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Geregistreer aan die Hoofposl<nntoor as 'n Nuusblad. HaYenga Oes Roe Lof 
In Van Britte 

Jrg. 11. Kaupstad, 28 Januarie 1952. Piys Sd. 

Die geldkonferensie, wat in Louden gehou word dem· die minister~ 
van finansies van die koninkryke van die Britse Statehond, ee dof>l is deur 
die Britse tesourie beskryf ,om maat reels te oorwef>g .om die sterkte , .. an 
sterling te herstel en te handhaaf." Die konferensic het begin, net 'n paar 
uur na die Britse aankondiging oor die dreigende ekonomiesc ineenstorting 
'an die sterlinggebied. Die aankondiging het die skokkende feit hekend 
gemaak dat Brittanje se dollarreserwes in die laaste drie mamide van 1951 

1\r. 8. 1 met 934,000,000 ·dollar& (£334,000,000) gedaal het. 
=============================== ordc moct kry en dat op die 

gcldkonfcr~?nsie gesamcntlike 
maatrei!ls getref moet word, wat 
in die Britse bcgroting, wat in 
Aprilmaand voor die Brits<' 
Laerhuis sal dien vcrvat moet 
wccs. Die Londense Tim-:-s skryf 
dat Brittanje sy uitgawcs moet 
besnoei om die krisis die hoof 
tc bied, maar dan moet elkt• 
stcrlingland dit doen. 

bankrotskap staan. 

I{ABINET VAN DI.E 
BRITSE STATEBOND 

Teen die einde van verlcde 
jaar het die sterlinggcbicd n<?t 
2,335,000,000 dollars in rcscrwe 
gchad en hy vcrloor dit tans met 
'n tempo van 2,500,000,000 dol
lars per jaar. 

Brittanje se skuld aan andcr 
sterlinglande was £2,352,000,000 
aan die ~nd van 1949. 
£2,730,000,000 aan die end van 
1950; en £3,098,000,000 aan die 
end van Junic 1951. 

TC':!n hierdie agtcrgrond vinJ 
die geldkonferensie van die 
Britse Statebond sowcl as die 
Britse Empire in Londen plaas. 

Die Britse pers probeer n1e 
om die ellendige toestnnd waar
in Brittanje verkeer weg te 
steek nie. lnteendeel bulle hou 
dit voor om te wys hoe nood
saaklik dit is dat die ~>tatebonds
koninkryke moet inspring om te 
h~lp. 

om 
Die Britse regering bet skynbaar afgesien \"an die plan 
'n formele kabinet 'ir die Britse Statcbond in te stel. 

Lord hmay, minister van statebondsbetrekkinge, wat mnr. 
Churchill op sy besoek na die Yerenigde State en Kanada 
vergesel, het in Ottawa Yerklaar dat die plan ,nie uitvoer
baar is nie." Vermoedelik hct die Kanadese regering dit 
afgekeur. 

BA.VKROTSKAP 

Dit a lles bt'teken dat Brittanje_, Die mening in Londen is dat 
"f': geld<>nke wnnbopig is en dat nie aileen Brittanje nlc, maar 
die land op dit> randjie van al die sterllnglandc hul huis in 

S.A SE PLAX 

Die Brits'! Chancellor of the 
Exchequer, Richard Butler, is 
voorsitter van die geldkonfcrcn
sie. Hy bet begin om 'n oorsig 
van Brittanje se haglikc posisic 
te gee. In die pick van die State- ,- ---------------------':....--------------------

bondskabinet hct Lord Ismay 
voorg-:-stel dat die koninkryke 
van die Brilse Statebond ,,fa
milie-vergaderings" hou wan
neer 'n noodtoestand in die 
statcbond ontstaan. Die Brits<> 
minister se verklaring maak dit 
duidclik dat die Britse reg<>ring 
die talryke Empirc-konfercnsies 
wat voortdurend in Londen gc
hou word beskou as die plans
vervanger van 'n formele en pcr
mancntc statcbondskabinct. 

Lord Ismay het voorts vcrklaar 
dat die onvolmaaktheid van die 
bcstaande masjincrie vir oor
lcgplcging tussen die statc
bondskoninkryke dit noodsaak
lik maak dat daar voortdurcnd 
persoonlike kontak gemaak 
word tussen mensc wat met dic
selfde bedrywighcdc in die vcr
skillend~ Britsc koninkryke bc
sig is. 

Die doel van dit> talr.)ln• Em
pire-konferen<,it'.'l oor vt>r~l,illen
de aangeleenthede h~t bierdie. 
Britse minister vnn stntebonds
betrekkingt> nou bilie duidelik 
gemaak. Elkc Empire-konfe
rensie wat in I.ondNt gehou 
word is 'n vergndering van die 
kabinet van die Britse State
bond - wat formecl nie bcstnan 
nie. 

Nog 'n ·Empire
Konferensie 

Aanstaandc maand sal daar in 
Canberra, hoafstad van Austra
lie, 'n konfercnsil! gehou word 
van wctcnskaplikcs van die 
Britsc stat~'bond. 

Dr. P. J. du Toit, voorsitter 
van die Wetcnskaplikc en In
dustri(lle Navorslngsraad sal 
Suid-Afrika vertecnwoordig. 

Premiers Nou 
Weer Byeen 

Uit Londen word tierig dat 
Lord Ismay, Britse mini<;ter van 
stntebondsbetrekkinge, ann dit> 
ministers van finansies van die 
statebondskoninkryke, wat tans 
in Landen konferensie hou, mce~ 
gedeel bet dat die Britsc regc
ring besluit bet om 'n konferen
sie van die eer ste ministers van 
die statebondskoninkryke in 
Aprilmaand bymekaar to rO<"P· 

Indien April ongel'!e blyk tc 
wees sal die konfercnsic in Ok· 
tobermaand gehou word. 

Lord Ismay hct per vliegtuig 
uit Amerika gekom, waarhecn 
hy mnr. Churchill vcrgesel het. 

PARLEMENT GAAN RERIG 
MET MENING .BABBEL 

Die v'.!rderc prosedurc is dat 
elke statebondskonlnkryk sc 
minister van finansi<>s sy plannc 
moet voorH! om Brittanjc tc -
red. Suid-Afrika sc minister 
van finansies, mnr. Havcnga, 
het reeds sy plannc voorg~JU. 

En uit Londrn word berig dat 
k onferensiekringr t'n in die be-

D. G 1 } J- .l 47 M • 1 sonder Brit<ie bronnt'! mt>t hoe 
, ~~ oe_wer~•e.ut·-gener·aa . 1et ver eue OSieS op lot praut ,·un die wyst> waarop 

\ rydag dte 19a2-stttmg van dte Parlement f D die Suid-Afrilman .. e mini.,ter 
geopen .•• In naam van Sy Majesteit verklaar ek erste ag sy saak ge!itt't ht't en van die 

I - ~· · d. fd • • d. • d voorstelle wat hy gemaak bet, non (at ner te ,·y e stlhng van 1e hen e veral ten opsigt• vu di Iok 
Padcment van die Unie "\an Suid-Afrika hehoorlik geopen is," het dr. van knpitnal vun\uit~ tliee ster
Jansen gese. In sy troonrede h et hy 'n vae beeld van die werksaamhede linggebied. 

van die sitting geskeb;. Ten aanvang het hy verklaar: VOORDELE 

,My ministers, sowel as die volk van die Unie, het met dankbaarheid I? it is _vc~staanba~r . dat di'! 
verneem van die herstel van Sy 1\-laJ· esteit die Konin.,. na sy onlanase siekte Bntte b~lc 111 hul sk~k ts omdat 

• • ~ • t:~ Suld-Afnka se rcgcrmg 'n bou-
Cil hulle lnd dat by sy kragte spoedtg volkome sal herwm. ding inslaan wat bevorderlik vir 

.. Hulle wil in die besondcr ,(a) 'n Swaar en steeds toe- tc stcl na die moontlikheid ~u~lc is: \Vant soos sake _ta~s in 
bulle tevr"!denheid uitsprcck dat ncmcnde Jewenskost'!las; van gcrcelde verpligte opga- r;ttantJC tver~oop ds~l 1•c ~nd 
Sy Majcsteit ingcstcm hct om ,,(b) Gebrek aan voldocnde wcs van die bronne van in- s~ ~s ~ s ~a gou d m ugus us 
"n dee! ,·an sy gcsondh<>ldsva- vervoer en ander noodsaal<llkc komste van die partye en an- ~ . _ cp ~m e_r ~er wyn - c~ 
kansie in die Unic dcur te bring, dienste wat doeltrcffcnd be- dcr politick'! of semi-politiekc Ul~ A~rlk: ~ ~ gou~p~dus; 
saam met ander !cdc van di-:- stuur word t-en &Jnde in die organlsasies, en versoek die r~n c . an · ~n aar ts It ~·tr 
Koninklike Familie. bchocftcs van ons ontwlkkc- Regering om die uitgawes van dAifC "kBrtttc glo~tet nuus fll:s Su~d-

1 I · . 11 · · rt a se m ms er van mans1es ende and te voors1en, en po tiekc partye of pohtlckc of . Lo d -. S . d' Af "k h 1 ,Namens die volk van die 
Unic wil hulle die koriinklike 
besockers hartclik wclkom hect 
~n die wens uitsprcek dat die 
bcsoek aan Suid-Afrika die vol
komc hcrstcl van Sy Majcsteit
se gesondheid snl bewcrkstcllig." 

1\IOSIES SONDER TAl. 

Nadat die parlcmcnt in sitting 
gegaan hct is danr kennis g~gcc 
van scwc-en-veertig mosies! 37 
private mq;;l<>s en 10 ministcriiHe 
mosics. 

Aange<,it>n dit dit' luaste voile 
sitting nm hierdie purlement 
<>nl wei's, rauk die tyd kort vir 
diegcne wat beloftes aan hul 
kicscr,; gemallk bet en dit nog 
nie nugrl<om bet nie. 'n Mosie 
wat ingrdi~>n is !ewer die bewys 
<lat <l:tl li<l .darrm probeer bet 
om die Iwlofte na te kom. Ook 
i'l hit'r<lie ~;itting die Iaaste ge
let•nthei<l om propaganda-mosies 
in to-<lit•n waarmee die betrokkt'l 
lid tytlen<, die aanstaande Al
gemene Vt'rkit'sing van verhoog 
nn 'l:t'rhoog in !.Y kiesafdeling 
kan gaan. 

Vandaar die ryke mosie-oes. 

WA."TRO'L"E 

Die ·Icier van die opposisil>, 
mnr. J. G. N. Strauss, het die 
volgende wantroue-mosie in die 
rcgcring voorgestel: 

,.Dat die Raad aile vertrouc 
in die R~gcring verloo·r hct, 
vera! omdat hy vrces, wan
trouc en verdeeldheid by die 
volk geskep het en nie gcslaag 
hct in die vervulling van sy 
plig om di~ land goed tc rc
geer en op 'n gesondc grond
slag te administrecr nic, met 
die gevolg dat die volk onder 
meer die volgende ontbering-:
en nadelc moet vcrduur, 
naamlik: 

.. <c> 'n Gevaarlikc vermin- scml-politieke organisaslcs t~ m n en sc. " Ul - r• a ~r 
dcring in die toevloci van gc- bepaal ooreenkomstig die gees ~e~ ~; goudverkope aa.n Brl • 
skikte en gek~urdc immigran- van die Kieswet." anJC. . . · 
te tot verskaffing van die no- Hierdie mosie is baie in teres- ~~r. H~vcng~ .~c~f ~~~elde:.d 
dige mannckrag vir die ont- sant. lndien die regering dit~ vft aar t tat u~ • h rt a d~'! 
wikkeling van die land en tot "aak wat aangeroer word wU a erdgrloo 5 .c wd~arl cd eg aanl IC 
d. d · , voor e c v1r 1e e e sowc as 1e aarstclhng van n bcter pak, ~oommer sonder handskoe- dl • ld t 1 . . d" b • 
gebalanseerdc b-:'volking en ne wil aanpak dan kan die mo- tac were wd~ vtoe

1
1. utt b1.c d c 

d d t t b "1"1 • d" d" d 1 • d" s an van 1e s er mgge 1'.' . so oen e o cvc1 1g ng van s1e •en as •e gron s ag vu tf' H . h f • d t B "tt . di 
die blanke bcskawlng." hervorming van die partystel>.<-1, 

1 
~ 

1 
~ ge:e a ~ anJe d." 

