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SELFBEVOORREGTI NG 
VAN POLITICI 

Volgens 'n berig in die pers het die politieke partye in 
die parlement met mckaar ooreengekom om 'n verhoging van 
40 persent aan aile lede van die parlement en kabinet toe te 
ken met die oog op die hoe lewenskoste. Dit gaan gepaard 
met die toekenning ook van taamlik weldadige pensioenregte 
aan parlementariers, wat in die geval van die eerste minister 
op £1,500 per jaar te staan kom sonder dat hy self 'n pennie 
daartoe hoef by te dra, en in die geval van die leier van die 
opposisie 'n pensioen van £1,200 per jaar na twaalf jaar 
,diens." . Die verhogings gaan nog boonop gepaard met die 
buitengewone vergunning dat 'n aansienlike deel daarvan vry
gestel word van inkomstebelasting. Soos elders in ons blad 
uiteengesit word, kom bierdie verbogings en begunstigings 
daarop neer dat kabinetslede en die Ieier van die opposisie 
tienmaal beter vergoed word vir die verhoogde lewenskoste 
as die amptenare wat onder die ministers dien, terwyl die 
eerste minister se vergoeding selfs dertien maal so boog is, 
en gewone parlementslede drie maal so boog. 

Dit is nie 'n mooi prent jie wat voor die publiek se oog 
opgehang word nie. Die politici, van watter party hulle ook 
al mag wees, is die mense wat hulle op die publiek beroep as 
die helde wat die lewenskoste gaan verlaag as hulle aan 
bewind geplaas word. Dit was die geval voor die algemene 
verkiesing in 1948 en dit is die toon wat die huidige opposisie 
ook aanslaan wanneer hy die regering kritiseer oor die le
wenskoste wat dan soveel vinniger onder sy bewind styg as 
wat dit voor 1948 die geval was. Die publiek is en word dus 
om hul stemme gevra as 'n soort versek ering t een die sware 
lewenskostedruk, maar nou blyk dit dat hul polisse 
eint lik aan die polit ici gesedeer word, wat daa rdie s temme 
net gebruik om bulself buite bereik van die lewenskoste te 
verbef. 

~IOET VOORBEELD STE L 

Die politici gaan geknel onder dieselfde lewenskoste
druk as die gewone publiek - dit spreek vanself - en bulle 
is dus net so geregtig op beskerming daarteen as die res van 
die bevolking. Maar gesien die besondere posisie wat hulle 
beklee, is bulle sekerlik die laaste mense wat hulleself bo die 
publiek beboort te bevoorreg. E lke lid van die publiek kla 
dat by te min geld bet, maar lede van die publiek is nie in 
die posisie om vir hulself verhogings te stem uit openbare 
gelde nie. En waar die parlementariers nou nie net vir bul
self tydelike toelaes wat in sommige gevalle tien en selfs 
dertien maal hoer is as die aan amptenare toegeken, bewil
lig nie, maar daardie verhogings nog boonop blywend inlyf 
by bul salarisse, kan dit nie anders as om 'n beeld van gul
sigheid te skep wat nie pas by diegene wat veronderstel is 
om 'n voorbeeld aan die volk te stel nie. 

As die salarisse van ministers en parlementslede te ge
ring beskou word - ten spyte van die feit dat dit nou £400 
meer sal wees as in Brittanje - dan was dit sekerlik nie nou 
die tyd om dit te verboog wanneer die volk get roos word met 
die vingerwysing na die soveel duur der lewe in ander dele 
van die wereld, soos onder andere ook Brittanje nie. 

GEVAARLIK 

Die ongelukkigste deel van die hele bevoorregting is egter 
die ruime kwytskelding van belasting. Swaarder belastings 
is die volk sedert die oorlog opgele en swaarder belastings 
word die volk deur die politici selfs voorgehou as maatreel 
teen verdere inflasie, en bier kom die politici en hulle ontbef 
hulself tot so 'n mate van inkomstebelasting dat 'n parle
mentslid minder belasting betaal as 'n junior in die staats
diens. Watter indruk moet die publiek kry van sulke mense 
wat elke dag beroepe op hulle doen om die laste van stygende 
pryse blymoedig te dra en om spaarsamer te lewe ten einde 
inflasie teen te gaan ? 

Watter f iguur gaan min. Ben Scboeman slaan as by 
stakende werkers moet gaan vermaan om hul plig teenoor 
bul land na te kom in die aangesig ,·an kommunistiese be
dreigings en wereldoorloe? Mn r. Sam Kahn, van wie berig 
word dat hy die maatreel openlik gaan beveg - die enigste 
van die 153 - se woord sal op daardie dag veel swaarder 
weeg as die van die minister. 
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[Y~€E~~··o;,=op-~~=~~~] 
Praat Gerus Maar Saam Ill Deur Sybrand 1!1 se dat -1~ bel.ang van Brlttanje 

en Amenka ts dat die orde in 
Een van my lesers uit Pie- : : ====== : =:=:=: : = = = Persie en d ie velligheid van die 

tersburg wat homself ,Staats- staat gehandhaaf sal word. 
t , f dat Die Republikein ook hulle amp enaar noem skry soos Want in die toekoms sal die 

1 blad is - en nie net die mond-
vo g: stuk van die Ossewabrandwag staat die olie produseer - ,en 

,Geagte ncef Sybrand.- Ek J'u!le sal dit kan koop," het hy 
· d 1 d is nie. vm a ty jou gesclsies in Van bygevoeg. 

d . 0 a· E z b · · t Nadat ek dit gese het wil ek te s op te se ate m eres- Hy het egter die Britte ge-
t •t 1 · t d't verder gaan. Ek glo dat die tyd san en mt s P aasrutm e 1 waarsku: ,As 'n vonk in Persie 

t 1 t 1 k aangebreek bet dat 'n groot re-oe aa , gese s e graag saam Josgeslaan word, sal die hele 
1 1 t t dl I publikeinse vindmekaar in Suid-en sa vo s aan me e vo gen- Asie aan brand raak." En hy 

d t k " Afrika moet plaasvind. Ek ver-e wee sa e. het betekenisvol bygevoeg: ,Ons 
Ek h t It d I · t · lang dat a! die republikeine uit e a Y P aasrutm e vtr het 'n ander buurman wat dit 

· d t ·1 1 hul onderskeie organisasies te-my vnen e wa w1 saamgese s. noodsaaklik maak vir Brittanje 
E k · b · bl d t voorskyn moet tree en byme-n e ts ate Y a u my ge- om in sy pasoppcns te b!y." Die 

1 · · t t · d D k' kaar gaan staan in 'n groot se Stes m eressan vm . an 1e ander buurman is natuurlik 
vir u brief. nuwe republikeinse beweging. Rusland. 

V erandering van Ons 
Blad se Naam 

Hier volg Staatsamptenaar se 
gedagtes oor die republikeinse 
kwessie: 

,Aangesien die H.N.P. - sil
werkoeels ten spyt - tans te
ruggeval het op hulle tradisio
nele yskas-politiek sover dit die 
republiek aangaan en republi
keine binne hulle geledere a-la
Kaukus die swye opgele het, 
daarom kan die O.B. sonder 
teespraak beweer dat hy die 
enigste beweging is en Die O.B. 
die enigste nuusblad is wat die 
republikeinse ideaal daadwerk
lik en met aile mag tot sy be
skikking propageer. 

