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Geregistrecr a.an die lloofposkantoor as 'n Nuusblnd. 
S.A. MEER BRITS 
AS ANDER MET 

IMMIGRASIE 
Verborge Wrewel 

Dryf )ode Tot 
Hoogverraad 

V(lrgelykende s;yter!'l in ver
bnnd mt>t immigrasie wat deur 
dr_ T. E. Donges, minister van 
Binnt'landse sake, in die volks
nmd \'erstrek is, toon dat die 
U nie !.C persentasie immigrante 
uit Brittanje vee! groter is as 
die van enige ander Statebond
land. 
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\Vaar die immigrasie uit Brit
tanje na Kanada verminder het 
van 46,0:17 in 1948 tot 13,427 in 
1950, hct die immigrnsic uit Brit
tanje na die Unie vermindcr van 
25,502 in 1948 tot 6,028 in 1950. 

Die Jewish Chronicle in };ngeland l'robecr in een van sy 

jongste uitgawes 'n verklaring gee van clie feit dat dit hoof· 
saaklik Jode is wat betrokke is by kommunistiese spioenasie 
in die Weste. Die blad handel oor die groei'ie atoom-spioene 
wat 'n paar weke gelede in Amerika gevonnis i<; en wat ahnal 
Jode is, te wete Julius en Ethel Rosenberg, David Greenglass 
en !\lorton Sobell. lly spreek verbasing uit oor <lie feit dat 
Jocle ,op so 'n ska.nl die middelpunt van kommunbtiese Sl)ioe
nasie uitmaak, en bied da.arvoor die volgende verklaring: '' 

Het Strydom Op 
Plek Gesit Met 
Sy Repu bliek " 

In 19-18 het Kanada S1 persent 
, ·an sy immigrante uit Brittanje 
gekry en die Unie 11.6 per.;ent. 
In 19-19 was die per!.enta.,ie vir 
Kannda 2f persent en die vir 
Suid-Afrika nog 65.3. Wtu\r in 
1950 maar agtieo per11ent van 
Kanada. ~;e immigrante uit Brit
tanje gekom het, was dit in die 
Unie nog steeds 41 per!.ent. 

Australie hct in 1949 maar 35 
persent van sy immigrante uit 
Brittanjc gckry. 

.,In die algemeen gcsproke is akt:cf te beveg op sy cie 
daar twce metodes van tc rebel- I terrcin. Jodt> ht't albei meto
leer teen onderdrukking of on- llell toegepas, soos in die eerstc 
billike diskriminasic: deur gcval blyk uit die grootskaalse 
of wcg te vlug tot buite I landsvcrhuising uit Oos-Europa 
bereik daarvan of dcur dit na die \Veste en die dryfkrag 

Die inligting orntrent 'n ,c----------------------------------------- wat dcur die Sionlstiese ideaal 
gcgce is, en in die tweede 
gevul, deur die 'idealistiess
aunvunrding van rrvolusion t> re 
leerstt>llings soo!\ die kommunis
m~> wat be,red~~ing gee aan die 
ilit"pliggt'nde onbewuste begeer
te om te-rug te !>laan." 

kouku!.besluit ,·an die H.N.P. 
'n paar wel<e gelede waardeur 
rcpublikeine soos rnnr. J. G. 
Strydorn en ander belet is om 
hulle oor die republikeinse 
idea.al uit te laat, is verder 
bevestig - nie net deur min. 
Strydom se opvallemle ver
myding van die republikeinse 
Jrn·essie in sy openbare toe
sprake nie, maar ook deur 
'n Kaaplandse lid van die 
H.N.P.-koukus wat met heel
wat oorwinningsvreugde aan 
iemand gese bet: 

·,ons bet Strydom met 
sy republiek darcm lekker 
op sy plek gesit op die 
I a as t e koukus-vergade
ring." 
Hoe ver het die leier. van 

'n party op die pad van re
publikeinse onafhanklikheid 
gevorder wanneer hulle hul 
ondergeskiktes \'erbied om 
propaganda vir 'n republiek 
te "?aak ten .spyte van 'n re
publikeinse klousule in die 
party-konstitusie? 

Hoe ver bet ons na die re
J>Ubliek ge,·or<ler sedert die 
dae toe daar ,silwerkoet>ls 
\ir die Republiek" op groot
.\kaal ingesamel is? 

(Lees ons hoofartikel Ol) 

bladsy twee). 

BRITTE STUUR 
MEER RUBBER 
TOE SJINESE 

INMENG 
Dit blyk dat Brittnnjl' gedu

rende die e-erste kwartaal van 
hierdit' ja.nr, dit wil .. i> net na
dat di~ Sjin~>se in Kort•a inge
meng bet, sy uitv()('r van rub
ber na Sjina na 'n !M'il opge
skuif ht>t wat twee en 'n half 
maal '>O hoog is as wat ,·oor
be('n die I'I'Val was. 

Churchill hct na hicrdie feit 
verwys toe hy verlcde week 
deelgenccm hct aan die debat 
oor die vcrskaffing van oorlogs
matcriaal deur Brittnnje aan 
Sjina onderwyl Sjincse soldate 
in Kor~. teen die V.V.O. vcg. 

Ingevolge 'n versoek van die 
Amcrikaanse regering hct die. 
Britse regcring nou opdrng aan 
:Maleia en Borneo gegec om 
gcen verdcre rubber hicrdic jaar 
na Sjina uit te voer nic. 

Volgen~ die Britse minister 
van handel het Brittanje en 
sy Oostersc kolonies tcsame 
£127,000,000 sc waarde ann goe
dere in die afgelopc ncgc 
maandc na Sjina uitgcvocr. 

SUNDER AGITASIE 
GEEN REPUBLIEK VERBORGE WREWEL 

Dit mag nogal heeltemal goed en reg klink om te bewee1·, of as begin:--el 
te uam:aar dat die stigting van 'n repuhliek op die ,hreere volkswil" moet 
bm·us. l\Jaar daardie ,brt•t•re volkswil" moet vcrkry word dcur die nu•nse 
dam·toe te bei'nvloed. 

Dit> blad gaan ,·oort (leur te 
se, dat ten spyte duurvan dat 
Amerika 'n toevlugsoord was vir 
miljoene ,Jode, bulle no~ sterk 
bewus is ,·an 'n baie dit>p t:n 
wydvertakte stelsel van ondt>r
tlrukkrnde prakt)·ke teen Jode 
in die \'erenigde Statt>, \'t>ral in 
maat!>kaplike liringe. Imlien die 
Ameril<aners <lit sou beset, uldus 
die blud, !.al bulle nie ,·erbaus 
wees om te vind dat duar 'n uan
tal Jode b wie se 'newrl, wat 
bewus en onbewus gevoed word, 
uitdrukking 'iml op aldii'Wt' t>n 
afwykeJHle wyse." 

Daarentcen is die dod4"1ikste wal)cn teen die verkryging ''an dam·dic 
volkswil die stryd teen propaganda vir ' n ,breere volkswil." Jy heveg en 
vernictig die middel om die "·olkswil t e ~kep, skryf die-onderleier van die 
O.B., nmr. J. A. Smith. 

ErYaring leer tog inuncrs dat die grootste in!i>panning en agitasie vercis 
word om self s die nodigstc vir 'n volk te hereik. Want die menigte moet g('
lei word. 

Laat ck dit so stel: Daar sal 
nimmer 'n dng a.a.nbreek tint die 
menigte ~ontler Ieiding en nan
vuring selr 'n republiek .,al eis 
nie. Dit moet in die krrn be
~in en dt>ur die kern verbreed , 
tiitgebrei word tot die ,.breere 
volks\\'il" as dit aileen voor
waarde vir d!e stigtin' van 'n 
republiek moet wees. 

Deur propaganda is tclltcmnlc 
die .,breerc volkswil" tot u1tstel 
en bcrusting in 'n minderwab.r
digheidspos'sle bei'nvloed. En 
dcur d1e invloed van woord en 
daad van leiers en koerante 
neem die vollt sclfs gcnocli om 

1
-die verwcsenllklng van sy wens 
uit te stel, sclfs om bcvcg tc 
word. Ek s~ d:tt as deur pro-
PIII~anda Moo<~ indertyd deur 
l;'('nls. Botha en Smuts die oud
rt>publikeine self!! sover beWe<'g 
kon word om die ideaal van 'n 
rrpubliek 100 volkome af tl' 
.,,wrr, kakie-uniforms nan te 
trek en hul eertydse genermiiH 
met geweer en kanon agternn 
te sit en plat te skiet omdut 
hull~ 'n republiek wou h~ ' -
el< \'erwys na die rebellie -
1lun k:m dr. :\lulan, mnre. Stry
tlom, Huvenga, u t>n ek saum 
deur mi<ldel vun propaganda 
dit' meerderheid b~>weeg om deel 
tc nN'm aan t'nige dnadwt-rk
likl' -.tappe vir diu stigting van 
'n republiek met dr. :.\falan a .. 
presidt'nt in <lie plek van 
Georg& VI as koning! Die, wat 
hullC' nic daartoc sal laat bc
wceg nie, is dicgenc wat ook 
nou die Kleurlinge, Naturelle 
en Indicrs tot verset opstook 
oor wctgcwing wat dan seker 
nie op ,.brcere volkswil" gc
grond is nic! 

