geword, dcur 
die sukscsvolle kamerade wat 
na hoi;r skole moes vertrek. 
Ander weer wat gelukkig was 
om goeie betrekkings te kry. 
Ons wens hulle van harte geluk 
en ons hoop en vertrou dat 
hullc daar in die nuwc omgc
win g hullc Jiggles helder sal 
laat brand. 

Die k lcintjies wat agtergebly 
het moet nou sovecl harder 
werk om die pick van die grotcs 
vol te staan. 

Aan gcc11drif en durf ontbreek 
dit gelukkig nic en ons hoop 
om net so gol'd en nog beter te 
prcstecr. 

Ons kyk uit na die ccrste 
laertrcl{, wat ons hoop hier by 
ons gchou sal word. Julie wat 
laastc hicr by ons was, vertel 
vir die ander hoc lekker dit 
was. 

Ons kan jullc versckcr a! is 
ons klein ons sal dit net so aan
genaam vir julie maak, en ont
hou ons het mos darem mccr 
bygeleer hoc om tc kamp. 

Ons hct baic gedink aan julie 
Kapcnaars met die kampvuur 
van 28 Januaric. Ons hoop julie 
hct dit gcnict. Ons bl'dank julie 
vir die u itnodiging, maar ons 
kon onmoontlik nic kom nic. · 

Ons moet petrol bcspaar so 
l!C die Omies, maar ons sal da
rem genoeg he vir julie as ons 
hier kamp hou, praat maar net. 

Nou ja kamerade ons kan 
maar net weerecns volhard en 
vorcntoc! Totsicns. • 

Komtltc. I•'ouche . 

Boerejeug-Un iforms 

Ons wil 'n vriendelike versock 
aan Bo<·rcjeuglede rig, dat die
gene wat uniforms bestel hct en 
nie die vollcdige bcstclling ont
vang hct n ie, nic ongeduldig 
word in vcrband daa'rmee nie. 
Binne dil' volgcnde paar weke 
sal die saak afgehandel word. 

SPOORWEGHOOF 
KRY LONENDE 

AFDANKING 
Die regcring bet verled e w eel( 

die beYindings n m die kom
m issie \·an onder<ioek insak e 
spoorweg({ricwc opge,·olg d eur 
die hoofl~.,tuurtlt•r, m n r. \\'. ::u. 
Clark, t e Yer<,ot'k om sy pos t e 
beda nk en dit' bet r ekking te 
aanvaar a., "rkretaris-generaal 
van <lie orgnniMn.,ic vir vervoer 
in Suid- en i\li<ltle-Af rika wat 
t>t'rsdaags gestig <,tua n te word. 

Mnr . Clark is dl'ur die rege
ring tegemoct gckom deur die 
skcnking van tien jaar ekstra 
dicns in die vorm van pcnsioen, 
wat bereken word teen wat dit 
oor tien jaar sou gcwecs hct 
as hy nie die diens vl'rlaat het 
nie. Dit beteken dat h y nog 
ja urliks va n d it• Hpoor wee 
£2,800 sal ontvnng. Volgens 
D ie Burger sal die totnle bedrag 
aan pensioen op ongeveer 
£-16,000 te staa n k om indit'n m n r . 
Clark nog twintig jnur sou !ewe. 

In sy pick i::; as hoofbestuur
der aangestel mnr. \\'. Hcck
roodt, terwyl mnr. D. H. C. du 
Plessis tot adjunk-hoofbcstuur
dcr bcvorder word in die pick 
van mnr. Heckroodt. 

JAPAN BEDREIG 
BRITSE NYWERHEID 
- OORLOGSGEVOLG 

Britse kringe voel besorg oor die groeiende mededinging 
van J apan ~c kant op nywerheidsgebied. Ook in Suid
Afrika kom J apanse goedere in toenemende hoeveelhede nan 
teen pryse waa rmee die Britse produksie nie kan mecding 
nie. Sommige van die Japaose goederc. is soveel as 400 
persent goedkOI>er as die Britse, en na 'verklaar word is di t 
goons ins minderwaardig in kwalitt'it nie. Volgens die 
korrespondent van die Sunday Times is sommige van dit' 
goedere selfs van beter gebalte as produkte van Westerse 
fabrikaat, soos in die geval van crept'-de-chine bY'·oorbeetd 
wat in die geva t van die Japanse produk nit 75 persent 
suiwer sy bestaan tecnoor die Britse f)rodult wat slegs 20 
llersent sy be, at. 