As gevolg van die tien jaar 
lange verdagmakery bestaan 
daar 'n naamlose vooroordeel 
teenoor ons, en ons blad bereik 
tans nie daardie mede-republi
keine nie wat vandag verslae 
en ontnugter Ioflicdere moet 
hoor oor die Britse Statebonds
lande en Susterstate. En huile 
is republikeine net soos u 
en ek wat gelukkig nog 
nie vergeet het nie dat 
hierdie Susters nie almal blank 
'is nie en dat die ander Susters 
ons so kort as 50 jaar gelede 
met a11e mag tot hulle beskik
king wou uitroei 

,Ek het gewonder of ons hulle 
nie makliker sal bereik as ons 
bereid is om bietjie sentiment 
op te offer en ons blad te ver
doop na Die Republikein nie? 
In murg en been is ons blad re
publikeins. Die O.B. as bewe
ging is nie 'n ideaal op sigself 
nie - maar die republiek wei. 

,Sonder om te wil strikvrae 
vra - wat dink jy neef Sy
brand." 

R epublikeinse Vind
m ekaar Moet Plaasvin.d 

My vriend het 'n vraag ge
stel waaroor ek alreeds nage
dink het. 

In die dae toe die Herenigde 
Nasionale Party nog 'n opposi
sie-party was, was die party as 
sodanig sowel as die Ossewa
brandwag albei republikeinse 
organisasles. Ek dink dat dit 
in daardie dae onvanpas sou ge
wees het as die O.B. sy mond
stuk Die Republikein sou ge
noem het. Dit sou gelyk het as
of die O.B. wou te kenne gee 
dat hy aileen republikeins is en 
ander nie. 

Maar vandag is die O.B. mos 
die enigste republikeinse bewe
ging in die land. Of hoe? En 
hy kan mos nou sy mondstuk 
verdoop na Die Republikein 
sonder dat dit onvanpas sal 
wees. Oppervlakkig Jyk dit so. 

Ek wil egter herinner daar-
aan dat die Nuwe Orde-organi
sasie van mnr. Oswald Pirow 
ook republikeins is en dat re
publikeine lede is van organisa
sies (bv. die H.N.P. en die A.P.) 
hoewel daardie organisasles nie 
meer vir 'n republiek veg nie. 
Derhalwe is my gevoel dat wan
neer 'n koerant met die naam 
Die Republikein in ons land 
uitgegee word, daardie koerant 
die mondstuk moet wees van 
aile republike inse Afrikaners
en nie net van een organisasie 
nie. Met ander woorde, ek wil 
be dat die republikeine wat lede 
Is van die Nuwe Orde, die 

En ek sal saamstem dat daar-
die beweging se mondstuk die Dit lyk vir my dat Suid-Afri-
naam Republikein moct dra. ka in die toekoms P ersiese olie 

Dit Jy hoegenaamd geen twy- van die Perse sal moet koop
fel dat die partypolitiei vandag en nie meer van die Britte nie. 
besig is om 'n samesmelting van Nou wonder ek aan wle die 
partye voor te berei wat here- Perse gretiger sal wees om olle 
ken is om setels te beveilig eer- te verkoop: aan die Brits-Suld
der as om die republikeinse Afrikaanse koninkryk of aan 
ideaal te verwesenlik. Dit is die onafhanklike Suid-Afri
de rhalwe nou die aangewese tyd kaanse republiek? 
vir republikeine om bymekaar 
te kom - nie om handjies oor
mekaar te sit en wag vir die 
tyd om ryp te word vir 'n re
publiek nie of vir die Engelse 
om in die jaar nimmer daar
voor t e vra nie, maar om die 
tyd ryp te maak vir 'n repu
bliek en om die republiek uit 
te rocp. 

Die Kode van die 
Beroepspolitici 

Die tweede saak waaroor 
,Staatsamptenaar" skryf is die 
kommunisme. Hy se: 

,Daar is verlede jaar bale ge
praat, geskryf en gedoen oor 
die wet op onderdrukking van 
Kommunisme. Ons het alma! 
groot verwagtings gekoester. Dit 
wil egter nou voorkom of al 
wat regtig onderdruk is die reg 
is wa t mens voorheen gehad 
het om 'n Kommunis 'n Kom
munis te noem - want dis nou 
teen die wet! 'n Sekcre agbare 
lid wat as Kommunis bekend 
was voor die ontbinding van 
die Kommunistiese Party sou 
volgens die pers verlede jaar 
reeds sy swanesang gesing het , 
maar nog reis hy rond met 'n 
vry kaartjie op die belasting
betaler se rekening en se sy 
se en word 'n salaris daarvoor 
bctaal - ook op dieselfde reke
ning! Of bestaan daar 'n kode 
onder beroeps-politiei om darem 
nou nie mekaar se inkomste
tjies aan te tas nie - hoewel 
hulle sommer vir die sport van 
die saak voorstel dat die mini
ster se salaris geskrap word?" 

Die agbare lid na wie my 
Ieser verwys gaan blykbaar 
cersdaags nog 'n verhoging van 
salaris ook kry en as hy lank 
genoeg lid bly uiteindelik pen
sioen ook! 

Perse Speel Russe Teen 
Britte A.f 

Voorverlede week het ek die 
republikeinse leiers van ons 
volk aangemoedig om gebruik 
te maak van die geleentheid 
vir vrywording wat die gevaar
like tye waarin ons Jecf, aanbied. 
Na aanleiding hiervan het ek 
na die Persiese voorbeeld ver
wys en gese: 

,Hulle (die Perse) verwag dat 
Rusland sal veg as die Britte en 
Amerikaners met geweld in be
sit wil bly van die Persiese olie
bronne; en hu11e verwag ter
selfdertyd dat die Britte en die 
Amerikaners sal veg as die Rus
se besit wi! neem van die olie
bronne. Die Perse ag die tyd 
derhalwe nou ryp om self be
sit te neem van hul oliebronne. 
Dit is wat ek noem gebruik
making van die moontlikhede 
wat die gevaarlike tye bied. En 
ek haal my hoed af vir die po
ging wat die Perse aanwend." 

Die Partypolitici se 
]aloesie 

In sy ywer om die Verenigde 
Party teen die War Veterans in 
die harnas te jaag is Die Burger 
nog steeds besig om die redes 
waarom die H .N.P. destyds die 
stryd teen die O.B. aangeknoop 
het te openbaar. 

Verlede week het die blad 'n 
spotprent gepubliseer waarin 
aangedui word hoedat die oppo
sisie-massa weghardloop van die 
V.P.-stalletjie om almal te gaan 
saamdrom rondom die War Ve
terans se stalletjie. Die doe! is 
blykbaar om op skouspelagtige 
wyse aan die V.P. te toon wat
ter gevaar die War Veterans 
vir hulle is. Dicselfde soort ge
vaar wat vir Saul op sy tande 
laat kners het toe die vroue 
van sy duisende en Dawid se 
tienduisende gesing het. 

Die Afrikaners sc massale 
toeloop na die O.B. in die vroee 
oorlogsjare, en hulle vcrontag
saming van die H.N.P., was diE:. 
grondoorsaak van die H.N.P. se 
stryd teen die O.B. Ek her
inner my die woorde van 'n 
H.N.P. - politikus: ,'n Paar 
maande gelede het Ou Dokter 
(hy het dr. D. F. Malan be
doel.- S.) in hierdie selfde saal 
net 'n handjievol mense toege
spreek. En vanaand het Han
sie van Rensburg 'n stampvol 
saal en boonop is die vensters 
ook propvol mense wat nie in 
die saal kan kom nie." 

Toe die O.B. destyds gese het 
dat die H.N.P. se stryd teen die 
O.B. aan die partypo!itiei se 
jaloesie toegeskryf moet word, 
het bale mense dit nie geglo nie. 
Nou bewys Die Burger se pro
paganda dat ons destyds die 
waarheid gepraat het. 

Die Selfsugtige Britte 
Onlangs het sir Frank Whittle, 

die uitvinder van die spuitmotor, 
in Lon den ges~: ,Ons sal 
moontlik Europa deur Afrika 
moet red.'' Sir Whittle is heel
temal reg. Die heropbou van 
Europa kan slegs met grond
stowwe uit Afrika aangepak 
word en die blanke beskawing 
kan slegs in Afrika gehandhaaf 
word mits dit deur 'n herrysde 
Europa gerugsteun word. 

