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Betaal Vir 
Onderhoud 

Britse navorsers bet· vasge
s tel dat 100 werkers in die 
Verenigdl." S ta te se lmntoen
fabrieke dieseltde hoeveelhei<l 
werk verrig as 268 Britse 
werkers in llie gemiddl"lde 
Lancashirl"-fabr iek, volgens 'n 
be rig uit J<1ngeland. 

S uid-ACrika, as invoerdl"rs 
van Britse ware, help betaal 
\ 'ir die lone va n daardie 163 
onnodige werkers. 

fn~MOSLiY~·B£Pi£iT~H·!·<·t 
~f ALGE.HE.LE: SKE.IDING ~i~ 
~i~ VIR AFRIKA ~i~ * ~ Terwyl Europese volke van dieselfde ras maar wat ver· 
skillende tale praat maklik saamgcsnoer kan word in 'n 
Europese Unie, kan blankes en naturelle van 'n heeltemal 
verskillcnde ras slegs met mekaar saamwerk indien behoor
lik r ekcning gehou word met die rasverskille", skryf Sir 
Oswald Mosley se blad Union na aanleiding van die Seretse 
Khama-geval. 

"""' FONDAMENTE WORD GELE 
, Daa r is genoeg lewensruimte 

in Afrika vir a lbe i ras!!e, elkeen 
in sy e ie gebied. 'n Ve rml."ng ing 
van d ie ra<,se sal ll."i tot on
draaglike sosiale " rywing en 
die gevolglike ongeregtigheid 
en vyund~kap. 

VIR AFRIKA-EENHEID 
DiE' Britse beleid van hoetic-boetie-spelery m et die naturelle in hul 

Afrikaanse gebiede is vinnig besig om die Empire op die krui~Spaaie te 
hring. Die Imperiale regering sal of diE' hlanke kolon iste SE' kant lll.OCl 
k ies en ' n bele id van handhawing van die hlanke op}>Crheer skappy in die 
gebiede moet volg of h y sal diE" nie-blankes se kant moet kies en die 
blanke gesag geleidelik vel'l'uil vir ·die tocjuiging van die V.V.O. 

Daar is hesliste tekens dat die blankes in Afrika mekaar wil vind 
nie omdat daar ' n Empire-hand is wat hulle in lojaliteit saamhind nie, 
maar juis omdat daar ' n Empire-hand is wat bulle irr itecr en knel. 

punt van Sl."gregasie vir Jig. die groot Kerklike Kongres in 
Bloemfontein juis op hierdie 
tydstip wyse Ieiding in die rig
t ing van algebele skciding ge
gee het en is dit dE's te onge
lukkiger dat die E t>n.te Mini
ster biertlie bele id gebeelenal 

GE.VOE.L TE.E.N 
LONDE.N L"AAI 
OP IN BRITSE. 

GE.BIEDE. 
\'erwerp bet. • 

Op 6 April hel daar uit die 
pen van die voormalige Britsc 
Minister van Statebondsbetrck
kinge 'n artikcl in die Spectator 
vcrskyn wat blanke gemoedere 
in Midde-Afrika gaande gemaak 
bet. 

As gevolg van pogings van 
blankcs in Middc-Afrika om 'n 

(Vervolg op bladsy 5 kolom 1) 

,Die Britse regering het cgter 
nie hierdie belangrike waarheid 
raakgesicn nie en sy bantering 
van die Scrctse-geval was so 
swak en onbeholpe dat hy skyn
baar ooreenkomstig geen begin
sci gehandel het nie." 

(Vervolg van kolom 5> 

hicrdie pad steeds toeneem. 
Dit is nou d ie tyd vir elkl" 

O.B.-lid en ' ir elke vrienll Vl\11 
d ie Ossewabramlwag om RY 
O.B.-kleell ann te trek en daur
mee op pu<l te verskyn. Dit is 
nou tlie tyd om die O.B.-vaundel 
uit te hang soda t dit duidelik 
sigbaar k an wee~ vir die gretige 
oe wut daarnu ' bt>gin soek. 

Elke O.B.-lid, vanaf die Kom
mandant-generaal tot by die 
ncdcrigste brandwag, moet sy 
dccltjie bydra om die volk tc 
h<'lp om opnuut die Ossewa
brandwag te vind. 

Dit word tluitlelik vir d ie 
blanke in Afrika - en m el"r be
pould vir die blanke van Britse 
ufkoms - dut die kleurbeleid 
wat tlie Imperia le R egering in 
Lomlen volg t l."n aansien van 
&y Afrikaan.,e gebiede, onver
enigbaar is met beboud van die 
bla nke oppergesag in Afrika. 
En d l."rhalwe worll daur reed" 
opges ien na tlie Unie van Suid
Afriko. vir Ieiding en na. llil" 
Afrikaner se tradisionele stanll-

Hierdie omstandigbede open 
tlie weg vir wyse s taat .,man
skap in dif' Unie om d ie l)rO
bleem us 'n Afrika-probleem 
te benader en om ' n blywt>nde 
oplossing te vind lungs die 
weg van tlie verdeling van 
Afrika in blanke en nie
blanke woongebiede. 

ONGELUKKIG 

Daarom is dit so gelukkig dat 

DR. VAN RENSBURG 
TREE TYDELII{ UIT 
WEENS GESONDHID 

Ossewabrandwag Moet 
Seile Gereed Hou 

Dr. Hans "'an Rensburg, Kommandant-generaal van die 
Ossewabrandwag, reik ouderstaande verklaring nit in ver· 
band met sy eie toestand: 

Brandwagte, 

Op 1 Januarie, 1941, hct ck in 
die dicns van die Osscwabrand
wag getrce en sedertdien het ek, 
na my bcste vermoe, en sonder 
onderbrcking die saak gedien. 

Dr. Hans van Rensburg. 

Dat die taak nie altyd 'n mak
like was nie spreek vanself. 
Tegelykertyd wil ek beklcmtoon 
dat dit altyd 'n dankbare en 'n 
eervolle was. En ook vandag 
nog, tcnspytc van die verandcr
de omstandighede, is dit 'n dank
bare en eervolle taak om as 
Icier en kameraad van die t roue 
manne en vroue van die Osse
wabrandwag op te tree. 

Die Uitvoerendc Raad van 
ons Grootraad was egter vrien
dclik genoeg om aan my 'n tyd
perk van verlof van my pligte 
toe te staan en vera! daar dit 
saamval met 'n pcriodc waar ck 

mcdicsc behandeling moet on
dergaan, kom bierdie verlof my 
goed te pas. Voorlopig onttrek 
ek my aan my ampspligte vir 
'n pcriodc van drie maande en 
in daardie tyd sal die pligte van 
Kommandant-generaal van d ie 
Ossewabrandwag op my versoek 
deur die voorsittcr van d ie 
Grootraad, hoofgencraal Dirk 
van Rooy, vervul word. 

Nou, waar ek vir d ie eerste 

Hoofgl. Dirk van Rooy. 

keer op die punt staan om - at 
is d it tydelik - d ie Ossewa
brandag in 'n nie-eksekutiewe 
li~ tc aanskou, wil ck aan elk 
en iederecn van u wat, aile aan
slae tenspyte, trou en onwrik
baar gestaan het, van my dank 
en my hoe agting vcrscker. 

Hans \ 'un Ren&burg. 

Daar hegin in d ie jongste tyd in ons land ' n 
politieke wind te waai wat die moontlikhcde van 
'n haie gunstige vam·t vir ·die Ossewabrandwag in
hou. In die boot van die OssE"wahrandwag moet 
dit voortaan erg h E"drywig toegaan, want as die 
wind weE"r waai, gee die sorgsame skipper vanself
sprekend h E"vel dat die seile opgehaal word en dat 

Tekens Dat 
Partypolitiek 

Volk Gaan 
Teleurstel 

d ie vaar t voortgesit word, skryf ons politieke medewerker . 
Ek heskou dat die besluite wat die Kaaplandse E'll Transvua]s(' offi

!-.iere van die Ossewahrundwag onlangs geneem l1e t, gelykstaan met die op
haal van die seile. 

Net na die algcmene verkie
slng en na die provinsiale vcr
kicsings hct daar 'n periode van 
windstilte vir die Ossewabrand
wag ingetree. Baie Afrikaners 
hct gevoel dat die nasionale 
partypolitiek voortaan d ie toe
koms van die Afrikanervolk sal 
versekcr en dat daar derbalwe 
nic meer 'n taak is wat die 
Osscwabrandwag moet ver rig 
n ie, en dat sy ideale van sta.ats
hervorming oorbodig geword 
bet. 

Maar met verloop van tyd 
raak die verwagtingc wat van 
die nasionaal-partypolitieke oor
winning gekoester is, meer en 
mecr vcrydel. 

IDEALE KRIM:P 
Van die ideaal van 'n vrye 

rcpublick kom niks tereg nie
intecndecl word 'n valse idcaal 
van 'n kunsmatige rcpubliek in 
die Britse statebond voorgehou. 

AI wat oorgebly bet va n <lie 
grootse ideaul van totale apart
heid, is die ontoereikende be
loft.es van politieke en sosiale 
ske iding en die tragiese erken
rung <la t nie-blanke ekonomiese 
integrus ie onvermyllelik is. 

Afrikanervolkseenhcid hct n ie 
'n t ree gevordcr seder t 1948 nie. 

Huise is so skaars dat selfs 
huurbeheer in moedeloosheid op-
gehef is. . 

Skaapvlels is glad onbckom
ba.ar .. 

Lewenskoste is so hoog dat 
arm mensc en die middclk lasse 
hul spaargeldjics m oet gebruik 
om deur tc kom. 

En dan boonop is daar die on-

smaaklikc opslcuddings wat som
mige ministers van tyd tot tyd 
veroorsaak! 

Liewe deug, troue ondersteu
ncrs wat gcleer is om na hul 
party leicrs op te sien as byna 
onfeilbare mense, is geskok oor 
hul menslike feilbaarbeid wat 
die partypolitiek in relief laat 
uitsta.an - en omdat bulle ge
skok is, is hulle behoorlik ont
huts .. 

TWYFEL AAN PARTY
POLITIEK 

En nou begin vrae al vcrrys 
op die Iippe van mense wat 
vroeer net .,ja en amen" gese 
het. Nou die dag het 'n troue 
partypolitieke volgeling vir my 
gcse: .,Maar h ulle hct dan gese 
dat dinge goedkoper sal word 
as ons net vir Jan Smuts en 
sy spul uitgooi." H ierdie man 
begin reeds agterkom dat daar 
'n verskil is tusscn ,.se" en 
.,doen". En so word ontnugte
ring gebore in menige borskas. 

Dit niles be tek l"n llat baie 
Afrikaners reed;, twyfel of die 
na!>ionale-part~-politielc in staa t 
is om die toekoms van die volk 
te verseker. Bulle begin soek 
na. iets anders. In 1939 bet die 
volk gesoek nu 'n bt>tl"r opposi
s ie us <lie nas ionaal-politieke
party teen veldm. Smuts se 
oorlog<,bewind - en bulle het 
die Ossewabrandwa g gevind. In 
1950 begin1 die volk soek na 'n 
beter regering as wa t d ie nus io
nanl politiek e purtye kan ver
skaf - l"n dit is diE' tank en 
die plig van die Ieie r<; van die 
Ossewnbrandwag om te sorg <la t 

die volk wl"er die Os<,ewubrand
wag yind .• 

Daar het by baie O.B.-Jede 
altyd die gcvoel bestaan dat die 
Ossewabrandwag se wcrklikc 
taak sal kom eers nadat die na
sionaal-politieke partyc aan be
wind gekom het en - gefaal 
bet. Dit mag nog so blyk te 
wees. 

