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Tering Dalk 
Eersdaags In 

V.S.A. Uitgeroei 
Tuberkulose mag binne 'n 

paar jaar uitgeroei wees as een 
van die vernaamste siektes in 
die Verenigde State, volgens die 
fedcrale veiligheidsadministra-

576,000 Franse 
Het Lewe In 

Oorlog Verloor 
Sowat 576,000 Franse het bul 

lewens verloor gedurende die 
afgelope oorlog, hct die regering 
aangekondig. 

teur, Oscar Ewing. I Hierdie syfer sluit in 198,000 
As gevolg van 'n intensicwe wat op die slagveld gedood is, 

veldtog teen T.B. beklee dit 9,844 wat as gevolg van weer· 
tans die sewende plek, waar dit I standsaktiwiteite doodgeskiet is, 
50 jaar gelede siekte nommer en 37,000 wat in .,Maquis"-akti-
een was. witeite gcdood is. 

Die openbare gesondheids
diens glo vas dat die uiteinde
like ultroeiing van die siektc in 
die Verenigdc State hecltemal 
moontlik is. Dlt mag selfs bin
ne 'n paar jaar gebeur. 

Daar was 59,225 slagoffers van 
lugaanvalle en 182,000 persone 
wat om politicke of nasionnli
teitsredes ontvoer is, is in gc
vangcnis dood. 

'n Tyd gclede het Di~ 
0.8. verwys na die '\'er
koop deur Brittanje aan 
Uusland van 'n aantal 
tspuitvliegtuie. Onder 
die opskrif ,Kortsigtig" 
gee die Cape Argus in 'n 
algemene· ruhriek die 
'\·olgende hesonderhede 
van hierdie stuk dwaa~ 
heid: 

,Teen die advies van 
die ministerie van lug
vaart en tot onsteltenis 
van die V erenigde State 
het Brittanje vier jaar 
gelede 55 Rolls-Royee
spuitvliegtuie aan Rus
land verkoop. 

,En tans is die nuutste Rus
slese spuit\'eg'\•Jiegtuig wat teen 
die magte van die V.V.O. in 
Korea inge!!it word, na verklaar 
word, voorsien van 'n motor 
wat 'n verbeterde ek~templnar is 
van een van daardie motore 
wat \ 'an Brittanje gekoop is. 

,Nog mecr - hierdie vlieg-

tuig wat terugswiepende vlerke 
en stert het, is, na. bewt>er 
word, in staat om 700 myl per 
uur te vlieg, wat hom die ,·in
nigste vegvliegtuig in die we
reid maak. Die enigste vlicg
tuig wat hom kan ewcnaar is 
die Amerikaanse F-86 Sabre. 

,Ons eie reguitvlerkige Vam
pires en Meteors, en Amerika se 
Shooting Stars en Tbunderjets, 
vlieg teen 'n snelbeid van on
gcveer 600 myl per uur. 

lETS VERKEERD 

,.Daar was klaarblyklik lets 
verkecrd met 'n uitvoerprogram 
wat terwille van 'n paar roebels 
die voorsprong wat die Britse 
gcnialiteit hom op die gebied 
van spuitvlicgtuigontwcrpc ge
gce het, in gcvaar gestel het." 

Totsover die Argus sc kom
mcnta.ar. 

Die fout het nie so seer by 
die uitvoerprogram gt>le nie as 
by die politieke mentalitt>it van 
die Britse regeerders wnt selfs 
nou dat bulle gedeeltelik in 'n 
warm oorlog met die Kommu
niste verkeer, nog nit> bereid is 
om hul \·riendskap van die oor
logsjare met die Sowjet prys te 

gee nie - iets wat verldaarbaar 
is as in aanmt>rking geneem 
wont dat bekleden van die sleu
telportt>feuljes in die Britse kn
binet in die ,·erlede uitgesproko 
Kommuniste was. 

,A.'WTI-FASCIS'' 

In die oe van hierdie mense Is 
enigicmand wat 'n .,anti-fascis" 
is 'n kameraad wat met guns
bev.ryse oorlaai moct word. Dit 
is hierdie selfdc mentaliteit wat 
gemaak het dat die mees gchei
mc dienste in Brittanje uitgc
deel is aan .,anti-fascistiesc'' 
vrcemdelinge wat teen die Brlt
se kuste aangespoel het, soos 
Klaus Fuchs en Bruno Fonte
corvo wat, met atoomgeheime 
belani, gemenc saak met die 
Russe gemaak het. 

Dit is bicrdlc selfdc mentali
teit wat vegvllegtuie en oorlogs
matcriaal ann Rusland stuur, 
maar weier om ann 'n antl-kom
munistiese land soos Spanjc 
brood te stuur. 

Dit is met hierdie mt'ntaliteit 
wnt die Unie 'n eenheicl moet 
vorm ten op~igte van sy verde
dlgingsplnnne en waarvoor ons 
et>r!>te mini~;t('r eerc;dungH al 
weer 'n plaa1o\·ervanger na. Lon
den stuur. 

EMPIRE-EENHEIDSKOMITEE Statebond Bly 
Nog Empire 

1-N WORDING 
Nadat die Britse Arheiderregeriug aanvauklik die kritiek uitgelok bet 

dat hy besig is om die Britsc Empire tc likwideer, word dit al meer duidelik 
dat hierdi«" regering inderdaad besig is om <lie subtiele heleid van die mo
derue Britse lmperialisme met welslae deur h~ voer en die Empire steeds 
stewiger aanmekaar te koppel met die onsigbare silwerdrade van ,vry
willige samewerking" waanoor harde imperialiste l'iOOS o.a. Joseph Cham
berlain aan die begin van die ccu gepleit bet. 

Die jongste ontwikkeling in die verstcwigingshcleid is die doodlui
terse instelling '\'Uil 'n Empire-eenheidskomitee onder die onskadelike he
naming ,konfe•·eusie '\·an een;te minister:; , ·an die Statebond". llierdie 
Empirc-cenheidskomitee bet verlcde jaar in l\laart '\'ergader om te '\·erseker 
dat lndie binne die Statchond hly, en vir Januari«" volgende jaar is v..·eer 'n 
byeenkoms bclc met 'n program !olO wyd 8008 ·die wereld self. Volgf!IIS die 
Britse eerste minister kan selfs die kleurvraagstuk ter hepaling van 'n 
Statehondsheleid daar bcspreek word, en tc oordeel na die '\'erwagting van 
die Cape Argus is dit nie uitget-~luit nie dat Brittanje die geskil tussen 
Suid-Afrika en lndie daar tr. ht~1·de ~Sal bring. 

Die moderne BrUse lmperia
lisme onderskei hom van die ou 
imperlalisme daarin dat by toe
gespits is op 'n geestelike ver
slawing van die onderhorige 
volke in plaas van 'n politieke 
of militere ondern·erping. Bier
die geestelike onderwerping ge
skied deur dat nan die onder
worpe volke die ,skyn van gro
ter formele vrybeid verleen 
word waardeur hul trou en lief
de gewen word, tcrwyl Brittan
je in t>lk gevnl die Ieiding binne 
die Statebond in sy hande hou. 

Dr. Malan hct die welslac van 
hlerdie beleid verlede ja.ar na sy 
terugkoms van Louden crken 
toe by in die parlement gese 
het: 

wat beslag le nie, maar die Sta
tebond, dit wil se ons eie ding, 
en daarom gee ons nie om dnt 
dit so Is nie! 

BRITTA!'\JE IX BEHEER 

hlerdie subticle onderwerping 
kan begryp of dit nie hceltemal 
vertrou Jlie. Hulle wil formele 
bande van onderhorigheid sien, 
en telkemnal word dnar van hul 
kant aangcdring op die stigting 
van 'n soort Empirc-bestuur wat 
sal bestaan uit verteenwoordi
gers van die verskillende Sta
tebondslcde. Die voorstanders 
van die sielkundigc imperialis
me wil nic van so 'n konstitu
slonelc instelling boor nie om
dat dit 'n sigbarc band sal wees 
en die afskeidingsbcweging wa
ter op die meule sal gee. Toe 
die Konscrwatiewe Party in No
vember 194.9 aan die hand ge
doen hct dat daar 'n ,,skakel
komitce" vir die Statebond in 
die !ewe geroep moet word, bet 
die minister van statebondsbe
trekkinge gese dat soiets ,on
eindig skade nan die lewende 
sametttelling van die Statebond" 
sal vt~roorsa.ak, en danrnan toe
gcvocg: 

Gevaar Von 
Ongeskrewe 
K onstitusie 

dig bet of beget>r om bulle 
snam te bind nie.'' 

ONGESKREWE GRO~'DWET 

Waar die Britse regering nog 
konsckwent gcweier het om 
enige formele .,skakelkomitce" 
of grondwetlikc liggaam vir 
Statebondsamewerking in die 
lewe te roep, daar doen hy dit 
sommer so doodluiters sonder 
dat die dominiums 'n snif in die 
neus kry. Ooreenkomstig die 
Britse tradic;ie van ongeskrewe 
grondwet word daar nou 'n on
geskrewe konstitusionele .ska
kelkomitee gebruik in die per
sone van die eerste ministers 

In sommige kringe word voor
gegee dat daar 'n ve.n.kil is tu!!
sen ,Empire" en ,Stutebond", 
naamlih: dut ,Empire" net sien 
op die onderhorige J[oJonies van 
Brittanje, maar dat Suid-Afrika 
eintlik net lid is van die ,Sta
teboncl". 