Die mosie sal natuurlik nie sowel as van die parlementi'rt' ';;
1
u e ~?" en ~~ns~·~ v~n k w 

aangeneem word nic. Dit weet stelsel. 1\:laar dit is bl~·kbaar . e ~t.:~ ·~~~~ble · ~~ su ;<'" 
almal. Maar die parlementerc glad nie die doel vun die mosie "an Ul t- t rbt ad 8

1
n d •e . an l'r 

· D" · . oor~oese s a e on s an e Sf' po-spel word nou eenmual so ge- me. 1e doel 1s eenvoud1g om . d. t r kr" .- d. 
speel: die opposislc-leier begin die opposisie-party in die ver- hgmgf tomb. d•e 8

1 
erfhmg tSIS d~~ 

"·- "tt• d • · 1 th "d b · b d oo ~ .e sa a nng Ynn H! e'-"" "' mg t'Ur n m osae van een e1 te rmg oor y raes t ";} t . B "tt . 
wantroue in die regering voor wat by van die sg. Oppenheimer- ~nfa reeds wa m · rl anJe l:"t'· 
te stel. Trustfonds mag ontvang. Heel- re wor · 

1\IOET DOLLARS LEI';!\· 
RAIL"\' -MOSIE 

Die minister van justisie <mnr. 
C. R. Swart> hct voorgestel dat 
'n gckosc komitcc aangestel 
word om die gcvalle van mnr. 
S. Kahn (naturcllcvcrte<enwoor
digcr, Wcs-Kaaplandl en mnr. 
F. Carncson, lid van die Kaap
landsc Provinsialc Raad, krag
tcns die Wet op die Onder
drukking van Kommunisme te 
ondersoek. 

PARTY-FONDSE 
Dr. J. H. Loock, (N.P., V'!r

eniging} hct voorgestel: 
,Dat die Raad hom ult

sprcck teen die geheime en 
grootskccpse subsidiering van 
politicke partye d'.!ur bepaal
dc magtige belangegroepe as 
syndc in stryd met 'n gcson
dc dcmokratiese openbarc 
!ewe. 

,Hy docn 'n beroep op aile 
politlekc organisasics om In 
die opcnbare belang die bron
ne en bedrae van groot by
draes tot hul fondse voortdu
rcnd bekend te maak, en vra 
die R'!gering om ondersock in 

waarskynlik sal die mosie in sy 
doel slaag. 

PRETORIA TOE 
Voortgaande het mpr. Haven· 

ga gese dat Suid-Afrika vir Brit· 
tanj':! help deur goud aan hom 

Mnr. A. G. Barlow <V.P., Ho~- ~ te verkoop; en bow<>al probe~r 
pitaal) bet voorgestel dat dte Suid-Afrika die druk op d1e 
parlement na Pretoria verskuif Britse ckonomic tc vcrlig dcur 
word en dat die reg'!ring die no- kapitaal in nic-stcrlinglandc tc 
dige stappe daartoc doen. gaan .JC':!n. Hocwcl die Unic 

Mnr. S. J. Tighy <V.P., Johan- graag in Brittanjc snl wil lecn 
nesburg-Wes)-hct voorgestel dat blyk dit dat Brittanj~o~ nic die 
die regcring die regerings van kapitaal wat Suid-Afrlka nodig 
Noord- en Suid-Rhodesie nad'!r bet kan voorsien nio. Daarom 
met die oog op aa~sluit~ng. v~n 

1 

moet Jedc van die stc~lingge
hierdie Iande by d1e Ume m n bied hul bes docn om nt-:! .ster
groter Suid-Afrika. Jingkapitaal In die stcrlinggc-

Mnr. S. Kahn (naturellever-

1 

bied te Jcen nie, mnar dollar
teenwoordlgcr, Wes-Kaapland) kapitaal buitc die stcrlinggebied. 
h'.!t voorgcstel dat die Unie se Laasgcnocmdc w~nk van mnr. 
goud-, diamant-, en stccnkool- Havcnga is veral dcur die Britte 
myne gcnasionaliscer word. <Toe verwclkom. 
die huidigc regcringsparty in Verwag word 
opposisic was, was sy beleid ook like verklaring 
die nasionali.s~ie van. die gou~- ~ word, na afloop 
mync. Maar dtc r':)germg sal rue rensi'.'. 
mnr. Kahn se voorstel aanvaar 

dat 'n ampto
uitgcreik sal 

van die konfe-

nie, want sy voormalige oppo
sisie-bcleid was maar net bedocl 
vir verkiesingspropaganda). 

Daar is nag die talle ander 
mosles. Glad te VC':!l om op te 
(Vervolg in volgende kolom) 

(Vcrvolg van vorigc kolom) 
noem. Dit is ook nic nodig nie. 
Dit hct maar net te doen met 
die parlcmcnt wat vir die so
vcelste kecr W<;lcr aan die babbel 
gegaan hct. 
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Os 
In verlede week se uitgawe van Die O.B. bet professor 

Dirk van Rooy, voorsitter van die Grootraad, by wyse van 
nntwoorde op 'n reeks vrae wat aan hom gestel is, baie 
duidelike Ieiding aan offisiere en lede van die Ossewabrand
wag gegee. 

Hy bet die po<,isie van die Ossewabrandwag baie duidelik 
gemaak, sodat clke O.B.-lid nresies weet waar by en sy 
beweging staan. 

Ten aansien van die samesmelting van die Herenigde 
Nasionale Party en die Afrikanerparty bet die voorsitter 
verklaar dat die Ossewabrandwag daardeur die kans (en die 
plig) gekry bet om hom as beweging heeltemal van die 
politieke terrein te onttrek en sy voile aandag aan sy eie 
spesifieke taak te gee. 

Die voorsitter bet verklaar dat die Ossewabrandwag 
beslis nie verbind is om 'n politieke party, en by name die 
nuutgestigte Nasionale Party te ondersteun nie. 

Nee, die Ossewabrandwag bet hom heeltemal los gemaak 
'an aile doenigheid met die partypolitiek; dit is nie die 
Ossewabrandwag se roeping om politieke partye te onder
steun nie; sy plig is die 'erwesenliking van sy eie taak. 

Niks kan duideliker wees nie. 
En die spesifieke taak van die O.B. is (korteliks en 

noodwendig onvolledig saamgevat) : die verwesenliking van 
die rcpublikeinse staat geskoei op die lees van die tradisionele 
partylose republiek van Transvaal, en aangepas by die 
bestaanslewe van die volk op politieke, maatskaplike en 
ekonomiese gebied. 

TEEN DIE PARTYSTELSEL 

Voorts bestempel die O.B. die uitheemse partystelsel 
as die 'ernaamste struikelblok in die pad na die bereiking 
van sy ideale; en is dit die onmiddellike taak van die O.B.
Ieiding om hierdie struikelblok uit die weg te ruim. 

Die voorsitter bet gese dat nie nou bepaal kan word 
tot welke maatrei:Hs die uitvoering van sy taak die O.B. in 
die toekoms mag dwing nie. Hy bet egter bygevoeg: .,Maar 
een ding is seker. Om sy ideale te bereik behou die O.B. 
hom die reg voor om van aile geoorloofde wee en middele 
gebruik te maak, soos die tyd en die geleentbeid dit nodig 
mag maak." 

Dit is besliste woorde wat geen twyfel laat oor die 
vasberadenheid en die wil om die stryd end-uit te voer nie. 

Watter plig lc dit op O.B.-Iede? 
Elke O.B.-Iid moet help om die Ossewabrandwag organi

satories, propagandisties en geldelik sterk te maak, sodat 
hy in staat kan wees om sy stryd te voer en van die ·Wee 
en middele gebruik te maak wat clie tyd en die geleentheid 
mag daarstel. 

Strauss en Malan 
Mnr. J. G. N. Strauss, die Ieier van die Opposisie in die 

Parlement, bet 'n verklaring uitgereik waarin by sy .,beel
hartige goedkeuring" heg aan die Eerste Minister, dr. D. F. 
Malan, se uitnodiging aan Sy Majesteit die Koning om in 
Suid-Afrika tc kom vakansie hou. 

Mnr. Strauss verklaar dat hy namens bomself en 
.,na!nens die Suid-Afrikaners wat ek verteenwoordig my 
hcelhartige gocdkeuring wil uitspreek oor die Eerste Minister 
sc welwillende uitnodiging sowel as my voldoening dat die 
Koning weer 'n keer 'n gas in ons sonnige land sal wecs.'' 

Voortgaamle se mnr. Strauss dat sy antwoord ,op die 
onredelike kritiek van die voorgenome besoek, wat in ge
isoleerde kringe opgeduik het, is om my volkome te vereen
selwig met die Eerste Minister se pragtige gebaar, wat 
getrou is aan die traclisie van Suid-Afrikaners van aile rasse.'' 

Mnr. Strauss beklemtoon dat die uitnodiging aan Sy 
Majesteit die Koning 'n saak is wat hecltemal bokant die 
partypolitiek verhef is. 

Die praktiese ervaring het die kiesers van Suid-Afrika 
geleer clat daar nou darem a l twee aangeleenthede is, wat, 
volgens die Opposisieparty sowel as die Regeringsparty, 
verhewe is bokant die partypolitiek. Die een is die salarisse 
nn parlementslede en die ander is lojaliteit aan Sy 1\lajesteit 
die Koning. 

LOJAUTEIT AAN DIE KONING 

Dit was nie altyd so nie - vera! nie ten opsigte van 
die laasgenoemde aangeleentheid nie. Daar was 'n tyd toe 
die nasionaalgesinde politieke party en die Sap-gesinde 
politieke party glad nie eners gedink het oor die kwessie 
van lojaliteit aan Sy Majesteit die Koning nie. Trouens, 
dit was al die jare die geval dat die Sap-leier en die Nat-leier 
bulle glad nie met mekaar se sienswyse oor die kwessie 
van lojaliteit aan die Koning kon vereenselwig nie. _ 

Nou is dit wel die geval. En dit is die geval - nie omdat 
die Sap-gesindes hul sienswyse oor lojaliteit aan die Koning 
vcrander bet nic, maar ... omdat die Nasionale P artyleiers 
die certydse sicnswyse van hul party oorboord gegooi bet. 

Iloe mecr die Nasionale Pnrty-leiers versap hoe meer 
sal mnr. Strauss sy heelhartige goedkeuring kan beg aan 
die dade van dr. 1\lalan. 

Een van my Jcscrs wat hom- ·..- - - " = " " : ; ;;; =; · 2' 2' 2'-- nic 'n beste-man-regcring was 
self .,Eerste Somcr-swaeltjie" Duit11crs bedoel nle); die vry- nie. Dio regering was maar weer 
noem, skryf uit Mossclbaai: heid om handel te drywe: die saamgestel uit die ou !':!de van 
.,Daar is nogal 'n paar eienaar- vryheid van die pers; en nog die ou partye. 
dighede wat my In die laaste tyd honderd':! !'onder vryhedc. 
gctr'!f bet in verband met die 
lcsers van koerante. 

,.Maar nadat t•k die voorgc
nocmde stukkie nuus vernccm 

,As ek by icmand kom wat het, het my goeic demokraticse 
Die O.B. kry dan vind ek, in gewcte my b"g:n hinder en nou 
baie gevalle, dat hy die blad on- wil ~k maar net vra: 
dersteun tcrwllle van die sank, 
maar. dit nie IC'.!s nie. Ander JVind Gesaai; Storm 

Gemaai 

lluisbesoek 

.,Soos u tcreg gese het die 
O!<sewabrandwag het voorwaar 
'n bale groot plig om die volk 
op te voed vir die nuwe gedagte. 
Maar b0'2 kan 'n gcmeente be
keer word as die predikant net 
vir die bekeerdcs preek? 

mense het weer op die een of 
ander manier, deur verhltising, 
nie bul adresvcrandering aangc
ge-:l nie en kry gevolglik die 
blad nie meer nie. 

.,Sowel die Vcrcnigde Party as 
1. Het ons waarlik geveg vir die Nasionale Party moedig 

al die vryhede? En indicn ja hulle lede aan om niks uit te 
,.Daar·is 'n derde klas, die ak

tiewc politikussc en parlements
lede, wat so min belang stcl in 
die politick van di~ land dat 
bulle nie eers Die O.B. kry nic. 
En as ek my verbasing oor hulle 
traak-my-nic-agtigheid uit
spreek lyk dit asof hulle ml 
kwalik n~'cm. 

,.Ander mensc bet weer so 'n 
beilige vrccs vir Die O.B. dat 
bulle waarlik bang is om die 
blad in hulle huise te ontvang. 
Hullc laat my aan die Engels
sprek-:lndes in ons land dink wat 
bang is om 'n nasionaalgcsinde 
koerant of vergadering by tc 
woon omdat bulle dalk bekend 
kan raak. 

