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BRI·TSE REGERING IS 
4 JAAR GEL~DE AL 

VAN ATOOMSPIOEN 
VERWITTIG 

Daar is verlede week in Kanada aan die lig gebring dat 
die Britse regering reeds vier jaar gelede daarvan verwittig 
is dat dr. Klaus Fuchs, wat onlangs veroordeel is weens 
spioenasie vir Rusland, onder verdenking staan dltt hy in 
die Russiese diens is. Desondanks het die Britse regering 
hom al die jare laat voortgaan om navorsing oor atoomkrag 
te doen en die geheime in verband daarmee te deel. 

Die Kanadese minister van 
buitelandse sake, Lester Pear
son, bet voor 'n kommissie van 
die laerhuis verklaar dat Klaus 
Fuchs se naam een van vyf ver
dagte persone was wat as gevolg 
van die spioenasie-ondersoek in 
1946 aan Brittanje gestuur is. 
Fuchs se naam bet sanm met 
436 ander in 'n adresboek ver-

BRITTE WIL NIE 
INLIGTING VAN 

SPIOEN AAN 
V.S.A. GEE 

skyn wat op 15 Februarie 1946 
beslag op gele is by geleentheid 
van die inhegtenisneming van 
dertien Kanadese spioene. 

Vyf van die name was van 
persone wat in Engeland ge
woon bet, en dit is aan die 
iBritse regering gestuu~ wie 
se verantwoordelikheid dit 
was om verder op te tree. 
Aldus die Kanadese minister. 
Hierdie onthulling werp 'n 

eiena.ardige lig op die houding 
van die Britse regering, wat by 
die inhegtenisneming van Fuchs 
niks an<lers as verbystering ge
veins bet. Te oordeel na die be
rigte in die pers het daar nooit 
die minste verdenking teen 
Fuchs by enigiemand in Brit
tanje bcstaan nie. lnderdaad 
was dit aan Amerikaanse speur
ders oorgelaat om die ,lekka
sie" van atoominligting te kom 
opspoor. 
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VERLEDE BlED VERKLARING VIR 
BRITSE HOUDING JEENS SPANJE 

,In Descmber 1937 het Attlee 
(Britse eerste minister) 'n af
vaardiging van linkSgesindes na 
Madrid gelei; hulle was die 
gaste van die Kommunistiese 
regering. U onthou nog die be
faamde ,vuis-saluut-I)Ortret"? 
('n Foto waarop Attlee met sy 
groep die Kommunistiese saluut 
gee). 
,Onthou u nog wie almal op 
daardie foto verskyn het en 
saam met die destydse Ieier van 
Sy Majesteit se Opposisie rooi 
Spanje gesalueer en 'n Kommu
nistiese oorwinning . oor Europ~J. 
verwelkom bet? Saam met 
Attlee op daardie ~ladrid-balkon 
was Noel Baker. Hy is vandag 
minister van brandstof en krag-

voorsiening! En <Ian was daar 
Palmiro Togliatti - by is van
dag die Ieier van die Kommu
nistiese Party in Italie! Hoe bet 
die kerels nie gevorder nie! 

,By sy terugkeer in 1937 bet 
Attlee 'll landswye veldtog, ge
organiseer deur die Arbeiders
party, ten behoewe van rooi 
Spanje gelei. 

,Een van die Kommunistiese 
leer-kompanies is genoem die 
,~lajoor Attlee-kompanie". En 
Attlee is vandag eerste minis
ter van Brittanje. Die ,nasio
nale' pers en die ,patriotiese' 
Tories swyg vandag oor bier
die feite, maar dit verklaar 'n 
hele boel van die dinge wat 

vandag plaasvind - daar is 
oral familie-geheime !" 
Bostaande verskyn in 'n nuns-

brief van die Britse joernalis 
G. 1•'. Green na aanleiding van 
die feit dat Attlee drie Jode, van 
wie minstens twee met bedenk
like politieke verledes, in sleu
tel-kabinetsposte bet. Hulle is 
Shinwell (minister van ''erdedi
ging), Straehey (minister van 
oorlog) en Strauss (minister van 
vervoer). 

Hierby kan nog genoem word 
die konsekwente weiering van 
die Attlee-bewind om enigiets 
met die huidige nasionale Spaan
se bewind te doen te he. Dit 
lyk of ou liefde op politieke ge
bied ook nie roes nie. 
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Geen Verbod Op 
'Kommuniste 

Die Britse regering bet ver
lede week aangekondig dat hy 
nie voornemens is om wetge
wing teen die Kommuniste in 
te dien nie. Daar is geen spra
ke van 'n verbod op die Kom
munistiese Party, soos in 
Australia nie. 

'n Paar weke gelede het die 
eerste minister, Clement Attlee, 
ten antwoord op 'n vraag ook 
gese dat sy regering nie van 
voorneme is om die Kommuniste 
uit die onderwysberoep te ver
wyder nie. 

Die Kanadese eerste minister, 
Louis St. Laurent, het ook op 
'n vraag in" die parlement geant
woord dat sy regering nie oor
weeg om die Kommunistiese 
Party te verbied nie, hoewel 
hulle met belangstelling die 
wetgewing van Australia en 
Suid-Afrika dophou. 

(vervolg van · kolom 4) 
die tyd is om, waar tlie nasionale 
regering blykbaar besig is om 
ten opsigte van belangrike 
ideate te verbrits en te versap, 
as 'n nuwe nasionale loot op te 
skiet om die stryd verder voort 
te sit. 

Gevaar Dat Volk 
Weer Aan Empire 
Onderwerp Word 

Dr. Malan het vand~g die mag om die nodige staats
hervormings teweeg te bring. lndien hy nie van sy geleent
heid gebruik maak nie, dog toelaat dat die gety van on
tevredenheid maar weer die Smuts-party aan bewind bring 
binne die Britse parlementere stelsel, dan rus die verant
woordelikheid op hom dat ons volk weer aan 'n Britse vyfde 
kolonne uitgelewer word, het mnr. W. R. Laubscher, voor
Jigtingsoffisier, verlede week op 'n offisiersvergadering te 
Bellville verklaar. 

Genl. Laubscher het ten aan
vang 'n historiese oorsig gegee 
van die ontstaan van die Osse
wabrandwag en die gebeurte
nisse wat daarop gevolg het. 
Veral bet by die feit beklemtoon 
dat die Ossewabrandwag in 1938 
cl.w.s. v66r die oorlog gebore is 
en wel uit die eenheidsdrang en 
die republikeinse Olllewing van 
die Afrikanervolk. Gedurende 
die oorlog moes die Ossewa
brandwag 'n aksiestryd voer 
omdat die O.B. die enigste was 

wat aktiwisties is. Daar moes 
geveg word vir die bestaan van 
die O.B. - die koers van die 
O.B. was nie soveel ter sprake 
nie. 

Daar is verlede week berig 
dat Brittanje met uiterste kop
pigheid geweier bet om enige 
inligting wat verkry is in ver
band }llet die verhoor en onder
sock van dr. Klaus Fuchs, die 
Britse atoom-spioen, wat on
langs tot 14 jaar tronkstraf ver
oordeel is, aan Amerika beskik
baar te stel. 

Amerikaanse amptenare ver
klaar dat heelwat belangrike in
ligting omtrent Russiese 
spioenasie verkry is uit die on
dervraging van Fuchs, maar dat 
die Britse regering nie hierdie 
inligting aan Amerika wil ver
strek nie. Die Amerikaanse re
gering het uiteindelik daarop 
aangedring dat lede van sy ge
heime diens geleentheid moet 
kry om Fuchs self te ondervra. 
Dit wou die Britse regering ook 
nie toelaat nie, maar nadat 
Amerika ,baie swaar druk" in 
die afgelope week toegepas het, 
het die Britse regering ingewil
lig om die ondervraging te laat 
plaasvind. 

OPSAALBEVEL KAN ENIGE 
TYD VERVVAG VVORD 

Na die oorlog het hierdie 
flankstryd weggeval, maar die 
broederstryd wat intussen ont
keten is, het voortgeduur. Die 
O.B. het egter mettertyd 'n 
vriend gekry op parlementere 
terrein in die A.P. Nou is ons 
in <lie gelukkige posisie dat die 
hele kwessie van broederstryd, 
diskriminasie teen O.B.-lede ens. 
in die hande van dr. Malan en 
mnr. Havenga gelaat kan word. 
Ook hierdie flank is nou gedek 
en die Ossewabrandwag bet nou 
die geleentheid om positief vo
rentoe te gaan. 

Die Ossewabrandwag het ge
durende die afgelope jare 'n tyd
perk van insinking deurgemaak. 
Die groot rede was die feit dat 
die mense nou liiewer die twee 
nasionale partye 'n geleentheid 
wou gee om te wys wat hulle 
kan doen. Groot verwagtinge is 
gekoester. 

NIEMAND SAL 
S.A. HINDER OP 
INDIE SE PAD 

Niemand sal .in die weg staan 
as Suid-Afrika die pad van 
lndie wil volg om 'n republiek 
binne die Empire te word nie, 
is die mening wat in Brittanje 
gehuldig word. 

Die Britse blad, Spectator, 
skryf na aanleiding van dr. 
Malan se jongste uitlatings oor 
die veranderings in die Britse 
Statebond as volg: 

,Dit word besef dat die oor
eenkoms wat met Indie be
reik is, die weg gebaan het 
vir enige lid van die Statebond 
om 'n republikeinse vorm van 
regering aan te neem. In
dien Suid-Afrika begerig is 
om daardie pad t-e volg, sal 
en kan niemand hom verhin
der nie.'' 

,Enige dag kan die opsaalhevel te wagte wees", lui odit in 'n oproep 
wat tot alle offisiere en lede van die Ossewahrandwag uit.gaan van die 
waarnemende konunandant-generaal van die Ossewahrandwag, prof. D. J, 
van Rooy. Hy onderstreep die dringende taak van die Beweging en vra 
dat veral met ·die oog op dr. Van Renshurg se gesondheidstoestand, 
daar kragdadig georganiseer moet word. 

Oproep Van 
Waarnemende 

Leier 
Die verklaring lui: 
My is, in my hoedanigheid as 

voorsitter van die Grootraad, die 
eer en verantwoordelikheid te 
beurt geval om, tydens die af
wesigheid met verlof van ons 
hooggeagte Ieier, dr. Hans van 
Rensburg, as waarnemende kom
mandant-generaal op te tree. As 
lid van die O.B. het ek sy ver
_soek as 'n bevel opgevat en my 
bereid verklaar om na die beste 
van my kragte sy plek te pro
beer vul. 'n Moeil.ike taak voor
waar, en ek besef ten voile hoe
ver ek daarvoor te kort skiet. 
Nogtans is dit vir my 'n gerus
stelling om te weet dat ek tyde
lik aan die hoof te staan gekom 
het van 'n groot aantal pligs
getroue en bekwame offisiere en 
amptenare, van 'n beweging 
waarvan elke lid met hoe en be
proefde ideale vir volk en land 
besiel is. Waar ek terselfder
tyd die voorreg het om Ieier van 
ons Boerejeug te wees, is· dit vir 
my 'n des te groter eer om vir 
'n tydjie in dubbele hoedanig
heid ons geliefde Volksbeweging 

te kan dien. 
Vir 'n geruime tyd al was dit 

vir die U.R. duidelik dat die 
voortdurende, byna bomenslike 
inspanning van die afgelope jare 
lluidelike spore op die sterk ge
stel van ons K.G. afgedruk het. 
Telkens weer bet die U.R. by 
hom aangedring dat by hom vir 
enige maande, desnoods vir 'n 
jaar, aan sy O.B.-pligte moet 
onttrek. Dit bet egter 'n perti
nente mediese waarskuwing ge
kos alvorens hy gehoor wou gee. 