" 
Met die oog op die hecrsende 

hoe lewenskoste word die toe
vlug dan ook gcneem tot bier
die Japanse goederc. Hande
laars wat rckcning moct hou 
met invoerbeheer vind ook dat 
hulle vee! meer kan invocr met 
'n pond vanuit Japan as elders 
vandaan, met die gevolg dat 
bulle daarheen oorslaan met hul 
invoer. 

In vcrband met hierdic nuwe 
ontwikkeling merk die Mosley
blad, Union, as volg op: 

1\:IOET NADIN K 

,.Britse nyweraars en wer
kcrs word uitgenooi om 'n 
bietjic na tc dink oor die gc
volge \'Sn die oorlog waarin 
hulle in 1939 gestoot is. Nadat 
hullc daardie oorlog vir dfc 
gcldmag gevcg en hulsclf tot 
'n staat van bedelary vcrlaag 
bet deur Duitsland en Japan tc 
vcrslaan, wat wou wegbrcek van 
die internasionale handelstclscl 
van die gcldmag, vind hullc nou 
dat sowcl Duits!and as Japan 
as bale gcvaarlike mededingers 

Wil Fooitj ies 
Strafbaar M aak 

D ie Amcrikaanse staat :;\lissis
s ippi is tans besig met 'n wets
antwerp wat die bctaling van 
fooitjies onwcttig wil verklaar. 
Die wetsontwcrp bcskryf fooi
tjies as wangcdrag, en plekke 
wat dit toclaat sal met 100 
dollar beboet kan word, tcrwyl 
sowel die gcwcr as die ont
van;er van fooie met 50 dollar 
bcooct kan word. 

Dit is hoog tyd dat Suid
Afrika ook grotcr anndag gee 
aan hierdic karaktcr-onder
lgrawende gebruik. 'n Aantal 
jarc gelede is die gee van fooi
tjics deur die Spoorwet; as on
wenslik verklaar en 'n bcrocp 
Is op die publiek gedocn om nie 
.daaraan mee te doen nic. Ten 
s pyte daarvan hct die cuwct 
voortbestaan en tydens die oor
logsja.re met die treintekort hct 
dlt rcl'ds die afmetings van om
kopery aangcneem. 

Niemand behoort 'n persoon 
in diens te nccm met die ,·cr
standhouding in die agtcrkop 
dat sy lone aangevul sal word 
uit liefdadighcid van die publiek 
nic. 

terugkcer in die handelstelscl 
ter behoud waarvan B rittanjc 
homself geru'inccr het . . . . 

DIJ<; l'RYS 

.,As gevolg van l!SS jaar van 
k ranksinnighcid is 7lie prys wat 
die Britsc nywerhcid nou moct 
betaal, as die cnigstc altcrnatief 
vir die versprciding van die 
bolsjewisme, die hcroprigting 
van Du itsland en Japan as bol
wcr ke teen die Rooi piaag-nie 
;oos h ulle voor 1939 wa" nil', 
~root nywerheidslamle \\11t uit
~ebrei het na gt!bit!tiC \\at dt!Ur 
lie. Sowjet bt>dreig is, maar as 

magtige hamlt·lsnwdt•tlingers 
wat teen ons land mel'ding in 
lie res Yan d ie wt'·rcld. 

,\Vie was dan rt•g in 1939: 
:vrosley, wat die land teen 'n 
oorlog vir die geldmag gewaar
sku het, of die ou politleke 
trop wat vir daardie oorlog g<'
skrecu en geplooi hct ?" 

