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Gereglstreer aan die Boofposkantoor as 'n Nuusblad. 

A.P .-Kongres Het Party 
~ se Koers Duidelik BepOal 
I . 

Die kong1·es van die Afrikanerparty wat verlede week in Bloemfon
tein gebou is, moet heslis beskou word as 'n geslaagde kongres, skryf 
ons spesiale korrespondent. Die rigtiug waariu mur. Havenga sy kongres 
gestuu:- het en die besluite wat geneem is sowel as die gees wat ·daar gehe<'rs 
het, gaan ougetwyfeld 'n denrslaggewende invloed he op die landspolitiek. 

Ten aansien van sekere kwessies waaroor daar 'n mate van ons<'kcr· 
Jrg.9 Kaapstad, 2 Augustus 1950 PrysSd. No. 87 I heid hestaan het, het die kongres l1elderheid gebril1g. 
=============================== 

,, Verdere Stryd Teen 0.8. 
Sal Lei Tot Verbreking 

Van Koalisie'' 
Die waarskuwing aa.n die Nasionaliste om bul hande 

van ilie Ossewabrandwag af te bou, wat die kongres van die 
Afrikanerparty in Bloemfontein uitgespreek bet in die vorm 
van 'n onbestrede mosie na. 'n stormagtige sitting op Woens· 

Die Afrikanerparty bet boegenaamd geen voorneme om 
te ontbind of om te amalgameer met Of die llerenigde Party 
Of die Vercnigde Party nie. Die Party gaan voortbestaan 
as 'n selfstandige party, met 'n eie identiteit wat die begin· 
sels en gees van llertzogisme dra. Die Party se Iandswye 
organisasie sal uitgebrei word om ook Suidwes·Afrika in te 
sluit. En aile goedgesinde en welwillende persone sal gevra 
word om by die Party aan te sluit sodat die I>artyorganisasie 
opgeknap en doeltreffend gemaak kan word. Die Party 
gaan aan om bomself voor te berei en in te rig om sy same
snoerende taak te kan ven'Ul. 

eienskappe van mnr. Havenga 
f<e openingsrede op die kongres 
dat by vir die Afrikanerparty 
sy voile kwota. van krt'diet 'ir 
die regering se wetgewing op
geeis het, en dut by gladnie 
omgegee bet dat die V.P. &Y 
perty se rekening dnarmee de
bitteer nie. 

OPENHARTIGIIEID 

Daar le 'n les opgesluit in 
hierdie ondubbelsinnige houding 
van mnr. Havenga wat sowel 
die V.P. as die H.N.P. ter harte 
kan necm. Mnr. HavMga gaan 
nie toelaat dat die V.P. 'n wig 
tussen ' hom en sy bondgenoot
party indryf nle. En die beste 
manier wat. die H.N.P. kan help 
om hierdie wigdrywery van die 
V.P. te belemmer is om aan 
hul Afrikanerparty-bondgenoot 
volle krcdiet te geo vir sy aan
decl in die stappe wat die re
gering doen. 

l\1:\R. HA VE.."GA 

dag, dui aan dat die Nasi?nale Party Of die strydbyl in s,y , l\lnr. N. c. Havenga gaan sy 
lang en bitter stryd met d•e Ossewabrandwag moet begra.\~e rot in die politiek speel as Ieier 
Of heeltemal met die Afrikanerparty moet breek," skryf die van die Afrikanerparty. Hy 
Cape Times se korrespondent uit Johannesburg. guan nie goewerneur-generaal 

I word nlo en nog minder gaan 
reid is om uit te gaan, daar Os- hy Ieier van die Verenigde 
sewabrandwaglede ongevcer 80 Party word. Hy bly eenvoudig 
pcrsent van die Afrikancrparty die groot Ieerling wat die poli
uitmaak. . tiek van sy rroot meester 

Hy gaan voort deur te ver
klaar: ,.Die kongres het duide
lik getoon dat die Ossewa
brandwag, na mnr. Havenga 
self, die beherende invloed in 
die Afrikanerparty is en dat hy 
nie bereid is om te ontbind voor

,ULTil\IATIDI" 

dat die Eerste Minister, dr. , ,Dr. Van Rensburg se \·crkla
Malan, wat sterk ondersteun ring was inderdaad 'n ultima
word deur die Strydom-groep tum aan mnr. Havenga. 1\lnr. 
van die Nasionale Party, sy lluvenga bet egter <lie ultima
twis met die Osscowabrandwag tum aanvaar <leur met dr. Van 
en sY Icier, dr. J. F. J. van I Rensburg se onbestrcde mosie 
Rensburg, gestaak het nie. saam te stem waarin mnr. Ha-

,Dr. Van Rensburg bet op die venga bedank word vir sy ,on
kongrcs verklaar dat die Osse- herroeplike versekering' dat by 
wabrandwag-Iede by die Afri- as Ieier van die Afrikant'rparty, 
kanerparty aangesluit bet om ' nie gediend daarmeo sal wees 
mnr. Havcnga se bande te . as daar deur die Nasionale Par
sterk, maar indien mnr. Ha- : ty verder teen Iede van die 
venga bulle as 'n oorsaak van Afrikanerparty gediskrimineer 
verloentheid beskou, bulle be- word nie." 

I ______ _ 

Begin Wonder Of 
'n Fout Gemaak Is 

,.Ek wonder soms of ons nie 
saam met Duitsland teen Rus
land moes gegaan bet nie," bet 
kapt. D. R. Hughes, gesagvoer
der van 'n Britse skip, verlede 
week in Port Elizabeth gestl toe 
by die Rotarilirklub to('ge
spreek bet oor toestande in 
Rusland. 

Min.Bavenga Verwerp 
Diskriminasie 

Na aanleiding van die kongr<'!;-mosie oor die H.N.P. se di!O.krimina8ie 
teen lcde van die Afrikanerparty, het mnr. Havenga gesc dut dit hekend 
is dat die Afrikanerparty nie weer diskriminasie teensy lede sal duJ.d nie. 
Die kwebsie is egter op die oomblik uie prakties ni<', waul vir die duur 
van die huidige ooreenkoms kau duar nie weer gediskriminecr word nie. 
Eers by 'n volgende verkiesin~ kan die kwessie weer gNoets wot-d. En 
geen nuwe ooreenkoms hoef aangt>gaan te word iudien die H.N.P. nie af· 
sien van diskrimiuasie nie. · 

Nadat mnr. Havenga hierdie verduideliking gegee bet, het die voor
stellers hul mosie teruggeh·ek. 

Dr. Hans van Renshurg het toe as onhestrede mosie "·oorgestel dat die 
kongres met ·dank keunis neem van die onomwonde verklaring van sy 
Ieier, mnr. Havenga, dat hy nie I.anger gediend sal wees met diskriminasie 
teen lede van die Afrikunerparty nie. 

\\'anneer in die toekoms weer 
11prnke van 'n verkiesing en ver
deling Yan setels is, knn nie toe
gelaat word dat dnar 'n keuring 
van kandidate sal plaasvind nie, 
bet mnr. Hnvengn ge..,f.. 

Die saak sal aileen maar weer 
getoets kan word by die va.sleg
ging van die aangeleentbedc 
waaroor die volgcndc vcrkicaing 
gevoer sal word. Dit is onprak
ties en ongewens om nou van 
beiHndiging van die ooreenkoms 
te praat. Dit is nic nou prak
ties en aktueel nie. Die lede 
is vir die duur van die huidige 
volksraad gekies. 

Indien daar ·weer 'n verkie
sing kom en die Afrikanerparty 
nog onafhsnklik bestaan - en 
die aanduidings is dat die party 
nie nou 'n stap tot eenwording 
wil doen nic - kan verdere 
voorwaardes vir samewerking 
neergele word. 

VERDEELDHEID 

In 'n oorsig oor die kwessie 
van samcwcrking, het mnr. 
Havenga gesc dat kort na die 

oorlog orals stemme opgegaan 
het oor die toestand waarin die 
v e r d e e 1 d e nasionaalgesindes 
bulle bevind hct ten gevolge 
van die breuk tussen die H.N.P. 
en die Hertzog-volgelinge en 
later deur die totstandkoming 
van die twee ander nasionaal
gminde groepe, die Ossewa
brandwag en die Nuwe Orde. 

Daar het stemmc opgcgaan 
oor die toestand van onmag 
waarin ons ten gevolge van 
daardie verdeeldheid gedompel 
was. Spreker het toe reeds te 
kenne gegee dat hy slegs na die 
openbare lowe sou terugkeer in
dien by lets kon hydra tot die 
herstel van die eenheid onder al 
daardie groepe. 

Pogings is aangcwcnd om 
spreker met die O.B. en N.O. 
te Iaat verenig ten eindo die 
H.N.P. te beveg, en andersom. 
,Ek bet gesl! ek stet daarin 
geen bclang nie. Ek wou die 
breuk heel onder al daardie na
sionaalgesindes'', bet min. Ha
venga verklaar. 

by gebly nio. Daar is gevoel 
dat die volk se begeerte was 
dat die posisie herstel moes 
word. ,Wnt my seergemaak 
bet, was dat die destydse op
posisie toe in so 'n posisie van 
magteloosbeid verkeer bet dat 
die bewindvoerders ons feitlik 
verag bet", bet by gest>. 

TELEURSTE~G 

Praktiese stappe is toe gedoen 
om te kyk wat gedoen kon 
word ten einde die breuk te 
heel. Samesprekings het tussen 
dr. Malan en spreker plaa.sgo· 
vind, aangesien die H.N.P. en 
die A.P. die enigste twee partye 
was wat onderhandelings kon 
voer. Spreker het egter mCit 
die O.B. en N.O. ook rckcning 
gehou. 

Dit was vir hom 'n baie groot 
teleurstelling dat hy in verband 
met die voorgcstclde ooreen
koms die H.N.P. nie sover kon 
kry om die groot vrcdc te sluit 
nie. Hy bet govoel dat die tyd 

Die saak bet egter nie daar- ~ (vervolg op bladsy 6 kolom 4) 

Hertzog in en deur die Afrika
nerparty voortslt. 

Die Afrikancrparty bly gewil
lig en begerig om saam te 
werk met alma! wat die be
lange van Suid-Afrika eerste 
stet. En die Party is vasberade 
om sy oorcenkoms met die 
H N.P., wat In 1948 vir 'n 
pcriode van vyf jaar aangegaan 
Is, ecrbaar en stiptelik na te 
kom sclfs ten spyte van on
welwillendbeld wat teenoor hom 
geopenbaar mag word. 'n Kenmerk Ytm die bespre

kinge op die kongres was die 
GEEN HERNUWING I openhartigheid daarvan. Die 

Die Afrikanerparty sal nie die kongres bet ruiterlik die voor
bestaande ooreenkoms met <lie dele van !mmewerking met die 
H.~.P. breek oor die kwessie H.N.P. erken. Ewe-eens bet 
van die H.~.P. se diskriminasie die kongres nje geskroom om _ 
teen Iede van die Party nie, die struikelblokke op die pad 
maar, indien die H.X.P. sy be- van samewerking aan te dui 
leid van diskriminasie hand- nie; en om die Afrikanerparty 
haaf, &al die Party nie bereid se begeerte bekend te maak 
wees om die ooreenkom!l, by dat die H.."'i.P. daardie struikel
verstryking daarvau, te her- blokke uit die weg moet ruim 

0 ~. nuwe nie. 
Die kongres bet mnr. Havcn

ga se grondwetlike standpunt 
goedgekeur. AI die volksraads
Iede sowel as die seatatore van 
die Afrikanerparty - sonder 
een enkele uitsondering - hct 
ten gunste daarvan gestem. Dit 
beteken dat die Afrikanerparty 
in die parlement sy steun sal 
weier aan 'n maatreCI wat die 
regte van nie-blankcs wil ver
meerder of verminder met 'n 
gewone partypoliticke meerder
heid. 

