
Gereglstreer aan dle Roofposkantoor as 'n Nnusblad. STATE.BOND VE.RRYK BRITTANJE. 
MEER IN NUWE GEDAANTE 

:i: ,Baie mense ver- die Britse minister mee beklemtoon h et :;: 
:~: staan nie die inge- van statehondshe- dat dit nie Briuanje :~: 
:!: wikkeldheid van dit" tt·ekkinge, P. Gor- ~:~e werk aileen is nie. ~: 
•i• nuwe Statehond nit', • don-Walker, ve~·lede ,.OIT IS 'N GROOT j· 
;t: k . d" 1 S d A PRESTASIE VAN STA- J' + en oo nte tt" l'ee ater ag gese, toe ·r E n 0 N D 8 A 1\1 E- .:: 
X groter veld van ~a- . hy verwys het na WEHKING. 'n Groot d eel :i: 
:i: m ewerking in Vt"t'ge- Brittanje se oor~kot van die prestasie was <lie + + lyking m et voor die · aan aoud .en dollars gevolg. van ~esl':'ite wat ::: 
y . , . ~ gel>pru•t bet wt die byeen- + 

Jrg.9 Kuupstud, \\'oensdag, 19 Aprill950 Prys Sll. No.22 X oorlog 1n e, het en 111 verband daar- koms van mrnisters van f i- Y t •• 
~:,+ ....................................................................... •..t ... +. •• • ... • .... •-·-·-• ... • ... • ... • .. • ... •-·-·-·-·-·-·-·-· ... ·-·.... nan~ies "~an die Statebond ·I· •;:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • •:: "'·erle<le Julie. •:• 

EMPIRE 'N HINDERNIS VIR 
EUROPESE SAMEWERKING 

Republ ikeinse 
Strewe Verkry 
I nternasionale 

Betekenis 

Die heweging van grotE'r EurO}Jese en W esterse eenh eid in die ge
mcen~:~kaplike stryd teen die Oo~te:.·se Komm unisme, vind vandag 'n lastige 
~;truikelblok in die hestaan van die Britse E m pire, wat almeet· die vorm 
van 'n internasionah~ partykoukus teenoor die res van die Westerse 
Iande aanneem. In die hesef dat h} op k rag van sy Sta lebond sonder 
Em·opa kan klaarkom, is Brittanje haie ongenee om tot gt·oter Europese 
~;amewerking oor te gaan - trouens hy torpedeer daardie eenheid nog 
steeds met sy aftakelingsheleid in Duit~:~land wie se m ededinging hy vrees, tot ergernis vun 'n gt·oeiende 
Amerikaanse openhare me.ning. 

Hierdie ontwikkelin~ "·~m !Sake bring mee dat die repuhlikeinse strewe in Suid-Afrika en ander 
dele van die Britst> Ryk, nie meer net 'n huishoudelike saak is nie, maar ook van intE'r~1asionale 
helang word. Die houdin~ van die Amerikaan~e h uis van verteenwoordigers wut hom 'n paar weke 
gelede hy wyse vun 'n stemming oor l\farshall-hult> nan Briu anje, skerp uitgt~spr·E'ek het t~en die 
Britse· verdeling van lE'rland is 'n aanduiding van die internasion ale steun wat die republikeinse rig
t ing in die toekoms te wagte kan wees. 

Die Straatsburg::;e Vergade
ring of die Europese Parlement 
bet verlede jaar 'n voorstel aan
geneem om 'n konferensie te be
Hi tussen verteenwoordigers van 
die parlement se Europese 
ledestate en afgevaardigdes 
van oorsese geassosieerde 
state om planne te be
raam vir breUre Europese 
en oorsese ekonomiese integra
sic en vir die daarstelling van 
'n enkcle beskermde mark. 

Verlede week het die Minis
terraad van die parlement die 
voorstel afgekeur omdat die 
tyd nie ryp sou wees vir so 'n 
konferensie nie en omdat die 
Marshall-hulp-plan se Organi
sasie vir Europese ekonomiese 
samewerking reeds 'n perma
nente ekonomiese konferensie 
daarstel. Hierdie redes is egter 
onsinnig omdat die Britse Domi
niums glad nie op die O.E.E.S. 
verteenwoordig is nie. 

BRITTANJE KEER 

Berigte uit Londen werp eg
ter die nodige Jig op die weiering 
van die 1\:lin isterraad. Dit blyk 

RUSSE BOBAAS 
MET 

KIEMWAPENS 
Volgens die deeglik in

geligte bind Intelligence 
Digest is Rusland bobaas 
op die gebied van kiem
oorlogswapens. 

I ill 

Ge<lurende die louste 
week in Januarie is procf
nemings gedoen op 'n p lek 
ongeveer dertig myl tt>n 
ooste van A'>jkbadud. 
Politieke gevangeni., is us 
proefkonyne gebruik, en 
die wetenskaplikes wat 
daarmee te doen hf't was 
b~gs in hul skik met die 
uitslag. Dit bet gf'toon 
dat die Sowjet an<ler Iande 
ver vooruit i., op bierdie 
gebied. 

Voor bereitlings word 
tans getref vir dit' groot
skaalse ontwikkeling van 
bierdie meto<les op 'n oor
logsgrond.,Jag. 

b.., -

dnt die Britse regering bl'slis ge
kant is teen direkte samt>s)>re
kings tussen d ie Sritse D omi
niums enersyds en ledestate 
van die Europese Parlement 
andersyds. 

Ernest Bevin, die Britse Bui
tclandse Minister, het aan Paul 
Spaak, die president van die 
Parlement, meegedeel dat die 
Britse Statebondskonferensie in 
Colombo besluit het dat ten aan
sien van die Europese Bond 
Brittanje die enigste skakel tus
sen Europese Iande en die 
Britse Statebondslande sal wees. 

,FA~fiLIESAKE'' 

Die Londense berigte lui dat 
die Britse regering die stand
punt inneem dat op 'n konferen
sie soos die Europcse Parlement 
voorgestel het, netelige kwessies 
na vore kan tree - kwessies 
wat liewer in die intieme fa
miliekring van die Statebond 
besleg moet word. As sodanige 
kwessies word o.m. genoem ster
lingbalanse en die imperiale 
voorkeurstelsel. 

llierdie stundplmt verklaar 
trouens die Britse regering se 
onverskilligbeid teenoor d ie 
vraagstulc van EurOI>ese een
beid. 

KAN K L AARKOl\1 

Brittanje voel dat b y met be
bulp van sy statebondslande tot 
ber<,tel kan kom. Derhal we 
voel by nie die beboefte om in 
sumewerking met ander Euro
pe'>e Iunde te berstel nie. Ter
selfdert.yd is Brittunje sclfsugtig 
genoeg om <lie Statebondslunde 
se hulp net vir homself toe te 
eien - vandaar sy weiering dat 
die stutebondslunde direk met 
die Europese s tate konfereer. : 

SOORT KOUKUS 

Die situasie bly dus gehand
haaf waardeur Brittanje en sy 
Statebond 'n soort .,koukus" ls 
binnekant die raamwerk van die 
\Vesterse volke. \ Ve.sterse ef'n
heid word hierdeur nie bevor<ler 
nie en daarom is dit ver'>taun
baar <lat die mening ontstaan 
in Europa en selfs in die Ver
enigde State dat die Brito;e Stu
tebond 'n ouderwetse struikel
blok in die pad van \Vester&e 
eenheid is. 

Die belangrike betekeni<> 'ir 
die A!rikanervolk van hiertlie 

verwikkeling is dat republika- nie, maar dat dit ook 'n prak
nisme n ie aileen 'n nasionult> I tit>'>t' kwe">!>ie in di~ internasio
l!llalc van praktiese polit iek i., politick geword het. 

EMPIRE-REPUBLIEK 
BEVREDIG BRITTE 

Malan Ste/ Smuts Gerus 
Daar sal hoegenaamd geen teenstand in Engeland of in 

ander Statebondslande wees nie, indien Suid-Afrika besluit 
om 'n republiek binnekant die Britse Empire te word nie, 
het dr. D. F. lUalan verlede week aan gent. J. C. Smuts gese 
in antwoord op vrae van Jnasgenoemde. 

Die leier van die Opposisie, 
genl. J. C. Smuts, het in die 
Parle~ent vrae gestel aan dr. 
Malan oor die rcgering se hou
ding insake 'n republiek en die 
implikasies van vcrandering van 
die regeringstelsel. 

W ATI'ER REPUBLIEK 

Genl. Smuts het gese: Die 
Eerste Minister het <in onlangse 
toesprake> ook na die republiek 
verwys. \Vatter republiek word 
beoog? Is dit die republiek wat 
die Minister van Lande, mnr. J. 
G. Strydom, voorstaan - buite
kant die Statebond; is dit wat 
spreker kan noem die .. Indiese" 
republiek 'n republiek binne
kant die state bond; of is dit die 
republlek wat die Eerste Mini
ster in 1941 en 1942 gepropageer 
het? 

UIPLIKASIES 

Die Eerste Minister het gese 
dat al wat nodig is, is om 'n 
verkose president in die plek 
van die Goewerneur-generaal te 
stel. Besef die Eerste Minister 
die implikasies hiervan? 'n Ver
kose president bet die volk ag
ter hom. Dit sal die Unie se 
grondwet omverwerp en 'n 
tocstand skep soos in die Ver
enlgde State, waar die President 
die uitvoerende gesag is, die 
werklike aktiewe gesag. Suid
Afrika se grondwet is heeltemal 
anders. Die kabinet tree hier 
onder die Parlement op. So 'n 
stap sal die hele grondslag van 
gesag verander en die kabinet 
sal 'n sekondere orgaan word. 
Dit sal 'n rewolusionere veran
dering wees, 'n verandering van 
die Unie se hele regeringstelsel. 

A...''DER El\lPffiE 
Hierop het dr. Malan geant

woor: Dit staan in sy program 
van beginsels dat die Nasionale 
Party republikeins is. Die toe
spake van Iede van die Oppo
sisie toon aan dat hulle nie kan 
of wil verstaan nie, dat daar 
'n geweldige groot ontwikke
ling gedurende die afgelope tien 
jaar, plaasgevind het in die Brit
se Empire. 

Een belangrike on twikkeling 
wat deur die Londen'-e Dekla
rasie geskep is, is dat 'n lid 'an 
die Britse Statebond wut 'n re
publiek wil word dit kun word 
sonder om uit die Statebond te 
tree. Genl. Smut., is die enig; 
ste man in die Statebond wat 
b ierdie ontwikkeling opponeer 
bet. 

GEEN TEENSTAND 
Die jongste konferensie van 

die Statebond se Eerste Minis
ters het uitdruklik verseker dat 
daar geen teenstand in Engeland 
of in ander Statebondslande sal 
wees indien Suid-Afrika hierdie 
stap wil doen nie. 

Die doe! van die opposisie is 
om die republikeinse beweging 
met anti-Britsheid te identifi
seer. 

JA OF XEE 
· Dr. Malan het gese dat die 
verkryging van die republiek 
nooit 'n punt gemaak sal word 
by 'n gewone algemene verkie
sing nie. Dit sal as vraag spe
siaal voor die volk gele word 
en elkcen sal die kans kry om 
daarop nee of ja te antwoord. 