Ons gun die K.G. die rustydjie. 
Mag dit hom na liggaam en gees 
versterk en hom sy voile kragte 
terugbesorg - dit is ons bede. 
Maar ons kan daartoe baie by
dra - en as ek se ,ons" bedoel 
ek elke offisier en brandwag -
<leur nl. sonder enige uitstel ons 
organisasie, plaaslik en alge
meen, op te knap en in 'n puik 
toestand te he teen die tyd dat 
K.G. die Ieiding weer aanvaar. 
ONS het nou lank genoeg gerus, 
daar wag weer 'n taak, 'n 
VOLKSTAAK, die O.B. waardig. 
Elke dag bring dit duideliker 
aan die Jig. Ons blad blaas die 
waarskuwencle basuin helder en 
aanhoudend; lees en laat lees! 
Enige dag kan die opsaalbevel 
te wagte wees. Elke brandwag 
<Ius op sy pos. 

(vervolg van volgende kolom) 

behoort. Die feit bly staan dat 
'n mens nie die nie-blanke eko
nomies in die blanke samele
wing kan integreer en dan nie 
vir hom politieke regte gee nie. 
Die vaste ou partyman en ook 
ander begin nou wonder waar
om bulle dan so 'n vreeslike ver
kiesingskoors gekry het. 

Kort na die verkiesing het 
baie mense gemeen dat die na
sionaliste altyd aan bewind sal 
bly. Nou begin baie a! wonder 
of Smuts nie tog weer aan be
wind gaan kom nie. 

Waar vroeer gese is dat indien 
die O.B. nie vir Malan stem nie, 
stem bulle vir Smuts, daar se 
ons nou: 

,Dr. Malan, jy bet nou die 
mag om die nodige staats- en 
grondwethervormings aan te 
bring. As jy nie die bestaan
de stelsel verander nie, sal jy 
verantwoordelik gehou word, 
indien genl. Smuts weer aan 
bewind kom." 
Die Britse konneksie is die 

parlementere stelsel wat elke 
keer veroorsaak <lat 'n Br~tse 
5de kolonne maar weer aan be
wind kom. 

Die taak van die O.B. in hier-
(vervolg in kolom 3) 

Daar is egter reeds twee groe
pe mense wat vrae begin vra! 
Ten eerste die vlottende stem 
wat laas teen Smuts gestem het 
omdat huise, skaapvleis en baie 
ander dinge skaars is. Die po
sisie i.v.m. lewenskoste word eg
ter al hoe slegter en die vlot
tende stem begin wonder of hy 
nie <)uiwel verruil het vir Beel
sebul nie. 

Maar dan is daar ook die 
vaste ou partyman wat in 'n 
Malanbewind die uitvoering van 
sy ideale tegemoet gesien het, 
wat nou begin vrae vra: Die 
republiek kom nie nader nie -
inteendeel die republikeinse ge
dagte raak verwaterd. Die Na
sionale Party het aile Hansards 
opgekoop waarin die toespraak 
wat dr. Malan gehou het nadat 
hy van Engeland teruggekeer 
het, gepubliseer is. Sedert 1948 is 
nog geen tree gevorder in die 
rigting van volkseenheid nie. 
Vroeer was daar net een verskil
punt nl. die O.B. Nou is daar 
twee: die O.B. en die kleurling
stem. Ons het verder van me
kaar gegaan in plaas van nader 
gekom. 

Verder is daar die apartheids
kwessie. ,Apartheid" was on
tangs nog genoeg om hewige 
verkiesingskoors te veroorsaak. 
Totale apartheid word egter nou 
deur dr. Malan verwerp, sodat 
die Sappe nou se dat hy by hulle 

(vervolg in vorige kolom) 
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DIE O.B., WOENSDAG, 10 MEl 1950 Goewerneur-Genl. en President 

TYD OM VYAND VAN Twee Ampte Van Mekaar 
V~l~~.~ .. !n~ .~~j~~~~ .. ~~w! So Ver Verwyderd As 
senaat word deur die Cape Times betreur as 'n daad van M ., 't K ' 
snoewery omd~t dit dan a~terdog by ons ,vrie~de" salver- 1 ner an ruger 
wek, en ten emde moonthke blaam van ,Emp1re-drywery" 
vry te spring, verklaar die blad uitdruklik dat hy onder 
,vriende" nie net die Britse Statebond bedoel nie, maar ook 
Amerika en die vasteland van Europa. 

Die Eerste Minister se verwysing na Spanje was geen 
aankondiging dat diplomatieke betrekkinge herstel sal word 
nie. Hy het in ·verband met die erkenning van die Sjinese 
Kommunistiese bewind gese dat die Unie nie haastig is om 
die Sjinese regering te erken nie , want as hy dit doen, bet 
hy geen reg om erkenning van die Spaanse regering te weier 
nie". Dr. Malan bet voorts gese dat die regering die moont
likheid oorweeg om die Unie-gesantskap in Portugal by die 
Spaanse regering te akkrediteer, veral omdat Spanje reeds 
'n konsulaat in die Unie het. 

Ons het hier dus maar met 'n moontlikheid in die toe
koms te doen, maar bierdie moontlikheid is ,·ir die Engelse 
l'ers reeds 'n steen van aanstoot. Amerika sal dan agter

' n Kcnmerk van die kon~titusie van die Brit~e Hyk is die verhascndc 
gemak en die hcnydemmaaridge soepelheid waarmN' dit h om hy wisselen
de omstandighede h.an aanpas. Soos 'n verkleurmannetjie wat geredelik 
die kleur van Ry onmiddellike omgewing aanneem, kan ook die Britse Hyk 
onder die <h ·ang van om!'ltandighede 'n oppen·lakkige gedaantewh;~eling 
ondergaan. 1\tuar . . . die verkleurm unetjie hly tog maar ' n trapsuutjies 
en die Britsc Hyk nog die Empire. 

In Suid-Afrika is Sy Eksel
lensie die Goewerneur-gencraal 
as verteenwoordiger van Sy 
Majesteit die Koning, die, ver-

dogtig word - net soos ons ,vriend" Brittanje - as die (Vervolg van vorige kolom) 
Unie praat van erkenning van die Spaanse bewind. lUaar ' 

persoonliki~ van die band wat 
Suid-Afrika binne die Britse 
Ryk hou. Nou is dit lcrrsaam 
om die ry van goewerneurs
generaal tot op datum 'n bietjie 
in oenskou te neem. Onder die 
eerstes was daar eic bloed
familie van die koninklike ge
sin; daarna Brit!!e lords, per
sene uit die hoi> adcl; later 'n 
gewese Suid-Afrikaansc minis
ter van die Kroon, 'n oud-lid 
van ::\tilner se kindergarten, 
spesiaal ,Sir" gemaak om die 
hoe amp tc kan beklee. Hy 
word opgevolg deur 'n Afri-

woordiger van iemand anders, 
allermins van die Engelse 
koning nie - of indien wei, sal 
hy 'n mislukking as president 
wees. Tweeclens verander 'n 
blote naamsvemndering "m die 
funksie van die staatshoof nie 
daardie funksie nie en 'n blote 
naamsverandering van die &taat 
nie die wese daarvan nir. Wat 
guan dit anders wres as 'n pre
!>ident wat die koning Vl".rteen
woordig en 'n republil"k wut on
,·eranderd dl.'l.'l uitmuak Yan die 
Britse Ryk? \\'aarom dan die 
misleidende terminologic? 

Amerika se gevoelens is hoegenaamd nie in aanmerking 
geneem toe Brittanje op eie houtjie besluit het om die 
Sjinese regering te erken nie. Ook nie die gevoelens van sy 
eie dominiums is in aanmerking geneem nie, want hoewel 
Australie en die Unie erkenning ,voorloiJig" weerhou bet, 
het Brittanje hom gehaas om ter beveiliging van sy bandels
belange die vriendskapshand na die rooi Sjiuese uit te steek. 

lUOFJT VERDER GAAN 

Ons wil hoop dat dr. Malan verder sal gaan as wat sy 
uitlating in die senaat aandui. Die kwessie van nie-erkenning 
van die Sjinese regering moet 'n afgedane saak wees. Daar 
behoort geen sprake te wees van ,afwagting" wat, volgens 
die Minister se verklaring, hoofsaaklik maar berus op die 
nie-erkenning van Spanje nie. Ons kan nie die Sjinese uit
sluit net omdat Spanje uitgesluit word nie, wat inhou dat 
die Sjinese binnegehaal sal word sodra Spauje ook binne
gebaal word. Die twee dinge het geen verband met mekaar 
nie. Spanje moet in omdat hy deel is van die anti-kommu
nistiese Weste en Sjina moet nit omdat by deel is van die 
Kommunistiese Oostc met wie ons in 'n oorlog verkeer -
al is die oorlog nog maar ,koud". 1\laar soos 'n Amerikaanse 
persman onlangs gese bet, of die oorlog koud of warm is, 
die gevolge sal een en dieselfde wees as ons dit verloor. 

Veel eerder behoort ons regering 'n selfstandige beleid 
te volg en - as ons dan so vry en onafhanklik is as wat die 
Eerste Minister ons so herhaaldelik versekeT - nog verder 
te gaan deur die Russiese konsulaat in die Unie te vcrsoek 
om in te pak. Die Unie is besig om die eerste t>aaiemente 
\'ir die verlies van die koue oorlog reeds te betaal in die vorm 
van onrusst()king wat verlede week aan die Rand \'ir die 
soveelste maal op toenemen<le bloedvergieting uitgeloop het. 
Dit is daarom tyd dat ons onderskei tussen ons bondgenote 
en ons vyande in hierdie stryd om die Jewe wat nog ver
bloemend 'n ,koue oorlog" genoem word. 

Grensuitwissing 
Elders in hierdie uitgawe verskyn 'n oorsig van die 

belangrikste beleidsverskille wat daar in die verlede tussen 
die twcc hoofpartye in die land bcstaan hct en ten opsigte 
waarvan daar vandag steeds groter eenstemmigheid beers. 
Die oorsig word gegee na aanleiding van die verklaring van 
'n partyleier, mnr. N. C. H avenga, wat in die posisie is om 
sondcr vooroordeel 'n gesaghebbende mening oor die saak 
uit te spreek. 

Die ontleding gee aanleiding tot 'n paar gedagtes. In 
die eerste plaas beteken dit nou nie dat - op die een uit
sondering na wat mnr. Havenga noem - dit non geen saak 
maak watter van die twee partyc aan bcwind kom nie. Waar 
vcel van die beginselverskille nou verdwyn bet, is daar tog 
nog verskil in die geesteshouding wat daar ten opsigte van 
'n aantal aangeleentbedc ingeneem word. So sal die Verenig
de P arty uit die aard van sy grondslag steeds neig om die 
Afrikaner se taal- en kulturelc belange af te skeep of selfs 
in gevaar te stel. Hierdie hooding word verskerp en besten
dig <leur die afgeslotenheid van die partye in bul mede
clingende stryd om die kussings. Elkeen is nit die aard van 
die saak daarop uit om soveel steun as moontlik te wen nit 
die groep waarin hy gefundeer is. So sal die Verenigdc 
Party versterking wil sock in Engelse immigrasie, of sal hy 
rnaatrei:Hs teen verwydering van Klcurlingkiesers juis bevcg 
omdat dit hom verkiesingskadc kan berokken. Daarcntcen 
kan die agterdog dat die H.N.P. sulke maatreiHs terwille 
van party-oorwegings wil deurvoer, ook nie oor die hoof 
gesien word nic. 

Dit is hierdie ast>ek wat mnr. Havenga beklernt()on wan
neer hy praat \an die OJWatting dat die kleurvraagstuk aan 
die een of ander party \OOrdeel moet besorg. 