Dm 
u 

Leen u ook 
BOEREJ~UG a.an 
vriende om te lees r ' 

GEKOOP vir 

WE.GGE.GE.E. vi r £5! 
-die moontlike bcdrag \\'at 
hy , p;cspanr" hct deur sondcr 
Brand-ass uransie te wou 
klaarkom I 

• 
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bcsit van U eicndom, dcu1 

'n SANTAM-brandpolis ! 
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Ander Se Menings 

As Partye Saamwerk Is 
Kwessie 

Houding Teenoor 
Afrikaans 

Die hooding van Engel&spre
kendt'S teenoor Afrikaans was 
die afgelope week 'n ondcr
werp van bespreking in die Cape 
Times na aanleiding Vlln 'n uit
lating van dr. P. van Nierop 
OOI' die behandeling wat Afri
kaners kry wanneer huUe hul 
eio taal praat. ' n J<':ngehe brief
skryfster bet die be\wrings met 
verontwaardiging ontken. Sy 
is egter to woord gestuun deur 
'u Afrikaner wat verklaar dat 
sy geen Nasionalis is nie en ge
woonlik Engels praat wanneer 
&Y inkopies doen , ten einde tyd 
te bespaar." 

vuurwarm en hct uitgestap. 
,Hierdie drie voorvalle het 

binne 45 minute plaasgevind in 
'n oorwcgcnde Afrikaanse buurt. 
Albei winkels adverteer in 'n 
Afrikaansc kocrant." 

Tweederdes 
,As daar een goeie ding uit die debat oor die wantroue

mosie van die Ieier van die Opposisie voorgevloei bet, dan is 
dit die duidelikheid wat daar gekom bet oor veral die gebrek 
aan gronde vir 'n aanhoudende verset teen die beleid van 
apartheid", verklaar Die Volksblad (H.N.P.-blad in die 
Vrystaat). ,Voordat die gordyn oor die wantroue-mosie 
gesak bet, bet ook veldm. Smuts 'n uitla ting gedoen wat 
niks anders beteken as 'n erkenning dat hy in beginsel geen 
beswaar teen apartheid bet nie. 

,.Veldm. Smuts het by wyse 
van 'n tussenwerpscl aan min. 
Havenga gese dat ook hy ten 
gunste daarvan is dat gcen be
Jeid gevolg word waardeur die 
naturelle politieke regte gegee 
word wat kan uitloop op 'n ge
vaar vir die blanke nie. Die 
blanke mott sy leierskap bly 
behou. Dit is die kern van die 
Eerste Minister se beleid van 
apartheid. En as die Ieier van 
die Opposisie dit onderskryf, 
dan het hy gecn gronde meer 
vir sy teenstand teen gcsament
like optrede nie. 

,Ook min. Havenga het hom 
gister opnuut ten gunste van 
hierdie beleid verklaar. Ons bet 
dus die posi'!ie dat die drie ver
naamste politieke leiers in ons 
land 'n gemeenskaplike grond 
bet waarop huUe ten opsigte 
van natureUt'beleid staan. Twee 
va n bulle, nl. dr. ~lalan en min. 
Havenga, we rk reeds saam." 

Die blad verklaar voorts dat 
genl. Smuts sy gronde van ver
set· wat berus op sy eis van 
'n tweederde-meerderheid - in 
duie Jaat stort het met sy ver
klaring dat ook hy die blanke 
ras se heerskappy gehandhaaf 
wil hC. In die omstandight'de 

behoort hy nogt't'ns na te dink 
oor die voorstel tot samewer
king, aangt'sien dit die enigste 
metode i& om &Y meerderbeid 
van tweederde& te kry. 

Toon Aan 
Hul/e Wat 
Ons · Bedoe/ 
In <,y weeklikse nuusbrief ver

klaar adv. 0 . Pirow dat die 
Afrikanerfront-regering rt't'd<, 
van hiudie sitting gebruik moes 
gcmnak bet om sy goedertrou 
te bewy& deur die sk t'pJ)ing van 
te n minste een naturelle-stnat 
met 'n groot mate van selrrt' 
gering. 

,Dat 'n volk om politif'ke rt'gtl' 
,·ra, is geen misdaad nif'. Om 
aan so 'n aandrang gt',·olg te 
gE-t', is billik en \"erstandig. 
Ons het reeds daarop gcwys dat 
Apartheid soos tot dusver toe
gepas en, sover mens kan sien, 
vir die naaste toekoms beoog, 
nie aan die aandrang vir groter 
politieke seggenskap by die nic-

NATURfLLf IS GffN 
BOfRf Sf DfSKUNDIGf 

DiE' mening dat die natun-1 
oor die algemeen geen Iandbouer 
is nie en dat daar voor.,iening 
gE>maak behoort te word vir 
&ekundl're nywerhede ' "ir natu
reiJe is uitgespreek deur dr. 
WaltE-r Lowdermilk, Amerikaan
se deskundige op die gebied van 
grondbewuring wat tans op be
sof'k in die Unie is. Hy twyfel 
of die naturelle vinnig genoeg 
gelf'er sal kan word om grond
bewarend te boer voordat dit 
te la.at is. 