:M:ens mag egter nie die hoop 
laat vaar dat die nasionual-poli
tiekeparty, noudat by die mag 
in die ha nde het, weereens daar
d ie ewewigtigheid sal te rugvinll 
wa t d ie pa r ty toe by in OPJ)OSi· 
s ie was in 194.1, be reik bet nie. 
Destyds het die nasionaal-poli
tiekeparty die ondoeltrefteml
heid van die part)-politieke &tel
~>el va n reger ing erken en hom 
saam m et die \'Olksbeweging 
rondom die bekende Republi
keinse Gronllwetkonsep geskaar 
- waardeur ' n magtige Afri
kanereenheill bewerkstellig is. 
Destyds wou .d ie pa rtyleier self 
die Britse parlemente re &telst>l 
wegveeg uit Suid-Afrika. Van
dug het hy die mag om dit te 
doen. 

Moontlik doen by dit, en dun 
kan die volk juig. Indien n il", 
&al d ie Ossewabrandwag daar
die tank moet onderneem nu
da t die nasionaal-politieke par
ty gefaal b et. 

Die offisiere van Kaapland en 
Transvaal hct die posit icwe 
koers aangedui waarlangs die 
Ossewabrandwag voortaan gaan 
loop. Die Osscwabrandwag be
weeg weer. Met ons leiers aan 
die voorpunt sal die verkeer op 

<Vervolg bo-aan ltolom 5) 
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DADE NOU NODIG 
Een van die bevindings van die kerklike kongres in 

Bloemfontein was dat die naturellevraagstuk ,bo die skom
melinge van die partypolitiek behoort gehou te word". Dit 
is intercssant dat byna gelyktydig met die kongres daar 'n 
artikel in die Engelse pers verskyn het uit die pen van een 

Finansie-Korporasie Se 
Patroon Vir Hervorming 

Van Parlement 
van die opposisic-voorbankers waarin hy pleit vir 'n uitlig- Hoe die samestelling van die Na!'tionale Finan!\iekorporasie die 
ting van die kleurvraagstuk uit die partypolitiek en die nuwe skepping van die Minis ter van Finansies, wat so ' u groot suks<•s is 
sameroeping van 'n konvensie daaroor. 'n Paar dae later dat dit allerwec aangeprys word - dieselfde groud~lag h e t as wat vir ' u 
het 'n ander Vercnigde Party-L.V., mnr. Hamilton Russell, plaasvervangende Hggaam vir die senaat h e ple it word, word in onder-
so ver gegaan om uitdruklik te se dat dit die Verenigde l d t ' k ] · S ' d • l l t · d' }' d' 
Party se beleid is om die kleurvraagstuk uit die partypolitiek 8 aan. e ar 1 ~ aangesllp. 0 11 veran enng >f' toor 111 IC •g \-an It> 

te lig, en hy het aan die hand gedoen dat 'n nasionale kon- .regermg se e1e verklaarde slrewe en stappe wat hy reeds gedoen h e t , uic 
vensie gehou moet word waar politici en nie-politici 'n reg- te revolusioncr le wees om uit te voer nie. 
verdige beleid kan formuleer. Dit is ook bekend dat genl. Die Nasionale Finansie-kor- buitelandse kapitaal aan die 
Smuts in die verlede hom ten gunste van 'n uitligting van porasie is in die !ewe geroep ontwikkeling van die Unie se 
die vraagstuk uitgespreek het, en dat sowel dr. Malan as deur Wet No. 33 van 1949. Ar- h.ulpbronne te vergemaklik." 
mnr. Havenga beroepe in dier voege gedoen bet. Dit skyn tlkel 3 van hierdle Wet bepaal: Artikel 9 (1) bepaal: ,Die 
dus of daar 'n almene gevoel in die bree lae van die volk ,Die oogmerke van die korpo- werksaamhede van die korpo
bestaan dat daar nie Ianger partypolitieke mont uit hierdie rasie is om die daarstelling van rasic word, onderworpe aan die 
vraa"'stulc "'Cslaan mag word nie. Dit is die teoretiese 'n bedrywige krcdietmark in die bepallngs van hierdie Wet, bc-
p

osisle. " Unie en die aanwending van stuur deur 'n raad wat bcstaan 
onbenuttc kapitaal in die nasio- uit minstens nege en hoogstens 

Die O.B. het egter reeds tevOre gewaarsku dat die aan- nale ekonomiese bela.ng te be- twaalf direkteure, deur die Goe· 
boudende pleidooie van partypolitieke kant vanaf die party- vorder, en om deelname van werneur-generaal aangeslcl, van 
politieke verhoog besig is om uit te loop op 'n partypolitieke wie een 'n verteenwoordigcr van 
plank. Die blote kwessie van uitligting is besig om 'n Jlarty- (Vervolg van vorige kolom) 
politieke twispunt te word waarin die partye elkeen probeer 
beduie hoe graag byself die saak wil verbef tot 'n volksaak 
maar dat die teenstander dit verhinder. Ons bet ook onder
streep dat geen party tot so 'n stap sal inwillig solank die 
teenparty sy voorstelle binne die partypolitieke arena doen 
nie. Dfuir word dit beskou as uitdagings en sette, soos dr. 
Malan se voorstel vcrlede jaar in antwoord op 'n wantroue
mosic deur die opposisieparty beskou is as 'n teenset om 
gent. Smuts in die hock tc dryf. Dit is \lie prakticse posisie. 

l\IAAR BERUS? 

Die vraag kom dan op wat gedoen behoort te word om 
uitvoering te gee aan die begeerte van die volk. Sal blote 
bcsluite van kerklike en volkskongresse enige praktiese by
drac kan lewer om hicrdic saak op 'n bree grondslag aange
pak te kry, veral as ccn van die partye die volksbcgeerte nou 
as 'n politieke plank aantimmer in sy pr'ogram en die ander 
noodwendig met politieke naywer verskonings sal soek om 
nie die teen party sy sin te gee nie? Dit is 'n vraag waaraan 
die denkende leiers van die volk ernstige aandag sal moet 
gee, en dit is in die eerste plaa.s nodig dat daardie aandag
skenking self vry sal wees van partypolitieke aankleefsels. 
Daar sal s telling ingeneem moet word sonder aansien van 
persoon of party, en as die politici nie tot 'n vergelyk kan 
kom nie, rus daar 'n plig op leiers van kringe op ander t er· 
reine van die volkslewe om dwang op die t>artye uit te oefen 
wat sterker sal wees as blote beroet>e. Dit mag selfs moont
lik wees d:tt baie drastiese middele aangewend sal moet 
word om die Jlartypolitici tot weerhouding te dwing. 

EERSTE STAP 

As voorlopige maatreel sal dit miskien voldoende wccs 
as die kerklike leiers die politickc lcicrs persoonlik nader en 
bulle probeer oorreed. Dit geld veral die Eerste Minister wat 
in die beste posisie is om die voortou in hierdie verband te 
neem. Waar die OPllOsisie hom ree<ls in <lie openbaar ge
kompromitteer het tot uitligting van die vraagstuk, en die 
kleurvraagstuk per slot van sake 'n beter plank vir die re
gerende partye as ~ir die opposisie is, skyn die oplossing te 
wees dat die Eerste lUinister die grootmoedige stap doen om 
persoonlik met die opposisieleier t e on<lerhandel agter geslote 
deure en met die uitdruklike verstandbouding dat die onder· 
bandelings, in<lien dit om een of ander rede afspring, nie 
openbaar gemaak sal word nie. Laasgenoemde versekering 
is noodsaaklik vir openhartige beraad omdat die partyleiers 
andersins te vccl op die hoede en agterdogtig ten opsigte 
van mekaar se goeie trou sal wees. 

Ons wil die hoop uitspreek dat die kerklike leiers die 
besluit in Bloemfontein nie net by woorde sal laat nie, maar 
daadweJ;klike stappe sal docn om die politici tot uitvoering 
van die volksbcgeerte te dwing. Ons kan nie dink aan 'n 
sterker liggaam om bierdic dwang uit te oefen nie. Dit is 
gecn politick nie - dit is 'n voorwaarde vir die Kerk se 
eie taaksvcrvulling in Afrika. 

Dit Lei Na 'n Val 
Genl. Smuts is in 1948 by die stembus verslaan nie van

wee sy oorlogsbeleid nic. Selfs soldate met baie sterk voor
oordcle teen die oorlog wat uiteindelik noodgedwonge aan
gcsluit het, was by hul tcrugkeer ondersteuners van die 
oorlog. Sulke gevalle was volop. Hoewel die kleurvraag
stuk 'n belangrike rol gespcel bet, was dit ook nie die deur
slaggewende faktor in die verkiesing nie. 

Feit i., dat genl. Smuts die prys betaal bet vir <lie knel
lende toestande op ekonomiese gebied wat veroorsaak is deur 
tekorte en 'n stygende lewenskoste. Dit is die vlottende stem 
- die mense wat g<'<'n b<'sliste politick<' mcnings daarop na 
bon nie en mccr bcsorg is oor die onmidd<'llike wclvaart en 

(Vcrvolg in volgendc kolom) 

welsyn van hul naasbestaan
des en hulself- wat die skaal 
deurtrap by 'n algemene ver
kiesing. Dit is hierdie vlot
tende stem wat veel meer ge· 
voelig is vir die styging van 
2 pennies op 'n pond hotter 
as ~ir die teenwoordigbeid 
van drie naturelleverteen
woordigers in die parlement. 

En as dit nou 'n feit is -
en baie min sal dit kan weer
spree)< - dan bet die nasio
nale bewind die afgelope paar 
weke 'n bele paar skredes na
cler na sy dag van afrekening 
gegee. Ons se dit nie met 
enige sweem van leedver
maak nie. Inteendeel. Toe
stande in die wereld en in 
Afrika in besonder is besig 
om 'n stadium te bereik waar 
dit almeer noodsaaklik word 
vir Suid-Afrika om 'n nasio
nale regering te be. · 

Dit is die plig van die re
gcring om kragtige stappe te 
doen wat sy afwaartse b~we
ging weens die opwaartse 
neiging van die lewenskoste 
te verhoed. 'n Groot deel van 
die prysstygings van lewens
middele word byvoorbeeld 
veroorsaak deur verhoogde 
spoortariewe omdat die 
Spoorwee op 'n verlies werk. 
Die regering behoort in te 
gaan op die redes vir hierdie 
verlies. Waarom kan 'n on
derneming wat in die buite
land op private inisiatief be
rus en dus winsgewend moet 
wees, nie lonend in Suid
Afrika wees nie? 1\loet dit 
nie toegeskryf word aan wan
bebeer nie? Is die party
politieke beheer van die 
Spoorwee nie vir 'n groot deel 
verantwoordelik vir die kwale 
van die onderneming nie? Is 
dit nie tyd dat hierdie instel
ling uit die bande van be
roepspolitici geneem en aan 
sakemanne oorhandig word, 
soos in die geval van ander 
nasionale ondernemings nie? 

Maar die regering sal hom
self bowe-al die vraag moet 
stel of hy enige vooruitsig 
het om bomself te vrywaar 
van 'n verkiesingsramp solank 
hy net probeer om die Britse 
regeringsinrigting van ons 
land van binne en buite af te 
pleister met nasionale klei en 
origens te voorsien van Suid
Afrikaanse meubels. Die 
Britse instellings in ons land 
bet lank reeds opgebou om 
te voldoen aan die vereistes 
van moderne staatsbestuur 
en ons eie landsomstandig
hede, &oos ook genl. H ertzog 
voor sy dood beklemtoon bet. 

As 'n omvattende en deur
tastende herreeling van ons 
openbare instellings nie son
der verwyl deurgevocr word 
nie, sal geen slagspreuke ver
hoed dat die regering deur 
'n wanhopige kiescrskorps 
uit die kussings gevc<'g word 
soos die geval was met die 
Smutsbewind nie. 

