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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 

Jrr. 10. Kaap1b ul, 7 ~ovl'mb••r 1951. Prys Sd. N r . 49. 

NUWE INTEKENARE 
In die nfgelopc week hr t .Die O.B. weer ~·:~-·f nuwe 

lnteke nare ontva r r wut d eur .llukse le!M'rs van ons bla d 
cewerf 1,_ Dit beteke.n ' n WIUtrde\·olle toe,·oeginr tot die 
mobin!illllle , ·an ltragtc vir die eerste &traktiese ~;tap tot 
verwesenliking \ 'On om1 'olksldcuuL 

Aangesien on" !fnUik dlc 1111me ~·nn insendcr.. van 
nuwe intek e.r am in ons bind wil noem, moet bulle n:,c;ebllef 
m eld indien b ulle bcswnnr het (bt hul name openbaur 
temaak word. U ie name van nuwe intt'l<en.:tre word van
ldfspre.ken<l n ic opPn'>nar gem:wk nie. 

\'an mnr. llcn nie d u Tolt, D ie St rand. Ju>t ors een 
intekenat~r onhung, van m nr. J . Ackerma n, Por t Eliza
beth, een e n \'tiD oru; ywer igt" lestr s op S tellenbo!>ch we~>r 
<lrie. H oevl'el nuwe lnteltenare ~n on; h ierd't" week 
bykry .•• en \\ le caan bulle bcsorr! 

Daar I" ook nor die wenk ,·an , T a urus" wat uit 
Graaff -Rt inet M'!il it"n mum~ gestuur bet vir een maand 
f'llr. H y hl't voorgt'"'tel d nt t'lkt' k o;t'r t'cn juar se inteke n
celd bykoml'nd 11tuu r ~;mlln m et twnalf nome en adrt's!Ot' 
van me:t~e rum wie d it'l b!a d ~·ir een mMnd gt•stuur 
Sill wo1·d. \\-1e volg dit 01• ? 

Ons kun nUt•t•n gro('l 11!! onH Wf' rk ! 

BESLUIT VAN GROOTRAAD 
U ITEENGESIT Verydelende 

Partystryd Sal 
Beeindig Word 

Die o~sewahraudwag bet ontwikkel op die 
twee hene van ons vryheidsideaal - volkome 
onafhanklikheid nu lmite en die vervanging '\'On 
die Britse pur·tystelsel deur 'n eie Mrikaan se staatselsel na binne, en aan
ge~ien nie ee n van hierdie twee oogmerke al hereik is uie, en die party
politick nie aileen getoon het dot hy telkemual vun koers af rank nie, maar 
~:-~elf er·.kt~n dot die hereiking van hierdie ideanl lmiteka11t die pnrtypolitiek 
!'al moet geskit•d, is tlit noodsaaklik dat die Ossewuhrnndwug voorthestaan. 
Dit is sy tuak om dit~ praktiese stappe te doen ~at die weg sal baan na ons 
ht~8lemming, en die eerete praktiese slap is 80 p as deur die Grootraad in 
Bloemfontein gedoen toe besluit is op die ~kcpping van ' n hree front 
wat hom sal h eywer vir staatshervorming, h et m11r. N. G. S. van der Walt, 
redaktt-nr van Die O.B., ve rlede Donderdagaand ' op Stellenbosch gese toe 
hy die tockomsbeleid "·an die Ossewahrandwag niteengesit h et . 

Onder VOOI'I!Iitte r!'ikap van die generaal, mnr . w. n. Laubscher, is 
H~r·.slag gedoen '\'un die Grootraadsittings en die ande r spreker s was mev. 
J, Hugu e n mm·. He rmie du Toit ( hoofkomdt. ) . 1\tnr. Jan d e \l'aal h et 
nu:t ~ehPd geopen en dr. S. J, Pretorius h et die sprek ers aan die einde 
van die ~·errigtinge bedank. ,~Die inhoud van on~ toekomstige r epubliek 
is vir m y nog van groter b clang as die verhreking ~·an die Britse konnekl'ie 
st-lf,~' lu~t dt·. Jlretorins beklemtoon. 

Mnr, Van der Walt .het hom 
hoofsanklik bcpaal by die be
sluit van die Grootraad wat lui 
dat dit die tank van die Osse
wabrnndwag Ia om die voorbc. 
reidl.'nde stappe te docn ter be
rciking van ons !dean!, onder 
meer deur die akeppinr van 'n 
front so breed as moontllk van 
groepe l.'n pt>rHone wnt bereid 

BLAD PLEIT VIR 
HERVORMING VAN 

PARTYSTELSEL 

Is om die partystelsel te ver- pro1,es te 11terk. In 1920 is 
werp reeds vir die huidige hierdle proses van verbritsinr 
Suid-Afriknanse staat. Dit be- by die oorspronkllke Afrlkaan
tek en dllt d ie Ossewabrnn dwar se party, die S.A.P., voltooi toe 
sy rue op die- pllrlypolltlek ~- hy met die Unlonistiese oppo
draai bet en dat lf'd e n le Wf'l'r aisle aaamgeamelt het. Kort 
a:evru. 11al word om by 'n party daarna hct die Nasionalc Party 
aan tt" sluit of n ie aan t fl Pllult ann bcwind gekom, maar 'n 
nie, of om te 11tem of nie te verdcrc dosis Britse vryheid in 
stem nie. Elkeen is vry om 1926 hct al dadellk weer Na
te n op .. lgte h :erva n te doen wa t slonale leicrs laat praat van 
hy wil, bet s prek t'r grsc;. Maar Engeland as ,.die moedcr van 
d ie taak van d ie O.B . iN om hom ons vryheld" en die republi
te beywf'r vir die a fskaffing van keine Is in d ie opcnbaar deur 
d:f' par tystel .. r l, en hoewt"l ~>Y die partylciera rerepudieer. 
leier l> in hul pen.oonl ik t" hoe- ' 
danigheld op partypolitlf'k e ge. PROSES HY.RHAAL 
bled Iron handr l na rCK'dd unke, 
Is d it bulle speslfiek e taak op 
O.B.-ceb ie.d om h lerdie front in 
d ie Iewe te roep f'n aile k ragte 
vir d ie ood:ge ~tut .. hen-onnjnr 
te moblllseer. 

TWEE OOGMERKI-~ 

Om hierdie besluit te verstaan, 
is dit nodig om terug te gaan 
op ons volksverlede, het apre
ker ges~. Daar was nog voor 
die koma 'van die Britte al 'n 
d rang by ons volk na sclfver
wesenliking wat hom geuit het 
In die verbreking van bult~
land'le konneksies (bv. die stlg
tlng van Republieke va n Swel
lendam en Graaff-Reinet> cner
syds en die skcpplng van 'n 
eit'l Afrikaanst' a tmosfeer deur 
mlddel van volkseie stelsels -
nle net staatkundlg nie, maar 
ook op andcr geblcde van die 
lewe soos byvoorbceld onder
wya. H ierdie strewe bet ult
elndelik u itrtloop op die BOt'~

rep ublieke van T ransvaal en 
\'ry11taat ~'llArin daar so 'n tie 
a tmosfeer (of dampkring) ltf'
heers bet dat uitlanders bale 
rou , ·erafrikllans het - in tetn
t.t ellinl' m et d ie teen!lwoordlce 
toestund waar selfs taalverwnn
te immigrante verencels om dat 
die att•lsels, f'n duti d ie a tmos
feer binne ons staat Brits 1!1, 

\Veer bet 'n proses , ·an ver
br itainc- lnret~e wat ultreloop 
h t t op d le 8lllllCfiltltltlnr n n 
1933 f'n d ie u itpeulin r van 'n 
nulll.·e Na5lonale Party onder 
Ieid ing van dr. 1\lalan. In 1M3 
bet hierdle party aaJl bewlnd 
gekom tn blnne 'n jaar unvaar 
die Ieier weer ' n a ntler vonn van 
Hrlt~e ~·r)·held - hlerdie keer 
die republlek b in ne die S tate
bond - en ve-rklaar hlerdie 
lt'ler dat by ,,in ulle omstandlf. 
ht>d e blnnl'! d ie S'tatebond wU 
hly," en ons &if'n da n ook hoe 
d~ huldlce btwind verder rann 
in IIY sam cwt'rklnr met die Em
plrt'l a.~ enlre vorire bewlnd. 
Daar pan noulikl 'n kwartaal 
om dat een of a nder minister 
n lc In L onden beraadslaar oor 
d ie beter bloed !>omloop van die 
Em1,ire op ek ooom leae, poll
tieko en mlllt~re (('b ltd n le. 

Die ge~·olgtrckking dut samcwerki11g tussen dit~ twee hlankt~ taalgroepe 
in ons land a(hunklik is van ' n deurtastendt~ bet'\o·orming '\'On o11s 
bestaande rt-geringstelecl sodat dit nie m eer op partydomir~nsie sal rus 
nie, word in ' n h oof nrtilo:Pl van Dagh reek in die jong~>lt! uitgawe van die 
blad gcmaak. Die hind doen ann die hand dat die party!i>tel~el tso omskep 
moel word dat die regering nie meer deur ' n partyleier ~namgestel moel 
word uie, maar deur ' n verkose staatshoof en dat die '\'olksruad hyge
staan moet word deur ' h nie-pnrtypolitiek e b eroep svertt•enwoordigende 
tweed e kamer wat die plek moct inueem "'an die huidige senaut. 