Op 'n vraag of dit 'n referen
dum beteken, bet dr. Malan ge
se dat dit op ander wyse ook 
kan geskied. 

. .,. 
;(. ,Ons stryd om ekono- •:• 
'i- m i e s e onafhanklikbeid Y 
X t('en 1952 is nie net 'n :;: 
j· ~o.tryd deur hierdie land X 
.:: nie. DIT IS 'N STRYD + + DEUR DIE STATE- :( 
X BONDSLANDE \VAT LID + 
•f• VAN DIE STERLING- ).: 
't' BLOK IS." .:. y b ·r Die O.B. bet meermule .:. 
y al beklemtoon dat d ie + ·f Britse imperialisme n ie X 
'"'}' 'tb • I .-. < 1e m ms e esorg IS oor ).: 
·i· die statusse en benuminge .:. 
Y van sy voormalige kolo- •!• •t ••• 
y nies nie - of bulle nou .:. 
.,. ,domoniums" beet or ,re- + 
::: publieke" en of bulle nou ;{ 
·:· ,.presidente" bet of ,.goe- + 
::: werneur-generaal">" - so- ).: 
:i: lank by \erseker is van j• 
+} hul ,.sterke regterbunde X 
X en Iojule harte", soos die + 
•i• imperialis Joseph Chum- 1: 
:~: berlain reed<; in 1908 die ::: 
-f. nuwe verhouding met die .:. 
Y groeiende kolonies uange- + 
•t t' b t •• • 1• s IJ) e . .:. 
y En nou kom sy opvolger + 
:;: van 'n balwe eeu later en ); 
-:' se dat die ,.vennootskap .:. ·:· .... y met die groeiende kolo- .:. 
)• n ie<," nou - ten spyte van *I
.:: domin iule en republikein- ::: + .se kon.,titul>ies - so inge- + 
::: \\ ikkeld geword bet dat ::: 
·f hul &amewerking 'n baie -It groter ,·eld dek as voor :t: 
•1 die oorlog. •i• 
:i: :·~o ingewikkel~", s~ d ie ).: 
::: mamster, ,dat ba1e dit nie :i: 
.:. verstaan nie" - en onder .: 
-i' daar die ,.baie" is ook die- ~: .... . .. t gene wat meen dat 'n re- .:. 
:1; p~blie~ met behoud van 5: + d•e B r1tse konneksie gro- ·'· 
•:• ter of self vplkom e vry- {-
:f: beid beteken. ::: 
v A 
·:-:-:-:-: .. ; ... : ... :-: .. !-.}4>!-!++!•·:-: .. : ... :-:..::-:-:. 

Leerhoof Se 
Bedanking 

Lt.-genl. Len Beyers, voor-

malige hoof van die generale 

staf, het verlede week die 

redes vir sy bedanking open-

' baar gemaak. 

Hy het gese dat die Minister 
van Verdediging (mnr. F. C. 

Erasmus) terwille van pcrsone 

in wie hy politieke vertroue 

stel, probeer het om die stra

tegiesc verspreiding van eenhcde 

te verander en om offisiere en 

minderes te benoem, te bevorder 

en te verplaas sonder voldoende 

kennis van hul kwalifikasies en 

sonder erkenning van die gene

rale staf. Hierdie optrede be

skou hy as onkonstitusionele en 

ongeregverdigde inmenging in 

die funksics van die hoof van 

die generale staf, wat volgens 

wet oppcrbevelhebber van die 

Unie-strydmagte is. 

Die verklaring wat die Mini

ster in die volksraad oor sy 

bedanking gedoen het, beskou 

hy as onverantw:oordelik. (Die 

Minister het verwys na verskil 

van mening oor die kwessie 

van dcelname aan die parle

mentere optog as 'n rede vir 

die bedanking van die generate 

stafhoof). 
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KERKLIKE BESLUIT EN 
POLITIEKE UITVOERING 
Die besluit van die kerklike konferensie voorverlcde 

week in Bloemfontein waarin algehele segregasie as die 
enigste moontlike oplossing van die naturellevraagstuk aan
vaar is, sal ongetwyfeld 'n kragtige momentum vcrleen aan 
die beweging in hierdie rigting. Soos die Eerste Minister 
tereg beklemtoon bet, is die besluit gcneem deur mense wat 
baie gedoen bet vir die opheffing van die nature!, wat daag
liks met hom te doen het en dus die reg bet om bulle oor 
die vraagstuk uit te spreek. Volgens die aankondiging van 
die voorsitter van die konferensie, dr. G. B. A. Gerdener, 
is naturelle ten opsigte van die referate wat voor die kon
ferensie gele is, geraadplecg. Ons bet dus bier 'n verteen
woordigende standpunt en die politici sal nie so ligtelik 
daarna kan verwys as ,studeerkamer-idealisme" soos hierdie 
standpunt in die verlede dikwels \anaf die politieke verboog 
afgemaak is nie. 

Vanuit 'n beJ);inseloogpunt beskou bied 'n beleid van 
a lgebele segregasie die groots moontlike basis \ir ooreen
stemming tussen aile blankes sowel as naturelle. Van na
sionale politieke kant is nog altyd gese dat dit die liberaliste 
is wat die grootste struikelblok op die pad na oplossing van 
die naturellevraagstuk is. Liberaliste weer voer aan dat die 
huidige staatsbeleid, wat prakties neerkom op inskakeling 
van die nature! in die blankc samelewing veral ten opsigte 
van die ekonomiese lewe, noodwcndig meebring dat politiel<e 
regte ook aan die nature! gegee moet word. Daarenteen bet 
bulle geen beginselbeswaar teen algehele segregasie nie. 'n 
l\lan soos wyle J. II. H~fmeyr bet kort , ·oor sy dood baic 
duidelik gese dat by a lgehele segregallie a., die ideale op
lossing beskou, maar dat dit onuitvoerbaar b. Verlede jaar 
bet ook 'n ander vooraam.taande liberalis, mnr. Rheinallt 
Jones, baie uitdruklik verklaar dat by algchole segregasie 
sal aanvaar as oplos.,ing mits Suid-Afrika bereid is om die 
prys daarvoon te betaal. 

STRUIKELBLOKKJ<; 

Ons bet bier dus 'n gemcenskaplike grondslag vir 'n 
Suid-Afrikaanse naturelle-beleid wat in beginsel aanneemlik 
is vir die uiterste teenstanders in ons politieke lewe nndag. 
Die enigste moeilikheid wat oorbrug moet word, is die prak
tiese struikelblokke, waarvan die verskaffing van arbeid vir 
ons ontwikkelende nywerhede ongetwyfeld die belangrikste 
is. ~laar as ons eers saamstem oor die beginsel en ideaal, 
is die stryd a l halfpad gewen. Hoe die praktiese moeilikhede 
oorbrug gaan word, is dan 'n saak vir die politick, maar die 
staatsmannc se hande sal baie gesterk wees as bulle weet 
dat bulle in 'n rigting beweeg wat geen prinsipH~le tecnstand 
het nie. 

Dit is daarom jammer dat die Ecrste Minister s6 uit
druklik sy party gedisassosieer bet van die kerklike besluit. 
Hy bet wei gese dat daar in die rigting wat die kongres 
aangedui hct, gevorder kan word, maar die ideaal self 
beskou hy as onprakties ,in die heersende omstandighede." 
Die Burger het hierdie standpunt onderskryf deur te se dat 
hoewel hy geneig is om saam te stem met die ideaalstelling 
van Sabra en die kerklike kongres, die politick die kuns van 
die moontlikc is. !\let ander woorde ons staatsb(>Jeid word 
gebaseer op <lie struikelblokke en nie op die ideaal nie. 
Dit is die struikelblokke wat ons rigting bepaal en nie wat 
ons beskou as reg nie, en ons regverdig hierdie standpunt 
met die verskoning dat politick die kuns van die moontlike is. 

WAT IS ~lOONTLIK? 

Maar wat is nou die maatstaf vir die moontlike? \Vat 
die Verenigde Party as onmoontlik beskou, aauvaar die 
H.N.P. as praktiese politiek. B(>sware teen ,onmoontlik
hede" van Verenigde Party-kant be ... kou die H.N.P. as blote 
,papbroekigbeid". Die Verenig~e Party se byvoorbeeld dat 
dit onmoontlik is om te onderskei tussen blank en Kleurling 
en op grond daarvan het bulle die wet op gemengde huwelike 
teengestaan. Maar hierdie ,,onmoontlike" bet nie verhinder 
dat die H.N.P. wei sy wetgewing deurgevoer bet en onge
twyfeld ook sal toepas nie. Die Suid-Afrikaanse Party bet 
al die jare volgehou dat dit 'n saak van onmoontlikheid is 
dat Suid-Afrika eie nywerhede kan oprig. Dit sou dan skeel 
aan vakmanne en die nodigc afsetgebied. Die Nasionale 
Party bet teen hierdie ,onmoontlike" struikelblokke voort
gegaan en vandag roem selfs die Verenigde Party op Suid
Afrika se nywerheidsprestasies. 

Laa.t die politici liewer die ideaal onderskryf en dan 
in daardie rigting kruip, indien bulle nie kans sien om daar
hecn te loop nie, maar moenie die beleid baseer op die strui
kelblokke nie. ,Struikelblokke is daar om oorwin te word", 
het wyle genl. C. R. de W ct gese. Dit is die taak van die 
polit iek om die stryd teen die .. truikelblokke te voer - nit> 
om bulle as ankf.'rs te gebruik waaraan tlartybeleid ,a.,gc
meer word nie. 

Niemand sal bcweer dat die regering die ideaal van 
algehele skeiding binne tien of twintig jaar kan verwescnlik 
nie. Dit is 'n saak 'orlr baic jare, soos ook die kerklike kon
gres erken hct. Maar a., die politici dit> idt'aal nie as bt>lt>id 
aanvaar nie, dog wil aan<,luit by ,die b(>t>rsende toe ... tand", 
clan betekrn dit dat die fondamente wat hulle ,·andag If-, nie 
gr'ikik sal \V('('S vir die grbou \'Ull more nic•. Dan sal dit more 

(Vervolg in volgcndc .kolom) 

Brief Aan My Partyvriend : 

Trojaanse Perd Waarmee 
Vyfde Kolonne Gereeld 
Aan Mag Gestel Word 

Gea~t~ Vriend, 
Ek was v~rl~de keer 

nog hesig om aun te toon 
hoe verspot dit ~al wees 
om met behoud van die 
h u idige regel'ingstelsel 
d ie na~un van die goewer
n~ur-generaal te veran
der na preeident en h om 
dan deu r die volk te laat 
kiee. 

Ek het gesO dat ons die volk 
nic in berocring kan bring oor 
'n rubberstcmpcl soos die goc
wcrncur-gencraalsamp vandag 
is nic. Ons druf die volk nic 
opsweep onder die waan dat hy 
'n Paul Kruger gaan kies tcrwyl 
hy indcrwaarhcid weinig mcer 
kics as 'n buiksprekerspop van 
die kabinct nic 'n man wat 
ccnmaal per jaar sy verskyning 
in die parlcmcnt by die opening 
maak om 'n wetgewcndc pro
gram voor tc lees wat die kabi
net hom In die hand gcdruk hct. 