Anders as die kwessie van 
diskriminasie kan die grond
wetlike standpunt van die Afri
kanerparty die bondgenootskap 
met die H.N.P. in die gedrang 
bring voordat die lewe van die 
huidige ooreonkoms verstryk. 
Indien die H.N.P. sou aandring 
op kleurwetgewlng wat bots met 
die a lgemeen aanvaarde en 
neergelegde standpunt van die 
Afrikanerparty kan dit die ver
breking van die huidige ooreen
koms veroor!>aak. ,In daardie 
geval", so lui mnr. Havenga se 
verklaring, ,moet ek versoek 
dat sonder my voortgegaan 
word." 

,KOUE" BO:!I."DGENOOTSKAP 
Dit het op die kongres duidelik 

tot uiting gekom dat die Iede 
van die Afrikanerparty baie on
gelukkig voel oor die houding 
wat die H.N.P. teenoor bulle 
aanslaan. Die H.N.P.-bondge
nootskap verdeel die A.P. in 
twee dele: die Parlementslede 
en die gewone leda Met eers· 
genoemdes werk die H.N.P. glo 
.,hartlik" saam, maar met laas
genoemdes werk bulle gladnie 
saam nie. En afgevaardigdes 
bet duidelik Iaat blyk dat bulle 
hocgenaamd nie gediend is met 
sodanige ,koue" bondgenootskap 
nie. 

Daar bestaan die neiging in 

Sal Nou Hulp 
Stuur 

Nadat heelwat kritiek in 
Amcrika uitgespreek is oor dlo 
houding van Brittanjc in ver
band met die stryd teen die 
Kommuniste in die Ooste, bet 
die Britse regering verlede week 
gehoor gegee aan 'n rcgstreeksc 
versoek van die sekretaris-gene
raal van die V.V.O. om daad- · 
werklike hulp na Koroo. te stuur. 
Daar is besluit om landmagte 
te stuur en om die Britse vloot 
in die Ooste op oorlogsterkte te 
bring. 

Ander Iande wat hulp aange
bied het, is Turkyc, Nu-Seelo.nd 
en Australie. 

KAAPLAND 
Oud-senator Naas Rauben

heimer bet gcs~ dat Kaapland 
niks in die wcg van volkseen
heid sal plaas nic. Ledc van die 
A.P. in Kaapland wil egter as 
gelykes $aamwerk - bulle wit 
nie as minderwaardiges by die 
eenhcid inkruip nie, want bulle 
bet nic politick gesondig nia 
,.Ons was nog altyd die minste 
en as ons aanhou om die min
ste te wees is ons naderband 
niks nie. Ons wil nie die 
meeste wces nie, maar ons wil 
gelyk wecs", bet spreker gese. 

Dr. D. G. Conradie L.V. het 
geplcit vir hartlike verhou
dings en samewerking met die 
Engclssprekende boere van Oos
Kaapland. 

VRYSTAAT 
H.N.P.-koerante en by H.N.P.- , Senator Jack Reitz, wat die 
sprekers om die krediet vir die Vrystn!\tse groete uitgespreek 
koalisie-regering se wetgewing het; het ges~ dat die samewer
uitsluitlik op die H.N.P. se re- king tussen" die H.N.P. en die 
kening te plaas. Ewe-eens be- A.P. in die parlement goed is. 
staan die neiging in V.P.-kringe Dit is egter nie die geval op dio 
om die debiet vir daardie wet- platteland nie. Hy vra derhal
gewing ook uitsluitlink op die we die betrokke nasionaliste 
H.N.P. se rekenlng te plaas. , om 'n beter gesindheid te open· 
Dit was een van die treffendsto baar. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 2 AUGUSTUS 1950 Agter Die Siegfriedlinie (I) 

PARTYEENHEID 
In sy kongrestoespraak in Bloemfontein hct min. N. C. 

Havcnga die noodsaaldikhcid sowel as die moontlikheid van 
volkscenheid weereens beklemtoon. Binne die kabinet en in 
die parlement, so het hy gese, beers daar die grootste hart
likheid, ,maar in hoe 'n mate dit ook daarbuite in wyere 
krin~e die geval is, wcct u beter as ek". 

WERELDOORLOG II DEUR 
VASTELANDSE BRIL 

In die bespreking cn besluite wat gevolg hct, is iets van 
die toestand ,in wyer kringe daarbuite" weerspiei:H, en bier
die wecrspiei:Hing het 'n koerant van die bondgenoot-party 
laat opmerk : ,Vir Nasionaalgesindcs, binne en buite die 
Nasionale Party, wat op grond van die hartlike samewerking 
van die N asionale Party en die Afrikanerparty in die Parle
ment na 'n spoedigc cenwording van die twcc partye uit
gesicn het, is die Afrikanerparty-kongres in Bloemfontein 
in hierdie opsig tcleurstellend." 

Mededelings Van 
Sweedse Ge/eerde 

Sven Hedin 
Een van die t reffendste boeke 

wat ek ooit die kans gehad bet 
om te lees het my onlangs deur 
bemiddeling van 'n vriend in 
die skoot geval. Dit beet 
OHNE AUFTRAG IN BERLIN, 
dcur Sven Hedin, uit Sweeds 
vertaal en soos die naam aan
dui in Duits deur die bekende 
DUrer Verlag uitgegec en wei 
te Buenos Aires, Argentinie. 

kring beroemdes wat deur bul dringendbcid getuig, in al sy 
prestasies in der waarbeid uitlatings onmiskenbaar na. 
wl!reldburgerskap verwerf het. I Hy bcsit derhalwe twee kwa
Dwarsdeur die sikloniese dae liftkasies wat in skrywers aan 
van voor, tydens en na die ons bekcnd meesal verlore deug
Twocde Wereldoorlog bet hy die de is: intif'me feitekennis ann
loop van sake met lnsig en dik- gannde ·n~rwikkelings aan die 
wels met bewing van naby ge- Spil-lutnt en ' n uitgnngspunt 
volg. wat die Vastelan<l van binne, 

Soos die naam van die bock nie van buitc nie, beskou. 
v?rder bed~i was die. skrywer VEUBASENDE VRIENDE-
me met emge amptehke laste KRING 

Wat prcsics daarbuite aangaan en in die pad van een
hcid staan, is deur dr. Jan Steyn toegelig waar hy gese het 
dat die stryd vir gelykheid tussen die Engels- en Afrikaans
sprekende dele van die bevolking gewen is, maar dat daar 
ongelukkig ,nog 'n k lein g roepie is wa.t nog nie gelykheid 
tussen Afriltaner en Afrikaner aanvaar nie". 

Dit is die kern van die problecm, en dit sal nie help om 
tranc te stort oor gcbrek aan eenhcid solank 'n beleid van 
diskriminasie teen 'n deel van die Afrikanervolk voortgesit 
word nic. Dit is egter nie die probleem van die Ossewa
brandwag om hicrdie slaggat op die pad van volkseenhcid 
toe te gooi nie. Ons laat dit oor aan die twee partye. 

O.B. SE AANDEEL 

Dog die Ossewabrandwag kom wel in die gedrang in 
sover dit sy ledc is wat 'n deel van die vraagstuk vorm, 
want afgesien van swarighede wat daar in die A.P.-leiding 
bestaan ten opsigte van die provinsiale verkiesings, meer in 
besondcr in die Vrystaat, is dit die nege-jaar-oue stryd teen 
O.B.-lede wat die samewerking ,daarbuite" nie wil laat vlot 
nie. Dit is bulle wat die voorwerp van diskriminasic uit
maak. Daar kan dus geredenecr word, soos meermale in die 
verledc, dat die Ossewabrandwag homself moet likwideer 
sodat die weg na ecnwording ontsluit kan word. En dit is 
hier waar die Ossewabrandwag aan die bespreking kan dcel
necm. 

Laat ons dit duidelik stel: Die Ossewabrandwag was in 
die verlede, net soos op die oomblik, geen politieke I>ar ty wat 
na regcringsmag strewe nie. Hy is die s ameba lling van 'n 
volksoortuiging wat in 1938 spontaan agter die Ossewaens 
opgesb.an bet toe ons volk ,·ir die eerst emaal sedert die 
berowing van sy vryheid en kultur ele besit in 1902 bomself 
in die spieel van sy verlede betrag bet. H y bet in daardie 
jaar sy verskeurdheid gcsien as gevolg van die invoering van 
vrcemde stelsels in die Jllek van sy eie skeppinge, en die 
Ossewabrandwag is aangcgryp as middel om daardie oor· 
tniging en strewe na lterstel werksaam te maak. lly ka n 
dus nie geli~ideer word sonder om ook d ie vrugte van die 
t:cufeesjaar te liltwideer nie - en a llermin!'l t erwille van 
pa.rtypolitieke eenheid, wat maar b oogstens 'n eerste stap 
in die rigting van ons \ 'Olksideale en waaragtige volkseen
heid lmn wees. Die Ossewabrandwag kan slegs as hulp
middcl aanvaar word - soos hy hom oorspronklik en dik
wels daarna aangebied het - deur diegcne wat voorgee dat 
hulle hul beywer vir die hcrstel van ons egte volksvryhede. 
\' oortgesette vyandskap teen die Ossewabrandwag kan h om 
nie laat verdwyn nie - dit kan boogstens sy metode van 
OJ,trede ter bereiking van die volksideale beinvloed. 

Dink Ook Aan Die 
Man Se Lewe! 

AGTER DIE SLUIER 
Dio skrywer is weens sy 

status as wereldreisiger en na
vorser van die hoogstc weten
skaplikc peil 'n wereldfiguur en 
behoort in die sin ann die klein 

I Deur ). de Vosl 
belaai nlc. Sy slening wecr
kaats die onbevangcnheid van 
die buitestaandcr wat geen poli
tioke naam hoef te beskerm nie, 
gepaard met die belangstelling 
van die hoogverfynde Vaste
Jander wat sy beskawing bo die 
afgrondc sien wankel. As 

. Sweedsc patriot gevoel hy hom 
(Vervolg van vor1ge kolom ) bowendlen eng aan die hele 
gelukkig ook perke aan die I Germaansc volkerefamilie vcr
vrygewigheid van die arme. bondc en bly sy gedagtes godu

rig swecf om die tema van die 
Aandland sc Toekoms - indien WAT HERDENK ~IOET 

WORD 

Maar ons wil eintlik stil 
staan by die kwessie van 
hulde aan daardie g root Afri
kaner wat 46 jaar gelede sy 
einde in die vreemde gevind 
het. Dit is gocd vir ons volk 
om die einde van hierdie man, 
wat tot die dood toe getrou 
was aan sy ideaal, altyd in 
herinnering te hou. Die tra
giese einde van pres. P aul 
Kruger in 'n vreemde land 
omdat hy geweier het om on
der die Britse vlag te sterf, 
sal vir die nageslag steeds tot 
besieling wees. Maar P aul 
Kruger bet nie net 'n s te rf
huis nagelaat wat as monu
ment in stand gehou behoort 
t e word nle - h y bet dinge 
nogelaat wat \-'an veel meer 
praktiese en geest elil{e waar
de vir ons volk is a s 'n huis 
in die vreemde, en dit le veel 
m eer op ons weg om daardie 
<linge wa t by geskep of ge
help skep bet in ere t e hou. 
Die staat waarvan Kr uger die 
hoof was, was 'n A frikaner
s taa t met 'n eie ka rakter, en 
daardie s taat met sy eie stet
set is deur die Britse ver
oweraar vernietig. In die 
plek daarvan bet ons die 
vreemde part ystelsel, uit 

cnige. 