Aangesien die urtik el 'n hclangrike Jig laat val op die r e1mhlikeinse 
stre we e n ver8et daarteen , plans o11s dit ~·olledig. Dit lui : 

Op die oomblik Ia republlka
nlsme nle 'n al<tucle of prok
tiese polltleke kwessie In Suid
Afrika nie en bole menac wll 
dit ook Hewer nie bcspreek nie, 
omdat dit dnn 'n akademlese 
of ideologlese vrnag sou weca 
of ook omdnt dit onnodigc ver
deeldheid sou verwek. 

Tog Is dit 'n felt dot dit on
afgebroke as 'n spookbocld 
aanweslg Ia op die ngtergrond 
van ons prnktleac politleke ver
hoo&'. 

Waarom 'n apookbccld, as dlt 
tog vir gecn praktiese politick 
gehou word, geen verakil sou 
m nak aan ons vryhcid en soc. 
wereinlteit, ons nie noodwendig 
sou uitskakel ult die Statcbond 
en sckerlik nlc uit die Wester
se verband waarin ons onlos· 
maakllk stan.n n!e? 

In die diepstc grond is repu. 
blikanlsme In Suld.Afrika 'n 
spookbeeld omdnt dit verblnd 
staan met '.n inncrllk botsende, 
eenaydige e~n-nasie-ldcnal wat 
nog nle uit ons politlek ver
wyder is nlc. Ons bedocl dl6 
soort ~n-nasic-strcwe wat die 
ldentlteit van die een or die 
ander kulturelc g roep van ons 
bevolklng bcdrcig, en daarmee 
ook die stollike welsyn van .sy 
led e. 

OORIIEERSIXG 

Hicrdie llOOrt een-nasie-ldeaal 
ls lnnerllk botsend omdat dlt die 
oorh~rslng van een nasionale 
element deur die ander impll
secr. Voorheen was dit vera! 
die Brltsc jingo-standpunt wat 
teen die republikanlsme gekant 
waa, omdat h lerdie standpunt 
een Britse nnsie in Suid-Afrlkn 
wou skep deur assimllasie van 
die Afrikaanssprekendes, en in 
die republikanisme 'n pleganlter 
gcslen het vir voortbestaan van 
'n nfsonderlike Afrikaanse 
volksgroep. 

Hicrdie opvatting is nou len 
dele verouderd, maar dit be
staan In verswakte vorm voort 
by 'n d~l van ons bevolking 
wat ecnheid nog bepleit op die 
basis dat ,,tnal geen saak maak 
nle ,en ook nie afkoms nie, maar 
slcgs 'n gemccnskaplike Suid
Afrikanerskap," Wat bulle 
werklik hoop, i" da~ die een 
nasic wat a ldus ge...ke p word, 
ou tomatie.., 'n oorwegend E ngels
llprek l'nde en Brit'i-georlenteer
de nasle !181 wees. 

R F..AKSIE ES VREES 

Uit reaksle hlerteen gryp die 
Afrlkannse clement dnn weer 
na die rcpubllkeinse ideaal om, 
deur verswakking van die B rit-

ae vcrband, IIY taal en afsondcr 
llke ldentltclt t~n verswelging 
tc bcskerm. 

En di~ reaksic vocr sckcre 
clemente onder die Afrikaans
sprel<endes so ver dnt bulle op 
hulle beurt 'n ~~n-no.ale-idennl, 
dcur assimllnsle uit die tcen
oorgcstelde kant, ate! in 'n 
,,sulwere Bocre.republlck." Vir 
hullc moet .rcpublikanisme dan 
nle net die Afrlkaanse idenU
telt bcveilir nlc, maar oorheer
send moak. Omgekeerd, spoor 
die vreea hlcrvoor weer die 
Engclssprckende sekale ann tot 
verwoede vcraet teen die re
publikanlsme! 

Elntlik gaan die. stryd dus 
nie oor die rl'publlkanisme as 
sodanig nie, maar wei oor die 
ccnaydlge en lnncrlik-botsende 
~~n-naalf'-strewc wat daarmec 
saamgcskakcl word. 

~lukklg is die meerdcrhcld 
Suid-Afrlkancra besig om bo 
hierdie ccnsydlgheld ult le groei. 
Hulle slen en bclecf resament
llk die geleidellke groel van 'n 
ge.meenskapllkc en omvattcnde 
Suld-Afrlkaanso naslonaliteit 
waarln nle of Boer Of Brit oor
heersend sal wecs nle, maar 
waarln sowel Boer as Brit op. 
gcneem word as Afrikaansspre-

<vervolr op bladsy 6 kolom 3) 

VE RBRITSIXG X A 1906 

E n wie gaan nou d ie na.lo
na lll k oe.rs \'Oor tsit, en moet 
hlerdle k oers ook maar we-er 
elnd lg In 'n aallvaardinr , ·an 
die E mpir e- omda t dlt nie we
senlik wll breek met die lkilf.e 
bl'lnde e n die Britse dampkrinr 
binne ons s taat nie! Die O.B. 

<vcrvolg op bladsy 6 kolom u 

Twee Dames se 
Mooi Voorbeeld 

Na 1902 is die stryd aanvank. By gcleentheld van 'n kom-
lik voortgesit onder mannc mando.vergaderlng op Stellen
soos renl. Botha wat nof in 1904 bosch het mevv S. E. Mohr en 
verklaar het dat 'n wurm hom C. M. Bosman 'n bedrag van 
krul ns daar op' hom getrap £17 oorhandli tcr atywlng van 
word, en wnarom sal die Afrl- d ie Organlsasic-fonds van die 
kaner dan stil I~? Maar twee Osscwabrandwag. Die twee 
d :nge het genl. Botha se ver- veldkornettes In die vroue-kom
set gebreek - di~ skenldnr va n mando het dlo reid lngesamel 
Britse vryheid in 1906 en d ie deur die verkoplng van hand
invoer:ng va n die Britse party. wcrk wat hulle self gemaak het. 
&tt"lsel wat daannee gepnard Hierdle fluksc dames hct hul 
!fer aan bet as 'n ultdruklike offlslerc en mcde-lede aange
voorwoarde , ·Jr setrbestuur. nnnm verras met die pragtlge 
Hierdle twee faktore bet ge. bcdrag ann wockerreld wat 
sampntlik gewerk in d ie r ir - hulle verdlcn heL 
ting va n verbr;tsin&' ,·an ons D ie genernal bet die dames 
volkslewe, sodat rent llertzog geluk gewens en hartllk be
u itein dellk in 191! moe.~ u it- dank vir hul ywer en opoffe
s prinr om weer dle nasionale .ring in belnng van die Osse
k oers aan te dui. H y kon d lt wabrnndwag. Hulle bet 'n 
nle blnnt'l d ie bcstaande part)· l voorbeeld gcstel wat beaUs na.
regkry n ie - daan oor was d ie , volgenswaardl&' Ia. 
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CHURCHILL EN 
EMPIRE 

DIE r
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Van die Os op die Esel 

t~:~:--?!,~:~~~~ 11
1 
:;· E~::~~~i'::%::I1i: Kolskote Geskiet 

Ek wil graag onder die ecrstes 
wees om mnr. Douw Swart van 

Die pers is nog steeds besig om Churchill se verkiesings- Eersterivier hartlik welkom te 
praatjies ernstig op te neem. Die moontlikheid van 'n beet in die geledere van die 
buitengewone Empire-konferensie binnekort met die oog op Ossewabrandwag, Van tyd tot 
nouer samewerking binnc die Britse Statebond word in die tyd, en op versklllende plckkc 
vooruitsig gestel, en daar word verklaa.r dat Churchill in ons land, sluit mense by die 
planne bet vir permanente raadplegendc statebondsliggame Ossewabrandwag aan; maar ek 
vir politieke, ckonomiese en militere samewerking. Maar, wcet van niemand wat in die 
so gaan die berigte voort, dit is onwaarskvnlik dat 'n uit- jongste tyc by die O.B. aangc-

al die lede van die Ossewa- Ossewabrandwag prant, aan
brandwag nlc, maar ook by vaar ek die Argus sc woord ook 
Afrikaners wnt nie aan die as 'n plulmpic vir die O.B. 
O.B. behoort bet nic. As die mense wat met die 

0 plossing Van 
V raagstu k ke 

.J 1 ·t h t t 1 d' b Ek wil die vcrtrouc ultspreek 
voercnde Statebondsgesag in die lewe geroep sal word s Ui e wa n ie open are di t ta d pers sy stap so trcffend en dat bale mecr Afrikaners die 
weens e eens n van Suid-Afrika, Kanada en die Asia- dceglik gemotlveer bet nie. moed van hullc oortuiglngs sal 
tiese dominiums. he om saam met die O.B. te 

0 
. . . . . Geluk mnr. Swart, jy hct kol-

ns 1s me gene1g om hierdte praatjies, behalwe die hou skotc geskiet! kom werk nan die oprigting 
van 'n konfcrensie, besonder ernstig op te neem nie. . Mnr. Swart is 'n man wat al van 'n front wat ultelndelik 
Churchill is 'n groot imperialis en by sal niks docn wa.t die I die jare van sy !ewe aan die die partystelsel sal vernictig en 
Empire-eenheid skade sal aandoen nie. Die imperialisticse Naslonalc Party behoort bet. lnstitusionelc hervormlngs in 
beleid van die Empire bet sedert die begin van die eeu Hy was 'n lid van die Naslonale Suid-Afrika sal bewcrkstellig, 
heeltemal van karakter verander toe selfs so 'n aarts- I Party van wyle genl. Hertzog; Mnr. Swart het bowendicn 
imperialis soos Joseph Chamberlain begin pleit bet vir hy was 'n lid van die Gesulwer- ook 'n klomplc spcslfleke · sake 

I 
d N 1 1 p t d aangeroer wanroor hy ontevrede 

,'n vennootskap met die groeiende kolonies sonder wie se e as ona e ar Y van r. is met die Nasionale Party. 
sterke regterhande en lojale harte die Ryk nie behou kan ~alan; h~ het lid . geword van Ook dit is besonder tnteressant 

d · " o· t k · . 1 die Heremgde Nas10nalc Party 
wor True. 

