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STAATSMANSKAP 
HET GEWYK 

, Die \'erenigde Party is ten gunste van die ini:rwing 
\ a n die P rotek torate - en d ie taak om die onderhandelings 
te \Oitooi knn n et ann die \'c rcnigde P a rty toe\"ertrou word." 

Dit was in kort die antwoord van mnr. J. G. N. Strauss, 
Icier van die Opposisie, op dr. Mnlun se verklaring in Oos
L on den dat hy moontlik die vrangstuk van die protektorate 
se inlywing met die volgende algemene verkiesing aan die 
volk snl voorH!. 

In 'n oorlog wy k nlle staatsman~kap ,·i r oon, eging 
, ·an sukses. Niks bewys hierdie stelling meer treffend as 
die Westen;c Geallieerdes se houding- t eenoor Rusland nie. 
'n Anti-kommunis soos Churchill, wat cenmn.'ll vir Mussolini 
voorgchou hct ns die redder van Europa teen die kommu
nlsme, hct kolossalc dwaashedc ten opsigtc van die bevordc
ring van kommunismc bega~m toe sy land in 'n oorlog 
gewikkel was. Jly h et selfs Pole, die land om wie se ontw il 
Brittanje Dult~land die oorlog aan gese b et, oor gelewer a an 
die genade \"a n ,.premier'' Stalin, en sodocndc !>Y eie oorlog ... 
doe I \ ·erkoop 'ir 'n oorlogsoon·.inning. 

~ET SO 1:\' I•.A UTYPOLITIEK 

Dit is dicst•Irde ding wat gebeur in d ie I•artypoli tlek . 
Hicrdie inge\'oerde Rrit se s teJ,el berus op die grondslng 
, ·an burgeroorlog. 1\n•e p olitiek e leers, genoem ,.pnrtye," 
staan in s lagordc tc-enoor m ehaar opgeste l en vocr 'n stryd 
om oorwinnlng wnnrvoor die p rys die landsbewind is . Die 
een wat verloor, verkeer in die woestyn en neem geen vernnt
woordelikheid tccnoor die volk vir die landsbcstuur n ie. 
Inteendeel, hy docn sy bcs om deur onverantwoordclikc 
optrede die oorwinnnar in die kussings om elke draai in die 
verleentheid te bring. Want anders as 'n militere oor1og 
wat g ewoonlik uitloop OJI die een of ander 'redcsverdrag, 
eindig die partyJIOiith•){C oorlog n ooit nie. Solnnk die 
opposisieparty in die ,woestyn'' verkeer, sit hy .sy stryd 
van daaruit voorl en snhoteer die regerende party n et waar 
h y kan. So hct die volk reeds aanskou hoe die huidige 
Opposisie selfs pogings nangewend hct om ons land in 'n 
ek onomiese krisis te lnat beland. So moet die volk nansltou 
h oe die Opposisie ons blnnke bcstaan bedreig met onvcrnnt
woordelikc propngnnda van onderdrukking van die nie
b1ankes wat deur lnasgenocmde opgeslurp en dcur die 
buiteland nagcbulder word. Wnarheen dit lei vir die la nd 
ao; geh eel, w eeg by die pa rty nie OJ> t eenoor die n ang of 
dit die oon\·inningsk a nso by die \ 'Olgende verkicsing 
\"Crbeter nle. 

Maar juis omdat dit so is, lmn geen verantwoordelike 
staatsmnnsoptrede binne die Parlement verwag word nie. 
Sodr a 'n snak op die ,vloer van die Huis" uitgeskud word, 
ontlcdig die politiei hulself van alle waardigheid en verstand 
vir hu l jag op partybclnng. En as bcginscl tecnoor beginsel 
nie gcstcl kan word nie omdnt die partyc cendcrs voel oor 
die snak op die ,vloer," dan moct die stryd gcvoer word oor 
die vrnag watter party nou cintlik tocgclaat moct word om 
die land 'n dicns te bewys. En dit is wat mnr. Strauss nou 
besig is om tc docn. Ily b et geen fou t t e \·ind m et <lie beleid 
nie. Sy eie pa rty h et ver der gegaan met else t en op s ig t e 
\an die 11rot ektorate a!> wat dr. Ma lan n ou doen, maar t een 
aile koste rnoet belet word da t iem and a nders dit verk ry 
bcbalwe sy ele p a rty. 

STELSt:L I•:IS DIT 

I n nlle billikhcid tcenoor mnr. Str auss moct ons beklcm· 
toon dat hierdie houding n ic voortspruit uit sy gebrck nan 
verantwoordclikhcid nie. Dit b. ~Y taak om dr . l\lnlan t e 
oppont>er - b y word \1r hier<lie tank £2,300 per j :u\r hetaal. 
Hy , ·erl,eer In 'n oo rlog teen dr . 1\lalan "e party omdat die 
Britse regering .. tebt>l , ·an h om eb om oorlog te !>p eel. 

En juis omdat dit so is en ons geweet het dat dit so 
is , k on on s dadellk na dr. l\la la n se , ·erklaring g ewaa rsku 
bet dat dr. l\lala n nou d ie Ot>posis ie gaan dwing om 'n Haak 
waaroor daar g een b eglnseh •t>rskil is nie, te gaan beveg oor 
proscdureverskllle. Ons hct voorspel dat dit nie by proscdure
verskille gaan bly nic, manr uiteindelik sal oorsln:m in 
beginselverskillC'. • 

Maar in nile blllikhcid teenoor dr. Malan moet ons 
beklem toon dat hierdlc optrcde van hom nie voortspruit 
uit gebrck nan vcrnntwoordclikheld nie. Dit is s~· tank om 
ooreenkomstig d ie r eels , ·a n parle:nente r e oprlog\'oerlng 
die Opposi~ttie t oe te t a k el n et naa r hy k an . Il,r kao a ileen 
regeer indien hy d ie burgcroorlog wen , eB as by dit a ileen 
lm n wen d eur die OttJIOSislc t e ontwap en, wn.!lrom "-81 hy nie'! 

Oorlog i, oorlog en s tantsmnnskap m oet wyk 'ir oor
wegin~" Yan suk"cs - solank ons n~rkies om ons m et die 
Brit5e partl<;te l el t e beh clp. 

rv~;;"D'ie""O~ o'j;' Die Esel 
!!I Deur Sybrand ~~ Dcwr Is l)osync 

J' ol k.'i b(•zn•gi ng s 

Die Osscwabrnndwag in S.A. 
Is nic d ie cnlgste volksbewcging 
In die wcrcld wat voortdurend 
die stryd vir hervormlng voer 
teen die gcvcstlgdc bclange van 
partypolltlcl l'D gcldmanne nie. 
In d!e skoot van byna clke volk 
op aarde leef daar sodanige 
volkobcwcglngs. Hullc bly on
gclukklg vir bole m!'nse onbc
kcnd omdat hullc cic land se 
pcrs sowel ns die pt•rs van die 
wcrcld hullc ook doodswyg net 
soos l!.c gcval is met die Osse
wabrandwng In ons cle land. 
Ncrens in die wl!n•ld hou ge. 
vcstigde bclnngc van hcrvormlng 
nle. Mnnr dit Is 'n verblydende 
wanrheld dat do.nr dosyne volkB
bewcglngs bcstaan en duiscnde 
seiCopoCfercnde ledc \'un bale 
volke Is, wat, ten spyte van 
grotcr tecnslne as wnt die O.B . 
nog oolt getrcf bet. ccnvoudlg 
bly weler om die lmlc te buig 
\OOr die afgod van die gevcs
tigde partypolltlekc en geldbc. 
lang!'. Hulle glo dat d.c ou 
bedellng herskep moct word en 
bulle Vl'g derhalwe blymocdig 
voort vi r die nuwe bcdcling. 

Elc dink dat dlt nodig is dat 
h!crdlc volksbewegings meer 
vn n mekaar sc stryu moct weet. 
Elk!'!'n sal ongetwyCeld uit die 
nndl'r se volgl'houc stryd nuwe 
bPsiPiing put om volhardend die 
e!c stryd voort tc sit. 

/)ie Eng(•lse l\'asi01wliste 

Vandng gaan ek die woordc 
van die Icier van die Engclsc 
volltsbcweglng annhnal sowcl as 
standpuntc wnt In sy kocrant 
gcstel word. Ek wil my lescrs 
hcrlnncr dnt die stryd wat die 
Engclse naslonallstc vandag 
moct vocr hnie swaar is en 
bale bitter Is; en dat d 'c ver
ydcllng wnt hullc vocl geweldlg 
necrdrulckend Is. Hullc land 
gnnn nlc 'n glor!l'rykc toekoms 
tcgcmoct nle hy bc{llndig dit. 
Hulle lecf nle In die m6re wan
ncer die son vir hulle volk op
kom nfc, maar In die annd wan. 
necr die son reeds ondergcgo.an 
het. 