IN DIE SFERE VA.~ DIE 
DERDE RYK 

On!l wat die ,·erJoop van snl{e 
va n Genllieerde kant gevolg bet 
vern! omdat ons gegewens oor 
die a ntler kant so skamel en 
vaug is, vergeet later <lat l\gter 
die Sit-gfried-linie 'n under we
reid be"taan bet. Dit was 'n 
heelal-in-die-kleine met Bulyn 
in die middelpunt en Dene
murkf', Noorwee, Swede, F in
land, Holland, Belgie a .. die na
<lf're, die res van die ont .. aglike 
iuvloedsteer van die Derde Ryk 
as die verdere planete om die 
11on, met die afgelee Jnpan op 
die grense en Rusland 'n tyde
like en besluitlose metgest:!J. 

Onder die bombardcment van 
tallose oorlogshcrinneringe af
komstig aan die bopunt van fi
gure soos Churchill en Eisen· 
bower en in her range van 
cnigeen wat kon tik of motor 
bestuur, word dit vergeet dat 
aan gindse sy van die Siegfried
skanse diaselfde drama met sy 
menslike en nasionnlc krisisse, 
botsings, necrlae en suksessc 
afgespeel is. Ult hierdic ske
meryk wat binne die heugenis 
van jong mense van vandag na 
bo gestreef en weor in die diep
tes gestort het, kan sekerlik 
weinige getuies verskyn om die 
versls.g van Svcn Hedin te ewe-Brlttanje ingevoer , gekry. 

Va ndag staan b ierdie vreem- naar. 
de stels el as 'n monument vir 
daardie Britse verowering 
waar voor Kruger in die 
vreemde geste rf bet , t erwyl Dit sou verkcerd wees as uit 
ons rondval om geld in te sa- bovermcldc afgclci word dat die 
mel vir 'n monument in die beskouingo van die skrywcr 
v reemde 'n bannellng- anti-geallieerd is. Hulle is nie 

NIE SOSEER ANTI AS 
ANDERS NIE 

monument s olank ons die soseer a nti nic as net heelte-
'n Tyd gclede is die sterfhuis van wyle president Kruger Britse st~lsel bie r huldig. mal antlers. Hy is nie anti-

in Switserland aangckoop as 'n monument en op die oomblik Dit is hoog tyd dat ons volk demokratics nie. Hy is nie kri
word nog steeds geld ingesamel daarvoor. By verskillende weer perspektief kry en 'n tieklosc bewonderaar van al 
gcleenthedc en in verskillende blanie is daar kommer uit- voorraadopname maak van sy wat Duits Is nie. Hy is nic 
gespreek oor die traagheid waarmee die volk op die oproep geestelike besit. Dit pas nie blinde partydigc vir Hitler of 
om bydrae gereageer het. Ons wil nic juis ingaan op die om monumente te r aanden- Nazismc nie. Hy sien Em nocm 
moontlike redcs vir hierdic onwillighcid nie, behalwe net in king aan die afst enve van ons !oute wat begaan word. Hy is 

groot m anne op te rig in die n6rens uitgesproke teen die 
die verbygaan daarop te wys dat daar in ons land op die vreemde t erwyl ons nie be- Bondgcnote nic. 
oomblik 'n algemene insinking ten opsigte van volks-aange- reid of gewillig is om monu- Hy i ~ egter diep bekommcrd 
lcenthedc op feitlik elke gebicd waar te neem is, cn dat mente vir hul Iewe binnens - oor wat vir Europa te wagte is. 
hicrdie insinking sonder twyfel veel te doen het met die lands op t e rig nie. En die Hy Is sterk van Rusland se ont
laksheid wat daar in verband met voornoemde saak hcers. g rootst e m onument wat vir settende potensHile mag bewus 
'n Dcel van die volk lecf vandag lekker. Geld rol in soos Kruger ooit opgerig kan en baso'r sy oortuiging op wc
nog nooit tcvorc nie, en nou is dit ongelukkig waar dat 'n word, is om t e berstel die tcnskaplike kennis persoonlik 
man se vrygcwigheid gewoonlik in teenoorgestclde verhou- dinge waarvoor by gelewe - in die hartland van Asiil opgc
ding staan tot sy voorspoed. Hoc meer die vermoc aangroei, en gest~rwe - bet. doen aangaande die gebicde ~t 

Die traagheid om vir die tans die Kremlin tocgeval het. 
hoc stywer word die sak tocgebind. Meer as een Afrikaner- monument va n sy dood by t e Hy is vera! deurgaans die 
organisasie ltla vandag oor hierdie verskynsel - en laat bring, moet miskien ook Sweedse vaderlander, bloedfami
ons maar reguit se.ook die Ossewabrandwag, hoewel ons nog gesoek word in die ywer lie van Nore, Finne, Denc en 
die mecs offervaardigcs onder ons geledere tel. om die skeppinge van alle Germane wat nio met 'n 

Aan die ander kant is 'n groot deel van die volk - die Kroger se Jewe as ,volks- wi!reldryk tot bulle beskikking 
loon- en salaristrekkers - besig om te wurg aan die sty- vreemd" of ,onprakties" kan vlug as Europa tc nou 
~endc lcwcnslwste en hulle kan dit al minder bekostig of ,v('rouderd" san die word nie. Die kultuur waarvan 
om hul decl van die offers by le brina- _ want daar is on- ~ volk. \ 'OO! te hou, so~s onge- hy dee! is, sal op Sw<'<'dse bo-

• o lukk1g d1c a fgelope Ja re ge- dem staan of val. Die welc laat 
(Vervolg m volgcnde kolom) beur het . 1 spore wat van cgthcid _en 

In aanmcrking genome dat hy 
slcgs 'n gewone burgerlike was, 
is die kring van kontaktc met 
wie hy nie alleen op vriendskap
like voet verkeer het nie maar 
dcur wio sy bulp dikwels byge
hae.l is, verbascnd groot. So· 
seer was dit die geval dnt die 
hoof van die uitgcwersfirma 
John Day & Co., New York, by 
hom daarop aangedring hct om 
'n boek onder 'n naam soos 
Celebrities and Kings te skryf. 
Hulle was van mening dat dit 
'n ulthaler-afset sou vind. 

Die name wat daarin opge
necm sou word sou !nderdaad 
opsien baar. Dit kon insluit 
die van Mutsuhito, Keiser van 
Japan, van twce Pousc:o, die 
meeste van die wercld se we
tcnskaplikes, Sultan Abdul 
Hamid, talle van die vorste van 
Asie en Europa, diplomate en 
veldbere van alle Iande. In sy 
argief is onder mecr te vinde 
briewe van oud-Keiser \Vilhelm, 
Hindenburg, Hitler, Lord Kit
ehcner en Franklin D. Roose
velt. 

DERDE RYK VIER 
HELDEDAG 

Een van dio trc!fendc beskry
wings in die bock geld die vic
ring van Hcldedag deur die 
Derde Ryk op 10 Maart 1940. 
Die uitnodiging tot bywoning 
het na Svcn Hedin gekom van 
die Ste.fhoof van die \Veermag 
handelendc In opdrag van die 
,FUhrer en Opperbevelhebbcr 
van die Wccrmag". 

Th'DRUK\\'EKKEJ\'DE 
SEREllOli<"IE 

Om half-twaalf dio more Is 
Hedin deur een van die senior 
amptcnare uit die Duitse Diens 
by sy Hotel afgehaal en deur 
dig aanecngeslotc kolonnes van 
die SA en SS langs Unter den 
Linden, volgcdrom met toc
skouers, na die betreklikc klein 
saal waar die hoofsercmonio 
sou plaasvind, begelei. Aldaar 
was slegs 'n klein getal van om 
en by honderd hoe gaste, onder 
wie Hedin die enigste burger
like en ook die enigste buite
landcr was, byeoo. In die middcl 
van die saal bet 'n swaar rooi 
tapyt na die katoder gclcl met 
daaragter 'n reusc-afbeclding 
van 'n Ysterkruis tusscn twce 
Duitse viae. Aan albei kante 
van die deurweg het die hoe 
ampsdraers van die Ryk ge
staan: die ministers, veldhere 
en lciers alma! in ampsdrag. 

In die hecl voorste ry van 
hierdie uitgelese grocp tussen 
Goebels en Hess het Hedin 
plaasgeneem. 

HITLER KOl\1 BINNE 
Plotseling het stilte toegesak. 

Die trompette het geskal, aile 
oe is na die ingang gewend en 
die regterhando is in saluut om
hooggehcf toe Hitler binnetree, 
gevolg deur Ryksmaarskalk 
Hermann Goring, vcldmaar
skalke Brauchitsch en Keitel 
en grootadmiraal Raeder. Die 
Treurmars uit Beethoven se 
Eroika word gespcel. Hitler 
tree na vorc en voer vir lien 
minute lank 'n gloeiende rede 
ter berinnering aan die geval
lenes uit twcc Wereldoorloe. Sy 
gcsig is stroef. Hy skyn onbe
wus van die aanwcsiges se tcen
woordighcid tc wees, asof hy 
(vervolg op blndsy 3 kolom 3l 

word 
dal 
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Meer Deskundigheid In 
Staatsbestuur Nodig 

As '\'lUl ambisieuse J>Olitici in baie Iande van die wereld vcrlang sou 
word om hekwaamhieds- en intelligensietoetsc te ondergaan, sal gevind word 
dat huie , ·an bulle tekort skiet ten aansien van die vereistcs van hul 
wcrk, hct kol. W. R. Gordou, 'n doeltreff endheid~deskundige verlede week 
in Johannesburg gcse. Hy het beklemtoou dat daar in die hoogste rege
ring!-ikringe ruimte vir verht>tering is. Die taak om 'n kahinet!-iminister te 
kics, word heeltemal oorgelaat aan die toeval van politieke opportunisme. 

,As u gevra word om eeu te huur, wat sal u vereistt>s vir 'n minis
ter van huitelandse sake of 'n minister van vervoer wees ?" het hy gevra. 

As oplossing het hy a'au die hand gedoeu dat politici en ampteuare 
kur~usse in organisasie en bestuur moet volg. 

Behoefte 
Kringe 

I W ondervinding van, maar ons glo ' goeie party-gunstelinge wat nle 
n yer I dat die ondervinding die wereld I almal kabinetsposte kan kry 

G I geleer het dat, onvolmaak soos nie, word voorsitter gemaak evoe die produk van vrye keuse ook van die diamnnt-, rnielie- of an-

In 'n hoofartikel verklaar Die 
Burger na a:mleiding hicrvan 
dat daar min mense sal wecs 
wat fout te vind het met die 
oordccl van die doeltreffend
heidsdeskundiges dat baio poli
tic! nie bekwaam vir hul werk 
is nic. Maar dit is ook waar 
vir ander beroepe. ,.Die uit
stekendes, die onbeduidendes en 
die middelmatiges tref ons oral 
aan waar die mens beweea-." 
Die parlement, so gaan die blad 
voort, bied 'n treffendo verskei
dcnheid aan, genoeg om alle 
smake te bevredig. 

al mag wees, die alternatief der Roort raad, al bet die party
heelwat erger is. 'n Verstandige gunsteling in die geval \'an 
volk laat nlc toe dat hy deur eersgenoemde byvoorbeeld nog 
,super-manne' gcrcgeer word nooit 'n diamant gesien nie. 
nie, by rcgccr homself." Afgcsien van die natuurlike 

WANBEGRIP 
bckwaamheid wat in aBe bc
roepe 'n verskeidenheid mec

Die moeilikheid met meeste I bring, skiet die partystelscl juis 
van ons partypolitici is, soos 
ons ook elders in hierdie uit
gawe verklasr, is dat daar .uit
gegaan word van die standpunt 
dat daar vir 'n volk net ecn 
van twee keuses Is: of die 
Britse parlemenU!rc partystel
sel kompleet met gebreke en al, 
of 'n tirannie. 'n ~liddeweg, of 
Hewer 'n ander weg, sien meeste 

,.Daar is natuurlik andcr rna- van bier<lie mense nie. Daar
niere waarop 'n Parlement om ook die keu"e wat Die Bur
saamgestel kan word," verklaar ger "·oorbou: Of die ,treffemle 
die blad. .,In plaas van die verskeidenheid" ,uitstekendes, 
volk vry te Iaat om elkc lid vol- ~ onbeduidemles en rniddelmati
gens smaak te kies, kan aan die ges" wnt <lie Britse partystelsel 
volk voorgeskryf word wie om bied, of die ,voorgeskrewe" 
to kies. Die w~reld bet daar ,super-manne". 