1
1e ode. eVnnmgt vatn sel~estuufr m ~90~ enh. 19d~7 ot Volksparty van dr. Malan; en betekenlsvol. Hy s~ dat die 

aan ransvaa en 1e rys aa was n proe nemmg m 1er 1e I by het in 1941 uit die 0 B kleurvraagstuk nooit opgelos 
nuwe rigting van ,vennootskap", en dertig jaar later kon bedank toe dr. Malan ooriog sal word nie en die Britse pro
Stanley Baldwin, destydse eerste minister, hierdie proef- teen die volksbeweging vcrklaar tektoratc nooit ingelyt sal word 
neming as geslaagd beskryf toe by 'n soortgelyke grondwet het; en nou het by bcdank uit nic solank dit partypolitieke 
vir Indie bepleit bet. Hy het by die geleentheid (1934) I die party en by die O.B. aan- twisappels Is nie. Dit Is waar-
gese: ,Dit is my eerlike oortuiging dat u by magte is om gesluit. held wat soos 'n paal bo die 

M s k water staan en mense wat vir 
die hele lndle vir altyd l-ir die Britse Ryk te red. Ek ver- nr. wart se re ord bewys hulleself dink sal ongetwyfeld 
klaar met nadruk dat as u lndle nie hierdle geleentheid duidclik. dat hy n.le 'n polltiekc saamstem dat mnr. Swart reg 
(groter vryheid) gun nie, u lndie binne twee geslagte sal rondsp,rmger is me., Inteendeel 
verloor." hy Is n. ~an met n standvas- is. 

• . . tige pohbcke koers. Daarom 
,Die toekenrung Yan selfbestuur aan Swd-Afrlk!-' is dit ongetwyfeld bclangrlk 

wat indertyd so gewaagd gelyk het, het getoon dat dit om te weet wat hierdle man be
die beste ding vir die Britse Ryk was wat kon gebeur weeg bet om op hierdle tyd
het." stip die Nasionale Party te los 

GOEIE RESEP 

-------· 
Die resep oro die Britse Ryk te red was dus om die 

en by die Ossewabrandwag aan 
te slult. 

Sat Vir Politieke 
Partye uitwendige bande losser te maak of selfs sover moontlik 

te laat verdwyn in mil vir groter informele samewerldng. 
Soos dr. Malan dit na sy terugkeer uit Londen in 1949 Ek is bale bly dat mnr. 
uitgedruk bet: Swart sy redes op ondubbcl-

,As die bande wat bind losser gemaak was in die slnnige wyse uitcengesit hE't. 
verlede van tyd tot tyd, dan het die Statebond dit nog Myns lnslens, Is dit goeie rcdcs 

ltyd en daarom gaan ck dit weer 
a reggekry om beslag te IP op die gees." opsom vir my lesers. 
Die bedoeling van die Britse imperialisme was om van Mnr. Swart stel sy vernaam

die Statebond as organisasie 'n lewende organisme te maak ste rcde soos volg: 
wat deur onderllnge ''ervlegting ,.an belange en idees so 'n ,Ek bedank uit die party om
hegte eenheid sal uitmaak dat dit ook 'n gemeenskaplike dat ek besluit bet om finaal te 
wil mettertyd sal ontwlkkel. En hierdie gemeenskapllkheid breek met politlcke partye en 
word bewerkstellig deur gedurige onderlinge raadpleging op die partystelsel." Ek dink 
politieke, ekonomiilSe en miUtere gebied - raadpleging wat mnr. Swart vertolk die gevoel 
ook vanselfsprekend oorgaan In daadwerklike toepasslng van duisende Afrikaners in ons 
van 'n gemeenskaplike optrede in aile sake van belang. land. Die volk I!! moeg vir die 

Toe die Britse House of Lords in 1948 'n voorstel politieke partye en die party-
stelsel. Maar waarom het mnr. 

aangeneem bet dat 'n ,opperste raad van Britse volke" Swart beslult om juis op bier-
in die lewe geroep moet word - 'n besluit wat niks anders die tydstip tc bcdank? Op 
as 'n partypolitieke slenter van die Konserwatiewe Party hierdie vraag antwoord mnr. 
was nie - bet die eerste minister van Suid-Afrika, genl. Swart soos volg: ,Maar nou 
Smuts, in die parlement verklaar dat die besluit nie lees ek in die 0 B.-koerant dat 
ernstig opgeneem hoef te word nie. Hy bet gese dat die die Grootraad van die Ossewa.
Statebond negatief teenoor hierdie besluit sal staan omdat brandwag 'n besluit genecm bet 
dit 'n stap agteruit sal wees, en Suid-Afrika is heeltemal waaroor ek bale bly is. Die 
da.arteen gekant. ,Hoe nader die Jande yan die Gemenebes O.B. gaan hom nou hecltc~al 
aanmekaar gebring word, hoe meer wrywlng sal da.ar wees onttrek . aan dle partypollbek 

en hoe grote~ neiglng tot algehele afskeiding. On~ manter I ;,:li~Ie~:ic~:o~~;~o!~tl-~~t~; 
van raadplegmg in die Gemenebes werk goed. D1t is nle die rcgt ding en ek vcrwel
nodig om 'n adviserende raad in te stet nie. Hoe meer kom dit.e Daarom bcdank ek 
masjinerie daar is, hoe meer wrywing sal daar kom," aldus uit die partypolitlek en sluit 
genl. Smuts. ek by die O.B. aan om te help 

(Dit is opvallend dat Die Burger verlede week dieselfde om hlerdle front op te rig." 
standpunt ingeneem bet.) Dit is bale duldelik gestel. 

Versapping Van Die 
Nasionale Party 

Ek bet persoonllk bale belang 
gestel in twee nanklagte wat 
mnr. Swart ten slotte teen die 
Naslonale Party gemaak het. 
Hy is ontevrede omdat die Na
sionale Party die republikelnse 
ideaal van ons voorouers op die 
agtergrond skulwc en nou skie
lik voor 'n dag kom met die idee 
van 'n Empire-republick. En 
hy is ook ontevrede dat die 
Nasionalc Party oenskynlik nic 
eens 'n cie oorlogsbeleld bet 
nle, maar sommer die Britte 
s'n aangeneem bet. 

Ek weet lanka! dat Nasiona
liste bitter ontcvrede Is met 
hierdic versapplng van hul 
party. En daarom is ck glad 
nie verbaas dat hierdie ontc
vrcdenheid in die openbaar ge
Iug word nlc. Die reaksic teen 
die versapping van die Nasio
nalc Party begin intrec - en 
ek voorspel dat hierdie reaksie 
nog verreikendc gevolge gaan 
h~. 

Die Cape Argus hct in 'n 
hoofartikel kommentaar gele
wer oor die stap wat mnr. 
Swart gedocn hct. Dlt is bale 
treffend dat die blad juls oor 
hierdie reaksie teen die versap
p!ng van die Nasionale Party 
skryf - hocwel die blad van
sel!sprekend nie die woord ver
sapplng gebruik nle. Die blad 
skryt dat mnr. Swart se brief 
,aantoon hoe ongcmaklik die 
staatmakers van die ou dae voel 
scdert die Nasionale Party die 
!deale van genl. Hertzog afge
sweer bet." 