Maar nou vra. ek: Streef Brit
tanje na die herrysenis van 
Europa of s!egs na die behoud 
van sy ryk en sy statebond? 
Is Brittanje besorg oor die 
handhawing van die blanke be
skawing in Afrika, of slegs oor 
uitbuitingsgebiede - wit, swart, 
geel of verbasterd? 

Manne soos sir Frank Whittle 
behoort reguit te pleit daarvoor 
dat Brittanje sy selfsugtige im
perialistiese beleid moet laat 
vaar en die herrysenis van 
Europa en die behoud van Afri
ka vir die Europese beskawing 
moet nastreef. 

i•tmrlilHiii!Jiii•lllWHI:IIiJI!i• Bii&i!.I+!IIMit!IE!BB!i!iii~IEY:Hi!.IB:lB~~H!I!lliiBI¥!81E!IHII•B•IB•II!BIJIW H.N.P. en die A.P. moet voel 

Sedertdien het ek in die pers 
gelees dat die P ersiese minister, 
Amir Alai, wat belas is met die 
oorname van die oliebronne, 
woorde gebruik het wat my uit
eensettlng bevestig. Hy het ge-

Dit is wat ons republikelne 
verwag dat Brittanje moet doen. 
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Vera! senat 
sy komitee va 
bcdrywighede 
werk gedoen 
van komm un 
in Amerikaan~ 
Die demokrat~ 
rika het met 
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om senator M 
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swaddcr . Se~ 
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Natuurlik h1 
White geduren.l 
hore alles ont~ 
rende die da.ar9 
soc!{ het Whi 
bcwys gelcwer 
Jangr ikste do~ 
Russe van staa 
ontva ng het. 
het White so 
raak da t by a 
beswyk het. E 
bestelling het 
tranc gevloei nl 
dcdigingstocspr 
kcndste sprek 
Harry Morgen 
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vir die vernicti 
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politieke gebied. 
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GEBOORTE 
PRETORIVS: - Tweellngboetles vir 

SonJa, Paul en 1'1ba. a&n Canzlua en 
Eulalle op 1 Junle te Berghot, Pa.a.rl. 

• 13/ 6/ 1 

FLUKSE BOER NODIG 
Bewerkte plaaa, 20 morge onder 

vuta water; koeJawel· en prulm
boord kom vanJaa-r In volle clr&g; 
naby lrunaak-tabrlek, dCJrp en apoor
weg, met ~;oele woonhuis, bled groat 
moontllkhede vir lemand wat dlt om 
die heltte wll aanneem en boerdery 
ultbrel. Doen aansoek by; ADVER· 
TEERDEft, Posbu.s 1411, K&apstad. 

30/5/TR' 

TE KOOP GEVRA 
Twee awaar t .... kperde. Prrcheron ot 

Clydetdale. Skryt aau: Adverleerder, 
PoabUI 1411, Ke.ap•tad. 

RADIO 
LOUW lEN LOUW, die Beroemde 

~o-lllcenleuno, Stutewea. PAROW, 
nrltoop eo berate! Radlo'a en ll:ltlttrfue 
ll'oe.Lalle. Gererlatreerde Elell:trfaltelll· 
I&DD-tl'l. J'OOD 8-&UII 

'n Uitrusting 

Om l\lee 

Te Spog 

VAN 

Parow 

GRYSHAIUt 

OR YSIIARE berate!, tltlltera •er
wyder, barerrotl bevorder, Jonrvoor
komt veraektr, dlt waarborr ORYS
BAAllWONDJ:B, dlt jooptt ltUOI• 
mat11e wereldwonder haar- to ltopvel 
VOediDIIml<ldel U, lltadtlooe, ltleuratot• 
vry, 111- per botttl aeld met btlltelliDI. 
B04Irtlf-ml4dela, PO<Ibu 4!1:1, 
~oh&DnetbUJ'I• C/1/8/41 

Orylbare en baar<l blnne eeo maa.od 
tot natuurllke ltleur her~tel ot ltld 
terug, vry v&o ltleuntof. Bevorder 
baregroel, verwyder altllftfl. 11/6 per 
boltel, pc»Vry. Koota.nt met beateUtna. 
Die BoeYenoe, Poabu 1561, lo........._ 
llurr. 014/l/60 

l\IEDISYNE 

Verwyder die wortel van u kwa.ool 
ot alekte en berate! u recmattct 
erfenla GESONDJa:ID, ooa beakllt oor 
die mlddelt tn babandel aile altkl .. , 
aluyt, IDUrttDI rraua.-.ooen.c-... 
mtddela, roe1101 uu, J~bvr. 

A/1/8/41 

SJelctea eo kwale verbaa I Opera
lies vermy en aeaoocllleld berate!. 
Waarom dan aal u lan1er lyt 8kryt, 
meld bt~onderhede, raadpleer Dle 
Soerevrou, BUI 71>59, Jobanneaburc. 

(Nr. 2) 1/tH9 

BEHANDELINO GRATIS. - Ou Ia 
daar ao oortulc ve.n dat ou 'D egte 
Suld-Atrllc.alloae ceneeam.lddel vtr Ru
me.tlek, Lendep)'D, HeupJlr eD Yerwa.nte 
kwale ODtdelt bet, dat 0~ 'D (r&UI 
proetmonater &aD enlre lyet aal atuur. 
- Stuur 1/11 vir po•celd, ena., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEIBTERB, Poa
bu.s 7711, PretoriA. 8/12/5 

MEUBELS . 
Beter meuliell teen 

Teken DIE. 0.8.! • 1n op 
Suld-Afrika Is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse konin&': 

DIE O.B. vea- vir 'n Republlek onder 'n Afrikaanse Preeident. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelsel wat die volk verdeel en vea- vir die 
Partylose Eenheidstaat. 

e Verwerp verteenwoordlging deur hnndlangers van politleke 
partye en veg vir regerlng deur vrye volla~verteenwoordi&'en 
en deskundice beroepsverteenwoordlgers. 

e Verwerp die Kapltalisme en veg vir 'n Afrlkaner-voika
ekonomie. 

e Verwerp die politleke, maatskaplike en ekonomlete lntecrasie 
van die nle-blanke en veg vir territorlA.le apartheid. 

DIE O.B. wll 'n vrye, eens~reslnde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ldeaal Is ook u ideaal. Help om dit te verwesenllk. 

~ 

I ntekenvorm 
Neem a.sseblief my naam op a.s 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 eer~tte .................... maande. 

NAAM ............................................................... . 
<Naam en Adres in Bloklettera) 

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

Bandtekening. 

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

Voec auebllef K<lmmlsale by plattelandee tjeks. 

, Duits-Hongaarse Heide 
Het E.uropa Gered" 

In sommig~ Engelsc kringe begin daar non so ~tadigaun j)er~lu•ktit-f iu 
te tree ten opsigte van die afgelope wereldoorlog. lu die maundhlud Whitt• 
Africa "·erskyn 'n mededeling van 'n ,Ooggetuie" wat met groot waardt·· 
ring praat van die Duits-Hongaarsc weer~tand tf'en die Hu,osif':-.f' aanslag 
aan dit• einde van die oorlog in Boeda pest, en die skrywcr "'erwy:- na die 
gebeurtenis as ' n wapenfeit wat gelyk staan aan Waterloo en under lot~b('
palende veldslae in die geskiedenis. Die verdedigers van Boedapest (de~
tyds Bl'ittanje se vyaude) w01•d in die artikel he:-kt·yf as die ,.rf'tlders van 
Europa." 