Ons wil 'n president he nie 
omdat ons \'Ull d ie woord h ou 
of omdat Oil'> 1>0 lief ' ir ver
kiesings is n ie, maar in die eer
ste plans omdat die president 
vir ons 'n ~>imbool van ons vry
heid is in teenstelling met die 
Britse koning wat vir om; 'n 
simbool nut ons onderworpen
heid Jo.. Om dus die vcrteen
woordigcr van die Brltse koning 
te herdoop na presldcnt, sodat 
die Britl'le konneksie net ver
bloem word in 'n Afrikaanse om
hul~l, Is 'n daad wat op niks 
anders ncerkom nic as politieke 
bedrog - hoc goed wclmenend 
politic! dit ook al mag bedocl. 

1\IOET REGEER 

In die tweede plans dink ons 
aan die president a<; ' n gesags
drnt-r oor die \'Olk - 'n man 
wat n ic net beuselagtige plig
giN! soos hoeksteenleggings en 
onthale waarneem nie, maar wat 
positiE'we Ieiding nun sy volk 
.,al gE'e en met die nodige gesag 
beklet- sal wee<> om te regeer, 
soo<> ons presidt-nt(' in die Repu
bli('ke aktief deelgeneem ht-t 
nan die regering van die land. 
Minstcns moct hy regstrccks 
vcrantwoordelik wces vir die 
rcgcring en pcriodiek by die 
volk verantwoording doen vir 
die bestuur van die land. 

EINTLIKE KONNEKSIE 

Jy sal dus bcscf dat ons nic 
cers 'n president kan kry en 
daarna vryheid nle, en daar kan 
ook nie vryhcid wees binnc die 
Britse regcringstclsel nie. Die 
Britse konneksie is nie net die 
Britse kroon of d ie Britse eko
nomiese bande nie. D it Is vir 
'n baie wescnlike deel die Britse 
in!>telling., en solank on<> h ierdie 
instellings handhuaf en die be
numinge verufrikaan'>, i<; ons 
hcsig om onsself te mi<;lei. Dit 
is soos 'n jong wat 'n paar 
blink swart· Britse kunslccr
skoene by sy baas gekry het. 
Toe dit maar nie wil vlot, met 
die verkecrdc nommer boonop, 

(Vervolg van vorige kolom) 
nog minder moontlik wees om 
die eindideaal in praktiese 
politiek te omskep. Sodoen
de word ons steed., \erder 
weggelei van die moontlike, 
en die uiteinde sal wees dat 
beslnite soos die van Sabra en 
die kerke 'n aanfl uiting sal 
word U'i -.ynde ,.studeerka
mrr-idf•ali ... me" <,rlf-; deur die
genr \\at dit vandag uog met 
agting bejeen. 

nic, het hy te aardig gcvocl om 
die skoenc wcg te smyt, maar 
in plaas daarvan die veters vcr
vang deur sy ou skocnriempics. 
Jy sal bescf dat hierdie poging 
n6g tot sy voorkoms n6g tot sy 
gemak bygcdra hct. Ons moct 
oppas dat ons nie dicsclfdc docn 
nie. 

BENAl\IINGE 

As ons die bcnaming van die 
staatshoof wil verandcr om ons 
staat 'n mccr Afrikaansc kleur 
to~ gee, bly daar nog 'n hclc 
reeks ander oor wat vcrafri
kaans kan word - ons kan bv. 
die ,.speaker" herdoop na ,.swy
ger" en sodocnde 'n verband met 
ons Afrikaans-Hollandse vcrlede 
le wat in jare nie vccl tcrug 
hoe! te staan vir die Britse 
.,speaker" wat nooit o! sclde 
praat. Ons kan die .,sergeant
at-arms" verdoop na ,brand
wag" en hom 'n modcrne pak 
klerc aantrck, maar sells dit sal 
nog niks ,·erander nan die 
karakter "·an die Brit"e parle
menttlre stelsel nie. 

STERK BAND 

Laat ck baie kortliks my 
redes gee waarom ck die Britse 
regcringstelsel bcskou as die 
wescnlikc band van die Britse 
Empire. Jy sal miskien onthou 
dat toe Indie vcrlcdc jaar sy 
rcpublikeinse status binne die 
Empire gekry hct, dr. Malan in 
sy tocspraak in die parlement 
daarop ge\\'YS hct, dat Indie nic 
vir die Empire vcrlorc is nie en 
as <'(Ill van die rt>dcs daarvoor 
bet hy die felt bt'ldemtoon dat 
l ndie nog die Bribe parlemen
tere stelsel handhaaf. Ook die 
Cape Times het ondcrstreep dat 
daar twee bclangrikc bandc is 
- ,cendersheid ,·an belange t'n 
die aanvaar<ling van gemcen
skuplike purlemcntere in!>tcl
ling'>." 

JUKSKEJSPELER 

Nou, waarom is die .,gcmccn
skaplike parlcmcntere instel
lings" so 'n belangrike band? 
Dit is in die ccrste plaas 'n sicl
kundige band. Jy ken mos die 
sprcekwoord ,.!!oort sock soort." 
l\fcnse met diesclfde gebruike 
sal bulle nader uanmekaar \Cr
want voE'I, en die felt dat die 
gebruikt' in Londen bt-slng gt'
Ju-y bet en die ,·erwantskap dus 
op Londen toegespits i'l, maak 

dit in hierdie geval 'n E mpire
band. Jy wcct tog self hoc jy 
as jukskcispcler op 'n partytjie 
van jou nccf sal nadcrskuif 
aan 'n andcr jukskeispclcr al is 
hy vir jou 'n vreemdeling. Julie 
sal dan baic nader aan mckaar 
verwant vocl as met die tcnnis
spelcr wat eintlik nadcr aan 
jl:m woon. Jy sal selfs as hy die 
aand wil ry en uitvind dat by 
nie gcnocg petroltjics het om 
weer sy huis te haal nie, met 
'n glimlag 'n gelling of wat uit 
jou motor oortap net omdat 
hy ook so 'n geesdriftigc juk
skcispl'lcr as jy is. 

TI~OJAANSE PERD 

Maar afgesicn van die siel
kundigc band van ccnvormig
hcid is daar 'n sterk prakticsc 
band wat ons aan die Empire 
hou dcur middcl van die parle
mcntcrc stclsel, wat die rol van 
Trojaanse perd specl. Soos ck 
reeds tcvorc al bcklemtoon het, 
is hierdie regcringstelsel 'n 
draaicnde wiel wat verseker dat 
gccn party vir onbcpaalde tyd 
aan bcwind bly nlc. Elkeen kry 
'n beurt om bo te kom, en n'i 
die Afrikaner se party bo kom, 
voel Londen nie die minste on t
steld nie, want by weet sy par
ty kom oor 'n paar jaar wet-r 
nan die beurt en intussen dien 
die nusionale oorninning as 'n 
soort klep wat ons oortollige on
tevredenheid uitluat sodat on.s 
vir 'n paar jaar lank weer soet 
en gehoorsame Empire-kinder
tjies is. 

WOED UIT 

Solank ons in die opposisic is, 
is ons rebels en dan gee ons 
net konscp-konstitusies vir die 
republick uit en beduic ons net 
hoc ons die Empire-konncksie 
so en so gaan verbrcek. Dan 
kan ons nie wag om aan bcwind 
te kom nic, en as die vcrkicsing 
nadcr, gee ons uiting aan al ons 
veglus - nic teen die Empire 
nie, maar teen mcde-Afrikancrs. 
Vir 'n rnaand of drie d uur bier
die woedc tot op die 'erkiesings
aan<l, wnnneer ons al tam ge
spook is tecn ons eie broers. 
Val on'i )>arty uit, is ons nog 
net waar ons wa'i, maar wen ons 
die vukit-sing, juig ons en voel 
dit of 'n leeftyd se strewe ver
wesenlik is. l\let die energie 
wat nn tlie kwaai verkiesings
oorlog oorgebly het, vier ons dan 
(vervolg op bladsy 3 kolom 3) 

BRITSE· :BELEID. IN 
.AFRII{.A IN P .AD 
· V .AN EENHEID 

Sir Godfrey Huggins, die Eerste l\linister van Suid
R hodeio.ie bet op 'n perskonferensie in Louden gese dat die 
Britse regering se planne om vermeerd~rde politieke ver
teenwoordiging aan die naturelle van Tanganjika. te gee 
nog heeltemal om·olledig is en dat die blanke inwoners van 
die gebied nie daaroor besorgd hoe£ te wees nic. 

Hy hct geen vcrtrouc in na
turellcstatc in Afrika nic. 
Blankcs is onontbecrlik vir voor
uitgang, stabiliteit en doeltref
fcndc bcstuur. ,Dit is v-erspot 
om 'n gt'vaarlike wapen soos die 
stemreg in d ie hamle van baar 
naturelle te p lans wnt die in
gewnnde van 'n bok bestudE'er 
om oplossings \ir hul probleme 
te lcry," bet by gt>.,e. 

ongclukkig verlccn die pers bale 
publlsiteit aan hicrdlc mensc sc 
si<>nswyse. 

Hierdie sien!lWl''-<' is eers in 
Suid-Rhcxresie be.,kou as maar 
net onpraktie<>: in die jotu~·stc 

tyd egter is dit oor.aak van ver
wydering. 

Die bele kwessie \•un die uni
fikusie van die Britse gebiede in 
Afrika word bt"lemmcr deur die 
"·erskil in uitkyk oor die natu-

Dit is ons standpunt, maar relle\'raagstuk \\at <lunr be<;taan. 
daar is hcclwat m<•nse in Eng<'- lmlien tlaar nie 'n gemeen'lknp
lnnd wnt tog vcrlang dat poli- lilce opvatting verl(ry kfln word 
ti<'lu• vcrantwoordt>likh<>id op dic nie, kan gcen vordering met nan
nature! afgeskuif moct word. En I ccn<;kakeling gcmaak word nie. 
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~Alma/ Wil Kleurvraag 
Volksaak Maak: Wat Is 

Dan Die H indernis? 
, Dit h, u ou die tyd "·ir ' n nasionale konvensie oor die l)rohleem van 

ons n atm·cllcb evolking", skt·yf mnr. Hart·y Lawrence, voormalige minister 
_in die Vercuigde Partyregering, in die Cape Argus. , Dr. Malan behoort sy 
moed in albei hande tc neem. Hy b ehoot·t na die kouvensie uit te uooi 
nie aJleen genl. Smuts en verteenwoordigers van aile politieke partye uie , 
maar ook b elanghehhemle maune en vt·ouc wal nie noodwcndig aan eeu of 
ander politieke party verhonde is nie. 

,,Maar h y b ehoor t nog verder te ga~m. Die naturellevraagstuk raak 
nie aileen die Unie van Suid-Afr ika n ie, maar die hele Afrika. En ons 
wat in suidelike Afrika woon hehoor t ' n eenderse beleid oor hierdie vraag
stuk te he. 

,Die Unie van Suid-Afrika be
hoorl in oorleg met Suid-Rho
desio op te tree in die for
mulcring van 'n gesamentlike 
naturcllcbeleid vir die tockoms. 
Verteenwoordigers van Suid
Rhodesic behoort uitgenooi te 
word na die konvcnsie in die 
Unie in 'n poging om ecnvor
migheid van die twee Iande se 
belcid te beWerkstcllig. 