,ONTSAGLIKE SKADE" 
Ek bet by 'n vorige geleent

held geskryf dat ek die Groot-
raad geluk wens met die besluit Outentieke Nasionaliste 

Die destydse Britse minister van Statebondsbetrek- wat hy gencem het en die lei- ,,Wannecr ons lees," vervolg 
king Gord W lk h t kl d t di K t . ding wat hy gegee het. Die e, on- a er, e ver aar a e onserwa 1ewe die blad, .,van die bcsware teen 
P rt · di h b · d k kl d Stat stap wat mnr. Swart gedoen a. y, m en y aan ewm sou om, ,sy ver aar e e- die gebrulk van die kleurvraag-
b dsb 1 'd 1 f bet Is kragtlge en welkome be-

on e e1 sa moet verwerp, o by sal ontsaglike skade vestlging dat die Grootraad sc stuk as •n verkfesingskrcct; 
aan die lewende s+ruktuur vnn die Statebond ''eroorsa.ak." beslult insake die oprlgtlng van else vir kragtigcr propaganda 
Hy bet verduidelik: 'n antl-partypolitieke front nic vir 'n republiek; en die versoek 

,In Europa tree ons op deur middel van verdrae en allecn koersvaste Ieiding is nic, om neutrallteit In gcval van 
rade, maar dit is nie die manier van optrede in die State- maar dat dit tydige Ieiding is oorlog dan klink dit baic be
bond nie, die eenheid waarvan aileen gebou kan word op wat byval vind nic aileen by kend. Trouens ons boor dan 
die steeds nouere samesnoering van vrye volke wat so non weer die karakteristieke stem 

van outentieke nasionalisme." 
is dat hulle geen konstituslonele mas,iinerle om hulle saam (Vervolg van vorige kolom) Ten slotte se die blad: ,,Hicr-
te bind n~dig ~e: ~f begeer :ie. 0~: he~ tw~~ konmife"ftesies die Statebond genoem bet, 'n die Nasionalistc van die ou 
van eers .e mm s.ers en < e. eers .e van mans n s rs vecl hegter samesnoering is skool wie se houding so dulde
geha.a. Denr middel van ko~ van amptenare het ons as 'n konstitusionele of orga- lik dcur die brlefskrywery uit
•n steeds toenemend noue samewerking ten opsigte van I oisatoriese eenheid. En daar- gebceld Is, sal ongetwyfeld nle 
verdediglng, ekonomiese beleid en wetenskapUke navorslng om beskou ons Churchill se vir die Vcrenigde Party stem 
opgebon." praatjies as blote verkiesings- nie." Natuurlik nie. 

Ons twyfel of Churchill so stompsinnig sal wees dat propaganda. Die magtige Brit· Maar ek moet se dat die 
hy nic sal besef wat 'n Smuts, 'n Malan en selfs 'n Gordon- se ,Foreign Office" sal hom ~rgus darem 'n mooi pluimple 
Walker bewus van was en is nie, naamlik dat 'n lewende ole den~ pa~ypolitle~ laat af· vir mnr. Swart gegee. bet. Die 
eenheid of organisme" 8005 genl. Smuts en dr. Malan stoot 'an n impenalistiese1 bla~ ~6 dat sy stem die ka:ak-

" ' koers wat soveeJ sukses reeds ter1stleke stem van outentieke 
(Vervolg in volgende kolom) opgelewer het nie. naslonalisme is. En dlt is 

stem van ,.outentleke nasion&
llsme" praat, die Na.sionale 
Party begin verlaat, dan bet 
die reaksie teen die versapplng 
van die Nasionale Party begin 
lntree. Dltl is bale betekenlsvol. 

Maar die Cape Argus bet ook 
'n ander waarheid kwytgeraak. 
Die blad Is heeltemal reg as hy 
s~ dat die mensc wat met die 
stem van ,.outentleke naslona.
llsme" praat, noolt vir die Ver
enigde Party sal stem nle. Dlt 
Is 'n onomstootllke waarheid. 
En daarom bet mnr. Swart ook 
nie by die Verenlgdc Party aan
gesluit nie, maar bet by by die 
O.B. aangcslult om te help om 
'n front op te bou waarin aile 
,,outentleke nasionaliste" tuls 
sal wces. 

Churchill Moet Tog 
Oppas 

Ek dink ons eerste minister, 
dr. D. F. Malan, is vandag net 
so vies vir die Britse eerste 
minister, mnr. Churchill, as 
wat Saul dcstyds vir Dawid 
was. My lesers sal onthou dat 
die aanleiding vir Saul se boos
held was dat die vroue in die 
strate gesing hct oor Saul wat 
duisende verslaan bet en Dawld 
wat tlenduisende verslaan het. 

DeeHdae s~ die mense dat 
Churchill sy eie salarls en die 
ministers se salarisse met 
dulsende ponde verminder bet 
toe hy aan bewind gekom bet 
tcrwyl Malan sy eie salaris en 
die ministers se salarisse en 
die volksraadslede se salarlsse 
met duisende ponde vermeerder 
het toe by aan bewind gekom 
het. 

Dr. Malan Is glo bale vererg 
omdat mnr. Churchill 'n stap 
gedoen bet wat mense in staat 
stel om 'n verskrlkllk ongewll
de vergelyklng tussen bulle 
twee te tret. En boonop moct 
mnr. Churchill en sy span. vel
gens die geldende Britse skool. 
geweldig hoe inkomstebelastlng 
betaal op bulle verminderde 
salarisse terwyl dr. Malan en sy 
spa.n glad nie lnkomstebelas
tlng betaal op 50 persent van 
hut vermeerderde salarlsse nle. 

Ek wll nou nie 'n vuur aan
blaas nie, maar ek wil darem 
s~ dat as die Vercnlgde Party, 
oudergewoonte, gaan onderneem 
om hlerdie Britse voorbecld na 
te volg, dan gaan die poppe 
r~rig dans in die Suld-Afrikaan
se politick. As mnr. Strauss, 
die Opposisielcicr, die stoute 
skoene gaan aantrck om aan 
tc kondig dat hy, nes mnr. 
Churchill, die cerste minister 
en die ministers en die parle
mentslcde se salarlsse gaan ver
minder as by en sy party aan 
bewind kom, dan reken ek gaan 
daar 'n pollticke storm in 
Suld.Afrlka losbars wat die 
parlementshuis tot op sy fonda
mente sal skud. 

Nee, by vcrdere oorweging 
raak ek hecltcmal oortulg dat 
die Churchill-stap een van die 
Britae voorbeelde is wat die 
Verenlgde Party-opposlsie hoe
genaamd nie gretig is om na te 
volg nle. 

Mnr. Churchill moet oppas; 
hy sal baie onbemind raak in 
parlementere kringe! 

WJie Springbok-rugbytoer 
Miskien sou sommlge van my 

Icsers dit nooit vermoed bet 
nic. Maar ek is ook 'n sport
licfhebber. Laat ek tog dade
lik haastlge gevolgtrekkings 
wat 'n oorgeesdrittlge Ieser 
mlskien mag maak ult die weg 
rulm. Ek Is nie 'n beroemde 
sportsman nle en ek bet onge-
(vervolg op bladsy 3 kolom 1) 

- was, h 
tiek uitge 
van hom 

Aan di 
ring Ia d 
inligtln&' 
SOWt'l as 
Sjina &'eg, 
dit nle, m1 
vir nasion 
is aan die 

Met beh 
.,Brcintrus 
medcwerk 
gesoek. 
tot die 1 
ot slmpati 
nisme. 
Davies_ 
ontstaan. 
groep wat 
brcck het. 
van Sjina 
Sjina nle, 
aan die ko 

Toe 
weler by o 
wings van 
gesnnt Hnr 
l\y Ktuur g 
SJ'n11.. 1\ln 
en 'n pol 
Roosevelt. 
koll\ 
oor nn. die 
ni~;tiese SJ 
sjek en sy 
nn Formo'ln. 

Dlc poilU 
sinnige besl 
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vandag ho' 

.(vervol 
lukkig glad 
op my kert 
mlskie, ek 
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Springbok.-r 
land met b 

Ek gaan 
vee! punte 
reeds agte 
teken het 
dink dat on 
ons voorsp 
laat nie; en 
vra waarom 
oenskynlik 
geken het, 
Britse ske 
blaas n!e. 

Nee, ek s 
deur te s6 
Springbokke 
derlaag ly 
Kome.an, w 
wat dit wll 

So 'n Spri 
twyteld 'n 
tiger van ,, 
die rooistc 
Suid-Afrlka 
Springbokke 
.,home-team" 

Daarom s~ 
Lulster m 
Springbok-w 
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(Verlowfnll, huwellk, geboorte, atertceval, In memoriam, geJukweD~IDJ, 
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I maande. Voorultbetulbaar. Stuur advertenate,etd, bcatelllnga en lntekengeld 
na VOORSLAO (EDMS.) BPK., Poabua 1411, Kaapotad. 

TE KOOP 1 Ornhano ea baud blane een maarad 
tot aatuurUke ltleur berate! of geld 

STOOl'. i-plaat Cbromalox Electric. t.eruc. Yf7 n.n ltleuratot. Bnorder 
Nuwe Plate. Nuwe elemente en drade. lulrtgroet, Terwyder altlltera. 11/6 per 
aoo. nuul. Prya £3:1. Aanaoelt: s. A. bottel, poa'l'rJ. Kontaot met beatelllnc. 
Foam, Polowec ~1, Ob'M'~'Vatoey. FooD Die BoeftflOG, Poabu '6511, .JobaDDee
a.aut. 7 /11/:il bv.rc. OU/6/GO 

PROBLEME. MOET NIE 
TWISAPPE.LS WEES 

IN PARTYSTRYD NIE. 
SWART AUSTRALORP KUIKENS, 

MEDISTh"E 
waarop u trots kaD weea en 4181' Ia 
geeD rede waarom u bulle nte alma! 
&'fOOl aal maak nle. Kry hulle net 
teen £8/ 10/ · k.m.b. van J-;. BOTBA, 
Bus 1128. Bloemr.,ntetD. i/7/ l 

1\IEUBELS 
}mUBELS.- Beter Meubela teen bll· 

llker pryae. BabawaentJiee. atootkarre· 
tjlu, drtewtele, llnoleuma, tapyte, eWJ., 
oolt altyd In Vooi'J'aad. Geen Jtatalogua. 
)4eld waarlo u belanptel. - "'lSSEB
)o{EUB&LS, Lanptnr.at 1111, Kaapata4. 