Op 13 April 1945 het die Rooi "o gehrult het dat hulle hul 1~>
Leer die stad ingeneem, en wei- w~>ns gege~> het in die stryd 
nig mense bet vee! aandag ge- l tlaurteen ten behoewe nm 'n YY
skenk aan die Russiese aankon- and wat hulle landg(luote nooit 
diging. Hoewel dit gelyk het of ml't veel agting bejeen het nil', 
die verdedigers verloor bet, bet is 'n felt wat blykbaar deur on-. 
bulle lnderdaad 'n resultant vir I propagandiste oor die hoof g~>
Europa behaal wat vergelyk kan ~slen is. Ek weet van geen ander 
word met Duinkerke vier jaar reval in di~> moderne geskiedenis 
tevorc. , Die \·erdediger11 van 1 waar lede yan 'n oorwinnemlt> 

leer vrywillig oorg~>loop het m 
'n reetl-. \'l'rslaande vyand nit: 

Ten slotte verkinnr die skry· 
wer dnt hierdie slag van Bot· 
dapest Inter in die gcskicdcniJ 
op een voetstuk geplaas sal wo!'ll 
met ander groot slae soos \\'a 
terloo, Verdun en \VarskO: 
(1921) as veldslae wat 'n kcer ir 
die geskiedenis gebring hct. 

Boedapest het <leur-hul vasbera-

1 
de weerstand die Europese vas- ----- --------- -------- ------,11 
teland die nodlre blaask ans ge-

1 skenk wat nodJr was om 'n doel
treffende weerstand teen die 
Bolsjewisme te organiseer," lui 
dit. 

UITLANDERS SIT NOG 
IN SKOOLRADE 

Die skrywer verklaar voorts 
dat die Russe se groot plan was Volgens berig in Die Transvaler ,·at daar n og stet>ds 'a 
om teen die einde van 19441 skaduwee van die uitlanders se Reformers-beweging oor alk 
Beierc en Noord-Italie binne te Randse hoerskole deurdat hierdie organisasie, sover dit c& 
val solank dl.e Britte en Amerl- 1 onderwys betref, hom voortgesit bet in 'n ,Council or 
kane.rs nog 10 Frankryk opge- Education" wat heeltemal 'n private karakter het. llierdie 
hou •s deur Von Runstedt, en so-~ Council" het die reg om drie lede ,.an die bcherende radl 
doende 'n Russlese grecp te kry " .. . . 
op die hele Midde- en •n groot van aile hoerskole, en dus ~ok Afrtkaanse skole, m Jobs~ 
deel van Wes-Europa. Die held- 1 nesburg te b enoem. 'n Botsmg het tans ontstaan tus~-oen dJt 
haftige vertragingsaksle wat In Council en H elpmekaar-skool oor hierdie reg. 
Hongarye geveg is en wat ult
geloop het op die sewe-weekse 
verdediging van Boedapest teen 
'n groot oorma.g, bet daardie 
plan verydel, en die verowerlng 
van die Hongaarse vlaktes, die 
toegang van die Ooste na Wes
Europa, bet die Russe ses maan
de geneem en gevolgiik hul hele 
plan omver gewerp. , Die feit 
dat die grootste deel van Euro
pa vandar nie onder die kom
muniste i'! nie, is hoofsaaklik 
toe te skryf aan hiertlie onbe
kende helde wat volhard het in 
'n hopolose posisie toe bulle ge
weet het dat hul kant reed!> 
klaar die oorlog verloor bet. 

'n Paar jaar voor die uitbreek 

1

. van regulasies uitgcbrci sodt 
van die Tweede Vryheidsoorlog die .,Council" die reg ontv~ 
het die .,Reformers" in Joban- het om drie lcde in ullc ho•' 
nesburg 'n ,.Council of Educa- skole te benocm. 

WIE HULLE WAS 

.,Die garnisoen in Boedapest 

tion" In die !ewe geroep om hul 
onderwysbclange te behartig. Na 
die oorlog is daar met gcldelike 
hulp van die .,Council" vier 
boerskole gestig, en kragtens 'n 
regulasie onder die onderwyswet 
van 1908 bet hy die reg gekry 
om In die vier skole drie uit die 
nege bestuurslede te benocm. 
Hierdie reg is later deur middei 

SIGARET WEN 
VELD IN V.S.A 

gedurende daardle lewcnsbe- ~ Vervaardigers in die V.S.A. 
langrlke weke het bestaan uit verwag om In die jaar wat op 
ongeveer 45,~ troepe, saa.m~~- 30 Junie eindig, 410,000,000,000 
stel ult die Du!~se pantser-d1v1s1e I sigarette te vervaardig _ feitii.k 
~eldhern~al.l~, een Wehrmacht- •n halwe pakkie per dag vtr 
mfantrledlvlsle, oorblyfsels van l elke inwoners van Amerika. 
die Hongaarse staande mag, 'n , , 
aantal burgerllke vrywilligers, Voigens n aankondigmg deur 
meesal baie jonk, lede van die die d~parteme'_lt van ~andbou 
Hongaarsc fasclstiese party, die het d1e verbru1k van ~tgarette 
Ysterkruis, en 'n paar honderd I per persoon ouer as 15 ~aar me~ 
lede van die Roof Leer wat bul 270 persent tussen die Jare 1926 
triomfcrende gelcdere vrywillig I en 1950 toegeneem. 
verlaat bet om aan te sluit by Die gekombineerde verbruilt 
die Duits-Hongaarse verdedi- van snuif, pruimtabak, pyp- en 
gers in 'n saak wat hullc moes rolsigarette bet met 65 persent 
geweet bet, klaar verlore was. gedaal, terwyl die verbruik van 
Die feit da.t die Rooi Leer manne sigare met 44 perscnt vermin
gehatl het wat <lie Sowjet-stelsel der bet. 

KONFERENSIE OOR TOG 
NA MAAN 

Wetenskaplikes wat hulle besig hou met die gedagte om 
nog eendag na. die maan te vlieg, sal hul eerste wereld
konferensie in September in Londen hou waar bulle onder 
meer hoop om 'n wereldwye vereniging vir die doel te stig. 

Die voorsitter van die Britse 
vereniging bet in 'n verklaring 
gese dat met die huid!ge tcg
niese kennis tot bul beskikking 
kan wetenskaplikes 'n vuurpyl 
300 myl bokant die aarde op
skiet waar dit in posisie sal bly 
en net soos die maan al om die 
aarde beweeg, een mal elke ne
gentig minute. Dlt sal daar vir 
altyd bly. Met die nodige geld 
tot hul beskikking meen hy dat 
so 'n vuurpyl binne vyf jaar ge-

bou kan word. In Amerika. bet 
een van die V-2 vuurpyle reeds 
'n hoogte van 250 my! bereik, 
maar om dit butte bereik van 
die aarde te skiet, moet dit die 
aarde teen 18,000 my) per uur 
verlaat 

Die vernaamste vraagstuk in 
verband met 'n reis na die maan 
is nog die voorsienlng van 
branclstof en die bou van die 
skip self. 

lSavrae oor tlie huidige 
stellin g en die lidmaahkap v 
die Council bet aan <lie lig g 
bring dat dit 'n eksklu!>iewe p 
,·ate liggaam is, en tlat die I 
daarvan 'n direkte ,·oortse ·
Is van die oorspronklike Uitlac 
dt>r!t se stigting, want die Cout 
cit volgens een \an die If"< 
mnr. Rheinalt-Jone'l, \Ul h 
self altyd nan en bt>noem sy 
lewenslank, terwyl die verri 
tinge van die raa<l nie vir 
publiek toeganklik i-. nie. 

Wil Skedeljagte 
Mak Maak 

'n Poging om mcnsvreters 
te maak sal deur die Austr 
regering aangewend word on 
'n vyfjaarplan. Dit geld 'n h 
miljoen wilde mcnse wat 
95,000 vk. my! in die onbch 
Sentraal-Nu-Guinca woon. 