Prys vir Baasu•erwer 

,.Sou dit nie goed wecs as 
O.B.-ledc 'n kompetisie aangaan 
om lesers t~ werf op die vol
gcndc basis nie: 

1. 'n Kommissie van 2/6 vir 
el}<e intekenaar wat gewerf 
word; en 

2. Twee geldpryS" o! 'n medalje 
van die O.B.-wap':!n aan die Ieser 
wat binne drie maande die 
meeste intekenarc gcwerf het. 

,.As hierdie gedagte ons saak 
mag bevorder dan het ek darem 
my ,goeie daad vir die dag' ge
doen." 

2. Waarom dan na sewe jaar 
nog altyd 'n bcsettingsgcsag 
van die verowcraar in Duitsland 
<2n Oostenryk aanhou? 

3. \Vaarom is Oos- en \Vcs
Duitsland moedswillig verdcel? 

4. Waarom nog steeds die af
takeling van Duitse fabricke en 
die bepcrkings op die Duitsc 
handel "'n nywerheid? (of was 
dit juis diP doe! van die oor
log?> 

5. \\"as daar dan net Duitse 
oorlogmisdadigers wat moes vcr
hoor word? 

6. Waarom word aile opposi
sie nog steeds in Wes-Duitsland 
ondcrdruk? 

7. Waarom die inmcnging in 
in die Unie se sake dcur die 
V.V.O.? 

8. Glo die demokratiesc volke 
werklik dat die dcmokratiese 
bcgln~ls net op hullc van toe
passing is? 

Miskien kan jy, necf Sybrand, 
my gcloof weer stcrk maak, 
want ek het nou waarlik Jig no
dig. En nog mcer so as ek dink 
aan al die manne - vadcrlands
liewendc en off,.rvaardigc man
nc, wat nou nog in Duitsland, 
Frankryk, Belgiil en ander 
Iande in die tronke sit omdat 
hullc aan bulle !deale getrou 
was. 

Ek weet Ilic of gcldclike be- Voorwaar die oorlog om oor-
loning die lesers van Die o.B. log te beeindig skyn alle':!n as 
:o~al aanspoor om intekenar':! tc vrug voort te bring inflasie, die 
werf nie. Ek is geneig om te ystcrgordyn, Korea, Egipte, In
dink dat die grootste aansporing dif!, Persie! stryd op stryd." 
lic(de vir die Ossewabrandwag Dit spyt my, maar ck bet gecn 
is en vir die !deale waarvoor hy demokratiese Jig om in my Ieser 
staan. Maar ck hou van die ge- sc duist~rnis tc skyn nie. Die 
dagt"' om die O.B.-wapen, bv. in spreekwoord s(): wie die wind 
brons en netjics gcmontcer op saai, sal die storm maai. Die 
'n mooi stuk hout aan die baas- dcmokratiesc volke ondervind 
wcrwer toe tc ken. vandag die storm want bulle het 

Miskien is daar 'n Ieser wat in die tweede wereldoorlog dl" 
so 'n wapcn as 'n prys \Vil uit... \vind gcsani. • 
loof? 

Demokratiesc Geu:eh• 
begin pla 

,.Ek vra maar net," van Stcl
lenbosch brand op die d~'mokra
te los. Hy skryf: ,,Selfs 'n ou 
sondaar hou so nou en dan 'n 
nabetragtingsdiens. As 'n soge
naamdc verbete demokraat moes 
ek dit nou die dag ook docn toe 
ek uit die nuusb<:!riggewing ver-

Pflrtykoukus is Baas 

.,Vir die bcstc man," van 
Aberdeen skryf dat hy onlnngs 
geleenthcid gehad het om sy 
papiere d~'ur te snuffel. .. Onder 
die ou papicrc vjnd ek toe 'n 
oprocp wat wylc genls. Hert
zog en Smuts met die oog op 
die koalisic-verkiesing van 193? 
uitgereik h"t. Dit is in dil' pen 
gepublisccr op 20 April. 

,.Die oprocp lui: ,Mocnie u 
nee~? dat die Amerikaansc be- stem weggooi nie. Aile onaf
set~tngsowerhcde. voorwaar 40 hanklikc kandidate is vyande 
DUitse oorlogsmisdadlgcrs vry- . . . . 

1 t h t b h 1 og 411 a . van dte l<oahsie-regcrmg omdat 
ghe 

1
a
1 
a et ' c a wKee nfc b vg n hull~ die verkiesingsooreC'nkoms 

u e wa WC'.!ns rs es e e- . . 
nadig is. Dit het gebcur _ en dit verwerp. J:Iullc Ml uttgcslutt 
is nuus _ sewe jaar nadat die word uit d1.e pa:ty-ko~kusse en 

1 b ... d. · sal gevolghk mks vir u kan 
oor og eem 1g IS. doen nie.' 

.,Onwillekeurig moes ck toe 
vir myself afvra waaroor die 
oorlog dan geveg is. 

,.Sover ':!k weet was die oor
log::;doelcindes van die Gealli
eerders mos teen Hitler en vir 
vryhcid en reg. Die reg tot self
beskikking vir aile no.sies; die 
vryheid van spraak; die vryheid 
vo.n bcweging; die vryheid van 
'n eie mening; die vryheid van 
die stem; die vryhl'id van elke 
nasie om sy ':!ie lotsbestemming 
te bepaal <oenskynlik nie vir die 

.,Daar het ons weer die fei• 
dat die opposisie, al word hulle 
ook bctaal, tog niks vir hulle 
kiescrs kan doen nlc "11 ook 
niks vir hulle land nie. Die re
gerende party se kouku::; is die 
baas en wie uitgesluit word uit 
di~> koukus is kinas. 

.,Die partykoukus is 'n magti
gc dikto.tuur in 'n sogenanmdt· 
demoltrntiese land. 

,,Niemand sal wil beweer dat 
die land nie vooruitgcgaan het 

vind van die standpunt van die 
teenparty nie. AI wat hulle van 
die teenparty moct weet is dat 
hulle teen hom is. Dit is oorge
n0'2g vir hullc, meen die party
leiers. 

,.Die Nasionale Party en sy 
pers volg doelbewus die beleld 
om tc swyg soos die graf oor 
die Osscwabrandwag. Hulle 
hoop om deur bulle doodswyg
beleid sow"! die O.B.-blad as die 
O.B.-organisasic te vernietig. 

,.As die Ossewabrandwag wil 
slaag en sterk word moct bulle 
Engelse, Nasionaliste, Verenlgde 
Party-mensc - alma! organiS':!er 
en oortUig. Huisbesoek! Dit 
moet die slagkreet van die Osse
wabrandwag word. 

.,Die O.B. moet pamflette in 
albei landstale gratis vcrsprei 
sodat ~>Ike kieser uiteindelik 
bereik kan word. 

Spesiale 0.8.-fonds 

,.Sal die O.B.-lciding dan nie 
'n spcsiale fonds in die !ewe 
roep en geld insamcl vir orga
nisasic en propaganda nie? H oe 
lyk dit dan met di,.. ryk manne 
wat !cdc is van die Ossewa
brandwag? Sal bulle dan nie 
help nie, dade spreek baie lui
dcr as woorde." 

In die laaste paragraaf van 
my gcagte Ieser se brief het ck 
die woorde ,,ryk manne" inge
voeg. Dit is nic my Ieser se 
woorde nie. Hy het die name van 
'n hele aantal bek ... nde O.B.
Iede genoem. Ek het die name 
uitgelaat en dit vcrvang met 
.,ryk manne," omdat my lesers 
en ek in hierdi" kolomme nie 
persoonlik mag word nie. 

Maar ek stem volkome saam 
met my Ieser. Huisbesock! is 'n 
uitstekendc slagkreet vir die of
fisier.e en brandwagte van ons 
bcweging. Die Ossewabrandwag 
moet organisecr en propaganda 
maak - clke lid moet dit elkc 
dag doen. Spreck die Osscwa
brandwag se woord .en sO dit 
voort - dit is die taak en die 
plig ·van clke lid. 

Organisasie en propaganda 
kos geld. Vandaar my Ieser se 
wenk oor die stigtinc van 'n 
O.B.-fonds. Dit is nodig. Ver
naamlik is dit nodig nadat die 
Grootraad op sy jongste ver
gadering in Bloemfont':!in besluit 
bet dat die O.B. hom gcheel en 
al moct toele op die vervulling 
van sy eie besondere en groot
se taak. 

Vrouevergadering 
Die gewone maandelikse ver

gadering van die O.B.-vroue van 
Kaapstad en omstrek<" sal op 
Woensdag, 30 Januarie, om 
10.30 vm. in die Komitce-kamer 
van die Groote Kerkgebou, 
Kaapstad, gebou word. 

Vrouc word daaraan berinner 
dat hierdie vergaderings di'! 
lo.Mte \Voensdag van elkc 
maand op dieselfde tyd en plek 
gchou word. 

r 

• 



I 
~' 
It 
ls 
1r 
,n 

[e 
lr 
k 
e. 
!-

!t 

~s 
[g 
le 
ie 
•n 
lt 
~
y-

'y 
ld 
>r 
le 
j:'

ie 

ril 
le 
ae 
er 
Ht 
c-

In 
iei 
ik 

(iC 
vc 
8.
oe 
he 
a
iic 
~I-

~~on 

ek 
re
se 
I 

!ln s.-
ne 
let 
lrs 
~le 

lffi 
l •n 
of
ms 
rag 
1da 
Ike 
raclit 
die 

1da 
se 
'n 

er
die 
'er
'uit 
en 

lng 
10t-

~g 

:cr
~an 

op 
:om 
~er 

IOU, 

ncr 
di~> 

)k(' 

1lek 

DIE O.B., WOENSDAG, 23 JANUARIE 1952 BLADSY DRIE 

WIE S.AL STALIN ·sE 
OPVOLGER WEES ? 

Josef Djugashvili-Stalin, die kommuuistiese diktator van Rusland, is 
op dit- oomblik haie siek. Sy toestand word as haie ernstig heskou. 
Sedert Septemht>r 1951 is by nie meer in .Mo~kou nic. Hy bly in Sochi, 
'n klein dorpie aan die Swartsee gelee. Sy pt>ri"oonlike geneesheer heskou 
die toestand as 'n nasleep van die heroerte waaraan Stalin in Julie 1947 
amper heswyk l1et. Die Politburo, die hoogstt- regeringsgesag in Rusland, 
het al tweemaal in Sochi vergader en hoc amJ>lenare is hekommerd oor 
d ie moontlikheid dat Stalin sal sterwe of deur ~y siekte gedwing sal word 
om te bedank. 

Maar dit is nie aileen die kom- hoof vun die 'ryme.,.,elaar" t'n , nik Jodc. Stalin, Molotow en 
munistiesc ho~ amptenare wat : trouen.,, hoof \an die Jodt>dom, Voroshilov is met Jodinne gc
bekommcrd is ni~ maar vera! I is ~>Y <,pe<;iale v ricnd. troud . .Sewc !~>de bly oor wat 
die Jod~dom. As Stalin se op- Stalin sc cerste vrou was 'n nie-Jode is. Van die 7 !cdc Is 
volgcr nic 'n Jood, 'n hal we- ~ Jodin. Was11ilij, · sy twcede seun, I net ecn 'n tntstekcnde en bckwa
Jood of 'n Jodcvriend is nie dan is met 'n halwc-Jodin getroud. me politikus en dit is Georgi 

:~~~~~;:~;~::~;::: ~=~~~~:,~~::::~~ . >l::~:::.::::~=~::mbO< 
moederskant 'n kwart A'thke- ~; ; ; =~~~~==~ ;::;;:;;::;;::;;::::?:;: =?. 1949 die 32stc vcrjaardag van die 
nasimJod is, is 'n. getroue vrien<l Sy is 'n dogtcr van Molotow Rcvolusie gcvier het, bet aan die 
van die Jodedom. B. Baruch, dlt> wat 'n Jodin as vrou het. rt"gterkant van Stalin ~tolotov 
voorsitter vun die Sanhedrin, dit' Daar word vandag in Amcri- gestaan en aan sy linkerkant 

kaanse en Engelse k~rante die Malenkov. Dit bctck~n dat die 

Atoombom In 
Die Ban? 

gcrugte versprei dat in Rusland twee mannc naaste aan Stalin 
anti-Scmitisme hcers. Dit is ni<• !ltaan en die vooraanstaande 
so nie. Daar is 'n hartlike sa- manne van die Politburo is. Ecn 
mewerking tusscn die kommu- van die manne sal Stalin se op
niste ~n die Jode. In Rusland volger wees. 