KUNSMATIGI'~ Vt~RDf~EI~DIIEID 

Solank daar diC' noodsaaklikheid bestaan vir partye om, 
(Vervolg in volgende kolom) 

ter uitvoC'ring van die parle
mcntere grondwet, mckaar te 
beveg, solank sal die partJe 
ten spyte van beginsel-oor
eenkoms voortgaan om die 
volk te verdeel al is dit dan 
Oil grond van kunsmatige of 
gewaande verskille, tensy dit 
uiteindelik uitloop op 'n 
koalisie of nuwe samesmelting 
soos. ons a t meermaal in ons 
politieke geskiedenis onder
, ·ind het. 

Ons bet dus die posisie dat 
die partye Of mekaar beveg 
tcrwyl daar geen of weinig 
beginselvcrskille tussen bulle 
bcstaan, en sodoende mekaar 
tot onmag dwing, of dat bulle 
uiteindelik sal verenig op 'n 
grondslag wat vir 'n deel wye 
steun sal geniet, maar 'ir 'n 
dcel ook ' n verwatering van 
beginsel en ideaal sal teweeg
bring. In laasgenoemde gcval 
sal daar 'n nuwe opposisic 
verrys ten einde die werking 
van die Britse parlcmenterc 
stelscl te laat vlot. 

O.B. SE TAAK 

1\laar watter verloop die 
parlementere politiek ook a l 
mag neem, dit is <luidelik dat 
die Ossewabrandwag deur 
hierdie ontwikkeling geroepe 
word om op te tree. 'n Dcel 
van die genoemde beginsel
sake waaroor daar vandag 
eensgesindheid bestaan, is 'n 
egte resultaat van die wer
kinge van die geskicdcnis en 
is dus iets wat vcrwelkom en 
bestendig moct word. Be
stendiging kan dit a ileen vind 
indien daardie sake nie ver
der aan die uitbuiting deur die 
partypolitiek blootgestel word 
nie - en daarom moet die 
Ossewabrandwag sy ideaal 
van 'n volkstaat in teenstel
ling met 'n t>arty-staat har
der as ooit verkondig. Die 
verloop van die geskiedenis 
self maak die tyd daarvoor 
ryp en die partye skop van
dag met hoi hak!.kene teen 
die }Jrikkels. 

VERWATl<~RING 

1\laar daar is ook 'u verwa
tering in hierdie proses aan 
die gang, en ons kan veral 
tn·ee kardinale ponte noem -
die retmblikeinse strewe en 
ideaal van algehele segrega
sie. Saam met sy beywering 
vir 'n partylose volkstaatstel
'iel, is dit die taak van die 
Ossewabrandwag om vandag 
as kampvegter \ir die suiwere 
ideale op te tree. Dit is 'n 
taak waartoe by geroep word 
net soos ander organisasies 
in die verlede daartoe geroep 
was toe daar verduisterin~ 
van sekere ideate en b('ginsels 
OJ) t>artypolitieke gebied 
l'laas~e\ind het weens uitwis
sing van skerpe teenstellings 
in beleid. 

D.EUH WN. K.G. 
PROF. D. J. VAN UOOY 

kaan~sprekendc. sonder 'n Sir
skap. So is die persoon van 
d i t• h oogwaardigheidsbekleder 
<,teNis bt•tt'r nangepas by die 
ontwikkt'ling.,tadium van bier 
die afgt-lee dt-t-1 van die Ryk 
\H\t tog maar nie sy Yerlede kan 
Vt'rgl"t't nit'. Desnicteenstaande 
vt>rtt'Ntwoordig die goewerneur
gt•nt'raal nog steeds die koning 
t•n kan b,v, in naam en op ge
sag van Sy Mujesteit nog al
tyd op ' n kritiek e moment be
"Jis"t'lnd ingryp, soos Sir Patricl< 
Duncan destyds toe Eerste 
.'\linistt·r Genl. Hertzog hom ver
.,o~>k hl.'t om die Parlcment te 
ontbiml ten cinde die volk in 
tlit• gelet'ntheid te stel om hom 
oor dl.'elname aan die oorlog rl.'g
"trt'eks u it t e psreek. 

'X GEVAAR? 

Die aanstelling van die goe
werneur-generaal geskied na
tuurlik op voordrag van die 
Unie-kabinet. Vandaar waar
skynlik die geleidelike ,verafri
kaansing" van die aangestelde. 
Dis selfs nie uitgesluit nie dat 
'n volgende goewrrneur-gene
raal 'n Nasionaalgcsinde gaan 
wees! Sku.il hierin nie 'n gevanr 
nie? Sou dit ons rt>geringstelst'l 
nie betcr gekaraktt>"risrer ht't as 
ons goewerneur-generaul nog 
steeds vuurrooi en ker!,vers, so 
adellik moontlik uit Engelnnd 
ingevoer wa" nie? Dan wa'l by 
'n s uiwerdl.'r .,imbool van ons 
Ryksbl.'paahle ,.koninkr~k ,·an 
Suid-Afrilm." Net so min as 
een voi:Jtjie die somcr maak, 
kan 'n goewerneur-generaal wat 
'n Boer is, ons staatstelsel iets 
anders maak as wat dit is. H y 
wat Boer is, vt'rtN•nwoorclig ons 
Engetse k011ing en staan aan die 
hoof van 'n ingevoerde Engelse 
stelsel. 

STROOK N IE 

En nou word in alle erns 
voorgestel dat die volk vir die 
koning sy verteenwoordiger 
moct kies, dat ons hom dan 
president en die koning se Suid
Afriknanse koninkryk 'n Repu
bliek meet noem. Daarmee sou 
ons dan ons lang begeerde volks
id<'nal bercik het. 

Ro 'n opvatting strook nie 
nwt diP fl'ite nie. Eerstens sal 
'n president, deur die volk ge
kics, nooit deug as verteen-

VEEL :\lEER 

Nee, onder 'n republiek ver
staan die Afrikaner heeltemal 
iets anders. Gcen sweem van 
suserein iteit Oees Ryksverband) 
sou Paul Kruger se cis gewees 
het. En 'n president is vir 
ons volk iemand wat oneindig 
hoer staan as 'n goewerneur
gencraal omdut b y die boogste 
gesag.,pt'rsoon van 'n vrye, onaf
hanklike .. taat is. Sever as wat 
'n Paul Krugl"r van ' n 'lilner 
gestaan h et, "over "taan vir ons 
die umptf' van prt'sident en goe~ 
werncur-grnrrual ,·an m ckaar. 
Mug on., d it ultyd in bierdie lig 
besk ou. 

Hervorm ons staatstelsel, 
bring dit nader aan die Boere
tradisic; hak die band met die 
Empire deur. Dan sal daar 
gcen gocwerncur-generaal wees 
om te herdoop nie, dan sal die 
dankbare volk met geesdrif S:l\ 
president aanwys. 

GEEN ISOLASIE 

Sou ons daarom in isolasie 
gaan? :.\liskien sal dit dan 
moeiliker gaan om Engeland 
uit ~>Y moeilikhede t e gaun red. 
As dit ,isolasie" is, goed. Suid
Afrika s~ taak is Afrika. Om 
dit in aile erns en m et voile 
roepingsbewustbeid te kan aan
pak, moet Suid-Afrika sy hamlt' 
vry be. In so,·erre ons vraag
etukke 'n intemasionale omvang 
bet, verhinder niks ons dan om 
ons by die \Vesterse ,·olke te 
skaar nie - ons sal dan ook 
vryer wees om ons vrirnde to 
kics. 

(vervolg van bladsy 3 kolom 3) 

Party nie die politieke verteen
woordiging geheel en al wil af
skaf nie, maar dit net tot een 
deel van die parlement, die 
senaat, wil beperk. 

Dieselfde geld vir die Klcur
ling-kwessie. Albci groot partye 
staan nog vir poiitieke vcrteen
woordiging van die Kleurlinge, 
en we! deur blankes, maar die 
vorm van verteenwoordiging, dit 
wil se of dit apart en beperk 
moet wces, is 'n twispunt. I n 
boever partytlOlitiek e belange
oonvegings bier aan die wortcl 
van die vt'r.kil \'!ln stanclpunt 
lil-, i" n ir 'n uitgemaakte saak 
nie. ~lnr. Ha.wnga het blyk
baar t.Y vermoeden'l hie romtre nt 
wannt't'r b y \\aar .. ku dat daar 
afgesien !,al mot't word Ynn die 
op,atting dat dit 'n kwessie is 
wnt <lie een of under parcy· sal 
be, ·oor<lecl. 
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SKE.IDSLYNE. TUSSE.N 
VE.RVAAG PARTYE. AAN 

By geleentheid van die oo:r:h andiging van ' n gesk enk op· sy 68ste ver
jaardag he t min. N. C. Havenga gese dat daar vandag nog net een vraag
stuk is wat die land verdeel en d it is die kleurvraagstuk. 

,As ons in h ierdie land wil voorthestaan , sal ons ontslae m oet raak 
van die opvatting dat die kwessie aan die een of ander party VOOI'deel m oet 
hesorg. Ons sal gesamentlik ' n oplo.ssing daarvoor m oet vind," het die 
Minister gese. 

Wat mnr. Havenga heklemtoon het, is ' n saak wat denkendes in ons 
land geruime tyd al waargeneem h et- die skeidslyne tussen die politiek e 
partye in ons land is hesig om te vervaag en dit word al moeiliker vir 
hulle om mekaar op 'n grondslag_ van teenstelling te heveg. Laat ons 'n 
paar hoofpunte noem. 

Een van die grootste twis
punte in die verlede was buite
landse beleid. T eenoor die re
publikeinse vryheidstrewe 
waarmee die Nasionale (later 
die Herenigde) Party hom ver
eenselwig het - het gestaan 
die imperialistiese beleid van die 
Suid-Afrikaanse (later die Ver
enigde) Party. Saam hiermee 
het gehang die kwessie van 
deelname aan hf.,litelandse oor
loe - 'n saak wat groter bitter
heid in ons politieke !ewe ver
oorsaak het as enige ander 
enkele faktor. Albei h ierdie 
s keidslyne bet reeds so vervaag 
dat die partye mekaar moeilik 
daaroor kan beveg. Die Her
enigde P arty se Ieier bet ver
lede jaar ' n ,republikeinse" be
leid aanvaar in Londen waar
m ee die bele Britse wereld ak
k oor(l gaan en wat bulle reeds 
uan lnd ie gegun het. Hy het 
trouens baie uitdruklik gese dat 
die Unie ,onder enige omstan
dighede" in die Statebond wil 
bly en slegs uiting aan die re
publikeinse strewe wil gee in 
sover dit 'n verandering van 
aanwysing van die goewerneur
generaal betref en die benaming 
van die amp. Die Britse kon
nek sie sal gebandhaaf word -
p resies waarvoor die Verenigde 
P arty altyd geveg het. 

GEE TOE 

Hierteenoor het Jaasgenoemde 
party weer nader aan die nasio
nale stroom gekom toe hy on
tangs sonder protes meegehelp 
het aan die afskaffing van die 
reg van appel na die Britse 

· ,Geheime Raad" 'n saak wat 
weens sy teenstand nog nooit 
voorheen aangedurf kon word 
n ie. 

Va n Nasionale Party-kant is 
die voorneme herhaaldelik u it
gespreek dat die Unie in 'n vol
gende ootlog saam met Brit
t anje teen Ruslan<l sal veg, en 
die Minister van Verdediging 
volg da n ook 'n beleid van mili
tere inskakeling by tlie Britse 
verdedigingstelsel. Dus ook 
geen ver skilpunt meer oor b ier 
die saak nie. 

v.v.o. 

da,g is dit verklaarde beleid 
van · Nasionale Party-kant om 
'n nouer · samewerking tussen 
die Afrika-gebiede te bevorder, 
en selfs die uiterste re.publikein
se kant word aan die moontlik
heid van 'n ·verenigde state in 
Afrika gunstige oorpeinsing ge
skenk. Dus hier ook geen be
ginselverskil wat stryd hoef te 
veroorsaak nie. 