Sowjet-Duikbote 
B2drywig Naby 

Amerika 

\VIE VOORSKRYF 
Dit is egter 'n feit dat onder 

die Britse partystelsel meer 
kandidate 11\·oorgeskryf" word 
ann die- kiesers as wat laasge
noemdo vrywillig kies. OM ken 
byvoorbeeld die ingevoerde par-

I tyltftndidn.at wat vandag 'n 
Russiese duikbote is die afge- 1 groot deel van die volkRmads

lope wcke op meer as EX!n pick . banlte vol sit, en van wie mees
in die nabyheid van die Ameri- ~ te van sy kiesers vir die eerste 
kaanse vastcland opgemerk I maat boor wanneer sy nomina
onder meer by die Panama~ • Rie in die koerante aangekon
kanaal en aan die Ooskus van dig word. Hy word deur die 
Kansda. boofleiding van die party as 

" ,....,. kundidnat ingeloods op grond 
Volgcns mllitere waarnemers van dienste aa.n die party gele

beskik Rusland vandag oor die wer - meer dikwel~ ln die 
grootste duikbootvloot in die vorm van geldelike as ver&tan
wereld. Hy het eenvoudig die 1 dt>lilce bydrae. 
Duits (' duikbootvloot oorgeneem 
en voortgegaan met die produk
sic van die nuutste Duitse ont
wcrpe waarvan die planne en 
halfklaargemaakte produkte in 
sy handc geval het toe die Ge
allieerdcs hom toegelaat hct om 
die Duitse duikbootw&we in be
sit te neem. 

OOK KABINET 

Dieselfde ,geld vir kabinets
poste. Dit is by verre nie die 
bekwaamste en geskiksto manne 
wat as hoofde van die departe
mente aangestel word nie, maar 
manne wat groot diens aan die 
party gelewer het. En van die 

Suigsels Uit Een Blommetjie 
Iloe die arme voile onder die partystelsel steeds uitgerek 

word tussen twee uiterste standpunte, en daar geen besadig
de en objektiewe benadering van feite en toesttmde is nie, 
word treffend geillustreer deur die kommcntaar van die 
reg('rings- en opposisicpers op die toespraak van die hoof 
van die Reserwebanlc, dr. 1\1. H. de Kock. 

Op dieselfde dag kom Die 
Burger en die Cape Times uit 
met 'n hoofartikel oor die toe
spraak. Eersgcnoemde se op
sltrif lui: ,'n 1\-lerkwnardige Ge
tuig!okrif", terwyl die Cape Times 
aankondig: ,Verdocmende Aan
klag.'' 

Suid-Afrika. so ekonorniese ont
wikkeling t'n geld&ake te ver
troo is nie." 

Die Cape Times skryf:.,Die op
timisticse verklaring van die 
President van die Reserwebanl< 
oor die land se geldclike toe
stand bou net so 'n vernietigen-

' de kritit>lt in op die Regering 
Die Burger skryf onder meer: : se belehl as wat deur 'n lid van 

,.Die toespraak is tcrloops ook dle Oppo!>isie uitgespreek kun 
die proef op die l!Om vir sover word • • • Dit is die tragedie 
dit die Regering sc bcleid be- van die land dat op die oom
trcf; met vlieende ,·uandels kom blik wannen by versient-nde 
die Regering deur die toetstyd grootmoedire staatsmanne die 
van die afgt>lopa twee jaur . • • mee'!to nodig bet, by deur 'n 
Pic toesprnalt van die President ldit-k bekrompe politici rt-gt'er 
,·an die lteserwt'bank gee <lie word wat die land ·se bclangc 
genadeslag aan die ~ap-propu- ond!'rgeskik maak aan bul pur
ganda dat !lie R!'gering nie met ty-beboeftes." 

' 

daarin te kort dat dit net ccn 
deurslaggcwonde toets vir 
staatsbcstuur bet, en dit is loja
liteit nan die party. 

DIE OPLOSSING 

'n Beter oplossing vir die 
vrao,gstuk waarna die heer Cor
don verwys het, is dat 'n deel 
van die volksverteenwoordigers 
aangewys word op grond van 
bul besondere kennis van 'n be
paalde bedryf - dit wil fl8 bc
roepsverteenwoordiging waar
volgens die voorman \·an die 
boere die boeregemt'en<,kap in 
die parlement \·ertet-nwoor<lig -
in aile waarskynlikbeid die 
voorsitter van die S.A. Land
bou-unie - of die voorman van 
<lie geneesbere die m<'diese be
roep - in aile waarf;kynlikheid 
die voorsitter van die S.A. 1\-le
die<;e Raad. Dit sal gcen ,.voor
geskrewe" vert('cnwoordigers 
wees nie, maar de.,kundiges wat 
dcur hul eie kring aangewys 
word. 

BESTE KRAGTE 

Daarbenewens kan kiesafde
lings dan algcmenc volksver
teo:mwoordigers aanwys wie se 
taak dit hoofsaaklik sal wees 
om die bree lands- of volksbe
leid te verteenwoordig, en ten 
slotte word die uitvoerende ge
ssg - 'n liggaam wat die twec 
clemente van bcroepsbelang on 
volksbelang moet verenig -
dan saamgestel uit die beste 
kragte uit die volk ongea.g par
ty- of parlementere Iidmaat
skap. Die Osscwabrandwag bc
skou dit selfs noodsaaklik dat 
lsasgenoemde hoegenaamd gecn 
sitting in die volksv&teenwoor
diging moet he nie, net soos dit 
in die Boere-republiek die ge
val was. 

In flO 'n stelsel sal daar bail' 
meer g<'leentbeid wees vir die 
opgc>lc>ide en bekwame man as 
in die buidige Britse stelsel met 
'IY party-trou as die boogste -
en dikwt'l'l die enigste - maat
'ltaf vir \·erdienste. 

(vervolg van bladsy 2 kolom 5l 

slegs met die Dodes vcrkccr. 
Hy sluit af en die Horst 
Wessel-lied weerklink. Dan 
tree hy na buite terwyl die ge
hoor rocrloos soos gegote stand
beeldc met verhewe regter
hande sy vertrek saluccr. 

Daarop le hy 'n krans by die 
Graf van die Onbekonde Sol
daat en neem die saluut van 
die infanterie en verbyrollende 
pantser-afdelings in ontvangs 
terwyl donderendc salvo's die 
cggo's tussen die gebouc wek, 
die vaandels wapper Clll die 
msrsmusiek die parade voort
lei. 

* * * 
Dit was sleg'l tien jaar gele

dl', 10 l\laart 1940, die glanstyd 
nm Hitler se Dt'rde R~ k. 

CWord vcrvolg> 

lerland Se Vryheid 
Beseel - Vir S.A. Net 
Gemengde Gevoelens 

Dio Ier.,o onafhanklikheid is 
¥erlede week beseel deur die 
uitroiling van ambassadeurs 
tusscn Brittanje en Ierland. Vir 

ZOfLOfS BLY 
OOR WET WAT 

RASSE SKEI 
Die agitasie teen die regering 

so segregasie-wetgewing op 
gron<l dat <lit teen die nie
blunkes sou diskrimineer, bet 
verlede week 'n terugslng ge
kry toe 'n groep Zoeloe-lciers 
nan min. T. E. Donges dank 
betuig het vir die wet op aparte 
groepsgebiede waardeur bulle 
in die toekoms afgeskei sal 
word van die lndiers. 

Dr. Donges bet ook nan bulle 
gese dat die regering voorne
mens is om aanstanmle jaar 
wetgewing in to <lien wnt ge
mengde huwelike tussen ver
&killende nie-blanke rasse ook 
sal verbied. Die Zoeloes het 
ook hiervoor dank uitgespreek 
en gese dat bulle bly is dat daar 
'n regering nan bewind is wat 
ook nan bul belnnge dink. 

meer a& sewehonderd jaar het 
die Iere hol &tryd om \'Olledige 
vrybeid, afgeskei van <lie Britse 
Ryk, gevoer en die uitruiling 
nou van ambass:uleur.. is die 
erkenning deur Brittanje van 
die bekroning van die stryd. 

Suid-Afrika en die ander do
miniums word in Londen nog 
verteenwoordig deur ,,hockom
missarisse" - 'n aanduiding dat 
die betrokke lando die Britse 
koning as gemeenskaplike hoof 
aanvaar. 

'n Rubrickskrywer van die 
Cape Times merk in die ver
band met 'n glimlag op: 

,Dr. Geyer mot's gemeng<le 
gevoelen!! gebud het in Lon
den toe die lerse ambassa
deur bierdie week vir <lio 
eerstemaal <leur die Koning 
onh'ang b. Suid-Afrika, Ka
nada. en Austrnlie bet nog 
steeds hoe'kornmissarisse." 

Volgcn'l die jongste slcatting 
van die Dcpartement van Land
bou word daar vanjaar 26,000,000 
sak miclies verwag. Verlcde 
jaar ~e oes het 20,619,000 sak 
opgebrlng. 

DIE VERBAND WAS HOOG .•• 

Sou sy 

die huis 

behou ~ 

panie en Rina het elke moontlike 
pennie gespaar om daardic verband 

op hul huis afbetaal tc kry-van 
menige plesiertjies afgesien om hul 
kinders 'n ware tuiste te k.an gee. 
Alles bet goed gegaan; nog 'n paar 
jaar en die huis .sou hul eie wees. 

En toe oorval die noodlot hulle
Rina is aileen agtcrgelaat-'n jong 
weduwee met kinders om voor te 
sorg, groot te maak en op te voed. 
Nou moes sy sorg dat hulle 'n tuiste 
sou he. 

e Se nou, so icts sou ook met 
U gcbeur 1 Sou U gesinnetjie 
bulle tuistc bcbou, of sou bulle 
maar ie11crs in 'n losiesbuis of 
onder 'n vrcemde dak, van 
maand tot maand moet klaar
kom? Vra VANDAG boedat 
Sanlam u gcsin se tuiste kan 
beskerm. 

• 
Suid-Afrikaanse Naslonalc 

Geluk.kig bet Fanie vroegtydig Lewensassuransie-Mpy. Bpk. 
rekening gehou met al sy verplig-
tinge. Hy bet nie net gesorg vir Hoofkantoor: 
geooeg assuransie op sy eie le"re nie; Waalstraat 28, Kaapstad. 
by bet ook die verband op die huis Takke en Ageotskappe Oral. 

verseke~~~r is altyd Ct\NL4~ 
uitkoms by San lam! .I 
..................................................................... ~ ................ . 

Sanlam, Aldeling l7a, Posbus 660, Kaapstad. 
l.Aat my asb. dadelik weet hoe ek kan roorsorg tref dat 

my huis se verband afbetaa/ word indien ek nie meer daar 
sou wees nie. 
NAAM: ···························································· 
ADRES: ···························································· 
Beroep:................ Ouderdom1·olgende Verjaarsdag:...... SJ 
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t.t.111EP Till OJ:IU.&SSIFIBEEJlDII: .&Dv:EBTEN81E81 
BW.bondeltka Keonlagewtnp: 

(Verlowlng, huweiUr;, geboorte, otertgeval, to memoriam, gelukwe~toc, 
e01.) ld. per woord; mtDimum 2/8 per plutoe. Vooruttbet&&lbaar. VIr 
herhaltDCI 2:1 pat. atalag. 