Deur 
A. J. van Rooy 

die Tesourie en die res vel'teen
woordigers van declhcbbende in
stellings <'n bouvercniging, 'n 
handclsbank, 'n versekerings
maatskappy, 'n bchcrcnde myn
maatskappy, die Rcscrwebank 
of 'n ander finansit:le instelling 
wat die houer van aandcle van 
die korporasie is) moet wces." 

AANWESIG 

Artikcl 9 (2): ,Wanneer dit 
nodig word om 'n dircktcur aan 
te stcl, nodig die Tesourie deel
hebbende instcllings of klasse 
declhebbende instellings uit om 
name voor te H! van persone 
wat geskik is om as verteen
woordigers van daardie inrig
tings of klasse lnrigtings aan
gestel te word, en die Goewer
neur-generaal stet uit die per
sane van wie die name aldus 
voorgel~ word die direkteure aan 
om dcelhebbende instellings of 
enige klas van daardie instcl
lings te vcrteenwoordig, maar 
met behoorllke inagncming van 
.... die wcnslikheid om te ver
seker dat sover moontlik al die 
versklllendc klasse instellings 
verteenwoordig sal wees." 

ST AATSBJL"ffi: 

Die Nasionale Finansie-korpo
rasle is dus 'n staatsbank waar 
geld wat op aanvraag opcisbaar 
is bel(: ka.n word. Die korpo
rasie betaal rente op die geld, 
maar verdien ook rente daarop 
deur dit tot die beskikking van 
die regering te stel deur middel 
vari die Reserwebank en die 
aankoop van staatseffekte. Ann
ge<,ien ruim £50,000,000 reeds by 
die Nasionale Finansie-korpora.
sie op deposito geplaas i<,, !ewer 
dit 'n belnngrike bydrae tot die 
stant se leningsrekening. 

Dit wil voorkom nsof hicrdie 
korpornsie 'n groot sukses is en 
dit onderstreep weer die bclang
rikheid van die ontw..-rp "tnats
grondwet wnt ticn jaar gelede 
deur die os .. ewabrundwag, 
H.N.P., R.D.B. en die l•'.A.K. us
ook enige \'ooraan.,tnande kerk
manne aanvaar js. 

VERBA!'.'D 

'n Mens sal ook nou wonder: 
Wat op die aarde het die Na
sionale Finansie-korporasie met 
die ontwerpgrondwet te doen? 
Artikel 3 (xi) van die grondwet 
bepaal: ,Die bankwese van die 
Republiek moct 'n suiwer in
heemse karakter dra, en om dit 
te verseker moet 'n staatsbank 
met al die v<'rtakkings oor die 
hele land ontwikkcl word, met 
die oogmerk dat hil'rclic instl'l
ling regstrN•I<s dio geld- en 
kredietwe'le vun die volk sal 

b('heer." (Qns kursivccr) 
Is die Nasionale Finansie-kor

porasie nie 'n duidt'like stap in 
hierdie rigting nie? Volgens 
Artikel 3 van Wet 33 van 1949 
is een van die oogmerke van 
die korporasie die daar..tclling 
van 'n bedr~·wige kredietmark 
in die Unie en om die nanwen
ding van onbenutte lmpitnal in 
dio nasionale ckonomie::.e be
lang t.e bevorder. 

IN REGTE RIGTING 

Deur die stigtlng van hierdie 
korporasie het die regering nie 
aileen tot 'n mate uitvoering 
gegee aan Artikel 3 <xi) van die 
ontwerpgrondwet nic, maar die 
land terselfdertyd 'n groat diens 
bewys. Dieselfde geld vir die 
wetg.cwing teen gemengde huwe
like wat ook in die ontwerp
grondwet vervat is. Artikcl 3 
(vii) meld kort en bondig: 
,Geen blocdvermenging nie." 

Die Ecrste Minister se her
haalde uitlatings in verband met 
die verkiesing van die goewer
neur-gcncra.al en die moontlike 
herdoping van die amp tot pre
sident, is 'n verderc a.anduiding 
in die rigting van die konsep
grondwet, hoewel sy beoogde 
verandering nog nie heeltemal 
is wat die konsep vereis nie. 
Die eerste gedeelte van para
graaf (2) van die ontwerpgrond
wet lui soos volg: ,Ter uitvoc
ring van die Christclik-nasio
nale beleid sal die volk as hoof 
van die staat 'n president kics." 
'n Mens kan aileen maar vertrou 
dat die regering hierdie ont
wcrpgrondwet opnuut weer sal 
bestudeer en die staat al mcer 
op die grondslag daarvan doel
bewus sal hervorm. As die re
gering dit sal wil doen, sal sy 
bewind nie tevergecfs gewees 
het nie. 

DIE SENAAT 

Die senaat het die jongste 
tyd ook heelwat die aandag ge
trek - bulle kla dat bulle nie 
werk bet nie en beveel nou aan 
dat sommige wctte ccrs by die 
senaat ingedien word en dan 
daarvandaan dcurgaan Volks
raad toe. M.i. kan die senaat 
maar by die Volksraad ingelyf 
word. Die bekwaamste senatore 
is in die senaat omdat bulle 
eintlik in die Volksraad hoort 
maar per ongeluk nie daar ge
kom het nic. Dit sal heelwat 
tyd en onkoste spaar as die 
senaat en die volksraad maar 
altyd gesamentlik sit. Die 
skoolbockc sc wcl dat dit die 
senaat se funksic is om tc keer 
dat wetgewing nie oorhaastig 
deurgejaag word nie. Db 
natuurlik onsin. As 'n wet eers 
deur dio l<oulms van die rege
ringsparty nnngeneem is, kan 
nog die volk.,raad n6g die 
senaat eintlik verder iets danr
aan doen. Dink maar ann die 
Indierwet gedurende die Smuts
regering. 

BESONDERE TAAK 

'n Twecde wctgewende lig
gaam is egter nuttig indien dit 
'n eic spcsifikasie taak het. So 
'n lig~aam was die ,Twec(lo 
Volk.,raad" in die ou Suid-Afri
kannse Republiek. Ons was nog 
altyd gcneig om te veel te dink 
nan dic vergecfse rol wat die 
,.'fw<•Pdl' Volksraad" mocs vPr· 
vul om die uitlandcr-sl<·mrt·g· 
(vcrvolg op bladsy 3 kolom 3> 
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Ander Se Menings 

ONRUS HEERS IN AFRIKA 
Lewenskoste Val Aan 

Oor Bree Front 
Die lewenskoste bet die afgelope paar weke oor 'n groot 

front opgeruk, en as daar in gedagte gebou word watter rol 
bierdie vyaml van aile regerings in verkiesings speel, behoort 
dit die regering tot ernstige waarskuwing te strek. ,Dit het nog nooit te

vore gebeur dat daar on
der die Britte wat in 
Afrika woonagtig is, so
veel om·ds geheers het 
oor die houding van die 
regering in Londen nie" 
skryf Die Transvaler. 
,In Oeganda, in Kenia, 
in Tanganjika, in Njas
saland, in Noord-Rhode
sie (waar mnr. Roy We
lensky die voonnali
ge minister van kolonies, 
Creech Jones, ·deeglik 
die kop gewas h et oor 
sekere uitlatinge insake 
die Afrikaners en hul re
gering), ja, selfs in Suid
Rhodesie waar die super
lojale sir Godfrey Hug
gins die hewind voer, 
heers daar groot verhit
tering oor die beleid wat 
in Londen ten opsigte 
van Afrika opgcstel word 
deur mam1e wat dikwels 
nog nooit eens die bo
dem van hierdie vaste
land bctree het nie." 

Lewenskoste 
Gaan Yolk 
Verwurg 

,Suid-Afrika. se middcl en 
laer inkomstegroepe gaan 'n 
ernstige krisis tegemoet, want 
die Janel het te staan gekom 
voor 'n nuwe styging van pryse 
en daarmee 'n aansienlike ver
hoging van die lewenskoste," 
skryf die onafhanklike blad 
l<'orward. 

,.Die loon en salaristrekkers 
vind dit reeds moeilik om uit te 
kom. 

4

Hulle sal dit nog moci
liker vind in die maande wat 
voorle, want gebeurtenisse vind 
plaas wat al die eienskappe van 
'n klimmende kostestruktuur 
bevat .. 

,.Die hoofoorsaak van die. ver
hoogde prysvlak wat onvermy
delik skyn te wees, is die ver
hoging van die spoorwegtariewe. 
Hierdie verhoging is genoodsaak 
deur die tekort van die Suid
Afrikaanse Spoorwee en 'die om
vangryke reperkussies wat dit 
noodgedwonge op die land se 
ekonomie moet he - en op die 
loon- en salaristrekker se 
lewenstandaard - bewys in hoe
verre die Spoorwee die baro
meter van die land se voorspoed 
is." 

Twee 
Duidelike 

Sake 

naturellebeleid nie so groot is 
as wat op platforms uitge
maak word nie. 

Republiek In 
Empire Sal 

Net Nuttelose 
Stryd Verwek 

Na aanleiding van die Eerste 
Minister se hernude uitlating 
dat die laaste stap na 'n repu
bliek is om die goewerneur
generaal te laat kies deur die 
volk en hom president te noem, 
skryf adv. Pirow in sy nuus
brief: 

,.Wat ons werklik belang in 
stel is die aard van die ,repu
bliek sonder isolasie". Dit is vir 
geen ander uitleg vatbaar nie 
as vir die van 'n republiek binne 
die Britse Ryk. In so 'n koe
lievryheid stel die Nuwe Orde 
geen belang nie. Die beswaar 
van die gewone Afrikaner is 
nie so seer teen die persoon van 
die Koning nie - wat vandag 
'n konstitusionele nul is - maar 
teen die lidmaatskap van die 
Britse Ryk. D r. Malan se voor
stel sal net soveel teenkanting 
van die Engelssprekencles uitlok 
as 'n werklike republiek, en sy 
eie mense .sal clit nie bevredjg 
nie. Dit sal beteken dat die 
Regering - as die koelierepu
bliekgedagte ooit verder as die 
bokwa kom - tyd en kragte 
sal verspil in 'n stryd wat die 
Afrikaners op sy beste uit blote 
partygevoel sal voer en wat by 
die ander seksie die geleentheid 
van 'n kruistog sal skep. Die 
onderwerp hoort tuis in 'n de
batsvereniging en nie in die 
praktiese politick nie." 

Wil· 
Laat 

Uit 

Offisiere 
Bedank 
Leer 

,Moet genl. Beyers toegelaat 
word om aileen te staan in 
hierdie besondere geval ?" skryf 
die Cape Argus. Ons stel voor 
dat dit tyd is om van taktiek 
te verander. Daardie tydperk 
toe manne en vroue op bul poste 
gebly bet en gedulidg verdra 
bet moet voortaan as be-einrug 
beskou word. Elke persoon wat 
verbomle is aan die Verdedi
gingsmag, en wie se Jewensbe
staan nie daarvan afbanklik is 
nie, behoort te bedank. Daardie 
vrywillige offisiere wat onder
werp is aan ontneming van 
voorregte, vernederings en af
jakke moet hul hoede vat en 
loop. Die stryd behoort nou 
openlik en geheelenal verskuif 
te word na die politieke front. 
Om aan te bly gaan ongetwyfeld 
nie verhoed dat min. Erasmus 
die Verdedigingsmag omskep in 
'n afdeling van janitsare nie. 
Dit is buitekant, op die politieke 
front, in elke stad en dorp, dat 
die stryd aangeknoop moet word 

Na aanleiding van dr. D. F. en dat elke poging aangewend 
Malan se verklarings in die par- moet word om die inisiatief te
lement oor die republiek skryf rug te kry, om die vasberaden
die onafhanklike Dagbreek: heid om die toekoms te bepaal 

,Na hierclie verklaring moet te herstel, en om lidmaatskap 
<lit (vir die soveelste maal, van ons ongeteisterde volk weer
moet 'n mens se) dui<lelik wees eens 'n seen te maak en nie 'n 
dat geen stap in die rigting las nie." 
van 'n republiek gedoen sal ,,Ons hoop dat daar geen 
word voor die volgende alge- enkele lid van die Verdedigings
mene verkiesing nie. Dit moet mag is wat hierdie soort gevoel 
opk dui<lelik wees dat dr. Malan deel nie. Maar ons hoop ook 
persoonlik 'n republiek binne dat, as daar een is, hy onmiddel
ilie Statebond sal verkies.'' lik aan die beroep tot uittrede 

En weer oor die naturelle-
1 
gehoor' sal gee", ~kryf Die 

vraagstuk: Burger na aanleiding van die 
Inderdaad behou 'n mens mi Argus se hoofartikel, en voeg 

hierdie vcrklaring die inclruk daaraan toe: 
dat die wesenlike verskil tus- ,Die . Verdedigingsmag sal 
sen die twce groot partye oor daarby baat as die jingolstiese 

gees wat van buite deur sekere 
politiei aan sekere van sy lede 
toegeskryf word, vir eens en 
vir altyd saam met sy draers 
sal padgee om nooit weer terug 
te keer nie." 