GEEJ'I.. VOLKSTE,BIIXG 

sal wect dat ook 
meer agter hom 
die stlgting van 
sou bcplcit. 

hulle en nog 
staan as hy 
'n republiek 

Dit moet vir elkccn duidelik 
wecs hoc verkecrd dit is om 
teen persone of organe op te 
tree omdat bulle die volk wat 
tcrwillc van partygewin weg
getoor Is van sy ecrtydse oor
tuiging en ideaal, die republiek, 
weer wil bci'nvloed om terug te 
kcer tot die en'gste cerbare 
grondslag van 'n ele volksbe
staan. Proklameer vundag 'n 
republiel< rn binne 'n jaar sal 
niemuml dit wil verruil vir iets 
minderwnardigs nie. 

Net deur die fclt dat na!tio
naalge'i'ind~ leiers en hul koe
rante die~ene aanval, ve roordeel 
en beveg- wnt om 'n rt"publiek 
r()('p, word die verkryging van 
die ,breere volkswil" onmoont
lik gernaak en dryf Suid-Afrika 
vinnig weg V!\ll die ideaal \'an 
'n republiek. !\let ander woor
tlt>, nimmt>r "Ill daar ooit 'n 
,breere ,·olk.,u'il" lange; tlit'> weg 
, ·an die bevrgting van propa
ganda vir 'n r('publiek ten gun
ste van 'n re.publiel< verl<rY 
word nie. En ek vertrou tt-r
wille van on'! volk dat ons na
sionaalgeo;inde lt>iers t~~ hirrdie 
logika sal begryp want ander!l 
is ons volk grdoem. 

ALMAL VERPLIG 

Hy wat kan, die wat 'n mond 
hct, hy wat in cnige posisic gc
stcl is om propaganda vir 'n 
rcpubliek te mnak en dit nic 
docn nic, leer die volk self
moord of ewigdurcndc mindcr
waardigheid! 

As daar hoegenaamd cnigc 
rcdc weens buitelandse omstan
dighcde, ckonomiesc toestande, 

Daar is geen volkstemming 1· vcrhoudings tusscn ons en 
gehou om die betrokke nrtikels andcr moondhedc, jingo-agitasie 
van die grondwet en alma! voor binnclands, slegte rasscgevoe
dit te wysig nie. En tereg ook lens onderling mag bestaan -
nie. Dr. Malan weet dat die I en dit b<'staan - dan is daar 
nasionaalgesinde dcel van die nog meer redes en 'n dringen
volk hier agtcr hom staan. Hy der noodsaaklikheid om Suid-

Afrika sy regtc posisie in die 
ry van state in die internasio
nalc maalstroom en in die na
sionale lewe tc laat inneem. Dan 
en dan aileen sal hy die vraag
stukkc die hoof kan bied en 
ande.r oplos wat nou as eks
kuus aangewcnd word wa.arom 
ons nic vit 'n republiek al ons 
ltragte moet inspan nic. En as 

:Mnr. ,J. A. Sl\UTH 

ons dit docn, sal ons noodwcn
dig ons swakkere broers moct 
kritiseer en vermaan soos dit 

O:SBETROUBAAR 

Die verklaring van blcrdie 
Joodse blad, naamlik dat in 'n 
land soos Amcrika waar Jode 
in die mecJ bcvoorrcgte posi
sics gcplaas word - selfs ann 
die hoof van atoomgchcime, soos 
In die gevai van David Lillrn
thal, en as hoofraadgewers van 
die president, soos in die gcvnl 
van Joseph Baruch - sommigc 
van hulle nog 'n opgekropte wrc
wel ,,bcwus of onbcwus" in hullc 
ronddra wat hulle tot vcrraad 
bcwceg, is icts wanrvan die \Ves
tcrsc staatsmanne behoorl!k 
!tennis behoort tc nccm. As dh• 
.Jodi' onderhewig I" a.an sulkt> 
~>ielkundige spannini'e, d:an•is dit 
u itt>rs gevaarlik om hulle in 
'>leutelposisies te gebruik, soo 
'\'enll in Amerika ton Brittanjl' 
gedoen word. Die onderminis
ter van ,·erdediging in Ameriku, 
byvoorbeeld, is 'n Jodin met die 
naam Rosenberg, terwyl albei 
die Britse minister, wat met die 
land se militere sakt- belus is, 
Jodt> j,,, tf' wete Shimn•ll (mi
nistt>r ·mn verdediging) en 
Stradtt>y (minister ,·an oorlog). 

WATTER WAARBORG 

betaamlik ~·ir die gecstclike Aile militcre inligting gaan 
sterkere broer teenoor die gees- deur die hande van hicrdic pcr
tclike swakkere is. Danr 'is sone. I<nn die Jewi .. h Chronicle 
net een weg van eer. lllerdie waarborg <lat hierdie bepaalde 
weg van eer I'! vir elke nasio- Jode v ry i., van danrdie gevorl 
naalge!.inde Afrikaner, Ieier of van ond~>rtlrukking wat kleet 
volgeling, om nl sy kragte te nan Jode wat met !tOVt'<'l ver
wei nan die '\'t'rbreeing ('II uit- ~ troue geplaas is in hoe po!iisit>s 
bouing van die republik!'inst' in die atoomnywerbl"ld? 
ideaal onder <lit>gene wat met Die verklo.ring van die Joodse 
l'.oveel inspanning op die pol'i- blad maak dit baie duidelik dat 
t'eke terrein w~>ggevoer is van 'n Jood 'n on,·ergenoegdc wese 
Wat bulle eertyds, as heill~ aan- in enige vrccmde staat is tt'n 
gekleef bet. Dit het baie gr- .,p~'te van t1 :1~ gasnybeid wat h y 
kos om hulle weg te voer van daar mag gt>ni(lt. Hy kan dus 
'n republiek af. Dit sal net ~>O- aileen in sy t>ie vaderland die 
Vt't'l vereis om bulle weer terug I vcrantwoordt>likhede dra \\)\t 
te voer, _ van sleutelprr .. one verwag word. 
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REPUBLIKEINE MOET 
NADER STAAN 

Die feit dat 'n nasionale party-kou kus, met 'n r epubli· 
keinse artikel in sy program van beginsels, sy lede b elet bet 
om b ulle oor die republiek in die openbaar uit te laat, is 'n 
baie emstige saak. Dit toon duideliker as enigiets anders in 
watter rigting die wind waai. 

En hierdie feit aileen is genoegsame rede om aBe re
publikeine, ongeag hul party-verband, te oortuig van die 
noodsaaklikheid van 'n republikeinse front om die vernie
tiging van ons ideaal te voorkom. Want laat ons dit goed 
verstaan: As die republikeinse vlam nie meer deur naslo
n ale leiers aangeblaas mag word nie, sal bierdie ideaal 
k wyn soos dit binne die Suid-Afrikaanse Party onder die 
Botha-leiding doodgekwyn bet; wan t enige ideaal is per 
slot van sak e maar net so sterk as die k rag waarmee daar
voor geywer word. Wanneer al ons leiers swyg - vera! 
diegene wat voorhecn bekend was vir hul ywer - sal die 
'nie-republikeinsc Ieier eerlang met vernietigende logika 
triomfantlik kan uitroep: ,Maar die volk wil geen republiek 
meer he nie!" lndcrdaad is daar dan ook reeds denkende 
Afrikaners wat die vraag stel of die volk werklik nog 'n 
republiek begeer. 

Vir diegene wat bekend is met die invloed wat 'n poli
tieke party en sy magtige pers op die volkswil uitoefen, is 
hierdic vraag maklik te beantwoord. Partytrou , t e rwille 
van groter sake" en party-dissipline soos n ou weer in die 
koukus van die H.N.P. uit geoefen wor d, maak van die volk 
k lei in die hande van politici. Onder die magtige propa
ganda van die modeme pers in die hande van 'n gekon
sentrcerde g roepie wat weet wat hy wil, kan die v olkswil 
n ie meer in terme van die openba re m enin g, wat d eur die 
pers self geskep word, vasgestel word nie. Dit het dan ook 
'n oorlog in 1914 gekos om maar net sommige van die re
publikeine in die Botha-party te ruk uit hul stilswygende 
aanvaarding van die imperialistiese bcleid van hul party. 
'n Paar maande tevor e het rebelle nog teen Hertzog geskel 
omdat by gesta.an bet vir ,Sold-Afrika eerst e !" 

MAAR OORGEE? 

Met hierdie feit voor oc sal elke republikein homself 
die vraag moet stel of hy bereid is om stil te sit onderwyl 
sy republikeinse strydgenote die een na die ander afgelei 
word van die vryheidspad - 'n taak wat soveel makliker 
vandag is omdat die republikeine verdeeld staan in ver
skillende geisoleerde groepe. Daar is goeie en sterk repu
blikeine binne die H.N.P. en die Afrikanerparty. Trouens 
dit was nog altyd 'n riem onder die hart om te weet dat 
manne soos mnre. J. G. Strydom, Eric L ouw, dr. H. F. 
Verwoerd en andere die republikeinse ideaal binne die party 
boog gehou het ten spyte van hul stryd teen die O.B. Maar 
nou moet hierdie voormanne swyg oor die republiek , en die 
indruk sk ep - sover dit die pu bliek betref, dat bulle koud 
geword bet teenoor bul eie ideaal, die indruk sk ep dat bulle 
nie meer g lo dat 'n republiek nodig of n uttig is nie. Die 
pobliek sal nie meer ontbou nie dat mnr. Strydom 'n p aa r 
weke voordat by die swye opgele is, te Stellenboscb ver
klaar bet: ,.A!! ons hierdie ideaal sou laat vaar, sal ons 
sielloos en (loelloos word en st.,rf." 