Dat daur geen verskil tussen 
die twre terme i!l nie, het dio 
Britse eerste minister vroeer in 
die jaar beklemtoon toe by ge
se bet dat men!! die bennming 
kan gebruik wat beste pas by sy 
sentiment. 

Die wnarheid hi.,nnn wor<l 
bevt>stig deur byvoorbeeld die 
volgende twee op~krifte ,·ir die
selfdc berig in twt'(' Kaapstadsc 
koernnte verlede Saterdag: 

Die Burger: ,Goedere ,·ir die 
State bond". 

Ca11e Time11: ,Empire Trnde 
<Vervolg op bladsy 6 kolom 1) I With Japan." 

Eerste Ministers 
Weer Na Londen 

Die eerste ministers \.·an die Statehood is deur die Britse 
eerste minister, Clement Attlec, opgevorder om weer in 
Januarie volgende jaar in Londen te vcrgader. Daar sal 
geen formele agenda wees nie maar enige saak van belang 
vir die Empire sal bet.preek word, en dit sal onder meer 
gaan oor Korea, Suidoos-AsiC, betrekkinge met Sjina, die 
gebeure in Tibet, J<~uropese sake en clic Noord-Atlantiese 
Verdedigingsbond, terwyl soiets soos 'n J~mpire-klcurbeleid 
in Afrika nie uitgesluit is nie. 

Behalwe al die dominiums sal sal wees: Clement Attlce (Brit
ook Suid-RhodesH! vcrtcenwoor- ' tanje), R. G. Menzies (Austra
dig wees. Weens die swak gc· IH!>, Louis St. Laurent <Kana
sondheid van dr. Malan sal hy da), Pandit Nehru (lndiii>, 
nie persoonlik kan gaan nic, Liaquat Ali Khan (Pakistan), S. 

,As die bande wat bind los
scr gemaak was in die verlede 
van tyd tot tyd, as dit nodig 
geword het om bande losser 
te ma.ak, dan bet die State
bond dit nog altyd rcggekry 
om beslag te le op die gees." 
(Hansard No. 15 kol. 5683). 

En 'n deel van hierdie beslag
legging op die gees bestaan 
juis da.arin dat die woord ,,Brit
tanje" vervnng word deur ,Sta
tebond", soos ook blyk uit die 
Eerste Minister se nnngehaalde 
sin. Dit is nie meer Brittanje 

Maar inderdaad is djt Brlt
tanje wat die Ieiding binne die 
Stntebond gee in niles, want in 
enige !ltatebond.,konferensie Is 
dit die dominiale regerings wat 
na Louden opgeroep word wnar 
'n Britse minister of saakgclns
tigde <lie voorsitterstoel inneem 
en waar Britse belanghebben
des <lie sitting nam·uJ. So word 
nou ook berig dat behalwc dat 
die hcer Attlee ook die Brltse 
ministers van buitelandse sake, 
verdediging en statebondsbe
trekkinge (voorheen dominiale 
sake) by die besprekings ann
wcsig sal wees. Veral die teen
woordigheid ,·an 'n ministt'r van 
atatebondsbetrek.kinge - 'n por
tt>feulje wat die dominium!! nie 
het nie - moet die sielkundige 
inclruk van omlerhorigheid ann 
moeder Brittnnje versterk! 

,In Europa tree ons op by maar hy bet dr. T. E. Donges in Holland <Nu-Seeland>, D. S. 
wyse van vcrdrae en instel- sy plek afgeva.arlig - 'n ietwat Senanayakc (Ceylon), dr. T. E. 
lings, maar dit is nie hoc ons verontrustende fcit as in aan- Donges <Suid-Afrikn) en God
in die statcbond optrec nie. merking geneem word dat dr. , frey Huggins <Suid-Rhodesii.D. 
Laasgenoemdc se eenheid kan Dongcs een van die sterkste 
aileen gebou word op die voorstanders van die nuwe kon-1 Benewens Attlec sal ook die 
steeds nouere assosiasie van siliasie-beleid skyn te wees, en Britsc ministers van buitelandse 
vrye volke wat so nou ,·er- deur baie beskou word as dr. sake, verdediging en statebonds· 
bincl is met mekaar dat bulle Malan se keuse vir 'n opvolger. ,,. betrekkinge die konferensic by· 

UIT\\"E:!\'I>IGE BANDE 

Daar is nog altyd 'n ou skool 
imperialiste in Brittanjc wat nie geen formele mnsjinerie no- Die lede van die konfercnsie woon. 
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TWEE KONGRESSE 
In November is twee Uniale byeenkomste in Bloemfon

tein gehou - 'n laertrek van die Ossewabrandwag en kort 
daarna 'n kongres van die Verenigdc Party. Die cen was 
verteenwoordigend van die volksbeweging, die ander van die 
partypolitiek, en die treffende tecnstclling wat hicrdie twee 
ordes bied, is vir elkeen duidelik wat die moeite wil doen om 
die twee kongresse - sal ons dit maar noem - met mekaar 
te vergelyk. 

Die Ossewabrandwag as volksbeweging bet tc Bloem
fontein 'n bclydenis gcdoen - 'n belydenis van 'n ideaal wat 
vandag so ongev.rild is dat selfs wclmenende vriende van die 
beweging hom kwalik geneem bet oor die onomwonde stel
ling van sy standpunt. Daar is nie gevra wat betalend \ir 
ons sal wees om aan die volk te se nie of wat bevorderend 
\ir die beweging sal wees nie. Nee, daar is maar net uitge
spreek wat ons as die regte koers \'ir ons volk beskou, hoe 
onpopuler so 'n uitspraak in die buidige omstandighede ook 
al mag wees. 

Anders was dit toe die politieke party aan die woord 
gekom hct in Bloemfontein. Die tocspraak van die leier en 
die bcsluite wat geneem is, toon met die eerstc oogopslag 
dat daar nie gevra is wat is reg of wat is bevorderend vir 
die volk nie, maar ''at is nodig om aan die kiesers voor u 
bou sodat bulle weer vir die party in groter getalle sal stem. 
Ons bet bier 'n party gebad wat in ,die woestyn verkecr" 
as synde ,.Sy Majesteit se Opposisie", en dit is sy reg en sy 
taak, volgens die bcgrippe van die Britse parlementere stel
sel, om te sorg dat by weer aan bewind kom. Hy is die 
,alternatiewc regering" en by moet metodes en wee sock 
om die bewind weer te bemagtig. En die kortste weg is om 
die grootstc mate van verskil te onderstreep of voor te hou 
tussen hom en die party aan bewind, hoc swaar dit soms 
ook al gaan om verskilpunte te vind. So byvoorbeeld bet 
die partyleier 'n uitgerekte betoog gehou oor die noodsaak
likheid dat Suid-Afrika lid van die Britse Statebond moct 
bly asof die huidige eerste minister nie berbaaldelil' en 
plegtiglik die versekering gegee bet dat Suid-Afrika ,in 
elke omstandigheid" binne die Statebond sal bly nie. Oor 
hierdie versekering-s word eenvoudig beengestap om die 
jingo-stemvee die skrik op die lyf te jaag en sodoende te 
verseker dat bulle nie terwille van kleurvooroordele teen die 
Verenigde Party sal stem nie. 

INDttRS 

Die vrces dat die Natalse Engelse stem verlore kan raak 
weens die anti-Indiergevoel in daardie provinsie, word ook 
nog verder besweer met die belofte dat die party op die 
kwessie van rcpatriasic sal ingaan en 'n onderneming van 
die Ieier om eersdaags in persoon sy oplossing vir die Indier
vraagstuk in Natal tc gaan stel. 

Hierdie gepraat van die politieke partye oor repatriasie 
is nuttig vir die stembus maar verder kom dit ook nie -
elkeen bet· reeds die geleentheid gehad om Indiers te repa
trieer, maar elkeen was nog so besig om sy bewind te ver
dedig teen die ywerige ,Opposisie" dat statistieke toon dat 
die stroom Indiers wat die land binnekom nog altyd groter 
was as die straaltjie wat die land verloat. En wat die Ver
enigde Party meer in besonder betref, toe by die geleentbeid 
gehad bet om lndicrs te repatrieer, bet by verkies om lndiers 
stemreg vir die parlement te gee. 

,GEWONE MAN" 

Die partykongres het ook nic nagelaat om aan die ,ge
wone man" te dink nie. Banier-opskrifte het verkondig dat 
die V erenigde Party 'n onderneming gee aan die ,gewone 
man" om hom te verlos van die stygende lewenskoste -
dieselfde party wat twee en 'n half jaar gelede by die stem
bus verslaan is jui~ oor die stygende lewenskoste ! En daar 
is ook beloftes gedoen vir groter vrybeid sowcl op ekono
miese as persoonlike gebied - beloftes van dieselfde party 
wat meer noodregulasies en politieke vervolging in ons land 
tocgepas bet as enige ander partybewind voor hom. 

l:GTt~ KLANK 

Net in cen opsig was daar 'n egte klank te bespeur -
die geklaag oor die voorncmens van die regering ten opsigte 
van die Kleurlingstem, en die egtheid bet nie voortgekom uit 
besorgdheid oor ,eerbaarht>id en regverdigheid" of ,terwille 
,·an waarheid" soos daar voorgegee is nie, maar dit bet diep 
gcvloei uit die hart van partybelang, want die voorneme van 
die regering gaan 'ir die opposisieparty 'n paar setels kos, 
en dit is juis terwille van setels wat daar in Bloemfontein 
kongrcs gehou is. 