Di~ Algeme!l(' Vergadering 
van die V.V.O. hct besluit, ten 
spyte van die Russe en hul 
handlangers se teenstand, dat 
'n ontwapeningskommissie in
gcstcl moet word. Sy taak sal 
wees om planne t'-1 formulecr 
vir die vermindcring van wa
pens en die behcer oor atoom
krag, met die docl om die 
atoombom in die ban te ·doen. 
Die kommissie moet voor 1 Junie 
aan die Algemene Vergadering 

bestaan 'n wet waarvolgens 'n ::\lolotov "al waar.,kynlik Stalin 
persoon met die dood gestraf .,., seen kry maar 1\lalenkov sal 
kan word wannecr hy aan anti- .\lolotov nie aan <lie bewind laat 
Joodsc opstokery skuldig be- kom nie omdat hy self Stalin se 
vind word. Een derdc van aile opvolger wil wt>t>'t. 
Jodc in Rusland is amptcnarc. Dit. was Malenkov wat Kirov, 

LEDE VAN DIE REGERING die sterk man van. Leningrad 
laat vermoor het. D1t was Ma-

verslag doen. 

Jod~ wat lede van die Rus
sicse regering i!l, is: Ilja Ebren
burg, direkteur van propaganda; 
Solomon Lozovky, dirckteur van 
informasie; \V. Z. Mekhlis, hoof 
van die kommissarlssc · van die 

Nadat bierdie besluit gen~em leilr; Eyorsbenin, minister van 
is, het Rusland kennis ge- justisie; D. Y. Raizer, minister 
gee dat hy sy atoombeleid ver- , van swaar nywcrhede; S. Y. 
ander. Hy is nou bercid om toe 1 Fomin·, minister van konstruk
te gee dat die verbod op die sic van masjincrie; D. I. Fomin, 
atoombom eers van toepassing I minister van voedsel; Lavrent
moet word wanneer die stelsel licv, afgevaardigdc minister van 
van atoombehecr ten volle in buitelandse politick; Nossenko, 
werking is. Rusland hct ook sy minister van skcepsbou; Kaf
beleid van periodieke lnspeksie, I tanov, minister van skol-:; Le
om te sicn dat die vcrbod op vitsky, afgevaardigde minister 
atomiesc werk nagckom word. 1 van nasionaliteite. 
gewysig en die Amcrikaanse I Van die 14 lede van die Polit
standpunt van voortdurende in-

1 
buro is Lnzar Kaganovich, Aaron 

spcksie aanvaar. Mikoyan, L. Beria en W. Shver-

AMERII{ANERS MAG 
STAALSTAD BOU 

IN SUIDWES 

lenkov wat gcncraal-kolonel 
Zhdanov, di~ assistcnt sekreta
ri s-generaal en die rcgterband 
\"an Stalin Iaat vermoor het. 

So bet 1\lalenkov sy pad tot 
as!>istent sekretarh-generaal van 
die Kommunistiese Party en lid 
van dit>. ~ntrale gesag van die 
Party me-t lyke uitgelf. 

BERlA 
, 

1\fanr <laar is nog 'n ander 
man wnt na die mug wil gryp. 
Dit i'> L Beria, die voormaUge 
Ieier , ·an die gebeime poli<>ie. 
Beria is 'n Jood en bet die on
dersteuning van al die Jode. 
Maar die Russiese generaals 

ou glad nic van hom nle. Hy 
het te baie van bulle In sy kam
pe en tronke gehad '.!n dit sal 
bulle hom nic vergewe nle. 

Die hoof van die Jode<lom, 
mnr. Baruch, wat met sy vrien
de. \Vorburg, Kuhn, Loeb, en an
der, die Kommunistiese Rewolu
s ie in 1917 finansier het, i'! bale 
besorgtl oor die toe.,tand in 
Rusland. 

\Vic sal Stalin se opvolgcr 
wecs? Die nntwoord op hlcrdit' 
vraag mag di~> lot van die 
mcnsdom · hcslls. 

Die regeringskocrant~. ma.ak 'n groot ophef \an die 
vooruitsig dat 'n Amerikaanse staabtad, met Amerikaan..,e 
dollars, in Suidwes-Afrika opgerig ~al word. 'n Staal
fabriek wat etlike kere ~o groot as Yskor sal wees met 'n 1 ... 

selfonderh.ouclende stad wat selfs 'n eie ha.we by die kus 
sal he, kan moontlik binne 'n paar jaar in die onherbergsame. 
Kaokoveld in die noorde van Suidwes , ·errys. Die ondcr
neming wat bier agter sit, is die Amerikaanse .Bethlehem 
Steel Corporation - grootste staalvenaardigcr en skecp.,
bouer in die wereld. So lui die berigte. 

Toename In 
Misdaad 

'n Aansicnlike toenam e in 1951 
in die aantal ernstige misdade, 
word dcur die prokureur-gene
raal van Transvaal in sy jaar
vcrslag vermcld. 

Voorts word verklaar dat die 
maatskappy reeds die prospek
tecrkonsessi~s vir die gebicd 
van die regerlng gckry het en 
'n grocp uitgesockte geoloc en 
ander wetenskaplikes is nou be
sig om ondnrsoek in te stel •na 
die neerslae van die vereiste 
grondstowwe in die noordc van 
Suidwes. 

As die ondersoek die gewens
de rcsulta~ lewer - 'n mlni
mum-voorraad van 10 tot 25 
miljoen ton vir vyftig jaar -
sal dqdelik met die oprigting 
van die stad begin word. 

1\IOET BAD 

Die maatskappy sal self voor
sien in a! die behoc!tcs van sy 
wcrkers, vcrtel die r-:ogcrings
koerante. Die naturcllc sal or
dentlike huise met teerstrate en 

sypaadjios, ontspanning, gcn.,.cs
kundige bchandcling en ordent
llke kos kry. Om die mecste uit 
die nature! tc han!, sal daar son
dcr dat van hom ·n ,lord" . gc
maak word self!! na sulke dlngc 
g~let word dat hy gerceld moet 
bad. 'n \Verker wat waag om 
die reiH tc oortrce, sal summier 
in die pad gestt'ek word. 

Pie maatskappy sal nie in die 
bestaande Suid-A!rikaanse ha
wens belangst4'>1 nie. Daar is 
reeds onderhandelingc gevoer 
oor 'n sekerc kusgebied waar 
die maatskappy 'n hawe kan 
bou wat aan sy vercistes sal 
voldoen. 

Die regeringo;l<oerante berig 
ni.e of die Amer ikiUln!.e Ylag oor 
die nUWt! !'>tad 1'n !'>)" hawe sal 
Wal'l'•~r nie; ook nie of <lie ~otad 
en <l ie hawe direk uit \\'tt'-hing
ton r«'g"l'er sal word nit'. 

In 1951 was daar 401 moord
snke teenoor 301 in 1950; 206 
man!'llagsake tcenoor 228 in 
1950; 92 roofsake teenoor 66 in 
1950; 203 aanrandingsake teen
oor 120 in 1950; 560 huisbraak
snkc teenoor 443 in 1950; en 483 
diefstalsake teenoor 339 in 1950. 

<Vcrvolg van ltolom 5) 

tferd reeds wegg.,.hardloop het? 
Die Britse staatsdicns se kom
muniste is byna 'alma! reeds ag
ter die ystergordyn. Dlegene 
wat nog in Brittanjc is kan nie 
,,ontdck" word ni'.!. AI wat die 
mnntrct:ls oi:nskynlik sal regkry 
is om pro-Britse t•n nnti-kom
munistiese ,.Faseistc" te vik
timl~ccr. 

BRITTE GAAN Slf_;_ 
ALMAL EN NIEMAN D 

Volgens 'n berig uit Londen i<. die Britse regering 
voornemens om maatreels te tref waanolgens nie aileen die 
,betroubaarheid" van staatsamptenare getoets sal word nie, 
maar ook die vervolging van die ,on betroubares" gewettig 
sal word. Tot dusver kan sodanige ,onbetroubares" wat hul 
vaderlaml se geheime verklap aan die vyand slegs geskors 
word, met voile betaling, totdat bulle oorgeplaas kan word 
na 'n ander staatsdepartement wat nie met geheime te 
doen bet nie. 

Ooreenkomstig die maatrci:Hs 
wat die r~>gering gaan tref sal 
alle staatsamptenare wat ge
heime werk doen, bv. atomise 
navorsing, verplig word om, 
skriftelik, 'n vraelys te beant
woord oor hulle private !ewe en 
politi~ke oortuigings. Indien 
hulle 'n valse antwoord verstrek, 
sal hulle vervolg mag word en 
indien hullc skuldig bevind word 
sal hullc gcstraf mag word en 
hulle sal ook nooit weer 'n 
staatsbctrckking mag bcklc~ 

nie. 

,FASCISTE" 

D iegene wat as ,onbetroubaar'' 
beskou sal word, sal die lede en 
vrlende wees, nie alleen van die 
Kommunistiese Party nie, maar 
h ulle sal ook lede van 'n ,Fns
cistlese" organisasle insluit. 

Kommuniste en hul ,mede
relsig~rs" wat daarin geslaag 
het om opgeneem te word in 
die geheime verdedigingsdicnste 
van die land sal nou op vrae 
moet antwoord dat hulle nie pro
Russies is ni<:! en nie omgaan 
met pro-Russicse vriende of fa
milielede nie. Hulle sal enige 
verband wat hullc in die ver
ledc met di-a kommunisme mag 
gehad het moct opcnbaar. 

\ Vatter soort vrae die ,Fas
cistr" m oet bean twoord is nie 

bekend n1t>. 1\laar dit kan aan
geneem word dat die Fasciste 
nie ge vra sal word om bul anti
kommuni!;tie<>e gevoclen'l te 
openbaar nie-. Eerder sal bulle 
gevra word om te verklaar dat 
bulle twaalf jaar gelede met 
Hitler simpatie gehad bet! 

SAL NIKS HELP 

Na vcrklaar word is dnar 
14,000 Bcitse staatsamptt'nare 
wat die vracly:stc sal mo~t be
antwoord - waaronder 11,000 
atomiese werkers is. 

Daarna sal die Brits<:! geheime 
dicns ondcrsock moct instel na 
die juistheid van clkcen sc ant
woord. 

Die Britse s taatsamptenare Is 
bitter gebelgd oor die regerin&' 
se voorgenome maatreels. \Vat 
sal dit help? vra hulle. As die 
gt>heime dirnste nou nog nie die 
,onbetroubares" uitgrsif bet n ir, 
dan sal bulle mos nie in 5taat 
wces om t{' ontd·ek wanneer 
valse antwoorde op die nuwe 
vraelyste verstrek word nie. Die 
'raelyste sal net onderlinge ver
dt>nking baUi in die staatsdiens. 

AI wat 'n mens van die be
oogdc Britse maatrems kan sc 
is: Wat help dit tog om die stal 
se deur toe te maak nadat die 

<Vcrvolg in kolom 3> 

Betel' ·Tabak* 

maak Beier Sigarelle 

omman 
Suid-Afrika se 

~ sigaret 

Die Vervaardigers van Kommando is die grootste ver* bruikers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak. 
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I\lllt:f VIR GF.KI-\'Slt"I!-U HOE 
ADVERTt;;NSIES: 

UulahnUdi'Uke K("nnls~re"in'': 

(Verlowing, huwelik, geboorle, 
alerfgev&l, In memorl&m, geluk••en
alng, ens.) ld. per woord; minimum 
2/6 per ptaslng. Vooru1tbel&&lbaa-r. 

Frankryk se 
·Probleem 

Edgar Faure, Ieier van die 
Radikale Party, is verkies tot 
E erste Minister van Frankryk 
- nadat die land tien dae l~ier-

LID ~VAN GROOTRAAD OOR 
BESLUITE GENEEM 

Vir herh&llngs 2:! persenl &hlag. 

H&ndtlsad.-ertensle. : 
Eeute plaslng 2d. per woord. Vlr 

herhallngs 25 peraent afal&g. 

Intekengeld op .,Die 0.'6." (ver
akyn weekllka): 12/6 per j&&r of 
6/3 per 6 m&&nde. Vool"l.lltbel&al
b&&r. Sluur &dvertenslegeld. beatel
llnge en lntektngeld n& \ "OOR.Sl.AG 
(F.D)IS.) '6EPERK, ro~bua Ull, 
KAAI'STAD. 

1\IEUBELS 
MtmBELS.-Beter Meubels teen bll· 

llker pryse. B&baw&entjles, atootkarre· 
tjlu, driewlele, llnoteums, t&pyte, ens., 
ook &ltyd In voorraad. Geen k&talogua. 
Meld w&&rln u bel&ngstel. - VI.SSEJl. 
i\IEtiJJELS, Lanplr&&t 179, X.:h."~iti 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

R&dlo-lngenleure, Sta•'-"e~r, Parow, 
verkoop en hentel R&dlo'e en Elektrlese 
Toeatelle. Gereglstreerde Elektrlsltelte· 
&&nnemere. Foon 9·8~35. 