En nogtnns hou bulle moed 
en Is hulle bcsig om 'n ver
ras:H•ndc npllnlt'rnuwe toekoms 
vir hul land en volk ult tc 
werk, 

As Afrikancr.republiltcin kan 
ck nic spyt voPI oor die aftake
ling vnn die BritAII H.yk n!e. 
Maar as ACrikanl.'r-naslonalis 
wat my volk He son slen opkom 
bet ek tog meegllvocl met die 
Engclse naslonalistc wat die 
skemerdonkcrtc reeds lngcgaan 
bet. 

Lnnt ons nagaan wat die 
Engc]se nnslonallstc wat In die 
tydpcrk na twec w~reldoorl~ 
lecC, se en dink. Misklcn hct 
bulle vir ons ook 'n boodsknp. 

Die T engerigt• Ou 
Vroutji(• 

Na aanlclding van Brittanje 
sc gcbrek aan grondstowwe ver
klaar Sir Oswald Mosl!'y, die 
lel<'r van B ritish Union : 

,.Die Britsc rcgcrlng word 
rondgl'stamp, deur 'n land soos 
Amerlka, op die wereldmarkte 
waar daar oormekaar gcval 
word vir grondstowwe. Brlt
tanjc Is soos 'n tcngcrlge ou 
vroutj lc wat rondgestamp word 
deur 'n gcsplerde jong man, 
Troucns die ou vroutjlc bly 
slcgs nan die lcwe omdat die 
jong man darcm barmhartlg 
genoeg Is om vir haar somtyds 
geld te gee vir 'n maaltyd. Dit 
Is die pos!slc waartoe die poli
llekc partyc en diC politic! Brit
lnnjc lnat dan! het " 

En !Inn vertcl Mosley, met 
ongelwyfcld 'n tlkkie trots, 
wnnrvnndaan Brlttanje gcdnal 
hct: 

.,Siegs 37 jaar gcledc, In 1914, 
het Brittnnje die markle van 
die wcrcld bchccr; tocndertyd 
is die ultvoersurplus nog stl'cds 
cpgebou wat scdcrtd[!'n Wl'gge. 
gooi is. Bultclu.nders hct vier. 
duisend-mlljocn pond non ons 
gcskuld, wat voordC'llg gebruilt 
kan word, maar wnt op 'n on. 
nodige oorlog vcrmors is. Ons 
was tweckeer so sterk as c>nlgc 
ander moondhcld in die w~rcld 
omdat ons sccmag tweckeer 
sterker was ns !'nlge ander 
moondheid s'n. Ons het 'n Em
pire besit, wat deur ons voor. 
cucrs opgebou wo.s, en wat bynn 
'n kwart van die aardbol be
slaan bet en wat geweldlge 
mannekrag bevat het sowcl aa 
nl die grondstowwe wat die ny. 
werhe'd kon verlang, 

,.D:e tragedie Is dat Brlttanjc 
homself gaan vnsblnd het nan 
die internasionale geldstclscl en 
die Empire weggegooi het." 'n 
Mens kan verstaan hoc vcr. 
ydeld Mosley mol't voel 11.'1 hy 
op lansgenoemde sin41Jno.t volg: 
,.Sonunige van ons in British 
Union het vyf jaar In verskll
h•ndc Britse tronke deurgebrlng 
omdat ons die volk wou oor
rced om dit nic tc docn nle." 
Mosll'y, die Ieier, was self In 
die tronk. 

Die Slwpp(' W at 
Rrittanjt• Kry 

grootheld moontlllt kan herwin. 
In d 'e eerste lnslnnsle moet 
Brlttanje saamwerk in d ie skep
p!ng en dec! word van 'n gc. 
slote Europcsc ecnhcld. AJJ lid 
van die Europcsc volkcfamille 
knn Brittnnjc grotcr wccs as 
ooit tcvorc .,want die vcrcni
ging van Europa gepnard m et 
die ontwikkcling van Afrika sal 
'n gcwcldigc mag daarstel - 'n 
mag wat oncindlg grotcr sal 
wpes as wat die Brltsc Ryk in 
die dac van sy glorle ooit was." 
Union verduidclik dat a l die 
lcde van die Europesc volke
famille gelykwnardig sal wees, 
maar die volk wat die grootste 
dlens !ewer sal ,.die eerste wees 
onder die gclykcs" - primus 
Inter pares. 

Die Engelse nasionaliste se 
nuwc mlddcl vir die herwinnlng 
van Brltse grootheld Is: dicns. 
Nie lmpcrlalismc nie. Dlens 
non, eerstens, E uropese een
held; l'n, twl'edens, E uropccs. 
ACrikaanse samewerking. Diens 
81\n die opbou van E uropa en 
die ontwlkkellng van Afrika. 
,. l..nnt die Brltte die eerste wees 
onder die gelyke volke van 
Europa deur die diens wat bulle 
lewer,'' Is die hoop wat B ritish 
Union ultbou. 

lntt•r(•ssante 
(;(•z·olgtrt•kkings 

'n Paar van my gevolgt rek
klngs is: 

Danr Is twl'e dingc waarteen 
die Engelse volksbeweging ten 

Union, die amptelike orgnan Pnl'mnlu gl'lcnnt is: Die par ty
vnn die Engelsc volksbcwl'ginr, stels!'l I'D die lnternasionale 
skryf soos volg oor die aftake- gelrlstelscl, Die ACrikaanse 
l 'ng \'an Brlttanje: volksbcwcglng is ook daarteen 

.,Brittanjc word geskop. Per. gckant. 
siiJ, dan weer Egipte, bulle skop Ek weet nlc of die Engelse 
almnl die gcvnllc reus. Dnar volksbewcglng teen die Britse 
kom gcen reaksle van Brittnnje lmpcrlalismc aa sodanlg gekant 
n!e die polltleke partye ont- is nlc. .Maar klnnrblyklik is 
vnng mnnr die skoppe, Dlo hy oortulg dnnrvan dat dit iets 
Arbeldersp4rty tjank ; die Kon- van dle verlcde Is, en verwerp 
scrwatlcwe Party lmor. :Maar hy dit as toekomsbeleld. Dit 
nle cen van d ie partye docn lets keur dlc Afrlkannsc volksbewe
nle; nie ccn waag om lets te glng vnnsclfsprekcnd gocd. 
docn nic; nle een Is In stant om Die Engl'lsc volksbcweging 
lets te docn nlc. \Vanrom nlc? bcplclt die eenheld van E uropa 

.,\Vant bulle bclcld het Brit- en Europees-Afrlkaanse same
tanjc vcrraai en sy mag gc- werking - want hy glo dat 
brcek. H ulle het die Brocdcr. Brittanje slegs kan voortbestaan 
oorlog gevoer. Hulle hl't Euro. as daar 'n plckkie in die E uro
pa verdceJ· teen Dultslnnd ge. pces.Afriknnnsc deer vir hom 
veg terwilie van Poh•. Hullt• ingeruim w.ord. Die Afrikaans~ 
het die mag en die ryk van volltsbcwegmg vcrlang oo 
Brittanje verloor. Mngtl'losc I Europesc eenheid en Europees
Brittanje is uit I ndll!, Blrma en Afrikaansc samewerklng want 
Ceylon gcskop; nou necm PersiC hy wll daardeur die blankc be
en Egipte ook ann tllc skoppcry skawlng. ~n hecrskappy In Afri-
deel. En nog steeds doen Brit- ka bcveihg. . 
tanje niks daaromtrent nle" Elt dink my gevolgtrekkmgs 

Is gcregverdlgd. 

Britse Mag Is V(' rlort• 

H icrdie Engehe naalonaliste 
se oordecl oor hul volk se be
roepspolltici is vcrplettcrcnd; 
I'D oenskynllk Is hul oordecl oor 
die toekoms van hul volk net 
so nugter. Insake die moont
like herrysenis van Brittnnjc 
slcryf hul blad: 

,.Die ou m!ddels is vllrlorc vir 
Brittanje, want die verrnnlcr. 
party het die ou middcls ver
nictig. 

,,Die Empire is vcrlorc, d ie 
mng is verlore, die ou leeCwysc 
Is verlorc. Dlt kan noolt weer 
terugkom n!e; die v;ysters van 
die horlosle kan nie teruggc. 
draa! word nic. 

.,Daar het slegs nuwe mlddels 
vir Brittanje oorgcbly; maar 
die nuwe mlddcls is nie vir die 
ou partye besklkbaar nic. Die
gene wat vernlctig bet kan nic 
weer opbou nic, want bulle het 
so bale se dood en so bale 
puinhopc \'eroorsnak dat hulle 
deur alte\'ecl mcnse altebaic ge
hnat word." 