Ons houding teenoor Suidwes 
bied ook geen strydpunt nie. 
Die nasionale bewind is vandag 
enitlik maar besig om prakties 
te beoefetl wat die Verenigde 
Party tydens sy bewind bepleit 
het - nadere inskakeling van 
die gebied by die Unie. Ver
skil van mening gaan hier hoof
saaklik oor die mate van party
politieke wins wat die vorm van 
inskakelin,g die een of ander 
party bo die ander kan besorg. 

Oor die protektorate het daar 
'n tyd gelede verskil van mening 
gedreig toe dr. Malan op sy 
kongres 'n verklaring oor die 
saak gemaak het, maar sedert
dien het die Verenigde Party 
sy steun aan die Eerste Minis
ter ve rleen in sy aandrang op 
oorhandiging van die gebiede 
aan die Unie. 

AGTERDOG 

Sover dit die buiteland betref, 
skyn daar dus geen enkele be
ginselgrond meer te bestaan vir 
twis tussen die partye nie. Dit is 
dan ook opmerklik dat as die 
Verenigde Party-pers die rcge
ring aanval oor sy republikein
se beleid, hy hom bepaal by 6f 
die vroeere uitlatings van die 
party-Jeiding 6f by die private 
standpunt van die Transvaalse 
Ieier wat hy dan voorhou as 
die gogga wat in die mou ge
hou word - met ander woorde, 
blote agterdogsaaiery vir party
politieke doeleindes. 

In die binneland word daar 
saamgestem oor die stryd teen 
die Kommunisme wat genl. 
Smuts genoem het ,,'n duiwelse 
evangelic."· In sover daar op 
hierdie punt verskil van mening 
geveins word, berus dit bloot 
op partypolitieke wins-oorwe
gings. In beginsel is daar geen 
verskil van standpunt nie. 

EKON OMIES 

bly, is die kleurkwessie en 
Indiervraagstuk. Wat laasge
noemde betref was daar tydens 
die Smutsbewind al 'n sterk 
,groep in die Verenigde Party 
wat in hoofsaak met die Nasio
nale beleid saamgestem het, en 
waar die Nasionale bewind hom 
tans bereid verklaar het om 
met die Indiese regering 'n 
tafelronde te hou oor die hele 
aangeleentheid, is dit twyfelag
tig of daar inderdaad nog enige 
mate van amptelike verskil 
tussen die twee partye bestaan, 
en indien wel, of die Verenigde 
Par.ty-Jeiding dit kan waag om 
in die aangesig van die Suid
Afrikaanse openbare mening 'n 
afwykende standpunt te bly 
handhaaf. Baie sal natuurlik 
afhang van hoeveel die huidige 
bewind bereid is om toe te gee 
in sy onderhandeling met die 
Indiese regering. 

NATURELLE 

Na die onlangse beleidsverkla
r ing van die Heren igde P a rty 
by monde van sowel (lie Eerste 
l\liniste r as clie Min ister van 
Naturellesake wat daarop neer
kom dat die Party clie ideaal 
van algehele segregasie as synde 
onprak t ies verwerp, bet daar 
baic weinig punte van verskil 
oorgcbly sover dit na turellebe
leid betref. Die enigste twis
punt is die kwessie van politieke 
verteenwoordiging - 'n verskil 
wat eintlik ook nie prinsipieel 
is nie omdat die Herenigde 

<Vervolg op bladsy 2 kolom 5) 

BESORGDHEID OOR 
LOT VAN DUITSE 

'· 

WE.TENSKAPLIKE.S 
Lede van die Wes-Duitse regering bet in die jongste tyd 

besorgdheid uitgespreek oor die bebandeling wat Duitse 
wetenskaplikes in Amerika ondervind nadat bulle aan die 
einde van die oorlog die Amerikaanse breinjagters ten bnit 
geval bet. Daar is onlangs berig dat die Amerikaanse 
regering nie wil toelaat dat bierdie Duitsers na bul vader
land terugkeer nie omdat bulle· te veel weet ,en die Russe 
die k uns verstaan om iemand te laat praat". 

Op die voetspore van die 
seevierende leers het daar aan 
die einde van die oorlog spesiale 
eenhede gevolg wat Duitse we
tenskaplikes moes opraap. Hoe
wei Brittanje ook later aan 
hierdie breinjag deelgeneem het, 
was dit veral Amerika en Rus
land wat hulle op groot skaal 
toegel~ het op hierdie menslike 
buit. Diegene wat in Ameri
kaanse hande geval het, is onder 
kontrak vir 'n aantal jare ge
plaas teen lone wat ietwat laer 
was as wat aan Amerikaanse 
wetenskaplikes betaal is. Die 
Russiese gevangenes skyn wei 
goed betaal te word, hoewel 'n 
terugkeer na Duitsland buite 
sprake is. 'n Paar het egter al 
ontvlug. 

Die wetenskaplikes in Ameri
ka sou na die verstryking van 
hul kontrakte toegelaat gewees 
het om terug te keer as hulle 
wou. Ta ns s ien die Amerikaan
se r egering egte r nie kans om 

Hoer Boukoste 
En Minder 
Arbeidsvrug 

Boukoste in Brittanje is om
tren t twee-en-'n-half maal 'so 
hoog as voor d ie oorlog, terwyl 
die produktiwiteit van die wer
kers met een-derde 'afgeneem 
h et, is die bevinding van 'n 
kommissie van ondersoek wat 
bestaan het uit amptena re, 
bouers en vak bon<lver teenwoor
digers. D ie verslag meld dat 
werkers se moraal en a rbeids
prestasie laag is e n dat bulle 
bul voor r eg te m isbruik. 

bulle te laat terugk eer in die 
buidige omstandighede nie. 'n 
Klein aantal bet wel bulle be
reidwillig verklaar om in Ame
r ik a te bly, maar die meerder
beid wil na bul vad erla nd terug
keer. 

Die Britse regering daaren
teen het so pas besluit om na 
aanlciding van 'n ondersoek as 
gevolg van die Fuehs-geval een 
van sy Duitse wetenskaplikes 
wat vir atoomnavorsing gebruik 
is, terug te stuur omdat hulle 
hom nou nie meer vertrou n ie. 

GROOT- of klein ? 
Albei se inhoud bet VOLLE 
BESKERMING nodig teen 
moontlike skade deur-

• Brand 
• Inbraak 
• Storm 
• Water 
• Aardbewing 
• Onluste 
• Ontploffings, ens. 

Verkry vir uself VOLLE BE
SKERMING deur-
'n , HUISBEWONERS-polls" 

by 

•SANTAM• 
SUID - AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke en Ap1ttakappe Oral 

"-----------2808-9a• 

BEROEMD ~n WELBEKEND 
oor di~ 66 jaar vir 

BESTE WAARDE 

in 

I{L.AVIERE 
J'LEUELKLAJ'IERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

Daar is die V.V.O. en ons 
houdin,g teenoor die res van 
Afrika. Die· Verenigde Party 
het in die stryd oor die Indiers 
heelwat van sy geesdrif vir die 
volke-organisasie verloor en 
genl. Smuts het selfs al twyfel 
uitgespreek of die V.V.O. nog 
aan sy doe! beantwoord. Hy het 
die mening uitgespreek dat 
streekorganisasias 'n verbetering 
sal wees. Hierdie skeptisisme 
is van die begin af van nasio
nale kant gedeel, terwyl dr. 
Malan in sy toespraak verlede 
week uitdruklik verklaar het 
dat die Unie darem ook nie be
reid is om die V.V.O. te vcr
laat nie. Dus blykbaar alge
hele eenstemmigl]eid hier. 

Daar het voorheen ook 'n 
skcrp yerskil op ekonomiese ge
bied bestaan. Die 'Vroeere S.A. 
Party wou Suid-Afrika as 'n 
hulpbron vir Brittanje hand
haaf wat niks meer as grond
stowwe aan die moederland 
moes lewer nie. Sedert die 
jongste oorlog het ook die Ver
enigde Party hierdie ou plank 
verwerp en ontpop as 'n gees
driftige voorstander vir 'n eie 
nywerheidsontwikkeling. 'n 
Ander verskilpunt op hierdie ge
bied was die kwessie van na
sionalisering of minstens groter 
staatsbeheer van veral die myn
wese - 'n beleid wat die H .N.P. 
op een tydstip sterk voorgestaan 
het, maar waarvan hulle in die 
jongste jare heeltemal afgesien 
het. Dus op hierdie punt ook 
geen beginselverskil meer nie. 

ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toeh ehore. 

AF RIKA-BELEID 

Genl. Smuts was al die jare 
bekend as 'n ·sterk voorstander 
van 'n groter Afrika-samewer
king, en op een tydstip was die 
moontlikheid dat hy die Rhode
sies by die Unie sou inlyf, 'n 
bron van groot getwis. Van-

KLEURVRAAGSTUK 

Die engste sake van sterk 
uiteenlopende belang wat oor-

GRAMMOFONE, Plate, ens. - DRAADLOOSTOESTELLE 
BLAD- en BOEKMUSIEK in groo~te ver skeidenheid 

S pesiale Afdeling: 

WAPENS 
PATRONE, Jaghenodigdhede, VERKYK.ERS, Weerglase 

Sakmesse, Vaile vir Ongedierte, Jagmesse, ens. 
• 

Nuwe afdeling vir 
YSKASTE • ELEKTRIESE STOWE • ElekLriese Artikels 

R. MULLER (Eiens.J BPK. 
Hoek van Kasteel- ep Burgstraat - Posh us 133 - KAAPST AD 
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r..uu:El!' Till OEJU..ASSIFISEEBDE ADVEBTENSIES: 
BulJJb()adeUke Kennlagewtngs: 

(Verlowtng, buwellk, geboorte, stertgeval, In memoriam, gelukwenl!lng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbeta.albaar. VIr 
herhallngs 25 pst. atslag. 

Bandelsadvertensles: 
Eerste pla,alng, 2d. per woord. Vir herhallngs 25 pst. atsls.g. 

Inrekengeld op ,Die O.B." (venlcyn weekllks>: 12/6 per jaar of 6/3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, bestelllngs, en lntekengeld 
na VOOBSLAG (EDllS.) BPK., Poabus 1411, Kaapstad. 

GEBOORTE 

V. D. 1\li>:BWE.- Aan Wollle en 
Marie, gebore Mouton, van Somarso, 
Goudlnlweg, 'n fris seun op 27 AprU in 
die Elke-kraam lnrlgtlng. Albei wei. 
Dank aan dokler en suster. 3/ 5 / 1 

GRYSHARE 

GRYSIIARE, skllfers, ou voorkoms, 
onnodig. Oortulg u self deur GRYS· 
UAARWONDER die jongste kuns
matlge wereldwonder, haar en kopvel 
voedlngsmlddel te gebrulk, skadeloos, 
kleurstofvry, 5/- per bottel, geld met 
bestelling.-Rouegeneesmtddels, Posbus 
4272, Johannesburg. D/1/9149 

MEDISYNE 

GESONDilEID Is u regmatlge erte
nls, oortuig u self deur ons behande
Jings te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, skry!, lnligting gratis, Boere· 
geneesmtddels, Posbus 4272, Johannes
burg. B/1/9/49 

Voor u aile boop van genestng laat 
va.ar, en u aan die ergste onderwerp 
skryf, dan vir oulaa.s, raadpleeg 
Die Roerevron, Bus 7659, Jobannesbur~t. 