REPUBLIK~;INSE BEWEGING 

Daar is adv. Pirow en sy volgelinge en daar is die 
Ossewabrandwag wat elkeen sy eie weg gaan en soos ver
bandlose guerilla-troepe die stryd om republikcinse vryheid 
voer. Het die tyd n ie aan gebr eek dat a ile r epublikeine, 
ongeag h u l organisasieverband, saamstaan op hierdie ge
meenskaplike ideaal nie? 

Ons meen dat die noodsaaklikheid vir so 'n s ta p ten 
duideUkste uit ,·oorgaande uiteensetting spreek. 

Dit mag die standpunt wees van ministers in die kabi
net, soos mnr. Strydom en sy ideaal-genote, om bulle liewer 
aan die koukusbesluit te onderwerp as om iets te doen wat 
die nasionale bewind in gevaar kan stel. l'l aar waar bulle 
dan verplig word om te swyg is dit soveel n oodsaak
llker dat hul pa.rty-volgelinge buite die k oukus die nodige 
druk u itoefen om die party-boofleiding op die r epoblikeinse 
pad terug te dwing. In daardie dwanguitoefening verdien 
b u lle die ondersteuning van elke republik ein buit., die p a r
ty-verban d. 

Dog dit is veral n oodsaaklik dat die gefnuikte r epobli
keine binne die party moet besef dat die p Ug om die vry
beidsideaal m et a ile mag te p ropageer in die beersende om
standigbede taus boofsaaklik rus op die republikeine buite 
die politiek e party - n ou dat die party-leiers en die pa.rty
pers Of moet swyg Of die r epublikeinse ideaal moet afwater 
of verloen. 

Maar dit beklemtoon ook die behoefte wat daar bestaan 
aan 'n meer omvattendc republikeinse front, en ons meen 
dat dit nodig is dat die rcpublikeinse leiers kontak met me
kaar moet soek tcr voorbereiding van so 'n republikeinse 
verband - watter vorm dit ook al mag aanneem. 

1::~:~=~:~4·o;£"0'j;' ' :~~~~~~~] 
Die Groot R epublikeinse Ill Deur Sybrand !II rant kandldaat van die nuwe ! J party kan word, dan wll ek vra 
Swye "';;;;,; ; ; ;:;:;;;;:::::;;:;:;:;:;;;;;;:;:;:;: ~ watter afmetlnga raan die ult-

Ek wll my lesers se aandag 
bepaal op vandag se datum. Dit 
Is vandag die sestlende dag van 
Mel ... En nog steeds swyg die 
H.N.P.-leiers oor die republlek. 

Sedert 20 Maart, daardic vcel
seggende dag, toe dr. D. F. Ma
lan, op 'n koukusvergaderlng 
van die parlementslede van sy 
party, die monde van die rcpu
bllkeinse groep in die party ge
snoer bet, bet nog nlc 'n enkele 
H.N.P.-leier sy mond oor die re
publlek oopgemaak nle. Dis 'n 
bale betekenisvolle swyc. 

Ek kan egter nou ecnmaal nlc 
glo dat die leiers van die repu
blikelnse groep In die H.N.P., 
sonder verset, die bevel tot re
publikeinse swye cndult gaan 
gehoorsaam nle. Indlen dit ge
beur, beteken dlt dat die H.N.P., 
sonder 'n enkele kreet van pro
tes, stllletjles omgeskep word 
van 'n republlkelnse party na 'n 
Brltse statebondsparty. 

En tog Is dlt 'n felt dat selts 
mnr. J. G. Strydom, die H.N.P.
leier in Transvaal, gedurende 
die afgelopc twec maandc soos 
die graf geswyg het oor die re
publlek. Ek hct mos beloof om 
in hlerdle kolomme bekend te 
maak sodra hy weer 'n keer oor 
die republlek praat. Sedert ek 
die belofte gemaak bet, het mnr. 
Strydom verskele openbare ver
gaderlngs toegespreek, maar hy 
het n~rcns oor die republlek ge
praat nle. Ek hou egter nog 
mocd! 

Ek wag geduldig vir 'n 
H.N.P.-leler om In die openbaar 
te verklaar dat die H.N.P. nog 
steeds 'n republlkelnse party is 
en dat dlt sy voortdurende stre
we Is om Suld-Afrika om te skep 
In 'n republlek, afgeskei van die 
Brltse kroon, ryk en statebond. 
Sodra dit ges~ word - of as 
daar slega oor die republiek ge
praat word - dan sal ek dit in 
hlerdie kolomme publiseer. Ek 
herhaal my belofte. 

Stry,dom , Op Sy Plek 
Gesit" 

Dlt behoort ongetwyfeld dul
delik te wees vir my lesers dat 
ek van mnr. J. G. Strydom ver
wag dat hy - ten spyte van die 
swygbevel - by elke bcsklkbare 
geleentheid, op klinkende wyse, 
sy republlkclnse geloof moet 
bely. En moontllk het sommlge 
van my lesers reeds agtergekom 
dat ek teleurgesteld is oor mnr. 
Strydom se stllswye. 

Derbalwe wil ek in bllllkhcid 
teenoor mnr. Strydom vertel van 
'n uitlating wat 'n Kaaplandse 
volksraadslid - 'n man wat 'n 
belangrike rol In die H.N.P. 
speel - onlangs gemaak het. 
Net om te wys waarmee mnr. 
Strydom te kampe het. Hlerdie 
volksraadslld het met genoeg
doenlng vertel van die koukus
vergaderlng waar die republi
keinse groep In die H.N.P. die 
swye opgel~ Is. En sy woorde 
was: .,Ons het Hans Strydom 
lekker op sy pick geslt." 

Hierdie ultlatlng openbaar op 
treffende wyse wat die gesind
held Is waarmee mnr. Strydom 
deur 'n vername seksie van die 
H.N·P. betrag word. Dlt is vir 
hlerdle seksle 'n rede om te juig 
as mnr. Strydom op sy plek ge
slt word." Dlt is nou duidelik 
dat as mnr. Strydom die swyg
vcrbod verontagsaam en opnuut 
begin republikelnse propaganda 
maak, dlt 'n guide gcleentheid 
sal bled aan daardie .seksie van 
sy party wat sy vyande is om 
hom nog 'n kcer en moontlik 
doeltreffender as die eerste keer, 
op sy pick te sit." 

'n Mens kan · dus verstaan 
waarom mnr. Strydom versigtig 

ls en voorloplg nog maar gcswyg rulkery en die verdagmakery 
het oor die republiek. aanneem wanneer die samesmel· 

tlng van die partye eers 'n vol
donge felt Is en die tyd vir kan· 
dldaatstelllng In aile erns aan
breek? 

Ek wll geen doekies omdraai 
nle. My doe! Is om mnr. Stry
dom aan te moedig, om net soos 
die Ossewabrandwag, openlik en 
voortdurend te pleit vir die re
publlck. :My advies is: bou die 
oe gerig op Kanaan en moenle 
dink aan die vleispotte van Eglp
te nle· En onthou die Oosterse 
ll'preckwoord: die man wat sy 
·1yand se bevele uitvoer is 'n 
slaaf. 

Ek wll vroegtydlg waarsku. 
As die nuwe party en die koe
rante wat hom gaan ondersteun 
'n beleid van .,uitsuiwerinr'' 
gaan volg dan sal die samestel
llng tussen die H.N.P. en die 
A.P. 'n klaaglike mislukklng 
wees. 

Mnr. ] . G. Benade Kom Hy Wag Op Die 
V oorwaardes 

In ·Die Gedrang 

Daar hct onlanga 'n bale ver
metele berig in Die Volksblad 
verskyn waarop ck graag die 
aandag van my lesers wll ves
tig en waaroor ek 'n paar woor
de wil se. Die berig lui: Daar 
is .sterk sprake In Afrlkanerpar
tykringe dat mnr. J. G. Bcnade, 
lid van die hoofbestuur van die 
Afrikanerparty, nle by die Na
sionale Party sal aanslult wan
neer die naslonale party en die 
Afrlkanerparty een word nle, 
maar na die Verenlgde Party 
sal oorloop." 

Is daar wcrkllk ,sterk sprake 
in Afrikanerpartykrlnge" 'dat 
mnr. Benade na die V.P. sal oor
loop? Is daar nle eerder .,vu
rige hoop in Volksblad-kringe" 
dat mnr· Benade dit sal doen 
nie? Ek vra die vraag na aan
lciding van die herhaalde po
gings van die Volksblad om 
mnr. Benade, wat hoofbestuurs
lid van die A.P. is, as 'n Sap 
te brandmerk. 

Dlt Is ongetwyteld uiters laak
bare verdagmakery teen mnr. 
Benade om hom, sonder enige 
aanleldlng, as V.P.-gesind voor 
te stcl. En wanneer dit gedoen 
word deur 'n verantwoordellke 
koerant van die H.N·P. aan 'n 
vooraanstaande lid - die bur
gemeester van Bloemfontein -
van d!e A.P. se hoofbestuur, dan 
Is dit veelseggende kommentaar 
oor die gesindheid waarmee die 
H.N.P. die samesmelting met die 
A.P. bcplan. 

Hort Tog Op Met 
U itsuiwering! 