In die dorpies is die bt 
mure van die inbooriingh 
van die vloer tot die dak oo 
met skedels. Administrnti 
amptenare van die regcring 
dit reggekry om l{annibal' 
in baie van die bcheerdc gcb 
te bei'indig, maar bulle is 
nie In staat om die inboorhr. 
te Jaat afsien van hul hoo 
waardeerde trofee nie. 

Besoek ons Tak in die W 

Radio's, Elektriese ToesteUe 

1\leubels. Skryf aan ons 

bestellingsafdeling, Phil i'I 
Posbus 2721, Kaapsta.d. 
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SE.LFSTANDIGE. KOE.RS 
VIR DUITSLAND 

Twee sake word steeds duideliker in die stryd wat gelewer word deur 
diegene wat tans die wereld wil oorheers: Dit is Moskou se sterkte dat hy 
oral - en dikwels met groot welslae - 'n bondgenootskap aangaan met 
die nasionalisme. 

Iemand wat die suksesse van Moskou sedert die holsjewistiese revolusie 
ondersoek, veral in die laaste vyf jaar, kom tot ·die gevolgtrekking dat Mos
kou in geen enkelland ter wereld daarin geslaag het om die meerderheid 
van die hevolking tot die kommunisme oor te haal nie, en dit geld vir sowel 
voor as tydens en na die vestiging van die kommunistiese diktatuur! (Mis
kien sal 'n ondersoek, indien dit moontlik was, toon dat dit selfs nie vir Rus
land en die Sowjet-volke in die minste geld nie). 

AI die suksesse van l\foskou 
is behaal danksy 'n uitmuntend 
geskikte kombinasie van die 
kommunistiese le'idingswil met 
die nasionalistiese aandrang van 
die massa. Dit is nie net die 
geval met Sjina, Agter-Indie, 
Korea, ens. nie, maar geld ook 
vir Pole en Tsjeggo-Slowakye, 
waar die veroweringsinstink, 
gerig op die rykdom van die 
Duitsers - die Duitse oostelike 
provinsies, die Sudetenland -
die elntlike hefboom was wat 
Moskou in die voornoemde Ian
de gehanteer het. Ook vandag 
is dit nag die geval, want die 
roof van hierdie Duitse gebiede 
word slegs deur die aanwesig
heid van die Rooi leer gewaar
borg. 

WESTERSE HOUDING 

Aan die anderkant is ons ge
tuie van die merkwaardige en 
in bale opsigte onverklaarbare 
houding Yan \Vashington en van 
die sogenaamde Westerse 
moondhede oor die algemeen 
wat die nasionale bewegiugs van 
die volke met aile middels on
derdruk hoewel dicselfde kragte 
juis die mees betroubare en 
bruikbare clemente vir die anti
kornmunistiese stryd kan lewer. 

Die ongehoorde brutale be
handeling van nasionale Spanje, 
die uitskakeling met aile moont
like middele van De Gaulle, die 
onderdrukking en vervolging 
van nasionale Duitsland, opset
likc verswakking van nasionale 
Sjina, die nie-erkenning van die 
nasionale beweging in Agter
Indie, ens., bewys dat Washing
ton die anti-kommunisticse na
sionalisme ewe hardnekkig -
en miskien nog hardnekkiger
bekamp as die anti-christelike 
kommunlsme. 

SELFSTANDIGE KOERS 

Daarom lyk die oomblik vir 
ons geskik om uit die vyand
skap van Washington en die 
sogenaamde Westerse moond
hede teenoor die nasionalisme 

Deur 
dr. Otto Strasser 

sekere gevolgtrekkinge te maalc 
Hierdie gevolgtrekkinge kan 
nie anders wces nie as 'n self
standige stellingname teen so
wei Moskou as Washington en 
tegelykertyd die oprigting van 
'n bewuste eenheidsfront van 
die nasionaliste. 

Wat Duitsland betref, dring 
hierdie weg hom soveel meer op, 
daar ook die kulturele en eko
nomiese doelstellings deur die 
leuse ,Nog Moskou nog 
Washington" gedien word, 'n 
leuse wat in die nasionale be
wegings van alle Iande diepe 
weerklank sal vind. 

GEDWONGE KEUSE 

Moskou sowel as Washington 
het daar belang by om dit so 
voor te stel asof elkeen ver
plig is om tussen hulle twee te 
kies, asof daar werklik geen 
ander kcusc as hierdie is nle. 
Daarom jui.s te meer is dit be
langrik om die bewys te lewer 
dat daa.r oak 'n dcrde oplossing 
denkbaar is, naamlik die op
lossing van die nasionalisme. 

Nag steeds bestaan daar in 
die !ewe van enkelinge geen 
sterker mag as die drang na 
selfbehoud nie, as die wil tot 
vryheid en tot eie ontwikke-

lingsmoontlikhede. En nag 
steeds bestaan daar in die !ewe 
van volke geen sterker dryf
veer as hul wil tot selfbehoud, 
tot ontwikkeling in eie nasio
nale vryheid nie. Op die grand
slag van die seevierende mag 
van die nasionalisme, van die 
erkcnning van die reg van die 
persoonlike en nasionale vry
heid is 'n vrugbare samewer
king moontlik teen alle kragte 
wat die een of die ander van 
die twee vryhedc wil beperk of 
vernietlg. 

l\IOONTLIKHEDE 
Juis die Duitse volk wat hulle 

vandag in Oos en Wes deur 
propaganda en geweld probeer 
dwing om stelling in te neem 
asof daar geen ander uitkoms 
is nie, wil ek graag op die hart 
druk dat die ,derde weg" van 
samewerking onder nasionaliste 
nie net moontlik is nie, maar 
moontlikhede bied waarvan 
mens jou nouliks rekenskap 
kan gee. 

GISSINGS OOR NUWE 
PARTY SE BELEID 

'n Mens moet jou maar net 
voorstel hoe die wereld daar sou 
uitsien indien nasionale 
Duitsland met nasionale Spanje 
'n tolverbond sluit wat uitein
delik versterk sou kon word 
deur die toevoeging van nasio
nale Argentinie en nasionale 
Portugal met sy kolonies. Hoe 
sou die voorkoms van die we
reid nie verander n'ie indien 
nasionale Duitsland noue be
trekkinge handhaaf met die na
sionale Arabiese wereld waar
van die vryheidstrewe in Noord
Afrika net so geregverdig is as 
die van nasionale Agter-Indie. 
Dink net aan die ongehoorde 
moontlikhede wat so 'n Euro
pees-Arabiese vryheidsblok sou 
bied, vera! indien hy met die 
nasionale Indie en nasionale 
Sjina 'n vcrstandhouding sou 
kon oprig op grand van 'n we
dersydse erkenning van die ge
lykheid van regte en die beslis
te verwerping van elke vorm 
van imperialisme - sowel die 
roo! imperialisme van Moskou, 
die blanke imperialisme van 
Engeland en Frankryk as die 
geel dollar-imperialisme van 
Am erika. 

In 'n beskouing oor wat tydens die reses van die parle
ment gaan gebeur verwys Dagbreek na die moontlikheid van 
samesmelting tussen die twee mrsionale partye wat voor die 
einde van die jaar verwag word. Die blad verklaar dat meer 
as een waarnemer verwag dat die Colin Steyn-groep bulle 
eerlang by dr. lUalan en mnr. Havenga sal bevind. 

AFRIKA 

Die feit dat Duitsland geen 
belangstelling in die aanstaan
de stryd om mag in die Indiese 
en Stille Oseaan het nie, bring 
mee dat Duitsland oak in poli
tieke en ekonomiese opsig be
sander goed geplaas is om sy 
geestelike eenheid met die ge
gronde strewe van aile volke 

Die plan skyn te wees om die 
beleid van die nuwe party -
wat waarskynlik die Nasionale 
Party sal heet - op die brecdste 
moontlike grondslag aan te voor. 
Dit wil nie se dat van die hui
dige beleidsrigting afgewyk sal 
word nie, maar die plan is om 
aansluiting van aile nasionaal
voelendes moontlik te maak, al
dus die blad. 