GE!SO:"iDBEID Ia u ngmattge erfenla. 
Oortutc u.elt deur on.a beh&ndel!ngs te 
gebrulk en u kwaal te ontwortel. SkryC, 
tnllgttnc gratia, Bof'rerenec-smlddels, 
Poabua 4Z72, JobaDneeburc. Bl/9/49 

Slt:KTE» eo Kwale vertlaa! Opera
ales venny en geaondheld bersteJ. 
Waarom dan oal u lancer 171 Sltryf, 
meld beeonderbede, ra&dpleec l)le Roere· 
vroo, Poebua 71159, .Johanne<abnrg. 

Die Anglikaanse biskop van Johannesburg, die hoogeerwaarde 
Richard Reeves, het op ' n kerklikc ·vergadering in die ~tad verklaar ,dat 
dit die Kerk se plig is om te waarsku teen die ernstige gevolge wut sal 
spruit uit die hedendaag~e mode om elke nasionale I>robleem te beskou 
as 'n twisappel wat in die partypolitieke strydperk gt"gooi moet word. 

3/12/ 11 (Nr. 2)1/9/49 

RADIO 

(vervolg van kolom 5> 
LOUW EN LOU\V, die Beroemde 

Radlo·IDieDJeura, Staalewq, Parow, 
verkoop en beretel Radlo'a en Elektrleae 
Ta.etelle. oerea:Litreerde Elektrlalteltl· 
aannemera. Foon 11·843:1. 

,,As ek dit se," het hy voort
gegann, ,,bedoel ek nie dat 
Chrlstene afsydlg moet staan 
van die politick nie of glad nie 
moet deelneem aan nasionale of 
munisipale politieke partye nie. 

ring dat die suksesvolle anti- As hulle dit doen neem hulle 
malaria-veldtog onlangs die nie decl aan die praktyk nie. 
grondwaardes in voormallge ,1\laar d:e hedendangse mode 
malaria.streke met .£~0,000,0?0 om elke vraagstuk •n strydpunt 
vermeerdcr het. Hocwcl die tu!>'oen politieke partyf' te maak 
belastingbctaler . vir die ~eldtog I bemoeilik nie a liN-n die oplos: 
b~taal het, het d1~ grondeumaars ,.:ng vnn probleme nie, maar 
d1e .£50,000,000 mgepalm. Hy Jit veroorsaak 'n politieke 
b_epleit 'n algemene ~rondbelas. , trt>mming wat die openbare 

GRYSHARE 
ORYSBARE, akllfera. ou voorkoma, 

oonodlg. Oortulc u aelt deur QR\'8-
HAABWOll;'D:t;R, die jongste kunema.
ttre wereldwonder, haar- en kopvel
voecl!Dgamtddel te gebrulk. Skadelooa, 
ltleurato!vry, 111. per bottel, geld met 
beatei11Dg.-Boerea:ea«41Jl\lddel5, POAboa 
417:1, .JohaaDelbarc. Dl/ 9/48 

HORLOSIES EN BRILLE tmg gebascer op die waarde lt>we nl.e kan verdra n:e. 
H. 1. STEl'N, ne vnuenatraat 11, waardeur die proses van la~r .,Alte dikwels begaan Chris-

Vaaeo, K.P.-VIr horlosles en brJlle. g. rondp. rysc en groter produks!C tene ook die popuH!re tout om 
verkoop en repareer. Pereoonllke &I'll· I 1 d 
die. 19/11/TK mge Ul sa wor · te dink dat daar 'n politleke OP-::::.__ _____ ____ __:_..:_ _______________ Iossing vir elke vraagstuk is. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • ... Daarom moet ons nie verbaas 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANG 1949-1950 

Non verkrygbaar teen £1 Gs. eJk. 
PRAGTIG INGEBIND 

VOORRAAD BAlE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
703 Kaapstad 

Teken op DIE. 0.8.! • 1n 
Sold-Afrika Ia vandac 'n Konlnkl')'k onder 'n Bribe kenlnc: .. 

DIE O.B. ve~ vir 'n Republiek onder 'n A.frikaanse Preaide!lt. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partyatelsel wo.t. die volk verdeel en veg v!r die 
PartJloee EeDhehbtaat. 

e Verwerp verteenwoordl~ng deur handlangen van polltleke 
putye en ve~ vir re~rln~ deur vrye volkaverteenwoordicen 
en deakundice beroepaverteenwoordlcera. 

e Verwerp die Kapitaliame en vee vir 'n Afrikaner-\'oUu
ekoaomle. 

e Verwerp dle politleke, maatskapllke en ekonomleae lntecrasl~ 
van die nle-blanke en ver vir terrltoriale apartheid. 

DIE O.B. wll 'n vrye, eensgesinde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. ae ldeaal Ia ook u ldeaal. Help om dit te verweaenllk. 

~ 
I ntekenvorm ~ 

Neem CJaaeblief my naam op CJ3 intekenaar op ,)Jie 
O.B.'' tot ek " in kennia atei om. touendittg te ataok. 

HiM by ing,.-3luit viftd u die bed.rag uafl ................... .. 

........................ u4r c:l~ *'llf'ate .................... tn44W. 

NAAJI ...................................................... ..... ... .. 
(NaiUD en Adrcs In Bloklettera) 

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

. . .. ... ... . , ............................................. . 

......................................................... 

.. ' ....................................... . 

wees as die politic! dink dat 
hulle ons enigste hoop Is nie." 

Die biskop het gese dat hier
die nciging om alle vraagstuk
ke uit die partypoliticke oog
punt te benadcr die oorsaak is 
van die vervreemding tussen 
die Afrikaans. en Engelsspre
kende dele van ons bevolking. 

Torch Commando 
Is Gevaarlik 

.,Ons bet reen tyd vir enlre 
vertakk;ng vun die V.P.-or&'n
nisasie du" ook nie vir dif' 
Torch Commando nic. Maar 
0111:1 wil waarsku teen die 
H.N.P.-propapnda om hierdie 
beweging as Of onwettig of n~o 

lx'lagllk te lx'.,kou," skryf adv. 
P:l'ow &e Nuut.brief. 

.,Daar bestQ4n 'n groot mate 
van samehorlghcid onder oud
g<.>dlendes, en seml-millterc op
t<>gte was nog altyd 'n goeie 
middel om twyfelaars oor te 
haai en om die lede te inspi
recr. Daarby kom nog dat die 
hele wereld wcet dat die Britsc 
oorwinning by El Alamein vir 
die Gesuiwerdes amper net so 
'n tcleurstelling was as vir Hit
ler. Hoe meer die H.N.P. van 
sy verlede weghardloop om 
Engclsc stemme te vang, hoe 
meer maak hullc hul belaglik 
'n die oe van elke Afrikaner 
wat nie party-mal is nie. We!, 
die Gesuiwerdes kan 'n les leer 
van die wyse waarop Strauss 
met die Torch Commando saam
werk. Daar is mcnse In daar. 
d.e organisasie wat vir hom die 
!ewe nog bale moellik gaan 
maak maar hy stel die eenheid 
van sy Opposisiebeweging eer
ste. Hoe anders het die Gesui
werdes bulle Torch Commando, 
nl. die O.B. behandel. Hier was 
daar 'n akslefront wat die gan
se Atrlkanerdom ondersteun 
het maar die H.N.P.-Indoenas 
kon daarin net 'n bcdreiging 
vir hulle elc toekoms slen. Die 
O.B. kon dalk leiers oplewer 
wat bo die aspirant mlnlster
tjies sou uitstaan. Dlt moes 
ten kostc van alles verhoed 
word en toe is begin met die 
kampanjc van dood skrec, dood 
skinder en dood swyg, 

.,Wei, die O.B. is deur die 
Handtekening. Party amper uitgewis. Die 

H.N.P. bet d't as 'n groot oor-
lntekenre1d: U/6 per jMr of 6/S per halfjaar. winning vir hulle a.anvaar maar 

vir die Atrikanerdom was dit 
YCJ81 ..-bllef Kommt..t• by plattelazadae t.jeka. 'n bittere terugslag, wat nog 

Q,~-....~.»"'~...fYI'~...!.)I>'=~,!YJ'"'UI...!)I>'=\lao..:!JI'""i:l:~)I>'=\»..:!JI'~I...!'PI"I:»..::!Jl'~:J· I verreikende gevolge kan h4l." 

lnvloed van 
Pressiegroepe 

,BehaJwe die vermeerderlng 
van die broodprys is die prys 
van meeJbJom en ander gra~m
soorte, hotter, knas, en waar
skynlik blikkiesmelk ook 
vermeerder. Aldus word die 
!.irkel voltooi; daar is 'n 
algemene verhoging van die 
pryspeil van die stapeJvoedsel 
van die volk, ooreenkomstig 
die regering se oensk~'lllil.e 
beleid om die vemaamste 
inflasielas op die skouers 
van die 'erbruikers te plaas," 
skryf die Cape Argus in 'n 
hoofartikeJ. 

,,Miskien sal die regering 
beduie dat die prysvcrmeerde
rings teweeggebring word as 
gevolg van verhoogdc produk
sickostc ten gcvolgc van we
reldlnflasie. Dit word beweer 
dat produsente, bakkers, meule
naars en raffinadcurs oorlaai 
word met nuwe laste en dat die 
regering hulle moct help met 
verhoogde subsidies en deur die 
vermcerdering van die pryse 
van die volk se kos. 