Die Volksblad se bcrlg lui 
voorts: In Afrikanerparty
kringe word verklaar dat mnr· 
Benade blykbaar sy oog op die 
parlementere setel Bloemfontcln
stad het en waarskynlik In die 
aanstaande algemcne verklcslng 
dr. Colin Steyn se teen11tandcr 
binne die V.P. sal wees." Myns 
insiens is hierdie sogenaamde 
verklaring uit Afrikanerparty
krlnge niks anders as ·n stuk
kie propaganda wat uit iemand 
se duim ge.sulg is nle. Maar 
hlerdie stukkie propaganda vcr
klaar vir my op ondubbclslnnlgc 
wyse wat die motiewe Is wat 
agter Die Volksblad se vrees 
skull dat mnr. Bcnade lid van 
die nuwe party sal word. 

Ek glo nle dat die gevaar is 
dat mnr. Benade 'n nomlnasie
stryd teen dr. Colin Steyn bln
nekant die V.P. sal voer nie. 
Ek glo ecrder dat Die Volks
blad bang is dat mnr. Benade 
in 'n ander setel en binnekant 
die nuwe party 'n nomminasie
stryd sal voer en sal wen teen 
'n voormallge H.N.P.-lid. Dit is 
vir my die enlgste rede waarom 
Die Volksblad vroegtydig reeds 
begin om teen mnr. Benade 
stemming te maak. 

Maar as die H.N.P.-koerante 
nou-al begin met uitruikery van 
en verdagmakery teen A.P.-lede 
wat altemlt en misklen 'n aspi-

Ten slotte gee ek die onder· 
houd wat Die Volksblad met 
mnr. Benade gehad het, letter
Ilk weer soos dit in die blad af
gedruk staan. Ek doen dlt om 
my lesers 'n eerstebandse ln
drukkie te gee van mnr. Benade 
se verbasing en verontwaardl
ging oor Die Volksblad •e op
trede. Die onderhoud lui: 

.,Die Volksblad: Daar Is spra
ke, ook onder Afrlkanerparty
lede, dat u nle by die Nulonale 
Party sal aanslult nle, lndlen die 
twee partye een word. 

Mnr. Benade: Ek weet daar 
niks van nie. Ek sal my stand
punt op die kongres stet. Dlt 
is verregaande voorbarlg om nou 
so lets van my te s~. 

.,Die Volksblad: Maar ver
skeie vooraanstaande lcde van 
die A.P· het reeds' In die open
baar te kenne gegee wat hut 
houdlng sal wees. 

.,Mnr. Benade: Ek wag op die 
kongres en ook op die voorwaar
des. Dan sal ek s~ of ek ten 
gunste of teen eenwording is." 

Die samcsmeltlng tussen die 
A.P. en die H.N.P. Is nog nle 
bewcrkstelllg nle. Die grondslag 
van die same.smeltlng Is nog 
nle eers aangckondlg nle. Maar 
Die Volksblad verlang van mnr. 
Bcnade dat hy nou-al moet s6 
of hy die samesmeltlng sal 
steun. Waarom hierdle voorba
righeld? 

Nuwe Party In 
Duitsland 
Wen Veld 

'n Bewcging wat deur die Ge
allleerde pers as nazisties be
skou word, het ongevecr tlen 
persent van die setels in Laer
Sakse verlede week verower. 
Die Ieier van die beweging wat 
onder die naam van Soslalls
tiese Ryksparty gaan, Is gent. 
Ernst Remer wat self nle as 
kandidaat gestaan hct nle. 

Remer verklaar dat hy geen 
Nazi is nie, maar glo aan die 
beglnsel van lelerskap met ce
sag. Hy beskou die Bonn-re
gering as .,samewerkera" en be
pleit 'n gesuiwerde vorm van 
nasionaal-sosialisme waarln die 
beste idec.s' van Hitler opgeneem 
sal word met uitslultlng van die 
foute. 

Hy is gekant teen die herbe
wapenlng van Dultsland solank 
Duitse milltere lelers soos Do
nitz, Manstein en Kesselring nog 
in die tronk sit. 

In 'n toespraak het hy Brit
tanje verwyt omdat hy nie met 
die Duitse leer vrede gemaak het 
rui Hitler se dood nie. Die leer 
kon dan teen Ru1land ge.slaan 
het· Soos dit nou Is, het Brit
tanje die oorlog In net so 'n 
mate vcrloor as Dultsland. 
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REPUBLIEK WAT MOEITE 
WERD SAL WEES 

Volgens die Afrikaansc dagbladp~rs be-t die Afrikanerdom nou twee 
v~rskillcnde r~publikeinse ideale. Die een is nl. 'n ,demokratiese repu· 
bliek" en die ander 'n ,repulikeinse gesagstaat." 

'n Demokratiese republiek is volgens die hetekenis van die twee woor· 
de, 'n volkstaat met volksgesag. 'n Republikeinse ge~;agstaat is 'n gesagstaat 
met die kenmerke '\an 'n volkstaat. Die gesag moet dan volksgesag wees of 
anders kan dit mos nie 'n volkstaat wees nie. W at is dan nou ein t lik die ver
skil tussen 'n demokratiese republiek en 'n republikeinse gesagstaat? Dalk 
kan mens dit raai. 

Suid-Afrika is vandag 'n de- ~ beid sal <lie hoofregter in 
mokratiese koninkryk, waarvan pick waarneem. 
die koning meesal afwesig is. 
Indien die koning vcrvang word I 
dcur 'n president, dan het ons 
'n dcmokratiese republiek go
word sonder veel ontwrigting 
en sonder dat enigeen enige on
gerief aangedoen word. Die 
status quo sal eintlik maar ge-

PROSEDURE 

~Y 1 stig sal aileen oorgegaan word 
nadat 'n veilige meerderheld 
verkry is. Want inclien die 
meerderheld n ie groot is nle, 

Noudat Suid-Afrika tot bier
die gcwigtige stap om 'n demo
kratiese republiek te word sal 

Deur 
A. J. van Rooy 

handhaaf word, behalwe dat 
daar clke vyf jaar of so 'n pre
sidentsverklesing sal wees. Die I 
president sal 'n wit trein lcry 
om In te ry, twee huise tE> I 
Kaapstad en E>en elk te Preto- • 1 

ria, Bloemfontein en Durban. 1 
Verdt:'r sal by die parlement oorgaan, sal die volk eers ver
open, wette onderteken en hom- enig word deur die kleurgevaar, 
self onledig hou met tentoon- I en sodoende die steun van ons 
stelliJ~It'S open, teepartytjies en Engelssprekende medeburgers 
allerlei onskuldige vE>rmake. 1 verkry word. Daarna sal 'n 
)loontlik sal hy ook Engeland volkstemming gehou word en 
besoelc en tyde-ns sY nfwesig- tot die stap om 'n republiek te 

SY LEWE WAS OP DIE SPEL ••• 

kan 'n volgende recering dalk 
weer die president vervang deur 
'n goewerneur-generaal wat 
die parlement moet open, wet
te onderteken en bomself onle-
dig moet hou met tentoonstel-

l
lings open, ens. Dit sal dan 
die lneenstorting van die re· 
publiek wee3, en die roemlose 
einde van die Afrikaner se re-
publikelnse idcaal, wat per slot 
van rekening tog ook maar nie 
die moe:te werd was nie. 

SPLINTERJ\'UUT 

'n Republlkelnse gesagstaat 
is 'n verjongde Suid-Afrlka met 
'n splintemuwe grondwet, ge
baseer op begin!lels en tradisies 
110 oud soos die Afrlkanerdom 
self. Die staatahoof sal presi-
dent genoem word, en sal elke 
vyf jaar deur aile stemgereg
tigdes gekie.s word. Hy sal self 
vir hom 'n kabinct benoem om 
hom by te staan In die uitvoe-

1 

ring van sy gesag. Volgens 
Suid-Afrikaanse tradlsie sal 
hierdie Jiggaam die ,.Uitvoeren-
de Raad" genoem word en sal 

~,. Opera s ie 
w as d ••ingend 
nodig!~~~ 

I 
sowat sewe lede h~. wat geen 
ander amp sal beklee nle. Die 

~ hoofde van .staatadepartemente 

Oil bet alles so skielik gebeur-
Joban Theunissen bet nie eers 

geweet dat by siek is nie-ernstig 
siek-totdat by in die hospitaai 
bykom en Nellie en die kinders, 
bleek en beangs, om die bed sicn 
staan. Sy Icwe was in gevaar en 
daar was net een hoop -'n nood
operasie deur ·n spesialis. 

'n Duur operasie! Maar gelukkig 
sou daar uitkoms wees, want op 
Johan se Sanlam-polis sou bulle 'n 
lening-sonder rente-kon aangaan, 
om die onkoste van die operasie en 
bospitaal te help dek •••. 

e Hoe sou U in so 'n noodge
nl nar '! Sou U 'n bron be 
ltaar u gebelp kan raak ? Vir a 
ele ontwil en die van u gesin, 
vra VANDAG hoedat Sanlam 
u In tyd nn nood kao help. 

• 
Suld-Afrikaanse Nasionale 
Lewensassuransie-Mpy. Bpk. 

Hoofkantoor: 
Waalstraat 28, Kaapstad. 
Takke en Agentskappe Oral. 

Daar i s a l tyd CANIA~ 
uitkoms b y Saulam I ~ 
...................................................................... .. .............. . 