So blyk nogmaals die diepgaande verskil tussen 'n volks
beweging en 'n politieke party. Eersgenoemde is daar ter
wille van 'n beginsel of ideaal en staan of val daarby. In 
die geval van laasgenocmde is die beginsel en ideaal daar 
terwille van die party - dit is daar om as middel gebruik 
te word in die wedstryd om die kussings. 

[Y.~~:·::.~-~~·- .. o;· .. op ~e-~e::··~:~~r 
KonsilW.ie-Praatjies I It~=~~:,!~,~~~~: Jl 

D1t is merkwaard1g hoedat 
die ,konsiliasic"-gccs onder ons 
mcnse begin posvat. Bowcndicn 
is dit onrusbarcnd. Ek wil 'n 

in die mand. Veertien klerke 
moet in vier vcrtrekkles van 
die N.G. Kerk-gebou bewccg; 
daar word ook huur voor bc
taal. Die polisie word gcbuis
vcs in 'n vier vertrekgcboutjic 
wat spcsiaal vir bulle sowat 'n 
22 jaar gcledc deur 'n inwoncr 
opgctrek 1s; dit cis ook huur. 
Voorts word gehuur 'n kantoor 
elk in die boonste vcrdieping 
van die Stadhuis vir die Re
gering sc \Vaterwerkc-ingcnicur 
en Uitbrcidingsbcampte. 

voorbeeld aanbaal. 
' Onlangs is die Britse wapcn 
van die Raadsaal in Bloemfon
tein verwyder. En die plaas
llkc Engelse blo.d hct glo fout 
daarmee gevind. Daarna bet 'n 
rubrickskrywcr In die plaas
llkc Afrikaansc blad - Die 
Volksblad - die saak in die 
reine probeer bring en slegs 
daarin geslaag om 'n verrc
gaandc voorbeeld van ,konsilia
sic" op skrif tc stcl. Ek gaan 
dric aanballngs docn uit sy 
kolomme, en wei soos volg: 

Eerstens. ,,Nou sal die Afr i
kaner en die Engclsman by die 
Raadsaal kan vcrbystap en 
gccnccn sal rcde he om tcrug 
tc dink aan 'n narc tydperk 
nic." Watter bog! As die 
Britse wapcn van die Raad
saal vcrwydcr is sodat Afri
kaners nic mcer rede moet h~ 
om terug te dink aan 'n ,narc 
tydperk nic", dan moct die 
Vrouemonumcnt en die Oor
logsmuscum ook mos vcrwydcr 
word. 

water steeds na die nywcrheid 
gaan. (Na die Water is Dcscn
tralisasie, na die Nywerhcld Is 
Scntralisasie>. 

,As die Kleurlingkiesers af
gcstig is in hullc eic kicsafde
Jings sal van hulle nog verwag 
word om net hulle name en 
beroepe tc kan skrywc? <Ver
pHgte skoolbcsoek bc.stao.n al 
so lank dat die bla nkc opvoe
dingskwalifikaslc minstens Std. 
VI is). 

,Sal nA die stigting van 
klcurlingkiesafdelings die hul
dige diskrimino.sie voortbcstaan; 
blankc 16 jaar oud en Std. VI 
skoolsertifikaat vir toclating 
tot vakoplciding; Kleurling 
enige oudcrdom <onder 16 of 
bo 21) en enige (of gcenl skool
sertifikaat? 

,.Omdat daar groot bcsorgd
heid bcstaan oor die klciner 
blankc gcboortesyfer en die 
groter klcurling-gcboortcsyfcr, 
kan die Blanke-gcboortcsyfer 
nie vcrhoog word nic In dien 
met vroccr ambagsbekwaming 
die huwclik vroeer aangegaan 
kan word? (In Holland is 
honderde en honderdc met 
bulle 21stc jaar vadcrs. In 
Suid-Afrika le ons ons lccrjong
skap met ons 22 - 23ste jaar 
ten vrocgste af, moct dan nog 
spaar en op behuislng wag om 
te kan trou, terwy! die 25,000 
tc wagtc immigro.ntc van 
wonings voorsicn sal moct 
word. 

,Ticn jaar geledc is 'n bcwe
ging aan die gang gcsit om agt 
morgc grond beskikbaar te stel 
vir die gcvangenis; die tcrrein 
is reeds oorgedra, maar die 
rooihempgarnisoen bewceg nog 
deur die voorstratc. 

,'n Deputasic van die Pos
wese hct so pas sy opwagting 
by die Stadsraad gemaak met 
die docl om die huur van die 
Poskantoor te vcrlcng. Die 
Stadsraad bet die versoek gc
wcicr. Die dorp vcrlang 'n 
doclmo.tige gebou om aile 
staatskantore onder ecn dak tc 
bring." 

Wereld Se 
Steenkool 
Raak Min 

Tweedens. ,Ek wil graag 
daardie droewige dae vergeet. 
'n Mens bereik niks daardcur 
om heeldag herinner te word 
aan die dae toe 'n klein volkie 
deur 'n groot moondbeld ver
pletter is nie." Hct ons volk 
dan nou die stadium bcrcik dat 
hy nlc allC(ln moet vergewc nic 
maar ook moct vcrgcct? En 
moet Afrikanerkinders dan 
nie mccr van die Twcedc V ry- T ocstand van 

Daar dreig 'n groot tekort aan 
stcenkool in Europa. Die cko
nomiesc kommlssie van die 
V.V.O. het 'n vcrgadering vo.n 
sy stecnkoolgroep bele om die 
ernstige toestand te bcsprcek 
wat voortspruit uit die vinnig
klcincrwordcndc stccnkoolvoor
radc. 

heidsoorlog in die skool leer Staatskantorc 
nie: omdat dit vir bulle sal 
herinncr aan die ,drocwlge dae" 
wat bulle liewer moct ,ver
geet?" 

Dcrdcns. ,Saam met die 
Engclssprekendes is bulle (dit 
is ,.die verslane en verslae 
Bocre") vandag nog besig om 
'n moo! volk te word." Maar 
wat hct dan geword van die 
Af rikanervolk wat reeds vir gc
slagtc bestaan en wat reeds In 
die geskiedenis 'n crcplek vcr
owcr het vanwco sy hcroise 
elcnskappe en sy taaic vry
bcidstryd, teen Britsc oorhcer
sing? H oekom word daar dan 
nou gcpraat van 'n volk wo.t 
nog ,word?" 

Waar kom hicrdle soort ,kon
siliasie" skielik vandaan? Ek 
dink dit het sy oorsprong in 
die partypolitiek wat Engclse 
stcmme wil wen. En misklcn 
nog hierdie paai-praatjies 'n ocs 
van Engelsc kruisies by die 
stcmbus oplcwer; maar cen 
ding staan vas - dit sal die 
A!rikancrvolk nic 'n tree nader 
aan sy bestcmming br ing nie. 

Diskriminasie t.o.v. 
Vakopleiding 

My Ieser ,.Byna Scwcntig
jarige" vc.stlg hierdie kecr die 
aandag op die diskriminasie 
ten aansien van vakoplcidlng 
tussen blank en n ie-blank. H y 
skryf: 

,Vir my hct twce liggies op 
ons donker Arbeidshorison 
opgegaan; die besorgdhcid van 
die Arbcldsdepartemcnt oor on
gelyk e mate in een volk Ocwcns
duurtctocslae) en die bcsorgd
heid van Die Burger en ver
wante koerantc oor die 25,000 
verwagtc immigrantc wat die 
tekort ao.n arbeid in ons hoog
loon nywerhede moct ao.nvul, 
terwyl dlt poste was wat ons 
jeug moes ingenccm hct. Die 
immlgrante sal dan almal 
mensc wecs wat met die 14de 
jaar skool verlaat en met 19de 
jaar uit vakleerlingskap getrec 
hct. 

,Nou wil ek u 'n paar vrac 
stt'l: 

,.Sal die Regering toesien dat 
die nywerheid na ons waterge
biede gebring word of moet die 

Pro Patria vertcl van die toe
stand van die staatskantorc op 
Robertson. Maar Robertson se 
geval is gecn uitsondcring nic! 
En juis omdat die toestande 
wat op my Ieser sc dorp heers 
nie 'n plaaslikc uitsondering is 
nie gaan ck sy brief publiscer. 
Hy skryf: 

,Daar kom 'n tyd dat 'n don
kic ook skop, en gevallc docn 
hullc voor dat 'n mens ·nie toe
laat dat daar altyddeur met jou 
bal-bal gcspecl word nic. 

,Op Robertson is die gcbou 
vir Justislc van so 'n aard 
dat word die knoppie aan die 
voordeur gedruk, kom 'n per
soneellid van die gevangenls te 
voorskyn en hy se vir jou: 

Reguit bcland jou in die tronk. 
H iervandaan regs en aan die 

ent van aanecnlopendc vcr
trekke kom jy by die magi
straat te reg. 