.,Dit moet duidelik gestel word 
dat hierdie argument die volk 
glad nie oortuig nie. 

SUIKERPRYS 

.,Necm bv. die sulkcrindus
trie. 

.,Om reguit te praat. Die ver
bruikers van suiker glo nie dat 
periodicke verhogings van die 
suikerprys nodig is om Natal 
van ondergang te red nie. Hulle 
glo, inteendf'el, dat •n indu!ttrie 
wat doeltreftend georgani!.ter 
is; wat uib,luitlik in Suid-Afri
lta opercer; t'n wat gebruik 
maak vun die goedkoopst~ ar
beid in die land, in stnat be
hoort te wN>s om die 'Yolk te 
voorsien van suiker • teen 'n 
'ltabiele pry,;, 

.,Slegs 'n jaar gelede bet die 
regering toegelaat dat die sui
kerprys met ld. verhoog word. 
Die nuwe verhoging moet tog 
gcskied het, na 'n ondersoek, 
wat die minister oortuig bet 
dat die industrie nie kan voort
bestaan sonder die addisionelc 
pryslas op die verbruikers nie. 
Waar is daardlc gctuienis? Laat 
dit voor die volk ge!e word so
dat hulle vir hullesclf kan oor
deel. 

,.Solank as wat daar ge
wcicr word om die gegewens 
bekcnd te maak waarop die re
gcring se beslisslngs oor voed
selpryse berus, so lank sal die 
nelglng bestaan om te glo dat 
die beslissings genecm word nle 
as gcvolg van wcrkllke nywer
heidsbehoeftes nle, maar wei 
as gevolg van die invloed van 
pressiegroepe op die regerings
beleid. Die enigste manier om 
hierdie agterdog tc vcrwyder is 
om die fcite te verstrelt." 

Planne vir 
Prysverlaging 

depressie te veroorsaak nle of 
deur vermindering van lone en 
salarisse nit", "kryf oud-regt.er 
F. A. W. Lucas in die pers dat 
hierdie verklarings heeltemal 
verkeerd Is. Hy verklaar dat 
dur drie faktore is ten aansien 
van styrende lewenskoste en a l 
drie knn deur die regering be
beer word. Die faktore is 
doeane en aksyns; produsente 
Re beheerrade; en vernaamlik 
~tyg11n~ grondpryse, By skryf: 

,,Volgens. beraming sal doeanc 
en aksyns hicrdle jaar .£40 mll
joen oplewer. As handelswinste 
by die bedrag gereken word sal 
die addisionelc koste vir die 
publick niks mlnder as .£60 mil
jocn wees nie. Die indirekte 
koste wat die publlek moet be
taal in verhoogde pryse as ge. 
volg van besitermende tarlewe 
is waarskynlik dubbeld soveel. 
Ons kan die lewenskoste bale 
verlaag deur doeane-tariewe ge. 
heel en al af te skaf en om die 
beskerming wat nywerhede no. 
dig hct as 'n bonus of subsidic 
aan hulle uit te betaal. 

BEHEERRADE 

,,Die produsente se beheerrade 
verhoog gcdurig, met behulp van 
die regering, die pryse van 
lewensbehoeftes en tcrselfder· 
tyd belemmer bulle produksie 
en veroorsaak gevolgllk skaars
tes. Die beheerrade oor vrugte 
is 'n tergende voorbeeld. Hulle 
het ons land omgeskep van 'n 
vrugte-etcnde na 'n vrugte
honger land. 

,.Die beheerraad oor mielies 
het, voor die oorlo&-. die prys 
hoog gchou deur verpllgte uit
voer, met die gevolg dat ons 
12/ - per .sak moes betaal het 
tenvyl die uitvoerprys slegs 
5/9 was. Die gemiddelde prys 
wat die boer destyds ontvang 
het was 8/ - per sak - 'n prys 
waarteen die grootprodusente, 
wat, net soos vandag, die groot
ste dee! van die oes gelewer 
het, groot wlnste gemaak het. 
Vandag kos 'n sak mlelies 
25/6 en die netto-wins van die 
grootprodusent is van 10/ - na 
15/ - per sak. Die klein boer, 
wat slegs 'n geringe dee! van 
die oes produseer kan nie, as 
gevolg van hoe rentekoerse en 
grondpryse, vcel profyt maak 
teen die heersende prys nie. 
Nou is hulle die voorwendsel 
wat die grootprodusente gebrulk 
om vir boer pryse te agiteer. 
En die beheerraad oor koring 
het dit 'n misdaad gemaak vir 
die bakker om die prys van 
brood te verminder! 

GRO~"DPRYSE 

Na aanleiding van minister 
J . G. Strydom se verklnring dat 
geen rererlng die lewenskoste 
kan verminder sonder om 'n 

.,Ten slotte, die hoe grond
pryse Is 'n ernstlge oorsaak van 
depressies en skaarstes. Daar
dcur word dit al mocillker om 
grond te buur of te koop om 
te produseer wat ons nodig het . 
Vandag word die grondeienaar 
ryk<.>r sonder om te werk, en 
die werker word armer terwyl 
hy werk. Mnr. Strydom dink 
blyltbaar nie daaraan om 'n 
bletjie van die onverdlende ryk. 
dom van die grondelenaar vir 
die staat te neem nie." 

Skrywer het verwys na mi. 
nister Karl Bremer se verkla-

<vervolg In kolom 2) 

T 

Die 
,partylo 
uitsieu, 
partyvo 
is dat d" 
kan wee 

On 
dan wil 
gesind t 

'n Volk 
skakering 
is ten o 
sake soms 
tings wat 
kaar staan 
sel kan 
bring nic 
dig nie. 
nie dat 
moet word 
hul stand 
nie. Dit 
teen politi 
geen men 
butte hul 
Alma! wat 
honderd 
nle, word 
en beveg. 
optrecle 
beldsdoel 
toe wntop 
dan uit di 
om hul eie 
pa.rty te 

s 

,,party" n 
eenselwig 
Brltse pa 
die bes 
politieke 
kaar oorl 
die staat 
wen, 1~ v 
regerlngs 
sluitlng v 
in die ,.w 
party at' 

bewind e 
verskil v 
gering. 
aanval, v 
aan. Dl 
volksgesa 
sag moet 
maar net 
gesag -
dat hy 
die staat 
Dit is I 

skulp kl 
een.. 0 
moet jy 
tig- 0 

of uit te 
staatsges 

IN 

Dit be 
nie. Die 
staan bo 
So was 
blieke. 
gaan &&" 
gering" 
In hul 
beid dee 
~ring . 
kritiek 
k'idspun 
8allmges 
ktesings 
bulle ni 
be!lkou 
ook al. 
dat d fe 
wig 
'n pa 
die vo 





BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 7 NOVEMBER 1951 

0.8.-AKSIE. TOE.GE.LIG Oplossing vir Partystryd 
(vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

moet diC. dot'n, maar dan moet 
Jay werbreek van die prose.'> wat 
telkemale tot verbritsinr gelei 
het. 

word nle - trouens die party. 
lclers crken self dat bulle noolt 
'n vcrkiesing oor die republlek 
sal hou nie; dit sal gesklcd 
langs die weg van 'n volkstcm
mlng buite die partypolitiek. 

In hierdlc proses hct die 
partystelscl 'n bclangrlkc rol I•UXT 
geapeel. Dlt wo.s by ultatek 

OOREE~KOliS 

di~ Britsc konncksle wat ons 
volk aan die Empire gcblnd 
het. Na dr. Malan uit Londen 
terurgekeer hct met die resep 
van 'n Emplre-republiek hct hy 
In die parlcment beklcmtoon 
dat dlt nlc tot vcrbreking van 
die Statebond is nle al word 
Indli! 'n republiek, want die 
Brit&e kroon Is nle d:e l'elang. 
r!Julte band wat dlt! Statebond 
aanml'kllnr hou nit'l. Dr. 1\la. 
Ian bet rese dat daar sterker 
bande Is, naamlik die "remeen
llmpllke ultkyk OJ) die lewe" en 
die ,,gt'meenskapl•kl'! parlemt'n
Ure vonn von regering" wat 
ook lndie noc bly bandb.a4f. 

Hlcrdle band van die gcmecn
skapllke regcrlngstelsel is nie 
net 'n siclkundige band nic, 
maar 'n bale wcsenllkc wat 
meebrlng dat ons land pcrlo
dlek volledlg ultgclewcr word 
aan die Brltse vytde kolonne 
wanneer die Afrikancrdom dan 
,.In die wocstyn" verkcer. Uie 
ge.klt'denil; bd !>Owel In Brit
tanje as in onll land oowys dat 
gf'en party meer as twee ver. 
kle..lnr• wen nie. St'lfs nie die 
aterk Suld-Afrlkaanse Party vnn 
1910 bet 'n derde verkie11ing ge
wen nit'. Hy het in 1920 ver
loor maar kon nog aan bewlnd 
bly ' deur die steun • van die 
Unlonlltlese opposlsle met wle 
hy kort na die vcrkieslna- saam. 
gesmelt het. Die Afrikaner 
word du!l na elkf! tweede ver. 
kle~~tnr weer in e.y onderwor
penheld terurrewerp wanneer 
aliN verlore gaan wat In die 
paar jaar \'an Afrlkanerbewlnd 
opgerir is. Ook dit' buldia-e 
maatreils van die :Saslonale 
be'lrind sal f'Crlang weer tot nlet 
raan wannPer 'n Brit!lge!<inde 
s-rty die d~rde verkit>slng wen. 