HORLOSIES &.V BRILLE 
H. J. STEYN, De \"llllersstra&t 17. 

Vasco, K.P.-Vlr borloalea en brUle 
Verkoop en repareer. Per•oonllke aaofl · 
dt.g. 19/9/TK 

GRYSHARE 
GRYSHARE, skllferA, ou voorkoma, 

onnodlg. Oortulg u self deur GRYH· 
JIAARWOJ'\DEB, die Jongate kunsma· 
Uge wfreldwonder, h&&r· en kopvel· 
voedingsmlddel te gebrulk. Sk&delooa 
kleuratotvry, :Ss. per bottel, geld met 
beatelllnlf.- Boen&"eneesmlddels, Posbll~ 
t272, Johannesburg. Dl/9/t9 

A.'\TlGR\s Kt:N,.;\1 ~TTGE II \AR. 
kopvelvoedlng. Heratel grysh&re en 
baard blnne een m&&nd lot o&tuurllke 
kleur, of geld terug. Geen kleurstor. 
6/6 per bot tel, poavry. Konl&nl met 
bestelllng. DJE BOERE\"ROU, Poebu• 
7559, Johannesbur&'. FH/6/50 

l'tiEDISTh"E 
GESONDHETD te u regmatlge erfenls. 

Oortulg uaelf deur ona bebandellngal_te 
gebrulk en u kwa&l te ontwortet. Skryf. 
lnllgUn; gratia, B«re-,..enee~mltldelo, 
ros'bus U7Z, lobannesbUJ"&". Bl / 9H9 

Du.ls~de Is reedl , . .., bulle lov&le 
bevry. T&lle vlnd d&&gllks ba-at. Waar· 
om eat u Ianger ly? Skcyf d&dellk. 
Raadpleeg Die ~revrou, Fosbu~ 76.59, 
Joh&nneeburl'. (Nr. 3)1/9/49 

loos was. Mnr. ,J. A. Strauss, Tit•nll'i,
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Nasional~ Party mol't ondcr-
Op 7 Jruumrie het die vyftit>n- skryf: steun nie, net maar dat die 

de regering wat sedert die oor- Nadat ek mnr. G. Tomlinson Grootraad beklemtoon het dat 
log in l''rankryk nan bewind van Mosselrivicr, 1\losselbani, se die O.B. nic 'n partypolitieke 
was, geval. Dit was die koalisie- brief in die vorige uitgawe van organisasic is nie. 
regering van Ren~ Pleven wat Die O.B. gele<>s het, voel <•k dat 
&legs v;yf maande regeer bet na- dit my plig is, as O.B.-kameraad, 
dat dit op 11 Augustus verlede om hom en andcr Iesers van 
jaar saamgestel is. ons blad wat hy mag verwar het, 

Tydens die Franse a lgemene reg tc help. As hd van die 
verkiesing wat verlede jaar in Grootraad was ek aanwesig op 
Junie plaasgevind bet, het die die vergadering op Bloemfon
Franse kicsers amper 100 links- t~in en het ck die besprekingc 
gesinde kommunlste verkies en van begin tot end gevolg en 
meer as honderd regsgesinde selfs daaraan deelgcneem. 
Gaulliste. Hierdie lede, wat lyn- Mnr. Tomlinson verkN•r blyk
reg tecnoor mekaar staan, is baar onder 'n ecrlike misver
gekant teen die parlemenU!re stand. En daar.om glo ck dat ek 
stelsel as sodanig. hom kan r"ghelp en d"at hy my 

!
--------------------~ 
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 
~ ----- ------

Indien dnnr nog cnigc twyfel 
bcs taan oor die Grootraad sc 
houding l"<'noor die nuwc Na
slonale Party as sodnnig wil elt 
dit uit die weg ruim deur 'n an
dcr beshut aan te haal wat diP 
Grootrand gcncem het. <Hier
dic besluit is ook nic ,,in aile 
breedvO<.!righcid en met Vl"t 

lcttt'r-opskrifte in Die O.B. gc
stel en behandel nie'' en ek 
merk op dat mnr. Tomlinson 
niks daarvan vermcld of vra dat 
dit gcdocn moet word ni~) .. 

Daar kan derhalwe slegs 'n daarvoor dankbaar sal wccs. 
regering saamgestel word nadat Dit Iyk vir my a'<of mnr. 
'n koallsie van die politleke I Tomlinson dink dat die Groot
partye wat in die parlement ver- rand besluit het dat tlie Osse
teenwoordig word, aangegaan wabrandwag <lit> nuwe Nasiona
kan word. Maar die politicke I It> Party mot-t ondt-r<,tt>un. ~iks 
partye is ook onder mekaar ver- kan verdt>r van dil' n1larbe:d 
deel met die gevolg dat gc~n wees nie. Die Grootrnad het n!'t 
regering lank krut standhou me. bt-r.luit om dr. J. J<'. J. van VERTRO(JE IX DR. \'AX Z\'1, 

Intusscn word Frankryk deur Ren;,burg se optrcdt>, wnt st('un 
bekwame staatsamptenare re- bet('ken ht>t ,ir die t>cnwording 
geer en die Franse volk skenk van die twee polit:t>kr partye, tt
blykbaar nie a! te veel aandag ondersteun. 
aan die manewales wat In die 
parlement plaasvind nie. 

Rekords Op 
Spoorwee 

D:t> Grootraad ht>t nanmlilc 
mt>t gt·e~drif en onaer tot•jui
ging 'n besluit nnngent>l'm ' an 
hnrtlikt• dank nan dr. F. 1), du 
T. van Zyl, voor~;ittt'r \'an \'oor
!>lag <Edms.) Bept>rk t-n us so

Or. Van Rensburg het self sy danig hoof van dit' Grootrand 

I optrcde ann die Grootraad ver- sa mondstuk, Dit• O.B.; en van 
duidelik. Toe hy by die Groot- vollt' ,·t•rtroue in hom, t>n vol
raad geplcit het vir onderst ·u· mug unn hom, om in <l:t~ toe
ning van sy optrede hct hY per- kom.,, net soos in die vt-rlt>d«' , 
tinent gevra: Is danr 'n lid van dit> Grootraad "E' beleid in Dit· 
die Grootraad wat wou he d~t 1 O.B. ann te gt>l'. Hierdie be!'lu:t 

\'olgens •n vt-rslag van dit> ek die eenwording van dw is R"Nit-t•m nadat klagtt''l by die 
waarnemende hoofbe&tuurdt>r H.N.P. en A.P. moes veronge,. Grootrand ingedi t>n is oor st>
het die S.A. Spoorwt>e verledt> luk? Hy h~t ges~ dat dit in sy kt>rl' beleidsartikt-h, o.a. in wr
·a.ar die grootst.e hoeveelheid mag was om dit t(• docn wa~t band met die nuwe party sc 
~-rag in sy geskiedenis vervoer. hy kon die O.B.-lede van d1e bonding teenoor d:e 0.8., wat 

1 A.P. gevra het om op die A.P.- in Dit> O.B. gepubliserr is, t>n 
Daar is in 1950-51 sovee ~s kongres teen die amalgamnsie oor '<t•kerl' ... tandpunte wat dit> 

3,46_2,02~ !!on vrag mee~ as dtc I van di€ partyc te stem, wnar- blad gestel ht>t. Die Grootraad 
vor1ge Jaar vervoer en n . nuwe deur daar nie 'n tw"'e-dPrde hl't <lit> bind, na langdur:ge be
rekord van 62,133,709 ton 15 op- meerderheid vir amalgamnsic !.Pr<•king ""t>hl( ""C""I'r I'll sy 

I T kl d" h t met · • ,., • " " • . . . . ... geste · ro a _mgs e r sou gewees het _nie en ten ge- pt-rshoof, dr. \'an Zyl, ml't danlc 
P.Y;,J: 1 ,•'~- · ;J...4Zj ··~- 2t57,154 ton tot dte nuwc. re~o d volga. waarvan d1e hele amalga- Pn ,.t>rtroue gt•hnndhaar. 
~'VII"' 1"1~ :·~ van 5,203,773. ton vir dte )aar I masie sou misluk h~t. Hy hct Hct." mnr. Tomlinson al gedink 
:"::·, · . .- A"" ~' ~ ;: gestyg, en d.1e treln- en loko- dit nie gcdoen nie. Hy het in- wat dit bet~> ken? Laat hy maar 

' ~·!of· '"' .. • U • ~- ~otiefmyle het met 407,278 tot teendeel die O.B.-lcde van d~e Die O.B. IcC's - slegs die uit-
.t_"/IJ/d,( PIJ /: J dte rekord-totaal van 107•836·153 A.P. wat teen die amalgamas1c gawes wat vo6r die Grootraad-
~;;.:!:,'.· . ~~ a "'!!!:!'.~ toegeneem. . I van die partye is. g~vr~ om tog sitting vcrskyn bet. as hy wil 
~: . • ·;~ ... , · · .V" •. ~ $A . • ~---- In die dlel!S)aar 1950-51 het nie dnarteen tc stem me en so- en hy sal sien dat die b t-leid wnt - I die spoorwee £64,802,000 aan sy doende mnr. Havenga en dr. die Grootrnad goedgel{eur het 

werknemers uitbetaal, en vir dit' ~1alan tc verhinder om hul par- hoegenaamd nie is ondersteu
Besoek ona Tak in die \Vandel- huidige boekjaar verwag hy om tye snam te smelt nie. Hy h~t ning van die Nas!onale Party 
Pill', Groote Kerk-gebou, vir £72,000,000 uit te betaal. die Grootraad gevra om hierdi<' nie. 
Radio's Elektriese Toestelle en I Gedurende die laaste paar opt~ede va~ h~m gocd

1
l<' •dkeur. 

' maande van 1951 het die week- , D1t het d1e _.rootran< ~~ oen. Gl'~LEENTHEIDSBI<~SLUITE 
Meubela. Skryt aan ons Pos- ~likse inkomste van die spoorwee Ek hcrinnt>r my dat 'n ltd Ya~ Dlt is heelh:mal \'<·rk<>erd dat 
beltellinpa.tdelinr, PhU Morkel, vyf keer die £2,000,000-kerf ver-I d ie Raad opgt>staan bet t·n ge~t· al die bcsluitc van die Groot-

Posbaa 2721 Kaapsta.d. . bygesteek. het: .,Ek het geen beg.t•t>rte 0~1 t road ewe vecl wanrde het. 'n 
' gehad om dit> partyt> tl' vt>rbin- Bcsluit oor 'n amptenaar se sa-

---------- dt>r om saam t{' '>mt>It nie. Ek lnris het tog nie dies"lfde wanr-
:.-............... ··· ............ ·· ---·-·---·-··--·--------·-.......... - ......... ·•· :: is net nie bl're.d om u <.aml'- de as 'n bcsluit oor die toe-
~ ............... ,,,,,,,,,,,,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,, ......... ., ... , .... 1! ............. ................. !'''!!!!~~!!!!'!!!!!!!!!! I . h I 

~ ~· 'Aierf /ntekenare op !I ~~~~~~i~g?t~~·yto~ ~~~~::.!~~ n~e~; ~~:~!!~~~~s~~a~n~kdi~o~-:~s~-~c~ 
§ ~~ 1 

:: d it> Grootraad noo1t bi'-.IUtt h t>t genoem het is gcl.roentheidsbe-
:! :: om die nuwe 1-amesmt>ltingspar- sluite wat tc docn het met b<'-
r DIE 0 B lE I ty te steun nie, mnar ' leg, dr. pnalde gcbeurtenissc wat reeds 

e e lE Van Rensburg S!' optrNie goed- vcrbygl'gann het. Dit h~t tog nic 
! ~ gf'kt-ur ht>t om nie party!' dieselfdc waardc as die lnaste 
is I (waarmee die O.B. niks te makf' twee besluite van die Grootrnad 
!: h t>t nie) te yerhinder om snam wat te doen hct met die toe-

Stuur asscblief die O.B. aan (skryf naam en 
ad res in bloklcttcrs) : 

is te smelt nie. komstige beleid en aksie van die 
!§ I NIE-PARTY POLITIEKE O.B. nie. Dit is dcrhalwe heel-
i. E. ORGA!I.'ISASIE temal reg dat die Grootrand se 

NAAM: 

AD RES blad meer aandag sal gee ann ii Aangesien 'n nuw~> politiekt• hierdie twce laaste beslnite as 
ii I party tot stand gekom het, hct aan di~> ccrstcs. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · .. · · · !! die Grootraad besluit om die Ten slotte \Vii ek 'n nnder 

.:
:;::::. :: * Bovcrmcldc nuwe Ieser het self ingetekcn op Die O.B. is O.B. se belcid oor lidmaatskap saak nnnrocr wnt vir my nie * Ek Iaat Die O.B. op my rekening na bovermelde Ieser is ann politieke partye, wat hy ten haeltemal pluis Is nie. 

stuur. i§ aansicn van al die bestaande po-
:: l'tl k t I o k op di(• GEEN 1\IENI?\'GSVERSKIL (;.- Krap uit wat nie van toepassing is nie. ) :: 1 e ~ par ye vo g, o 

5:!: d · j nuwe party van toepassing tt• Tydpcrk van intckening waarvoor betaal wor IS ·- , :! :: maak. Die O.B. belct nie n Pt'r-
ii is soon wat 'n goeie Afrikaner en 

Waar kom mnr. Tomlinson 

ii :: n r 

daaraan om te praat van me
ningsverskil in die O.B. en van 
,.die K.G. se sienswysc" om die 
Nasional" Party tc steun? Die 
Grootraad bepaal die beleid en 
die Ieier of kommandant-genc
raal moet dit uitvocr. Die 
Grootraad het net ~>en beleid be
paal, nnamlik 'die O.B. se ant
trekking aan die partypolltiek 
om tc strewe en te werk vir die 
partylos'! republiek. Die Groot
raad hl't voorts gese dat dlt di<:! 
uitsluitende taak van die leiers 
is om hierdie beleid uit te voer. 