:Myns ins!ens is dlt bale be
langrlk dat die nasionale be. 
Wl'glngs van die Afrikanervolk 
en van die Engelse volk sovcel 
gcmcensknplike bclydenisse bet. 
Mens sou dit nie juis verwag 
het nle. Wat beteken dit? Be
teken dit n'e dat elke volksbe
weging In sy e ie land nog har
der moet strcef na oorwinning 
nle? Want as h!erdie volksbe
wcglngs, m6rc of oorm6re, in 
hul ondcrskcie Iande die mag 
In hnnde kry sal daar onge
twyfeld 'n era van internaslo
nalc r:amewerking aanbreek 
soos die modcrne mensdom nog 
nic geken hct nie. Dan sal 
volksmanne die w~rcld regeer en 
nlc partypolltlel en geldbase 
nic. 

Allegaartji(' Is Gevatte 
Resl.·ryu·ing 

Ek het 'n aangename en ge
selscrlge brlcfic ontvang van 
my ou vrlend, ned D. Relief 
vnn Harrlsmlth, waan·oor ck 
hom hartllk bcdank. Hy skryf: 

,.Vrlend Uil sc jongste voor
Europt>se Jlolkcfamili(• ~>"tel oor die grondbelastings is 

nogal nlc onaardlg nlc; lnteen. 
Die blad gaan dan voort om dee! ck dink die mecstc klein

die nuwc m!ddels nan te dul bocrc dink lanka) so. Daar sal 
waardeur Brlttnnje sy vcrlorc , (vcrvolg op bladsy 3 kolom 1) 

Toe 
die :Eurf 
liiH• t5lna 
land Alh 
h aWCllh 

dem·kl'lai 
Out 

\ 'Cl'!-lutm 

van die 
h et die 

Die ou Su 
se volk bal 
scuns \'an 
regiml'nt g tl 

Die Albat 
fam ilies hct 
die hlera rgiq 
'n Aantal , 
groot vis icr• 
konlngshuls 
ult ccn v 
families. 

Die Sulta 
Albanese d 
aa ngclccnth 
Hy pcrsoon 
lclcrs bcnoe 
lnndht•rc ul 
gt>plnas. 

So lwt die 
till' lWI't'dU 

t•n die bPno 
en under ho 
l939 dl·ur 
gcslt. 

'l'ot 1013 
vcrledc en 
Vnn toe nf 
by dlo te 
slult. Dlt 
vir Albnnll.l 
Iande het h 
had om die 
hnnl wanrl 
Albanil mo 
dckadcs lnh 
der opslmdd 
is vir elite o 
lllc. 

In 19H w 
Von \Vied 
In 192:1 wo 
bllek. In 19 
'n lid van 
nine Zog I. 

Achmed 

Van 
natuurlik 'n 
s tcl word 
sock en dat 
noukeurig d 
nagaan, en 
ann be\ eel OJ 
fcrs (of mot 
g nocm wo 

.,J ammer 
weer \'lln m 
rnnnr die to 
dnt ck st ll 
Dis darcm 
hlcrdle, jy 
0 B,•,.ltllxcd 
hnkles, wcl' 
ou hocrmPn 
n!1l of wns 

.,\\'cl. t•k 
n(. J;:k W OII 

wcrkerstund 
moct c!c sll 
partyc word 
dcra behnh 
mcer Engels 
op ander g 
bceld d!~ 

gnaC wee 
en wcrk.ng 
publick vcrd 

,,Myns lnsl 
mcttertyd " 
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TARI£f' VIR GI:KL."SSIFISEF.RDE ADYEUTE:'\"IES: 
Jfulshoudtllke K8llll8t;twlnca: 

(Verlowlng, huwelik, geboorte, stertgeval, In mem?rlam, gelukwensln~:, 
ens.) ld. per woord; minimum 2/6 per plasing. Voorultbetaalbaar. VIr 
herhal!ngs 25 peraent ar.tag. 

IIAndelaad,erl-lea: 

Eerate p!aalng 2<1. per woord. VIr herha!lnG'JI 25 pernnt ararat;. 
IntekeQCtld op .,Die O.B." (verskyn week!.ka): 12 6 ~r Jaar or 8/3 ~r 

6 ma!-nde. Voorultbetaalbaar. Stuur adverttnaleseld, b• ~tolllnr;s ~n intokenceld 
ne. \ OORSLAO (EDltS.) BI'K., l'osbus 141 l , Kaap•t.ad. 

1\IEUBELS 
l\lEUBELs.- Beter Meubels teen bit· 

!lker pryae. Babawaentlles, llootkarre
tjlea, drlewle!e, rtnoteuma, tapyle, ens., 
ook a!tyd In voorraad. Geen katalogus. 
Weld waarln u be!angste!. - VISSEfi,. 
:\IE1.."BELS, l .. nptraat 119, Kaapstad. 

3/ 12/ 11 

RADIO 
LOt:'W t:X LOC\\', die Beroemde 

Radlo·lncenleura, Stasi~""~'• Parow, 
verkoop en hentel Radio's en Elektrlese 
Toeste!!e. Geregistreerde E!ektrl.sitelll· 
aannemera. Foon 9-8435. 

Besoek ona Tak In die Wandel

canr, Groote Kerk-rebou, vir 

Radio's, Elektriese Toestelle en 

Meubel1. Skryf aan on1 Po•

beatelllnpa.fdellnr, Phil Morkel, 

Po1bus 2'721, Kaapsta.d. 

HORLOSIES EN BRlJ,LE 

II. I. STl:\~, Df' VUUenlllr.&at 17, 
\'a•co, K.P.~- -VIr horloslea en brl!le. 
Verkoop en repareer. Persoon!lke aaa
da~:. I 0/0/TK 

GRYSHARE 

(lR\SHARt~. akllters, ou voork.,ms, 
onnodlg. Oortulg u selt deur GUYs
IIAAR\VOl\"J>Eit, die jongste kun•ma· 
Uge w~reldwonder, haar- en kopve!
voedlng•mldde! te gebrulk. Skadeloos, 
kleuratofvry, 51. per botte!, geld mel 
besteUing.-Bofort'ceo4'e51111ddel•, Po..bos 
t%12, Johanne•bUJ"&'. Dl / 9/t9 

Gryshare rn -baard blnne een maand 
tot na-tuurllke kleur heutel or geld 
terug. Vry van kleurator. Bevorder 
haregroel, verwyder skl!rera. lia. 6d. per 
bottel, posvry, Kontant met butelllng. 
Die Boerf!''J'QU, l'osbus '711119, Jobanne"
burg. 014/6/~0 

--------------- - -----
:\IEDISYN'E 

GE>.OXUllt:ID ls u regmattge ertents. 
Oortulg userr deur ons behandelings to 
gebruik en u kwaal le ontwortel. Skryr, 
lnllgting ICratis, B<H>rt'aeneesmlddel•, 
Pos'bo~ 4%1Z, Jobanne•burll'. Bl/9/49 

SIEKTC." •n Kwall' \~rban! O~rl· 
•tes vermy en gesondheld herstel. 
Waarom dan sal u !an~:er ly? Skryr, 
meld beaonderhede, raadp!eeg Die ll<H'r.· 
nou, Po•bu• 7669, Jotmnnesbur)l', 

(Nr. 2)1/9/19 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O.B. JAARGANGE 

JAARGANG 1949--1950 
Nou verkrygbaar teen £1 5s. elk. 

PRAGTIG INGEBIND 

JIOORRA.A.D BA.IE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 Ka.apstad 

Teken • 1n DIE. 0.8.! op 
Sold-Afrika is vandac 'n Koninkryk onder 'n Britae koninc: 
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e Verwerp die Puty1telael wat die volk verd"l en vee vir die 
PariylOM Eenheldataat. 

e Verwerp verteenwoordiging deur handlancen van polltleke 
partye en ver vir regering deur vrye volksverteenwoordi:en 
en deakundice beroepaverteemvoordi:en. 

e Verwerp die Kapltali1111e en vei' vir 'n Afri.k&ner-volka
ekonomle. 

e Verwerp die polltleke, maatskapllke en ekonomiese lnte:rasie 
van die nle-blanke en v~ vir terrirorlale apartheid. 

DIE O.B. wll 'n vrye, eensgeslnde, en welvarende S.A. bou. 
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Ander Se Menings 

EVOLUSIE IS ONBEWESE 
Na aanJeiding van 'n besJuit \'an die Kaapstadse Ring ----------- c 

van die Ned. Geref. Kerk waarin afkeuring uit~e.-;preck 
word oor die voorgestchle indeJing van muscumstukkc in 
die Suid·Afrikaanse ~luseum oorccnkomstig die evoJusie
opvatting, bet verteonwoordigers van verskiJJende kerk· 
genootskappe bul mening oor hierdie onbewese tcorie uit

E.denburg Hou 
Funksie 

gespreek. 