WAT BAAT DIT! 

Maar wat baat die partypoli
tieke stryd ons dan'! Dlt brine 
reen bekroninr ·um on; '!trYd 
nit'. AI wut on• wen ia 'n 0011 

van baat. Die re,erinr mag 
die volrende verkleo;ing nor 
weer wen met HY kleurpropn. 
randn., maar duardeur loa by 
nle die klturvrnart~tuk op nie, 
maar verwek hy baat by dio 
nle.blanke tef'n die witmnn. En 
In blt>rdle haatverwekklnr wen 
die re-rerlnr nie een!> die ateun 
van die EnrelAtprt"kendn om 
daarvoor tn vera-of'd nle. Nee, 
die opposl!;koparty sorg weer op 
sy beurt dat die baat nn die 
En(t'l!lsprt'kt'nde teen die Afri
kaner aanreblaas word, sodat 
dr. Malan op sy Natalse konJTCS 
moes erken dat din betrekkinge 
tus!ten die twee blanke volk.<J
dele ,onrusb:lrend ngtcruitge. 
pan bet.. in d:t' joncste jare. 

STE!\L'IE \'A'S PROTES 

Wat die Grootraad nou be
sluit het, is om te begin op 'n 
punt waar die ratel die losste 
is. Dit sal noa- bale jare vat 
voordat die meerderheld van die 
volk 'Vir 'n republiek tc vinde 
is. Selfs republikcine in die 
Nasionalc Party se vnndag ons 
kan nle nou vir 'n republlek 
stem nie omdat ons Brittanje 
so hulp teen Rusland nodig het. 
.'\laar die meerderW!id van dl~ 
\ olk is wel in hul hart gekant 
teen die partypolitiek. Daarom 
i<t beslult om nou te be&'in by 
die punt waar on~ die groot!;te 
mate Tan teun sal \·ind vir ont 
bcleid, nruunlik die af.,kntfin&" 
,·an die party:.tcl~l en die in
v~ring \an 'n e:e c;taat telsel 
\\"at op die beginsels van \'Olk~. 
regering sal bcrn'l. En \ ir 
hlt>rdie doel kan ons nou die 
samen-erklng kr)' van mense 
wat nog nie bereid c;al wee" om 
vir 'n republ:ek te <,tern nit', 
llier le b:l!t groot moontllkhedt'l 
a-. ons net wil werk t'n ona 
.s~1ak propageer. Die volk raak 
al meer bt'wus \·an die ontset
tende gevolge van die party. 
polltieke ~>tryd wat van ons 
groot vraag-.tukke ammunlslt' 
maak om mekaar mee t.t• be
oorloa-, en met di~ nodlge ar. 
beid kan 'n sterk mag teen 
die partypolitiek ,emoblliseer 
word, en kan ons dan aelfs 
met bebulp van Engel<~spreken
de<> 'n nuwe inhoud aan ons 
~taat geo wat 'n nuwe atmos
feer a.al skep waarin die ume
werking tusscn EnCf'l!;- en Atri. 
kaans prekendes moontlik tr«'
maak sal word op 'n Suid
Atrlkaanse grond .. lag - In 'n 
Suld-AfrikaanSt> dampkrlnr, bet 
mnr. \'nn der \\'alt be.,luit. 

Verwag Oorname 
deur Franse 

Volksbeweging 
Die Engelse pers voors)X'l tlut 

lie politieke pnrtye wat tans 
In Frankryk nan bewin<l is, eer. 
lang pick sal moet mnak vir 
·~enl. De Gaulle se anti-party. 
,,olitieke volk.,front. Hulle bt'
r:g dat die Fram~e rl'gt"ring 110 

traag was om die V.V.O. na 
J>arys \iir die o.;ittlng van die 
1'\lgemen~ Vergaderin&' uit te 
nooi, dat d:e uitnodiging eint. 
Ilk ult hom ,.getrek" mof'.s 
word. Die rede hienoor is dnt 
Clle Fnmse regf'ring "~ po<,i!lle 
o bopeloos il> dat by bt>vree. 

111 dat die blnneland~ politit'ke 
!crisis, wat tot die bewind aan. 
,·aarding ''an De Gaulle 1181 lei, 
no&" sal plaas\·ind solnnk die 
\',\'.0. daar in sitting is. 

kcndc en Engclssprekende groc. 
pe, met ongekwallfisecrde be
houd van albcl :sc taal- en kul
turcle idcnUtelt. Hierdic ge
mecnskapllkc nnslonalilelt mag 
aangcdul word dcur Suld-Atri
kaner of Afrikaner, maar aileen 
In di6 sin dat dlt 'n twccvou. 
dlge naslonalltelt sal wecs met 

WIL AARDE SE 
KOERS BEHEER 

MET H-BOM 
Die a-ebrulk van waterstof. 

bommc om die weer te vernndcr 
\'Oigcns sterrekundlge wette is 
die jongste suggestle van we
tensknplikc kant. 'n Ameri
kaansc professor, dr. Alex 
Green, hct vcrklnar dat dit 
moonUlk bchoort tc wecs om 
die anrde se rigting rondom 
die son te vcrander met behulp 
van waterstofbom-ontplofflngs 
en dnardcur die kllmant te vcr
nnder. Hlerdie metode van 
kllmaatbehecr op 'n sterrekun
digc grondslng kan ook ge. 
bruik word om die lengte van 
die da(• te bcpaal, het hy ges~. 

Ontkenning oor 
Devaluasie 

Dr. De Kock het die menlng 
ultgesprcck dat daar gecn 
waarheld hocgenaamd steck In 
die gerugte dat die dollar so
wei as die sterling eersdaags 
gcdcvaluccr sal word nie. Daar 
Is a-erugte dat die frank mag 
devaluccr. 

Die reserwcs van Frankryk 
daal met die oog op die ver
wngte devaluaslc. Dit mag de
valuasle dus afdwing, Die 
lo'rnnsc tesourle hct egtcr aan
gekondig dat dcvaluulc van 
die frank nlc oorwccg word 
nle anngcslen vrnag op die we
reldmarkte annbod oorskry. 

Reserwes Daal 
Die Unle sc goud- en betaal

mlddt'lerescrwell hct in die 
eer11te halfjaar vanjaar met 
£16 miljoen gcdaal. In die vol
gcnde twce maande tot end 
Augustus het daar 'n daling 
van !14 mlljocn voorgckom, 
sodat die goudbcsit toe £7(.3 
mlljoen ('n dlo bultelandsc 
valuta .£71.8 miljoen beloop bet. 
Die Unie sc rescrwes het 'n 
verdere daling van .£1-i mil. 
joen getoon na .£132 mlljoen 
end September. Op 12 Oktober 
het dil cgtcr weer 'n styging 
van £1,6 mlljoen getoon na 
£133.7 mlljocn. 

1 .. Dill: o. D." word cedruk deur Pro 
Eceleal& Drukll:err, Stelleftbosdl. .,tr 
die es--. •n uttcewen~ : VOORSLAO 
CEdJrul. ) lkpuk. Groote literll:cebou 
T03. Posbua 1411, XerkpleiD, Ka.ap
.wL 
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gelykwnardige Afrlkaanse en 
Engelsc clemente. 

Dit is ons oortulging dat as 
ons van wecrskante hlerdle kon
scp ccrlik wll aanvaar en ccr
llk wll tocpo.s, ons rassemoel
likbedc oornag sal vcrdwyn. 

Met so 'n konsep bcboef sclfs 
republikanisme geen spookbccld 
mcer tc wees nie. Dit kan ln
teendeel vir die ontwikke.llnr 
,·an so 'n nasionaliteit bevor. 
tlerlik wees in clle 11ln dut, mot 
waarborg van voile gelykwaar. 
tligheid, die deure oopce!ltel knn 
word vir immigrant& op wit' 
dan dadelik 'n suiwer Suld
.i\frikaanse stf'mpel nfredruk 
~;al word. 

HERVORC\IINGS 

:\laar intusscn word difl grot! 
van so 'n ge'l&mt'ntllkt! nasio. 
naliteit in om; politick belem. 
mer dt>ur die ft>it dat laasre
noemde op party.dominasle be
na., en dat die boofpartye elk
et>n op sy beurt oorheers word 
deur een nasionale element, In. 
tlif'n on" du_" 'n twee,·oudige 
nasionalitelt wil ontw~kkt"l me\ 
wt>rklike en innnlike ft'lyk. 
waurdigbt>ld, moet in on11 poli
tit"k hlerdie party.domlnar.ic 
wat gelykwaardi(bt>id f'D geo;a. 
mentlikbeid uitslmkel, Jtt'neu. 
traliseer word. 

Dit kan gedoen word deur 
konstituslonele hervormlngc 
wat eintllk ook In die repu
blikanisme impllslct Is, hoe. 
wei dit nlc direk te doen hct 
met verbrt'king of verslap. 
ping of handhawina- van 'n 
uitwendige ,.Britse konnl'ksie'' 
nie. 
Die t'erste i wat on<, al dik

Wt"l~o bepleit bet, naamlik dat 

die Senaat Ten·anr word deur 
'n nie-part;:t-polltleke, beroepe
verteenwoordigende T wee de 
Kamer wat die \'ollaraad kan 
ad,·lset'r oor ekonomiel-&osiale 
nanrt"leenthede. Dle tweede Is 
dnt die rerering saa.mrestel 
word, nle deur 'n partyleier 
nle, maar deur 'n gekose ataats
boof, en dut die partyverteen
woonll(ing in die Volksraad re
reringabeleld slers sal beinvloed 
maar nlc bepaal nie. 