Dit h. die beleid van die O.B. 
en danroor mag geen menlngs
,·er .. lcil wee'! nie. Nadat die 
Grootraad hit>rdie beleid neer 
gele hf.'t en nadat die K.G. (wie 
hy ook mag wces) nie bedank 
het nit>; mot>t elkeen nanvaar 
dat dit ook sy sienswys<' i ;,. Der
halwe moet ek aanneem dat 
mnr. Tomlin~>on verkel'rd is in 
sy vertolking van dr. Vnn Rens
burg .,e sienswyse. \\'ant as mnr. 
Tomlinson reg is en dr. Van 
Rt>n-.hurg wt>rklik nie dit> siens
wyst' van die Grootraad onder
"kryf nie, dan kan hy mos nie 
K.G. wl'es niE'. En hy is dit tog 
nog. Daarom is ek verplig om 
nan te net-m dnt hy dil' s ienswy
se van die Grootrnad ondt>rskryf 
~>n dat hy dit• opdragte vnn d:e 
R:md gn.an uihoer. 

Russe Bet 
Nuwe Soort 
Atoombom 

Die Amcrikaansc lcerhoof
kwarticr in Europa hct sy oor
tuiging aangckondig dat die 
Russe atoomwapcns vcrvaardig 
hct wat vir takticsc doeleindcs 
g11bruik kan word. Dit betcken 
do.t die Russe in staat is om 
o.toomwo.pcns op die slagvcld 
teen voctsoldatc tc gebruik. 

Dit is 'n merkwaardige nuwe 
ontwiklwling. Die Amerikancrs 
se atoombom is oorspronklik 
ontwerp m.o:>t die oog op stra
tcgicse doclwittc. Dit bctckcn 
dat die born nic op die slagveld 
nie, maar teen strategiese docl
witt<.!, bv. stcdc, fabrieke, ha
wens, ens. gebruik sou word. 

'n Onb~vestigdc berig uit 
Amerika lui egtcr dat die Ame
rikaners 'n atoombomkanon ont
werp hct. 

S.A. HET TE M I N 
KOS 

In 'n artikel wat in die jong
ste at'lcwering van die Suid-Alri
kaanse mediese tydskrif verskyn 
verklnar die opstcllers, dr. A. J. 
du Plessis van die Afdeling Eko
nomie en Marktc; mnr. G. van 
de \Vall, van die Departement 
van ~aturellesake; en dr. R. J . 
Smit, van die Afdeling Voedsel 
en Gc:;ondhcid, dat Suid-Afrika 
se produksie ontoereikend is om 
die bevolking na behore tc voed. 

Hulle verklaar dat Suid-Afrika 
'n jaarlikse tt'kort het van 100,000 
gellings melk; meer as 'n halt 
mlljoen ton vrugte en groente; 
meer as 80,000 ton botter of 
kunsbotter; en byna een-en-'n-
1\nlf miljoen ton voedende kos
stowwe. 

•. .. ..................................... en bedrag wat ingesluit :: I' epublikein is om lid van die 

•• !s O.B. tc word omdat hy aan die ii word is £ .................. : ...... ........ .... s ................... d. 1: of daardic politieke party b<?- &RILLE 
ii H andtekeni·ng en adres van afsender ·. ~~ ~ I hoort nie. Dit is die ou bcleid 
=j li van die O.B. waardeur hy nl ~ic 
II i jare beklemtoon het dat hy nie li .. · · · .... · · · · · .. · .. · · · · · · · ·: · .. · .... · · · · .. · · · · ·'· · · · · · · · · .. · · i op die partypolitil'ke terre in h<:--
!1 i weeg nie. Derhalwe het die 

Bring u oogart<> se \"oorskrifte vir brille na ons. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEIIOORAPP ARAAT 
OOK IN \'OORRAAD 5I 5 

11 • • .. • .. • .. • • .. • • • .. • • .. • • • • • • .. • .. • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • : I Grootraad bcstuit dat lede ""'u' Dl·e Voortrekker~Apteek 
ii ; die nuwe Nasionnlc Party ook 
il .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. : lede van di"' O.B. mag wees. en Kerklaan, KAAPST AD . 
:I . . ·§ gevolglik dat O.B.-lede ook lcde 
iii Intekengeld : 12/6 per Jaar of 6/3 per halfJ~ar. 1= I van die party mag wees. Dit be- Maitland~traat, BLOEMFONTEIN 
~j Voeg asseblief kommissie by plattelandse tJek. i tek_en nle dat die Grootrnad be-] Besoek ons of skr~·f om besonderb.ede 
: ; ................ ---·-· ... - ... : slutt het dat die O.B. die nuwe Uk::::=:::::::::=:::;::::::=::~~~~~=:::::::=:::::.:=~::::::;:::::::;:::::;:::::::;:::::::;::;::::::::;::::::::;::::::;:::::;:::::::;:::::::;~l ;_...;;;mn.NIUIUII.IIIUINUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII_I _U :U.JIUN.U,......_...hll.llllllnUtll"lll'-
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Ander Se Menings 

WERELD IS OORBEVOLK 
,,\\'etensk nplikes i'l nou n1 jnre 

besig om gegewens in te snmel 
oor die toename in die wi'rl'ld se 
bevolking l'n die bewe.rking 
daarvan stet ons Yoor 'n toe
koms wat inderdaad Hkrikwek
k-end is,'' skryf Die Vnderland. 

,'n Bekende skrywer, Robert 
C. Cook, wat redakteur van 
,Journal of Heredity' is, het 
onlangs 'n opspraakwekk~nde 

bock ,Human Fertility' gepu
bliseer, en uit die sorgvuldig ge
koordineerde fcite wat hy ver
skaf, blyk dit dat die grootste 
vraagstuk van ons tyd juis die 
van oorbevolking is. Tenspyte 
van g~boortebeperklng is die 
toename van menslike wesens 
so groot dat daar uiteindelik net 
'n katastrofe moet volg. Dit is 
erg droewig dat dit juis die we
tenskaplike uitvindings is, wat 
soveel men~lewens red, wat 
nou bydra tot die oorbevolking 
van die wereld. 

GRYPSUG 0:\1 KOS 

van die Asiaticsc volke se sogc
naamde ,ontwaking'. Daar is tc 
vee! van bulle en alma! sock 
kos. Op Afrika sc groot, lee 
ruimtes is bulle oe vir 'n bc
staan gevestig." 

BANG VIR 
EISENHOWER 

,Dit lyk nsof genL Eisenho
wer die volgende president ' 'an 
die Verenigde State van Ameri
ka sal wees," skryf die Cape 
Time.,. ,Sy verkiesing tot presi
d<'nt .,al verreikende gevolge he. 

,,Op die oomblik word mnr. 
Churchill aanvaar as die 
woordvoerder van di~ hele Euro
pa, wcs van die ystcrgordyn. Die 
cnigst~ Amerikaner wat inticme 
kcnnis bet van die politickc, 
ckonomiesc 'i!n militere toestan
dc in \Ves-Europa is genl. Eisen
hower. Maar sy kritiek op die 

~.Die etlcse gevolg van hicrdlc l ledcstatc van die Atlantiese Ver
nuwe wereldgevaar is dat, vol- bond - insluitende Brittanje -
gens kenners, di~ swakstc en is b<?kend. 
onverantwoordclikstc clemente ' ,As genl. Eisenhower verkics 
oor die hele w~rcld die vin- I word tot president, kan aange
nigste vermeerd~r en bcsig is necJ'n word dat hy 'n groter by
om die beskaafde peil van die drac tot die verdediging van die 
bcste menstipes af te trek of om I Wcste sal cis van Brittanjc ~n 
met Jedc oe te kyk na di~ klom- die ander Wes-Europese moond
pie wat nog lets - vern! vol- hede.'' 
doendc kos! - bcslt. Die Cape Times mecn dat 

,Verdcr moct die sedclikc be· I genl. Eisenhower en di~ Repu
ginsels wat di~ verhoudlng van blikeinse Party diesclfde me
mens tot mens bepaal, daardeur nings toegedaan is en die blad 
grootliks in die gedrang kom. verklaar dat .,di~ Republikeinsc 
Waar 'n grypsug om kos ont- Party glo dat die tyd om m~t 
staan, verval aile scdclike be- Rusland te onderhandel verby 
ginscls, soos elke oorlog bcwys is.'' Die blad se dat Eisenhower 
wannecr daar 'n t~kort aan glo ,dat die Amcrikaners lanka! 
vocdsel is. Hierdic bclangrike drasticse stappe sou gedoen bet, 
verskynsel le ook ten grondslag as die \Ves-Europes~ lcicrs, 

1"'--------·---------------------------------~ •••-e.:••wrwW-WlJiwrw•ww'-"Ywr..-:w••••••••wrwr.•••••• ....... ~• 

Tien ]aar Gelede 
KLEURLOSE ONDERVVYS 
Op 21 Januarie 1942 het Die O.B. geskryf na aanleiding 

van ,die ontsieling van die jeug deor neutrale onderwys" : 
,Die eerste vereiste vir (die invoering en bestendiging 

van) so 'n neutrale onderwys in Suid-Afrika was die ver
doeseling van ons geskiedenis. Hierdie geskiedenis van 'n 
ceo van onreg het die Afriltanerkind s teeds met trots en 
die Engelse kind noodwendig met skaamte vervul. Aile 
pogings is dan ook aangewen<l om die verlede te verduister 
deur uit <lie skole te weer al wat 'n nasionale kleur mag 
he en om nasietrots te onderd ruk. 

,In p!aas va-n hul eie glans- ,,Ons moet 'n berocp doen op 
ryke gcskicdcnis in die skole tc Engeland en di':) broers en sus
l~r, mc>'?s die Afrikanerkind hom tcrs van diegene wat vir die 
vcrdiep • in die llcfdcsv-:-rhale Ryk gt)veg het om daardie dec! 
van Hcndrik VIII van Engcland, van die wcrk te kom voortsit 
en· moes sy hart aan die bloci wat hul bloedverwante nie in 
gemaak word oor die Jyding staat was om t~ voltooi nie,' en 
wat die Britte mocs vcrduur die ,dccl' waarna hy verwys, 
onder die hand van ,v!.'rrader- was ,om ons taal en !deale aan 
like' Indiers, wat :~o wrccd was . die Bocrekinders te kom leer!' 
om buJlc met wapcngcweld te Dit is wei gcbillik om uit Enge
Ycrset teen die inbeskermingnc- land aan die Bocrekind Brit~ 
ming van hui grondg-;:bicd dcur 

1 
!deale te kom leer, maar die 

Engeland! Afrikaansc kind mag in sy cie 
,Van ons bcste digbundels is vaderland nie Afrikaanse ideate 

uit die skolc geban of gcdceltcs leer nie. 
daarin uitgeskakel omdat dit I ,In ~nige land word die aan
,dic gevoe1 van die ander volks- kwcek van nasiclicfdc en nasie
decl ~ermaak.' I trots as 'n eer en plig beskou, 

maar in Suid-Afrika moet die 
BRITSE !DEALE kind van kleins af gcleer word 

dat soiets nic alle~n onbetaam-
,Die onderwyser, wat vir die lik is nie, maar se1fs strafbaar, 

kind ook 'n voorbeeld ten op- soos dit met sy onderwyser die 
sigtc van nasicliefde en nasie- geva1 is, tcnsy natuurlik dit 
trou moct w~s. Is sy vernaam- Britsc !deale is wat hy leilr. 
ste burg .. rregte ontnccm en moet ,,Op 'n ware Afrikaanse staat 
homself aan sy lcerllngc voor- rus die taak om op hierdi~ ge
docn as 'n kleurlosc wese wat bied ook weer aansluiting te 
onverskiJiig teenoor die volk- vind by die verlede deur die 
saak staan. Dit Is die toestand daarstclling van 'n eie onder
vandag, tcrwyl vccrtig jaar ge- wysst!.'lsel wat in sy wese Chris-
1-ede 'n Britse Direlttcur van t..-.Jik en nasionaal sal wecs om 
Onderwys uit die verowcrdc gc- also ons jcug geskik tc maak 
biede die volgendc boodskap na vir die vervulling van ons volk 
Engeland gcstuur het: l sc roeping." 

boofsaaklik by monde van die 
Britse rcgering, nie gerem het 
nie.u 

Die blad vrees dat as Eisen
hower president word sy ~r
soonlike menings nle op die ag
tcrgrond sal bly nie. 