(vervolg van bladsy 2 kolom 5) 

griewe uit die weg te ruim. 
Hierdie stemregkwessie is n6g 
deur die ,Tweede Volksraad" 
n6g deur enigiets anders opge
los. Die belangrikste is egter 
dat die ,Tweede Volksraad" 'n 
spesiale taak gehad het, naam
lik om die meer gespesialiseerde 
nywerheidswetgewing te behan
del en voor te berei vir die 
,Eerste Volksraad.'' 

GEMEENSKAPSRAAD 

Waar die Unie in die midde 
van reusagtige nywerheidsont
wikkeling staan, sal 'n sodanige 
regeringsliggaam baie besiger 
wees as wat ons senaat van van
dag is. Ons bet 'n ,Gemeen
skapsraad" nodig min-of-meer 
soos uiteengesit in Artikel 2 
(ii) van die ontwerpgrondwet 
van t ien jaar gelede: ,Di~ Ge
meenskapsraad bestaan uit nie 
meer as 50 lede nie, met uit
sluitelik adviserende . magte en 
word saamgestel deur die Pre
sident-in-Rade. Vyftien word 
spesiaal aangestel vanwee hul 
kennis en ervaring in verband 
met die behandeling van be
langrike landsvraagstukke; e n 
35 word gekies deur organisa
sies wat bepaalde geestelike, 
ekonomiese, kulturele of maat
s kaplik e groepe verteenwoordig 
en also deskundige advies gee 
vir rue Regering." . 

Dit is boog tyd dat die rege
ring ons grondwet opknap ter
wyl bulle in die regeringsbanke 
is. · Dat die nuttelose senaat 
deur 'n broodnodige Gemeen
skapsraad volgens bostaande 
model vervang moet word, le 
voor die hand. En dit is ook nie 
eintlik iets vreeslik nuuts meer 
nie: Die Direksie van die Nasio
nale Finansie-korporasie ('n 
groot sukses) word volgens die
selfcle beginsels saamgestel! 

Die volgende is 'n lys van die vernaamste stygings: 
Spoorwegtariewe op met tien I Rog op met 1/- per sak. 

persent. Skaapvleis op met ld. per 
Petrol op met Sd. per gel- pond. 

ling. .Beesvleis op met ~d. per 
Posseels op met ~d. per brief. pond. · 
Telefoon op met ~d. per op- Hierbenewens word daar 'n 

roep. verhoging in baie gebruiksgoe-
Telegramme op met Sd. dere soos onder meer klerasie 
Blikkiesvrugte op met 2~d. e·ns. verwag weens <lie verhoogde 

per blik. spoorvrag. 
Blikkieskonfyt op met Sd. Hoer pryse vir voer sal uit-

per blik. eindelik ook meebring hoer 
Steenkool op met 2d. per pryse vir suiwelprodukte en 

sak. aile soorte vleis. Reeds dreig 
Eeiers op met 4d. per melkboere om te stank en vark-

dosyn. boere dring aan op hoer pryse. 
Sement op m et 2d. per sak. Die mi<ldelslag-verbruiker wat 
Graankosse op met 4d. per die swaarste las moet <Ira het 

2 pond. ook rue talrykste stem. Dis vir 
Mielies op met 2/- per sak. die regering gevaarlik. 
l{oring op met 4/- per sak. 
Hawer op met S/6 per sak. 
Brougars op met 5/- per 

sak. 
Kaalgars op met 2/6 t>er 

sak. 

Se Uitligting 
V.P.-Beleid 

Is 

Nog 'n Verenigde Party-L.V., 
mnr. Hamilton Russel, het 'n 
nasionale konvensie aan die 
hand gedoen as 'n r>oging om rue 
naturellevraagstuk as 'n volks
vraagstuk aan te pak buite die 
partypolitiek. 

In 'n toespraak in Woodstock 
bet b y gese dat dit die Ver
enigde Party se beleid is om die 
naturellevraagstuk uit rue party
politick te lig. ,Ek vrees, net 
soos ek die Kommunisme vrees, 
die moontlike opkoms van 'n 
nie-blanke Gandhi onder wie se 
kommunistiese-besielde leier
skap die nie-blanke werkers van 
Suid-Afrika die ekonomiese 
wapen van lydelike verset kan 
toepas ·tot rulnasie van ons 
land," het hy gese met verwy
sing na die gesamentlike kon
ferensie onlangs in Johannes
burg van Indiers, naturelle en 
Kleurlinge onder Ieiding van 
mnr. Sam Kahn, L.V. 

MILJOENE NOG 
IN RUSLAND 

Volgens Duitse skatting word 
daar nog altesame drie miljoen 
Duitse soldate en burgerlike 
persone vermis en in Rusland 
gevange gehou. Deur die ower
heid word tans 'n opname ge
maak in 'n poging om vas te 
stel hoeveel persone presies ver
mis word in die hoop dat hulle 
opgespoor kan word. 

Die amptelike skatting is dat 
minstens 'n half miljoen krygs
gevangenes nog in Eusland ge
hou word, maar nie-amptelike 
menings is dat die syfer an
derhalf miljoen is. Daarbene
wens word 'n anderhalf miljoen 
burgerlikes en soldate vermis. 

Brit 
Sing 

Bly Sit Onder 
Van Volkslied 

Die drie Geallieerde kommandante in Wes-Duitsland bet 
verlede week bly sit toe 2,000 Duitsers onder Ieiding van die 
bondskanselier, dr. Adenhauer, 'n vers uit die Duitse volks
lied, Deutschland tiber Alles, aangehef bet. Inderdaad bet 
die Britse regering dr. Adenauer 'n amptelike skrobbering 
gegee oor sy optrede. 

Die betrokke vers wat gesing 
is lui: ,Eenheid, reg en vryheid 
is waarborg vir geluk. Laat 
die Vaderland floreer in hier
die gees." Onderwyl die 2,000 
aanwesige Duitsers uit volle 
bors gesing en die Britse, Franse 
en Amerikaanse verteenwoordi
gers bly sit het, het 'n ander 
Duitser, Franz Neumann, voor
sitter van die Sosiaal-demokra
tiese Party, van die verhoog af 
gestap. 

Ter verdediging van sy optre
de het Adenauer gese dat die 
sing van die v.olkslied die Duit
sers in sowel die westelike as 
oostelike dee! van die land be
moedig het. In die Russiese ge
bied hct luisteraars voor die ra
dio op aandag gekom. 

Die Britse bouding om aan
s toot te neem aan die sing van 
die Duitse volkslied in Duits
land kom e ienaardig voor as 
hul opt.rede in Suid-Afrika in 
gedagte geroep word. Afrika
ners is al aangerand en selfs 
voor 'n hof gedaag as hulle 
weier om op te staan vir clie 
Britse volkslied. Nog eienaardi
ger vergelyk clie Britse houcling 
met die gcval ' n paar jaar ge
lede toe 'n Duitser vir twee jaar 
tronktoe gestuur is omdat by nie 
vir die Britse volkslied in 

DUITSLAND opgestaan het by 
geleentheicl van 'n vermaaklik
heidsbyeenkoms nie. 

bWu§ 
LEENGOED? 

Sonder Assuran~iebesker
ming kan u u besitting feitlik 
in 'n oogwink kwyt wees, 
deur Brand, Ongeluk of 
Diefstal. 

Maak SEKER van die 
waarde van u huis, u meubels, 
u kar, deur-

'n SANTAM-Polis 

•SANT;\trt• 
SUID-AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke en Agentskappe Oral 

808·6a1 

-ROOK 

LBunando 
Die Vriendelike 

Sigaret 

Gl· 300!> 
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Vandag rA.II.IEP Till OJ:IUASSIFISEEllD£ ADV.EBTENSU:S: 
llalahondellke Kenala&~wlnta: Belgie In 

(Verlowlng. buwellk, geboorte, al«fgeval, In memoriam, gelukwenJinR, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. VooruitbetaalbU:r. VIr 
berlla.l1Dga 25 pat. afalag. 

BandelladverteDJJiea: 
Eerate plulng, 2d. per woorc!. VIr herballnga 25 pst. a.talag. 

Intekenrdd op ,.D ie O.B." h~nkyn weekllktl: 12/6 per jaar of 6/3 per 
II maanc!e. Voorultbetaalbaar. Stuur adverlenslegeld, bestelllngs, en lntekengelc! 
na VOOBSLAO (EDllS.) BPK., Po•ba. ltll, Kaapatad. 

Geskiedenis Regverdig 
GOUE BRUILOI:' 

1\Jnr. ~n Ole\. rl. J. ::\1. \JUt Z)l ,-an 
\'anz)·lsdanml .. , J.,.\_dl~mlth, noot hul 
vriende harllik ult no. die vleriniC van 
hul goue brunor op Satrrdag, 6 Mel 
1950 in die Stauso.al, .Libdlsmllh om 
2.30 nm. Geen kaartJlee plaasllk. 

MEUBELS 
'lEUBELS.- Beter meubela teen 

billiker pryse BabawaentUes, atoot· 
Leopold Se Optrede 

26/4/1 

ALGEMEEN 
'n Wondrr-aanbod.-'n Volledige 

relsende rolprent-uitru~Ung; 'n groot 
paneel Ford met •n 18·Voel karava-an 
agteraan, • n ~;root verskeldenheld 
natuurkleur wetenskapllke rolprente 
van &eamana en wlldslewe. Aile 
r10<!1ge apparate Ia Jngeslult. Mles in 
pulk toestand. Sill koper een maand 
lack ten volle onderrlg en kan koper 
homaelf eera prakllea oorlulg van hon
derde ponde wlna maandelikll. Prys 
.£2. 000. Terme kan gerel!l word. Skryf: 

karretjles, drtewlele, llnoleums, tapyte, 
ens.. ook altyd In voorraad. Oeen 
Katalogus. Meld w&arln u belangotel. 
-VISSER-MEUBELS, Lanptraat 2111, 
Kaapstad. 3/12/11 

TE KOOP GE\'RA 
\\'nterooomlMjlfn mft aile toebehore. 

Gewaarbor~; in perrekte toe•tand. Meld 
prys en naa•te dorp.- 1.. Kult~, P.K. 
VIlla Nora, oor Putglcteraru,<l. 

26/4/1 

Die Belgiese politi<>k<> tonccl is ·die afgelotle muaude om·heers deur 
die koningsvraagstuk. St>dert sy oorgawe aan die Duilse IE•er as die enigste 
uitweg om algebele uitwissing van sy eie soldate te Vf'rhoed, bet daar ' n 
sterk gevoel teen koning L<>opold- sowel in sy <>i<> as in die buitelaud ont
wikkel - 'n gevoel wal d<>m· linkse groepe in di<> jar<• steeds hoer aangehlaas 
is, -en wat daarop uitgeloot> bet dat Belgic 'n t>aar w<>ke lank in 'n kahi
netskrisis gedompel wa~;. 