H iervandaan lin ks, nle die 
eerste dcur nie, want do.n is 
jy by 'n slaapkamer van die 
Sipicr, maar die cnt sc deur, 
dan vind jy die Ontvanger van 
l nkomstc. 

Ek is doenig met die rooi
hempgarnisocn wat vooruit 
deur die hoofstraat beweeg 
en agterult deur die straat waar 
die doktcrs en ander deftige 
mensc sc wonings sowcl as die 
Pastorlc gelee is. 

, I n die Stadbuis naasaan 
word ontoereikende ruimte ge
huur vir Pos- en Telefoon
wcsc - sedert 1915, teen £15 

Dit mag mcebring dat vuur
herte en andcr installasies bier
die winter nie sal brand nic. 
Dit is vcral Dultsland en Tsjeg
go-Siowakyc wat hierdcur die 
ergstc geraak sal word. 

Die kommlssie bet reeds 'n 
beroep op stccnkoolproduscrcn
de Iande gcdoen om hul pro
duksic so v~r moontlik op te 
skuif en invocrders gcwaarsku 
om onnodige groot voorraadop
bouing tc vcrmy. 

Rubberpaaie 
In Unie 

Proefncmings met rubber
paalc word tans ook In Suid
Afrika gcdoen. Die begin is 
gcmao.k met 'n strook by Kraai
fontein, naby Kaapstad, terwyl 
ander stroke in Transvaal en 
Suid-Rbodesle gel~ sal word. Dit 
volg op proefnemings wat reeds 
in ander dele van die wereld, 
onder meer in Holland en Ame
rika, In die jongstc tyd gcdoen 
Is. Hocwel die panic meer sal 
kos, word verwag dat bulle vecl 
Ianger sal hou en op die wyse 'n 
besparing sal mecbring. Die 
rubber bestaan uit 'n 'll'yfpersent 
(poeier)-mengscl met bitumen, 
en hocwel so gering, verleen dit 
groter veerkrag aan die paaic 
en dus groter duursaamheid. 

KERS- EN NUWE.TAARSWENSE 

Wens u vriende en familielede met Kersfees en 

Nuwejaar gcluk in Die O.B. 

2/6 vir 36 woorde (spesiale tarief), en ld. per 

ekstra woord. Geld moet saamgestuur word. 

WENSE moet Posbus 1411, Kaapstad, bereik 

voor 15 Descmber. 
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Moontlike Gevolge Van 
·E.enwording Van Partye 

Sedert die l\falan-Huvenga-ooreenkom!'i oor voorgenome kleurwetge· 
wing ' n t yd geledc uangekondig is, is huie "·oor!'pellings gemaak oor die 
onvermydelik hcid van samesmelting tussen die Herenigde Nasionale Par· 
ty en die Afrikanerparty. Hierdie voorspellings is deur ' n Ieier "'an die 
Afrikaner party, d r·. Jan Steyn , op die pa~gehoue Laertrek ·van die 0.8. he
vestig toe h y proutuit "·erklaar het dat die Afrikanerparty bereid is om 
van die politieke toneel te verdwyn. 

Na hierdie "·erklaring is daar geen moontlikheid van die voortdu
rende bestaan van die Afrikanerparty nie en k an die party se lede slegs nog 
dink oor die bepalings "·an ontbinding van die party. 

Die bcslisscndc bepalings sal 
waarskynlik neergehi word In 
1951, wanneer bes moontlik die 
laaste jaarlikse kongrcs van 
die party gehou sal word. Dit is 
nog heeltemal onduidelik of die 
Afrikanerparty-kongrcs ecnvou
dlg die party sal ontbind en 
partylcde sal aanraai om maar 
by die H.N.P. aan tc sluit; 
en of die H.N.P. en die A.P. al
bci sal ontbind wanneer die par
tyc se !cdc outomaties of by 
nansock lcde sal word van 'n 
nuwe saamgesmclte party. 

TOEKEN~L"'G VAN SETELS 

'n Ander saak wat moontlik 
by ontbinding tcr sprake mag 
kom, is die tockcnning van se
tcls in die Scnaat, Volksraad en 
in die provinsiale rade aan kan
didatc wat !cdc is <of was) van 
die Afriknnerparty. Dit kan 
aangenef'm word dat die be
stnande tnld 'e van die A.P . sal 
voortl(~ef tot in 1951 wanneer 
bulle nfgcvaardigdes sal s tuur 
om deel tc ru•t>m uan die verrig
tinge Yan die nanstaande ont
bindingsl,ongrcs. 

DISKRil\11~.\SIE 

Dr. Jan Stcyn hct, in die toe
spraak waarna ck vcrwys hct, 
die verwydcring van diskrimina
sie teen !cdc van die Afrikaner
party gestcl as 'n voorvcrcistc 
vir die verdwyning van die Afri
kanerparty. Hy hct cgtcr die 
verwydering van sodanigc dis
kriminasie in die vooruitsig gc
stel: trouens sy tocspraak hct 
die indruk gcskcp dat hy die 
vcrwydering van diskrlminasic 

as so 'n vanselfsprekendheid be
skou dat hy gladnie ernstig rc
kcning hou met die voortduring 
daarvan nic. 

]~ojUWE TOESTAND 

Indi<'n dr. Jan Steyn reg is -
en ck hoop en vertrou van gan
scr harte dat hy reg is - dan 
nadcr Afrikaners 'n n uwe toe
stand wat min of mcer vcrgc
lyk kan word met die toestand 

1 
..................... . 

POLITIEK IN O~NSKoui 
DEUJt 'N ~IEDEWERKER~ 

·~···················· 
wat vo6r 1941 In ons land ge
hccrs hct. In die jare 1939-40 
hct die Afrikaners aan sowcl die 
nasionale politlckc party as die 
republikcinsc volksbcwcging be
hoort. En daar was dcstyds 
tusscn die H.N.P. en die O.B. 
hartlikc samewerking. Dit was 
die dae van Afrikancrecnhcid 
en -insluiting. 

Indif'n d ie ~me.'lmPlting van 
die H~.P. en die A.P. en d ie 
•v'~rwydering van die d iskrimi
aJns ie teen d ie O.B.-lede van die 
A!rikanerparty 'n voldongc felt 
word dan mag daar weer, en 
'hope~ik sal daar weer , batllke 
verhoudings ontwikkel tuss('n 
die saamgesmelte nasionule 
poli.ieke party en die r epubli
keinse volksbeweging. 

\'ERKIESDIGSTEUN 

Wanneer hierdie tocstand tot 
stand kom, verwag ck nie dat 
al die ledc van die naslonale 

politicl<c party ook lede van 'die 
Ossewabrandwag sal word nic. 
Maar ck verwag tog dat bale 
lcdc van die nasionale politieke 
party wat stcrl< rcpublikeinsgc
sind is ook by die Ossewabrand
wag sal • nanslult. En omge
kecrd vcrwag ck nie dat al die 
ledc van die Osscwabrandwag 
by die nasionale politieke party 
sal aansluit nie. Maar ck vcr
wag tog dat sommigc O.B.-lede 
wat ook op die partypolitieke 
terrcin wil vcg dit sal docn. 

1\laar ufgesien van moontlike 
weder sydse lidmnatslmp sal die 
h ero;;tel van vricn<lskaplike ver
houdings tuM'Ien die nasiona le 
politieke pur ty en (lie r epubli
keinse volk!!bCwl'ging dit mak
lik maak en moontllk maak ,·ir 
lede van die Os!'iewabrandwag 
om by verkieo;inc!lg<'IN~nthede te 
gaan !Item , .ir d ie k andidate 
van die nasionule politieke pa r
ty. E n dit sal ongetwyfehl die 
nasionaalgeo;inde parlement~re 

front konsolidcer. 

DIE !'JUWE SKOI•' 

Afgcsicn van die kruislc-hulp 
wat le,le van die Osscwnbrand
wag ongetwyfeld aan die na
sionale politieke par ty sal gee, 
hct die jongstc Laertrck dit dui
dcllk gemaak dat die Ossowa
brandwag sal voortgaan om 
brandwag tc staan oor die kos
barc rcpublikeinse erfcnis van 
die Afrikancrvolk. Dit is die 
bcwcging sc onvcrvrccmbare en 
blstoriese taak 

Xoudat die Hertzog-skof wat 
in 1912 begin het , a fgeslu it word 
omlla t die dinge waarvoor W) le 
genl. llt>r tzog geveg bet, verluy 
is ; n ou moet die Afrikanervolk 
n ie net ,·eg om verkiesings te 
wen nie - en in die proses 

ENGELSSPREKENDE 
- ' duurgP'toopte · beginsels ver

kwunsel nie ; nee, nou moet die 
Afriknnervolk 'n nuwe skof aan
pnk woarin by dinge sal verkry 
Witt hom 'n ent nader na sy be
Htemming snl bring. Die Ossc
wabrandwag se Lacrtrek hct 
reeds die dingc gemerk waar
voor in die nuwc skof geveg 
moct word. 