Die Rooms-Katolieke lu>rk 
se woordvoerder, aartsblskop 
Owen MacCann, hct gesc dat 'n 
Rooms-Katolick vry is om enig
ccn van die twcc standpuntc te 
handhaaf - naamlik do.t God 
die mens dirck geskapc het of 
!ant ontwikkcl het deur middcl 
van 'n cvolusle-proscs. Krag. 
tens 'n pouslike lecrstclling 
mag hy cgtcr nie glo dat die 
sic! ontwiltkel het nic. Dit is 
'n regstrcekse sltepping van 
God. 

Eerw. J. \V. \Vatson, van die 
Metodiste kerk, het gese dat 
die kerk vcrkondig dat God 
rlie mens geskape hct en die 
a:;em van die Jewe in sy neus
~ate geblaas het. Lcwe sluit 
ln sowel die gcestelikc as stof. 
like ding!.'. Die evolu~oie-t~orie 
;., reed., vt>rouderd en bnie we
ten..kaplikt'., aanvaar dit nit:' 
:neer nic. ,Ek glo dat die 
mens hom nie self g.-~kape bt:'t 
nie en by kan bomst•lf ook nic 
laat ontwikkel ni~>." 

JOODSE STA~DPC~T 

Die Joodsc standpunt is gc
;;tel dcur hoofrabbyn prof. 
Abrahams; ,Daar mag 'n paar 
fundamentalistc wecs wat die 
teoric vcrwerp, maar hulle 
sprcek nic namens Judaisme 
:~ic. Moderne rabbyne neem 'n 
verdraagsame houding in en 
hulle sal geen beswaar teen 'n 
<evoluslonisticse) rangskikklng 
he nic." 

Prof. A. B. du Preez van die 
~cologiese fakultcit van die 
Universitcit Pretoria, het hom 
oor hicrdie sank 'n tydjie ge
lcdc uitgelaat na aanlcldlng 
van d ie verklnring dat dnnr 
tusscn wyle dr. Broom sc ver
~;amellng, skakels mag wecs 
wat die mens met die voor-npe 
vcrbind. Sulkt> stellings, bet 
hy g~·si>, bewy;, net dat die evo
:u!.il'-t('orie ook mnnr 'n ICt•Ioof 
l~ wa:lrnnn sommige glo t'n tm
dt'r nit". 

KENNIS BEPERK 

Gelukkig is daar baie wcten
sko.plikes wat uit nugtcre self
kritiek nie kan saampraat met 
d c vereerders van die cvolusie
dogma nie. 

Dubois-Raymond, wat gcwys 
hct op die bl.'pcrkingc van ons 
natuurkennls, toon aan hoc die 
wctcnskap op sigself juis die 
dicpste problcme, byvoorbeeld 
die oorsprong van bcwcging, 
die oorsprong van lcwc, die 
ontstaan van doelmatigheid in 
d 'c natuur, die ontstaan van 
bewussyn en van vcrstandelike 
dcnke, sowel as die vrye wil 
wat 'n verpligting tot die gocic 
het, met die middel tot sy be
skikking nic kan dcurgrond nle. 

Dnar Is weten!lkaplike.; wat 
erken dnt daar nie net een 
ontbrel,ende skakel in dje evo-

S.A. Se Ver/iese 
In Korea 

Dit is nie algemeen beke-nd 
nie tint die Suid.Afrikannc;e 
lugeskntler in Korea, wnt uit 
36 lood"e met 24 vliegtuie be
stnnn, reeds 19 lood"e verloor 
bet nle, bet kapt •• J. G. Villers, 
wnt te-ruggeke-er ht't uit Koren, 
in Knapstad gest'. Van bulle 
is n.-t een krygf.lgevangene ge
n.-em .-n wei dl'ur die Sjinest>. 
Twaalf of dertlen ander lood"e 

Jusit>-proscs is nic, maar baie, 
,As gelowigc mcnsc wat die 

natuurwetenskap graag wil er
ken en eerbiedig op sy cie ter
rcln, kan ons in die geruste 
vertroue voortlewc dat die wc
tcnsltap self kr;tics sal staan 
t~enoor die ongcoorloofde kon. 
klusles, en dat hy homself tot 
orc.Je sal rocp en tot 'n bctcr 
formulcring van die wanrheid 
sal kom." 

Eden burg- brandwagte hou 

hulle O.B.-dag op 29 September 

in die vorm van 'n braaivlcis 

die mlddag; en die aaftd sprl.'clt 

adv. John Vorster 'n vergade

ring toe in die StadsaaL Alma! 

is wctkom. 

'n Beskrywing,;punt sal aan 
die Britse Arbeiderspartykon
gres in Oktober voorgelc word 

Dlt> Suid-Afrikaan-.e wt'ten- waarin Suid-Afrika se naturclle
skaplike, dr. B. F. J. Schonland, bcleid atgekeur en aangcdring 
is dcur die Britse rcg<>ring be- word dat ,,die (Britsel rcgerlng 
noem as die hoof van die in die Afrikaanse gcbicde onder 
stoomfabriek te Harwell. Hy sy gcsag die r<'gte van die natu
ls voorhccn 'n bctrekking as rcllebevolking as oorhccrst•nd 
hoofwetenskaplikc in die Brit~e moct beskou en gccn toegewing 
ministerie vnn voorradc nange- moct maak nan Suid-Afrika of 
bied, maar hy hct dlt van die I nan blanke ncdcrscttcrs In andcr 
hand gewys, dele van die vasteland nie." 

~;~~~~~'"·~~~Y~ • Soo~~n;;;;sersj 
Dit is met lccdwcsc dat ek '" ~ 

myself vcrplig voel om hierdic ~~~~~~,~~~~',~',~~~ 
skrywc nan u te rig. As O.B. en 
oud-gcintcrnecrdc vocl ck dat u 
blad tans die kluts kwyt is. Ons 
het in die kamp en tronk gcdu
rcnde die oorlog gesit met 'n 
ideaal. 'n Eenhcids- <'n republi· 
kleinse gevocl en vcrlange. 

K.G., in die persoon van Hans 
van Rcnsburg, het by ons gc
staan dwnrsdeur daardic lydcns
jare en vandag staan hy nog 
rotsvas. \Vaar was u, geagtc 
redaktcur. en die ander wat van
dag teen K.G. te vel de trclt? 

Ons O.B.'s sock ccnhcid en bid 
clke dag daarvoor. Ek protcs
tccr t<'n sterkste dnarteen dat u 
ons gclicfde K.G. bcswaddcr. Gc
durcndc die oorlogsjare hct al
ma! op hom gcskcl en hul wocde 
afgekoel. Ja, hy hct die hoon 
en smaad ondergaan van vricnd 
en vyand. \Vaar was u tol.'? 

Hnal ecrs die balk uit u <'ic 
oog en dan kan u die splinter in 
K.G . sc oog sock. 

lntekenare 
Gewerf 

1\lnr. George van der Smit, 
Outjo, S,\\'.A., skr3 f: 

Ingesluit is die name van drie 
nuwc intckcnare op Die O.B. 
tcsamc met die intckcngcldc. 

Dlt verheug my om tc sicn 
dnt die O.B. so kocrs hou in 
di~ dae van verwarring. Dit 
wys ons die rcgte pad duidelik 
aan; die pad van Suid-Afrika 

Die redaksie bet 'n groot 
aantaJ briewe van oral uit die 
land ontvan~ waarin menings 
~elug word oor die y·erskiJ 
tussen dr. Yan Rensburg en 
J)ie O.B. in verband met die 
diskrimlnasiekJousuJe wat op· 
geneem is in die konstitusie 
van die te stigte N asionaJe 
Party. In beJang van die 
Ossewabrandwag bet die di
reksie besluit dat Hewer geen 
verdere kommeniaar hieroor 
\'OOl' die sitting y·an die Groot
raacl in ons meningskolomme 
toegeJaat moet word nie, be
ha.lwe meegaande brief wat 
dr. Van Rensburg verdedig. 
Hierdie brief is biJlikheid<.J· 
halwe deur die redaksie gekics 
met die oog op die kritiek wat 
in 'n vorige brief teen die per
soon van dr. Van Rensburg 
vervat is. 

wat lei na ons vryc republick 
waarvoor ons voorvaders gc
stry en gely hct <'n die O.B. 
nou nl vcg scdcrt 1938. Last 
ons nou eers skoucr ann die 
wicl sit en sterk wecs en ook 
ons mcdc-brocrs annspoor om 
nic lou op tc gooi nie. 