D1-. Lowdermilk het ook groter 
verantwoordelikheid vir boere 
bepleit en gese dat dit die plig 
van boere is om hulself op die 
hoogte te hou van die aller
jongste metodcs. Die beleid 
Wtlt in Brittanje gevolg word 
om boere wat nie die nodige 
standaard kan bereik nie, te ver
plig om deskundige advies uit 
te voer of so nie die reg ontneem 

word om O)) hul groml te bly, 
be&kou by a'! reg. 

,.Om 'n land van boerdery
produkte en aan toekomstige be
hoeftes tc voorsien, moet boere 
'n nuwe verantwoordelikheid 
aankweek," het hy gese. 

GODSDIENSFRONT 
TEEN ROOIES 

'n Magtigc front van Prate
stante, Katolicke en Mohamme
dane teen die Kommunism<' 
word glo beplan, volgens inlig
ting afkomstig van die Vatikan. 
Die idee is dat hierdie dric 
godsdicnstige groepe die stryd 
teen matcrialistiese Kommunis
me gesamentlik moet aanpak 
ter vcrdcdiging van die gcestc
like en sedelike waardes van 
diegcnc wat aan God glo. 

(Vervolg van kolom 5) 
ALGEHELE APARTHEID H. Hofme)T noem dit 'n onbe

Daar bly dus net die een 
alternatief oor, naamlik van al
gehele apartheid. Om rasse
wrywing te voorkom is dit die 
enigste uitwcg net soos 
Abraham en Lot dit as die enig
ste oplossing vir die wrywing 
tussen hul vcewagters beskou 
het. 

Die strydvraag is nie meer of 
dit 'n regvE>rdige beleid is nie. 
Dit word nlgemeen aanvaar dat 
dit vir die naturel baie mf'f'r 
moontlikhE>de bied as die kaste
stelsel wat noodwendig sal ont
staan in 'n geassimileerde ge
mf'en<,kap. Liberaliste gee dit 
geredelik toe. Prof. Hoernlf' 
noem nlgt'bele skeiding a'! f>Y 
eerste keuse, en wyle mnr. J. 

1 .. DIE 0. B." word ge<lruk deur Pro 
Eccteete.-Drukkery Beperk, Stenen
boech. vir dte etenaars en uttcewen: 
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote 
Kerkcebov 703, Poebwo ltll. 
J[erllpltiD. ltaa~ta4. 

'!proke illeaal in die laaste ge
skrif voor sy dood. 

ONTSETTENDE AA~'KLAG 
Die cnigste beswaar hiertccn 

is dat dit prakties onuitvoer
baar is, en prof. Hoernlc gee die 
rcde waarom dit onuitvocrbaar 
is: Omdat die wil om dit te be
<>ef nie aanwesig is nie, en 
omdat die blanke nif' uit eie 
bt'weging kan oorgaan tot dit' 
opofferings wat daarmt'e ge
panrd sal moet gaan wat betref 
sy prestige, mag en ekonomiese 
voordele en gerief nie. 

, Wat 'n ontsettende aanklag 
teen blank Suid-Afrikn," aldus 
dr. Van Schalkwyk. ,Julle kon 
nit' omdat julie nie wou nic! 
JuUe wou nie 'n luilekker
bestaan prysgee nie, julie wou 
nie self werk nif', julie wou nie 
opoffer nie - en dit tf'rwyl juUe 
ingesien bet dat dit die enigste 
weg tot jul redding was." 

blankcs voldoen nie. Daar word 
skeiding en nie afsondering be
oog nic en dit omdat werklikc 
scgrcgasic opofferings van die 
kant van die blankes cis. 