Sanlam, Afdeling 17b, Posbus 660, Kaapstad. 
Laat .my asb. dadelik weet hoe ek rentevrye lenings 

vir noodoperasies kan aangaan. 
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z~al ook op hierdle raad sitting 
hl:, wannecr sake wat bulle de
partement raak besprcek word. 

PARTYE VERDW YN 

I Die wetgewing sal berus by 
'n Volksraad wat deur die stem
geregtigdes gekies sal word vol
gens kiesafdelings. Die volks
raadslede sal inderdaad die 
volksverteenwoord,g-ers wees, 
aangesien bulle die volk sal 
verteenwoor dig by die regering. 
Geen persoon sal tegelyk lid 
van die Volksraad en die Uit
voerende Rnad kan wees nle. 
Dlt sal polltieke partye onno
dig maak, nangesien partylel-, 
ding nie meer sinoniem met 'n 
moontlike minlsterskap sal wees 
n'ie. 

Dit is ook volgens eg Suld· 
Afrikaanse tradisie dat hlcrd!e 
twce rade gekies is. 

EKONOMIE.~E 

VERTEENWOORDIGING 

Verder sal daar 'n ,.Tweede 
Volksraad" wees, gckles deur 
die stemgeregtlgdes volgens 
bulle beroepe en belange. Hier
die ligogaam sal o.a. belas wees 
met die toe3ig oor liggame soos 
die Spoorwegkorporasie (vroeer 
S.A.S. en H.), Yskor, Eseom, 
Sasol, Radiokorporaslc, eru~. 
Hierdie Tweede Volksraad sal 
hom dus veral met binnelandse 
sake en dan In besonder die 
van ekonomiese aard besighou. 

Hierd:(' republikeinse gesag
staat is dus heeiwat meer as 
net 'n dcmokratiese republlek, 
en sal bepaald die moelte werd 
wees. Daarom sal mens ook die 
\'rymoedigheid h~ om h ierdie 
l't'publiek te stig as jy enlgsins 
die geleentheid bet, want 'n 

' Suid-Afrikaanse boom sal op 

I 
die Suid-Afrikaanse bodem kan 
voortbe~;taan, groel en groot en 

;::=========================== magtig word. 

Langebaan E.is Meer 
Ongevalle As Korea 

Teen die buidige koer s van 
vllegtulgongelukke op Lange
baan, waar loodse opgelei word 
vir Korea, Is die moontllkheid 
sterk dat die K orenanse oorlog 
Suid-Afrika meer verllese tuis 
sal besor&' as op dJe slagveld. 

Verlede week b et d ie sewende 
Spitfire sedert die begin van d ie 
jaar met 'n loods by Langebaan 
neergestort toe It. C. H. Venter 
die lewe ingeskiet bet. 

Hlerdie bultengewone hoe on
geluksyter bet die vraag al laat 
ontstaan of daar sabotasie ge
pleeg word en of die Britae 
vllegtuie wat vir die opleiding 
gebruik word minderwaardig is. 
Die verklaring wat die minister 

Vrymesselaars 
Beheer B.B.C. 

Se Franco 
Die ,British Broadcastln~:- Cor

poration" is a l Jarelank afhank
Iik van Vryme!llselaars wat hom 
beveel het om leuens te versprf'i, 
bet genJ. Franco, staatsboof van 
Spanje, gese toe by 'n Katolle
ke vereniginc van radio en 
beeldradio in Madrid toegespreek 
bet voorverlede week. 

.,Ons Is in besit van bevele 
wat deur die internatlonale Vry
messelaarskap ultgerelk is aan 
verenigings soos die B.B C., wat, 
hoewel hy a.s half-amptelike 
staatsorgaan deurgaan, al bale 
jare lank in die hande verkeer 
van Vrymesselaars," bet Fra.nco 
gese. 

.kort gelede In die parlement ge
gee bet, Is dat daar aanslenllk 
meer loodse as plaasvervangers 
vir Korea opgelei word as wat 
vir 'n gewone eskader nodlg is. 

Teen die buidige tempo van 
ongelukke skyn dit egter waar
skynliker dat daar meer plaa!i
vervangers vir Langebaan nodig 
is as ,.ir Korea. 

BRinANJE SAL 
GOU VAL 

Die mening dat Brittanje bale 
gou sal val lndien Europa deur 
Rusland verower word is deur 
die Britse spultvliegtulg-deskun
dige, sir Frank Whittle, teenoor 
die Unie-regering ultgespreek In 
'n onderboud In Kaapstad. 

Hy het ges~ dat Afrika stra
tegies die belangrikste vasteland 
is omdat Europa aileen vanaf 
'n Afrikaanse basis herower kan 
word. Dit bring mee dat die 
oorlogsnywerhede in Afrika, en 
veral In Suid-Afrika, uitgebrel 
moet word ten einde soveel as 
moontlik selfgenoegsaam te 
wees. 

.,... A.dverteerders hou 
daarvan dat u mel
ding moet m aak 
van hul adverten· 
sie in , Die O.B." 
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fARIEF VJll G!:KLAS~lFISEI:RDE AD\'EBTt:.'iSU:I;: 

Hultboudellka KennlaJewin&'t: 
- (Vcrlowinr. huwellk, ceboorte, atertgeval, In memoriam, celukweru~ioc. 

ens.) ld. per woord; minimum 2/8 per pluin;. Vooru•tbetaalbaar. VIr 
herha.llap 2:i pat, .rslar. 

llluldtltadvert~nalea: 

Eerete plaaing 2d. per woord. Vir herballngl 2!1 pat. atstac. 
lntekenceld op .,Die O.B." henk~n w~kllka): 12/6 per jaar or 6/3 per 

8 maaade. Vooruitbetaalbaar. Stuur adverten.,egeld, beatellin,a, eo inteken,eid 
aa. VOOllSLAG (EDUS.) Bl'K., l'osbaa l•Ul, l<aapstad. 

GEBOORTE 

I'RI:Ss - Oruo het vnn die Heer 
ootvang <•P 4 Mel •n lief klein dogter
tJie - 'n eus$ie vir haar twaairjarige 
boetle. On• tnnlce dank aan dokter, 
sueter en 'erpleegaters '"I>D Vredenburg 
Prlvaal Hoapltaal. Die Ouers, Kooa 
en Johanna Prins. (geb. van Rbyn); 
Bo•~aasbeuwel. 

MEUBELS 

AIRUBEL.'I.- Beter meubell teen 
bllltker pryoe Babawaeot ties, atoot· 
l<arretJlea, drtewiele, llnoleuma, tapyte, 
eoa., ook altyd In voorraad. Qeea 
Katalocue. Meld wallll'ta u belanc•tel. 
-VISSEB-MECBEUJ, Lancatraat 178, 
Ka6Pita4. 3/12/11 

AnU&'l'J'• ll.unamatl&'e .._., ltopvei 
voedioc. Her.tel cr7ahare eo baarel 
biane eeo maand tot oatuurllke ll.teur, 
ot celel teruc. ~o kleuratot. li/8 
Per bottel, p0evry. Kootant met be
atellinc. Die ~vrou, Poeb.,. ?548, 
.Jobanne•bGJY. FH/8/:10 

JUEDISYNE 

Yerwyder c11e wortel Yan u kw6811 
ot 1iekle e11 her•tel u r~atlc• 
ertenla OESONDJD:ID, ona bukik oor 
die mlddello en beba.ndel aile IH(_klea, 
lkryt, lnli&tlDtr Cl'&tla.-Boerere&
a>ldde&., l'o.b.,. UU, .Johanneabnrtr. 

A /1/G/.V 

Plaaslike 
Verander 

Bestuur Moet 
Word Se L.V. 

Die 0.8. is stcrk gekant tt•en die huidig~ Brit!'le ~tel!'el , ·an plaaslike 
be!'ltum· om rede!'l wat al voorlwen in on~ blad uitcengc~it is. V eml die gro· 
ter~ stadsrad~ in ons land openhaar steeds nl('er hul gehreke en on\'t•rmo(: 
namate die stede in omvang toeneem. Bt•bal"'e uJierlci ander euwels werk 
die verouderde stelsel vandag gesinsheperking in die hand weens duua· bela~· 
tings en and~r faktort• - gesin~hepcrking op 'n tydstip wanneer die voor· 
standert! van hierdie stelsel roep om gt·oter inunigrasie om ons bevolkiug 
aan te vul. 

Hieronde r ,·erskyn 'n ple idooi wal nmr. Harm Oost onlangs in ·die' 
volksraad gd10u het , ·ir· dit• noodsaaklikht'id van 'n ,·eranderde !'ltelsd. A:.-. 
' n per~oon wat kennis gedra hct van die ou Uepuhlikeinse stelsel in Trans
vaal, is mnr. Oost se mcning nogal hclangwekkend. 

,In il.'der geval kan ons daar
oor snamswm dut die munisi
pale beheer 'n vt'randering be-

Voor a alle bOOP .,.a treaealntr taat hoort te ondl'rgaan, en met u Vt'r-
, .. ..,., en u aaa die erc•te ooderwerp 1 k tl"··· 

wikkeling wei ander!l op munisi
pale gebied maar hct jy ook die 
stel~l van aldermen gehad, en 
al die sll•lsels is bed()('! om vas
tlgheid te kry m munisipalc be
beer. 