Baodelu.d verten.wlea: 
Eerate ptaatng, 2d. per woord. VIr berhaltDga 2:1 pat. ataJac. 

Lote.keordd op .,Die O.B." <nnksn weeldlka): 12/8 per Jaar of 8/3 per 
' maa.nde. Vooruttbetaalbaar. Stuur advertenategeld, butelllnp, en tDtekenceld 
II& VOOBSIAO (EDUS.) BPK., POAblll 1U1, Kaapat&4. 

0:!\'E EIE ONDERNEl\UN G 
llet u enlglet.a wat u wil verkoop? 

Pit maak nle M.ak wat dit Ia nte. 
Handewerk of ent~;e tutsgemaakte pr<>· 
duk <>f enige antler Handelsarllkela 
(nle bedertbare produkte nie) . Ek kan 
dit vir u verko<>p, mits u vir my 
voorrade op rekenlng kao stuur, beta
llng geskled nadat &Ilea verkoop Ia. 
Meld u prys aaook kommil!sie wa t u 
kan betaal. Het agentskap v ir ge· 
raamde prente en boeke. Het formulo 
vir vervaardlglnlf Handelaartlkcls. 
Benodig llgte 8!Ciewerlngsmotor om om· 
gewlng deur te rel1 met neem van 
bcstelltngs. Wil ook groente verkoop, 
het reeds ooreenkome met persone wat 
11ewillig Is om groente op bulle grond 
om dte helfte te plant, mite ek net 
d ie 1aad gee. Gaan aelf grond huur 
en plant ongev~r :1/· per maand. Kan 
goete beelgbeidaa;ebou te huur kry. Ek 
vra nou 24 Afrikaner• wat so goed 
kan wees om elk £20 by my te bel~ 
om hlerdle ondernemtna; moontlik te 
mask. 

Ocwilllges akryf aossebllet dadelik 
nan ,.Ondernemtng", J•owbus 1411, 
KIUI!IIt&d, 2 18 / 1 

ALGE:\IEE:S 
Bf'ra:hdm.-Vakan•l~-oord. . Posbus 

Kroondal. Rwotenburg. Tel. 1023, Rua· 
tenburg. Goele smaaklike etee, elek· 
trleee lig, binneveermatru ae, water In 
kamere, perdry, beste awembad, tennis 
en ander aport. l\1oolate plek vo.n om· 
gewlng. Terme redelik. K. .J. H. 
Behrtn~. 2/ 8 / 5 

TE KOOP! 
£5!! 

-Nee, dis nie 'n paaiemmf nie 
maar bloot die paar pond wat 
dit u mag kos om u huis en 
sy inhoud teen brandsk.ade te 
verseker. 
Sorg dat u huis en die inhoud 
u eiendom sal BLY, deur-

•n SANTAM- Brandpolis 

•SANTAtT\• 
SU ID·AFRIKA ANSE NASIONAL 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BP~ 

Takke en Agentskappe Ora . 

BEESTE 
Te koop. .Jent-y koele en nne: 

Skakel 6811, Wellington. Tde&T&f~r 
Du Tolt, lltalanat..,.le. 1917/ 138 

SPEELSKEIE 
Bott('Jskele 4/-; kopskeio 4/6; Act· 

kantlge 5/ ·; Pubbelkop 5/6; per paar. 
Goele houtsoorte. KoO<t Botha, P .s. 
Snpft\tlne, Dlllt. Ooor1e. 2617 I 8 

GRYSHARE 
OllYSHARE, aklltera, ou voorkoma. 

unnodlg. Oortulg u 1elf deur OR\S· 
fi,\,\R\VONDER die Jongate kuna
matlge wtreldwonder, haar en kopvel 
voedingamlddel te gebrutk. akadelooe, 
kleuratofvry, rJ/- por bottel, geld met 
bestelllns-.-.Boereceaf'elllllddels, Posbwo 
1272. Johannesburg. P/1/9/49 

AnUgrya lrunsmatlre haar, kopvel 
voedlng. Herstel gryehare en baard 
blnne een maand tot natuurllke kleur, 
ot geld terug. Geen kleuretof. 5/6 
Per bottel. posvry. Kontant met be
aten log. Die Boel'e~TOu, PCMtbWI '1669, 
.Johanne•bUl"(. FH/6/:10 

l'tiEDISYNE 
Ol:SO~DllEID Ill u relfiDatlce erfe· 

nl1, oortutg u self deur ona behande
llnga te gebruik en u kwaal te ont· 
wortel, ekryt, tnllgtlng grat11, Boere
gcuecamlddcls, Poebua 4272, Johannes· 
burg. B/1/e/49 

Voor u alle hoop ,..., ceneelnr laat 
•·aar, en u aan die ergste onderwerp 
akryt. dan vir oulaas, raadpleeg 
Ole Bof'nvrou, Bua 111119, .Johannesburg. 

(Nr.l) 1/9H9 

1\IARK AGENTE 
Kamcrade Aruldagl Ae Julie mlsklen 

'n ander asent onderateun bet voordat 
ek begin het, ltan julte mo1 darem so 
at en toe Julie beseodtDge dee!, of boe! 
Merk Julie betoendings Bdllnpn, lJ.T.H., 
die Spoorwel! Terltlea dit 80. Plaaa julie 
beateUinJ:a vir vrugtebome vroegtydlg 
by Suube Nunerl.eto, l'o.bua ' Nuwe
plaaa. 19/4/TK 

MEUBELS 
~IEUBEL8.- Beter meubell teen 

bllllker pryae BabawaenttlN, otoot· 
l<arretjiee, drlewlele, ltDoleume, tapyte, 
ens., ook altyd In voorra&d. Geen 
Kataln~eua. lddd waarln u belanptel. 
-VlSMER-~IEUBJI!LS, Langatra&t 179, 
Kaapatad. 3/ 12/11 

RADIO 
LQUW EN WUW, die Beroemde 

Ra.dio·lngenleura, Sta•Jeweg, PAROW. 
verkoop en berate! Radlo'a en Elektrlen 
ToesteiJe. GereKlatreerde Elektrlattelt.a· 
aannemera. :Voon 9-843:1 

VAN'S OONCRETE PRODUCTS 
(EDliS.) BEPERK 

Dtrekt811'&: 
P. W. J. van H~rden. 
P. G. van Heer<len. 

Potgleteratraat 2:18, 
b/v Pretoriusstra&t, 

, PRETORIA. 
Te~ls (Vloer en Muur). Kombuls· 

opwa<~bakke (Terrazo en Vleklo.e 
ataal), Vuurherde. Septleae eenbede vir 
eeaondheld, PUare, Waavate, Bouen
en Loodgieteubenodl&dbede, Staalrame. 