(Nr.l) 1/9/49 

MARKAGENTE 

Kamerade Aandag! As julie mlskfen 
'n ander agent ondersteun het v oordat 
ek begin bet, kan julie mos darem so 
at en toe June besendin~;s dee!, of hoe? 
Merk julie besendlngs Belllngan, U.T.H., 
die Spoorwe~ verities dlt so. Plaas julie 
bestellings vir vrugtebome vroegtydig 
by SunriSe Nurseries, Posbus 4 Nuw&
plaas. 

MEUBELS 

1\IEUBELS.- Beter meubela teen 
billlker pryse Babawaent1ies, stoot-
karretjles, driewlele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waa.rin u belangstel. 
-VISSER-1\lEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 

LOU\V EN LOU\V, die Beroemde 
Radlo·lngenleurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Geregtstreerde Elektrlslteits
aannemers. Foon 9-8435 

SOUT 

SOUT vir dadellke a!Jewerlng In 
goele sakke. Bramdwagte, om 'n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondersteunfng deur van my 
sout te bestel. Spes !ale Al 80/-; 
Sneeuwit No. 1 70/·; Wit No. 2 
60/- per ton vrygelaaf. Soutwerke 
tevredenheld gewaarborg. Adres: 
Komdte. l\lev. lllartle Venter, Possak 
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe selsoen sout In sterk sakke 
as volg:-

Speslale sneeuwlt 80/· per ton. 
Sneeuwit No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/· per too. 
Wit No 3 :>0/· per ton. 

Sneeuwlt fyn tafel- en bottersout per 
200 pd. 101-; 100 pd. :;;-; :;o pd. 2/ 6. 
Vry getaai soutwerke vir tevredenheld 
en dadelike aflewering, pro beer:-
1\f. Fourte, Veldkornet, P/Sak No. x4, 
A.rbeldslooo, Bloemfontein. 

19/4/TK VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(EDiliS.) BEPERK 

TE KOOP 

Muilswingels teen 6/- en donkie
swfngels 5 / 6 een, trek, draaghoute 
teen 6/- een, op Serpentine systasle 
gel ewer. .J{oos Bothn. 

3;:;;4 

VERVOERDIENS 
Vir algem.ene karwetwerk ets 
ook verooer van mense tree in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS · 
Posbus 64 - - Telefoon 9-8855 

PAROW 

Dlrekteure: 
P. W. J. van Heerden. 
P. G. van Heerden. 

Potgieterstraat 258, 
h / v Prctoriusstraat, 

PRETORIA. 

Teels (VIoer en Muur), Kombufs· 
opwa-sbakke (Terrazo eo Vleklose 
staal), Vuurherde, Septiese eenhede v ir 
gesondheld, Pilare, Wasvate, Bouers
en Loodgietersbenodfgdhede, Staalrame, 
Verf., ens. 3/5/T.K. 

Hoe kommissarisse sal weder
syds deur die Unie en Suid
Rhodesie binnekort aangestel 
word, volgens aankondiging 
deur die Rhodesiese goewerneur. 

I ----------------------------------------

1iie. \!Cpb Worb JMin! 
Almal wat republikeine is . . . 
Almal wat ware volkseenheid nastreef 

1 Almal wat 'n blanke toekoms soek ... 
het belang daarby dat Die O.B. deur soveel as moontlik 
gelees word. 

Help ons om nog 'n intekenaar te kry en u skakel 
nog 'n krag by in die stryd vir volk en vaderland. 

Vul onderstaande intekenvorm in en pos saam met 
geld aan Die Sekretaris, Voorslag (Edms.) Bpk., Posbus 
1411, Kaapstad. 

0~~ ~~c?'<Q:..<® 

lntekenvorrn ~ 
asseblief my naam op as intekenaar op "Die ~ 

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

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

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

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

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

Handtekening. 

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

Voeg asseblief Kommissie by plattelandse tjeks. 

, lnenting Kan Tering In 
Geslagte Uitdelg' · Paar 

• 
,Die enigste hoop teen tering is Yerpligte inenting 

met die entstof BCG," bet dr. E. J. O'brien, hoof van 'n 
Amerikaanse teringinrigting, onlangs by geleentheid van 'n 
mediese kon:ferensie gese en daaraan toegevoeg dat indien 
aile kinders kort na geboorte met die entstof behandel word, 
daar rede bestaan om te glo dat tering binne 'n paar geslagte 
heeltemal uitgewis kan word. Die stof het geen waarde vir 
iemand wat reeds die siekte het nie, maar is 'n baie goeie 
voorbehoedmi~del. 

Die Unie van Suid-Afrika het 
kort gelede vir die cerste maal 
hierdie entstof ingevoer toe dit 
spesiaal per vliegtuig laat kom 
is vir toediening aan 'n aantal 
Kleurling-verpleegsters wat vir 
diens opgelci is by die tering
instituut te Westlake. 

Oor die waarde van die ent
stof bestaan daar nog verskil 
van mening in mediese kringe. 
'n Kaapstadse geneesheer het in 
'n personderhoud gese dat dit 
nie immuniteit bied soos inen
ting teen witseerkeel nie, dog 
slegs bykomende beskerming 
vcrleen. Dr. O'Brien en ander 
dokters handhaaf egter die mc
ning dat die wereld h~eltemal 
gevrywaar kan word van die 
siekte deur middel van inenting. 

In Japan word inenting se
dert die cinde van die oorlog 
op algemene skaal angewend, 
en die sterftesyfer onder die 
31,000,000 behandeldes het 
met 88 persent gedaal. 

AL HOOP 

Amerika self gebruik nog nie 
die middel op algemene skaal 
nie, hoewel hy verskillende fa· 
brieke het wat dit vervaardig. 
In sy toespraak het dr. O'Brien 
onder meer gese:' 

,Laat ons die eerlikheid open
baar om die vrugteloosheid van 
die huidige metodes in die be
stryding van tering te erken, en 
die moed om 'n program van 
grootskaalsc inenting met BCG 
te loods, waarsonder die wereld 
oor 'n duisend jaar nog net so 

TAGTIGJARIGE SE 
WAARDERING 

,Ek is al 80 jaar oud en 
my vrou 73. Ons is scker 
van die oudste intekenare, 
maar ons geniet Die O.B., 
en die nuus wat dit bevat 
is die enigste nuus wat 
nog geloofwaardig is," 
skryf mnr. H. S. Theron, 
Pk. Randgate, Transvaal, 
in 'n brief waarin hy sy 
intekengeld vir die nuwe 
jaar stuur. 

ver van 'n oplossing van die 
vraagstuk sal wees as vandag. 
Volgens my mening is daar san
der inenting soos in die geval 

BEAUFORT-WES 
VOEL MEE 

Dit is met groot meegevoel 
dat ons O.B.'s van Beaufort
Wes verneem hct van die on
gesteldheid van ons K.G. 

Ons gun hom die welverdiende 
rus, en dra hom op aan die 
groot Geneesheer, met die ge
loof en vertroue dat hy gou 
weer volkome herstel sal wees. 

Hiermee wens ons ook prof. 
D. J. van Rooy geluk met ·die 
eer wat hom te beurt geval het, 
om in die K.G. se plek te staan. 
Ons wens hom aile voorspoed en 
sukses toe met die swaar taak 
wat op sy skouers rus.-(Kor.) 

Eis Meer 
Lewens As 

Enige Ander 
Volgens 'n verklaring van die 

Minister van Gesondheid ver
lcde week in die parlement is 
daar in die Unie se ses tering
hospitale nog maar alte-.:;ame 
tussen 1,500 en 1,600 beddens 
waarvan 1,200 vir nie-blankes is. 

Terselfdcrtyd is berig dat die 
Suid-Afrikaanse Teringvereni
ging by geleentheid van sy 
jaarvergadering in Oos-Londen 
bcsluit het op die voorlegging 
aan die regering van 'n plan 
wat teen 1957 10,000 beddens 
vir teringlyers beoog. Die kos
te sal uiteindelik op £2~ miljoen 
per jaar te staan kom. 

Volgens 'n verslag van <lie 
Kaaplandse Teringraad, so pas 
beskikbaar gestel, sterf daar 
jaarliks in die Unie 750 blankes, 
800 Asiate, 4,500 Kleurlinge e n 
8,000 stedelike naturelle aan 
tering, wat vaudag die grootste 
Iewenseiser van aile s iektes is. 
Daar word geskat dat ongeveer 
6,000 bykomende sterfgevalle 
nooit aangemeld word nie. 

Britte Wil Duitse Verset 
Ruil .Vir Paar Ligte Fabrieke 

Die Britse militere goewerneur 
in \Ves-Duitsland bet verlede 
week aan die Duitse regering 
aangebied om 15 afdelings van 
die r euse-Goering-staalwerke by 
Watenstedt-Salzgitter vry te stel 
van aftakeling op voorwaarde 
dat die Duitsers geeu verdere 
teenstand bied aan die aftake
ling van Duitse fabrieke nie. 

Hierdic gespaarde afdelings 
sal dan omskep kan word in 
fabrieke vir ,vreedsame pro
duksie". Een van die belangrik
ste fabrieke, wat minderwaar
dige yster omskep in hoegraad
se yster, wat die Duitsers baie 
graag gespaar wou he, val nie 
onder die groep wat gespaar sal 
word nie. 

Soos onlangs in Die O.B. deur 
ons Duitse korrespondent berig, 
is die omgewing van Waten
stedt-Salzgitter baie ryk aan 
ystererts van minderwaardige 
g-ehalte. Die Duitsers het egter 
daarin geslaag om deur middel 
van 'n proses hicrdie yster reg-

streeks tot yster van hoe gehal
te te verwerk. Dit wil die Britte 
nie meer toelaat nie. 

Vooruitsigte Vir 
Duitsland 

Amerika maak voorsiening vir 
'n verdere besetting van Duits
land vir nog vyf jaar. Intussen 
het die ekonomiese raadgewer 
van die Verenigde State in 
Duitsland, Robert Hanes, ver
klaar dat Duitsland se herstel 
op nywerheids- en Jandbougcbied 
verbasend en bo verwagting van 
die mees optimistiese waarne
mers was, hoewel daar nog baie 
werkloosheid is. Die lewcns
standaard is byna wat dit voor 
die oorlog was, het hy gese. 
Marshallhulp, hardwerkendheid 
en vasberadenheid was vir bier
die gunstige wending verant
woordelik. 

Siekte In Unie 
No Verhouding 
6 Maal Erger 

As In V.S.A. 
van witseerkeel en pokke geen 
hoop teen tering nie.'' 

Syfers openbaar dat Suid
Afrika een van die grootste te
riuglande van die wereld vandag 
is. Met sy bevolking van on
geveer 12 miljoen is daar onge
veer 250,000 teringlyers in die 
Unie en 20,000 s terfgevalle jaar
liks, teenoor 500,000 Iyers en 
50,000 sterfgevalle in Amerika 
met sy bevolking van 150 mil
joen. 

MINDER BOEKE 
WORD GELEES 

Die afset van Afrikaanse 
boeke het in die afgelope vyftal 
jare aansienlik afgencem as ge
volg van 'n inkrimping van die 
leserskring. Waar daar in 1945 
van 'n goeie roman waarskynlik 
14,000 eksemplare gedruk is, is 
uitgewers vandag nie ber"eid om 
meer as 2,000 eksemplare as 'n 
eerste oplaag te druk nie. 

Hierdie mening is deur die 
Afrikaanse skrywer ,Mikro" 
(mnr. C. H. Ktihn) uitgespreek 
toe hy 'n vergadering van die 
Afrikaanse Leeskring op Oudts
hoorn toegcspreek het. 