.. 
HOU RHODESIE 'N .. 
SPIEELTJIE VOOR 

Na aanleidiug van 'n berig dat 'daar in Suid-Rhodesie 'n 
organisasie van , Vigilantes" gestig is om op die Afrikaners 
te Iocr en te sorg dat hul veronderstelde geheime bedrywig
hede onder die aandag van die regering gebring word, skryf 
die organiserende sekretaris van die Sons of South Africa, 
mnr. S. E. D. Brown, as volg in die Cape Times: 

,.Bale mf'nse in S uid-Afrika 
~al rnet>gevoel h t' met die waak
snnmheid.,beweging wat in Suid
Rhodesie ontstaan bet, omdat 
ook ons dergelike moeilikhede 
m('t immigrnnte en minderhede 
ondervind_ wnt weit>r om Suid
Afriknnl'rs in Suid-Afrika te 
wor(l. l\Iuar waar die Suid
Rhod<'siih·s be<;onder gelukkig 
is, is dnt d i<' openba re mening 
en t lC l'!'l wat hulle as pat r iotte 
onderstcun presies dieselfde 
opcnbare mening en pers is wat 
s ulke wuuk!;aamhcid-;bewegings 
in Sui(l-Afrika bcstt>mpel as 
r as!.t>hnat-, fuseist icsc en na
zistiese orG"nni~asies. 

,Icderecn wat Rhodcsio goed 
ken, is dccglik bewus van die 
gevoel wat Suid-Rhodesiers vir 
sowcl Afrikaners as Suid-Afri
kancrs in die nlgemccn kocster. 
Maar ek onthou nog 'n gesprck 
wat ek gchad bet met 'n oud
hoofnaturelle-kommossaris wat 
gese het dat hy nie na Rhode-

sW sou gctrck en daar 'n gesin 
grootgcmank bet indien hy 
vooraf gcwcct hct wat die Brit
sc kolonialc naturcllebcleid sou 
wccs nic.· 

,.En dit sal nogal intcressant 
wees om tc s!cn prcsics hoe lank 
die 100,000 Rhodcsil\rs hul prag
tige isolasie en uitsluiting tus
scn die Limpopo- en die Zam
besie-rivicre gaan hnndhaaf -
en ook om tc sicn of bulle uit
eindelik noord of suid gaan kyk 
vir die oplossing van vraagstuk
ke wat na allcs oorccnstem met 
die van ons. 

.. My cic raaiskoot is dat dit 
suid gaan wecs. En dit ten spy
te van wat Rhod<'slcrs van die 
Afrikaners dink, en ten spyte 
van daardie voormaligc Suid
Afrikaners wat tans die stlg
tcrslede is van die Suid-Rhodc
siese waaksaamhcidsbcw<'ging 
wat blykbaar dink dat dnnr re
de is om skaam te vot>l om 
Suid-Afrikaners te wccs." 

Begeer $.A. Se 
Steenkool 

Steeds mccr Iande begin die 
oe na die Unic opslaan om 
stecnkool. Danr is 'n ongc
looflikc vraag nn Suid-Afri
kaansc stccnkool, en Iande soos 
Italic, Portugal, Swede, Dcne
markc, Pakistan, Ierland en 
nou sells Brittanjc - wat self 
'n groot stcenkoollo.nd i~ -
koop reeds stecnkool van die 
Unic of wll dlt gro.ag koop. 

Groot opskudding is in die 
Britse laerhuis veroorsaak toe 
die regering aangekondig hct 
dat hy die invocr van st<'cnkool 
uit Sulci-Afrika oorwccg. As 
rcde word gcgcc dat die grotcr 
nywcrheidsbedrywighcid I n 
Engcland groter eise aan stccn
koolmyne stel as wat plaaslik 
voorsicn kan word. Eintlik is 
dit tc wyte aan die lac produk
sie van die Britsc stccnkool
werkcrs wat al die jare gclccr 
is om so min wcrk as moontlik 
te docn vir soveel geld as 
moontlik. 

GOOI POE.IE.R IN HART 
E.N GE.NE.E.S KWAAL 

Die mediese wetenskap bet reeds verbasende resultate 
behaal ten opsigt.e van die delikate hart-orgaan van die 
mens, en nog steeds word berig van nuwe metodes wat aan
gewend word om hartkwale te genccs. 'n Sekere dr. Thomp· 
son in Amerika bet reeds meer as vcertig geslaagde opera· 
sics uitgevoer in verband met ha rtslagaar-kwale deur een· 
voudig 'n snit in die hartsak te maak en daar talk in te gooi. 
Die operasie duur net twintig minute en is dus baie minder 
uitputtend as sekere ander sny·metodes wat nn vier tot vyf 
uur lank duur. 

Die hartsak word oopgesny .--------------
en 'n klein hoeveclheid beson
der fyn talk word oor die binne
kant van die hartsak gestrooi. 
Die pocicr wcrk soos 'n prikkel 
en laat die hartsak ontsteek met 
die gcvolg dat blocd dcurstroom 
tot in die hartspicr waaraan die 
poeier ook klecf. Nuwe aartak
ke ontstaan in die spier en d it 
voorsien die spier van die 
bloedvoorraad wat nodig is om 
die bart te !ant klop. 

Die talk bly in die hart vir die 

res van die pasient sc bcstaan, 

en hoewel dit voortduur om as 

'n prikkcl tc dicn, is die pasif.nt 
onbewus daarvan, bchalwe dat 
hy gesonder voel. Mecstc pa

siente wat die operasic ondcr

gaan het - en feitlik alma! van 
hulle was invalides as gcvolg 

van die hartkwaal - Is vcrlos 

van die hewige ha r tkrampc, tcr
wyl etlikes weer begin wcrk hct 

- selfs swaar handearbcid. 

Regering 
Wolgeld 

Hou 
Agter 

Die Nu-Seelandse wolboere 
bet toegestem dat ccn-derde 
van die geld wat bulle in die 
huidige seisoen ult die verko
ping van wol kry, teruggt>bou 
word, volgens 'n ,·crldaring van 
die eerste minister, Sydney Hol
land. 

Die geld sal sonder rente tc
ruggehou word totdat 'n komi
tee besluit hct wat dnarmec gc
doen mag word, en dit sal vry 
wces van belasting totdat dit 
aan die boere uitgckccr word. 
Die stap, wat 'n poging is om 
intlasie teen tc gaan, volg op 
dcrgclike optrede in Au!ltra!Hi 
waar die regering 'n wetsont
wcrp ingedien bet waarvolgcns 
die wolboere vanjaar een-vyfdc 
van hul inkomstc aan die rcgc
ring moet oordra as vooruitbc
taling van belastings. Die rcgc
ring hct ook 'n subsidie van 
.£20,000,000 op wolgocdcrc aan
gckondlg om verbruikers teen 
die holi pryse te bcskerm. 

Waar u oolt mag wees 

0 0 
is die gewildste 

Suid-Afrikaanse sigarette 

GI-3052-N 

.. 
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I'Allfllll' Tta G~88D!'l8EEilDB ADVlt&TENSD8: 
Ba.laboodellke Kennlal'ewfnp: 

(Verlowlng, buwelllt, geboorte, aterta:ev&J. In memoriam, celulnre~Jng, 
tn8.) ld. per woord; minimum 2/8 pv plaatnc. Voorultbeta&Jbaar. Vir 
llerhnUnJa 25 pat. a.falag. 

Jl&odelaa.d verteru~leo: 
Eerate pJaatnc, 2d. per woord. VIr berha.llnca 25 pat. atel~~~:. 

hllekea&eld op .,Die O.B." (\enok7D wNkllk.a): 12/11 per jaar of 11/S per 
' maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenalegeld, be.ttelllnga, en llltellena:eld 
oa VOOBSIAG <EDM!j,) BPK., Poabna Ull, Kaapatad. 

TE KOOP 
Tlen cekr11Wde Duttae merlllo ram

met.Jiea van geregiatreerde vaders. Bel 
6811, Wellington. Telegrateer Du 
Tolt, Malanstaale. 4/10/19B 

Voortrekkerklspak (No. 4) gealdk 
vir feesgelecnthede. Pas peraoon van 
5 vo.t 9 dm., £10 ot redellke aanbod. 
Skryt aan - .,Werklooa", Po.bua 
Ull, Ka.apstad. T .K. 

GRYSBARE 
GRVSHARE berate!, akUCera ver

wyder, barerroel bevorder, jongvoor
koma veraeker, dlt waarborg ORl/s
HAARffONDER, die joncate kuna
ma.Uge wereldwooder baar- eo kopvel 
voedlngsmtddel u, llkadelooa, kleurator
vry, ':>/- ptr bnttel celd met beatelllng. 
BOI'..,.ceMromlddrll, J>oebua 4t72, 
~ohanneebur!f. C/l/~/4g 

ADttpn herald CI7Sha.re en baard 
tot natuurllke kleur. Geen kleuratot. 
Verwyder akllters, laat bare groel, ens. 
Gewaarborg of geld terug. 5/6 Per 
bottel, poavry. Kontant met beatelllng. 
Die Boernrou, l'oebua 711119, Johannes
bore. EH/6/50 

1\IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaal 

ot alekte eo heratel u regmatlge 
erteola o~;SONDHEID, ona beaklk oor 
die mlddela en behandel aile •l•ktea. 
akryr, ln!Jctloc gratle. -·Boe~re.neea
mlddela, l'oabua U72, Johannfaburr. 