.,Ten aansien van ons mcer
rassige verhoudings moet blanke 
Suid-Afrika uit ecn mond praat. 
Maar ons kan dit nie docn nie 
sonder sainespreking om een
stemmigheid te bereik nie. 

UIT P ARTYI'OLITIEK 

, Hi e r di e aangcleenthede 
(kleeurverhoudinge) k un nie be
boorlik benadcr word in d ie Iig 
\'an 'n plank !n 'n partypoli
tieke program n ie-. 

, Bulle is funda menteel en ver
eis die noulettt-mle t-n onbevoor
oordeelde aamlug van die beste 
breinkrugte in ul die politiek e 

partye. E n bulle behoort behan
llel te word in 'n :~tmos!eer wat 
gesuiwer is van llie Imrty!itryd 
en waar nasiona le en nie sek sio
nele bela nge nic, oorhcers. 

VOORWAARDELIKE AA..~BOD 

,Dr. Malan sal se dat by al 
mcer as ecnkecr vir gcnl. Smuts 
die geleentheid gebied bet om 
dee! te neem nan gemeenskap
like samcsprekings. Maar daar 
was altyd voorwaardes aan dr. 
Malan se aanbiedinge verbonde. 
Trouens die samesprekings wat 
by aangcbied bet moes geskied 
op die basis van die apartheid 
soos. uiteengcsit in die H.N.P. se 
eleksic-manifcs". Tot sover 
mnr. Lawrence. 

Dis bckend dat dr. Malan 
reeds voorgcstel het dat die 
kleurvraagsluk uit die party
politick gelig word. Min. 
Havenga se hele standpunt is 'n 
plcidooi daarvoor. Mnr. Harry 
Lawrence en bok ander opposi
sie-sprekcrs vra namens die 

KERKLIKE. IDE.AAL 
~ 

ONPRAKTIE.S SE. 
H.N.P.-LE.IE.R 

Nadat die E ngelse pers 'n paar dae lank 'n verskil 
probeer uitwys het tussen die besluit oor algehele segregasie 
van 'die kerklike kongres in Bloemfontein en die beleid van 
die Herenigde Nasionale Par,ty, het die hoofleier van laas
genoemde party, dr. D. 1!' . lUalan, verlede Woensdag, in die 
tJarlement uitdrukking gegee aan die party se beleid, en wel 
beklemtoon dat sy party verskil. 

Dr. 1\l alan het hom as volg oor die" vraagstuk uitge
Iaat: 

Daar is so pas die wnarde
volle kerklike kongrcs in Bloem
fontein gehou. Dit is mcnse 
wat te doen bet met die nie
blankes, wat die mccste verant
woordelik is vir die opheffings
werk en wat die nie-blankes l<en 
en die reg bet om te praat. 
Daar , is nadruk op gela dat die 
enigste gcsonde en rcgte bcleid 
di~ van apartheid is. Daar is 
ook besluit ten gunste van al
gehele territoriale scgrcgaljie. 
As dit praktics uitvocrbaar is, 
sal elkeen erken dat dit die 
ideate toestand sal wces. 

Dit is c>gt<>r n ic> die beleid 
van die Nasionule t •urty nie 
en dit stann n ilrf'n'l in enige 
nmptelike verklnring van die 
Party se bcleid nie. Ek het 
reeds tevorc gcse dat algehele 
territoriale scgn•gasic in die 
heersenee omstandighede in 
Suid-Afrika onpraktics is waar 
die ekonomiese stelsel vir 'n 
g root dec! op naturelle-arbeid 
gegrond is. 

OORTOLLIGE NATURELLE 

\Vat is dan che lwlcid ns crkcn 
word dat die naturclle altans vir 
'n dec! nog altyd saam met die 

blankes sal woon? In die eerste 
plaas moet met die toestroming 
van oortollige naturelle na die 
blanke gebicde rekening gebou 
word. Die toestroming van oor
tollige naturclle skep vraag
stukke, en maatrei}ls is reeds 
geskep om daardie druk te ver
minder' in soverre dit skadclik 
is, sonder om skade te doen aan 
die werkkragtc. Daar kan ge
vorder word in die rigting wat 
die kongrcs aangedui het, maar 
daar is baie te doen. As die 
naturellc wat maar altyd in die 
blanke gcbicde gewoon het, in 
die rcservate tuisgebring moct 
word, moct baie meer grond as 
tans afgestaan word. Daar moct 
stappe teen die uitputting van 
die grond deur die naturelle self 
gedocn word. Hulle moet opge
vocd word en die grond moct 
gcrehabilitecr word. Dit moet 
langsamcrhand en na die kragtc 
van die blanke bevolking gcdocn 
word." 

In hierdie stadium bet 'n V.P.
Iid, mnr. G. J . Sutter, uitgeroep: 
.,Kom sit ann hierdie kant. 
Doktor." 

Dr Malan bet geantwoorcl dat 
die lid hom aan die vcrl<ccrdc 
kant bcvind. 

Verenigde Party dat dit gedoen 
word. 

En die Ossewabrandwag is 
dankbaar teenoor enig iemand 
wat die kleurvraagstuk 'n volk
saak wil maak. 

Wie wil dit dan in die party
politick hou? Ons weet va n 
niemand nie. lUaar nog tan!t bly 
di t in die purtypolitiek . 

Woonskeiding 
Die reger ing is voorncmens 

om in die loop van die sitting 
wetgewing aan te neem wat 
woonbuurte-skeiding tussen ver
skillende kleurgroepe teweeg sal 
bring. Blankes sal byvoorbeeld 
verbied word om eiendomme te 
koop in woonbuurtcs van nie
blankes en omgekeerd. Aan ge
sien bestaande eiendomme nie 
deur die wet geraak sal word 
nie, sal dit gcruime tyd neem 
voordat hierdie beleid waterdig 
deurgevoer sal wees. 

(vervolg van bladsy 2 kolom 5) 

fees en hou braaivleisaande en 
elkeen voel RO selttevrede soos 
'n vetgevoerde knlkoen voor 
kersaand. En da n gaan elkeen 
na sy huis doodgelukkig dat ons 
nou weer "baas in ons eie land 
is". Dan vergeet on& dat ons een 'l 
op 'n tyd 'n republikeinse kon
stitu'lie opgcstel het . Bet dit 
jou nog nie opgeval hoe die re 
publikeinse ideuul elke keer 
gekwyn het nadat ons 'n nas io
nale oorwinning by die stembus 
behaul het nie? 

VAL WEER UIT 

En dan hou ons maar aan 
met ons selftevredenheid tot by 
die volgende verkiesing of die 
een daarna, wanneer ons party 
weer uitval - wanneer die wiel 
sy llrnai voltooi het - en die 
E mpire-party weer aan bewlnd 
kom. Dun word al ons mooi 
werk va n die afgelope jare weer 
a fgc>breek - ons kinders se 
vocrtaul op skole word weer 
E ngc>l'l, d ie lndiers kry weer 
s temreg, Afrikaners word weer 
uitge'ikop in die staatsdien'l, tlie 
Afrikutm se taal word m isken, 
ens., ens. In kort, Londen se 
vyfde kolonne is weer baa<, en 
11s daar oorlog uitbreelc, word 
ons ugte r Brittanje se oorlogswa 
gehaak en Afrikanerbloed moet 
weer ' ir die Empire vloei. 

BltUGGEHOOF 

Die Britse partys tel'lel is die 
bruggehoof wat wuarborg da t 'n 
vyfd e kolonne van Brittanje 
periodiek ons land binneval en 
bier buishou soos dit Britanje 
belief. 

Daarom se die O.B. volledige 
u yheid hou in dil" eer.te plaas 
in 'n verva nging van die Britse 
<,t~J.,c>l <leur 'n Arrilmanse s tel
... el van voll{sregering onder 'n 
verkose ()res idl'nt - nie net 
nuamsveranderinge nic. 

BRITTE. SOU DUITSE. 
FABRIE.KE. VE.RSKAF . 
AAN KOMM UNISTE. 

Brittanje is besig om die ekonomie van Wes-Duitsland 
te verlam deur sy vrees \ir mededinging en deur hierdie 
optrede speel hy reg in die hande van die Kommuniste. 

Hierdie beskuldiging is deur senator Styles Bridges 
gedoen in 'n brief aan senator Pat ~lcCarran, die Demokra
tiese voorsitter van die Amerikaanse kong res-komitee wat 
toesig hou oor geldelike hulpverlening in die buiteland. 

Bri<lges bet Brittanje ook plikasies van die gcheime ge
<laarvun beskuldig da t hy vrag- tuienis wat onlangs deur J ohn 
te ufgetakclde Duitse masjine- McCloy, die Amerikaanse hoe 
rie na AJbanHi stuur waar die kommissaris in Duitsland, aan 
Jtusse ' n reuse-duikbootba'lis ge- die senaat se toewysingskomitee 
bou bet wat 'n be <lreiging vir voorgedra is, omdat hy veronrus 
die 1\liddellandse See-gebied is . daaroor voel en meen dat dit ge-

Hy bet voorts sy eie rcgering 
daarvan beskuldig dat by hom 
ingelaat het in die nuwe Brits
Duitse handelsamesprckings om
dat die V.S.A. bevrecs is dat 
E ngeland Duitsland in die ster
lingblok sou indwing. 

B ridges vra verder dat onder
sock ingestel word na die im-

Verhuuringsbeheer is verlede 
week deur die rcgering opgehef 
nadat dit sedcrt 1947 in swang 
was. Vernaamste rcde vir die 
stap is dat daar so weinig 
huise onder die beheerde groep 
beskikbaar kom dat baie min 
van die duisende wagtende ge
sinne aan akkommodasie ge
help kan word. Elkeen moet 
nou vir homsclf sorg. 

openbaar behoort te word. 

.. Besoek ons T&k In die Wandel
gang, Groote Kerkgebou, vll' Bad.loe, 
Elektl'lree TotJIIeUe en llteub~~. Skryt 
aan Ol\l Posbestelllngsatdellng, Phil 
lll orkel, . Posbu.a 272'1, Kaap1t.ad." 

PIO.NIERS 
van Suid-Afrika se Sigaretnywerheid 

V EERTIG jaar gelede moes Suid-Afrikaanse 
sigarette uitsluitlik van ingevoerde tabak 

vervaardig word. Die ontwikkelings wat die 
eie tabakblaar in staat gestel het om die 
ingevoerde produk te vervang, is die pioniers
werk van die vervaardigers va n Springbok
sigarette. Dit was hulle wat di e, nou reeds 
geskiedkundige Departement vir Blaaront
wikkeling, in die lewe geroep het , en Suid
Afrikaanse tabakboere m et heelha rtige gelde
like en tegniese steun bygestaa n het; hulle 
en Suid-Afrika se tabakboere het saam d ie 
fondamente van ons sigaretnywerheid gele. 
As die oudste sigaretvervaardige rs in die Unie, 
het hulle saam gegroei met die nywerheid 
wat hulle help vestig het. 

Vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 

-------- ----------------..U$402 
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r.uuEP TJ:a OJ:JUASSil'IUEBDE ADVJI:&TENSXES: 
BaiJhoodeJllul Kennlac-ewtnp: 

(Verlowlog, huwellk, geboorte, aterfceval, !D memoriam, gelukwe~log, 
ena.) 1d. per woord; minimum 2/8 per plastnr. Voorultbetaalbaar. Vir 
herh&llocs 2!5 pat. atalag. 

llalldeba4vertenslea: 
Eerate plu!Dg, 2d. per woord. VIr herhalloga 2!5 pat. arstac. 

Inteltenretd op ,.Die O.B." (venkyn weeld.lkl): 12/8 per jaar of !1/3 per 
!I maande. Vos>rUitbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, betteli!Dga, en totekeogeld 
II& VOOBSLAG (ED;\IS.) BPK., Posbua UU, Kaapata4. 

VERLOWING 

\'OLSCHF.~ - \EKRL1 N.SE.-Dfe 
verlowlng wurd bekend gemaak van 
Sa-nnle Verreyooe en Phillip Volschenk, 
albei van Montagu. 

19/4/lB 

OESERTIFISEERDE AUSTRA

LIESE BRUIN UIESAAD 

Vara Oe•erUUseerde Auatrallese bruin 
Uleaaad teen 9/-, Chantenay Wortel
aa.ad 6/6, Dettiot Beetaaad 5/6 per lb. 
Vra om volledlge pryalya van Premier 
Saadkwekera, Pk:. Mboe01llD8hoek. 

8/3. T K. 

GRYSHARE 

ORYSHABE heratel, aklltera ver
wyder, haregroel bevorder, jODIVOOr
koma veraeker, dlt waarborg • GR\'S
HAARWONDER, die jollg8te kuna
m~Wtlge wereldwooder ha&r- eo kopvel 
voedln,amlddel u, akadeloos, kleuratoc
vry, II - per bottel celd met bestelllng. 
BoeJ'ece.Q-mlddell, Posbna 427ll, 
lohanneaburr. C/1/9/4.9 

~IEDISYNE 

Verwyder die wortel van u kwaad 
of alekte en heratel u recmatlge 
erfeola OESONDHEID, one beaklk oor 
die mlddela en behandel alle alektea, 
akryf, !DUgtlng gratla.-Boerec-tn~s
ollddela, Posboa 4%7Z, lohanneaborr. 

A/1/9/4.9 

Voor a alle hoop \1Ul genealn~r laat 
vaar, en u aan die ergste onderwerp 
akryf, dan vir oulaas, raadpleeg 
Die »oerevroo, But 711119, Johannesburg. 

(Nr.1) 1/9/4.9 

~lARK AGENTE 

Kamerade Aandag! As julie mlskien 
•n ander agent ondersteun het voordat 
ek begin het, kan julle mos darem so 
at en toe julie bCI!endlngs deel, of hoe? 
Merk julie beaendlngs Bellln~r~tn, U.'l '. H ,, 
die Spoorwel! verkles dit so. Plaas julie 
bfllltelllngs VIr vrugtebome vroegtydig 
by Sunrise J'.uraertes, Po5bos 4 J'.uwe
plaas. 

19/ 4/TK 

VERVOERDIENS 

MEUBELS 

1\lEUBEL.."!.- Beter meubela teen 
bllllker pryae Babawaentflea, atoot-
karretjles, drlewlele, Unoleuma, tapyte, 
ena., ook aJtyd !D voorrud. Geeo 
Katalogus. Meld waaorlo u belangstel. 
-VI SSER-1\lEUBELS, Langatraat 291, 
Kaapatad. 3/12/11 

TE KOOP 

J\totorknr tl' koop.-1948·Skoda. Ge
koop Maartmaand, 1949. So goed aa 
nuut. Slega 12,000 myl gedoen. .£300 
or naa·ste aanbod. Skryr aan l'05bll8 
1 Hl or teleruneer 3-0881, Kaapstad. 

KAAS 

Goele kwalltelt gouda kaas dlrek van 
fabrlek, In een en twee pond grotea 
teen l / 7 per pood. Poe of Spoorvrag 
ekstra. ..,, l'. Bekker, Klelnlonteln, 
Tarkastad. 1214(28 

RMDfE 

Veldgeteelde glaoddelyt merino ramme, 
suiwer Pepler bloed, 2, t en 6 tande, 
ses maande wol sterk en goeie kwalltelt. 
Bekwaam en gesond. Prys .£7/10/
stuk. H. 1'. )lekl<er , .Kielnfnnteln, 
Tarklutad. 12/4/2B 

RADIO 

LOU\V EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-lngenleurs, Stufeweg, PAROW, 
verkoop en berate! RAdio's en Elektrleae 
Toeatell~. Gereg .. treerde Elektrlaltelta
aanoemera. Foon 0-84.311 

SOUT 

sour vir da4ellke a!lewerloc !D 
goele aakke. Br811dwagte, om 'n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondereteunlng deur van my 
sout te bestel. Speslale A1 80/-; 
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
60!- per too vrygelaal. Soutwerke 
tevredenbeld gewaarborg. Adrea: 
Komdte. llev. Martie Ve.nter, Possak 
No. X4, Arbeidlloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe selsoen aout In sterk sakke 
&I volg:-

eft Speslale aneeuwlt 80/- per ton. 
oo'k VefVOer van mense tree in sneeuwlt No. 1 70/- per ton_ 

Wit No. 2 60/- per ton. 
tl81'binding met Wit No 3 W/- per too. 

J. A. STRAUSS 
P011b111 M • - Telefoon 9-8555 

PAROW 

Sneeuwlt tyn tatel- en bottereout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. !S/-; 00 pd. ~/6. 
Vry gelaal lOut werke vir tevredenbeld 
en d&delfke atlewering, pro beer:-
:11. Foorie, V~ldkomet, P /Sak No. x4, 
Arbeldaloon, Bloemlontetn. 

ENGELSSPREKENDE, 
AFRIKAANS EN 
PARTYPOLITIEK 

.,Republikein", Port Elizabeth, I waarde van dissipline te Jaat 
skryf: posvat onder ons jongcre 

. mcnse", sal elc graag mccr be-
Verg~n my assebhef 'n paar sonderhede V<'rnecm want na 

opmerkm.gs in u geeerde blad my mening is •n pa~typolitiekc 
na .aanleading van die b.erig in platform nou nic juis die ge
u u1tgawe van 25 Januanc laas- skikste pick om die waardc van 
ledc onder die opskrif .,Nuwe dissipline aan jongmcnse tuis 
Senatore" en die daaropvolgende tc bring nic. 
brief van adv. Pohl in u uitgawe 
van 8 Februarie. 

Ek besit nie dieselfdc persoon
likc kennis as adv. Pohl om
trent kol. Wynne nic en kan 
dus nie 'n opinie uitsprcck oor 
die persoonlike cienskappe of 
afkoms van die kolonel nie. 

Daar is cgtcr sekerc bcwcrings 
In die brief van die vorige 
skrywer waa.rmee ek nie kan 
akkoord gaan nie, onder andere 
die volgende: ,Kol. ·wynne hct 
vir Afrikanerdom iu Port Eliza
beth meer gedoen as enige ander 
Afrikaner van Duits, Frans of 
Hollandse afkoms." Na my 
mening is die byrac wat kol. 
Wynne tot die Afrikanersaak 
gelewcr het hoofsaaklik te vindc 
in die felt dat hy in 1949 twcc
keer H.N.P.-kandidaat was en 
dat hy sedertdien aan die par
typolitieke stryd deelgcneem het. 

Na my mcning bet adv. Pohl 
die strekking van u bcrig ook 
hceltemal vcrkecrd vcrtolk. Ek 
hct u berig vcrtolk, nic as 'n 
pcrsoonlike aanval op kol. 
Wynne nie, maar eerdcr as 'n 
vcrwysing na die opcnlike en 
skaamtelose vryery van die 
H.N.P. na Engelse stemme en 
stcun, en hullc byna wanhopige 
pogings en sodanigc stcun te 
verkry, sclfs ten kostc van die 
stcun van welmencnde en goed
gcsinde Afrikaners en republi
kcine (alhoewel nie Empire-re
publikeinc nie!) Hct ons dan 
nic in die jongstc vcrlede gesien 
dat die H.N.P. al sclfs bereid 
was om 'n Engelssprckende oud
matroos as kandidaat tc aanvaar 
tcrwyl 'n man soos adv. John 
Vorstcr wat weens sy republi
keinsc en anti-oorlog-gevoelens 
in die Empire se tronk gestop 
is, nie gocd vir hulle is nie? 

Kan ck en baie andere dan 
kwalik gcnecm word dat ons 
met die Provinsialc verkiesings 
van die stembus af weggcbly 
het? Is dit die manier om cen
heid in hicrdie land tc verkry? 
Moet cic vlees en bloed dan 
verstoot word tcrwille van die 

Moontlik beskik adv. Pohl oor 
mecr bcsondcrhcde as bogc
noemde, en ek sal bly wees in
dien hy sodanigc inligting aan 
ons kan meedeel deur middel 
van u blad, want bostaa.nde by
drac van kol. Wynne oor so 'n 
kort tydperk kan kwalik as 
van mcer waardc beskou word 
as allcs wat in die afgelope 15 
of 20 jaar dcur ander Afri
kaners in hierdic stad verkry is vreemde? 
vir die Afrikaner. Moontlik sal 
adv. Pohl dan tcrselfdertyd ook 
so gocd wees om aan ons mee 
te deel wat kol. Wynne gedu
rende die jare 1939-1945 toe 
ons vervolg, vcrtrap en gcmin
ag is omdat ons gcweicr bet 
om aan 'n vuil Empirc-oorlog 
decl te neem, vir Afrikancrdom 
in Port Elizabeth gedoen het. 

'tXik wat adv. Pohl sc be
wering betrcf dat kol. Wynne 
grootliks bygcdra het ,.om die 

©~ WM ~ ~rnw~~® 

Ten slotte mencer die redak
teur, vocl ck net soos adv. Pohl 
dat ons st.·ewc bchoort te wces 
om aile blankq seksies saam 
te snoer onder di~ leuse ,.Suid
Afrika Eerste". Maar advokaa.t, 
onder die huidigc Britse party
stclscl Is so icts in ons land net 
so onmoontlik as wat.dit vir die 
son is om in die weste op te 
kom. Mense soos kol. \Vynne, 
hoe groot en hoe wclkom hulle 
stcun en bydrae tot die Afri
kanersaak ook al mag wccs, sal 
onder ons huidigc politicke be
deling sover as dit die Engcls
sprekende gemeenskap aangaan, 
slcgs stemmc wccs wat roep in 
die woestyn. Versoek aan ons Lesers 

Ons vra biermee die modewerking van elke Ieser van Die 0.8. Die 
medewerking van elke man, vrou en kind. Ja, ook u m edewerking! 

Daar is uog bonderde huiF-gesinne in Suid-Af rika wat graag elke week 
Die 0.8. sal wil ontvang. 

Wie is bulle? 
Ahnal wat Republikeine is. 
Almal wat na ware Volkseenbeid strewe. 
Almal wat wil help om dringende staatkundige, ekonomiese en maat-

s,kaplike bervormiugs 
teweeg te bring. 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op as intekenaar 

Vasgekoppel aan moeder 
Engeland en regcer onder 'n 
ingcvoerdc partystelsel sal jy 
van die deursnee Engclsman 
nooit 'n Afrikaner maak nie. 
Slcgs in 'n vry en onafhanklike 
Suid-Afrikaanse Republiek, vry 
van die gehate Britse konneksie 
in alle opsigte en met 'n stelsel 
van volksregering, sal die 
Engelssprckcnde ook 'n Afri
kaner met 'n Afrikaansc uitkyk 
op sake word. 