H . J. 1\fllcDonald, l\llddelpos, Uplng
ton. 19/4/1 

GESERTIFISEERDE AUSTRA
LIESE BRUIN UIESAAD 

Vars Oesertl!lseer de AustTnllese bruin 
Ult•snnd teen 9/-, Cbanlenay Wortel
saad 6/6, Detrlot Beetsand 5/6 per lb. 
Vra. om vollcdlge pryslys van l'remler 
Snndkwekers, l'k. Schoemnnshoek. 

8/3/T.K. 

GRYSHARE 
Oll\'SIIARE, skurers, ou voorkoms, 

onnodlp:. Oorlulg u sel! deur GR\'S· 
llAAltWO~DER die jongste kuns
matlce wereldwonder, haar en kopvel 
voMingamlddel te gebrUik, skadeloos. 
kleuratofvry, 5/· per hottel, geld met 
bestelllng.-Boeffgeneesmlddill, Posbua 
4272, Johannesburg. D/1/9/4.9 

l'tiEDISYNE 
QESONDHEID Is u regmallge erte

nls, oortuJg u self deur ons behande· 
llnga te gebruik en u kwaal te ont
wurtel, skryt, lnllgtln&; gralls, 8ot'rf'
r;tnHsm1ddels, Posbus 4272, Johannes· 
burg. B/1/9/49 

Slektes en kwale verhan! Opera
sics vermy ., gesondheld herstel. 
Waarom dan sal u Ianger Jy? Skryt, 
meld besonderbede, raa.dpleeg Ult 
Boerevrou, Bus 7559, J'ohanneebUrK. 

(Nr. 2) 1/9149 

l'tiARK AGENTE 
Kamerade Aandag! As julie ml"klen 

•n ander agent ondersleun het voordat 
ek begin bet. kan julie mos dart-m so 
ar en toe julie beaendlng• deel, or boe? 
Merk julle besendlngs B~lllnJI"an, \ J.'r.H., 
die Spoorwel! verkles dlt 10. I'laas julie 
bestelllngs vir vrugtebome vroe~;tydlg 
by SUJU1se Nurseries, l'osbus 4 .!\un~ 
plans. 

19/4/TK 

Moo! pampoene en llubbord akorse. 
Haal bevredlgende pry1e. Knorrel Ia 
skaars. Ma.rk oorlanl met drol! ule. 
Versigtlg! U, s. Rt·lllnJI:nn, l."llfftluu:e. 

26/4/1 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo-lngenteura, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radlo'a en Elektrtese 
Toeatelle. Oereglatreerde Elektrlaltelts
aannemera. Foon 11-8435 

SOUT 
SOUT vir dadellke aflewerlng In 

goefe aakke. Braadwa&le, om •n 
eerlike beataan te maak vra e1t u 
vrlendellke onderoteunlnc deur van my 
soul te beatel. Spealale A1 80/-; 
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheld gewaarborg. I Adrea: 
Komdte. lllev. l\lnrUe Venter , Possak 
No. x•, Arbeldaloon, Bloemtontefn. 

19/1/TK 

Nuwe eelaoen aout In eterk eakke 
as volg:-

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

Sneeuwlt f)ln tate!- en bottersout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. 5/- ; 50 pd. 2/6. 
Vry gelaal aoutwerke vir tevredenbeld 
en dadellke atlewerlng, probeer:-
~1. :.·ourle, \"eldkomet, P /Sak No. x4, 
Arbtldoloon, Bloemlonteln. 

(Vcrvolg van kolom 5) 

hoe oorlogsbeleid waarin die 
koning deur late re gebeurtenisse 
in llie gelyk gestel is en mnr. 
Churchill heeltemal in die onge
l~'k." 

Dicsclfde waarnemer is van 
mening dat 'n groot dec! van 
die gcvoel teen die koning ver
oorsaak is deur sy broer, die 
huidige regent, wat sedcrt hul 
kinderjare hatig op horn was. 
Hy is 'n eksentrieke pcrsoon 
met cienaardige neigings en om
ring dcur koddige vricndc. Hy 
doen alles in sy vermoe om die 
regentskap te behou en hct 'n 
fluistervcldtog teen sy brocr op 
tou gesit. 

Tot hierdie gcvoel hct Winston 
Churchill ruimskoots bygcdra 
deur sy voorstclling van die ge
beurtenisse tydcns die oorlog. 
Volgens Churchill het Leopold 
oorgegee sonder om sy bondge
note vooraf te raadplecg of tc 
waarsku, met die gcvolg dat die 
hele Britse en Fransc flank 
blootgestel sou gcwc<'s hct. 

Leopold hct hicrdic bcwering 
ccrs agt jaar na die oorgawc 
wecrsprcek toe hy vir die ccrstc 
maal hom daaroor uitgelaat bet. 
Volgt>ns hom bet by die Britte 
en Franse ngt dae voor die tyd 
van sy voornt>me verwittig. Die 
Britte bet vyf dae later hul 
posisif's aan die regterkant van 
die B<•lge ontruim en bulle so
<lo('nde in gevanr gestel. Dit bet 
plaasgevind sonder <lat die Bel
giese OJ)perbevel daarvan geweet 
bet, Nadat hit'rdie terugtog 
reeds nan die gang was, bet 
Churchill in 'n boodskap aan die 
Beige laat wcct ,om hulself op 
te offer." 

Op hierdie verklaring van 
Leopold het Churchill en Paul 
Rcynuad, destydse Franse ccr
stc minister, besluit dat hulle 
Churchill se lesing van die ge
bcurc sal handhaaf as die ge
skicdkundige. 

WARE VERHA.A.i 

Die ware verhaal soos meege
llf'el deur onpartydiges en gt>
staaf deur gesaghebbende en 
dokumentkre gegewens gee Leo
pold se weergawe aan as <lie 
juiate. Hy het die Gcallicerdcs 
gewaarsku dat sy lcermag 
besig is om ineen te stort. 

©~~ W~28 w roo~rnw~~® 
Versoek aan ons Lesers 

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

Daar is nog honderde lmisgesinue in Snid-Afrika wat gruag elke week 
Die 0.8. sal wil ontvaug. 

Wie is hulle? 
Almal wat Repuhlikeine is. 
Almal wat na ware VolkeN•nheid strewe. 
Almal wat wil help om driugende staatkundige, ekouomiese en maat-

"kaplike hervormings 
teweeg t.e bring. 

Trouens, almal wat 
eaam wil marsjeer na 
die bestemming van die 
Af rikanervolk. 

Sal u nie as skakel 
dien tussen hulle en 
Die 0.8. nie? 

Wat moet u doen? 
Knip meegaande in

tekenvonn 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 hlad vir een jaar 
ontvang. 

Sal u assehlief u 
medewerking verleen? 
Baie dankie. 

Nccm asseblief my naam op as intekenaar op ,)Jie 
O.B." tot elc u in kenni.s stel om toescnding te staak. 

Bier by ingesluit vind u die bedrag van .................... . 

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

N.A:AM ................... · ............................................ . 
<Naam en Adres in Blokletters) 

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

Handtekening. 

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

Voeg assebllef Kommlssle by plattelandse tjeks. 

Churchill se versoek dat die 
Beige h'ulself moes opoffcr ten 
einde die Brittc vlugkans te 
gee, is belaglik en uitvocring 
daaraan kon in elk geval nic 
Duinkerke vermy het nic. Die 
Geallieerde nederlaag i'l nie ver
oor saak deur die Belgie'le oor
gawe nie. Die Beige kon ip 
elk geval nie Jangf'r weerstand 
bied nie. Die Gealliccrdc magtc 
was weens misgissings en crn
stige foute hoegcnaamd nic op
gewasse teen die Duitsc aanslag 
nie, m aar t E' r be" r('diging van 
die mense tuis moes dnar 'n 
sondebok gevind word, en 
Churchill E'n sy Franse bondgE'
noot wa., bereid om die !-.kuld vir 
die ramp' op <lie !-.kouer'> van 
Leopold af te luai. 

HET GELIEG 

'n Britsc waarnemer soos Ken
neth <lc Courcy e rl(en ruiterlik 
dat die l''rnnse vir Ll'opold ge
lieg het en dat die Britte 'n 
vollellige t{>rugtog bl'gin bet 
sonder om die Beige <laarvan te 
vcrwittig. Hy bevestig ook dat 
Llcopold die Brittc vrocgtydig 
in kennis gestel het van die 
inecnstorting van die Belgiese 
leer en wei by wysc van 'n per
soonlike brief aan die Englse 

Oorvloed Van · 
Petrol in 
Australie 

Austrnlie, wat kort gele<le die 
rantsoenering van petrol opge
h('f bet ten spyte van die kwaai
ste prote!ite vanuit Londen, het 
tans meer petrol as wat hy 
kan gebruik. Hierdie petrol is 
alles afkornstig uit nic-dollar
gcbicdc. In sekere kringe word 
sclfs gewag gemaak van 'n 
moontlike oorproduksic aan 
petrol in die wereld. 

Toe die Australiese rcgcring 
begin stappe doen het om rant
soenering op te hef, hct Londcn 
gcwaarsku dat hy gcen byko
rnende dollars vir pctrol-aan
kope gewaarborg kan word nie. 
Hier is dus nog 'n bewys van 
die klas argument wat <leur 
Brittanje gebruilc word om sy 
dominiums onder die imlruk te 
bring van hoe onmoontlik dit is 
om 'n seUstandige }(Oers in te 
slaan. 

koning. 
Die vewyt dat Leopold hom

self aan die Duitsers oorgcgcc 
het wat hom goed sou behandcl 
hct, is hom dikwels teen die 
hoof geslinger as be\\'YS van sy 
vcrraad. Maar as militere bc
vclhebber l;!:on Leopold nic soos 
die Hollandse koningin sy leer 
in die steek laat en persoonlikc 
vciligheid elders gaan sock nic. 
Hy ·moes as ecrbare soldnat by 
sy manne staan en val. 

CHURCHILL SE IIOUDING 

Van Churchill sc w('icring om 
Leopold persoonlik te ontmoct 
en sy houding tccnoor die 
koning, verklaar De • Courey: 
,Dil!lr is goeie redc om te glo 
dat Churchill .,e ongeneemllwid 
nie toege.,kr:~ r mo('t word aan 
'n geloof dat LE'opold in 19i0 
verraad gepleeg het nie, maar 
aan 'n standhoud('tule gevoel 
van wrewel oor <lie koning !'-e 
houding ten OI>sigte nm <,ekere 

<Vcrvolg in kolom 2) 

Opposisie Sien 
Nou Kans Vir 

Lewenskoste 
, \\'anneer ons (die parlement) 

praat van 'n \erlnging van die 
lewen'>ko<,te, m E'E'n ons dit nie 
- dit i., &legs 'n politieke 
streek," bet die :\Iinister van 
Fimm.,ies, mnr. ~·. C. Bavenga. 
"·crlede '' eek in die parlement 
gesf- (~·dens 'n debat oor sty
geml~ Iewensk oste. Hy bet ge
sf- dat gcen regering bereid is 
om lone te snoei en 'n beleid 
van tleriasie toe te pas n~, en 
gevolglik is alle praatjies in die 
parlement oor verlaging van die 
lewenskoste soveel onsin. 