Die Osscwnbrandwag.bcwc-
ging moet voortbcwccg, !nat 
kom wat wil. 

M:cdc.Brandwngte, laat u 
stem hoor sodnt die swakkcs 
!tan aangemocdig word en nie 
mccgcsleur word nle. 

Lank lewe die Ossewabrand
wng. 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u In staat te stet om ons pryse te vergeJyk 

Boston Potlood-skcrpmakers ... ... ... ... @ liS/· elk 
Mercury Draadheg-masjiene .. . . .. . .. @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inltpotte ... . . ... ... ... ... ... fl 6/D elk 
A!rolpapier, 13 dm. x 8 dm. ... ... .. . @ '7/· per Riem 
Tikpapler, 13 dm. x 8 dm. .. . ... ... ... @ '7/8 per Riem 
Tikpapler, 10 dm. x 8 dm. ... ... ... ... 6i> 5/'1 per Rlem 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

pryse vanaf l:J/5/-

1 A.lle Kantoorbonodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u t•olgemle bestelling 

by ons te plaas. 
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Plek Van Duitse Volk 
Vorm Kernvraagstuk 

Op 15 September b et die afgevaardigdes van die lede van die 
Atlantiese Verbond in Ottawa, die mooi hoof stad van Kanada, b yeengekom 
om hul balansstaat in verband m et b ewapening van die Verhond en die 
oprigting van ' n Eisenhower-leer wa t Europa teen ' n rooi aanval moet 
verdedig, in oenskou t e neem . Dit was ook haie nodig. 

Die balansstaat wat bulle gesien b et is egter 'n besonder treurig.e. 
Dit is deur Karl van Wiegand in die American Journal van 29 Julie as 
volg b eskryf: 

,Daar bestaan nog geen 
Eisenhower-leer op die oom
blik nie ! Daar is nog gla d n ie 
genoeg troepe om selfs maar 
10 tot 15 Russies& pantser . 
divisies die hoof t e bled nie 
lndien bulle sJ.rl<elik in bewe
ging sou kom. Daar bestaa n 
ook geen pla n oor die u iteinde
like samevatting van die Plevin
pla n, die Eisenhower -pla n en al 
die ander planne vir 'n E uro. 
pese leer n ie." 

D iegene wat deur hierdie stel
ling van Amerika se mees ervare 
buitelandse korrespondent ont
stel word, kan nog minder troos 
vind in 'n Sondag-artikel van 
die U.S. News and World Report 
van 27 J ulie wat verklaar: , E u
ropa se verdedigingsbevelhebber, 
E isenhower, het meer zurokrate 
as soldate tot sy beskikking ... 
na vyf maande van voorberei
ding vind E isenhower dat die 
mocilikhede toeneem en nie af
neem nie . . . Oral verskyn swak 
plekke in die mobilisasieplanne 
. . . Die onenigheid tussen die 
Geallieerdes !ewer die grootste 
moeilikheid op. Die moeilikhedc 
van E isenhower het 'n punt be
reik waar mense beweer dat 
Europa n ie meer 'n opperbevel
hebber nodig het om gered te 
word nie, maar 'n God." 

VAN 100 N A 15 

En dan gaan die artikel voort 
om te verklaar dat daar nou 
maar afgesien kan word van die 
60 tot 100 divisies wat oor
spronklik as die noodsaaklike 
mikpunt gestel is, aangesien dit 
as onbereikbaar aanvaar moet 
word. Tans is genl. Eisenhower 
nog maar m et slegs 15 divisies 
tevrede, maar b y b et nouliks die 
helfte daarvan tot sy beskikkin g 
- 3 Amerikaanse, 3 Engelse, 4 
F ranse en 2 gemengdes wat be
staan uit Hollanders, Beige, 
D ene, ens. 

Geen wonder nie dat in sulke 
omstandighede daar op 14 
Augustus 'n berig van United 
Press verskyn wat lui : Genl. 
Eisen hower se stafhoof het die 
kongreslcde agter geslote deure 
meegedeel dat D uitse hulp baic 
naby aan 'n moet is vir die ge-

slaagde verdediging van Wes
Europa. Lt.-genl. Alfred Griln
ther het daarop gewys dat genl. 
Eisenhower se Noord-Atlantiese 
verdedigingsplan op die veron
derstelling berus dat Wes-D uits
land by die verdediging ingesluit 
is." 

KERN VRAAGSTUK 

Dit en niks anders nie is dan 
ook die kernpunt van die Otta
wa-konferensie! Die hoofkwar
tier van E isenhower het dit in 
Washington duidelik gemaak dat 
hy sonder die hulp van Wes
Duitsland Wes-Europa nie met 

Deur 
dr·. Otto Strasser 

welslae kan verdedig nie. Onder 
hierdie oorredende milit~re nood
saaklikheid staan d ie politieke 
bcraadslagings in Ottawa wat 
hom in die Weste toespits op 'n 
stryd tussen die Morgenthau
groep (ondersteun deur die 
linksgesinde regerings van Lon
dcn en Parys) en die ,.Pentagon" 
(ondersteun deur die nasionale 
en christelike elcmentc en par
tye in Wes-Europa). Die Penta
gon is die Amerikaanse militere 
leiding.-Red.) 

Nog op 23 Augustus bet die 
New York T1mes berig: ,Die 
Franse standpunt kom neer op 
'n verenigde stellinginname teen 
die deelgenootskap van Duits
land aan die verdedigingstelsel 
van Europa. Parys staan daarop 
dat Duitse deelname op so 'n 
wyse moet geskied dat dit in 
geen omstandighede kan uitloop 
op 'n D uitse nasionale leer nie." 

Dit is nie net Frankryk se 
standpunt nie, maar ook - met 
beperkinge - die standpunt van 
Engeland en die Amerikaanse 
departement van buitelandse 
sake en die Morgenthau-groep 
binne die Demokratiese P arty. 
Die standpunt van die Ameri
kaanse generale staf en tans ook 
die van Eisenhower asook sulke 
nasionale leiers soos genl. Fran
co en De Gaulle, is dat D uitse 

Kan Nou Vasstel 
Wanneer Slagoffer 

Vergiftig Is 
Die atoomwetenskap het reeds h eelwat vordering op 

ander gebiede van die wetenskap teweeggebring. E en van 
die jongste toepassings daarvan is om presies vas t e st el 
wanneer 'n persoon gif ingekry h et. 

Wanneer 'n persoon arseen
gif inkry, beskerm die liggaam 
homself deur die gif in mindcr 
belangrilte dele op te gaar, by
voor beeld die hare, naels en vel. 
Dit is hierdie dele wat deur 
skeikundiges ondersoek word 
om vas te stel of 'n persoon 
vergiftig is. Hulle kan egter 
n ie met juistheld se wanneer 
die gif toegedien is nie, omdat 
die opgaring soms oor 'n lang 
tydperk plaasvind sodat die gif
voorraad in die gestel geleidelik 
opgebou word. 

' n F ranse deskundige op die 
gebied, Henri Griffon, het kort 
gelede egter 'n proses met be
h ulp van atoomkrag ontwikkel 

wat met juistheid die datum 
van ar.seentoedienings kan gee. 
Hy neem 'n haar van die slag
offer en ,bombardeer" dit 'n 
paar dae lank met elektrone 
(atoomkerns) totdat die cle
mente in die haar terdee radio
aktief is. Die haar word dan 
met lood bedek en stukkie vir 
stukkie ontbloot onder 'n Gei
ger-instrument (wat die radio
uitstraling meet). Soos hy op 
'n punt kom waar meer gif 
saamgctrck as wat normaalweg 
opgegaar word, kan die tyd van 
toediening vasgestel word dcur 
te meet hoe lank die haar tot 
op daardie punt is. 'n Haar 
groei ongeveer 'n halfduim per 
maand. 

hulp in aile omstandighede no
dig is of die taak is onuitvoer
baar. 

IN D UITSE HANDE 

Daarmcc le die eintlikc bcslis
sing by die Duitsers! Dit hct 
die artikel in die U.S. News and 
World Report reeds duidelik 
gestel waar hy verklaar: ,Die 
gemeenskaplike vraagstuk van 
Duitse deelnamc moet opnuut 
ondersock word aangesien die 
Duitsers tot nog toe nie politiek
bereid is om hul steun aan die 
verdcdigingstelscl tc gee nie." 