Mag daardie dag spoedig aan
breck! 

[
Soos Ons Lesers1 

Dit Sien 

,Teen lnsypeling 
Van Naturelle 

1\lnr. A. L. de Jong, Robertson, 
skryf: 

Ons publiek is erg onthuts oor 
die felt dat nou weer, nadat drle 
jaar gelede ernstige beswaa.r 
daartcen ingcbring was, van 
Staatswee 'n naturellelokasie 
aan Robertson opgcdring word. 
Na die protcsvergadering van 
toe is ons tans verplig tot die 
indiening van 'n petisie. 

Ons is nie gcnee om tot bou 
van hulle wonings verplig te 
word nie, 'n verpligting wat 
ten opsigte van die blankc en 
die kleurling nie bestaan nie. 
Hullc betaal nic belastings nie; 
kortom, hulle vcrwag blanke 
vergoeding in en vir allcs. 
. Die openbarc mening alhier 

bcgunstig plaaslike keuse, met 
ander woorde watter gemeen
sko.p daarom verlee is, moet 
naturelle-arbeid kan bckom. 
Ons wil hulle nie toelaat om in 
ons ekonomic in te dring en in 
tc sypcl nie. Ons bou liewer 
sub-ekonomiese huise vir ons 
blankes en kleurlingc sodat 
hulle nie deur tocdocn van die 
nature!, wat teen 'n daalder in 
die week kan bestaan en hoe 
lone vir swak dienste cis, uitge
skakel word en in swak groot
stedelike buurtes tercg kom om 
daar te wag op die baantjies 
wat nergens heen lei nie in die 
verwagting dat hulle kinders 
en kindskindcrs eendag ekono
mies kan klim. 

BELANGRIKE 
SAAK HET HULLE 

VERVEEL 
Die Eerste Minister, dr. D. F. 

Malan, het verlede Donderdag 
so 'n belangrike uitcensetting in 
verband met die vraa.gstuk van 
oorhandiging van die Britse pro
tektoratc aan die Unie in die 
parlcmcnt gcgee dat genl. 
Smuts onmiddcllik daa.rna aa.n 
die hand gedoen het dat die toe
spraak in die vorm van 'n wit
bock uitgegee moct word vir al
gcmenc inligting. 

Vir 'n groot <leel van die pn.r
lemt>nt&lede was hierdie belang
rike oorsig ,·an so weinig be
tekenis dat, volgens die Argus, 
voor die eiml(' van dr. Malan 
sc toespraak ,.bale Iede weer die 
randsaal verlaat bet, terwyl 
ander besig was om te lees, 
briewe te skryf en ten minste 
een gesluimer het." 

Later in die nand, toe dao.r 'n 
reeks persoonlike en klelnlikc 
aanvalle aan die orde was, was 
die .,Huis" cgtcr die ene belang
stclling. Trouens, almal wat 

eaam wil marsjeer na 
die bestemming van die 
Af rikanervolk. 

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

O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Hierby ingesluit vind u die bedrag van .................... . 

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

Rhodesie Gaan Optree 
Teen Grondmisbruik 

Wat moet u doen? 
Knip m eegaande in

tekenvorm uit. Vul 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., 
Posbus 1411, Kaapstad. 
En die nuwe intekenaar 
sal die blad vir een jaar 
ontvang. 

Sal u asseblief u 
medewerking verleen? 
Baie danki.e. 

(Naam en Adres in Blokletters) 

POSADRES ........................................ ....... ~····· .. .. 

H andtekening. 

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

Voeg assebllef Kommissle by plattelandse tjeks. 

Suid-Rhodesie, wat dieselfde moeilikheid as die Unie 
ondervind met naturelle wat die groncl verwaarloos en ver
niel, het tans wetgewing voorberei waarkragtens na.turelle 
verplig sal word om hul grond behoorlik te bewerk of daar
van verwyder sal word. As 'n hulpmaatreiH hiervoor word 
ook geclink aan die verskaffing van bykomende grond aan 
die r eserwes waar naturelle wat nie geskik vir boerdery is 
nie, ' n stedelike bestaan kan voer. 

Die laasgenoemde maatrcel 
sal egter nie so dadelik dcur
gevocr kan word nie weens ge
brek aa.n die nodige masjineric 
en geld op die oomblik, maar 
dit word tog as 'n deel van die 
plan beskou. 

Sover dit blanke grondbesit
ters bctref, bestaan daar reeds 
wetgcwing wat die raad vir 
natuurlike bronne die mag gee 

om boere te verbied om grond 
te gebruik tensy hullc behoor
likc metodcs toepas. Daar word 
beoog om met die volgende sit
ting van die parlcment die wet 
so te wysig dat dit voorsiening 
sal maak vir die skepping van 
'n grondbcwaringshof wat uit
spraak kan gee in gevalle waar 
boere nlc die bcslissing van die 
raad f.ril aa.nvaar nie. 
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Die Rol Van Die Kind In 
Ons Geskiedenis 

<SLOT> 

DIE KONSEYrRASIEKA:'\lP
KTh'DE RS 

Die treurigste deel van ons 
geskiedenis is scker die lyding 
van die kinders in die konscntra
siekampe. 

BRIEWE
KOLOM 

Gcdurcnde die Tweede Vry
heidsoorlog was daar konsen
trasiekampc opgerig op verskil
lende plckke soos Winburg, 
Bloemfontein, Aliwal-Noord, ens. 
Hicrdic kampe is, soos ons weet 
dcur die Engelse opegrig. Hier-
in is duisendc vroue en kindcrs 
gcvangc gehou. Op brutale wy
sc is die weerlosc vroue en kin
ders dcur die ,beskaafde" 
Engclse soldate van bulle plase 
weggcneem nadat hulle moes 
aanskou het hocdat hulle besit-

Posbus 1411, tings vcrbrand word. In baie 
Kaapstad. gevalle moes hulle ook sien hoc 

19 April 1950. die wrcedaards hulle vee lcwen-
Beste Maats, dig verbrand in hul krale. 

Ons het byna al begin dink In hierdic konsentrasiekampe 
dat ons maats nle mecr bclang- he~ vrouc en kindcrs by. bulle 
stel nic, toe daar eindelik •n dutsende bcswyk aan stektes, 
briefie van cen van ons ou hongcr en ontbering. Nie min
maats opdaag. der as 26,370 vroue en kindcrs 

1\laat Lenie de Klerk, Posbus nle het in daardie kampe ge-
106, Upington, skryf: Jammer st~rf: en die meestc was kindcrs. 
om nou eers weer van my te Dtt ts omtrent viermaal soveel 
laat hoor. Wei, ck was verlcdc as die burgers wat gedurende 
jaar so erg met my briewc _ die oorlog dood is. Dit is ver
mens weet nooit wanncer hullc skriklik om aan hierdie groot-
dalk vervelig word nic. skaalse kindermoord te dink. 

Nuus is hicr maar min, net Daar word vertel dat die tente, 
dat dit nou hier bale mooi gc- · waarin hierdie vroue en kinders 
reen bet en dat allcs nou weer moes woon, so stukkend was dat 
bale mooi groen is. die inwoncrs daarvan papnat 

U moet gladnic glo of dink was wannccr ~it rcent. Verniet 
dat, omdat ons so stil Is, ons nic het hulle gaan kla. Op brutale 
gereeld , Die Boerejeug" Ices en wyse is bulle beledig. Maar lie
dit geniet nie. Die vervolg-ar- wer het die siekes in hierdie 
tikel vir offisiere was wcrklik tcntc gcbly in die bitter koue, 
interessant en lccrsaam en ons as om na die kamphospitale te 
hoop om nog baic daarvan tc gaan wcinig het lewcndig uit 
kry. Ook die vervolgrccks oor 'n hospitaal teruggekeer. 
, Die rol van die Kind in ons Voedsel was nie volop nic. Die 
Geskiedenis" gcnict ck bale. wat daar was, kon nie altyd met 
Werklik ons moet u gelukwcns vclligheid gecet word nie. Daar 
met wat u a1les in die beperktc word vertel dat fyn glas in die 
ruimtetjie aanbied. mccl gcmeng was. 

(Dankie vir die brief en aan- Ons wil nie graag dieper in-
moediging, Lenie, ons waardccr gaan op hierdie tragiese geskie
dit. Jy kan maar baie ~kryf so- denis nie. Geen Afrikaner kan 
dat daar darem gerccld 'n Brie- en sal hierdie massamoord ooit 
we-kolom kan verskyn. In V<'r- vergcct nie. Nog minder kan 
band met die kiekies, raai ons die ware Afrikaner ooit verbas
jou aan om maar dirck aan ter met die nageslagte van die
Boerejeughoofkwarticr, Po.sbus gene, wat verantwoordclik was 
3471, Kaapstad, te skryf.-Rcd.) vir hierdic gruwcldade. Ons kan 

Hartlikc Boerejcug-grocte, net saam met die digter uitroep: 
Die Boerejcug-Rcdaksic . .,Hoe kan ons? Nooit kan ons 

BOEREJEUG-NUUS 
BELLVILLE: 

Alhoewel nie groot in gctal 
nie, werk die Bocrejcug van 
Bellville baie lckkcr saam. 

Gedurende laastc jaar het ons 
hard gewocker maar was aan 
die einde van die jaar in staat 
om nie minder as twaalf Bocre
jeug na die Monument tc necm 
uit die fondse wat ons so ingc
samcl het. Ons kon dit natuur
lik nie regkry as dit nic vir die 
bystand van die groot O.B.-kom
mando was nic en ons is hul 
bale dank verskuldig daarvoor. 

Ongelukkig mocs ons aan die 
begin van hierdie kwartaal af
skeid neem van veldkornct Gcr
rit van Aarde wat na 'n andcr 
voorstad verhuis hct. Ons sal 
sy hulp bale mis, maar was eg
ter baie gelukkig om in die per
soon van Dan ' du Toit weer 'n 
veldkornet te verkry. 

Die veldkornetskap kom, in
dien moontlik, gcrceld clke Vry
dagaand bymckaar bchalwc as 
hul die Saterdagmiddag vir 'n 
uitstappie gaan. By die ccrstc 
samekoms hicrdic jnar is die 
wisselbckcr vir die pl'rsoon wnt 
die beste bywoning gcd\tr<'nc.ll' 
die jaar getoon bet, oorhandig. 