Ten spyte van hierdie opcn
hartigc stelling van die Minister, 
hct etlike opposisie-lede geroem 
dat a.S bulle 'n kans kry om in 
die kussings te kom bulle die 
lewen.skoste sal verlaag - dit 
n ietE'enstaande 'n ander oppo
si.,ielid, mnr. Frank \Vnring, 
erl<en bet dat die Xasionalic;te 
die verkiesing gewen bet met 
die lewenskoste-plank teen 
die huidige opposisic toe nan 
bewind! 

Politic! hct inderdaad 'n lac 
dunk van di~volk sc geheue! 

, Churchill Gee 
Goebbels Gelyk' 

Tydens die debat in die Britse parlement oor verdediging 
toe mnr. Winston Churchill 'n pleidooi gelewer het vir die 
herbewapenlng van Duitsland het die Arbeiderslid R. 
Crossman gese: 

,Dr. Goebbels moet nou Iekker lag • • • 

,In sy lnu'lte toesprnak wat 
van Berlyn af uitgesaai is, toe 
nederlnag onvermydelik was, 
het die doktor voorspel dat 
mnr. Churchill spoedi3 sal uit
vind dat by die verkeerde oor
Jog gevOt'r bet, dat hy <lie ver
kef'rde oorlogt.miadadigers opge
hang het, E'n dat hy die Duit
c;er, om hulp tE'en Rusland sal 
smeelc. 

, lndien mnr. Churchill yan
llng reg is, dan was dr. Goebbels 
ook rt'g in 19-15. 1\laar ns <lit so 
is dan was die Churchill wat 
Chumb('rlain se toegewingsbe-

leid nan dil' knnk gl'stel bet en 
wat b('il<lronke gl'drink bet op 
Stalin by Yult:L ('n Tehernn, 'n 
nasionale rnmp." 

Tot sover klink Crossman se 
woorde nogal gevlcueld. Maar 
hy stort vcrplcttercnd ncer wan
neer hy se: 

,.Ek verki<'s cgter om te d ink 
dat die man, wat ons in ons 
grootstc uur gclei hct, hoewel 
hy baic foute begaan het, tog 
reg was omtrcnt die Duitse ge
vaar en dat ons verledc week 
nic die ware Churchill gehoor 
h<'t nic, maar die spook van 
Neville Chamberlain." 
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(Vcrvolg van bladsy 1 kolom 4) 

hegtcr cenheid tussen die pro
tcktorate van Noord-Rhodesie 
en Niassaland te bewcrkstellig, 
skryf hy, het agterdog en vrecs 
onder die naturellc. nog nooit 
op so 'n skaal as tans voorgc
kom nic. 

TWYFEL AAN, LONDEN • 

Die doel van die federasieplan 
soos dit deurgesypel het deur die 
gehcimsinnighcid van die kon
ferensie wat by die Victoria-val 
gehou is; beteken vir die natu
re! vanselfsprekend 'n beperking 
op sy politieke vooruitgang, ver
antwoordelikheid en vryheid en 
'n verontagsaming van ooreen
komste en ander verpligtings," 
aldus Creech Jones. 

Hy skryf verder dat naturelle 
in hicrdie gees met hom oor sake 
gesels het toe hy verlede jaar 
'n besoek aan die gebiede ge
bring het en vocg by dat die 
doodsklok van die Central Afri
can Council wat deur Suid-Rho
desHi gelui is die posisie ver
erger. ,Baie blankes in Midde
Afrika yerkeer onder die indruk 
dat die naturellevraagstuk nie 
in Louden begryp word nie en 
dat Whitehall so te se niks van 
die natureUe en die omstandig
hede waaronder bulle leef weet 
nie., 

SPOT DAARI\IEE 

,.Daar is 'n neiging om ons op
vattings te bespot en as senti
mcnteel en onrcalisties te bc
skryf," gaan Creech Jones voort, 
,.maar die verantwoordelikheid 
van Brittanje in die protcktorate 
in hicrdie dccl van Afrika kan 
nie aan 'n blanke minderheid 
oorgemaak word sonder wan
troue en afkeur by die naturcl 
te skcp nic." 

Met betrekking tot· die beleid 
van Suid-Rhodesie, skryf Jones 
dat die Britse parlement nie die 
veronderstellingc waarop sy be
Ieid gevestig is, naamlik die er
kenning van gelyke regtc vir 
aile onderdane en die bcvordc
ring van selfregering, ligtelik 
opsy sal sit nic. ,.Hoe verder 
ons V!J.n ons bclcid afdw.aal hoe 
meer verbitterd sal die nature! 
word en hoe groter die span
ning .... Suid-Rhodcsie moet 
besef dat sy beleid in die prak
tyk van so 'n aard is dat natu
relle dit beskou as 'n belcdi
ging vir hul selfrespek en waar
digheid en die Unie van Suid
Afrika. moet ook in gedagtc hou 
da.t die gevolge van sy beleid, 
problcme wat reeds elders on-

dcrvind word, vcrcrger," skryf 
Jones voorts. 

LONDEN TEENGESTAAN 

,Naturelle vrees dat Midde
Afrika voorberei word as 'n 
voorpos vir die naturellebeleid 
wat in die Unie uitgewerk word. 
lntussen word al ons pogings 
om die kleurskeidslyn in die 
Koperstreek te wysig, deur die 
blanke vakunie beftig bestry en 
dit op 'n tydstip wanneer die 
natur ellevakunies beter georga
.aiseer is as ooit te vore.'' 

,So 'n uitbarsting doen groot 
skade," het mnr. Roy Welensky, 
Ieier van die verkose Jede van 
die Wetgewende raad in Noord
Rhodesie in Lusaka verklaar in 
antwoord op die artikel van 
Creech Jones. ,Hy, <mnr. 
Jones), tot onlangs nog beklee 
met die gesag van minister van 
koloniale sake, het in een asem 
die hele skema van 'n Domi
nium in Midde-Afrika verdoem, 
saam met die binnelandse be
leid van Suid-RhodesH~ en die 
wettige politiekc aspirasic van 
die blankes in Noord-Rhodesie 
en Niassaland," aldus mnr 
Welensky. 

AFVAARDIGING UIT 
NOORDE 

Verlede week het dr. Malan, 
Eerstle Minister van die Unie, 
in die Volksraad verklaar dat 
die blankcs van Kcnia en 
Tanganjika hom gepols het oor 
die moontlikheid om 'n afvaar
diging na die Unie te stuur ten 
cinde te bcraadslaag oor die 
tocstand' waarin hulle vcrkeer. 
Dr. Malan het tekennc gegee dat 
die Unie nie kan inmeng in 
aangelecnthede van die Britsc 
regering nie. En daarna is ge
saghebbend uit Londen verneem 
dat die Britse regering geen 
bcswaar sal maak teen 'n ont
moeting tussen 'n afvaardi
ging van blanke nedersetters 
uit die Brits-Afrikaanse gebiede 
en dr. Malan nie. Moontlik sal 
sodanige ontmoeting derha lwe 
eersdaags plaasvind, 

INDI£RS 

In die tussen.tyd bet die voor
sitter van die African Indian 
National Congress ' n paar weke 
gelede in Nairobi verklaar dat 
dit in 1\fidde-Afrika nou neer
kom op 'n geveg tussen blankes 
en nie-blankes. En b y het die 
lndiers se bulp ann die natu
r elle toegese. 

BEBOEFTE .A.AN 'N 
- ' 

.AFRII{.A-BELEID 
,Daar is H.N.P.-Iede wat met die Regering teleurgesteld 

is. Ons behoort nie tot daardie soort mense nie, want ons 
het uit die staanspoor gese dat ons onder die huidige stelsel, 
van die Kabinet nie veel verwag het nie," skryf adv. Pirow 
in sy weeklikse nuusbrief, en vervolg: 

Ons sou tcvrede wees met ge
sonde administrasie en 'n mini
mum van nuwc beleid. Wei, die 
gesonde administrasie is daar, 
alhoewel daar nog te vcel nci
ging bestaan om alles aan kom
:ptissies oor te laat en nog tc 
veel amptenaar-sobotasie ge
duld word. Wat nuwe beleid 
betref moet ons egter vasstel 
dat ons totsover nie eers daar
dic minimum het waarop ons 
gehoop hct nie. 

Neem byvoorbeeld die lewens
belangrike kwessie van 'n Mri
ka-beleid. Kort na die nuwe 
Regering aan bewind gekom het 
was dllar sprake - en by monde 
van nie minder as dr. Malan 
nie - van 'n Mrika-handves. 
Daarna is ons bckwame diplo
maat, adyokaat Charles te 
Water, op 'n sending deur 
Afrika en die Iande van die 

Middellandse See gestuur. Ons 
wect nie wat hy aan die Re
gcring meegedeel het nie na sy 
terugkoms, maar ons durf ver
onderstel dat dit feite, menings 
en bclcide uit die boonste rakke 
was. Wat het die Regering 
met daardie waardevolle mate
riaal gedoen? Sover ons bekend, 
niks nie. Dit kan ook kwalik 
anders waar ons 'nie 'n departe
ment van Afrikaanse sake bet 
nie. Ons wil ons pleit, wat ons 
ctlike maande gelede tot die re
gcring gerig het, herhaal: ,Skep 
'n departement van Afrikaanse 
sake wat onder die Eerste Mini
ster op gelyke voet met die De
partement van Buitclandse Sake 
sal sorteer." Die Unie en ook 
die Regering weet omtrent pan
Afrikaanse sake in hulle onder
linge ekonomiese, militere en 

<Vervolg in kolom 4) 

Party-Skeidslyne Besig 
Om Te Vervaag Meen / 

Na aanleiding van dr. D. F. Malan se verwerping van 
die beleid van algehele apartheid en van sy aanvaarding van 
die beleid van gedeeltelike apartheid, nl. ekonomiese inte
grasie van die nie-blanke met politieke en sosiale skeiding 
- w~t ook die grondslag van die Verenigde Party se beleid 
is- skryf Die Vaderland dat die twee sirkels of partye elke 
dag nader na mekaar toe skuif en dat die dag eerlank mag 
aanbreek dat hulle mekaar vrywel sal bedek. Die blad se: 

Blad 
de feite, dan verval veel van die 
onnodige dwarstrckkery wat 
vandag ons politieke lewc ont
sier. 

Die jong Turke sit mekaar in I sake raak, is rede vir die groot
die hare, maar die ryper raads- ste blydskap. 
manne bet reeds die afgelope Meer as een bekwame waar
twee dae in die Volksraad groot nemer is al getref deur die feit 
skredes geneem na. ' n beter en, dat, ofskoon die partye maar nie 
Iaat ons hoop, blywende ver- die ou nuk kan afleer om me
standhouding. Dat hierdie ver- kaar voor die bors te vat nie, 
standhouding nou juis naturelle- hulle lede tog nie opsienbarend 

PROTEKTORATE 

'n Tweede en nog op,sicnbaren
der illustrasie van hoe die twcc 
skywe vandag neig om 'n ge
meenskaplike middelpunt te 
soek, is gelewer deur die gedag
tewisselings tussen dr. Malan en 
genl. Smuts oor die Protektora
te. Hierdie brandcnde vraag is 
skiclik teruggeplaas in 'n at
mosfeer van vrede en welwil
Jendheid deurdat genl. Smuts sy 
seen uitgespreek het oor die 
plan om onderhandelings met 
Brittanje tc hcrvat daar waar 
genl. Hertzog dit gcbring hct in 
1939. Was dit nie vir die tus
senkoms van die oorlog nie, 
soos dr. Malan afdoende in sy 
meesterlike oorsig van die ge
skiedenis aangetoon het, dan 
was die Protektorate vandag 
hoogs waarskynlik al onbespro
kc deel van die Unic sc gebicd. 
Noudat die oorlog verbygcrol 
het, kan ons geen rede sien 
waarom vernude ondcrhandc
lings nie met welslae bekroon 
sal word nie. Die belangrikste 
voorwaarde is bereik noudat 
genl. Smuts en dr. 1\lalan dit 
eens geword bet oor prosedure. 
In hierdie selfde gees sou daar 
llaas geen enkele Jamlsprobleem 
wees wat nie vir oplossing vat
baar word nie. 