Dit word hoog tyd dat die 
Wcstcrse moondhede, en vera! 
Washington, vir hulself duidelik
hcid moct kry oor hicrdie vraag
stuk vanuit die Duitse gesigs
punt. Mens sal nie ver mis wees 
indien jy die standpunt van die 
Duitsc volk ongcvecr as volg 
stel nie: 

(1) Die bewapening van Wes
Duitsland en sy deelname aan 
die kant van die Weste is met 
die oog op die huidige wereld
toestand, die aardrykskundige 
Jigging van Duitsland en die 
sware verliese wat twee wereld
oorloe die Duitse volk berokken 
het, 'n kwessie van !ewe of dood 
vir die D uitsc volk wat nic in 
'n geheime ooreenkoms beslis 
en nog minder deur vreemdes 
gebied kan word, dog 'n vraag
stuk waaroor die Duitsers met 
'n oog op aile voor- en nadclc 
self moct beslis. 

(2) Dit vloei boweal voort uit 
die feit dat die bewapening van 
die dee! van Duitsland wat onder 
die Westerse besetting val nood
wendig moet uitloop op die be
wapening van die dec! wat on
der die Oostcrse besetting val, 
sodat Duitscr teenoor Duitser in 
vrecmdc uniform sal staan en 
op mekaar sal moet skiet. 

(3) Hierdie dubbele gevaar 
van 'n oorlog en burgcroorlog 
kan aileen dan in die aangesig 
gestaar word wanneer deelname 
regstrecks en uitsluitcnd gesldcd 
vir die voortbcstaan en toekoms 
van die Duitse volk. 

W AT NODIG IS 

{4) Hierdie vooruitsig kan ai
leen dan gestel word wanneer 
die Westerse moondhede bulle 
verbind om: 

(a) die grense van Duitsland 
te erken soos dit op 31 Descmber 
1937 bestaan het; 

(b) sonder verwyl die volle 
soewereiniteit van Duitsland 
9-llereers Wes-Duitsland - tc 
herstcl; 

(c) Duitsland, allcreers Wcs
D uitsland, gelykberegtiging op 
politieke en militere en op we
tenskaplike en kulturelc gebied 
te verskaf. 

(5) Die Westerse moondhede 
moet hulle bocnop verbind om 
Wes-Duitsland met die verenigde 
krag van die Geallicerdes te ver
dedig in plaas van dit te beskou 
as 'n voorveld vir hul terugtog 
na die Ryn, die Engelse Kanaal 
en die Pirrenee, en moet ori
gens verklaar dat die bevryding 
van Oos-Duitsland en Oos-Euro
pa die oogmerk van die oorlog is 
en sal wees. 

D ie resultaat van Ottawa sal 
afhang van die vraag in hoever 
die k onferensiegangers hier(lie 
gesingspunte van Duitsland er
k en en bereid is om daaraan ge
hoor te gee. 

WIL KLE.URVRAAG LIG 
UIT PARTYPOLITIE.K 

Die gevoel by die volk dat 
die kleurvraagstuk uit die 
partypolitiek gelig moet word, 
openbaar hom in ·steeds wyer 
kring, soos weerspieel in 
briewe in die Engelse pers ge
durende die afgelope week. 

In 'n brief aan die Cape Times 
skryf W. Barnard van Bellville 
onder meer: ,Ons in Suid-Afri
lm bet t~egelaat dat die hele 
rassevraagstuk 'n politieke voet
bal gcword bet, en hoe gouer 
ons besef wntter noodlottige ge
volge hierdie ,voetbal' vir die 
skoppers gaan he, hoe betcr. 
Daar is slegs twee wee vir ons 
oop - of assimilasie, met gelyke 
politickc regtc ongcag kleur, ge
loof, ens., of die rasscskciding." 

'n Ander Ieser, G.A.D., St. 
James, pleit dat 'n langtermyn
kleurbclcid uitgewerk moet word 
vir die bcswil van alma! en dit 
moenic dcur ccn party voorge
skryf word nic. Almal moct 
saamkom om dit te bespreei{, en 
ook die Klcurlinge en naturelle 
behoort 'n bydrae tc kan !ewer 
tot die formulering van so 'n 
beleid ter willc van duursame 
vrcdc. 

GEEN UNIE-BELEID 

C. L. Scandrett, Auckland Park 
skryf dat die Unie as geheel 
geen naturellcbcleid het nic. Die 
huidige regering, wat nie aile 
seksies verteenwoordig nie, bet 
sy beleid van apartheid, maa1· 
wat hy om klaarblyklilte redes 
nie kan toepas nie. Hierdie be
lcid word grootliks gckritisccr 
in Noordelikc Afrika en Brit
tanje, terwyl dit ook duidelik is 
dat 'n fedcrasie in Afrika ook 
nooit sal kan plaasvind solank 
die Britse regering sy huidige 
naturellebeleid soos in die Goud· 
kus toegepas, volg nic. In elke 
deel van Afrika is daar seksief> 
wat na die Unie en sy apart
beidsbe~eid opsien eerder as na 
Brittanje met sy be!eid. 

AGITASIE TEEN 
BRITSE GESAG 

NA DEVALUASIE 
- In Brits-IIonduras (Sentraal
Ameril<a) heers daar gt·oot on
tevredenheld onder die bevol
kiug oor d~e Britse oorheersing 
Groot bctogings is gehou toe 
die l5Sste herdenkiug plaasge. 
vind bet van die land se onder
weeping aa!'l BrittanJc. 

Na bcrig word is die anti
Britse gcvcel vcrskcrp sedert 
dcvaluasie van die land se dol
lar in 1949, toe Brittanje sy 
geld se waarde vermindcr hct 
teenoor die Amerikaansc dol
lar. Deur hierdie stap is die 
kolonic, wat fe :tlik aan Noord. 
Amcrika grens, verplig gcword 

,\Vaarom neem die Unie nie 
die voortou en bele ' n k onvensie 
soos die wat die stigting van Unie 
voorafgegaan het nie - 'n k on
vensie wat uit blankes sal be
staan wat n ie in die partypoli
tiek gewikkel is nie, maar wat 
deskumlige kennis het van na
turellesake, en 'n gelyke aantal 
naturelle wat die vertroue van 
hul volk geniet'? Hierdie kon
vcnsie moet onder die Ieiding 
van 'n wctlike gesag van die 
hoogste orde plaasvind. Dit kan 
dan 'n beleid formuleer wat 
werlik verteenwoordigend van 
die Unie sal wees." 

Hy besluit met die stell!ng dat 
ons wei die buitclandse kritiek 
van diegene wat nie 'n begrip 
van ons toestande binne die 
Unie het nic, kan weerstaan, 
maar 'n nasionale konvensie is 
noodsaaldik om 'n nasionale be
leid tc formuleer. 

Nuwe 
Rotte 

Gif Vir 
Getoets 

'n Pynlosc rottegif, skadeloos 
vir huisdiere en mellS'e, word 
in die Unie op die proef gestel, 
volgens mnr. B. W. Russell, 
hoofgesondheidsinspckteur in 
Kaapstad. 

Die gif versteur die rot se 
bloedsomloop en die samestelling 
van sy bloed sodat hy gele:delik 
van die skokke aan sy gestel 
vrek. 

Die gif word in een dee! op 
vierduisend dele aas toegedien 
wat meebring dat dit nie kin
ders of huisdicre kwaad doen 
nie en dat die rotte ook nie 
daarvoor agterdogtig word nie. 

Dle gif is duurder as ander 
soorte rottegif, maar mnr. Rus
sell mcen dat '<lit op die lange 
duur meer lonend as ander gif
;towwe sal wees. 

Sal ,, Premier" 
Stalin Weer 

Besoek 
Een van \Vinston Churchill 

se eerste dad.e ind' en by die 
vcrkiesing in Brittanje wen, sal 
wees om met Stalin te gaan ge
sels, het Churchill se partyge
noot, Richard Stanley, gese. 
Churchill sal poog om vriend
skap te bewerkstellig tussen 
Rusla nd en Brittanje se leier s, 
het hy gese en daaraan toege
voeg dat die Arbeidersparty d it 
nie kan doen J{e omdat bulle 
deur <lie R usse a fgejak is, ter
wyl Churchill reeds vriend:) ge
maak het met Stalin. 

Weer in londen 
om sy hele handel op Brittanje 1\lnr. Eric Louw, minister van 
toe tc spits, of duurder tc be- Eltonomiese Sake, is weer in 
taal vir goedere uit d'.c Ver- Londen waar by samesprekings 
enigde State wat oornag met met Engeland en ander dom i
eenderde in pry.s gestyg het as niums hou in verband met 
gevolg van devaluasic. ,'grondstowwe en produksie. 