ROOK 

Kommando 
Die Vriendelike 

Sigaret 

GI·3000 
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SOK KERSPAN 1n D.ON KERBAAI 
(DEUlt 00)1 WILLEJ.\[) 

,Is jy bang? Klim af, man, 
die haaie sal ni(• nou-al byt nie." 
Met laaggcty hct die boot dicp 
onder die knai gele en Vaalwater 
se seun:; was nie alma! aan die 
see gewoond nie. \Voutcr hct 
met handc in die broeksakke 
alma! manhaftig bcduie. Hy 
was immcrs bulle kaptein en 
moes toesi!'n dat alles gocd af
loop. Hy sou tot laastc op die 
kaai bly om tc versckcr dat sy 
clftal en twce rcserwcs bchoor
lik aan boord gaan voordat by
self afklim. 

,Stadig dnar," bet die skipper 
tusscn sy pyp en tande dcur ge
se. 

,.Ag, dis nie hoog nic! Komaan, 
Jean, rocr jou, jong en klim af. 
Dit sal middag wees voor ons 
bier wegkom." 

Woutcr was in sy clement. 
Dit was sy plan om die span a! 
vandag oor te bring. Hulle sou 
ccrs Saterdag oorkom, net be
tyds om Donkerbaai sc bocre te 
wys hoc lekkcr behoort gespeel 
te word, maar Vrydag is tog 
vakansie en bulle kon net sowel 
die pick 'n bietjic bckyk. Hy 
was tcwens ook die t•cn wat vir 
au Liebestrom of .Hewer .,die 
skipper" soos die ou bomself 
nocm, langs die kaai gekry bet. 
Hy bet regtig daarna uitgesien 
om met die ,.Albatros" na Rob
ben-eiland te vaar. Dat Jean 
so huiwcrig was, hct water op 
sy mcul gcgooi. As die Jean 
met sy vaal gesig nic so 'n nug-

voorskip in die rigting van die 
see gedwing hct. 

Met Doons by die katrol hct 
die voorseil aile voordcel van die 
landwindjle gctrek wat in ligtc 
kabbelings oor die water gcspeel 
hct. 

April was nog nie so 'n crvare 
seeman soos sy brocr nie, maar 
het sy bes met die klein agtcr
seil gedoen sodat die ook spoc
dig in die wind gebol het. 

Die motor was in volle vaart 
en die water binne die hawc 
kalm. Die ,.Albatros" met pas
sasicrs en a! hct lettcrlik voor 
die wind gcscil. 

,Daar gaan ons Bocre! Slaan 
die ghitaar, Koos-Piet." 

Met cen hand liggics teen die 
mas hct Wouter homsclf maklik 
balansecr. Hy kon sommcr vocl 
dat die blocd van voormaligc 
Ckusc in sy are vloei. Die see 
is darem maar 'n man sc pick. 

Koos-Pict hct op die luikdek
sel gaan sit en sy ghitaar vir die 
sovcclste maal gcstem. Met 
Jean en sy mondfluitjlc by, het 
.,Daar kom .die Alibama" lugtig 
oor Donkcrbaai wccrklink. 

.,En waar gaan julie miskicn ?" 
bet Doons en April sc vriende 
vanaf 'n geankerdc vissersboot 
verncem. 

,Sec-toe, of waarhccn dink jy 
straks!" Doons was danig in 
sy glorie om die besockcndc span 
aan boord te he. 

,.Ons gaan nou ecrs vir Vaal
water wys hoc lyk die sec en 
mOre sal Vaalwater vir julie 
soutcs wys waar word die bal 
geskop!" 

.,Goed so, maak die kleinbase 
sccsiek, dan wen Donkcrbaai 
bulle more so maklik!" 

Olaf! Hanssen bet d it druk 
gehad om aile vrac van die scuns 
tc beantwoord. \Vouter hct wei 
te veel van homself gedink om 
die oubaas regstreeks vrac te 
stcl, maar het tclkcns 'n aan
mcrking wat hy as slim bcskou 
bet, gcmaak. 

,.En waarhcen vlieg al die 
voiHs?" 

.,See-toe," hct die ou geant
woord. Hy was nie cen van die 
spraaksame soort nic, maar was 
tpg gehcg aan jongmensc. 

Woutcr sc kcnnis bet hom nic 
danig gcYmponecr nie, maar hy 
het gcduldig geantwoord. 
Dwarsdeur Donkerbaai was 
,Oom Hans" een van die bckcn
de figure en bet sy pcrmanente 
pick net soos die ligtoring in 
alma! sc lcwens ingenccm son
der dat hy ooit opvallcnd was. 
Die ou mcnsc was bewus van 
sy bcstaan en die jonges bet 
hom ccrs leer ken as iemand 
wat by die prent inpas en daar
na aan sy teenwoordigheid ge
woond geword. 

Die scuns het nog licdjies ge
sing. Klein cilandc wat soms 
net rotskruine bo die sec vcrhef, 
waaromheen die golwc wit 
kringe spocl, het aan bakboord 
vcrbygegly. Seemccuc hct die 
wit seilc van die ,Albatros" ge
volg, tcrwyl 'n paar robbc bier 
en daar op die cilandjie sigbaar 
was. 

Olaff Hansen hct J can se vcr 
lcentheid opgemcrk en hom na 
stuurboot gcnccm waar hy oor 
die kant van die boot kon leun. 
Daarna hct hy hom agter die 
stuurhuis laat sit, waar die seun 
vclligcr gevoel hct met sy rug 
teen die plankc. 

waar die ou Spanjaard geseill ek wonder of ons mOre dit so 
het nic." maklik sal he." 

Daar was 'n rukkic stilte, 
Olaf! en die skipper hct sclde of 
ooit woorde gewisscl, hoewel 
bulle baic u re in mckaar sc ge
sclskap deurgebring het. Hulle 
hct van dieselfdc dinge gehou: 
die geklots van golwc en die 
wind in gcspanne selle. Saans 
as bulle by die skipper sc buis 
'n jencwcrtjic suig hct bulle ge
luistcr na storms wat reeds lank 
verby was en oordags as bulle 
met die ,.Albatros" vaar, hct bul
le daarna uitgesicn om weer die 
aand dcur te bring. 

Ver voor na bakboord het die 
hoogland van Robbenciland 
dcur die mistlghcid opgedoem. 
Alma! bet dadelik beter gevocl 
toe bulle bestcmming aan die 
horison verskyn. Selfs vir Jean 
het die hoop op 'n spoedige lan
ding so aangespoor dat hy be
gin beter vocl hct. 

,Daar's 'n ciland! Daar's 'n 
ciland in die sec!" het Koos-Pict 
se ghitaar gcslaan en die mid
dcl-voor spclcr bet Jean sc fluit 
oorgeneem. Hy hct wei baie 
asem gcbrulk vir die min melo
dic wat hy vcrkry het, maar sy 
bereidwillighcid is op prys gc
stcl. Sy rcisgenote hct tcwcns 
nie alma! gesing om bulle ore 
te strcel nie, maar het Hewer 
die bekendc dcuntjies gehoor as 
die gewcldige dreuning waaraan 
bulle nic gcwoond was nic. 

Skipper Liebcstrom hct cffcns 
na bakboord gestuur tencindc· 
om die puntc te vaar en die baai 
vanaf die anderkant tc bereik. 
Die groot voorseil bet gebol teen 
die wind soos Doons die katrol 
'n bietjic mccr inhaal tcrwyl die 
,Albatros" met nuwc spocd 
voortscil. 

Olaff Hansen hct met die cen 
hand op die stuurhuis en die 
andcr in sy broekSak 'n lang 
ruk aandagtig na die suidc ge
tuur. 

.,Sal die ou 'n spook slcn ?" het 
Woutcr vir die linkervlcucl gc
fluister. 

Hullc twec hct die secronding 
in die rigting dopgchou, maar 
dit later in vcrvclentheid op
gcgcc. Daar was niks sigbaar 
n ie. 

,.Ek vcrstaan Donkcrbaai bet 

,Aag, die visetcrs! Dink jy die 
sandtrappcrs kan ons lets leer?" 

Die vleuel het nie in sy kap
tein sc optimismc gedeel nie. 

,.Ek wonder, jong, ons agter
spelcrs is nie mecr diesclfdc van
dat Frans en Kalic weg is nie. 
Sal ons nie vir Pict of halfrcgs 
!ant spcel en Bliltkics op die 
rcgtervleuel nie ?" 

.,Nee, man, die span is goed 
soos ek hom opgctrek hct. Don
kcrbaai kan ons niks Jeer nie. 
Ek sal nie verbaas wees as bulle 
vir ou Hans self agter laat ver
dedig nie." 

Wouter was bale bcwus van 
die fcit dat hy kaptcin was. Hy 
hct nie graag wcnke van andcr 
ontvang nie. 

,Ek hoop maar net dit is mOre 
so 'n lckkcr dag soos vandag. 
Die baai sc manne is gewoond 
daaraan om in slcgtcr weer te 
spccl," het die linkcrvlcucl gc
waag. 

.,Ons sal bulle opdons a! kom 
Stormkaap se wind ook op," het 
\Vouter hom vcrsckcr. 

,Axel, h'm, sicn jy wat ek 
sien?" 

('Word vcrvolg) 

VERJAARDAG
KETTING 

l\IEI 

10 Elma de Waal, Paarl. 

11 G. Rademeycr, Oudt~hoorn. 

12 Elsie Robbertse, Rustenburg. 

Paul Roux, Fransehhock. 

13 Neelsic van \Vyk, Matoostcr. 

Picter Straehen, :Middclburg, 
Tv!. 

Abraham Cohn, Luckhoff. 

14. Yvonne Taljaard, Bclgravia, 
Johannesburg. 

Helene Erasmus. 

Maria le Roux, Stcllenbosch. 

15 Petrus Pieters, Frankfort. 

Helena Lombard, Luekhoff. 
'n klomp swaar voorspelers - 116 Levina du Preez, Mooinooi. 

·APARTE ARMOEDE? 

• ter en vcilige docl-wag was nie, 
sou by hom nooit in die span 
gcsit het nie. Hy was 'n bietjie 
vererg dat die andcr ou man 
ook moes saamry. Die oom 
Hans was immcrs nie genooi nie 
en kon netsowel tuisgebly het. 

,.Alma! aan boord," het hy ge
skrec toe hy op die dek klim. 

Die ,.Alibama" was reeds ult
gesing en .,Ons die kom van 
Vaalwatcr waar bulle nog kan 
sokkcrspeel" was aan die bcurt 
toe bulle rcgoor die lighuis en 
die rotsc kom. 

,Dit is Diaz-punt," het die ou 
vir d ie scuns vcrduidelik toe I ,.Rebelse O.B.-mocder", Paarl, 
bulle by 'n hoofland verbykom. &kryf: 

f
Soos Ons· Lesersj 

Dit Sien 
Skipper Liebcstrom het sy pyp 

cffe verskuif en sy oog oor die 
twee volk op die kaai

1 
gegooi. 

,.Voor en agter los!" 
Doons hct die voortou losgc

maak en die punt behendig op 
die dek gcgooi voordat hy met 
die kaai-lecr afklim. 

Die ,.Albratros" het effens gc
waggel soos 'n voi.ll wat op haar 
eiers regskuif en die voorskip 
bet met die deining in die hawe 
gedraai. 

April bet 'n rukkie gesukkel 
om , die tou van die agterskip 
los te kry. Die skipper hct in
tussen die motor aangeskakel. 

Woutcr het op en af op die 
klein dek gestap presies soos 
,.Captain Blood" dit sou gcdoen 
bet. Dit was die cerste maal dat 
hy aan boord gaan, maar nlc
mand sou dit se nic. 

April bet .sy tou losgewoel en 
vinnig met d,ic leer afgckom 
voordat die boot begin uitskuif. 

,.Voor en agter los, Baas!" het 
hy met 'n singstem gcsli sodra 
hy op die dek ,geklouter hct. 