NATURELUE IS 
OPGEW ASSE VIR 
F ABRIEKSWERK 
Die mening dat naturelle- en 

Kleurling-werkers vaa.rdiger is 
as Britse werkers, is d eur kol. 
Rowland Jones, verkoopsorgani
seerder van 'n wolfabriek, in 
Johannesburg uitgespreek. Hy 
bet gese dat na.turelle- en 
Kleurlingwerkers in 'n fabriek 
in Uitenhage 'n doeltreffend
heid van 80 (>ersent na. slegs 12 
maande opleiding bereik het. 
In Engeland is die gemiddelde 
doelb'effendheid 75 persent na 
18 maande. 

Nie-blankes wat opgelei is om 
klere onsigbaar heel te maak, 
het na ses maande 'n peil bereik 
wat gelykstaan aan di~ van 
Britse werkcrs na 18 maande. 

(Die Engelse produksiesyfer 
per kop is ongeveer die helfte 
van die in die V.S.A.) 

Indien bogemelde fcite juis is, 
is die gegewens belangwekkend 
met die oog op die toepassing 
van 'n plan van algehele segre
gasie. Waar die nature) vandag 
allerwee aanvaar word as 'n 
hopelosc boer, is dit belangrik 
om te weet dat hy wei opge
wasse is vir nywerheidswerk, 
en indicn genoegsame nywer
hede in die naturellegebiede ont
wikkel kan word, verval die be
swaar dat daar nooit genoeg
same grond vir 'n Bantoestaat 
of -state gevind sal kan word 
nie. 

Optrede Teen 
Kommunisme 

fn Twyfel Oor 
'n Minister 

Clement Attlee het verlede 
wee}( in die Britse laerhuis ge
se dat die regering sy beleid 
om Kommuniste uit die staats
diens te skop meedoenloos sal 
voortsit. Niemand wat bekend 
is dat by met die Kommunis· 
tiese Party in verband staan, 
sal in die staatsdiens geduld 
word nie. 

Terselfdertyd is daar ook ver
Jede week gewag gemaak van 
agterdog wat in Amerikaanse 
militere kringe bestaan teen die 
Britse minister van oorlog, John 
Strachey, wat tot tien jaar ge
lede nog 'n openlike voorstan
der van die Kommunisme was 
en wat vandag toegang het na 
aile militerc geheime. Die Brit
se minister van Verdediging, 
Shinwell, het egter ontken dat 
die Amerikaanse departement 
van oorlog versoek het dat 
sekere geheime aan Strachey 
weerhou moet word. Hy het 
toegang tot aile geheime, net 
soos hy (Shinwe)J) toegang ge
had toe hy minister van oorlog 
was, het hy gese. In sommige 
kringc bestaan bedenkinge teen 
Shlnwell self weens sy ,pink" 
verlede. 

veel van mekaar verskil wan
neer hulle 'n koppie koffie 
saam sit en drink en dieselfde 
sake bespreek nie. Hierdie on
derliggende eenheid ten spyte 
van oppervlakkige verskille het 
stellig vecl, vcel verder ontwik
kel as wat sommige koerante 
wil toegee. Dit is opvallend dat, 
toe die Eerste Minister beduie 
het dat algehele territoriale se
gregasie 'n ideaal is maar seer 
sekerlik nog geen praktiese doel
wit vandag nie, mnr. Sutter, 'n 
V.P.-vom;man se reaksie was: 
Maar dan verskil u mos nie van 
ons nie! Waarop dr. Malan, ook 
nie links nie, mnr. Sutter op sy 
beurt oorgenooi hct om die 
H.N.P. te help! 

STEEDS NADER 

Die twee sirkels skuif elke dag 
nader na mekaar toe en die dag 
mag nog eerlank aanbreek dat 
bulle mekaar vrywel sal bedek. 
Op daardie dag sal ons kan 
praat van rypheid in ons poli
tick, want dan sal die party
kramers aan ysterbande gele 
word deur die verantwoordelik
heidsgevoel van die meerderheid 
en landsbelang sal nie Ianger 
hoef tc swig vir momentele 
party-,pret" nie. Dan sal daar 
nie meer geredetwis word oor 
dinge wat aksiomaties behoort 
te wees, soos dat die naturel 'n 
groot ekonomiese bate vir ons 
land is maar dat hy daarom nog 
nie 'n politieke meulsteen om 
ons nek hoe! te wees nic. Aan
vaar ons hierdie vanselfspreken-

Motorproduksie 
Onveranderd 

,,Die Suld-Afrikaanse motor
bedryf bet 'n kwota van 
£9,625,000 waarvan £4,625,000 
sterling en die res dollars is, vir 
die eerste ses maande van 1950 
ontvang. Die dollarkwota is 
tans heelwat gesny en sal aan
gewend word vir die invoer van 
motor-onderdele, reserwe-onder
dele en swaar voertuie. Op 
grond van hicrqie kwota-toeken
ning word verwag dat die mo

OORLEDE AAN 
SLANGBYT 

Die O.B.-kommando van Hei
delberg (Kaap) het op 12 April 
een van sy getrouste ondersteu
ncrs verloor met die oorlye van 
mnr. P. D. de Wet van die plaas 
Hooikraal. Die oorlcdcne wat 
een van die knapste en gewild
ste boere in die distrik was, is 
deur 'n slang gebyt onderwyl 
hy besig was om aan 'n nuwc 
pad op cen van sy plasc tc 
werk. Hy is na die hospitaal 
geneem, maar dit was reeds te 
Iaat. Hy Iaat 'n vrou en drie 
kinders na. 

VERJAARDAG
KETTING 

APRIL 

torproduksie byna teen dieselfde 26 Jacobus Smit, Malmcsbury. 
tempo as verlede jaar sal voort- Martha Rothmann, Vryburg. 
gaan. Die meeste Britse fabri- Bettie de Klerk, Upington. 
kante het al voorsiening gemaak 27 Clara Erasmus, Rustcnburg. 
vir die plaaslike monteer van Elise Laas, Wellington. 
Austin, Morris, Hillman en Stan- Elsa Nel, Oudtshoorn. 
dard-fabrikate. Die vasteland- 28 Coenie Theron, Koffiefontein. 
se firmas is van voornemens om Johanna Potgieter, Bosbok-
Citroen, Fiat en Renault plaas- rand. 
lik te vervaardig. Die Ford- Dclene Morland, Fransch-
maatskappy vervaardig onder hoek. 
andere ook die Engelsc ligte Dorothy Niemand, Oudts-
Ford en trekkers. Die n uwe hoorn. 
Ford wat teen £650 verkoop is, 29 Andrenette Cilliers, Welling-
sal voortaan £800 kos."- Volks- ton. 
handel. Coenie Schecpcrs, Stryd-

l · poort. 
(Vervolg van kolom 2) 30 Hester Nortje, Koster. 

. Elizabeth Snyman, Frank-
ander v~rhoudings omtrent mks 

1 
fo t 

nie en voor daar 'n beleid kan r · 
wees, altans 'n praktiese uit
voerbare beleid, moet daar op sy 
minste 'n departement wees 
waar die nodigc gegewens by
mekaar gemaak en bewerk kan 
word. Dr. Malan sou nic beter 
doen as om weer sy toevlug 
tot mnr. Te Water te neem en 
hom te versoek om so 'n or
ganisasie aan die gang tc sit." 

MEl 

1 Johanna Nagel, Vryburg. 
2 Martina van Rcnsburg, Lox

ton. 
Magaretha Pretorius, Stellen

bosch. 
Gerhardus Rathmann, Vry

burg. 
Johanna van Rooy, Pretoria. 

\ 

t 
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WEINIG VERSKIL BLY IN 
PRAKTYK OOR TUSSEN 
PARTYE SE APARTHEID 

Die Minister van Naturellesake, dr. E. G. Jansen, het verlede week ' n 
breedvoerige uiteensetting van sy regering se naturellebeleid gegee wat aan 
die een kant wei 'n trooswoordjie vir voorstanders van algehele skeiding 
inhou, maar aan die anderkant soveel ooreenstemming m et die Verenigde 
Party-heleid vertoon dat die opposisie, hy monde van adv. J, G. N. Strauss, 
verklaar het dat dit presies die naturellebeleid van die Verenigde Party is 
op drie uitsonderings na, en daardie uitsonderings is dat die V.P. nie ten 
gunste is van 'n afwending van nywerhede na naturellegehiede nie, wars is 
van politieke apartheid en dat hy daarop staan dat daar samewerking 
tussen hlankes en naturelle moet wees ten opsigte van die deurvoering 
van naturellcheleid. 

Dr. Jansen het duidelik 
onderskei tussen die ideaal van 
algchelc skciding en ,praktiese 
politick" en te kenne gegee dat 
die regering hom slegs tot die 
praktiese politick bepaal. ,As 
daar 1\USKIEN in die toekoms 
'n tyd aanbreek wanneer die 
blankes sonder die diens van 
die naturelle kan klaarkom, en 
ander billike voorsiening vir die 
naturclle gemaak is, kan die 
ideaal van algehele apartheid, 
wat in sommige kringe verkon
dig word, praktiese politieke 
word. Totdat daardie tyd aan
breek, sal ons ons aandag moet 
bepaal by wat prakties moontlik 
is," atdus die 1\linister. 

UITGANGSPUNT 

Die Minister bet as uitgangs
punt van die regering se natu
rellebeleid die feit genoem dat 
die ,a.anwesigheid van naturelle 
in btanke gebiede en ook <lie feit 
dat hut aanwesigheid daar nood
saaklik is", erken is. Dit is dan 
op hierdie uitgangspunt dat die 
beleid gcgrond is tesame met 
aanvaarding van sekere aspekte 
van die ideaal van segregasie. 

Wat van laasgenoemde behou 
bly, is die regering se aanvaar
ding van die beginsel dat die 
naturellereserwes die ware 
tuiste en vaderland van die na
turelle moet wees, waar bulle 
langsamerband bebeer oor hul 
eie sake kan kry. Vir die doe! 
sal daar meer grond aangekoop 
word. 

ONTWIKKELING 

In die verband beoog die 
regering die aanstelling van 
'n kommissie wat ondersoek 
moet instel na die beste 
moontlikhede om die reserwes 
ekonomies te ontwikkel en die 
stamlewe te herstel. Samc
han,gcnd met hierdic beginsel 
het die Minister 'n beroep op 
nyweraars gcdocn om nywer
hede wat van naturellcarbeid 
gebruik wil maak, in of naby 
die naturellereserwes op te rig. 

GEEN DAADWERKLmE 
STAPPE 

Bostaa.nde is omtrent al wat 
oorbly van ilie illeaal van al
gehele segregasie. Die rege-

LE.OPOLD WIL SY 
GfSAG AAN SfUN 

OORDRA 
Geen oorcenkoms kon vcrlede 

week nog bereik word tussen 
die Belgiese partye ten aansien 
van koning Leopold se posisie 
nie. Laasgenoemde bet voorge
stel dat hy sy prerogatiewe ty
delik aan sy negentienjarige 
scun Boudewyn oordra indien 
die parlement hom toelaat om 
weer sy troon te bestyg. Die 
voorstel was aanneemlik vir die 
vcrskillende groepe as 'n kom
promis, maar verskil van me
ning bestaan nog oor die vraag 
of die koning in ballingskap sal 
gaan na die oordrag a! dan nie. 
Die Sosialiste staan daarop dat 
dit moet gebcur. 

ring gee dan toe aan die prak· 
tiese eise sonder dat daar 'n 
aanduiding is dat by daadwerk
like stappe sal doen om die 
noodsaaklikheid van die aan
wesigheid van naturelle in 
blanke gebiede geleidelik te be
eindig - die enigste is die 
vooruitsig dat algehele apart
heid miskien praktiese politick 
eendag kan word as die blankes 
nie mecr behoefte aan naturelle
arbeid het nie. 