REPUBLIEK 

Politieke waarnemers gis tans 
heelwat oor die plek wat sekere 
beleidspunte in die verenigde or
ganisasie sal inneem. Byvoor
beeld republikeinse propaganda. 

Die twee vemaamste vrae is 
of 'n republiek as Iangtermynse 
doelstelling in die program op
geneem sal word sonder dat dit 
vir die onmiddellike toekoms ge
propageer word, soos dr. 1\:talan 
en ander Kaapse leiers en waar
skynlik ook die Vrystaters sal 
verkies, en of dit 'n direkte doel
stelling gemaak sal word soos 

die Transvaalse leiers van die 
H.N.P. wil. 

Die vermoede van die meeste 
is dat dlt eersgenoemde rigting 
sal wees wat uiteindelik inge
slaan sal word. 

'n Ander vraag is of vir die 
O.B. as aparte organisasie binne 
die party voorsiening sal gemaak 
word. Dit lyk nie waarskynlik 
nie. 

(Vervolg op bls. 3 kol. 1) 

... DIE O.B." word cedruk deur Pro 
Eccleeta Drukkery, Stellenboecll, V1T 
dte etenaara en uttcewera: VOORSLAG 
(Jlldma.) Beperk. Groote Kerltpbou 
703, PottbUI 1411, J[erll.pleJn. lta&l)o 
•tad. 

&RILLE 
BriDe a ooprta M voonkrlf vtr brUle aa ooa. 

GOEIE WEB.K TEEN BU.IJKE PBYSJ!l. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORBAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 

,._.,.. 

Kerklaan, KAAPSTAD. 
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 

lleeoek OM of Ur1f om BeeoMerbede. 

NUWE. BE.WE.GINGS 
WE.N VE.LD 

,Die beslissende oorwinnings wat die nuwe bewegings 
tydens die verkiesings in Neder-Sakse bebaal bet, bet 'n ge
weldige sensasie in Duitsland veroorsaak," skryf ,Union", 
die lyforgaan van sir Oswald Moseley, Ieier van die Engelse 
nasionaliste. Meer as 'n kwart van die Duitse kiesers in 
hierdie provinsie bet reeds die ou politieke partye die rug 
gekeer en gestem vir nuwe bewegings wat die sogenaamde 
demokratiese beginsels van die Bonn-demokrate afgesweer 
bet en wat die belange van Duitsland en Europa eerste 
stel." 

Die blad gaan voort om te se 
,Neder-Sakse, net soos Beiere 
voor die oorlog, nou die rniddel
punt geword het van 'n nuwe 
herrysenls wat oor die hele 
Duitsland uitsprei en wat Korn
rnunisme uit die hart van die 
volk ruk deur hom met nuwe 
hoop in die toekoms te vervul. 
Die herrysenis sal nle beperk 
bly tot Neder-Sakse nie, ook nie 
tot Duitsland nie. Dit sal sprei 
van provinsie na provinsie, dit 
sal oor die grense van die ver
ouderde Europese state glip en 
dit sal daardie nuwe Jewenskrag 
bring, waaroor die uitgediende 
politieke partye nie Ianger be
skik nie. Oostenryk is reeds op 
pad na die herrysenis en die ver
kiesings in Italii:~ en Frankryk 
sal binnekort toon dat die Nuwe 
Europa in wording is." Aldus 
Union. 

IN ITALI£ 

Verlede week het die Cape 
Argus 'n berig van sy spesiale 

korrespondent gepubliseer oor 
die Italiaanse verklesings waar
in dit o.m. lui: 

,Die stemme wat die Christe
like Demokrate verloor bet, bet 
hoofsaaklik gegaan na die nuwe 
faseiste en na verskeie mldde
stand-groepe wat gesamentlik 
500 gemeentes beheer. 

,Die fasciste, wie se beleid 'n 
verafskuwing van die Britte, 
Britse beleid en IBritse liberalis
tiese idees inbou, bet heelwat 
veld gewen en bulle sal nou met 
nuwe krag en geesdrif voort
gaan om aan te dring dat ItaJil! 
in troebel waters moet visvang 
net wanneer die geleentbeid hom 
voordoen.'' 

Uit Parlermo berig Sapa-Reu
ter dat die Christen-demokrate 
en die Kommuniste elk dertig 
setels verower het in die Cieili
aanse parlemenU!re verkiesings, 
terwyl die fascistiese Italiaanse 
Sosiale Beweging elf setels ver• 
ower het, wat hom die balans 
van mag gee. 

OPLEIDING ••• HUL TOEKOMS 

Maar 
di@ 

host@ P 

Tieoa en Johan was albei ywerig in hul 
studies, en hul toekoms was baie be

lowend. Hulle sou dit nag baie vet in 
die lewe bring. 

Maar, om hul ideale te bereik, sou baie 
meer kos as wat hul ouers gewoonweg 
kon bekostig, want die opleiding van 'n 
ingenieur of dokter kos baie honderde 
ponde. 

Gelukkig bet bul ouers vroegtydig 
besef dat die nodige geld nie net in 'n 
jaar of twee bymekaar gemaak kan word 
nie. Daatom bet bulle betyds-toe albei 
kinders nag klein was-hul toekoma ver
;eker deur Sanlam-S tudiepolisll. 

e En U kinders ? Sal bulle 
die loopbane kan volg wat 
vir bulle, vir u, en vir die 
samelewing van groot bete
kenis kan wees? Vra dadelik 
hoe Sanlam U en U kindets 
se ideale kan help ver
wesenlik. 

• Suid • Mrikaanse Nasionale 
Lewensassuransie-Mpy.Bpk. 

Hoojleanloor : 
Waalstraat z8, Kaapstad. 

Takke en Agentskappe Oral. 

Daar is altyd C4NLL\~ 
!'!tkOIDS by ~~.!!!_·•!" I ) _g ( 
·------------~-

Sanlam, Afdeling 17d, Posbus 66o, Kaapstad. 
Laat my asb. dadelik weet hoedat 11 my kan help om vir '11 

stllliiefonds vir my kind voorsiening le maak. 

NAAM :~~-·--~~ ..... ~ ................................................................................... __ , __ ...... . 

ADRES : ........................................................................ ~ .................................................. .. 

. .................. -.. .. - .......................................................................................................................... . 
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Wou Laaste Boodskap Nog 
Gee Aan Yolk 

vir diegene wat dit indcrtyd nie 
verstaan het nie, wat hy bedoel 
het met sy samesmclting van 
die twee groot partye, nL die 
uitskakeliJV van die party
twiste. 

Ook behoort dit duidelik te 
wees wat hy 'n jaar of wat voor 
sy dood bedoel het met naslo
nale soslale beleid - tog pre
sics wat die O.B. daarmee be
doe! bet - n1e 'n Naslonaal-So
sialistlt>se diktatuur soos dit 
ons vt>rwyt Is nie, miUlr 'n sta.at 
waarin die volksbe&taan by 
wyse vnn volksorg op ekono
nomiese, maatskaplike en poli
tieke rebied verseker en be
skerm word. Sy verklarings 
aan die pers (net deur Die Va
derland volledlg gepubliseer), 
getulg wat hy beoog het. Sy 
verklaring aan my, vroeer gc
noem, van pick vir alma! (Ma
lan, Havenga, Pirow en O.B.) 
in 'n republikelnse volkstant op 
nnslonale en christelike grand
slag, bcwys ook meer. Dit bc
wys sY verklaarde doe! met die 
samesmelting van 1934. 