Vert, ena. 3/0/T.K, 
~~~~~~~~r~'-d~~~~---~~~~~~4r~~~~~~~'0 

l\it \lrpb Wotb ;fflin! 
Almal wat republikeine is • . . 
Almal wat ware volkseenheid nastreef 
Almal wat 'n blanke toekoms soek . . . 
bet belang daarby dat Die O.B. deur soveel as moontlik 
gclces word. 

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

Vul ondcrstaandc intekenvonn in en pos saam met 
geld aan Die Sekrctaris, Voorslag (Edms.) Bpk., Posbus 
1411, Kaapstad. 

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

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

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

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

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

Handtekening. 

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

Voeg assebllef Konunlssle by plattelandse tjeks. 

ONGELYKE LAS VAN 
LEWENSKOSTE I

Soos Ons Lesersj 
Dit Sien 

,.Staatsamptennnr", Heidelberg, 
skryt: 

Staatsamptenare en Spoorweg
werkers is, saver dit lewens
koste-toelae aanbetref, onder 
die huidige regering slcgter 
daaraan toe as wat hulle onder 

VERJAARDAG
KETTING 

('n Dee! van hierdie lys is 
per abuis in 'n vorige uitgawe 
weggclaat. Ons vra die maats 
om verskoning). 

JULIE 

20 Judith de Winnaa.r, Frank
fort. 

Anita Louw, Stcllcnbosch. 
Barry du Plessis, Kanan

eiland. 
21 Mara Rademcyer, Oudts

hoorn. 
Maria Eloff, Matooster, Tv!. 

22 Jan Roux, Franschhoek. 
23 Jan Nel, Kakamas. 
24 Andr~ van der Spuy, Paarl. 

Oltman Minnio, Oudtsboorn. 
25 Rita Basson, Wellington. 

die Smuts-bewind sou gewoos 
het! 

Die Smuts-regcring het lewens
koste bereken op 'n basiese 
salaris van £350 per jaar terwyl 
die huidige regering dit ver
beter het na £400 per jaar. (Vir 
hierdie tegemoetkoming is ons 
terloops die teenswoordige be
wind opreg dankbaar). Net 
voor dev9Juasie egter, word 
lewenskoste vasgepen op 52%, 
wat 'n jaarlikse toelae van £208 
vir getroudes bctcken. Volgens 
die jongste opgawe het lewens
koste tans gestyg na 61%. Op 
die £350-basis van die vorige re
gering sou ons tans dus £213/ 10 
toelae gekry bet i.p.v. £208 van
dag! Maar deur hierdie vas
.,pennlng" verloor ons nou 
reeds £36 per jaar en die lewens
koste styg nog steeds! 

'n Amptenaar wat voor die 
oorlog bv. £600 per jaar gekry 
het, kry in vergelyking vandag 
dus £808, wat 'n vergelykende 
vooroorlogse koopkrag het van 
slegs £300 - £400. Hoo kan ons 
dus dieselfde lewconstandaard 
handhaat as ons salarisse se 
koopkrag met die belfte gedaal 
bet? 

Die rcgering bet pas ons ver
toe om hocr lewenskoste-toelaes 
van die hand gewys op grand 

sl{appye, en so meer. Is 
dit regvcrdig dat een grocp 
van die bevolking die las 
van devaluasie aileen moet 
dra, terwyl ander toe
gelaat word om dico ,.voordeel" 
daarvan te gebruik om hulle 
verder te verryk? 

Russe Keer 
Met 'n 

Terug 
Plan 

Rusland bet ewe plotseling 
verlede week aangekondig dat 
by weer van gister at sitting 
sou neem op die Vellighcidsraad 
van die V.V.O. 

Petrus Olivier, Oudtshoorn. 
Barend van Haist, Kanon

eilo.nd. 
Petrus Roos, Brits. 

I 

daarvan dat die .,voordele" van 
devaluasie nie deur hoer toelses 
verslind moet word nie! Ter
seltdertyd skiet pryse van elke 
lewonsmiddel, ten gevolge van 

Vir sewe maande lank het die 
Russiese vertecnwoordigers die 
V.V.O. geboikot weens die teen
woordigheid van Nasionale 
Sjina se afgevaardigdes in die 
liggaam. Die terugkeer van die 
Sowjet nou dat dit sy bcurt is 
om voorsitter te wees van die 
V eiligheidsraad, word beskou 
as 'n slcnter om die Nasionale 
Sjinese uitgeknikker tc kry, 
daar die voorsitter kan reel dat 
hulle gcen reg van sitting het 
nie. Daar sal dan geostem moet 
word, en aangesien Brittanje en 
Noorwei! reeds die Kommunis
tiesc Sjinese erken bet as die 
wettige rcgcring van Sjina., en 
eersgenoemde hom bercid ver
klaar het om hom te beywer vir 
die uitskopping van die Nasio
nale Sjincse, sal die stemming 
op 'n oorwinning vir die Russe 
uitloop - tcnsy Brittanje van 
standpunt vcrander. 

AUGUSTUS 

2 Maria Visser, Kakamas. 
3 Johannes van der Wcsthui-

zen, Loxton. 
Jeannetta Nortier, Vrcdendal. 
J. Swicgelaar, Oudtshoorn. 
Okkie de Jager, Oudtshoorn. 

4 Theunsina van Wyk, Matoos-
ter. 

Hermanus Cilliers, Luckboft. 
Jan du Toit, Kirkwood. 
Marie du Toit, Kirkwood. 
Johan Lubbc, Barkly-Oos. 

5 Gertruida Venter, Pieters
burg. 

Maria Pretorius, Frankfort. 
Susanna Vcrmoolen, Luck

hoff. 
Serena van dcr Spuy, Paarl. 

G Martha Barnard, George. 
Elardus Erasmus, Bosbok

rand. 
7 Dina Nortje, Kafferskraal. 

Pieter du Toit, Loxton. 
Siska van der Merwe, Stel

lenbosch. 
Magrieta Kriel, Vryburg. 

8 Ansie Hougaard, Paarl. 
Hctta Rickert, Saulspoort, 

Tv!. 

devaluasic, die hoogte in, maar 
veilige winsgrense word ver
seker vir alle groothandelaars, 
kleinbandelaars, petrolmaat-

Volkskas 
Dalk 

Verander 
Naam 

Die direksie van Volkskas Fordsburg, Johannesburg (wat 
Bpk. bet bcsluit om by sy lede intussen goopcn is) en Graaff
aan te beveel dat dio naam van I Rei net voorbereidsels getref 
die bank verander word tot word. 
Suid-Afrikaanse Nasionale Han- Op 1 Februarie was dit pre
delsbank Bepcrk - 'n naam sies 15 jaar gelcde dat met die 
~at ~a die mening .van die bank 'n begin gcmaak is. Dio 
dtrekste beter by dte bank I mylpaal is gckenmerk deur die 
sal aanpas en sy funksies en ingebruikneming van die nuwc 
b~dr~f beter sal vertolk, na i.n I Volkskas-gebou in Johanncs
d~e JOngste jaarverslag van dte burg op 23 Januarie. 
dtrekteure van Volkskas ver- M t d' af 1 ·t· d' 
klaar word. ~ te s u1 mg van te 

Die jaarverslag toon ook dat ~eldJaar op 31 _Maart het d~e 
die onderneming groat welslae mgrokrewe kapttaal va~ dte 
in die afgelopc jaar bebaal bet. ?ank £1,452,213 bcloop. H1ervan 
Daar is nie mindcr as dertien ts £1,447,692 gestort, s?dat d~ar 
nuwe takke geopen nie. Die slegs 47,787 aandclc v1r plasmg 
bank het reeds 77 takkantore, oorgebly het. 
terwyl vir nog twee takke in In die verslag word verklaar 

dat bicrdie getal scdertdien tot 
sowat 30,000 vermlnder is. Tans 

VERLIGTING VIR KANKERLYERS 
is meer as 9,760 pcrsone aandeel
houers van die bank. Wanneer 
die 30,000 aandcle ook opgeneem 
is, sal die gemagtigdc kapitsal, 

Verligting van die ondraaglike sodo.t dlt nie na die gesonde nl. £1,500,000 volteken wees. 
pyne van kanker is vcrkry deur vesel kan versprei nie, val dit Nadat aile bedryfsuitgawe en 
die tocdiening van giftigo stik- slegs die kanker aan. administrasiekoste gcdek is en 
stof-mosterdstowwe. Daar is Dit is 'n uiters gevaarlike be- afskrywings en voorsicning vir 
nog geen bewys dat die gifstof handeling en moet met die slegte skulde, belasting en oor
kanker kan genees nie, maar grootstc versigtigheid tocgcdien drag na gebeurlikheidsrcserwes, 
daar is tog aanduidings dat dit word. asook bydrae tot dio pcnsioen
die kanker laat krimp. In hocverre dit sal help om fonds in rekening gcbring is, 

Hierdie stof is ehcmics baie kanker in sy beginstadium te word 'n bcdrag van £71,018/9/5 
naverwant aan die gevrcesde bestry, is nog nie ondersoek nie, opsy gesit vir 'n voorgestelde 
oorlogswapen, mosterdgas en is maar wctenskaplikes mcen dat dividend van vyf persent op die 
met welslae in Ameriko. teen dit moontlik is om hicrdie stof gestorte kapitaal. Verder word 
kankerpyne op die proef gestel. aan te wend om kanker te keer voorgestcl dat die algemene re-

. . instcde van te opereer. serwe vcrhoog word tot £135,000 
Slegs ttcn persone IS dulsver Ondersoek met procfdicre dui en 'n bcdrag van £53,217/ 10/ 11 

met die stof behandel en a mal daarop dat die stof die kankcr na die volgcnde geldjsar oorge-
van .hulle hct reeds in bul laaste laat krimp. dra word. 
stadtum vcrkeer. Alma! het vcr- ~ t 
klaar dat die ontsettcndc pyne ~~S~S~tf·a)~~:~:~~~!-:t!~:~:~~:~: .. : .. : .... : .. : .. : .. : ... : .. :~+(~~:~:~ .. ).~~ 
binne agt tot 48 uur m'i. die be- ~ 
handeling verdwyn bet. In hier- o B JAARGANGE • ~ 
die gevalle is die bebandeling • • 
uitsluitlik met die docl om pyn 
te verlig, toegedien. JAARGANGE 1947-48 JAARGANGE 1948-49 

Nou verkrygbaar teen £1 5s. elk. Posgeld ingesluit. 

VOORRAAD BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 Kaa.pstad 

Proewe wat in proefbuise met 
hierdie stof uitgevoer is, bet ge
toon dat dit wei die kankergroel
sel vernictig, maar terselfdertyd 
vernietig dit ook die gesonde 
vesel wat die kanker omring. 
Dit gebeur wanneer die inspui
tlng in die grootare gedoen 
word. Wanncer die inspuiting 
egter in die tyn aartjies waar 
die kanker gelee is, gedoen 
word, en die stof atgesluit word 61•t.a:Bi:ti&!B~~~~~i!l1:tl~·~~~tb-~~S~l!:· &!ftl.~l<.::3~B-Sl9~EEDi 

Gcagtc 
Toe 

sprnak 
by 

nie. 
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Brief Aan My Partyvriend : 

Waarom Moet 
Juis Gebreek 

Daa·r Nou 
Word? 

Truman 
Van 

En )ode: Lof 
AI Kante 

P res. Truman se houding jeens die Jode is die voorwcrp 
v·an berigte in die J ewish Hera ld en The Cross and The F lag 
- Iaasgenoemde orgaan van die Christelik-nasionale bewe
ging in Amerika, wat die \ 'olgende opsomming gee: 

Geagte Vriend, 
Toe ek mnr. Havenga se toc

spraak verlede week lees, het dit 
by my opgckom hoe moeilik 
ons dit darem vir onsself msak 
deur vas te klccf aan 'n Britse 
stelsel wat 'n paar oeue gclede 
in die mode gckom het. Mnr. 
Havenga het dit gehad oor die 
rnooi gees van samewerking 
tussen die pn.rtye wat die rege
ringskoalislc vorm, en die vrug
te wat hicrdic samewcrking ton 
gevolgc gchad het. Hy hct punt 
vir punt aangetoon hoe daar 
'n gemccn::;kaplike grond vir 
samewcrking bestaan en die be
gccrtc uitgespreek dat hierdie 
samewerking nog Ianger moet 
voortduur. 

Maar op oon punt hct mnr. 
Havenga 'n verskil tusscn hom 
en die Hcrcnigde Party beklcm
toon - die metode en mate van 
wysiging van die Kleurlinge se 
stemreg. Niemand kan mnr. 
Havenga kwalik nccm oor sy 
standpunt nie. Dit is sy oor
tuiging en die oortuiging van 
baie andcr Afrikaners wat voel 
dat dit noodsaaklik is dat ons 
nie die reeds geskokte vcrtroue 
van die nie.-blanke nog verder 
moet vcrnictig en die vraagstuk 
van rasseverhoudings nog on
hantccrbaarder maak as wat 
reeds is nie. En 'n man se oor
tuiging is 'n kosbare ding -
<lit is deel van sy persoonlik
lu•id. Jy lmn en mug 'n man se 
oortuiging verander deur hom 
met argumente tot beter insig
te te bring, maar jy mag nie sy 
oortuiging onder die voete , ·er
trap soos elke dag in d ie party
J)Olitieke konkus gebeur nie. In
t('emleel, 'n afwykende oortui
ging is <likwt•ls 'n slypstcen 
waarmee hand('linge reggeskaaf 
k:m word. 

GEDWONGE 

Of, as jy van so 'n groot 
waarde is dat die regc.ring nie 
kan bekostig om jou te verloor 
nie, dan gee die regering nie uit
voering aan sy eie oortuiging 
nie, en stet hy die dinge wat hy 
meon gedocn behoort te word, 