PLAASLIKE SKEIDING 

Nadat hy dan die aanwesig
heid van naturclle in die blanke 
gcbied as noodsaaklik aanvaar 
het - soos ook die Faganver
slag doen - is die regering van 
plan om 'n beleid van plaaslike 
skeiding toe te pas ten op.sigte 
van. woonbuurte en om in elk 
geval die getalle soveel as 
moontlik beperk te hou. Natu
relle sal hul lokasies dan soveel 
moontlik self bestuur. Dit geld 

SOW JET HET DIT 
OOK, VERNEEM 

WESTE 
Nadat die Intelligence Digest 

reeds twee maande gelede berig 
bet dat die Russe die waterstof
bom ontwikkel en reeds getoets 
het, is verlede week deur Sapa
Reuter berig dat Duitse weten
skaplikes wat sedert die einde 
van die oorlog in Rusland 
werk, daarin geslaag het om die 
vereiste waterstofoplossing van 
75-80 persent te berei wat nodig 
is vir die waterstofbom. 

Tot nogtoe is gemeen dat net 
Amerika in staat was om dit te 
berei, aldus die berig. Behalwe 
as basiese grondstof vir die 
waterstofbom, word die oplos
sing ook gebruik vir langaf
stand-bebeerde projektiele en 
vuurpyl-vliegtuie. 

E.ngeland Wou 
lerland Aanval 
Se Oud.-Premier 
Eamon de Valera, voormalige 

eerste minister van Ierland, bet 
verlede week in die lerse par
lement gese dat by tydens die 
oorlog meer gevrees b et vir 'n 
Britse aanval op I erland as 'n 
Duitse. Churchill se uitlatings 
bet geen die minste twyfel in 
verband met hierdie sank gelaat 
nie. Hy was bewus dat sowel 
in Engeland as op die vasteland 
voorbereidsels getref was vir die 
besetting van Ierland. 

Hy het voorts gese dat die 
Britse regering hom genader 
het met die versoek om dee! te 
neem aan die oorlog en belowe 
het dat Ierland se toetrede 'n 
gunstige uitwerking sal he op 
beeindiging van die verdeling 
van Ierland. ,My antwoord was 
dat ek hierdie belofte a! een
maal tevore ook gekry bet," al
dus De Valera. 

net vir stedelike gebiede. ,Daar 
is niks in die verkondigde be
leill van die N asionale Party 
wat teen die woon en werk van 
naturelle op plase vertolk kan 
word nie," aldus dr. Jansen, wat 
ter verduideliking daaraan toe
voeg dat die tradisionele ver
houding van baas en kneg ver
seker dat daar geen vermenging 
sal plaasvind nie. 

,.Die apartheidbeleid van die 
regering beoog die ontwikkeling 
van bla:nk en nie-blank naas 
mekaar en nie deurmekaar nie. 
In blanke gebiede moet die be
lange van blankes die oorheer
sende faktor wees en in natu
rellegebied die van naturelle." 

Met hierdie verklaring van be
leid het die ,sirkels" van die 
twee groot politieke partye -
waarna Die Vaderland in 'n be
rig elders in hierdie uitgawe ver
wys - nog nader aanmekaar ge
skuif, en dr. Jan Steyn (A.P. 
Potchefstroom) kon dan ook ty
dens die llebat weer 'n beroep 
doen op samewerking tussen die 
partye ten opsigte van naturelle
beleid, aangesien daar geen 
groot verskil meer bestaan nie. 

Hongerdood 
Bekruip 

Sewe Miljoen 
Een van die kwaaiste bongers

node b eers tans in Sjina en daar 
word gevrees dat etlike miljoene 
die bongerdood sal sterf. Vol
gens die Sjinese regering is 
daar reeds 7 miljoen , honger 
vlugtiges" wat versorg moet 
word. 

Hoewcl Sjina met sy uitge
breide gebied sedert die Chris
telike jaartelling nou!iks 'n 
enkele jaar sender 'n hongers
nood was, bet faktore soos ge
lyktydige droogtes in die hoog
land en verspoelings ann die 
riviergebiede by tye die sterfte
syfer geweldig hoog laat styg. 
Die laaste groot hongersnood 
was in die jare 1931 en 1932 toe 
meer as twee miljoen dood is. 
Die kwaaiste nood bet egter in 
1878 geheers toe byna nege mil
joen mense van honger omge
kom bet. 

Voorbeen is deur die Weste 
in sutke tye aansienlike hulp 
verleen. Vandag b et die optrede 
van die Kommunistiese bewind 
die Weste, en by name die Ver
enigde State, so vervreemd dat 
daar nie op redding uit bierdie 
oord geboop kan word nie. Of 
Rusland sy vasal te bulp sal 
kom, is 'n vraag wat die Sjinese 
tans ongetwyfeld pta. 

TE LAAT VIR 
KLASSIFIKASIE 

KOLLIES 

Twee goud-bruln kolllereuns (4 
ma<ande). Stamboek-ouers. Met stam
boek £5 stuk. Sonder, .£4 stuk. Te
vredenheld gewaarborg.-N. J. J{Otze, 
Rodenbeck, Bloemfontein. 
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Geslaagde Sametrek 
op Beaufort-Wes 

'n Verteenwoordigen· . van die organisasie in die uit-

d I d 
gestrekte binnelande te verhoog. 

e en ges aag e same- Daar is besluit tot verkleining 
trek van die generaal- van die generaalskappe en ter 
skappe in die Wes-Kar- aanvulling van die kommando-

• organisasie is die beginsel van 
roo l S verlede Saterdag gesinsbearbeiding aanvaar. 
in die Stadsaal op 
Beaufort-Wes gehou. 

Mnr. H. J. du Toit, voormalige 
generaat op Bcaufort-Wes en 
tans woonagtig in Die Strand, 
het opgetree as voorsitter en 
mnr. S. J. Kamffer, Stafhoof 
van die O.B. as sekretaris. Mnr. 
W. R. Laubscher, voorligtings
offisier in Kaapland, het die be
sprekinge gelei. 

Hy het gese llat omstandig
he(le in die land en belangrike 
verwikkelinge op die partypoli
tieke gebied van sodanige nard 
is d.at dit gunstige geleenthede 
bied en bepaalde verpligtinge 
ople nan die Ossewabrandwag 
om opnuut na vore te tree en 
daardie tipiese Ossewabrand
wag-leiding nan die volk te gee 
waaraan juis va.ndag so 'n groot 
behoefte gevoel word. 

Daarom roep die Ieiding van 
die Ossewabrandwag elke lid 
van die beweging op om met 
ywer aan die wekr te spring 
soclat 'n magtige berlewing 
kan plaasvind. 

VIER NUWE GENERAALS 

Voortgaande is middels be
spreek om die doeltreffendheid 

P ARTYPOLITIEK 
OPSY GESKUIF 

IN V.S.A. 
Thomas E. Dewey, die goewer

neur van New York, b et verlede 
week 'n besoek gebring aan 
pres. Truman met die doel om 
'n buitelandse beleid te vind 
wat die s ienswyse van albei par
tye verteenwoordig. 

Hy bet ook nan sy mede-Iede 
van die republikeinse party gese 
dat bulle 'n gunstige ontvangs 
moet gee ann enige opregte ann
bod ,in tye soos bierdie". 

Dewey, 'n voormalige kandi
daat van die republikeinse par
ty vir die presidentskap, het in 
'n toespraak by die Princeton
universiteit albei die groot par
tye aangespoor om 'n .,uiterste 
en verenigde poging" aan te 
wend om die vryheid van die 
wereld te red. 

Dewey bet gese dat die pro
pagandadiens verskerp moet 
word om die ,verslaafde volke 
van Rusland en sy satelliet-on
derdane" te bereik. 

Hy het nadruk gele op die 
noodsaaklikheid van 'n ver
enigde state van Europa, as die 
hoeksteen van 'n vrye wereld, 
en gese dat die Verenigdc State 
hierdie program tot 'n sukses
volle afloop moet deurvoer. 

Weens die vertrek van genl. 
Du Toit moes nuwe aanstellings 
gemaak word en wei soos volg: 
Mnr. Reenen de Villiers van 
Carnarvon en mevr. A. Viljoen 
van Richmond sal as hoofgene
raal en hoofkommandante on
derskeidelik die manne en vroue 
organisasies ko-ordineer. Mnre. 
Martin Scholtz (Loxton), Awie 
Swanepoel (Rietbron), Hansie 
le Roux Snr. (Beaufort-Wes) en 
Brak Viljoen (Richmond) is 
aangestei as generaals en sal 
voortaan die bevel voer oor hul 
onderskeie kommando's. 

VROUERAAD 

Mevr. Viljocn, bygestaan deur 
haar assistent-hoofkommandan
tcs mevv. M. M. de Villiers en 
J. C. de Vos sal die vroue· 
offisiere tot 'n Vroueraad kon
stltuecr wat gereeld byeenge
rocp sal word en wat die in
strumente sal wees waardeur 
die vroue bulle ten volle in die 
O.B. kan uitlecf. 

Mevr. A. M. Krynauw, die 
plaaslike kommandante, byge
staan deur vroue van haar kom
mando het tydens die vieruur
pouse heerlike ·koffie en toe
broodjies aan die aanwesiges be
dien. Die besprekinge en be
sluitc van die samctrekking was 
besielend en elkeen het met 
nuwe moed huis-toe gekeer. 

TROOS VIR V .S.A. 
TEN AANSIEN VAN 

DUIKBOOT
GEVAAR 

Die Amerikaanse vlootower
heid het aangekondig dat klein 
duikbootjies op grootskaal ver
vaardig sal word om ander 
duikbote te bekamp. Hulle is 
bedoel om duikbote naby vyan
delike hawens voor te le en te 
torpcdeer. Hulle word toegerus 
met apparaat wat deur middel 
van klank en clektrone die teen
woordigheid van skepe kan op
spoor. 

Die aankondiging volg op die 
nuus dat Rusland oor etlike 
honderde moderne duikbote be
skik waarvan sommige selfs in 
staat is om met atoomwapens 
teen vyandelike stede op te ruk. 

; .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla Drukkery, Stellenboscb, vir 
die elenaars en ultgewers: VOORSLAG 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703. Posbws 1411, Kerkplein, Kaap
stad. 

0~ B. Bet Nooit Op 
Laingsburg Ontbind 

Mnr. H. Bedeker van <lie plaas Aanstoot, is aangestel 
as kommandant van die Laiv.gsburg-kommando in die plek 
van mnr. J. B. Pauw wat onlangs bedank het. 

Daar het in Die Burger 'n 
berig verskyn as sou die kom
m ando op Laingsburg bymekaar 
gekom bet en bestuit het om te 
ontbind. Offisiere en brand
wagte van die Laingsburg-kom
mando weet van sodanige by
eenkoms niks en dat bulle tot 
ontbinding sou besluit bet, is 
vir bulle nuus wat bulle self met 
verbasing in die partykoerant 
getees het. 

Die vetdkornette en veldkor
nettes wat op die kommando
raad dien, staan almal nog 

steeds trou by die O.B. en selfs 
(lie brandwagte is nog alma! op 
bul pos. O.B.-lede voct baie on
gelukkig dat hul O.B.-trou in 
die partykoerant in verdenking 
gebring is en bulle wil bulle 
mede-lede elders in die land ver
seker dat hul gewese komman· 
dant op eie boutjie gehandel bet 
en dat die offisiere en brand
wagte van die kommando, onder 
Ieiding van komdt. Bedeker on
gestoord voortgaan om die 
vaandel van die O.B. te dra op 
Laingsburg. 