Kan met ,,.,. 
aanspraak n1~w t 

dat sy klit>nt• 

onder d ie hf>· 

gek.Iede kla~~w l ~· 
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BRITTE BETAAL VIR HUL 
SWAK STELSEL 

REPUBLIKEINSE 
ORGANISASIE 

(vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

Mnr. Clement Attlee, die eerste minister van Brittanje, het aange· 
kondig dat 'n algemene verkiesing gehou sal word op 25 Oktober. Die 
huidige regering is op 23 Fehruarie 1950 verkies met 'n mee1'lierheid 
van sewe lede. Daar is toentertyd aangekondig dat dit die naelskrapste 
oorwinning is wat in honderd jaar in Brittanje hehaal is. Voor die 
verkiesing was die stand van die partye: Arheiders 390; Konserwatiewe 
194; ander 56. Die verkiesing het die posisie van ·die regering soos volg 
ver swak: Arheiders 313; Konserwatiewe 296; ander 12. Die vcrwagting 
is dat die Konserwatiewe Party die komende verkiesing sal wen en hoonop 
in staat sal wees om met 'n veilige meerderheid van 20 of 30 te regeer. 

In sy radiotoespraak waarin 
Attlee die datum van die ver
k:esing bekendgemaak bet, bet 
hy gese: ,,Vir agtien maande 
bet die regcring die sake van 
die land behartig met 'n baie 
klein meerderheid. Ek b~skou 
dat die tyd nou aangebreek het 
om die kiesers vir 'n vernuwing 
van vertroue te vra . . . " 

Lord Woolton, voorsitter van 
die Konserwatiewe Party bet 
verklaar: .,Ek is vol vertroue 
oor die uitslag van die verkie
sing. Die volk bet die verkie
sing nodig en die Konserwatie
we Party verwelkom dit." 

Net soos bulle met die vorige 
verkiesing gedoen bet voorspel 
die Britse koerante hierdie keer 
weer 'n .,bittere verkiesing
stryd" tW!Sen die twee groot 
partye. 

Dit word bcrig dat Churchill 
sy skadu-kabinet bymekaar ge
roep bet om die verkiesingsma
nifes van sy party op te trek, 
en dat die Arbe:dersparty nic 
gebruik gaan maak van die 
reeds opgestelde beleidsverkla
ring: ,.Ons E erste Plig-Vrede" 
nie, maar 'n manifes gaan uit
vaardig wat oor alledaagse sake 
sal handel. 

TAKTIEK 

publieke was partylose state 
tcrwyl in Brittanje die party
stelsel in swang is. En dit is 
die red&. 

R.EPUBLIKEINSE STELSEL 

Die B oerc bet uitgegaan van 
die standpunt dat die hele von, 
en nie net party van die volk 
:~ie, verantwoordellk moet wees 
vir die landsbestuur. Die hele 
volksraad was die volk se re
gcring. Daar was nic 'n re
gering en 'n opposisie binne 
die volksraad nie, Daar was 
Jerbalwe in die republieke nie 
·>t)rake van 'n klein of 'n groot 
neerderheid ~'.r die regering 
1ie. Die regering kon gevolg
l!k nooit so 'n klein meerder
h.eid he dat die onsel<erheid van 
·Y voortbcstaan 'n ,politieke 

!crisis" kan veroorsaak nie. Die 
.'Oll,sraadslede bet vryelik elke 
,.,.et of nangeneem Of verwerp 
sonder dat daaroor oo':t 'n kri
;!s kan ontstaan. 

Onder die Britse partystel
·el daarenteen regeer net party 
van die volk op 'n keer. Die 
·es is dan in opposisie. Wan
leer die opposisie egter amper 
tet so sterk soos die regering 
s, ontstaan daar vanselfspre
~,end 'n krisis, waarvoor d .e 

hierdie vyaml verontagsaam en 
'n uitgediende stryd voer teen 
mak nywerheidsbase. Dit is die 
flater wat die regering laat 
aan!.teier na nederlaag. 

Mosley se blad is ongetwyfeld 
x eg. Maar wat waar is van die 
Arbeidersparty is dubbel waar 
van die Konserwatiewe Party. 
\Vant hoewel die Arbciders die 
magtige geldman laat links le 
hct die Konserwatiewe Party 
hom immers as bondgenoot 
aanvaar. 

Het 
Op 

Nie Sitting 
Grootraad 

Dit blyk dat daar by som
mige offisiere ondu idelikheid 
bestaau oor d ie vraag of 
hoofkommandante sitting bet 
op die Grootraad. Hoofkom
mandante bet goon s itting 
op die Grootrnad n ie. maar 
ltoofkommandantes (d it wil 
se vroue-slmkeloffisiere) bet 
wel sitting, 

Slegs in die geval waar 
'n generaal n ie kan gaan nie 
kan by 'n hoofkommandant 
afvaardig in sy plek. 

,,Ek wil niks afdoen aan die 
rol wat die koningskap spec! 
by sommige lede van die State
bond nie, maar ek wil tog se 
wat betref die koningskap in 
Engeland - waar die koning 
hoof is van die staat, waar by 
gedurig onder sy volk verkeer, 
waar hy gedurig met bulle in 
aanraking kom en met bulle 
in aile opsigte een is - die 
band daar en die band elders 
verskil van mekaar . . . Da.ar 
is ni.e net een band (die band 
van d ie koningskap, van ,com
mon a llegiance') wat die State
bond aanmekaar hou n ie. Daar 
is a nder bande ook , d ie wat ek 
bier genoem bet so ewe, ster
ker bande as d ie band van d ie 
koningska p, en ek dinlt hierdie 
verloop van sake bet d'.t ten 
duidelikste bewys. E k wil net 
h iermee afslu it: Wat bier ge_ 
doen is (Indie se ,republiek
wording".-Red.) is nie tot ver . 
brek ing van die Statebond nie. 
\Vat gedoen is, is gedoen tot 
opbou';ng van d ie Statebond, tot 
beh oud van die S tatebond in sy 
ePnhcid en in sy mag, en d ie 
indruk wat die w ereld dus sou 
gekry het en ongetwyfeld ge
kry bet, is nou verwyder, n l. 
dat die Statebond besig is om 
te verbrokkel. Die eenheid van 
die Statebond, en daarmee sy 
krag en sy mag in d ie wereld, 
is beh ou geword en ek wi.I se 
by is versterk geword." 

VERSTERKING VAN EMPIRE 

As dr. Malan dus praat van 
'n republiek met verbreking 
van die koningsband, betekcn 
dit nog lank nic 'n republiek 
afgeskei van die Britse Sta
tebond nie. Inteendeel, dr. 
1\Ialan sien tlaarin juis 'n ver
sterking van die Statebond. Volgens berigte het Attlee be

sluit om nou 'n verkiesing uib 
te skryf ten einde te verhoed 
dat hy later gedwing mag word 
om d't te doen as gevolg van 'n 
neerlaag in die parlement. Van
dag kan hy nog self sy datum 
k ies en na die kiesers gaan as 
hoof van die regering wat slegs 
om 'n vernuwing van vertroue 
vra, Later mag dit miskien 
gebeur dat Churchill die datum 
van die verkiesing kan bepaal 
en dat Attlee as hoof van 'n 
verslane regering na die volk 
noet gaan. 

volk me-et betaal, enersyds in 
terme van die regering se daad
loosheid en andersyds in harde 
h;ontant. Albei ondervind die 
Britte tans. 

GROOT KOSTE 

Die koste wat ve rbonde is 
1.an 'n algemcnc verkiesing is 
;;cweldig groot. Die jongste 
vcrkiesing, agtien maande ge
lcde, bet van staatswee drie
'>wart-miljocn pond g ekos. Dit 

GROQT WINSTE. VAN 
SAKE. ONDANKS HOE. 

Daar is egter ontevredenheid 
in sommige kringe van die Ar
be'dersparty omdat Attlee so 
lank voor die tyd die datum 
van die verkiesing aangekon
dig bet. Die ontevredenes wou 
M dat die datum vir die teen
party voorasnog 'n geheim 
moes bly sodat die Arbeiders
party in die stilte kan voor
berei en sodoende 'n voorsprong 
oor hul teenstanders kan be
haal. 

P OLITIEKE KRISIS 

Die verwagting is dat die 
verkiesing wat aanstaande is 
die ,,politieke krisis" sal ver
'"'"Yder wat in Brittanje ont
staan bet na die uitslag van 
verlede jaar se verkiesing. Toe 
het die regeringsparty so 'n 
skrale meerderheid gekry dat 
dit duidelik was dat die rege
ring nie die voile termyn van 
vyf jaar sou kon aanbly nie. 
Die vraag, wat op aile gebiede 
onsekerheid laat beers het, was: 
hoe lank sal die rcgering hou? 
Hierdie tydelikheid van die re
gering het Brittanje vir die af
gelope agtien maande in die di
lemma van 'n politieke krisis 
gehou. Die uitslag van die ko
mende verkiesing moet nou die 
krisis verwyder. 