,'n Apartheid wat s legs die 
blanke bevoordeel, sal op die 
lang duur vir die blanke nood
lottig wee&. Daarmee sal dit 
sprcek vanself-<lie samewer
king van die nie-blankc nooit 
verkry word nie. Om sy goe
dcrtrou te bewys, moct die Afri
kancrfront-regering reeds van 
hicrdie sitting gebruik gcmaak 
hct om besliste stappe in die 
rigting van die vorming van 
tcnminste een naturelle-staat 
met 'n g root mate van sclfrege
ring, te doen. 'n Bctcr organi
sasie van die rescrvatc is nie 
voldoende nie. 

,Die Unie sal die voortou moet 
neem in 'n groot ckspcriment 
wat uiteindclik die lot van die 
hele Kontinent van Afrika sal 
bepaal. Hoe goucr ons daarmee 
begin, hoe gouer sal ons resul
tate verkry waarmcc ons die 
ander moondhcdc wat belange 
in Suid-Afrika hct, sal oortuig 
van die aanneemlikheid van die 
oplossing wat dcur die meerder
heid van ontwikkclde Afrikaners 
voorgestaan word." 

Aangespoor dcur die korres
pondensie het die briefskryf-
ster die oggcnd ga.an inkopics 
doen met die voorneme om net 
Afrikaans tc praat. Hier is die 
resultaat- 'n crvaring wat deur 
elke Afrikaner daagliks op die 
lyf geloop word wanneer hy sy 
eie taal in groot besighede ge
bruik: 

Die bricfskryfster, wat ver
klaar dat sy gcen Nasionalis is 
nie, maar trots is op haar taal 
en afkoms, kom tot die volgende 
gevolgtrekking: 

,.Dit skyn dat mens, as jy 
Afrikaans in die openbaar wil 
praat, tevrede moet wees met 
die voortdurende ongcpoets
heid van diegene wat halfge
Jcerd is." 

Unieburgers 
Verhuis Na 
N .-Rhodesie 

,,Die E>e rste winkelbediendt' Die amptelike syfers toon dat 
was so uit die veld geslaan om- d11nr verlede jaar byna 1,000 
dat sy nie Afrikaans kon ' "er - meer immigrante van uit die 
staan nit-, dat die transaksie in Unie as Brittanje in Noord
Engels voltooi moes word. By Rhodesie aangekom het. Van 
die volgemle toonbank is ek die totale aantal immigrante 
deur 'n man bedien wat, too hy van 6,533 was 3,146 afkomstig 
my Afrikaans verneem, reguit uit die Unie en 2,197 uit Brit
gesil het dat by nie ,.Dutch" tanjc. 
praa.t nie. In 'n under winkf'l Die syfers toon dat daar ver
i<> m y Afrikaanse navrae be- l ledc jaar meer immigrante in 
groet met 'n versteende blik- die kolonie gekom het as wat 
en 'n antwoord in EngE-l.,. die Unie ontvang het- laasge
Tccn hierdie tyd was ek al net nocmde se syfcr is 6,181. 

Ons Moet Kies Tussen 
Tydelike Voordeel En 

Uiteindelike Geluk 
, Ons word telken~ gevt·a om ons naturellel>eleid tog aan te pas by ' n 

korttermyn ekonomiese heleid wat die grootste diwidende in die kortste 
tydperk sal lewer. Het rlit nie tyd geword dat aan ons ekonome gevra 
moet wot·d om hul ekonomiese beleid aan te pas by wat ons as die korrekte 
naturclleheleid beskou nie '! 

,Net soos 'n nu'•n , dikwels geroep word em te ki~s tussen tyrlelike 
voordeel en uiteindelik<' geluk, so is dit nou die tyd vir die volk van Suid
Afrika om te kies wat vir hom belangriket· is: tydelike ekonomiese voor
deel of ' n vaderland vir die nageslag." 

Hiet·die arlvies is "erlede week op die jaarvergadering van SABRA 
(Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-aangeleenthede) deur d.e:. A. van Schalk
W) k gE>gee in 'n lesing oor beleidsrigtings ten opsigte van naturellebeleid. 
Die vergadering is gdu:. u onder voor·sitterskap van prof. dt·. H. B. Thom. 