A/11~14~ 

Dul&cnde Is Heda •-an baUe kwale 
bevry. Talle vlnd dMgllks b~o&t. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryt dadellk, 
raadpl~g Die ~revrou, Bu. 755~. 
Joha.nneaburc. (Nr. 3) 1/9/49 

)lARK AGENTE 
Kamerade Aalldacl Aa Julie mlakleu 

•n ander agent onderateun bet voordat 
ek begtn bet, ka.n julie moa darem ao 
ar en toe Julle beaendlnp dee!, or hoe! 
Merk Julie beaeodlnga BeUJnpn, V.T.H., 
tie Spoorwel! verklea dlt ao. Piau julie 
bMtelllnp vir vrugtebome vroectydl& 
by Swlr1H Nu.ner1e., POtlbUI 4 Nuwe
plaaa. 18/4/TK 

V ~"'S CONCRETE PRODUCTS 
(EDMS.) BEPERK 

Otrekteue: 
P. w. J. •an H~deo. 
P. G. van Heerden. 

Potgleteratraat 258, 
b/v Pretorluaatraat, 

PRETORIA. 
TEII:LS (vloer en muur - verskll

lende tlpt), KOMBUISOPWASBAKKE, 
(vlekloae ata.al en Terra:u:o), SF:PTIE· 
SE EE:-IHEDE - W.C. STELLE, 
BADDENS EN HANDEWASBAKKI:, 
VERF· EN STAALVENSTERS, LOOD
GIETii:RS BENODIGDHEDE, ENS. 

8/11/TK 

MEUBELS 
!1\EOUELS.- Beter meubela teen 

bllllktr pryae Babawaenttte•. atoot· 
karretJiea, drlewlele, linoleum•. tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad GeeD 
KataloKUa. M•ld wawln u h•langatel . 
-VISSER-1\IEVBELS, Langatraat 1111, 
Kaapll&d. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die 'fleroemde 

Radlo-lngenleura, Btuleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radlo'a en Elektrlelt 
Toestelle. ~reglotreerde Eltktrtaltelta
aa.onemera. l'ooo 11·8U5 

VERVOERDIENS 
algemene ~werk ee 
vervoer uan mM\4e tYee in 

verblndfng Met 

J, A. STRAUSS 
PosbWI M • • 7eletoon t-ISII6 

PAROW 

Was U Ook By Die 
Ossewaens? 

• Bet u ook gevoel hoe dit smaal{ wanneer Afriltaners 
saam verkeer as VOLKSGENOTE in plaa.c; van 
PARTY-GENOTE? 

e Bet u ook gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer hy die verlammende en verstikkende 
partypolitiek opsy skuif? 

e Bet u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u "'aders behoort het '! 

e Wil u graag hierdie toestand laat terugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig'! 

e Dan moet u ywer vir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

e Daarmee kan u help deur nog 'n Ieser van DII<J O.B. 
te wen. 

• As elke Ieser nog een nuwe hierdie week bybring, is u 
krag aanstaande week verdubbel! 
@~ ~ 

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

Bier by 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/S per halfjaar. 

Voeg aasebllef Kommlssle by plattelandae tjeka. 

DIE PARLEMENT WORD 
VRAAGSTUK 

'N . 

,Die regc1·ing bet 'n lang wctgewendc program in voorhereitling vir 
die volgende }>arlementoitting wat op 19 Januarie hegiu. 

,Die program is so uitgehreid dat die vraag noodwendig te herde 
moet kom of dit nie wenslikcr i~:-> nie dat, in J>laas "·an een sitting J>er jaar, 
die parlement met kort tussenposes die hele jaar deur moet sit. 

,Dit bring dan ook weer nuder aan die voorg1·ond die vraag of die 
land met twec hoofstede moet voortgaan. 

,Nou dat die regeriug ruim twee jaar aan hewinrl is, is hy op sll·yk. 
Hy het soveel belungrike maatrecls aan die kom dat hulle die Parlemeut 
maklik 'n jaar lank hesig sou kan hou." 

Aldus lui 'n herig in die regeringspers. 
In antwoord op hierdie berig 

het Die Burger hom uitgcsprcek 
teen die vooruitsig van 'n vol
jarige sitting van die parlement 
wat 'n enkele hoofstad nood
saaklik maak. Die blad meen 
dat die vraagstuk van lang sit
tings en bale wetgcwing opgc
los kan word deur twee maat
ree!s - vroegtydige indiening 
van wetgewing sodat die parle
ment uit die staanspoor inge
span word, en tweedens deur 
die debatte ,nie onnodig uit te 
rek nie". 

Tydens die vorige sitting bet 
die politieke pnrtye 'n hewige 
stryd tet>n mekaar gevoer juis 
in verbnnd met die twee punte 
wat Die Burger as 'n oplossing 
noem. Aan die een kant het die 
opposisie die stem Juidkeels en 
uitgerek verhef teen die bose 
gewoonte van die regering om 
strydwekkende wetgewing op te 
gaar vir die laaste paar weke 
van die sitting. Die O.B. het 
met aanhalings aangetoon dat 
dlt nie 'n gewoonte van die hui
dige regering alleen is om die 
wetgewende program so lank as 
moontlik te vertraag nie, maar 
dat die opposisie presies dieself
de gedoen het toe hy aan be
wind was en hom presics die
selfde kritiek op die hals gehaal 
het uit die mond van die hui
dige regeringsparty wat toe in 
opposisie was. 

SOOS 'N VIS 

Die rede waarom daar nie 
vroegtydlg met ingrypende wet
gewing begin word nie, is om
dat die gespartel van die oppo
sisie In die begin van die sit-

VERLIGTING VAN PYN 
Prof Felix Mandl, hoof van 

die chlrurgiese afdeling van die 
Franz Josef-hospitaal in \Venen, 
beweer dat hy 'n metod<' uitge
vind het om pyn in gevalle van 
ongeneeslike siektes stop te sit 
sonder om die geestelike ver
moe van die pasillnt te benadeel. 
Hy het 'n vergadering van die 
vereniging van geneeshere in 
Wenen meegedeel dat dit gedoen 
kan word deur novokalne reg
streeks in die brein in te spuit. 
Hierdie ontdekking van hom 
het na bewering 'n indruk ge
maak op prof. Hoff, hoof van 
die neurologiese kliniek van 
Wen en. 

Somertabherds 

In Hul 

Heldere 

Patrone 

BY 

DIE IUODEWINKEL 

Parow 

ting net so kwaai is as die van 
'n fris vis, en net soo:; die hen
gelaar die vis eers moet laat 
moeg spook voordat hy met sy 
uittrek-beweging begin, moet 
die regering in die partystelsel 
die oppsisie eers Jaat moeg 
spook oor minder belangrike 
sake voordat hy die groot wet
gewing kan aanpak. Dit is 'n 
l)Oging tot ontvlngting van die 
byna. onoorkomelike las wat die 
partystelsel in die \·orm 'an 'n 
,nmpteliJ(e opposisie" op die 
~kouers van enige regering laai, 
en solnnk hierdie las bly be
strum, sal gecn pnrty-regering 
genee wees om volstoom met 
belangrike wetgewing vrot>g in 
die sitting te begin nie. 

LANG TOESPRAKE 

Oor die tweede punt wat Die 
Burger as oplossing noem, is 
daar ook in die jongste sitting 
baie stof opgeskop. Die rege
ring het telkema.nl probcer om 
die be~;preking in te kort deur 
die sogennamde ,Yalbyl" in te 
voer, maar daar is byn:t met>r 
tyd gemors met bespreking van 
die \·albyl as wnt verlore sou 
gega.nn het indien vrye bespre
king maar toegelaat was. 

Die oppo:;isie is 'n amptelike 
dee! van die wetgewende mn
:;jien en as .sodanig moet hy so 
min as moontlik beperk word in 
sy funksle of die masjien werk 
al gou nie meer glad nie. 'n 
Regering skrik dan ook baie 
gou as die opposisie dreig dat 
hy die goeie betrekkings met 
die regering sal atbreek - dit 
is 'n ultimatum wat gewoonlik 
aan sy doe! beantwoord. En 
geen opposisie sal mnltlik af
stand doen van sy reg om die 
pnrlement te gt>bruik ns sy ver
naamste propaganda-verhoog 
nie. 

DIE WORTEL 

En dit is presies wanr die 
moeilikh«~id le: die pnrlement is 
in die eerste plans nie mt>('r 'n 
wetgewende Jiggaam nie, mnar 
'n propagnnda-masjit>n, 'n uit-
stnlvenster vir die politieke pnr
tye met die oog op die volgen
de verkiesing. Vamlaar dat 80 

persent vnn die inhoml van 
Hansard nie saaklike bespre- • 
king is nie, mnar ydele geklets 
wat bedoel is vir die ore van 
,die ,·olk daarbuite". 

Die voorstel dat die parle
ment die hele jaar met kort 
tussenposes moet sit, is 'n er
kenning van die ondoeltreffend
heid van die partystelsel, maar 
die geneesmiddel wat aanbe
veel word, sal erger wees as die 
kwaal omdat met meer tyd tot 
hul beskikklng en verfris deur 
gereelde rusperiodes die parle- ~ 
mentslede nog Ianger sal kou 
aan hul propaganda-drade. 
1\laar die bt>langrlkste nngevolg 
van hierdie geneesmiddel w 
wees dat dit die ongewenste be
roepspoliti.kus tot 100 perst>nt 
voltalligheid in die parlement 
sal verhef. 