.soos Pretoria baie van die werk 
ook uitgevoer deur amptenar~ 
wat onder die stadsraad staan 
maar as jy in die strate va~ 
Pretoria loop, dan sien jy dat 
die werk ook nie gedoen word 
soos dit behoort gedoen te word 
nie. Ek het al staan en kyk 
no. iemand wat bes'g was om 
'n paal te verf. Dit v.·as baic 
koud die dag. Die man het 
bo-op die leer gestaan en daar 
op sy gemak strepc staan en 
trek op die paal· Onder by die 
leer het 'n nature! gcstaan wat 
die leer vasgchou het en langs 
hom 'n ander nature! wat 'n an
dcr pot vert aangt>maak het 
en 'n derde nature) het die vuur
tji(' aan die gang gchou, sodat 
as die baas van die leer afkom 
hy sy hande by die vuur kan 
warm maak. Daar het jy die 
et>n man gehad wat 'n paaJ m~s 
••t-rf en hy het drle naturelle 
gt>had om hom te ht'lp. Daar
dic soort dinge mot't op 'n end 
kom, en f'k llink dit sal op 'n 
f'nd kom as ons in oorweging 
nf'l'm die punte wat l'k hit'r aan 
die hand gegt>t> hct. 

ORYSBARE 
skryt, daa vir ouia.s, raadpleec lof wi e kor IA~> nagaan waar-
Oie Boerovrou, Boa 7569, .Johanne•bnrc. aan hierdie ongunstige reuk 

GRYSJiAR& he111tel, 1klltera Yer· 
wyder, barecroei bevorder, joncvoor· 
ll.oma nraeker, dll waarborc GRY8-
HAAR\VONDJ:B, die Joncate kunl· 
maotlca wereidwooder baar· en kopvel 
Y~incamiddel u. akadeiO<>I, ltleuratot
yry, 0/· per bottel celd met beatelllnc. 

(Nr .. l) 118H 8 waarin die swdelike bebeer --------------1 staan, gewyt moot word, en 

Boeroceoeosmldde&., Poebua nu. 
.JoballlleabW'tr. C/1/8/~8 

Besoek ons Tak in die Wandel-
gang, Groote Kerk-gebou, ,·ir 

Radio's, Elektriese Toestelle e n 

Meubels. Skryf nan ons Pos-

BJ!:HA."'lDELING GRATIS. - OIUI IJI 
daar .., oortutc van dat ooa 'n egte 
8uld·A!rlkU1111e ceoee1middel vir Ru
matlek, IAndepyn, Heupjil e11 Yerwaote 
kwale oatdelt bet, dat o.,. 'n r;ralla 
proermoaater aan enige tyer sal 1tuur. 
- Stuur 1/8 Y!r posgel•, eoa., aan: 
ANDREWS BE PYNPLEIBTERB. Pos· 
bua 71:1, PretortL 8/12/5 

RADIO 

LOUW EN LOti\V, die Buoemtle 
Radio-iogeoieura, 8la.ltewe1, PAROW, 
v~rkoop eo beratel Radio' 1 ta Elaktriue 
'I'oealelle. Qerec~Jttreerde J:iektrllltalta· 
aaonemere. J'oon ~~ 

TE KOOP GEVRA 

T""' s"aar tnkp<·rde. Percberon of 
bestellingsafdeling, Phil 1\lorkel, Clydeadale. Skry! aan: Adverteerder, 

K t d I 
Posbua 1411, Kaapatad. 

Posbus 2'721, aaps a • 

-------------------

tweedens wil ek die vraag stel 
watter verbetering daar mis
kien aangebring kan word. Wat 
is die oorsaak van die bcstaan · 
de mocilikhede en slegtc naam 
wat munisipale behcer bet? Die 
oorsaak daarvan is, meen ek, 
dat aan die munisipaliteite, heel· 
tcmal enders as aan provinsi
ltle regerings en aan die Unie
rcgering, wetgewe nde t>n admi
nlstratit•we pligte in d ie,elfde 
J)E'rsone opgedr.1. i~>. 

,,'n Stadsraadslid beskik nic 
aileen oor regula.sies en wetge
wing ten opsigte van munlsipa
liteite nie, maar hy bet ook aan. 
stcllings onder hom. en sells die 
aankoop van grond, en d ie twee 

,.ONAA!\'GENA)IE DIXGE" 

,.Daarom dink ek dat dit al
lesins gercgverdlg en aanbcve
lenswaardig sal wees om die 
stclsel wat oru~ vandag het, tc 
verander sodat daar 'n vaste bur
gemcester sal wccs, 'n man wat 
geag sal wees, 'n regeringsamp
tenaar, en ook 'n hoogstaandc 
man, en saam met hom 'n uit
gesockte klein klomple mense 
sterk mcnse, wat deur die re
gering verantwoordelik gehou 
sal word vir die behartiging 
van geldsake. As ons sover kan 
kom om 'n burgemeester Mn
gestel te kry deur die staat en 
ook 'n klein komitee, ook aan
gestcl, wat beheer sal h~ oor die 
geldsake van die munislpaliteite, 
meen ek dat die groot oorsaak 
van die onaangcname dingP 
waarvan ons vandag so bale 
hoor, weggeneem sal word. 

GROOT GELD 

DIE Teken • 

'" op 

sanmgebring In een J)E'rsoon, vt'r
oorsa.ak, m E"Cn ek, platwt>g It~'· 
-.i' dat daar so baie gevalle van 
korrupsie plaasvind. Dit be
hoort verander te word. \Van
neer ek hierdie versoek tot die 
parlement rig, dan doen ck dit 
op aansoek van ve.rski~cnde I 
vriende wat graag w1l he dat 

0 8 I hierdie saak aandag moet kry. 
• • • Baie mense voel, in verskillen-

,As jy 'n plek kry soos Kaap
stad waar verlede jaar, in 1950, 
die totale inkomste nie minder as 
£7,000,000 bedra hct nie - In 
Johannesburg sal dit waarskyn
lik aanmerkllk mecr wecs, maar 
ek het nie die syfcrs nie - dan 
sal jy die posisie he dat daar 

Elektrisiteit Uit 
Atoomkrag 

Suid-Afrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse koning: 

DIE O.B. veg vir 'n Republiek onder 'n Afrikaanse President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelllt"l wat die volk verdeel en veg vir die 
Partylose Eenhcldstaat. 

e Verwerp verteenwoordlglng deur handlan~ers van politieke 
partye en veg vir regerlng deur vrye volknerteenwoordicers 
en deskundige beroepsverteenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Alrlkaner-volks
ekonomie. 

e Verwerp die polltlcke, maatskaplike en ekonomlese interra&le 
van die nie-blanke en veg vir terrltoriale apartheid. 

DIE O.B. wil 'n vrye, eensgeslnde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ldeaal ls ook u ldeaal. Help om dlt te verwesenlik. 

I ntekenvorm 
Neem a38eblief my naam op Cl3 intekenaar op ,,Die 
O.B." tot ek u in kenni8 stel om toesending te staak. 

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

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

NAAM ............................. : .................. .............. .. 
<Naam en Adrea In Bloklettera> 

P08ADRE8 ................................. ...................... .. 

........... ~ ............................................. . 

························································· 

·········································· 
H andtekening. . 

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

voes auebllef Kommlnle by plattelandae tjeka. 

de dell' van die land, dat dn.a.r 
verandt'ring moet kom. . . . 

BURGEMEESTER BIENOEl\f 

President Peron van Argenti-
nii.', wat onlangs daarop aan

,;praak gemaak bet dat 'n Duit-

,.Maar daar is ander dinge in 
verband daarmec wat moet na
gegaan word. Daar is selfs in 
Pretoria reeds dikwels die op
merking gemaak deur kiesers 
vir die stadsraad dat dit mis· 
kicn tyd Is dat daar 'n burge
meester anngestel word, dat die 
rerering vir elke groot dorp 'n 
burgt'mee&ter snl nanstl'l, en dttt 
die burgemees ter nie o;al gt'klt's 
word nie Dit sou oort'enkom~>tig 

bchoorllke beheer uitgeoefen se wetenskaplike in Argentyn
word, terwyl vandag die posisle 
Is dat onder die bestaandc stel· 
sci danr nie behoorlike beheer 

se diens. 'n nuwc metode ont
wikkd het om atoomkrag vry 

Is nie, wat ongetwyfeld annlei- te stel, het in 'n boodskap ann 
ding gee tot korrupsie. sy volk gcse dat die hele ell'lt· 

VIER \ 'ERF EEN PA,\L triese stclscl van d ie land bin-
ne twce jaar moontlik deur a

,Natuurlik word in 'n stad toomkrag gcdryt sal word. 

die ou Trnnsvaah.t> tra<lisie weN!· 
Ons ouere'! weet nog dat in die 
dat> van die Republit'k die bur
gemcester aangt>stel is deur die 
regt>ring, en jy kry diest>lfde 
stelt.el ook in Europa, op die 

,, REGSPLE.GING '' 
In walter gees die verhore van 

Va-.t.t>land. In Holland het jy .,oorlogsmisdadigers" gevoer 
die burgemcester en wcthoucrs, word .wnt no~ steed~ in Bcl~e 
en in Engeland was die ont-1 aan d•e gang 111, ses Jaar na. dlC 

oorlog, knn afgclei word van die 
uitlating van 'n Belgicse kocrant 
,Vooruit' na aa.nleiding van die 

K • kl•k bcwcring van gt>nl. Von Falken-
Onln I es hausen dnt die Belgiese Sos!a-

Deu r Kerkblad listicse politikus, Henri Spaak 

I - wat vcrantwoordclilt was vir 

Ber.ISpe die abdikasie van koning Leo-
pold omdat hy dan met die Duit-

1 
scrs sou saamgcwerk het -

Lede van die Britse konink- l probeer het om met die Duit
like famil· e is wet>reerui aangc- sers saam te werk tydens die 
mann omdat hullc dinge docn besetting. Von Falkenhausen 
wat nie as behoorlik beskou wa:. toe militere goewerneur van 
word nie. Hierdie keer is prin- Belgie. Die Bclgiese blad mcrk 
ses Elizabeth en haar man, dit> bitsig op: 
hertog van Edinburgh, deur 'n .,Die voormalige militere be
Skotse kerkblad, The Monthly I velhebber sal nie sy reputa-

1 
Record, oor die vingers getik sit> verb .. ter met sulke .!<knn-
omdat die prinse6 d'e Roomsl' I dalige t>n ongclee vcrklarin~:s 

l Pous besoek bet en omdat die nle· H y bl'wys sy kollegas 
hertog op Sondag polo gpspecl wat nog op verhoor wag, 
het. d:tarml'e nouliks 'n guns." 