maar uit of af. Dit is die 
tweedc misbruik van die slyp
steen - oortuigings word in 'n 
dwangbuis gedwing. 

As dr. Malan byvoorbeeld 
more met sy opvatting van die 
Kleurlingstcmreg sou kom om 
dit toe te pas met wctgewlng, 
bly daar vir mnr. Havcnga net 
een van tweo dinge oor om te 
doen: by moet breek met dr. 
lfalan en daurmee laasgcnoemde 
t-ot 'n ,.nl bring, of hy moet sy 
oortu iging onder sy v·oete ver
trap en vir dr. l\l nlan se maat
reel !Item. 

Nou wil ek jou vra: waarom 
moet 'n snmewerking waarbinne 
da.ar in verband m et sovecl be
Jangrike d inge eenstemmighei<l 
beer'!, verbreek word net omdat 
daar ver,kil van n:ening op een 
punt bestaan ? Oor 99 sake is 
claar eenstemmigheid, maar as 
danr tot optrede oorgega.an 
mo<>t word, k an ~~n <>nkele punt 
van verskil a l d ie a mler 99 ver
ydel en d ie samew<>rking in 
duie laat stort. 

Th' R E PUBLIEK 

\Vaarom moet dlt so wees? 
Daar bestaan geen logiese rede 
voor nie. Dit is bloot 'n reel 
van die Britse partystelsel, net 
soos dit 'n rcCI is in rugby dat 
'n skoonvang 'n speler die reg 
op 'n strafskop gee. Ons voor
ouer~; in d ie Republieke bet 
hierdie reel n ie geken n ie, want 
bulle bet geen ~;pel gespeel n ie 
- hulle b et r t•g<>er . As daa r 

VERKEERD verskil van mening oor 'n saak 
Maar onder die Britse party- was, dan bet elkeen volgens sy 

stelsel word hicrdie slypstoon oortuiging gepleit en gestem, en 
hceltemal vcrkcerd gebruik , net die oortuiging van die meerder
soos 'n bobbejaan jou slypstcen heid het wet geword. Die min
vcrkeerd sal gcbruik as jy dit derheid is dan nie gedwing om 
by sy paal ncersit. In die eer- te .,breek" n io, want daar kon 
ste plaas word die meningsver- van niks bchah ve die staat self 
skilJe binne elk van twee groopc weggebreel{ word nie. Hulle 
gelyk gcskakel - daar word net het nie kunsmatige par tye gt-bud 
'n regerlngsoortuiging en 'n waaraan groter trou versk nldig 
opposisie-oortuiging tocgclaat. was as ann die volk of die eie 
Laasgenocmde vorm die slyp- oortuiging nie. Regering van d ie 
steen en dit is hier waar dit land was nie 'n monopolie van 
in die bobbcjaan se hande kom, 'n groep wat voortdurend sy 
want jy wect, 'n jaloerse mens groen kussings moes verde<lig 
is niks meor as 'n bobbejaan nic. teen d ie r<>gmatige en pligsge
llnr. HaH•ngn het in sy toe- troue aanslne van 'n amptelike 
sprank b,yvoorbeeld daarop ge- opposisie wnt street na die'lelfde 
wys hoe die amptelike opposisie monopolie nie. E n daarom bet 
selfs geywer bet om die land in dit geen snak gemaak hoe 'n 
ekonomieso e llende te stor t as man <leur sY oortuiging gelei 
hy danrmee net die regering tot word om te stem nie. A., die 
'n val kun bring - 'n baie dom regering 'n stemming in die 
ding om te doen, son jy se. volksrnnd , ·erloor , boef by nie 
l\laar die cnigste verskil van te bedank b et nie, want by ,·er
mening of oortuiging wat in d ie teenwoordig nie 'n party wat 
parlem<>nt onder die Britse stel- nou 'n nederlaag gely het n ie, 
sel to<>gt'laat word, i11 d ie .,amp- maar by ,·er teenwoord ig 'n ,·olk 
telike opposisie-oortuiging". As wat die reg het om d <>ur mid<lel 
j~· wil ,.<>rskil van die regt-riug, van sy verteenwoordiger~ sy oor
is daar \ir jou net e<>n pad oop, tuiging nan die reger ing bekend 
en <lit is opposisie toe. DWir ~ te mank. Dit is daarvoor dat 
het jy reg om te ver;kil, maar (mar 'n volksraad is. 
~;olank jy by die reg<>ring is, l\fnur die parcy·stelsel bet die 
nie. volk'lnHtd van sy tnak beroof 

ME~~ on~!,~ng ~~nl~w:':'h~!i~e ~~!l~ k~~~~ I 
toe lei dat die mens dalk weer 100 jaar en ouer kan word. 

Dlt is die mcning van weten- Tydens die konfcrcnsie is daar ' 
sknplikes wat die eerste konfe- aun die Jig gebring dat nuwe 
rcnsie oor die wetcnskaplike stu- chcmiese stowwc ontdek is om 
dio van ouderdom aan die uni- klolesteroJ; uit die nrc te verwy
vcrsitclt van Luik bygcwoon het. dcr. Klolesterol vcroorsaak die 

Die wetenskaplikcs het na , verkalking van arc en veroor
Luik gekom om gedagtcs te wis- , saak ook klonte in die blocd
scl oor hoe om d ie veroudering 1 stroom. 
van die mens te voorkom. Een 1 Dokters mecn dnt indicn hier
vnn hulle hct daarop gewys dat . die kwale verhocd !tan word, en 
dit niks sal betckcn om oud te 1 'n geneesmiddcl vir kanker ge
\vord indien jy nlc gcsond is nie vind kan word, daar gcen rede 
cn, miskicn nog bcllingriker, om bestnan waarom die mens nie 
in staat to wccs om voort te I hondcrd jaar of ouer kan word 
gu.an met jou wcrk nic. nit' 

' en dit verneder tot 'n uitstal
venster van par tybeleid wat in 
die konkus geformeer is. En 
in daardie n•nstcr moet ook d ie 
eenbeid van die regering gede
monstreer word. 

Sal Omsetting Van 
Voedsel En Petrol 
In Krag Kan Sien 

Die ontdekklng van atoom
splitsing het 'n nuwe veld vir 
die navorscr gcopen dcur mid
del van die sog€\llaamde isotope 
wat gebrulk kan word om by
voorbccld proscsse in die mens
like liggaam of plantelcwc 
waar te neem. Een van hlcrdic 
atoomprodukte is onlangs op 'n 
tentoonstelJing in Londcn aan 
die publick getoon. Dit is af
komstig van koolstof on word 
C14 gcnoem. 

Daar word verklaar dat bier
die produk vir meer wctenskap
like navorsing gebruik kan word 
as enigc ander isotope, en as 
volg gcbruik kan word 
biologic, mcdisync, Jandbou 
die nywcrheid. 

Biologic: om die prosesse te 
bcstudeer waardeur voedsel om
geskep word in lewende materie 
deur die mens on dler. 

Medisyne: om die aksie van 
vitamines, hormone, vcrdowings
middels en kanker-produserende 
stowwe te bestudeer. 

Landbou: om ondersoek in te 
stet hoedat plante soos koring 
en aartappels koolstofdioksied 
uit die Jug omskep tot suiker 
en stysel, en om te help in die 
stryd tren plante-siektes, soos 
bv. tabak-virus. 

Nywerheid: om die versprei
dlng van koolstof in staal te be
studeer, in die produksie van 
sintctiese petrol, in die analiese 
van gekompliseerde gemiese 
mengsels, en ook om ondersoek 
in te stol na die reaksie van 
petrol in motore. 

.,In Washington het pres. 
Truman, 'n slim politikus, dit 
raadsaam sowel as populer en 
goedkeurend gevind om groot 
getalle van Roosevelt se hand
langers in die pad te steek, soos 
Rosenman, Ickes, WalJace en 
hul soort. Hy het Baruch 
<Roosevelt se groot indoena) en 
sy beskermling Jimmy Burnes, 
vervang. Hy het die Withuis 
gesluit vir Walter WinchelJ en 
Drew Pearson. Hy voer nie ge
sprekkc met Frankfurter soos 
Roosevelt nie, en meestc van sy 
nuwe aanstellings is Chris
tene ... 

vcrloor het en (b) dit moontlik 
vir 'n man is om president van 
die Verenigdc State te wees en 
te "bty met Bernard Baruch te(•n 
hom." 

Hierteenoor berig die Jewis h 
Herald dat daar 'n nuwe dorpic 
in Israel na pres. Truman vcr
noem word, Kfar Truman, ns 
blyk van waardering vir all<'s 
wat die president vir die 
Sionisme gedocn het. 

Die bcrigtc klink tcenstrydlg, 
maar bevordering van 'n Joodse 
staat in Pnlcstina - wat 'n op
lossing vir die Joodse vrangstuk 

,.Daar was twee hoopvolle te- bled ~ is natuurlik heeltemal te 
kens mcrkbaar in die oorwin- rym met 'n nasionale bcleid 
ning van Truman. (a) Dat dit tuis - trouens gesonde nasio
moontlik is om 'n president tc nalismc het ook waardt·rlng vir 
kics sonder die Joodse stemme 'n ander se nasionalisme ... 
van New York, wat Truman op die regte pick. 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 2 AUGUSTUS 1950 

Kongres Bespreek Groot 
Aantal Beskrywi ngspu nte 

Die Kongres van die Af rikanerparty wat verlede Woensdag in Bloem
fontein vergader het, moes 'n groot aantal beskrywingspunte afhandel. 
Verreweg die meeste het 'n politieke strekking gehad: die ander was van 
algemene aai'd en hulle is na die Hoofhestuur verwys vir afhandeling. 
Die politieke beskrywingspunte het in hoofsaak die gevoelens van die 
Party uitgedruk oor vier aktuele sake: 

Eerstens bet die kongres sy 
begeerte tot samewerking her
bevestig; 

Tweedens is die eis gestel dat 
die H.N.P. moet ophou om teen 
lede van die Afrikanerparty te 
diskrimineer; 

Derdens is steun verleen aan 
mnr. Havenga se grondwetlike 
standpunt; en 

Vierdens is uitspraak gedoen 
ten gunste van die behoud van 
die Afrikanerparty se identiteit 
en teen amalgamasie met die 
H.N.P. 

willekeurig verbreek word nie . . -------------
Op hierdie gebied bet hy gese 
is die kwessie van die kleurling
stem nou aktueel. 

DISKRIMINASIE 

MNR HAYENGA 
Toe mnr. N. C. Havenga een

parig deur die kongres tot Ieier 
van die Afrikanerparty herkies 

MNR. J. G. BENADE (Bloem- is, bet hy hom bereid verklaar 
fontein) het gese dat hy soos om die party te lei na die beste 
dr. Steyn voel dat as daar weer van sy vermoe en kragte. Hy 
'n Brakpan is, m.a.w. as daar sal loop in die voetspore van 
weer diskriminasie is, dit as 'n wyle genl. Hertzog, bet by ge
verbreking van die ooreenkoms se. 
beskou moet word. Hy wil so-

MNR.HAVENGA STEL 
SY STANDPUNT 

In sy openingsrede op die kongres van die Afrikaner• 
party verlede week in Bloemfontein bet min. N. C. llavenga 
'n uiteensetting gegee van sy kleurbeleid en aangetoon hoe 
ver by bereid is om in verband met wetgewing te gaan. By 
bet ook verwys na die samewerking met die H.N.P. waar
omtrent by as volg opgemerk bet: 

,Ek maak daarop aanspraak 
dat die Afrikanerparty sy dee! 
getrou gedoen het in hiCil'die 
poging en dat, vir so ver betref 
samewerking in die regering 
altans, daar groot welslae be
haal en vordering gemaak is, 
en dat die verhoudinge in alle 
opsigte ontwikkel het tot die 
grootste hartlikheid en waar
dering vir mekaar. In hoe 'n 
mate dit ook daarbuite in wyere 
kringe die geval is, weet u beter 
as ek." 

In verband met kleurbeleid 
bet mnr. Havenga weereens 'n 
beroep gedoen dat hic•rdie 
vraagstuk uit die partypolitiek 

gelig moet word. ,,Ek meen ons 
is dit ook eens oor die algemene 
beginsel dat alles gedoen moet 
word om indien moontlik aileen 
'n nie-politieke oplossing te pro
beer vind vir fundamentele nie
blanke vraagstukke, sodat ver
seker kan word dat toekom
stige partypolitieke verande
rings dit nie maklik weer sal 
vernietig nie." 

KLEURLINGREGTE 
Met verwysing na die voor

neme om die Kleurlingstemreg 
te verander, het mnr. Havenga 
gese: 

MOSIE 

danige amendement tot die mo
sie voorstel. 

DS. J. A. PIENAAR (Ceres) 
bet die amendement van mnr. 
Benade gesekondeer. Hy het 
gepraat na aanleiding van die 
tak Ceres se beskrywingspunt 
wat lui dat indien die H.N.P. 
weer diskrimineer teen die Afri
kanerparty of teen lede van die 
Afrikanerparty dit beskou sal 
word as die outomatiese beein
diging van die bondgenootskap. 
Ds. Pienaar het gese dat same
werking aileen op grondslag van 
gelykheid moet geskied. Daar 
mag nie diskriminasie wees soos 
in die geval van Brakpan nie. 
Die Ieier moet weet dat as so
iets weer gebeur die party agter 