Doons was reeds reg met sy 
hoekhaak om teen die kaai aan 
te spoor. Met April sc hulp het 
die .,Albatros" gelcidelik 'n paar 
tree gcvorder. 

,Reg, Skipper," hct oom Hans 
in sy skor stem gesc. 

Skipper Liebestrom hct die 
hefboom van die vcrsneller oor
gestoot sodat die skroef al suk
kelend begin draai hl't. 

Die .,Albatros" het gcbet'f soos 
'n d)Pr wat ·n sprong gaan waag 
l'n stndigaan gehoor gegee aan 
die skroef en die stuur wat sy 

Die ,Albatros" het moedig sy 
voorstewe in die ccrste groot 
golwc ingcstoot terwyl sy skroct 
sc skuim in die stil hawewater 
vervaag hct. 

Axel Liebcstrom hct self sy 
boot gebou en by die stuurwiel 
het hy met al die vertrouc van 
'n eerbarc ambagsman gcstaan. 
Die .,Albatros" was van gocie 
matcriaal, eenvoudig, dog bcson
dcr doeltreffend gcbou. Dit het 
maklik bestuur en die gocic ewe
wig het net lang genocg gell! om 
in die moclllkstc water op gc
lyke kiel tc vaar. 

Soos die boot, was ook die 
skipper nic iemand wat maklik 
sy cwewlg verloor hct nic. Sy 
kalmtc kon ewcmin dcur cmo
sionclc storms as hoe golwc vcr
stoor word. As die dcining kom 
was hy daarvoor bereid en wan
nccr sy kiel diep in die trog gc
vaar het, was hy kalm met die 
versckering dat nuwc golwc hom 
wei daaruit sou ophys. 

Koos-Piet bet 'n nuwc dcuntjic 
begin. ,Vcr oor die dicp blou 
sec" hct almal saamgcslng. Jean 
het cgter nie meer fluitjic gc
spccl nie. Hy hct 'n narc gcvoel 
gekry en gewcns dat hy liewer 
op land was. 

Namate die ,.Albntros" sy 
voorstcwc hys om die volgende 
golf se kruin te kloof etf die ag
terskip sak om sy skuimspoor 
oor di<- groen OPJWrvlnktc tc 
trek, het 'n hoe druk binnckant 
hom ontwikkcl. Sy hande bet 
klam gevoel. 

,.Daar het Bartholomias Diaz 
met sy ecrste rcis anker gcgooi. 
Daar is nog 'n kruis wa t h y dcs
tyds opgerig bet." 

Die lang vcrtclling hct hccl
wat van die ou seeman gevcrg, 
maar hy hct gedink dit was sy 
pllg tcenoor die nageslag om 
bulle die landtekens uit te wys. 

Wouter se ,.Verbccl jou dit 
nou !" hct hom laat berou dat hy 
dit vertcl hct. Wouter het cgter 
self gese dat sy houding nie 'n 
goeie indruk op die ander scuns 
gcmaak hct nic. Hy het probccr 
om sy fout tc herstel. 

,.Wattcr kant van die skip 
is dit die?" 

Olaf! Hansen hct cgtcr gcnocg 
gcpraat vi r een dag. 

,.Dit is bakboord, en dit is 
stuurboord," het hy gcwys, ,en 
dit is onder en daar is bo." 

Wouter se segoed was hlcrdie 
cen kecr nic toercikend nie. 
Voordat hy nog 'n gepastc ant
woord kon kry hct die oubaas 
aangcstap na die stuurhuis waar 
hy langs sy vriend gaan staan 
het. Die algcmenc gclag was 
ook nic bcstemd om Wouter se 
hoogmocd te strccl nic. 

,.Ek wens die ou groubaard 
val van die boot af." 

.,Skaam jou, \Voutcr,'~ het dit 
van aile kante af gekom. 

.,Aag, waarvoor wil hy nou 
juis met ons saamry en dan nog 
vir ons !tom gcskiedenis vertel! 
Ons bet tewens nic hierhcen 
gekom om te leer wanneer en 

Ek wil hicrmcc net aan ons 
Ieier vra wat ons nou te docn 
staan, want die hudige rcgering 
maak dit darcm nou waarlik on
moontlik vir die gcmiddcldc 
huisgcsin om te bestaan. 

My man hct twee jaar gelcde 
begin met bou-kontrakwerk 
waarvan hy dceglik kcnnis 
bet. Lone gaan toe op, petrol 
was die volgcnde op die lys, 
toe boubcnodigdhedc en algc
mcnc Jewcnskostc, en toe al
wcer petrol om maar net 'n 
paar dingc te noem. 

Nou vra ek, wat baat dit nou 
dat die rcgering ons witbrood 
toelaat as mens nie witbrood 
kan bekostig nie? 

Nicmand kan nou laat bou 
nie, so wat baat dit 
mitte afgeskaf is? 

dat per-

En mocnic miskicn dink om
dat ek so rebels skryf dat ck 
Sap-gcsind is nie. 0 nee, en 
ek wil ook nie hulp vra nie, 
net 'n ecrlikc kans om tc ka.n 
!ewe. ' 

Ons bctaal nog af op ons 
huisic, ons oudste dogtcrtjie 
ncem musick, moct ons allcs 
waarvoor ons geswoeg bet, prys
gec vir 'n regering sc grille. 

Apartheid is goed, maar gaan 
ons armblankcs word en darem 
maar g()lykstaan aan die gc
klcurdc rasse al sit ons in 
a parte busse, trems en trcine? 

Om terug tc kom na. die 
broodkwessie: ek en my gesin 
sn:1 glad nie omgee om witmeel 
gehecl en a! prys tc gee nie, 
solank die nodigc voedscl se 
prysc daal nie. 

ALMAL SE HULP 
NODIG 

Ad v. Roeh~ Pohl, &kryf: 
In antwoord op .,Rcpu~ikein" 

in u uitgawc van 19 April, ver
gun my asscblicf 'n paar woorde. 

Die brief van ,Republikcin", 
as ek daarop in besondcrhcde 
sou ingaan, kan aileen lei tot 
besprekingc van die relatiewc 
waarde van die wcrk, wat A, 
B of C ens. gedoen hct vir 
Afrikancrdom in Port Elizabeth. 
Dit sou miskien nie vrugteloos 
wees nic maar tog nie van nl
gemcnc bclang nie. 

Verder sal ,Republikcin" bc
sef dat ck as 'n oudstryd<'r van 
1899 - 1902 en as 'n student 
van die staatkunde, die grootste 
hekel hct in die ingcvocrde 
partystelscl, maar in die vcr
andcrde wereld van vandag, 
mcer as ooit tcvorc, vocl ck dat 
ons elke nasionaalgcsind!' per
soon in ons gelederc moct ver
wclkom, tc mecr, wanncer so
danigc persoon ons kan help 
om. die partypolitiekc stelscl uit 
tc skakcl. 

Miskicn, mcnccr .,Rcpubli
kcin", sal u my die ecr bcwys 
en die plesier vcrskaf, om met 
my in vcrbinding tp trt'c, wan
nef'r ck u kan inlig omtrent 
sekerc aspekte van die sake 
waaroor u brief handel. 
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MAATREEL MET VVYE . 
TREFKRAG INGEDIEN 

l{aapland Verloor 
Vroueleidster 

'n 

TEEN KOMMUNISME 
~lev. H. S. Brink, pastoriemoeder op Sutherland, is ver

Jede Vrydagaand Jo.kieJik aan haar wooing oorlede as gevolg 
van hartaandoening en is Sondag onder blyke van baie groot 
deeJneming ter aarde bestel. 

• 'n Diep ingrypendf" maatreel is verlede Vrydag deur die Ministe r 
van Justisie, mnr. C. R. Swart, by die volksraad ingedien met die oog op 
bestryding van die Kommunisme. Volgens die wetsontwe r1> eal die Minis
ter magte toegeken word wat hom in staat sal stel om enige Konnnunistiese 
organisasie in die han te doen en lede van sulke organisasies te belet om 
lid te wees van die J>arlement, die provinsiale raad en ander openhat·e Jig
game waartoe hf"sluit mag word. 

Die maatrecl dek so ' n wye veld dat self nie-kommunistiese organisa
sies in sekere omstandighede binne die hestek daat·an kan val. Die om
vangryke bepalings van die wetsontwerp is nodig geag om die stryd teen 
die Kommunisme so waterdig as moontlik te voer en le verseker dat hulle 
nie hul strewe onder valse vlag voortsit nie. Daar hestaan dus geen rede 
om te glo dat nie- of anti-kommunistiese organisasies in die huidige omstan
dighede daardeur gett·ef sal word nie, hoewel sulke gebeurlikhede vir die 
toekoms nie uitgesluit is nie. 

Die vernaamste bepalings dit skadelik vir die belange van 
van die wetsontwerp is dat dit die Unie sou wees. 
die staat reg gee om deur mid- Verdcr kan 'n organisasie ver
del van proklamasie 'n organi- bled word indien die goewer
sasie onwcttig te verklaar as neur-generaal oortuig is dat die 
die goewerneur-generaal daar- organisasie, boewel hy nic van 
van oortuig is: 'n voorgenoemde doel bctuig nie, 

1. Dat die organisasie deur hom besig hou met bedrywig
sy naam of anders betuig dat hy bede wat bcreken is. om die ver
'n organisa.sie is vir die propa- wesenliking van so 'n doe! te 
gering van die beginsels of die bevorder. 
bevordering van die versprci- Ten slotte kan 'n organisasie 
ding van die Kommunisme (met belet word indien dit regstreeks 
tcrugwerking tot op die dag van of onregstreeks beheer word 
indicning van die wetsontwerp). deur 'n organisasie wat in die 

2. Dat een van die doeleindes bogenoemde kategoriee val. 
van die organisa.sie is om: 

(a) Die beginselR van die Kom
munisme te propageer of die 
Vf'rRpreiding dannan te bevor
der of 

(b) die vestiging te be,·order 
\'1111 'n regering!tU'olsel waaronder 
~olf'g'i een politicke orgnnisasie 
f'rkt"n word en aile ander poli
tieke orgnnisasie& omlerdruk of 
uitgeskakel word, of 

VERA..,'DERING VA.~ 
STELSEL 

(c) Om 'n politieke, industriele 
of ekonomiese veran<lering binne 
die Unie te weeg te bring deur 
die bevordering van onluste of 
wanorde, deor onwettige doen 
of late of deur bedreigings met 
sodanige doen of late deur mid
dels waarby die bevordering 
van onluste of wanorde, of so
danige <loen of late of bedrei
ging" inbegrepe is. 

BEROEP OP HOF 

Sodra 'n organisasie onwettig 
verklaar is, mag niemand arnps
draer of lid van die organisnsie 
word of bly nie en niemnnd 
mag 'n kenteken van so 'n or
ganisasie dra nie. 

Binne die eerste drie mann
de van die onwettigverklaring 
van 'n organisa.sie kan 'n hof 
uitspraak doen oor die geldig
heid van die verklaring, maar 
nie later nie. 
'n Organisasie wat onwettig 

vcrklaar word se eiendom kan 
deur die staat verbeurd verklaar 
word. 

NAAl\ILYS 

ligganm wat die minister be
paal. 

Publikasies van Kommunis
tiese aard of van onwettig
verklaarde organisasies kan 
ook sonder waarskuwing ver
bied word. 
Byeenkomste wat volgens oor

deel van die minister die ver
wesenliking van doeleindes be
vorder wat 'n organisasie bloot
stel aan onwettigvcrklaring, kan 
verbied word, en cnigicmand 
kan in sulke omstandighede ver
bied word om in 'n vasgestelde 
tydperk en in 'n vasgestclde ge
bied enige byeenkoms by te 
woon. Ook kan die minister 
persone wat bogenoemde doel
eindes bevorder, belet om vir 'n 
bepnalde tyd binne 'n bepanlde 
gebied te wees. 