Die redmiddel kan dus nie 
binne die euwel self lti nie -
dit moet dnarbuite gevind word, 
en wei in die volksregeringstel
sel van die ou Republieke wat 
geen pnrtyregt>ring geken ot 
toegelnat het nie. 

(Vervolg van bladsy 5 kolom 5) 

saambring. Vcldkornette(s) en 
senior offisiere moet voor 1 
Dcsember vir bogenoemde In 
kennis !!tel van hoeveel tente 
en lanterns hullc kan meebring. 

Tente, kampbeddens, komber
se, handdoeke en eetgerecdskap 
moet behoorlik gemerk word. 

La.ergangers wat musiek· 
instrumente besit, moet dit ver
seker saambrlng. 

Sodra enige laerganger in die 
laer aankom moet hy/ sy hom/ 
haar onderwerp aan die reCI: 
tug en dissipline van die bevel
voerende offisier of enige offi
sier deur hom aangestel. 

Bydraes Ynn slag\·ee, mielie
meel, uartappels, vrugtt', ens1, 
tLiln die lacr ..W welkom wees. 
Hierdil' Yoorrade en andt>r goe
d.-re kan ann 1\INR. A. 1\IALA..,, 
OLIFA~TSKOP, :\IA.LA..""STA· 
SIE geadre.,.,eer word. 

OFFISIER UITGEDAAG 
Mev. J. Theron, Kouietontein, .

1 
or::::!: die Jaertrek op 8 No- Soos Ons lesersj 

vember te Bloemfontein het 0 • S • 
lets gebeur wat my feitlik uit- It 1en 
daag om hierdie brief te skryf. ._ ____________ _ 

Aan die einde van die verrig-
tinge het 'n offisier (ek weet 
nie wie hy Is en wat sy rang 
Is nie> opgestaan en op baie 
beslistc wyse die laergangers 
hul bydraes laat !ewer om die 
tinansies van die Beweging te 
sterk. Die uitslag was vir my 
baie duidelik dat ons te doen 
het met 'n man wat deurset
tingsvermoe besit, iemand wat 
kan toon dat, waar 'n wil is, 
is daar 'n weg. Ek hct sy op
trede waarlik bewonder . 

Nou wil ek weer op my beurt 
'n vrlendelike uitdaging aan 
die genoemde offisier rig. Op 
27 Februarie vier ons Amajuba
of Vryheidsdag, dan gaan hy 
en ek 'n spesiale bedrag lnbe-

taal wat ons van nou af tot 
daardie tyd kan bymekaarmaak. 
Die voorwaardes hleraan ver· 
bonde is: geen kollektelyste 
hiervoor nie, ook nie sommer 
die hand in die sak steek t" 
maklik betaal nie. Ons moej 
werk vir daardie bydrae e1 
moet begin deur .,iets uit niets 
te vervaardig of as geld 'n noo~ 
saaklikheid is, mag nie meer al 
5/- geneem word nie. Die koJY 
mando's of enigiemand wat w 
kan saamwerk - natuurlik n 
daarvoor moct gewerk wor 
Na 27 Februarle word dan 
slag gedoen van die wenke 
aangewend is. 





BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 29 NOVEMBER 1950 

ERNSTIGE BEDENKINGE 
TEEN BRITSE REGERING 
Gepaard met die waarskuwin~ dat die vraag~tuk vun linksgeeinde 

clemente in vertroulike posisies in Brittanjf' van die hoog~te helang en 
grootste bedreiging is, spreek die noukeurig-ingeligte hlad lntelli~ence 
Digest die ·vermoede uit dat daar personf' in hoe stuatshf'trekkings sit wat 
simpatiseer met die uiterste linkse bewf'gings en dat hulle ~evolglik nie 
die nodige hevele gee vir behoorlike voot·sorg in die Bl'itse veili~heids
diens nie. 

Die blad skryf verder us volg in verband m et die verdwyni:lg Yan 
die atoomdeekundige, Bruno Pontecorvo, 'n paar wekf' gel('de na Rus
land: 

Die verdwynlng van professor 
Pontecorvo is nie net uiters ern
stlg vanwee die lnligting wat hy 
In staat is om aan Rusland te 
gee nie, maar is 'n beskamende 
voorval waarvoor die Britse 
veiligheldshoofde 'n sware skuld 
dra. Vir meeste waarnemers is 
dit 'n welbekende felt dat 'n 
hoe persentasie van die atoom
deskundiges sterk linkse nei
rings bet en gevaarlik naby 
aan die Kommunistiese oortui
rlng staan. Die noodsaaklik
heid vir sifting- en voorsorgs
maatree!s is derhalwe van eer
sterangse belang. Doeltreffen
de maatreels Is en word e(ter 
nie getret nie. Die , ·eiligheid 
van die Atlantiese moondhede 
en inderdaad van die hele mens
like ge11lag is en word in ge,·aar 
gestel deur die ondoeltreffend
heid en skeptisisme van die vei
ligheldshoofde. Bulle is ondoel
treffend in sifting, onnoukeurig 
in oordeel en te ongeerg in hul 
hele optrede. 

Kanada Soek 
Duitsers 

Kanada bet hom in sy veld
tog om 150,000 immigrante per 
jaar vir Kanada te verkry, tot 
Duitsland gewend. Voorbereid
sels word getref om Duitsers 
per vliegtulg na Kanada te 
bring. 

C. E. S. Smith, Kanadese di
rekteur van immigrasle, wat 
glster uit Europa teruggekeer 
bet, bet gese dat transatlantiese 
lugvaartmaatskappye gevra sal 
word om speslale tariewe vir 
die grootskeepse vervoer van 
Europese immlgrante te ver
skat. 

Hy bet verklaar dat Duits
land na Brittanje miskien die 
grootste bron van nuwe Kana
dese nedersetters sal word. Ita
lie, Nederland en Duilc;land Is 
die drie Iande wat die gretig
stc is om hul oorskotbcvolking 
uit te voer. 

Kanada se oorlogstydse beper
klnge op die immigrasie van 
Duitsers is in September opge
het. 

OORLOGSTYD j in die afgelope oorlog? En be-
teken dit nie juis nie dat bulle 

Dit is 'n heeltemal vcrskillen- anti-anti-Kommunistie~t was en 
de tocstand van wat tydens die logies Kowel us grammatikaal 
oorlog geheers het toe hoogs maak twee negutiewe 'n posi
vaderlandsliewcnde en uitstaan- tief? 
de persone wat geen Nazi- of ,Laat ons aile dwa!ie foppery 
Fascistiese neigings gehad het laat vaar en besef <lut a nti
nie, se briewe oopgemaak, hul l<'uscis beteken pro-Kornmunls. 
telefoongesprekke afgeluister en ,Verder word dit ook nodig, 
bulle in die algemeen vervolg is. hoe polemics die saak ook al 
In dosyne gevalle was die be- mag wces, om te oorweeg in 
trokke pcrsone uitstaande men- hoever Jode, vera! dicgene wat 
se van groot onderskeiding en nog nie lank in die land is nie, 
vaderlandsliewendheid. vcrtrou kan word dat bulle lo-

Nou dat daar 'n aantal man- jaal teenoor Brittanje sal wees 
ne rondgaan wat in besit is wannecr hut anti-Fascistiese 
van ons grootste gehcime rassc-belange op die spcl is. 
waarvoor 'n potcnsiete vyand Dit is sekcrlik nie blote toeval 
enige prys sal bctaal, en van dat die groot meerderheid ver
wic bekend is dat hulle 'n raaiers wat onlangs in ons land 
sterk voorliefde vir daardie en in Amerika en Kanada aan 
vyand het en vir jare openlik die kaak gestel is weens die 
betrokko was by Kommunis- verkoop van atoomgeheime aan 
tiese en amper-Kommunistic- Rusland, Jode is nie." 
se bcdrywighede, word bale Die blad merk op dat net soos 
weinig gedoen om die land se in die geval , ·an Klaus Fuchs 
bclangc te beskerm. ook professor Ponteeorvo met 

DUUR VOORT 

Die verdwyning van professor 
Pontecorvo is hoegenaamd nie 
die einde van die gevaar nie. 
Baie ander vooraanstaande we
tenskaplikes in sake van bier
die aard voel bulle sterk aange
trokke tot die Sowjet-Unie, nog
tans is bulle \·ry om te doen D<'t 
wat bulle w il en bulle kan more 
verdwyn met ons hoogste ge
heime. Of bulle kan voortguan 
met hul normale werk en met 
groot welslae in verbinding bly 
met vreemde agente onder dek
king \·an die Russie11e of enlge 
ander satelliet se diplomatieke 
sending of op enige ander ma
n ier. Totsover Intelligence Di
gest. 

TWEE NEGATIEWE 

Nadat die blad Union 'n paar 
maande lank slagsprcuke in 
elke uitgawe bevat hct waarin 
by aandring op die ontslag van 
Strachey en Shinwell, ondcr
skeidelik minister van oorlog en 
verdediging, op grond van hul 
Kommunisticse neigings in die 
verlede, stet hy die vraag: ,.Hoe
vee! vreemdelinge en Jode word 
nog steeds vertrou in betrek
kings van hoc belang - bloot 
omdut bulle anti-Faseisties was 

die lund se boogKte gebeime 
toevertrou i~; bloot omdat by 'n 
,vlugteling" uit 'n Fascit1tlese 
stuat was. 