I 
Daar sal onthou word dat die 

Britse koning tydcns sy besoek 
aan Suid-Afrika in 1947 op 'n I 
Sondag tennis gespeel h<'t t>n 
dat dit> Afrikaanse pers sy ,.ad-
\'iseurs" toe oor die. kole gchaal 
bet. 

Hiervolgens moet aangenecm 
word dat in Bt>lgiese verhore 

van ,oorlogsmlsdadigers" die 
hof hom nie net lant lei dcur 
getuienis aangaande misdry
wc wat tydens die oorlog ge
pleeg sou gcwees bet nic, 

maar ook <leur dadt> nu die 
oorlog - nie net van <lie lM'· 
skultligdes or.elf nie, ma.ar ool( 
vun bul vriende. 

En .vanncer 'n beskuldigde 
s cs jaar lank moct wag voordat 
hy verhoor word, kan sy mls
daadrekord nogal aansienlik 
aanwas! 

'n Uitrusting 

Om 1\fec 

Te SJ>og 

VAN 

Parow 

13-

To~ 
bewi?d M 
terrem 
op die 
Vryheid 
geesteli 
drywe e• 
vir 'n A 

Die Afri 
!ewe In 
vader land 
mlese belcl 
het of eer 
Volk.sorg &J 

ding van d 
leta onbek 
en tydelike 
Is al wat a 
nalis en 
bet in die 
ekonomlese 
redderde I 
W~reldoorl 
nagelaat he 

aanvaardinj 
komareger i 
op die spoo 
staataonder 
tiges en 
maar daar 
dagte plan 
mlese reko 
tenskapllk 
nooit eens 
verdrledub 
armblankcs 
cedurende 
Naslonale 
gering bew 

AFRIK 

:Maar 
beleid van 
Afrikaner 
dlens, ook 
bewind was 
de wat, s;;j 
vir die eeri 
van die pe 
word. Dit 
nle veroorl 
sake van ~ 
maak nle, 
Ilk daarva 
her haling 
gevra het. 
dr. D. F. 
indertyd, 
nlater van 
kantoor 'n 
bet aan 
pal'temente 
in vel'tUltw~ 
aan te ste~ 
wees wat 1 
tref. 

Die dok 
inhoud Is 1 
gev'lnd w~ 
om plek v 
temaak 

Vir my 
ecrste min 
minLster 
omsendbri 
oombllk I 
die mlnLs 

daarna ve 
hede te n 
daarvan 
Afrikaner
ondervind 
vyandighe 
gering t 

Die Nas 
in lmper 
well en a 
teenwoord 
Britagesln 
was ge 
sy teko 
Ulegesk 
Nuionale 
krukke. 





BLADSY SES DIE 0 B., WOENSDAG, 16 MEl 1951 

,Juwe_eltjies' uit Hansard: 
eot, Krap Ketelroet Oop 

Elke woord wat daar in die parlement gepraat word, kos die land onO'e
veer ~3. 1\leeste woorde is ne~ 'n getwis teen die regering deur 'u opposi:ie 
wat mks anders te doeu bet me - soms oor dinge wat daardie opposisie 
self gedoen bet toe by aan hewind was of sal doen as hy aan bewind kom 
soos hlyk uit onderstaande aanhaling uit Hansard nommer 13 van 195 i 
(die getwis gaan oor 'n , valhyl" wat die huidige regering ingevoer bet, 
maar waarteen hy net so hewig lawaai het toe hy opposisie was) : 

MNR. WARING: Ek merk op MNR. TIGHY: Ek ook. Eindelik het hy sy toespraak 
beeindig met hierd'e woorde -

Hierdie houding van die Re
gering is tirannies ... 

dat die agb. lid vir Mosselbaai 
(dr. Van Nierop), wat verskeio 
sprekers in die rede geval het, 
ook teen die valbyl geredeneer 
het, en soos die agb. lid vir 
Sunnyside (mnr. Pocock) wil 
ek onder die aandag van die 

MNR. WARING: Ek het dit 
bestry, en ook die agb. lid 
vir Johannesburg-Wes (mnr. 
Tighy). Die agb. lid vir Wood
stock (mnr. Russell) het dit 
ook gedoen. 

Ons het 'n ooreengekome maat
reel gehad en hy se dat dit 
tirannies was -

Raad bring wat hy 'n rukkie MNR. TIGHY: u is te bang 
gelede- gese het oor die derge-

. . . ondemokraties en outo
kratles, en nie bevorderlik vir 
d'e goeie samewerking, dit is 
ook nie bevorderlik vir die 
beste belange van die land en 
die behandeling van sake wat 
die land aan.gaan nie. 

like valbyl-voorstel. Miskien Jm dit te bestry. 
het die agb. lid die goeie ou MNR. S. J. M. STEYN: Lede 
dae vergeet toe hy op 20 Mei aan daard'e kant is stemvee. 
1944 dit gese het -

Ek wil graag 'n beroep op 
die Raad doen en op agb. 
lede ;,tan die anderkant wat 
tot hiertoe nog nie 'n woord 
oor die mosie gese het nie. 

Ek wil graag ,hoor, hoor!" se 
hierop. Hy het vcrder gese -

Dit behoort nic die posisic 
te wecs nie. Ons bchoort be
hoorlik tyd te gee aan die 
wetgewing wat voor ons kom. 
Ek wil die Minister vra om 
vir 'n oomblikkic tc vergeet 
dat by Minister is. 

En later dit -
Waarom moet ons aan bande 
gele word in verband met 'n 
wetsontwerp wat volgens ons 
oortuiging 'n onreg doen aan 
'n groot gedeelte van die 
volk? 

DIE MINISTER VAN AR
BEID: Wat was u standpunt 
toe? 

MNR. WARING: Daarna s€ 
hy -

As ons gekies word as lid 
van die Volksraad, dan moet 
ons bereid wees om van 1 
Januarie tot 31 Desember te 
sit as die omstandighcde dit 
van ons vereis. 
Toe die agb. lid vir Mossel

baai daardie woorde .gebesig 
het, sou ons amper gedink het 
dat hy gepraat het oor 'n maat
reel van die grootste konst:
tusionele betekenis. Maar hy 
was besig om· te praat oor 
die Landnedcrsettingswctsont
werp van 1944, en al hierdie 
hoogdrawende uitdrukkings wat 
die agb. lid gebru:k het, is ge
bruik in verband met daardle 
wetsontwerp. 

SELF VOORGESTEL 

DIE MINISTER VAN AR
BEID: Het u 'n valbyl voorge
stel in verband met die Land
nedersettingswetsontwerp? 

MNR. WARING: Ja, op die 
Laudnedersettingswetsontwerp. 

MNR. RUSSELL: Na dae van 
bespreking. 

MNR. WAFUNG: Ek merk op 
dat die agb. Minister van Ar
beid 'n tussenwerpse.l maak. 
Ek hef hier dele van Hansard 
waarin d'e agb. Minister van 
Arbeid in die verlede ook heel
wat te se gehad het qor die 
valbyl. Ek wil aanhaal wat hy 
gese het. 

DIE MINISTER VAN AR
BEID: Ek is sedertdien bekeer. 

MNR. WARING: Maar laat 
:ms na,gaan wat gebeur het in 
iie geval van 'n valbyl-voorstel 
wat 'n ooreengekome maatreel 
was. 

TOE BESWAAR GEl\fAAK 

Dan gaan hy verder om te se 
dat hy daarteen sal stem. As 
u daardie debat nagaan mnr. 
die Speaker, dan sal u vind dat 
daar 'n amendement voorgestel 
is. Daar was toe 'n hoofdelike 
stemming en ek wil die name 
voorlees van 'n paar van die 

. , lede wat aan daardie kant van 
H ter het ons n ooreengekome d'e Raad s1·t t t • a t .. , . en wa een n 

n a r?~ en nogtans het die ooreengekome valb 1-mosie e-
Oppos!SIC daarteen beswaar ge- ' stem het Y g 
maak. En met watter uitla-
tings het hulle daarteen be- l _ Hulle word moeilik en hulle 
;waar gemaak? Ek wil aan- se dat die Opposisie die mees 
haal wat die Minister van Jus- onmoontlike Opposisie is wat 
tisie gese het (Deel 60, kol.., die land nog ooit geken het. 
1719) -

Tweedens wil ek my dadelik 
verset teen die valbyl-mosie. 

'n Ooreengekome mosie -

MNR. VOSLOO: Hoor, hoor. 