1\"'UWE STAAT 
Toe hy met my na die motor 

stap, vra ek nadenkend in ver
band met ons gesprekke of hy 
tog" nie vir die volk op skrlt en 
geformuleerd in enige duidelike 
trekke sou stel hoe die nuwe 
staat aangepas moet wces by 
die behoeftes van ons volk en 
die verelstes van tyd en om
standigheid. Dit was vir my 
of hy nie bereld daarvoor was 
nie. Ek het hom net by ons 
vertrek gevra om tog my ver
aoek te oorweeg. 

Enige maande later toe dr. 
Van Rensburg en ek weer daar 
kom, tret ons hom in sy kamer
jas in sy slaapkamer nan - sy 
eggenote was hom reeds voor
ultgegaan besig om sy re"is
tas in te pak. Hy sou nog die
selfde aand na die hospitaal vir 
die operasle gaan waarop sy 
dood later gevolg het. Hy het 
hom gou gekleed en ons in sy 
atudeerkamer ontvang. Ons bet 
nie lank ~tesit nie of by baa! 
uit sy Janl die geformuJeerde 
stelling wanrom ek hom by die 
vorige releentheid gevra bet 
en verduidelik dat hy my nle 
op die oomblik toe ek hom s.o 
lets gevra bet, presies begryp 
bet nle maar dat dit daarna 
vir hom duidellk geword bet 

< vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

wut ek bedoel bet. Hy Ices dit 
voor soos dit woordeliks en vol
ledig hierondcr volg: 

FORl.\IULE 
,Die stadium van ontwikke

ling van die Europese mens
dom met sy ingenikkelde eko
nomiese en mantsknplike be
staanslew~>, vere·is vandag 'n 
herskepping van die grond· 
slae en instellinge van sy 
stantkundige en mnatskuplike 
bestaans- en bedryl~>lewe, op 
die basis van 'n Christelik
naslonnal Republilce'inse ge
sagstant geleid en gevoerd 
naar die begin!ol'l-. en beleld 
van 'n Suid-Afrilmans-nasio
nale Sosiale aard, wat sig
aanpas by die lewenswyse, 
morele opvattings en gods
dienstige beskouinge van dit> 
Afrikunervolk en wat stred 
naar die boogstt> en meest al
gemeen uitgebreitle mate van 
Volksgeluk en Volkswelvaart, 
beide geestelik en stoflik." 
'n Foto-afdruk van bierdie ge

'lkiedkundige dokumentjie met 
IY bclangrike inhoud, het voor
heen al in Die O.B. verskyn. 

Ek twyfel of 'n belangriker 
'!'n meE"r seggende manite" oor 
:lie toekoms van ons land en 
volk ul uitt;-ere'ik was. Ek twy
fel ook of wat vir ons volk se 
bestann ,·ereis word ooit in dul
leliker bewoording gestt>l i~ So 
kort as wat dit is, so vol in
houtl is di:... Ek glo ook nie 
dat 'n kontensieuse saak soos 
llier<lie m'inder aanvegbaar ge
...t:E-1 kon gewl'es bet nie. Dit 
"s die produk van die brein en 
bekwaamheid van 'n groot 
>taatsman. 

RAADGEWINGS 
Danrby het daar in ons ge

lprckke tog soos dit my voor
~ekom bet, seker onbewus dat 
hy dit docn, blyke van laaste 
·aadgewings gekom. Op 'n 
"teer het dit so gelui: ,Hans," 
16 hy, ,vir jou en Smith wag 
>lykbaar 'n groot taak. Ek wil 
julie net waarsku. Ek docn dit 
uit ervaring. 1\loet nooit die 
volk wysmaak dat julie by daar
die deur uil uitgann nil', ter
vyl julie klaar staan om by 
'tierdie e~>n uit te gaan en dit 
.loen. Die voik ver!{ewe en 
vergeet tinters, maar nooit mis
!eiding nie." 

'n Volgende keer het dit weer 
:;elui: ,Ek sien 'n omwenteling 

Politici se Hoe Vlug 
(vcrvolg van bladsy 1 kolom 5) 

EERSTE MINISTER wenskoste dit moellik vind om 

Die eerste minister, wat In 
19~6 .£3,500 per jaar ontvang 
het, sal voortaan 'n salaris van 
£5,600 ontvang, waarvan 40 per
sent vrygestel Is van belastlng 
- 'n verderc skenklng van on
gt>\'t>Cr £1,200. Op ongeveer 
£SOO hct sy vt-rgoeding weens 
die s-tygende lewenskoste in 
vyt juar tot nagenoeg ts,SOO 
per ju11r to<1~eneem teenoor die 
t25G pc>r jaar van die sekretaris 
,·an sy depnrtement - die hoogs 
besoldigde amptenaar in die 
sta:tt!idiens. 

Gcwone ministers se salarls
se word nou verhoog na £~,200 
vergeleke met hul salarissc van 
£2,500 in 1946 toe dit opgeskulf 
Is na £3,000 per jaar. Ook huJle 
sal nog 'n belastingafslag van 
~0 pcrsent ontvang, wat, as dit 
bygereken word, hul verhoglngs 
scdert die einde van die oor
log op nagenocg £2,500 tc staan 
bring - preslc>s 'n verdubbeling, 
net soos in die gevnl van ge
wone parlementslede. 

LEWENSKOSTE 

Volgens 'n berig In die pers 
word hierdie verhogings aange
bring ,nadat klagtes van par· 
lementariers ontvang is dat 
bulle weens die verboorde le-

uit te kom.'' Dat die gewone 
belastingbetaler nie net swaar 
lay om uit te kom nie, maar 
boonop nog ten voile op sy in
komste belastings moet betaal 
ook ter besoldiging van die 
Ieier van die opposlsie wat geen 
-;teek stantswerk verrig nil', 
;;keel die politici blykbaar baie 
weinig. 

BESTE IN W:f:RELD 

Inderdaad sal die nuwe sa.
lnrissie die Suid-Afrikannse po
litic! van die bes besoldigde po
litic! in die wereld maak. Met 
'n blanke bevolklng van 2~ mll
joen - wat feltllk alleen die 
staatskis moet vul - ontvang 
'n parlementslid van die Unle 
nou £1,400 plus ongeveer £80 
aan belastingvermindering teen
oor die £1,000 wat Brittanjc sy 
parlementari~rs betaal uit 'n be
volking van ~8.000,000. Amerika 
betaal sy wetgewers £2,000 uit 
'n bcvolking van 150,000,000, tcr
wyl Kanada (met 'n bevolking 
van 12,000,000) sy parlements
lede £800 betaal, Frankryk sync 
£550 en Ierland sync £620. 

In SwitSE"rland, wanr reen 
partystelsel in swang Is nie, 
ontvang die wetgewers slegs 
25/- per sittlngsdag. Daar is 
geen beroepspolitici nle. 

moontlik. Miskicn sal dit julie, 
die Ossewabrandwag se taaJs; 
wces, mits julie daartoe in staat 
gcstel word om die taak vir die 
volbrenging danrvan te aanvaar. 
Hou julie net koers." 

En tweemaal, onder die in
druk van die gevaarlike opera
sic wat die volksleier wag, het 
ek baie verslgtig voorgcstel dat 
hy 'n verklarlng van sy beleid 
eers moet ultreik. Hy het af
wykend daarop gcreagecr. 

AFSKEID 

Toe ons na die motor stap 
na ons hom gegroet en die beste 
tocgewens het, het hy hierdie 
keer in die deur bly staan en 
nie saamgcstap na die motor 
nie. Toe ons onder by die hek
kie uitgaan kon ek nie help om 
terug te kyk nie. Hy merk dit, 
wenk my terug, \'fit my hand 
vaster in syne en se: ,,K,Yk 
Smith, moenie bang wor<l nit>." 
Ek antwoord: ,Nee>, generanl, 
ek word nie bang nit>. Tog
voel ek u moet eers u boodskap 
t~t die \"Olk rlg." ,'Sie nou nit>, 
ek sal Ill\ dit verb)· is dit sekt'r 
doen. Ek beloot Jou." 