Nie-Biankes 
Vinniger In 
Nywerhede 
Opgeneem 

Vir elke vyf werknemers in 
die nywerheid, mynbcdryf en 
vervoerdicns vyftien jaar ge
lede, is daar vandag agt, vol
gcns die maandclikse opgaaf 
van wcrkverskaffing uitgercik 
deur die kantoor van sensus en 
statistiek. Daaruit blyk ook 
dat daar baie mccr nie-blankcs 
as blankes in die sekundere 
nywerhede in diens geneem is 
sedert 1935 - naamlik 'n ver
houding van 150.1 vir blankes 
en 239.3 vir nie-blankes as die 
maandcliltse gcmiddeld vir 1935 
op 100 gestcl word. 

Klopjag Op 
Weekblad 

Empire- Eenheidskomitee 
In Wording 

Ledc van die spcurdicns het 
verlede Vrydag 'n klopjag uit
gevoer op die kantore dwars
deur die Unie van die weekblad 
Guardian wat in Kaapstad uit
gegee word en wat voor die pas
sering van die wet op onder
drukking van Kommunismc met 
die Kommunisticse beweging in 
verband gebring is. Dokumente 
is vir ondersoek deur die speur
ders verwyder. 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

van die Statebondslande. Bier
die Empire-eenbeid!!komitee is 
die Jiggaam deur middel wn.ar
van Brittanje hom in die State
bond laat geld. 

STATEBONDSBELEID 

gesll dat ,niks van die agenda 
uitgesluit is nie". 

Die Statebond kan dus 'n 
,Statebondsbeleid" neerle ten 
opsigte Yan sekere sake, en 
duardeur word by 'n konstitu
sionele liggaam en verkry die 
,konferen!lie van eerste minis
ters" die status Yan 'n State
bondskabinet - alles ongeskre
we, net soos die bele Britse f!ll
melewing grootliks ingerig is 
op onge11krewe wette wat deur 
langdurige gebruik met wetlike 
gesag beklee is. 

Die betrokke wet bepaal dat 
die versprciding van 'n publi
kasie verbicd kan word indicn 
dit dcur sy naam of andcrsins 
betuig dat by 'n publikasle is 
vir die propagering van die be
ginscls of die bcvordering van 
die versprciding van die Kom
munisme. 

Ontwikkeling Van 
N aturelle-Gebiede 

'n Beplannlngskommissie vir 
die maatskapllke en ckonomle
se ontwikkeling van die Unic se 
naturellc-gebicde is so pas In die 
!ewe geroep dcur die Minister 
van Naturellesake, sen. dr. H. 
F. Verwoerd. 

Sy opdrag is om ondersoek 
in te stcl na en verslag te doen 
oor 'n omvattcnde plan vir die 
rehabilitasie van die naturelle
gebiede, met die oog op die utt
bouing daarbinne van 'n eie 
volkstruktuur op docltrcffende 
maatskaplikc en ekonomiese 
gronds!ag. 

Prof. dr. F. R. Tomlinson, be
kende landbou-ekonoom van die 
Universiteit van Pretoria, is be
noem tot voorsitter van die 
kommissie en by word byge
staan deur agt vooraanstaande 
geleerdes en deskundiges. 

Mnr. J. H. Bruwer Blignault 
sal as sekretaris van die kom
missie optree. Die ledc is: 

Mnr. C. W. Prinsloo (onder
bestuurdcr van nie-blanke sake 
van die munisipalitcit van Pre
toria>; mnr. C. B. Young (as
sistent-onder-sekretaris < ont
wikkeling) van die Departe
ment van Naturellesake); mnr. 
G. J. Badenhorst (sakeman en 
boer); dr. C. H. Badcnhorst (op
voedkundige en tcoloog); dr. J. 
H . Moolman (ekonomiese aard
rykskundigc van die Raad vir 
die Ontwikkeling van Natuur
like Hulpbronne); mnr. J. H. J. 
van Rensburg (boer); prof. F. 
X. Laubscher (agronoom en 
genetikus aan die Universiteit 
van Stellenbosch); en mnr. M. 
D. C. de Wet Net L.V. (adjunk
voorsitter van die Naturellc
sakekommissie). 

TERRITORIALE APARTHEID 

Die Osscwabrandwag verwel
kom hierdie kommissic van on
dersoek. Dit is 'n stap in die 
rcgte rigting want die ontwik
keling van die naturclle-gebiede 
is noodsaaklik om die bcleid van 
territoriale apartheid uit te 
voer. 

Op die pasgchouc Jaertrck 
van die beweging in Bloemfon
tein bet mnr. \V. R. Laubscher, 
O.B. se Voorligtingsoffisier, 
hierdic beleid soos volg gestcl: 

,Om die erns van sy strcwe 
na territoriale apartheid en die 
oprcgtheid van sy aanspraak te 
bewys dat territoriale apartheid 
ook die nie-blankes ten goede 
sal kom, behoort 'n oortuigende 

begin met tcrritoriale apartheid 
in die Unic gemaak te word. 

OXTWIKKEL~GSKOR
PORASIE 

,Laat die begin gcmaak word 
om die naturelle uit die blanke 
gcbiede te laat terugkom na die 
naturelle-gebiede en !nat daar 
in hut eic gcblcde aan hullc 
polltieke regte en ekonomiese 
gc!ecnthede gegee word. 

,.Om bierdie beleid uit te voer, 
moet die naturelle-gebiede op 
omvattemle wyse ontwikkel 
word. Daar moet dorpe aan
gelil en intt>nsit>we kleinboerdery 
beoefen word. Groot damme 
moet gebou word om water en 
krag vir nedersetters en nywer
hede te voorsien. Om dit alles 
te doen, moet bes moontlik 'n 
ontwikkelingskorporasie vir die 
naturt>llt>-gebit>de gestig word 
met 'n paar miljoen pond kapi
taal." 

Strydom Oor 
Dwase Beleid 

In Oorlog 
Ge<lurende die oorlog bet Brit

tanjt>, Frankryk en die Ver
enigde State 'n dwase beleid ge
volg wnt gelei bet tot die \·er
nietiging van Duitslund - die 
enigste bolwerk te<'n die kom
muni!lme, bet mnr. J. G. Stry
dom, 1\linistE'r Yan Lande, op 'n 
vergaclering naby Potgieters
rust Yerklaar. Die moondhede 
bet Duitsland nie net platge
slaun nie maar ook toegelaat 
dat Rusland clie belfte van die 
land hou t>n tot 'n kommunis
ti<'se staat omskt>p. 

Mnr. Strydom het voorts gese 
dat die Europcse beskawing op 
die oomblik bedrelg word soos 
nooit tevorc nie. Rusland en 
sy satelliete is nou so magtig 
dat \Ves-Europa, met inbcgrip 
van Brittanje, verslaan kan 
word voordat die Vcrenigde 
State lets kan doen om to help. 

Spreker het verklaar dat die 
V.V.O. 'n gcvaar is vir Sold
Afrika. In die verlede bet elko 
regering besluit wat om in sy 
eie land te doen, maar nou is die 
V.V.O. beslg om in S.A. se huis
houdelike sake in te meng. Nie
blanke Iande probeer aan S.A. 
voorskry! hoc hy sy lndiers, 
Kleurlingc en Naturelle moet 
be handel. 

BRILLE 
Brl.Dc u oo~arta M voonkrU vlr brllle aa o.._ 

GOEIE WERK TEEN BU.UKE PBYSJC. 

GEHOORAPPARAAT I 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
ne.oa o.oa of akryf om BMoDdel'bede. 

AFSLUITINGSFUNKSIE 
word gchou op 

Maandag, 4 Desember om 8 nm. in die 

EBENEZER-SAAL, ~IAITLAND. 

SPREKERS: 
Dr. F. D. du T. van Zyl, Kant>landse Leier. 
Mev. Dr. J. S. do Toit, Kaaplandse Leid~ter. 

O.B.-Blaasorkes: Verversinge word bedien. 

Word verwag dat aile offisierc en brandwagte van 
die Hfgenlskap Al-2 teenwoordig sal wccs. 

Vriende en belangstellendes word ook hartlik 
uitgenooi. 

Die konferensie sal, na vcr
wag word, tlen dae lank sit en 
enige saak van Empire-belang 
kan daar aangeroer word. Op 
die vraag van 'n lid van die 
laerhuis ,of die kwessie van 
Statebondsbeleid ten opsigte van 
rassc-vraagstukke in Afrika 
dee! van die agenda sal uit
maak", bet die eerste minister 

Republikanisme bet te doen 
met 'n sluwe vyand en ons sal 
moet Jig loop vir Britse strikke! 

f.,DIE O.B." word Ct<lruk deur Pro 
Ecclesla Drukkery, Btellenboecb, vtr 
die elenaara tD uttgewera: VOORSLAO I 
(Edma.) Beperk, Groote Ktrqebou 
703, Po•bua Ull, KerltplelD, Kaap- 1 
.~. ~------------------------------------------------~ 
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