KOUKUS 

Op di~ manier aal die party
verdcling releidt>llk sy skerpte 
verloor deurdnt die partystelsel 
en dl~ partykoukus rue aUes
domlnerend sal we~ rue. Daar
me~ sal terelyk 'n terrein vir 
polltltke samewerklng reskep 
WC(ls hasen Atrilma1111. en 
Engelssprek«'nd, aanvanklik 
mlskll'n bulte die partywese, 
maar wat dan mettt'rtyd moet 
deu~rk in die s-rtywese <~ell. 

Ons glo dnt hervorminge soos 
hler nnngedul, sal uitloop op 
pcrmanente oorbru~ngs van 
die kloof tusscn die twee na
slonale clemente. Maar van. 
sclfsprckend snl dit aanvanklik 
slea-s bcwerkstellig kan word 
dcur 'n tydellke bcwerkte same
werking op partypoiiUeke ge. 
bled. In die llg daarvan kan 
mlslden besonderc betekenis 
geheg word aan die felt dat dr. 
Malan, In sy onlang.se tweede 
beroep op Engclssprekendes, 
hulle nle bloot uitgenooi bet tot 
aanslulting by die Nasionale 
J>nrty nle, maar aan die hand 
gedoen het dat bulle, desverkle
send, 'n ele organlsasle vir sa
mcwcrklng knn stel naas of 
tangs die Nasionale Party. 

CRURCBD..L STEL 'N 
MOOI VOORBEELD 

Die Britse \'olk wat "-O senuweeagtlg is met die oog op 
die maatreels wat die Duwe regerlDg gaan tref om Brittanje 
-.e geldelike toe!>tand die hoof te bled dat die aandelemark 

met miljoene ponde gednnl bet, het een stukkie troos t-oe 

Churchill as eerste maatreel aangekondig het dat hy sy 

eie salaris en die van sy kabinet gaaD besDoei. 

Hy hct aangekondlg dat hy 
voortaan £7,000 per jaar sal ont
vang In plaas van die £10,000 
wat aan die vorlge cerate mi. 
nister betaal Is. Die salarlsse 
van die res van die kablnct 
sal van £5,000 tot U,OOO per 
jaar verminder word. 

Churchill <~e optrede \·enkll 
nogal aansienlik van di6 van 
ons Suid.Atrikaan..,. politicl. 
llt"el <,' t>lkundlg begin hY by 
bomselt en "Y rt'ft'ring ;voordllt 
hy die volk na om bul offf'n 
te brin&" In die atryd teen ln
na .ie. D:t spreek Tan~ If dat 
by daardeur 'n opbeurende voor
brt"ld nan "Y cetcisterde ,·olks-

genote re.'ltel bet. !let veel 
grott'r vrymoedlgheid sal bulle 
nou die lasto op bulle kan neem 
wuartoe by bulle gaan oproep. 

Jammer dat dleselfde voor. 
becld nie in Suld-Atrlka ge. 
stel Is nle, Gcpaard met die 
oproepc aan die volk om 
mecr werk teen heersende 
lone, bet 'n aankondigina- ge. 
kom dat die parlementariers 
hul cle salarisae met -iO per
sent vcrhoog bet en hulself 
'n aansienlike mate van belas
tlngvrystclllng vergun het. 

Die salarlsse wat Britae mi-

Teen die pnrtystclscl Is sc
dert sy invocring deur enkelinge 
ult ons :volk bcswnar gemaak. 
In 1910 het dr. Gustav Preller 
daartcen gcskryf onder die 
skullnaam ,.Knop", maar die 
verset Is cera in die dertlger 
jare nA samesmeltlng a-corganl
acer onder Ieiding cera van dr. 
C. J. H. de Wet en later die 
Ossewabrandwag. Toe die 0!!
sewabmndwa~r In 1939 tormct"l 
restlr )!1, Is tf'n duldt'llkste bt"
klemtoon dat by ,.bultf' en bo 
dlt> partypolitiek" Htaun en die 
volk op daardle basis wil ver
f'nlr. Rondom die Ossewnen!> 
het ons uJtre'lilnd dat ons vollc 
geestelik wei et"n Is wanneer 
Jy dlt> partypolitlek ult la't, en 
vir die bestendlglnr van hier
dle toestand wou die Ossewa
brandwar hom bt'ywer ht>t. 

GROOT GELD IN BESKERMDE 

nisters nou ontvang is ook nie 
vlclcnd vir hul Suld-Atrikaanse 
kollegas nle. Die Britae eer. 
ste minister, wat sy land sc ln
komstc vergader ult 'n bevol
king van 50,000,000, ontvang 
£7,000 per jaar tecnoor die 
£15,000 van die Suid-Afrikaanse 
premier wat sy inkomste trek 
ult 'n blanke bevolklng van 2! 
mlljocn. Maar die vergelyklng 
raak ongunstiger wanneer dlt 
by gewone ministers kom. In 
Brlttnnje ontvang bulle nou 
£4,000 - diesclfde as 'n Suid
Afrikaanse minister. 

In die afgclope jare hct ons 
tot die beset gckom dat die rc
publlek nle lanp die weg van 
die partypollUek verkry sal 

BEDRYF win .. tft wat hlerdic monopolle 
mot't lew~>r blyk ult 'n adver
tl'nsle \"An 'n s uikuplnas 'n 

In 'n vorige uitgawe \'Bn panr weke gelrde. Die plna!l, 
Die O.B. is die aandag bepaal wat mllllr ong.eveer 800 morge 
by die buitengewooD voorde- groot IH, word aangcbied vir 
lige posisie van die suikemy- tiSO,OOO - <lit wil o;(l £1,600 Pf'r 
werheid In ons land - dle mor&"! 
mees beskermeDde bedryf in van 
ODS ekonorniese lewe. Die In 19(7 het die Raad 
berig, wat ODS oorgeDeem het Handel en Nywcrbcld 'n ver
uit Forward, het ook venneld slag oor die auikerbedryf uit-

• di ik k i gebrlng wat gepaard gegaan 
hoe spoedig e su er on ng!t het met 'n nanbcvcllng dat die 
in die depressiejare \"an 1930 
-33 hul verbande afbetaal prya van sulkcr vcrminder 
bet toe die Landbank bulle moet word weens dJe buitcn
be In kortvat het oor hul gcwoon groot wln.ate vnn die 
o;k!iJcle. Die gevoll;trekkiDg ,,suikcrbaronnc." . Die ~ert.Ja~r 
het gelui dat ,sells in depres- het gemeld dat d•~ gemtd~elde 
siejare daar geld in suiker 

1 
wlnste van dert1en ,.suiker. 

~teek." baronne'' ~ert 1~ 1918,000 per 
Verdere bewys \'an die rroot Jaar wa11. 

Dwa.rsdcur dnardle jare het 
bulle bystand van die regering 
ontvang, en danrom Is aanbe
vecl dat die suikeroorcenkoms 
van 1933 herrocp moet word. 
Volgens hicrdie oorecnkoms la 
suiker teen gesubsidleerde pry. 
se na. die buitcland uitgevocr 
In 1946 by\'OOrbecld, toe die we
reldprys van suiker H6 per ton 
was, is sulkcr teen £12 per ton 
na Engeland uitgcvoer, tcr'll"Yl 
die Suid-Afrlkaansc verbrulker 
£22 per ton moes bctaal. 

:Sog die ooreenkom,. Is opre
se nllg d:e prys van o;uilcer \"t'r
laag. lnteendeel, d'e prya is 
'n prutr Wf'ke ceJcde met ld. 
per pond vcrhoog, wat die ba
ronne 'n bykomende wins van 
£1,4150,000 sal beo;org. 

'n Dl•lana-rlke ver ka is er
ter dat f1.500 \'an die salari .. 
van die eerste minbter en 
.£1,200 vnn 'n rewone minister 
in "old-Afrika vrygestel is van 
inkom!it.ebelasting. In Brittao,Je 
l!i din belasting so hoog dat 'n 
mlni'<ter mlnder as die helft~ 
van "Y salari!i behou, terwyl 
ona Suld-Atrikaanse m:nisters 
nll attrekking un belastlng nor 
LS.500 ontvang. 

• 

Jrg. 10. 

de 
die B.liiiiKIJIU 

tenks, "U 
seldsaamhC 
kom le da 
gewelcr b 
geo;kenk 
op aange 
daa.r\'oor 

Die borl 
vocg dat d 
ring bale i 
oorecnko 
strateglesc 
Suid-Afrik 
die te stl 
In die Ml 

Hocwcl 
sal stnppe 
ann die Un 
die l\li1lde 
dl'ur troe11 
Suld-Afrlk 

grond van 
to stel w 
knansc reg 
tc botanl v 
rlka blykb 
present gee 

In die 
Die O.B.' 
kenar6 o 
flukse les 
gewerf i. 
waarde\'ol 
die mobili 
die eeTSte 
,·erwest>nl 
I deale. 