hom sal staan as hy dit beskou 
as verbreking van die ooreen
koms. 

DISKRIMINASIE VERWERP 

Op 'n vraag aan my in die 
volksraad of sekere voorstelle 
wat aileen die plasing van 
Kleurlinge op 'n afsonderlike 
kieserslys beoog, dan nie sou 
bots met die s.g. verskanste be
palings ·Van die grondwet nie, 
bet ek daarop gewys dat by 
vorskil van mening oor die effek 
van so 'n voorstel dit 'n saak is 
wat dan deur die Speaker beslis 

Die kongres het 'n komitee be
noem om al die beskrywings
punte saam te vat in een voor
stel. Die lede van die komitee 
was mnr. J. H. Viljoen, L.V. 
(voorsitter); dr. J. F. J. van 
Rensburg; dr. J. H. Steyn, L.V.; 
mnr. J. L. V. Liebenberg, L.V.; 
mnr. C. Venter; mnr. J. Pieter
se; en mnr. D. J. Easson. Die 
komitee bet die volgende mosie 
voorgestel. 

,,Die kongres spreek sy dank 
en waardering uit jeens mnr. 
Havenga vir die groot dieoste 
wat by aan die land gelewer 
het; die kongres verseker hom 
van die party se volste steun 
en vertroue in sy strewe om die 
steun van almal te verkry wat 
Suid-Afrika eerste stel; en in 
die voortsetting van sy beleid 
van gelykwaardigheid en grond
wettelike bestendigheid.'' 

BES GEDOEN 

DR. JAN STEYN L.V. wat 
die mosie toegelig het, het ver
klaar dat die Afrikanerparty sy 
bes gedoen het om die bondge
nootskap staande te hou. Daar 
is net twee dinge wat die bond
genootskap kan breek en dit is 
die kwessie van diskriminasie 
en die kwessie van grondwetlilte 
stabiliteit. 

Hoewel daar vandag nie meer 
gediskrimineer word teen 
Engelssprekendes deur Afri
kaanssprekendes nie is daar 'n 
groep Afrikaners wat diskrimi
neer teen mede-Afrikaners en 
die beleid van gelykwaardigheid, 
waarvan in die mosie gepraat 
word, het veral betrekking op 
hierdie diskriminasie. Dr. Steyn 
het gese dat hy nie glo dat dis
kriminasie op die lang duur kan 
voortbestaan nie, maar solank 
dit daar is, moet dit onder .die 
oe gesien word. 

In verband met grondwetlike 
stabiliteit het dr. Steyn daarop 
gewys dat Suid-Afrika, wat 'n 
land met 'n heterogene bevel
king is, vera! moet waak in die 
beskerming van sy grondwet so
dat dit nie deur enige regering 
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1\INR. PALM (Bethlehem) 
het gese da':. verskeie uitlatings 
van H.N.P.-ministers hom seer
gemaak het en seker ook vir 
min. Havenga seergemaak het. 
Tot dusver bet die Afrikaner
party uitgehou in belang van 
eenheid. Maar die tyd bet nou 
aangebreek dat die party sy 
houding in hersiening moet 
neem. 

ADV. JOHN VORSTER 
(.Brakpan) het gese dat diskri
minasie vir hom nie 'n persoon
like saak is nie: hy is in begin
sel daarteen. Daar is 'n diep
gaande begeerte na eenheid by 
die volk aanwesig. Dog vir 'n 
sekere seksie het diskriminasie 
'n sport geword. Spreker egter 
weier om verskoning te vra vir 
wat hy in die oorlogsjare gedoen 
het. Aan ons bondgenote moet 
'n waarskuwing gerig word dat 
die Afrikanerparty en sy lede 
gelykwaardig behandel wil word. 

Hierna bet mnr. Havenga aan 
die besprekings deelgeneem en 
sy standpunt oor die uitskake
ling van diskriminasie baie dui
delik gestel (kyk berig: Ha.ven
ga verwerp diskriminasie). Dr. 
Hans van Rensburg bet in 'n 
onbestrede mosie waardering be
tuig vir mnr. Ha.venga se vol
gehoue verset teen diskrimina
sie en daarmee is die bespreking 
van die beskrywingspunte beein
dig. 

NAT At 
Aangesien dit nou duidelik is 

dat die Afrikanerparty as 'n 
selfstandige party gaan voort
leef, hoop ek dat die nasiona
liste in Natal dit sal besef en 
dat hulle sal ophou om lede van 
die Afrikanerparty vir die 
H.N.P. te probeer werf. Aldus 
mnr. Boy Fullard L.V. wat die 
groete van Natal aan die kon
gres oorgedra het. Hy het 
voorts gese dat hy nie die ver
kiesing kon gewen het sonder 
die steun van die O.B.-lede nie. 
Hy hoop dat die H.N.P. ook met 
die lede van die O.B. vrede sal 
maak. 

t .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla. Drultkery, Stellenbosch, vir 
die elena.a.rs en ultgewers: VOORSLAG 
(Edme.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Posbus 1411, Kerkpleln, Ka.e.p· 
etad. 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 3) 

aangebreek het om op te hou 
teruggaan na die oorsake wat 
mense uitmekaar gehou bet en 
dat na die toekoms gekyk moes 
word. Tot sy spyt het spreker 
nie ds.arin geslaag nie. 

Dr. Van Rensburg het inder
tyd aan hom gese dat dit 'n 
groot teleurstelling was, maar 
dat die volk groter as enige par
ty of groep is. 

O.B. SE HOUDING 

Dit was nie dr. Van Rens
burg se wens dat spreker moes 
ophou om met daardie pogings 
voort te gaan nie. 

,Ek glo nie daar is iems.nd 
wat sal se dat daardie stap tot 
samewerking nie gedoen moes 
gewees bet nie. Ons moet voort
gaan en durf nie opbreek waar 
ons teenslae gekry bet nie", 
het mnr. Havenga verklaar. 

Na hierdie ooreenkoms bet 
O.B.-lede by die Afrikanerparty 
aangesluit en onderneem om die 
reels en beginsels van die party 
getrou na te kom. Die party se 
deure het vir hulle oopgestaan, 
soos vir enigoon wat bereid is 
om die party se doelstellings te 
onderskryf en te help verwesen
lik. Spreker bet vanaf die eer
ste dag die standpunt ingeneem 
dat bulle moet ded in aile reg
te en verpligtingo van die party 
en dat bulle op die party se be
skerming gcregtig is. 

BRAKPAN 

Spreker het tevore gese dat 
<laar nie 'n tweede Brakpan 
moet wees nie en by bly daar
by. Niks bet soveel afbreuk 
aan die saamwerk-ooreenkoms 
gedoen as die provinsiale verkie
sings nie, veral in die Vrystaat. 
Die ooreenkoms het wel net op 
die volksraadsverkiesing betrek
king gehad, maar die Afrjkaner
party kon darem verwag dat 
daar by die provinsiale verkie
sings waardering vir sy bydrae 
sou wees en hom sy dee! gegun 
sou word waarop by geregtig 
was. 

Spreker is egter nie pessimis
ties nie. 

Ons vriende is ook besig om te 
besef dat as ons die magsposi
sie wil behou, ons nio onver
skillig mag staan teenoor die s.f
wesigheid van clemente wat by 
ons behoort nie. ,.Laat ons in 
daardie gees die toekoms tege
moetgaan", het mnr. Havenga 
gese. 

Hy hoop dat die vriende wat 
miskien nie altyd aan die Afri
kanerparty se bydrae dink nie, 
begin besef dat bulle ook moet 
bymekaarmaak en nie in 'n rig
tiog kan gaan wat onverskillig
heid toon nie. ,Wanneer bier
die vraagstukke weer aktueel 
is, sal u die geleentheid he om 

u voorwaardes te stel", bet mnr. 
Havenga ten slotte verklaar. 

DR. VAN RENSBURG 

Dr. Van Rcnsburg het ver
klaar dat hy dio volste vertroue 
in mnr. Havenga se eerbaarheid 
en goeie bedoelings het. Hy het 
destyds reeds verklaar dat die 
O.B.-lede bereid was om te stem 
waar bulle welkom was. Na 
die onderhandelings met dr. 
Mahn bet mnr. Havenga gevra 
of hy met die ooreenkoms moet 
voortgaan. Spreker se antwoord 
was dat die O.B.-lede ontevrede 
was, maar nie in die weg van 
samewerking wou staan nie. 

Toe mnr. Havenga spreker 
meegedeel het dat die Afrikaner
party bereid was om die O.B.
looe in die party op te neem, 
het spreker aile O.B.-lede sover 
moontlik probeer beweeg om 
bulle gewig by die Afrikaner
party in te gooi. Selfs na die 
Brakpan-insident wou hulle nie 
he dat die ooreenkoms beeindig 
moes word nie. 

NET GEE 

sal moet word. 
Ons het bier dus te doen met 

twee moeilikhede. Die eerste 
is die moontlikheid of wenslik
heid om politieke regte wat tans 
geniet word te verminder en die 
ander om dit te doen sonder in
agneming van ten minste die 
gees van die verskanste bepa
lings van ons grondwet of, soos 
ek reeds gese bet, die aanwesig
heid van 'n duidelike volkswil 
wat nie die gevaar loop om 
weer ter syde gestel te word 
nie. 

Hierby kan gevoeg word die 
moontlike ernstige gevolge vir 
ons landsekonomie deur die twy
fel wat gewek kan word in an
der Jande omtrent die stabiliteit 
van ons politieke instellings 
deur die veronagsaming van ons 
grondwetlike beskermingsbepa
lings. 

APARTE LYS 
Ek het aan die Eerste Minis

ter te kenne gegee dat ek hom 
sou help om die stemgeregtigde 
Kleurlinge op 'n aparte lys te 

I 
plaas as 'n sterk begeerte daar
toe bestaan, maar dat ek nie 
my medewerking en ondersteu-
ning kan verleen aan enige 

'n Mens word underhand moeg voorstelle wat inhou 'n perma
as hy die futiliteit insien van nente vaspenning van hul getal 
net altyd te gee. Die O.B.-lede parlementere verteenwoordigers 
bet destyds by dio Afrikaner- en wat neerkom op 'n vermin
party aangesluit deels omdat dering van bestaande politieke 
bulle nie in die ander vleuel I regte nie. 
welkom was nie en grotendee!s Ek het daarop gewys dat, 
omdat bulle geglo het dat dte waar dit blykbaar die bedoeling 
land nie anders bestuur kan is om by die aanvang aan die 
word as soos deur genl. Hertzog Kleurlinge die getal verteen
aangedui nie. . Holle het by die woordigers waarop hul huidige 
party aangeslu~t o~dat bulle ge.- getalle bulle geregtig maak, toe 
glo het dat dtt dte regte pad te ken, daar in die afwesigheid 
was. I van stem reg vir Kleurlingvroue, 

Bulle bet ingekom om mnr. noodwendig 'n lang tyd moet 
Havenga se hande te sterk en verloop voordat daar sprake 
nie te verswak nie. ,As daar kan wees van vermeerderde 
mense is wat voel dat ons mnr. vorteenwoordiging gebaseer op 
Havenga eerder in die verleent- die kieserskwota en dat ons 
heid stel, is ons heeltemal bereid met die oog op toestande soos 
om ons te verwy<ler'', het dr. dit vsnda,g is, ons voorlopig al
Van Rensburg gese. ,Ons is tans tevrede moet stel om die 
bier omdat ons in die pad van hele vraagstuk aan die tyd oor 
genl. Hertzog g!o." te laat. Hiervoor wil ek nou 

MOSIE 

Dr. Van Rensburg het die 
volgende onbestrede mosie voor
gestel: 

,,Die Kongres neem met dank 
kennis van die onomwonde ver
sekering van sY Ieier dat by 
met geen verdere diskriminasie 
teen Afrikanerpartylede gediend 
sal wees nie en sien met ver
lange daarna uit dat die leiers 
se pogings om die breuk tussen 
Afrikaners te heel, met sukses 
bekroon sal word, aangesien 
die voortsetting daarvan verdere 
samewerking in ernstige gevaar 
kan bring.'' 

Mnr. Havenga het die mosie 
ondersteun en dit is eenparig 
deur die kongres aanvaar. 

weer bier ernstig pleit. 
EENWORDING 

Ek erken die reg van die 
Eerste Minister en sy sterk par
ty, wat die oorgrote meerderheid 
van nasionaalgesindes in ons 
land verteenwoordig, om sy 
planne deur te voer as hy daar
van oortuig is dat die volksbe
lang dit verg, maar in daardie 
geval moet ek versoek dat son
der my voortgegaan sal word. 

Ek het teruggekom tot die 
openbare !ewe met een groot 
doe!, nl. om mee te werk tot 
herstel van die breuk onder na
sionaalgesinde Afrikaners, en 
om my bydrae te !ewer tot uit
eindelike eenwording. 

Dat ons bestasndc samewer
king nie opgebreek sal word nie 
is my persoonlike vurige be
geerte. 
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