PRAG EN 
PRAAL 

l\lnr. A. Hattingh, Orange 
Grove, Johannesburg, skryf soos 
volg in Die Tranwnler onder die 
opskrif , POJ)JK'ka'ltery en knie
buiging": 

,As .,.en van die oorspronklikc 
intekenare van Die Transvalcr, 
asook 'n organlscerdcr en hoof
bestuurslid van die Nasionale 
Party in Transvaal na same
smelting van die S.A.P. en die 
Ou Nasionale Party onder Iei
ding van wyl'! gcnL Hertzog, 
vocl ek geregtig om deur ons 
blad bcswaar nan te tekcn teen 
die volgendc: 

,,Die prag e n prnnt, en wat 
dnarmee gepnnrd gnan, met die 
opening van die Park>ment. As 
opposi!!ie het ons nltyd beweer 
dat on., ann h icrdie verspotte 
seremonie ' n einde sou mnak. 
Tot nog toe is dnnr geen teken 
van nie. 

.,Dan het ons 'n andcr gedoen
te wat on-Afrikaans is, en dit 
is die voorstclllng en kniebui~ry 
van jong Afrikaanse dames voor 
die vertccnwoordlger van Sy 
Majestelt. Volgens my mening is 
dit maar bra baie na aan die 
kaste-stclsel van Indle, ~>n sal 
dit 'n klasbcwusthcid hler In die 
Unic veroorsaak." 

HULPELOOS 
Na annleiding \an 'n ve rga

dering oor lewen.,koste wnt in 
die Knn pstndse stadsnal gehou 
is; wnt goed bekendgcmaak is ; 
maar wat ,ellendig swnk on
derstcun" i'! (,'>legs ' n handjie
vol m ense het na d ie gedonder I 
kom luister") skryf Die Bur
ger: 

,Op grond van voorafgaande 
feite sou die gevolgtrekking ge
rcgverdlg wees dat die publiek, 
van Kaapstad altans, nic altc 
ontstt'ld en besorgd is oor di~> 

styginge in die lewenskoste nic. I 
Maar ons dink so 'n gevolgtrek
king sou nic hccltemal juis wecs 
nie. Die stygend'! lewcnsduurtc 
wek wet sorg, want met elkc 
nuwe week moet mccr gesinne 
meet en pas om rond tc kom. 
Die gebrek ann gee.,drif om by
mekaar te kom cn te protesteer 
moet bly~baar eerdcr t~geskryf 
word nan 'n beset by die deur
<;nee burger dat daar min i., 
wnt hY k a n doen, e n ook min 
is wat die regering mcer linn 
doen om die lewcn'lko.,te in be
dwnng te hou." 

DISSIPLINE 
Mnr. J. A. J. Nel, snr., Gl"llnau 

(Suidwes) skryf In Die Suidwes
ter o.m. ,dat ons nuwe staats
ideologie, 'n chrlstelike, nas!o
nale, blanke Republiek beboort 
te wees, wat deur lntensiewe op
leiding en dissipline ons goeie 
volkshocdanighcdc sal ontwik
kel en die mindcrwaardig~s sal 
opbeur, 'n stclsel wat vir die 
arm man werk, vir die middel
klasse veiligheid, en vir die boer 
'n toekoms sal gee, t"rwyl dit 
gclyktydig die groot kapitaal 
dicnsbaar en die llberallsticse 
pcrs fatsoenlik of op sy mlnstc 
onskadelik sal maak.'' 

PROFESSOR PLEIT VIR 
ALGEHELE APARTHEID 

,Die naag moet gestel word wat die naturel se toe
koms in die land se volkshuishoodirig moet. wees. As met die 
beleid voortgegaan word dat naturelle boite hul eie gebiede 
moet kom, -dan ven·ai die hele argument van 'n nasionale 
tuiste. In hoofsaak bet die resenate 'n reservoir van 
arbeidskragte geword. So dink die ekonome en nyweraars 
vandag daaraan," het prof. N. J. J. Olivier in 'n referaat 
op Sabra se kongres verklaar. Hy het 'n ernstige pleidooi 
gelewer "ir die verwydering van naturelle · uit die blanke 
gebiede. H.v het voortgaande gese : ' 

,As ons dan wil integreer, 
is dit logics onsinnig om met 
die beleid van gebiedskdding 
voort te gaan en meer grond 
vir die Bantoe te koop. Maar 
dan moet ons daarm~ reke
ning hou dat die naturellc die 
reg sal he om op gelyke bur
gerskap aanspraak te maak. 

INGEVOER 

,In Wes.Kaapland, die tradi
sionel~ tuiste van blankes en 
Kleurlingc, is naturelle ingevoer. 
As daar werkskaarste moet in
tree, sal hulle die Kl~urling uit
druk en hy sal Jy. 

,\Vaar die beleid van rassc. 
skciding in Wcs-Kaapland toe
gepas word, bet~ken d:t dat die 
Kleurling saam met die natu
relle gegooi word. Klcurlinge 
het al gese dat bulle om hier
di~ rede nie meer graag in die 
poskantoor kom nie. 

NASIONALE T UISTE 

.,Ek wil nie kritiseer nie en 
dit kan waarskynlik nie anders 
nie, maar hierdie problecm 
word gcsk~p deur die aanwesig. 
held van die naturelle daar en 
sal nie opgelos word voordat 
hulle daar verwyder word nie. 

.,Ons bet van die standpunt 
uitg'!gaan dat die naturellegc
biede die naturellc sc nasionale 
tuiste Is. Ons het gese dat hy 
binne daardie gebicd" politieke 
regte kan kry maar nie daar
buite nie. Maar ons het skrome
lik versuim om ons bclofte van 
grond na t".' kom. Terselfdertyd 
het ons die naturclle om sy ar
bcld na die blanke gebiedc ge
lok," het prof. Olivier gese. 

RIGTIN<J 

Hy h<.:t dcskundige ondersoek 
aanbcveel in die vraag of die 
groottc van die naturellegcbiede 
voldoendc .is. Hy h<!t gewys op 
die swak ontwikkcling waar
voor die naturclte self in hoe 
mate verantwoordclik is. Volge
houc poglngs vir hul bet~r ont
wikkeling moct voortgaan. 

Dit skyn voorts twyfclagtig of 
die huldlgc vcrspreiding van die 
gcbicde, wat die indruk van 'n 
lappi..,skombcrs maak, hom Jeen 
tot die konsckwentc toepassing 
van 'n bcleid van afsonderlike 
ontwikkeling. 

Prof. Olivier het gese hy be~f 
hierdie vraagstukke kan nie 
binnc ecn geslag opgelos word 
nie, maar daar is imm~rs 'n rig. 
ting waarin 'n mens moct werk. 

. 
~~ ~~~~\S 

ARDEVOLLf- \JRp..G 

<:,\'f-<:,V.LE HOUI:.Rs 

Dis uiters onverstandig om spaarsaam met vcrpakkings
materiaal te werk te gaan. Die Spoorwee sal elke pakket 
met die grootste versigtigheid behandcl. Dit sal cwenwel 
hul taak vergemaklik as clke pakket behoorlik geadresseer 
en verpak is. Swakkerige kartondose en sorglose ver
pakking ... lok net MOEILIKHEDE uit. 

ADRESSEER EN VERPAK BEHOORLIK 

-ONS SAL DIE GOED AFLEWER 

- en onthou om u vragbricwe te bewaar. 

SUID-AFBIKAANSB SPDDRWBE 
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Britte Aangelda 
Blankes in die 

,Die ekouomiese toestand van Brittanje 
word verger deurdat 'n deel van diE' Britse volk 
uie soveel werk )ewer as waartoe hulle in staat 
~~ nie; maar ter~;elf dertyd e1s hulle hoer lone, 

Luiste 
were,ld 
• • 

Morele Ontwaking 
Is Nodig 

HOE LATER-HOE 
LOJALER 

Die eerste aankondiging oor · dr. D. F. Malan, Eer~te 
Minister en Ieier van die Nasionale Party, se nitnodiging aan 
Sy ~lajesteit die Koning, om in Sui<l-Afrika te kom kuier 
met die oog op herstel na sy onlangse siekte, bet oor en oor 
beklemtoon dat dit nie 'n amptelike besoek sal wees nie 
en dat geen onthaal en dies meer aan die Koning geble<l 
sal word nie. 

korter werk~ure en ontsaglike maatskaplike dienste," word verklaar in 
die jongste uit~awe van Intelligence Digest. Hierdie mening van die blad 
is verlede wE'E'k in Suid-Afrika op uitgesproke wyse onderskryf dE-ur mnr. 
Uohert Murray, voorsitter "Van die Rotarierklub se lnternasionale Kom.itee, 
toe hy vir die Rotariers van Kaapstad gese het: , Die Britte is die luiste 
hlankes in die wcreld." Mnr. Murray het gepraat oor sy onlang~e besoek 
aan Brittanje, Frankryk en auder Europese Jande, die Verenigde State 
en Kanada en hy he~ heelwat te se gehad oor die luiheid van die Britse 
volk. 

Daarna is aangekondig dat 
die Koning en sy geselskap in 
Durban aan wal sal stap en 
daarvandaan oor land na Botha
huis (die eerst"' minister se Na
talse huis wat dr. Malan tot die 
Koning se beskikkin~ gestel hct) 
sal reis. Sy Majesteit se onder
dane in Durban en Natal mag 
dan langs die strate en di~ pad 
staan om hom toe te juig. 

RIT DEUR STRATE 

T;nlen:s die Koning s~> besoek 
aan Kaapstad sal daar nie amp
t~>like wrrigtinge plaa'l"\ind nit>. 
,.\·anself!tprt>kend sal daar 'n 
rit dl'ur die strate mot>t w~>es," 
Rl<ryf Die Burger, blykbaar 
hoog:s ingenome oor die moont
likheid \'Un sodanige lojaliteits
betuiging. 

Of daar nog ander geleenthede 
vir betuigings van lojaliteit ge
skep sal word, sal W"l ter ge
legenertyd bekend word, 

Hy het met sy eie oe gesien 
dat Belgiese werkers wat met 
opruimingawerk aan geboue 
wat in bomaanvalle beskadig is 
besig wa/, twee tot drie keer 
sov~el wcrk doen per eenheid 
as Britse werkers wat in Brit
tanje met dieselfde soort werk 
besig was. 

VAKBONDE SE SKULD 

As mense hierdie dingo beset 
sal die hele situasie onmldd~l
lik verander. 