Dr. Van Schalkwyk hct 'n oor- arbeid gemaak omdat dit uiters DERDE RIGTING 
sig gegcc van naturcJJcbcleidc goedkoop was en die natureJJe
in ander werelddele soos Kana- arbeider is ingeskakel by die 
da, Australie en Nu-Secland ekonomicse struktuur van diP 
waar die blanke die inboorlinge land. 
cenvoudig uitgeroci hct totdat GEVOLGE DAARV AN 
bulle 'n minderheid gcvorm het. 
Aan die anderkant was daar 
die Suid-Amcrikaanse bcleid 
van gclykstelling wat uitgeloop 
het op bloedvcrmcnging. Nie 
ecn van hierdie rigtings is deur 
die Afrikaner gevolg nle. Die 
Voortrekkers het 'n streng en 
regverdige beleid van differen
siasie en apartheid gevolg. Die 
beleid van Pretorius teenoor 
die Zoeloes was dat gE>en nato
rei oor die Tugela-grens na die 
blanke gebied durr kom nie 
maa r dat ook get'n blanke oor 
die rivier na die naturellegebied 
durf gaan nie. Verdcr was die 
Voortrekkeroptrede gekenmerk 
deur eerlikhcid. Niks is van 
die nature! gcnccm sonder be
hoorlike vergocding nie, soos 
blyk uit Trichardt se dagboek. 

BRITSE BELEID 

Teenoor die Voortrekkerbelcid 
het gestaan die beleid van die 
Engelse owerheid wat berus hct 
op die bcginscl van gelykstcl
ling. Suid-Afrika is eenvoudig 
beskou as 'n land wat ten voor
dele van Engeland ontgin moes 
word, met die gevolg dat gecn 
ag geslaan is op die konsekwcn
sies van so 'n beleid nie. Die 
volste gcbrulk is van naturelJe-

Wat die gcvolge van so 'n 
beleid moct wces, is deur prof. 
Hoernle (wat homself met die 
liberalisticsc rigting vereenscl
wig) gcskcts. Hierdie inskakf'
ling van die naturel in die eko
nomiese lewe van die blank!' 
lei tot sy Europanisering, dit 
wil se aanvaarding van die 
blanke kultuur. Die noodwen
dige gevolg van kulturele assi
milasie i<> ekonomiese assimila
sie - die naturelle-klerk sal 
Iangs die blanke klerk werk. Dit 
op sy beurt moet weer le i tot 
maat'!kaplike assimilasie - om
dat lewenstandaarde gelyk i<., 
sal ook op sosiale gebied di<> 
rassc vryt'lik meng. Gelyktydig 
met hierdie ontwikkeling sal 
danr politieke assimilasie plaas
vind. Mense wat op kulturel••, 
ekonomiese, en sosiale gcbit' I 
gelykwaardig is, moet ook ge
I.Ykf' politieke regte b il, en daar 
sal uiteindelik naturelle-minis
ter'! en selfs ' n naturelle-eer&te 
ministt'r wees, aangE>sien die 
verteenwoordigers van die na
turelle in die meerderht'id sal 
wees. En uiteindclik, na assi
milasie op al hierdie gebiedc, sal 
ondertrouery tussen nature! en 
blank nie voorkom kan word 
nle. 

'n Derde alternatief langs die 
rigtings van assimilasie en 
apartheid is die wat ook opge
neem is in die Fagan-vcrslag. 
Dit is van belang omdat daar 
in die jongste tyd pogings aan
gcwend word om hierdic rig
ting as staatsbeleid aanvaar te 
kry. Dit is die rigting van 
parallelisme wat omskryf word 
as differensiasie sonder tcrrito
riale segregasie - die nature! 
word binne die blanke gebied 
tocgelaat onderwyl hy onderhe
wig is aan andersoortigc behan
deling. Elke groep sal sy eie 
kerke, eie skole, clc hospitale 
ens. besit, maar sal dieselfde 
politieke regte he. 

Daar word in die jongste tyd 
pogings aa:ngewend om hierdie 
beleid as staatsbclcid aanvaar 
te kry, soos blyk uit die Fagan
verslag wat plcit vir die hand
hawing van die huidige toestand 
met sy ineenstrcngcling van die 
rasse op ckonomicse gebied, 
maar met inagncming van die 
rasseverskille ten opsigte waar
van daar kennis geneem moet 
word in wetgcwing en admini
strasie. 

H ierdie belcid, wat deur die 
liberalisticse pcrs verwelkom is 
as ,.'n stap in die regte rig
ting" moct noodwendig uitloop 
op algehclc assimilasie. 
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