D it is intcressant om daar
aan te d ink dat sodanige poli
t ieke krisis nooit In die voor
malige Boere-republieke sou 
kon ontstaan bet nie, D:e re-

luit in die drukkostc van stem
')riefies, ens. Maar dit is glad-
1ic al nie. Die koste wat kan-
1 date in hul stryd opgcloop bet 
is geskat op meer as vier mil
oen pond. En hierdie geld 

kom ook maar uit die volk se 
;ak-ten minste uit die sakke 
·:an diegcne wat lede is van die 
deelnemendc politieke partye. 
Dit bcteken dat 'n verkiesing 
vyfmiljoen pond uit die sakke 
1an Britse kiesers haal. Nor
maalwcg geskied dit elke vyf 
1aar. As die land in 'n poli
t icke krisis verkeer lean dit 
·elfs elke ander-halfjaar ge
skicd. 

OORSAAK 

Sir Oswald Mosley sc bewe
ging wyt die agteruitgang van 
die Arbcidersparty aan die 
partyleiers se stryd teen indus
t riiHe kapitalisme inplaas van 
teen die finansiiHe kapitalisme. 
\]n~on het die saak soos volg 
opgesom: 

Die stryd teen die uitbuiting 
van die nywerbeidsbase is gro
tendeels klaar gewen, nie deur 
die partypolitiek nie, maar 
deur die valcbonde op nywer
heidsgebied. 1\Iaar intussen bet 
' n nuwe, gevaarJ;ke vyand ver
skyn. Hy is die geldman -
die magtige geldskieter van ons 
tyd. Dit is die nuwe vyand 
wat 'n onsigbare en naamlose 
mag uitoefen, wat r.-gerings 
kan vernietig, en bondels on
draaglike skuldlaste op die rug 
van volke kan laai. Die blad 
se dat <'I e Arbeidersregering 

LE.WE.NSDUURTE. 
Briefskrywers in die Cape Times, wat kla oor die 

stygende pryse van lewensbehoeftes betreur terselfdertyd 
die skynbare onvermoe van regerings om die verbasende 
winste van sommige nyweraars aan bande te Ht 

Dr. Robert Forsyth skryf dat 
die winste van 'n sekere mnat
skappy gestyg het van £105,000 
in 19~3 tot £233,000 in 1947, Die 
a:mdele bet gestyg van 75 sjie
l ings tot 130 sjielings, ,Dit is 
derhalwe g.l'en wonder nie dat 
baie Eugelssprekendes heelte
mal onversk'illig was oor die 
ueerlaag van die Verenigde 
Party en dat b ulle of buite 
stemming gebly bet Of vir d i8 
Nasionale Party-kandidaat ge
stcm hct .•. 

,Was mnr. Eric Louw dan nie 
vol vertroue dat hy die stygen
de lewcnsduurtc doeltrcffend 
sal bekamp nic? Daarom bet 
hulle gese: Gee hom 'n kans. 
Hy bet dit gckry, maar die 
winste van sommigc nyweraars 
hou maar aan m et styg. Dr,e 
winste van die bogenoem de 
maatskappy WllS £290,000 in 
1949. Die tiensjieling-aandele 
vcrl,oop nou teen 177 sjielings 
en die diwidend is 9/6 per aan
dcel! Trouens, die winste van 
een Natalse suikerondernemio g 
het gestyg van £180,000 tot 
£4.0(),000, terwyl die pr ys van 
suiker nog 'n keer \'erhoog is." 

OLIE EN PETROL 

'n Ander Ieser, L. S. C. (Vis
hock) bevestig dr. Forsyth se 
gevolgtrekkings. Hy skryf: 
Vcor my le die uitgawe van die 
Londense Everybody's Weeldy 

van 25 Augustus. Hier is 'n 
aanhaling daaruit: ,Die hoog
ste prys wat die aandele van 
die Calgary and Edmouton 
Corporation Ltd. in 1942 op die 
Londense aandelebeurs behaal 
hct was 3/ 9. I n 1947 bet dit 
gestyg na JS/8. I n Februarie 
vanjaar is dit verkoop teen 
57/6. Jlie beersende prys is 
117/-.' Dit beteken dat d ie ann
dele van hierdie oliemaatskappy 
in nege jaar dertigvoudig ge. 
styg bet. Ge·en wonder dat die 
prys van petrol geduf.g ver
hoog word nie." 

Hierdic Ieser verwys met lof 
na Hugh Dalton, Britse mini
s ter van Stads- en Plattelandse 
beplanning, se versoek aan 
huisvroue om nie klere en 
tekstielware te koop voordat 
die pryse verminder is nie. 
Hoewel sommige sakeonderne
ming<> boos is bet 'n groot on
dernem'ing in B irmingham die 
pryse van pakke k lere met 25 
persent verminder. Ons voel 
dat die pryse te hoog is, het 
'n d irekteur gese. 

GROTES LOOP VR Y 

Ten slotte skryf die Ieser: 
,,Met betrekking tot winsbcjag 
kom dit my snaaks voor dat die 
klein handelaar swaar beboet 
word omdat hy 'n pennie te 
vee! vra vir 'n pakkie beskuit-

(vervolg in kolom 5) 

Dit is die eerste rede waarom 
ct:e Ossewabrandwag voel dat 
hy n ie kan berus by 'n blote 
republikeinse klousule in die 
program van een of a nder par
ty n ie, D ie ideaal moet suiwer 
gestel word, of daar k om stil
stand en selfs agteruitgang, soos 
bewys word uit 'n uitlating va n 
mnr. Dolf de Ia R ey, elders in 
hierdie u':tgawe. 

As mens eers die B ritse vry
heid in een of ander vorm a.an
vaar as eindidea.al, slaan self
teVl'edenheid by republikeine 
naderhand selfs oor in vyand
skap teen mede-Afrika ners wat 
nog verder dwing. 

~IOET WERK 

Die tweede rede waarom die 
Ossewabrandwag die noodsaak
likheid van 'n republikeinse or
ganisasie beklemtoon is omdat 
niks bereik word sonder in
spanning nie. As daar n ie aan
houdend propaganda gema.ak 
word vir d ie republiek nie, ka n 
d ie koms va n die republiek 
nod<t aanbreek n ie. Ons kan 
nie dit aan die Britse regering 
aileen oorlaat om die republiek 
te bevorder deur hul optrede 
nie. Dit is die taak van elke 
republikein om die idee nie 
net brandend te hou nie, maar 
ook te verbrei, en nie net onder 
Afrikaners nie, maar ook 
Engelssprekende Suid-Afrika
ners. Anders, hoe sal dr. Ma
lan ooit daardie ja..woord van 
'n ,veilig.e meerderbeid" van die 
volk kry? 

'N VOLKSAAK 

Die derde rede v ir 'n republi
lceinse organisas:e is omdat d r. 
i)lalan self erken dat die ver
kryging van 'n republiek n ie ' n 
party-saak is nie. Dit sal 
nooit langs die weg van 'n 
gewone verkiesing verkry word 
nie, maar slegs by wyse van 'n 
spesiale volkstemming, en dan 
ook maar net wanneer die par
ty aan bewind meer as seker is 
dat die uitspraak ja sal wees. 
As dit nie laugs die gewone 
party-wee sal of mag geskied 
nie, spreek dit vanself dat die 
republiek nooit deur die par ty 
voorop in sy propaganda gestel 
sal word nie. \Vaarom sal by? 
'n Party verkies om te veg oor 
die dinge wat stemme br;ng, eo 
by bet nog tyd nog Ius om 
dinge by te sleep wat n ie van 
alctuele betekenis v ir die alge
mene verkiesing is nie. D it is 
dan oolc daarom dat die repu
bliek telkemaal voor 'n verkie
sing •in d ie yskas bela nd. 

Daar is dus 'n nie-partypoli
tieke organisasie nodig om die 
republick, wat 'n nie-partypoli
tieke aangeleentheid is, te pro
pageer en sy koms te verhaas 
deur die volksgedagte daarvoor 
ryp te maak. 

(vervolg van kolom 4 ) 

jics terwyl diegene wat sake 
op groot skaal doen nie gehin
der word nie. Daar is bv. 
geen beheer oor die pryse van 
huise en grond nie. En dit is 
juis ten aansien van hierdie 
dinge dat so baie mense ten 
gronde gaan meer bcpaald 
jonggetroude pare wat huis ge
lwop het en vind dat bulle nie 
d ie paaiemente daarop kan vol
hou nie, Dit lyk vir my dat 
die hele kostevraagstuk ampte
lik en noukeurig ondersoek 
moet word sodat die ware ocr
sake aan die Jig gebring en 
uit die weg geruim kan word 
voordat 'n ekonomiese katas
trofe ons oorval." 

a ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla Drukkery, Stellenboscb, vir 
die efenaa.ra en ultgewers: VOORSLAO 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Posbua 1411, Kerltpleln, Kaap- • 
ltacl. 
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