Toe <"k wegstap voeg by my 
toe daardie selfde woorde wat 
hy sterwende geuit bet: ,,Aile-. 
sal rl.'g kom," en Wt>l'r vermn.'\n 
hy: ,1\l oenie bang wees nie.'' 

Laat my byvoeg dat ek hoc
wei dicp onder die lndruk van 
die omstandigheid, voorbedagtc
lik getrag het om nie deur 
woord of gebaar die indruk te 
skep van wat ek tog wcrklik 
gevrecs het nic. 

Ek bet 'n Ieier en vricnd, 
S.A. se grootste seun, die laaste 
man! vanuit die vcrtrekkende 
motor sc venstertjie effens te
rug in die deur slen staan. Ek 
het hom nogecns vaarwel toc
gcwenk. 

DAl\'KBAARHEID 

Gcnl. Hertzog het 'n week of 
mecr in die hospitaal voor die 
operasie vertoet. Ek moes in 
iie tyd 'n bale groot vergadc
rlng op Alberton tocspreek. 
Maar voor ek dit docn, dee! ek 
·\an die vcrgadcring mcc dat 
S.A. se grootste staatsmo.n en 
held, genl. Hertzog op die oom
blik in die hospitaal le, dat ons 
gcbede opgaan vir hom in sy 
lyding en ck vra die menlgte 
om op tc staan en hulde aan 
hom te betoon. 'n Mccr spon
tane hulde was ondenkbaar. 
1\fy is later meegedeel dat die 
verslag in Die Vaderland met 
,·ermelding van hierdie feit aan 
hom getoon is. Een enkel 
trmm bet oor '-Y wang gerol en 
hY bet gese: ,Ek is bly ek i~ 

by my volk gerebabiliteer.'' 
Dat so 'n versugting ooit uit 

<lie siel van 'n man wat sy volk 
die meeste diens bi'WJS bet, sy 
volk so innig liefgl.'had bet, 
moes kom, ,·eroord~>el tot uit
wissing toe die part,Ytwis wnar
oncler al wat goed Nl cdel is in 
I'D uit 'n voik "ernietig word. 

OP:\IERKP.\ GS 
My herinneringe soos ek dit in 

die reeks bydraes in Die O.B. 
weergcgee het, is na my beste 
wcte histories-korrekte !cite 
Ek het dit neergcskryf meer as 
'n bydrae tot die geskiedenis 
van die stryd om wat beter vir 
die volk mag wces. Indien ek 
enlgeen wie se naam of dade 
gcnoem is se gevoelens deur die 
konstatering van feite seer gc
maak het, sou dit my spyt. \Vat 
my betref, is dit herinneringe 
slegs ann taferele uit 'n trcur
spel wat ons stryd om vryheid 
tot hiertoe was. Ek roep dit 
vir lesers van Die O.B. vir her
innering sodat daaruit gcneem 
kan word wat goed 'is of wat 
kan dien as waarskuwing wat 
vermy moet word. En a!l ons 
uit alles een les kan leer, dan 
is dlt dat ons nooit volk!leen
heid kan be solank as d~e volk 

<Vervolg In volgende ko).) 

NOG TWE.E. BRITTE. 
LOOP WE.G 

Die hele anti-kommunistiese wereld is nog steeds in rCJ) 
en roer oor die ~>kielike en onverklaarbare verdwyning -
mcer as twee wek~ gelede - van twee belangrlke amptenare 
van die Britse departement van buitelandse sake. Bulle is 
Donald MacLean (38) en Guy Burgess (40) . Hulle dra 
kennis van diplomatieke geheime van Brittanje en sy bond
genote wat \'ir die Russiese kommuniste van besonder veel 
waarde sal wees. Vandaar dat die regerings van Westerse 
Iande gewel<lig onthuts is oor die \·erdwyning. 

Uit Parys het naasbestnandes 
telcgramme ontvang wat voor
gee om van die vermiste manne 
tc kom. Die spcurdicns het 
<"gler vasgestel da.t die telegram
me deur 'n onbckende derde 
persoon a.fgcsend is. En Scot
land Yard het ecn van sy hoof
de na Parys gestuur om die 
soektog na die twee mannc en 
die derde pcrsoon te lei. 

Sowat vyftlen duisend speur
·ders in \Ves-Europa necm aan 

<Vervolg van vorige kol.) 
se hoogste rand en sy bele be
... tuur gegrond is op 'n stelsel 
wat nie ullc>en teenoor mckaar 
gestelde partye veronder .. tel nie, 
maar sC'If-. \'CrplU"tend maak by 
wyse van 'n gron<lwc>t. Di~> 
(Ondamcnt is nie Vrl'edsame 
beraadslaging .nie, maar geor
ganiseerde twis. 

!Uy politieke oortulging grond 
ek op my ervnring van 'n vyf
tlgjarige nktiewe deelnnme ann 
die stryd om vryhei<l. En wat 
ookal di(l bestemming van di~> 

Ossewnbrandwag mag wtocs, 
knn ek ann geen beter werlc
tuig dink nie dan so 'n georga
niseerde voiksbewt'j;ring, toege
spits op wat by tot hiertoe voor
gestann ton probt'cr nastrt>wc 
bet. 

Mag die God van ons vaders 
ons volk sy Lig skcnk want in 
sy Lig sal ons die Jig sien. 

(Einde) 

.IVONDERLAND VIR REISIGE!t:; 

die soektog dee!. In Parys, waar 
die twee manne se spoor dood
gcloop bet, buldi&" speurbootde 
die \'tormoede dat die twee man
nt~ reeds oor die 'l"stergordyn na 
Pole gcgaan hc>t. 

BAlE EU.NSTIO 

Die Franse polisie is van m~>
ning dat die verdwyning nie 
sh•gs 'n persoonlike avontuur 
van die twee mans is nie. llulle 
i-. danrvan oortuig dat die snak 
baie ernstiger i'4, 

Die hoofde van die Britse 
departement van buitelandse 
sake se inligtingsafdeling gaan 
nog steeds voort om te ontken 
dat geheimc dokumentc vermis 
word; dat die vermiste diploma
te fotografiese afdrukke van 
dokumente geneem het; of dat 
bulle toegang gehad het tot do
kumente wat inligting oor die 
atoombom bevat. Hy t>rkl'n eg
tc>r dat bulle in die loop van 
hul werksanmhede ,·oortdurend 
insne gt'htul bet in ullerll.'i 
hoogsbelangl'ike amptclike stuk
kc. 

Uit Londen word berig dat 
die Britse departemcnt van bui
tclandse sake heeltemal dronk
geslaan is. Hulle kan glad nie 
vcrstaan waarom dit> twce man
ne vcrdwyn het nie. Hulle 
trek bulle skouers op en doen 
aan die hand dat die twee ke
rels ontvoer is! 

Die pad na wonderland le oop. Was daar ooit 'n jong 
seun wat nie fantasie om 'n spoorweg geweef bet, van 
ver paaie gedroom bet of in die verbeelding oor die 
kristalroetes van die lug gesweef bet nie? Ons behou 
steeds daardie drome wanneer ons-
die jeug van gister-die wonderland 
Suid-Afrika bereis. 
En ons kan besonder trots daarop 
wees dat die groot vervoerstelsel wat 
so 'n groot land per spoor, in die lug 
en op die grootpad bedien, aan ons 
behoort. 

....... 

SUID-AfAIHAANSf SPOORWEE - LUGDIENS 
PAD MOTORDIENSTE 
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