,,Nog belangriker is die be
hoefte aan die oortuiging dat 
afguns op and~r. haat en uit
buiting van werkgewers, kwaad
wlllighcid in die polltiek en 
skelmstuk in besigheid nie net 
maatskaplike ~uwels Is wan
neer ande!" mense dit beocfen 

In Brittanjc mag messelaars nie, maar sonde Is waarvoor 
ni~ mcer as 300 stene per dag elke~n self verantwoording sal 
le nie hoewel enige messelaar moot doen aan die end van sy 
maklik tussen 1,000 en 1,500 !ewe - en nie net die ander 
stone per dag kan le. Die steen- man nic. 
kool mynwerkers wat aile 
moontlllte aanmoediging ont MORELE PROBLEE.:\1 

vang grawe vandag nie eens so- , Die probleem in Brlttanje is 
v~el stecnkool per dag soos grotendeel<> 'n m orole een. Daar 
hulle voor die oorlog gedoen bet is ernstige fisies~> probleme 
nie. I maar hulle kan nie opgelos 

, llarde werk is onbekend in wold nie, omdat die basiese mo
Brittnnjt>," h et mnr. 1\lurray ge- rele probleem nie opgelos 
&il. Hy blameer die vakbonde. word nie. Baie min, indien 
'n Baas mag nie 'n werker wat enige, van d ie ~>taatsmanne 
to stndig of lui is aanspreok waag dit om hierdie feit te 
nie, want dit kan tot 'n vak. noem, hoewel dit ten grondslag 
bond~taking lei. En die 'vak- van al bulle probleme le. 
bonde bepnal self die b oeveel- ,.Amerika wat geskok is deur 
h t>id werk wat elke worker mag korrupsie·skandale ~n mank 
docn - ·en as by mel'r doen gaan aan slegtlgheid wat sy 
word · teen hom opgetroo. hele huishouding en groot pres

GEEN PLIGSBESEF 

Intelligence Digest verklaar 
dat di~ arbeidsprobleem mis
kien die grootste enkele pro
bloom van Brittanje is. Die 
blad se: 

, I n baie gevalle is daar 
gladni~ 'n beset van plig nie; 
'n besef dat geld wat ontvang 
word vir werk wat nic gedoen 
is nie, geld is wat gesteel is; 'n 
bes~f dat hiernamaa.ls verant
woording gedoen moot word vir 
elke oomblik van die lowe wat 
op die aarde deurgebring is; 'n 
b-r:!sef dat ons elkeen trustees 
is van sy tyd en van sy geld. 

Sir Cohen 
Se Invloed 

Uit Londen word bcrig dat Sir 
Andrew Cohron, wat aangestel Is 
as goewerneur van Uganda, 
reeds sy nuwc werkkring aan
vaar het. 

Sir Coht'n word beskou as die 
man wat m~>er as enige ander 
persoon gedoen bet om die 
Britse koloniale beleid in Afrika 
te beinvloed. Hy was vier jaar 

tasies bedreig is besig om te 
ontwaak tot 'n br>sef van die 
morele problecm. Getuienis 
hiervan word van kus tot kus 
~elewer. Dingc gebeur. 

,,Brittanj~> met 'n morele pro-

Havenga Loof 
Parlementere 

Stelsel 
1\lln. Kla!tie Ha.venga is ,~>en 

van die groot:ste, indien nie die 
groobte, parlementariers van die 
1fgelope kwarteeu," skryf Die 
Vaderland se politieke korres
pondent. 

Dit> korrespondent skryf ver
der: , Hy (mnr. Havenga) is tans 
besig om groot geldsake in Lon
den te gesels. Voordat hy nou 
>or,~>e "\·ertrek bet, bet ek ge
lt'('ntheid gehad om met hom te 
tlraat. Die gesprek het oor die 
Parl!'ment gegaan. 

,.Met die grootste vuur het by 
nan my verklaar dat hy nan die 
pu.rlementere stelsel glo. Hy 
mel'n dat dit die enlgste stelsel 
i~ wat in Suid-Afriko, sal deug." 

blcem, wat in sommlgc opsigte KAAPSTAD AAN WAL 

vcrskillend is maar hocgcnaamd Nou word weer in die rege
nie minder akuut Is nic, bet nog ringskocrantc berig dat die Ko
nie tot 'n bl'sef daarvan gekom nlng, die Koningin en Prinses 
nie. Op die oomblik is dit die Margaret waarskynlik in Kaap
verskil. Slegs 'n klein minder- stad ook aan wal sal kom; dat 
heid is besorgd oor die morele die koninklike g~selskap bcsoek 
oorsak~ wat aan die wortel le sal afl6 by die goewerneur-ge
van die ernstige Britse ekono- neraal, dr. E. G. Jansen, wat 
miese probleem; of Hewer, aan die Koning se verteenwoordiger 
die wortcl le van di~ gebrek in Suid-Afrika is; en dat hulle 
aan inisiatlef om dlt op te los. moontlik die middagmaal aan 

,,Ba\e politic! is ongelukkig die goew~rneurswoning sal nut
net in staat om d;e moeilikhe- tlg. 
de en die besware teen elke Daar is glo alreeds sprake dat 
voorstel· raak te sien. Brittanje die goewcrneur-generaal se wo
het manne nodig wat in staat I ning opgeknap sal word vir die 
is om die moontlikhede raak tc- gclccnthcid. 
sien - ma nne wat die woord Die Koning sal glo oolc die 
,onmoontlik' glad nie ken nle," ~>erste minister, dr. D. F. Ma
besluit dlo blad. Jan, bedank vir die uitnodiging. 

Vermenging 
Paul van Zeeland, die Belgiese 

minister van bultelandse sake 
bet in Brussel verklaar dat die 
Russe reeds 'n half-miljoen 
Asiatiese werkers in Oos-Duits
land gevestig hct. Die Russiese 
doc! is om drie miljoen Asiate 
daar neer te sit het hy gese. 

f ,.DIE O.B," word gedruk deur Pro 
Ecelesi&·Drukkery, Slellenbosch, vir 
die elenaara en ultgewers: Voorslag 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703. Poabua HU, Kerkpleln. Kaa,p. 
atad. 

S.A. 
' 

GALOP SAAM NA 
DIE AFGROND 

Dit is merkwaardige sinne, ernetige en ramp"·oor:.pellende woorde 
wat hier volg. Dit staan in die lyforgaan van die Nasionale Party, in Die 
Burger van 9 Januarie se hoofartikel. Daar lees ons nie aileen wat Brittanje 
voor die deur staan uie, maar ook ons t'n die r cde wam·om ons op die 
ramp afstuur: ,Brittanje gaan oor miuder as 'n jaar hank rot wees as die 
agteruitgang in sy geldsake nie gekeer word uie. Dit gaan tans op 'n galop 
na die afgrond" ... ,,Die dreigende ramp raak on~elukkig meer as nE't 
Brittanje. Die heiE' sterlinggebied i~ daarby betrokkc; en Suid-Afrika is 
lid van die groep ... " Aldus skryf genl. J . . A. Smith, Adjunk-K.G. van 
die O.B. Voortgaaude verklaar hy: 

Mcer onheilspellend kan woor- het hoe die Na1,ionale Party die 1 mand !.al on& kwalik neem, ook 
de die werklik~ toestand nie ult- Ossewabrandwag, met sy ,Fa- nie Die Burger nie, as nli wat 
druk nie. En wat nou? Wat scistiese" neiging, soos bulle <lie g.e~oe word deur hom ('n wat ge
moct ons doen? Kan ons nle Christelik - Nasiona le rlgting bN1r ons moet verklaar dat die 
mecr die sinkende skip verlaat noem, wortel en tak uitgt>rO<'i b<''IOI'ke, die onopboudt>like be
nic? Wat Die Burger hierbo bet nie? Self& die deur na buite, sol'ke en veral die teenswoordige 
vcrtel, is mos nie 1-?ts wat on- uit die Britse "\·angnet van eko- ~an minister Havenga. ons nog 
voor.sicns sonder die regering se nomie<,e en politieke integra.,ie meer sorgwekkend voorkom. 
wetc plaasgevind nle. Die rege- het die huidige Eerste ~finis

ring het dit gcwcet. Alma! h~t te r en !.Y m inisters met al hul 
dit geweet. En nou? Met Koning besoeke nan Downingstraat 10 
George se Engeland om die nek gaan s luit toe by ons kon.,ti
van Koning George sc Suid- tusionelt> ontwikkeling binne di<' 
Afrika word ons saam die perke van d;e baukrotgaamle 
afgrond ingeslc-:>p. So vas sit Britst> Statebond gaan vaspen 
daardie meulsteen om ons nek bet met die Koelierepublielc a., 
dat daardie party-koerant by- , modt>l. En nou sit min. Haven
voeg: dit sal noodwendig ook ga, die g rott>re liberalis van <lie 
ons welvaart t>n Jewimspeil ver- 1\lalan-~rroep, saam om die tafel 
lang." van die , ledegroep" wat saam 

SWAKSTE SKAKEL 
met Brittanje die ,.ketting'' 
waarvan Brittanje die swak.,te 
,skakel" is uitmaak. 

BA....~G GE:\IAAK 

lank omler-sekretaris van die En hoek om so? Die Burger 
Britse <lCI>artement van koloni- Dertig Nuwe g~e die antwoord, gedeeltelik. 
all' sake en as sodanig bet hy 'n Hy se: .,Dit is "\'anselfsprekend 

Dit is dour sy oorlogvoerings 
teen Duitsland en sy voorberei
ding vir sy oorlog In die Midde
Ooste wat Engcland en sy satal
llcte, waaronder Suid-Afrika, se 
gcldsake vandag In 'n ha.glike 
tocstand vcrkeer. Nou word die 
wereld met die gcvaar van 
Kommunisme wat England en 
Suid-Afrika saam h'!lp vestig 
bet bang gemaak en steun van 
die s.g. Na!lionaalgesinde Suid
Afrika afgepers tot ook hy in 
geraamtevorm dcur die ou aas

ONOPHOUDELIK.E BESOEKE voel kaal gcpluk, naas die ander 
satallietlande van die stat~bond, 

gt>wt>ldig~> invloed uitgeoefen. Lesers dat die lede Yan die Statebond 
Hy word beskou as die vader (onthou dr, Malan wil selfs sy 

van die Britse beleid van self- Gedurende die afgelope week republiek blnne daardie State-
r~>gering wat aan die Wes-kus het Di~ O.B. dertig nuwc Iesers bond h6) imlividueel 'n bydrae 
van Afrika gevolg is. Hy is een bygekry. moet lewer om die groep as 
van die opstellers van die amp- Een gereelde nuwe intckenaar gebeel eer 11 solvent te hou en 
tellke verslag oor die nouer aan- uit Durban. 1 dan sterk te mnak ... 'n Ket
eensluiting van die Britse ko- Mev. Theron van Koffiefon- ting is so sterk as sy swakste 
lonies in Sentraal-Afrika en by tein bet drie nuwe lesers vir skakel. Ook in ons eie geldsake 
h••t die voormalige kolonlale se- e"n maand elk besorg. is daar sorgwekkende verskyn
kretaris (mnr. James Griffiths) Mnr. A. Je Roux van Suurbrak sels wnt aandag en optrede 
as hoof raadgewer tydens die bet een gercelde nuwe inteke- eis." so skryf Die Burger. 
Victoria Valle-konferensle byge- naar gcwerf en een vir ses Dit is nouliks nodig om hlerop 
staan. maande. kommentaar te !ewer. Die dlnge 

Sir Cohen se nuwe taak is om Mnr. M. S. van Nlek~rk van het almal sien kom, oolt bull~ 
die program van nywerheidsont- Johannesburg bet die name van wat dlo kapitalsitiese en lmpl'
wikkeling in Uganda deur t~ 

1

24 nuwe lescrs vir een maand rialis tiese koers bo die Chrls
voer en om die maatskaplike gestuur. telik-Nasionale verkies het. 
reperkussies, wat as gevolg Baie dankie vir die mooi voor-

1 
Want was dit nie die huidige 

daarvan mag ontstaan, te han- ~ beeld wat u gestel bet. Wie Hoe Kommissaris van die Unie 
teer. volg dlt na? • In Londen wat daar gaan spog 

Maar hoe tergend is dit om insluitende die mensvreter-do
dieselfdc koerant se bladsy om miniums aa.n die Goudkus, 
te blaai en dan te lees h~ uit staan. 
die pad gegaan word om die En kyk hoe lyk Die Burger 
,.bande van vriendskap," daardie se gogga om die Nasionale Par
,.skakcl" waarmee Churchill en ty-stemvee r~g te .stem: ,:Maar 
Malan se nekke aanmekaar g~- daarby," sc hy, ,.is Brittanjc 
sweis is, sterker te maak. In nog die sterkste \Ves-Europese 
daardie berig word v<'rtel dat moondheid; en dit is vir 'llle 
die Koning op versock van dr. I Weste en die anti-kommunis
Malan 'n dee! van sy vakansic ties~ Iande In die algemeen van 
tydens di~ Van Ricbecck-feeste- belang dat Brittanje as anti
likhede in ,.Suid-Afrika sal kommunistiesc bolwerk ondeur
deurbring" en dat die ,.Koning dringbaar en onverwoesbaar sal 
dr. Malan se gas sal woes." Nog wecs " Nou vra jou af! 
duisende pondc sal weer hier- Die Brittanje wat sy wapenge
voor beskikbaar gestel moet beirne aan Rusland verkoop h~>t 

word wat and~>rs voordeligcr be- en die Kommunistiese China 
stee kon gcwees het aangesien erken. Hoe n·ord die volke en 
.,ons geldsake sorgwekkend" ons volkie tog nie bedrle~r en 
volgens daardlc koerant is. Nie- 1 mislei nle! 
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