SKOONVADER 
Ek ;s gekant teen die valbyl 
in beginsel en ook uit die oog- 1 
punt van die praktyk. On- , MNR. WARING: My agb. lid 
gelukkig het tydens die oor- s~, hoor, hoor. Hy was een van 
logsjare, in abnormale tye, die mcnse wat teen die valbyl 
die stelsel van die valbyl op- gestem het. Ek sal my skoon
gegroei omdat daar oorlogs- v~der mo~t gaan spreek oor 
toestande was en die regering d1e agb. hd. Hy sal nie aan
haastig was om dringende s~aande week afpaar nie. Toe 
sake af te handel d1e amendement voorgestel is 

Hy gee bier die red~s aan waar- deur die Leier van die Opposi
om d'e valbyl voorgestel is. Hy sic · · · 
:c verder - DIE MINISTER VAN FI-

Ek meen dat ek nie verkeerd NANSIES: Dink u werklikwaar 
is nie as ek se dat destyds dat ons iets bereik met bierdie 
ool{ die versekering gegee is soort ding? G dit t 
aan hierd'e Raad d t d't ee u groo 

. 1 a . 1 bevrediging om te weet wat so 
maar v1r abnormale tye 1s en of so gese het? 
dat daar geen gedagte is om 
d~t in normale tye toe te pas I MNR. WARING: Nee, maar 
me. ~.ek wil die indruk regstel wat 

Die agb. Minister van Justisie daar in die land geskep is dat 
het nog verder dit gesc- on~ vandag 'n volslae opstruk

Die land het rede om onte- sie-opposisie het. 
vrede te wees as die werk
saamhede op die manier af
gehandel word en belangrike 
sake deurgaan sonder enige 
bcspreking. 

Dit is wat hy gese het in ver
lJand met die valbyl van 125 
uur vir Begrotingskomitee. 

M~R. P. J. H. LUTTIG: In 
h'erdie geval was daar 'n oor
eenkoms oor die tyd. 

1\-rNR. RUSSELL: Dit was na
tuurlik 'n valbyl. 

MNR. WARING: Die agb. lid 
vir Calvinia (mnr. P. J. H. Lut
tig) verstaan nie die posisie 
~oed nie. Die Minister van Fi
nansies het h'erdie mosie voor
gestel• om die Begrotingskomi
tce te beperk tot 125 uur, en 
verskillende items is toe vasge
le. Die Minister van Justisie 
het verder .gese -

Laat ons nog 'n maand sit .. 

DR. VAN NIEROP: Maar u 
het gese dat u hierdie wetsont
werp met hand en tand gaan 
bestry. 

MNR. WARING: My agb. 
vriende het gese dat bulle 
die Landnedersettingswetsont
werp met hand en tand sou be
stry; bulle sou die Huurwets
ontwerp met hand en tand be
stry. Hulle sou die Dongola
wetsontwerp met hand en tand 
bestry. 

DIE MINISTER VAN AR
BEID: En wat omtrent die 
Fabriekswet? 

MNR. WARING: 
briekswet ook. 

Die Fa-

DIE MINISTER VAN AR
BEID: Ons het nie die Fa
briekswet bestry nie; ons het 
dit ondersteun. 

MNR. WARING: Ek het op- 1\fNR. MUSHET: Wie het dit 
MNR. WARING: Daar was 

'n valbyl oor die Fabriekswet, 
en ek dink dat dit toe was dat 
die agb. Minister van Arbeid 
deelgeneem het aan die debat. 
Ek gaan nie meer aanhaal nie. 
Ek het a! die Hansard-dele 
hier. Ek wou heelwat aan
haal, maar ek gaan nie meer 
aanhaal nie. 

gemerk dat die Minister bekeer gese? 
is. 

DR. VAN NIEROP: Is u ook 
bekeer? 

I 
,TIRANNIES" 

MNR. WARING: Die huidige 
Min'ster van Justisie. Toe het 
hy verder gese, en ek dink dat 
dit nogal vermaaklik is -

BRITTE SPEEL MET 
KOMMUNISME 

In Brittanje is 'n beweging aan die gang, veral onder 
Ieiding van wetenskaplikes, om vrystelling te verkry vir die 
twee atoomspioene, Klaus Fuchs en Nunn May, wat tot lang 
tronkstraftermyne veroodeel is omdat bulle atoomgebeime 
a.an Rusland verskaf bet. Die beweegrede wat genoem word 
is dat hierdie twee manne 'n waardevolle bydrae tot atoom
navorsing kan lewer. Daar moet dan net streng toesig oor 
bulle gehou word. 

Die standpunt van die rege
ring op die oomblik is nog dat 
dit nie kan gebeur nie uit vrees 
vir die openbare mening. 'n 
Tyd gelede het Intelligence Di
gest verklaar dat Fuchs en Pon
tecorvo - laasgenoemde het ver
lede jaar na Rusland met gesin 
en a! weggeloop - vir 'n kritie
ke tydperk beskerm is deur per-

<Vervolg van voorgaande kol.) 

OPPOSISIE V Ai~ TOE 

MNR. WARING: l\laar Jaat 
my net voorlees wat die hui
dige Eerste 1\linister, t~e by 
Le'ier van die Opposisie was, 
in: 1940 voorgestel bet. Hy het 
n amendement voorgestel en 
hierdie amendement het ge
lui- .. 

Dit was by daard·e geleent
heid dat die destydse Leier van 
die Opposisie, die huidi,ge Eer
ste Minister, gese het -

hierdie mosie is niks 
anders as 'n aanval op die 
vryhede van die volk n)e. 
Hierdie mosie is niks anders 
as 'n rampokker-mosie nie. 
Daar is by vorige geleenthede 
gese dat daar in Suid-Afrika 
net een voorbeeld van so 'n 
optrede teen die volk is, en 
dit is die voorbeeld van 
Chaka. Lede lag, maar dit is 
waar. 

Daar was 'n swart Chaka. 

'n Agb. lid het toe 'n tussen
werpsel gemaak en gese -

U bedoel Dingaan. 
Die Eerste Minister het vcrder 
gegaan -

Die Eerste 1\linister is die 
wit Chaka.. Nee, mnr. die 
Speaker, as elc st' dat die 
Eerste 1\:D nister clie wit Chaka 
is, dan lyk dit asof dit puur 
Suid-Afrikaans is., maar hy is 
die rooi Cbaka. eenvoudig om
dat ons bier 'n openbaring het 
van die geestestoestand van 
die Eerste 1\linister. 

Dit is die d'nge wat destyds 
gese is, en hulle is herhaaldelik 
gese 

sone in hoe posisies voordat hul 
verraad aan die Jig gekom het, 
en dat daar op clie oomblik min
stens twee atoomdeskundiges in 
Brittanje is wat geheime ver
ldap maar op dieselfde wyse be
skerm word. 

Die Daily Express het teen 
die einde van verlede jaar berig 
dat daar nog 'n groot aantal 
eertydse kommuniste in die 
Britse laboratoriums deur die 
regering gehandhaaf word. 
Laasgenoemde is tevrede gestel 
met die versekering van hierdie 
vertrouelinge wat bulle maar net 
uit ontevredenheid met die 
Cbamberlain-bewind of weens 
Pro-Russiese gevoelens tydens 
die oorlog by die Kommunistiese 
Pa.rty aangesluit bet, maar se
dert die einde van die oorlog 
weer bedank het. 

Dat dit dee! van die kommu
nistiese ondergrawingstaktiek is 
om sleutelmanne van aile kom
munistiese verband in die open
baar te onthef, skyn vir die 
Britse regcring Of onbekend of 
onbelangrik te wees. 

Empirekonferensie 
Oor Verdediging 

'n Verdedigingskonferensie van 

die Empire waaraan aile 

ministers van verdediging sal 

deelneem, word moontlik teen 

die einde van volgende maand 

in Londen gehou. Die belang
rikste saak op die agenda sal die 

verdediging van die Midde-Ooste 

wees - 'n taak wat hoofsaaklik 

aan die Britse Ryk toegese is, 
wat dit op sy beurt weer aan 

Suid-Afrika, Australia en Nu
Sceland opgedra het. 

f.,DIE o.B." word gedruk deur Pro 
Eeelesla Drukkery, StellenbO«eh, vtr 
die elenaars en uttgewers: VOORSLAG 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Potbu.e lUl, lterltpletn, ][a&p

lt&d. 

&RILLE 
Bring D OOJlU'tlJ M VOOI'IIkrlf vJz brUle Da OU. 

GOEIE WEBK TEEN BUJ.TKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD .. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
BeeoH oa of 8lu7f om lleeoJUierbede. 

l
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O.B. JAARGANGE : 
JAARGANG 1949-1950 · 

• N ou verkrygbaar teen £1 5s. elk. 
•f PRAGTIG INGEBIND 

t VOORRAAD BAlE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

MNR. WARING: Ek is ten 
minste konsekwent. Ek het die 
valbyl bestry in die dae toe die 
regering d't voorgestel het toe 
ek lid was van die regerings
party. 

Jy kan nou praat totdat jy DIE MINISTER VAN FI- , VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
'N AGB. LID: Het u dit be

stry? 

blou is in jou gesig, en die NANSIES: Dit br:ng u nerens 
Minister kan daar sit en lag nie. 
omdat hy weet dat die tyd om 
is. I (Vervolg in volgende kolom.) 

:~ Groote Kerk-gebou 703 - Kaapsta~ 
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Die 
leef in 