Dit is dan vir ons uiters aange
naam om mee te dec! dat die 
bcker hicrdie jaar onder nie 
minder as ses Boercjeuglcde die 
rondtc moet docn n ie. Die ses 
gctroustc lcde was: Annette en 
Christine Spengler, Betzah en 
Andre Cornelissen en Compie 
en Max Theron. Hierdie lede 
wil ons van harte geluk wens. 
Ons wonder of ccn van hul ses, 
of so nie, ccn van die ander 
l<'de wat nic so gereeld vcrlcde 
jaar die byccnkomste kon by
woon nic, hierdie jaar die bekcr 
sal kry. · 

Omtrent veertien dae terug 
hct ons ccn middag vir 'n uit
stappic gegaan en toe ons nou 
'n bictjie rus om die inwendige 
mens te versterk bcsluit Compie 
en Ma.'C Theron om 'n stukkie 
vleis wat hul saamgebring bet, 
te braai. Ons ander klomp bet 
so gewatertand dat ons daar-en
dan bcsluit het om die volgende 
Vrydngaand 'n ondcr-ons braai
vleisie te hou sommer so in 'n 
agterplaas. Compie het toe vir 
ons die vlcis ercns vandaan ge
luy en hd ons nie lekker gesmul 
nan die skaars-artikel wat hul 
noem skaapvleis nic!!!! 

die swaar vergeet nie. Die kale 
graftcs rocp: Onthou! Onthou!" 
Hiervan getuig die gcdcnknaald 
wat op die censamc koppics bui
tckant Bloemfontein staan as 'n 
voortdurcndc herlnncrlng en 
huldc aan die groot smartc en 
lyding van die kinders van ons 
volk! • 

DIE EINDE. 

KLEINGOED 
Poshus 14·11, 

Kaapstad. 
19 April 1950. 

Beste 1\faatjies, 
Hierdie week bet oms 

weer ' n ~ paat· hriefies 
ontvang. Ons staatma
k ertjie, Coenie Theron. 
het selfs ' n nuwe maatjie 
vir ons ge werf. •Hier 
volg nou die hriewe : 

Coenie Theron , S. 4. 
Spooru:ee, Koffiefon
tein, skryf: Liewe Boet·e
jeug-Redaksie, T h eo 
Schoomhie wil ook gt·aag 
'n maatjie word van on~ 
hoekie. Ek ~:~tum· sy 
hriefie saam . Ons gaau 
met die vakansie na my 
Oupa se plaas. Dan leet· 
my Pappie w~er vir my 
perd ry. ·Ek skryf van
dag so gou want Theo 
was so hly toe sy 1\lam
mie ja se dat hy bOilllller 
dade-lik he~in ~kt·yf het. 
(Baie dankie vir die 
nuwe maatjie en die 
hriefie, Coenie. Jy ib 
sommer baie fluks. Ons 
hoop dat jy die vakan!-lic 
by Oupa haic geniet h et. 
-Omie). 

Theo Schoombie, Kof
fiefontein, skryf: Liewe 
Boerejeu~, Coenie se 
kenteken is vir m y haie 
mooi. Kan ek ook 'n 
maat.iie word'! Ek was 
die l2de Maart 8 jam· 
oud. Ek is in Std. l. Ek 
bet Coenie se hl'iefie in 
Die Boerej(>ug ~elees en 
toe gaan vra ons ~ou vir 
Mammie of ek ook kan 
skryf en was so hly toe 
sy ja se. (Baie welkom 
Theo! Ons hoop jy gaan 
sommer no~ haie lank ' n 
maatjie van on., Hoekie 
hly. Een van die dae 
stuur ons via· j(m ook so 
'n mooi k enteken soos 
di~ ' 'an Coenie. 
Omie). , 

Soos on" helowc hcl , 
gaan ons hierdit~ week 

Opposisieparty Wil 
Australie Wit Hou 

,Australie sal nooit ' n land wees wat iets werd is as ons 
'n volk van gemengde bloed word nie", bet die voormalige 
Australiese minis ter van immigrasie, Arthur Calwell, op 'n 
konfe rensie van die Arbeidersparty gese. 

, Ons wil nie ' n baster-Aus tra-

lie he nie. By moet wit wees. V£RifAARDAG 
Om; bclcill is ! n 'n sekere mate ~ -
'n rassebeleid. Laat ons maar · 1 
rondborstig erken clat ons dit · KE T J N G 
verdedig," h et hy gese. 

,Ek gee nie om dat Malakka 
vir die Malciers of Indoncsie vir 
die Indonesiers is nie, maar ek 
sc Australie vir die Australiers." 

Die konferensie het 'n voorstel 
aangcneem dat die beleid van 'n 
,wit Australie" waarvoor die 
Arbcidersparty staan, ekonomies 
en maatskaplik in oorsprong is 
en nie gcgrond is op rassever
houdings nie. 

Die arbcidcrs se maatree!s in 
belang van Australie se blankc 
voortbestaan, word tans deur die 
nuwe partyb.cwind weer fluks 
afgctakcl as synde ,rasscdiskti-
minasie." 

SE HOEK IE 
vir julJe 'n mooi storie
tjie vertel. Dit is 'n ware 
verhaaltjie en ons hoop 
dat julie dit haie sal ge
niet. 

Omie se brief raak 
nou haie lank en ons sal 
maar moet opbou anders 
is daar gladnie meer 
plek vir die storie nie. 

Hm·tlike Boerejeug
groete, 

Omie. 

SY WAS GETROU 

Baie jare gelede was 
daar ' n ou dogtertjie met 
die naam van Raggie de 
Beer. Sy het saam tnet 
haar Mammie en Pappie 
en baat· klein Bo~tie op 
' n plasie in die Drakens
herge gewoon. 

Dit was winter en 
daat·die wereld is seker 
die koudste in die hele 
Suid-Afrika. In die win
ter is daar hyna altyd 
sneeu op die herge en 
die yskoue winde wat 
daal' waai voel asof dit 
deur jon hele lyf sny. 

APRIL 
19 Carla Frankot, Stellcnbosch. 

Johan Ncl, Oudtshoorn. 
Getruida Booyscn, Kwagga

fontein. 
20 Gerda Smuts, Franschhoek. 
22 Paulina Pctzcr, Stuttcrheim. 

Herklaas Smit, Oudtshoorn. 
Albert Pieters, Frankfort. 
Jan Kilian, Middclburg, Tvl. 

23 Jakobus van Nickerk, Wel
lington. 

Elsa Ncl, Hugcnoot. 
24 Maria Botcs, Parys, O.V.S. 
25 Aletta du Toit, Kirkwood. 

Maryna de Beer, Kakamas. 
Herman Bronner, Vryburg. 

nie waat· die huis is nie. 
Dit is so donker en koud 
en lntllc kan hul bpoor
tjies gladnie ~:~ien nic. 

Raggie i'le Boetie hih
her van ·die koue en by 
huil so dat sy glad nic 
weet wat om te. maak nie. 
Sy is self ook baie hart
seer maar durf nil~ 'Yir 
haar Boetie laat a~er
kom nie want dan sal hy 
nie ophou huil nie. Na 
haie ~e"'ukkel kom bulle 
by 'n groot mierbhoop 
uit. Haggie ' onthou nou 
dat baar l\tammie altyd 
'n miet·hoop uitgehol het 
om brood in te hak. s)' 
~:~oek gou vit· 'n l'ker1, 
klip en hegin daar·mee 
die m iet·hoop u ithol. 

Sy sit haar hulf-ver
kluimde Boctie <laarin 
en trek al haar kleertjies 
nit en maak hom lekker 
warnt toe. Sy gaan toe 
met haar kaul lyfie ''oor 
die b ek , ·an die miers
hoop lc sodat die koue 
kaJ>Ok e n wind nie by 
baar Boetie kan kom nie. 

Die "·olgende oggend 
bet haar PapJ>ie en die 
kaffers hulle daar gekry. 

Een aand was een van Holle het reeds die bele 
Haggie se Pappie sc kal- nag deur gesoek. Hag
wers weg. Hy kon die gie se liggaampic was 
arane on kalfie nooit in styf en yskoud. Sy was 
die hitter koue laat hly dood. .Maar binne-in die 
nie, want hy sal seket· miershoop was haar Boe
doodgaan. Haar Pappic tie en hy het nog gclewe. 
hesluit toe om die kalfie Sy het baa:· eie lewetjie 
te gaan sock en vra vir gegec sodat haar· Boetie 
Huggie om naby die hu is uau die lcwe kon hly. Sy 
rond te bock vir die kal- was getrou to t in die 
fie. dood. 

Sy neem haar Boetie 
~aam met haar. Die ka
t>ok bet begin val en dit 
het donker geword. Rag
gie was baie jamme r vir 
die arme kalfie en sock 
maar "'crder. Toe dit 
haie donker was en hulle 
die ou kalfie nerens kon 
kry nie, hesluit hulle om 
hnisloe~ te gaan, tnaar o 
wee, hulle weet nou glad 

Sal on~ ook so getrou 
wees soo~ klein Haggie? 
Kom ons proheer van 
vandag af eet'!<i in die ou 
klein dingetjies geti·ou 
wees. In die klein wer·
kies wat Mammie en 
Pappie vir ons gee om te 
doen, dan sal ons later 
ook in die groot dinge 
~el ron \H'es soos k l(•in 
Haggie de B(•(•t·. 
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Algehele Skeiding Nodig 
Die Kerklike Kongre!!> ,·an die gef edereerde 

~.G. Kerke in ... ake die naturellevraagstuk wat van Se Kerk 
4 tot 6 April in Bloemfontein geh ou is, het ' n 
beleid nee1·gelf. van , uiteindelike totale skeiding" 
gedifferensieerdc ontwikkding" van die rassegroepe 
eie mu·d, karakter t>n aanleg." 

en van die , aparte 
111 land ,elk volgens 

In die refcraat wat die besluit voorafgegaan het, word verklaar dat 
daar volgeus algemeen gangbare heskouinge in die land dt·ie moontlike wee 
is wat gevolg kan word om groter geluk aan die hlanke8 sowel as die 
naturelle te h esorg. 

Die eerste is totale inte
grasie. Dit word cgter vcrwerp 
as geen oplossing nic. lnteemleel 
word verkluur, dis juis een van 
die oorsake \'an die probleme 
waarmee ons vuntlag wor'ltel. 

Die tweede is gedeeltelike 
skeiding. Voorstanders hiervan 
pleit gewoonlik daarvoor dat die 
nature! ekonomics ingcskakel of 
gelntcgreer word, maar dat hy 
polities en maatskaplik geskei 
word. Dit is met ander die ou 
kleurslagboombeleid, lui dit ver
der, alhocwel daar gecn duide
likheid is oor hoever die ekono
miese integrasie moet gaan 
nie. So 'n skeiding is cgtcr op 
die lang duur nie moontlik nie 
en sal net soos in die gcval van 
'n gewone beleid van intcgrasie, 
tot hewige botsings en span
nings aanlciding gee, wut ook 
daartoe kun lei <lat die hele 
ekonomiese struktuur van die 
blankes op 'n kritieke oomblik 
lamgele word. 

TOTAI.E SEGREGASIE 

Die derde is totale apartheid. 
In hierdie verband lui die refe
raat dat die dure plig van die 
blankes as voogde van die natu
relle om ook aan die naturelle 
aile kanse en geleentbede te 
gee om ekonomies te ontwikkel 
sonder dat hulle volksbestaan 
bedreig word, laat geen ander 
uitweg as om die naturelle op 
die duur algehcel te skei nie. 

Die naturelle moet vry wees om 
op hulle eie bodem volgens eie 
aard en moontlikhede te ont
wikkel. Die kanse en geleent
bede sal die naturelle gegun 
moet word, en as die blankes om 
begr,yplike redes nie k ans sien 
om <lit aan die naturelle binne 
die blankes se gebied te gee nie, 
is die enigste uitweg om 'n ge
bied of bodem te vind, waar b y 
\TY sal wees om daardie natuur
like ontwikkeling te be. 