B E \VYSLAS 

Hoogstens vyf jaar tronkstraf 
kan toegepas word op persone 
wat hulie skuldig maak aan oor
treding van die bepalings van 
die wetsontwerp, terwyl hoog
stens drie jaar tronkstraf van 
toepassing kan wees op persone 
wat toelaat dat genoemde on
wettige bedrywighede op hul 
eiendom plaasvind. In 'n strnf
sank of siviele sank wat uit die 
wet voorb;pruit, word ,·ermoed, 
totdat die teendeel bewys is, dat 
die persoon lid of aktiewe onder
steuner is of was van die be
trokke organisasie. 

Wyle mev. Brink het in haar 
nuttige en veelsydige lewe ook 
'n leidende rol gespeel in die 
Ossewabrandwag. Sy was 'n 
groot krag in die vroue-organi
sasie van die beweging. En as 
setlior-hoofkommandante was sy 
een van Kaapland se mccs ge
siene en bemindc vroue-leidsters. 
Haar oorlye is 'n gevoclige 
slag vir die beweging - en vera! 
vir die Kaaplandse vroue. Die 
Ossewabrandwag treur oor haar 
heenga~n maar by bring ter
selfdertyd dankbare huldc aan 
haar nagedagtenis vir die ryke 
erfenis wat sy nagelaat bet. 

Terselfdertyd word diepe mee
gevoel betuig met die agterbly
wcnde eggenoot, ds. M. B. Brink, 
en die seuns en dogters van die 
oorledene. 

Die begrafnis was miskien die 
grootste in die geskiedenis van 
Sutherland. Di. A. A. vnn 
Sehalkwyk, 'n swaer van die 
oorledene en die Saakgelastigdc 
van die Kaapse N.G. Kerk, en 
J. J. E. Koornhof, konsulent
leranr uit Laingsburg, bet die 
roudiens waargcncem. Ds. P. A. 
M. Brink, die oudste seun van 
die oorledene, het namens die 
familie die aanwesiges in die 
kcrk bedank. By die graf het 
'n ander seun, ds. M. B. Brink 
(jnr.) 'n gebed gedoen. 

Die oorledene is in Transvaal 
gebore - trouens sy was 'n 
klcindogter van die beroemde 

Voorlopig Geen 
Versoek Oor 
Protektorate 

Die Eerste Minister, dr. D. F. 
Malan, het verledc week in die 
senaat ver klaar dat hy nog 
geen stappe gedoen hct In ver
band met die oorhandiging van 
die protektorate deur Brittanje 
aan die Unie nie. Die onstabiele 
regering wat Brittanje vandag 
het, maak onderhandeling oor 
die sank moeilik, het hy gese. 
Hy wil ook nie dat hierdic saak 
'n twisappel in 'n moontlike 
Britse verkiesing moet wees nie. 
Daarom neem hy nog 'n afwag
tende houding in. 

(d) Om so 'n verandering te
weeg te bring ooreenkomstig 
die voorskrifte of onder Ieiding 
van 'n vreemde regeri'ng of ' n 
vreemde instelling wie se doe! 
(betuig of anders) is om die 
vestiging binne die Unie te be
vorder van 'n politieke, indus
triele, ~aatskaplike of ckono
miese stelscl wat van dicsclfde 
soort is as 'n stelsel wat In 'n 
vreemde land in swang Is, of 

Daar word verder voorsiening 
gemaak vir die opstel ' 'an 'n 
lys van name van persone wat 
ann onwettige organisasies be
hoort, en iemand wie se naam 
op die lys verskyn, kan deur 
die minister belet word om lid 
te wees of t e word van die 
parlement, die provinsiale mad, 
die wetgewende mad van Suid
wes of van 'n ander openbare 

BELLVILLE KRY 
NUWE GENERAAL 

VOE.R DALK E.E.NDAG 
NOG PE.TROL UIT VAN 

S.A. STE.E.NKOOL 

BEPAALDE KLAS 

(e) Die bclange van 'n vrcem
de regering of van so 'n vrecm
de instelling of van allc per
met inbegrip van buitelanders 
te dien of te bevorder selfs waar 

ONLUSTE VOLG 
OPSWEPING 

Nadat die minister van Justi
sie die sogenaamde ,,vryheids
dagvierings" wat vir 1 Mei deur 
Kommunisties-georienteerde nic
blanke organisa.sies bepaal was, 
in die ban gedocn het, het .groot 
gctalle naturelle op die aand 
van 1 Mei tot verspreide onlus
te aan die Rand oorgegaan, in 
die loop waarvan 18 naturelle 
doodgeskiet en meer as dertig 
gewond is. 

Die ferme optrede van die 
pol!sie het algemene goedkeu
ring in die land wcggedra, en 
genl. Smuts het geweier om 
partypolitieke munt daaruit te 
slaan toe mev. Ballinger 'n 
mosie in verband daarmee in die 
parlement voorgestel het. 
sone in 'n bepaalde kategorie 

Op l\laandagaand, 1 1\lei, bet 
adv. J. de Vos, boofgeneraal 
oor <lie Knapse Skiereiland, die 
offisiere van die noordelike 
stadsgebied (genernnhk ap A2) 
sanmgetrek in die K erk!>anl op 
Bellville. Die geleentheid was 
die nansteUing van mnr. Bertus 
van Rooy as bevelvoerende gene
rani oor die afdeling. 

Mnr. Van Rooy het ges~ dat 
hy persoonlik elke kommando en 
daarna elke veldkornetskap 
sal besoek. Hy het sy offisiere 
aangemaan om baie intensief te 
organiseer. 

Die offisiere het mnr. Van 
Rooy versoek om persoonlik hul 
simpatie te betuig met oud
generaal Gustav Retief, wat ern
stig sick is, en hom goeie beter
skap en welstand toe te wens. 
Adv. De Vos is versoek om, 
namens die offisiere, 'n brief 
aan dr. Van Rensburg te rig om 
hom van hul trou te verseker 
en hom 'n spoedige herstel toe 
te wens. 

Die beginsel van gesinsbear
beding is op die raad bespreek 
sowel as die kwessie van 'n 
vroue-raad van die Kaapse 
Skiereiland. 

Die moontlikheid dat Suid-Afrika in die toekoms nog 
'n uitvoerder van uit steenkoolverva.ardlgde petrol kan word 
is deur die staatsmyningenieur, mnr. D. G. 1\laJherbe, uitge
spreek toe by die Suid-Afrikaanse Chemiese, 1\letallurgiese 
en 1\lynvereniging in Johannesburg toegespreek bet. 

Buitelandse mededinging op daardie gebied is onwaar
&kynlik weens die betreklike Jae koste van steenkool in 
Suid-Afrika, b et mnr. Malherbe verduideJik. 

Die vcrskil tussen produksie
koste in Engeland en Suid
Airika kan in die buurt van ls. 
per gelling in Suid..Afrika &e 
guns wees, bet b y gese. 

Dit is waarskynlik dat die 
eerste fabriek in Suid-Afrika 
oor sowat vier jaar met die ver
vaardiging van brandstof uit 
steenkool kan begin. In die 
buiteland het pogings in hierdie 
rigting onekonomies geblyk te 
wees. 'n Deeglike ondersoek 
het 'n belangrike onderneming 
egter tot die oortuiging laat kom 
dat die proses hier weens twee 
redes ekonomies aangewend kan 
word. 

In die eerste plaa.s is daar die 
lac prys van steenkool In Suid
Afrika (7s. 4d. per ton, tcenoor 
45s. in Engeland, Frankryk, 
Nederland en Duitsland, 65s. in 
Belgie, 34s: In die V.S.A., 36s. in 
Kanada en 17s. in Austramn. 

In die twcede plaas is dnar die 

gunstige geografiese ligging van 
die beoogde fabriek en die 
streck wat voorsicn sal word. 

SAL STYG 

Petrol en dieselolie ter waarde 
van sowat £15,000,000 per jaar 
word tans deur die Unie inge
voer. Die syfer styg vinnig en 
indicn die toenemcnde gebruik 
van masjiene op die plase in ge
dagte gchou word, sal die syfer 
in die toekoms nog vinniger 
styg. Die beoogde fabriek stel 
nie aileen in die vooruitsig dat 
die Unic later in die meeste van 
sy behoeftes sal kan voorsien 
nie. Die dag sal kom wanneer 
die voorJaad natuurllke brand
stof nle nan die vraag van die 
w~reld sal kan voldocn nie. Met 
hul hoe steenkoolprys sal ander 
Iande nie petrol so goedkoop 
kan !ewer as Suid-Afrika dan 
nie, het mnr. Malherbe gese. 

Boerckrygsman, gcnl. Piet Jou
bert. 

Mev. Brink het die plaa.slike 
samclcwing gedien in vele hoe
danighude. Naas haar bystand 
aan haar eggenoot as voorbeel-

\\'.) le mev. Brink. 
dige en ga.svrye pastoriemoeder 
het sy die Ieiding geneem in 
talle plaaslike verenigings van 
'n Christelike en liefdadige aard. 
Vera! was haar belangstclling 
toegespits op die opvoeding. 

Sy bet ook in 'n groter ar
beidsveld gearbei. Vir 13 jaar 
was sy lid van die hoofbestuur 
van die Vroue-Landbouvereni· 
ging. Sy het aan die spits gc
staan van die Vereniging se af
deling vir ge.c;ondheid en jM.r
liks het baar verslae oor bier
die bedrywigheid van die Ver
eniging die kongres besiel. In 
1949 is sy deur die Vereniging 
geldes as hul uniale afgevaar
digdc na die Nasionalc Rand vir 
Kindersorg. By die eerste kcn
nismaking reeds het die raad 
blykbaar sodanig onder die in
druk van baar bekwaamheid 
en ywer gekom dat sy op die 
bestuur verkies is. 

Voorts het sy die Vroue-Land~ 
bouvereniging gedien as uniale 
tesouricre. 

Mnr. J. H. Moolman 
In Hoe Amp 

Mnr. J. H. Moolman, voorsit
ter van die Suid-Afrikaanse 
Wolraad en van die Nasionale 
Wolkwekersvereniging, is ver
lede week gekies tot voorsitter 
van die uitvoerende bestuur van 
die Internasionale \Volbevorde
rings- en Navorsingsfonds wat 
die Internasionale \Volsckre
tariaat bcheer. Laa.sgenoemde 
liggaam wat in 1936 tot stand 
gekom het, het vandag takke 
dwarsdeur die wereld. 

AMERIKA WIL 
VIR IERLAND IN 

BRESSE TREE 
Die Amcriknanse wetgewers 

hou hullo nog steeds bt'sig met 
die Ierse vryheidsvraagstuk. Die 
kwessie van uanhegting van die 
noordelike granfsknppc, waartoo 
Brittanjc noa- nooit wou tot"stem 
nie, is in die huis van verteen
woordigers se komitee 'ir buitc
landse sake bebnndel ua. ann
leiding van ~oe-; voorstelle ter 
beiHndiging van die verdeling 
van lerland. 

John Fogarty <Demokraat) 
bet gese dat die vraagstuk 
politieke dinamiet is, maar a.s 
Amerika die voortou kan neem 
in die daarstelling van 'n op
lossing, sal die Britse regering 
miskien self bly wees. 'n Ver
enigde Ierland sal vir Ameriko. 
vn.n militere voordeel en 'n bol
werk teen die Kommunisme 
Wt"e'l. 

,.DIE o.B." word ttedruk deur Pro 
Eccleala. Drukkcry, Slellenboscb, vir 
die elcnaars en ullgewera: VOORSLAQ 
(Edms.) Beperk, Oroole Kerkgebou 
703, Poabus Hll, Kerkpleln, Kaap· 
a tad. 