DIEPRAAK 

So 'n beleid sal die !ewe van 
die blankes en die naturelle 
baie diep raak, en <lie uitvoe
ring van so 'n program sal oor 
'n baie lang periode uitgerek 
moet word sodat die ekonomiese 
steur\pgs wat daardeur veroor
saak mag word, tot 'n minimum 
beperk bly. En waar daar eko
nomtese opofferings noodsaaklik 
en onvermydelik is, moet dit in 
die gees aanvaar word dat eko
nomiese sekuriteit niks sonder 
rasse-sekuriteit, beide vir Wit 
en Swart, in hierdie land be
teken nie. Die ekonomiese aspek 
van so 'n beleid mag 'n kompli
serende faktor maar geen deur
slaggewende faktor wees nie. 
Die ekonomiese las van die 
Groot Trek en van oorloe en die 
oogrnerke daarvan is afdoende 
bewys vir hierdie stelling. 

SAL POG/NGS VAN 
HE.RTZOG VOORTSIT 
'n Oorsig van die J>ogings wat in die verlede aangewend 

is om oordrag van die Britse J>rotektorate aan die Unie 
bewerkstellig te kry, is verlede week deur die Eerste 1\linister, 
dr. D. F. 1\lalan, in die parlement gegee, toe hy ook aan
gekondig het dat die regering sal poog om die onderhande· 
lings met die Britse regering te hervat waar dit in 1939 deur 
die oorlog onderbreek is. 

Dr. Malan het verwys na 
pogings wat deur genl. Smuts 
en genl. Hertzog voor die oor
log aangcwend is. In 1934 het 
gcnl. Smuts beklemtoon dat in
dien inlywing nie geskied nie, 
daar 'n agitasie kan ontstaan 
vir die uitsluiting van die pro
tektorate van die Unie-markte. 
Ook genl. Hertzog bet die 
dreigement voor oc gehou dat 
die marktc van die Unie vir die 
gebiede gesluit sal word as die 
saak nie tot 'n oplossing ge
bring word nie. 

Britse regering nie sy dee! van 
die. ooreenkoms nagekom het 
nie. Later het genl. Hertzog 
so ver gevorder dat daar oor
eengekom is dat 'n gesament
like adviserende liggaam gestig 
sou word, bestaande uit drie de
partementshoofde van die Unie 
en die drie hoofkommissarisse 
van die protektorate, en 'n ge
samentlikc verklaring in dier 
voege is op 27 Maart 1939 uit
gercik. In M:ei daardie jaar is 
die ecrste verslag van hierdie 
Jiggaam uitgebring, maar die 
Britse regering was nog besig 
om dit te oorweeg, toe die oor
log uitgcbreek het. 

Dr. Malan het gese dat by met 
toestemming van die kabinet sal 
poog om ' die onderhandelings te 
hervat waar dit deur die oorlog 
onderbreek is. 

Genl. Smuts het hom met die 
strcwe vereenselwig. 

IS DIT MOONTLIK 'l 

Bale mense struikel nog oor 
die vraag: Is dlt moontlik? Ons 
hoop dat ons in voorgaande 
daarin geslaag het om aan te 
dui dat hierdie vraag nie ter
sake is nie. Eerlike oorweging 
van al die probleme lei tot geen 
ander uit wcg nie. AI wat vir 
ons oorbly om te vra is: Hoe 
moet on!> tlit doen ? 

Die res van die referaat word 
dan aan hierdie belangrike 
vraag gewy. 

BESLUITE 

Ten aansien van die Kommu
nisme hct die kongres die ower
held versoek (1) dat Kommu
nistiese propaganda verbied 
moet word; <2> dat die staat 
neerlll dat 'n persoon wat 'n be
trekking in die staat of onder
wys beklee en Kommunisme ver
sprei hom aan 'n oortreding 
skuldig maak; (3) dat bestaande 
wetgewing verskerp en strenger 
toegepas word in verband met 
die opruiing van die nie
blanke bevolking teen die blan
kes; en voorts het die kongres 
dit as sy oortuiging uitgespreek 
dat 'n aktiewe en positiewe be
leid van ontwikkeling van die 
Bantoe en hulle verskillende 
nasionale verbande 'n groot bol
werk sal vorm teen die uit
breiding van Kommunisme en 
daarom het die kongres die re
gering versoek om so 'n beleid 
van ontwikkeling aan te pak en 
deur te voer. 

ONDERWYS 

In vcrband met naturelle
ondcrwys hct die kongres aan
beveel dat aangesien die koste 
van naturelle-onderwys reeds 
byna uitsluitlik deur die staat 
gedra word, die staat nou ook 
die beginsel van volle verant
woordelikhcid daarvoor sal aan
vaar. Daarom hct die kongres 
die rcgering versoek om die be
beer van naturelle-onderwys 
oor te neem van die verskillende 
kerkliggame aan wie dit tot 
hiertoe toevertrou was. 

TE LAAT VIR 

KLASSIFIKASIE 

ALGE~IEEN 

' n Wondtr-aanbocl.-'n Volledlge 
ret.aende rolprent-ultruallng; 'n groot 
paneel Ford met •n 18-Voet karavaen 
agteraan, 'n groot verakeldenheld 
natuurll.leur weten~kapllk& rolprente 
van Boeemana en wJidslewe. Aile 
nodlge apparate Ia lngcslult. Alles In 
pulk toestand. Sal koper een maand 
laonk ten volle onderrlg en kan koper 
homsell eers praklles oortulg van hon
derdc ponde wlna maandellks. Prya 
£2,000. Terme kan gereel word. Skryt: 
n . o. l\laeDonald, l\UddelpOs, Uptn~r
ton. 19/4/1 

f,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleala Drukkery, Stellenbosch, vir 
die elenaara en uttgewera: VOORSLAO 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Poabua 1411, Kcrkpletn, Kaap
atad. 

Dr. Malan het gese dat die 
bcsware waaragter die Britse 
regering skuil, onder andere dat 
die naturellc eers geraadpleeg 
moct word, die verskil in siens
wyse oor die verhoudlngs met 
die naturellebevolkings weer
spieiiJ wat daar sedert die Na
sionale Konvcnsic al bestaan hct 
tussen die Britse en Suid-Afri
kaanse regering. Presies die
selfde verskil in uitkyk bestaan 
tussen die Britse regering en 
Rhodesic · 'n verskil wat on
versoenbaar is. 

VER GEVORDER 

GEBI EDSRAADVERGADERI NG 
OOS-KAAPLAND 

In 1935 bet genl. Hertzog die 
Britse minister tot die onder
neming orreed dat poginge aan
gewend sou word om die natu
rclle gunstig teenoor inlywing 
te stem. Ter uitvocring hicrvan 
is deur die Unie-parlcmcnt 
£35,000 bewillig vir die ontwik
kcling van die protektorate, 
maar dit het toe geblyk dat die 

sal gehou word in die Sysaal van die Stadsaal, 
CRADOCK, op Saterdag, 29 April, om 11 vm. 

SPREK,ERS: 
J. A. 81-fiTH 
W. R. LAUBSCHER 

Aile offisiere moet teenwoordig wees; Brandwagte 
word ook uitgenooi na die vcrgadcring. 

MALAN Sf HY HE.T 
ME.T 0.8. IN 1941 

GE.BRE.E.K OOR AKSIE. 
Dt·. D. F. l\lalan, EersH' .Mini!:'lter, bet verled e 

week in die Parlement vet·klaat· dat b y die land 
gedurende die oorlogsjar~ van 'n ramp soos in 
1914 plaasgevind l1et ger~d het. Hy b et nl. met 
die Ossewabrandwag ondet· Ieiding van dr. Van 
Renshur g gehreek omdut di~ h eweging van onder
grondse bedrywighcd~ en rewolusif' gchruik wou 
maak om 'n repuhliek in Suid-Afl'ika te kry. 

Glo dr. Malan nog dat die 
Britse parlementere stelsel van 
regering 'n karikatuur van die 
demokrasie is; dat die president 
van die Suid-Afrikaanse rcpu
bliek aileen aan God verant
woordelik moet wees, soos hy 
(dr. Malan) voorgestel bet toe 
hy Ieier van die Opposisie was; 
en dat Suid-Afrika 80 persent 
van die beginsels van die Nazi
staat moet aanvaar soos belig
gaam in mnr. Pirow se Nuwc 
Orde? het mnr. Marais Steyn, 
Verenigde Partylid in die par
lement gevra, tydens behande
ling van die premier se pos. 

GEVAARLIK 

Na aanleiding van hierdie 
vrae bet dr. Malan geantwoord 
dat hy in 1941 gese het dat mnr. 
Pirow se Nuwe Orde-beleid vir 
80 persent ooreenstem met die 
van die Nasionale Party maar 
dat dit vir die res gevaarlik is 
en dat die Nasionale Party hier
mee nie kon saamstem nie. 

Daar was 'n seksie van die 
bevolking wat gemeen het dat 
Duitsland sou wen en Nasionaai
Sosialisme het sy kop begin uit
steek in die Nuwe Orde-grocp 
en die Ossewabrandwag. Spr. 
se Ieiding was om die Nuwc 
Orde te bestry en het die mense 
van die begin af gewaarsku. 

BREUK 

Daar is met die O.B. 'n oor
eenkoms getref dat hy nie van 
ondergrondse bedrywighede en 
revolusie gebruik sou maak nie. 
Onder die Van Rensburg-leiding 
was dit juis die oorsaak van die 
breuk van die Nasionale Party 
met die O.B. dat laasgenoemde 

die kontrak verbreek bet. AB 
die H.N.P. nie in die oorlog daar 
was nic, sou Suid-Afrika binne
lands op 'n ramp afgestuur bet. 
Die Opposisie bl!hoort bly te 
wees dat die H.N.P. daar was. 

OPSTAND 

In die afgelope oorlog kon 
tocstande gevaarlik word soos 
In 1914, toe Afrikaner Afrikaner 
geskiet het, en spr. moes as ver
antwoordelikc man Ieiding gee. 
'n Grocp wou 'n republiek he 
en in so 'n wereldopskudding 
kon 'n dec! van die volk in op
stand kom. 

Wat sou gebeur het as daar 
nie versigtige en ferme Ieiding 
gegee is toe die Leier van die 
Opposisie mcnse in die kampe 
gestop het sonder behoorlike 
verhore nie? 

NOG 'N PAAR 

LINNEPAKKE 

WAT U BAlE VAN 

SAL I-IOU! 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

&RILLE 
Brine a ooprt~a ee voorakrU v1.r brUle Da ou.. 

GOEIE WEBK TEEN BD.I.IKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
BeloM OM of a11:rJ1 om BeeoDderbede. 

Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy kliente 

onder die hes 

geklede klasse tel. 
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( 

c 

J 
c 

g 
b 

11 

11 

bl 
p i 
nJ 
w 
L1 
s:v 
er 
bl 
E , o, 
Al 
AJ 

I 

dil 
Wl 
n a 
on 

Da 
liki 
T ej 
dat 
eer 
n o1 
de 
bar 
leiE 
rna 
wa 

I 
ons 
del 
per 
toe 
sa a 


