
Gert>gi!)treer aan die Hoofposkantoor as 'n NousbJad. PARTY -SOEWEREINITEIT IS 
NIE VOLKSVRYHEID NIE 

\i' daur· ooit 'n drin~E'nde en onaauveghut·e rE'de aangevoer kan 
wor·d vir die omskepping van ont'i re re~eringstel~t"l tot eE'n van 'n partylm•(• 
rt"puhliek, dan i"' dit die tot'~tand wa at·in die hantt•r·ing van ·die kleurklH'~ 
~ie dem· die pm·tye ous poJitieke lew(• nou voer~ v•·•·klaar rmu·. j . A. Smith, 
waarnemende lei(•t· van die 01!'!-E'Wahraal(lwag. 

Jrg. 11. K<lllp..,tad, 2 April 1952. Pr)'> Sd. ~r. 18. 

GE.INTE.RNEERDES IN 
STE.E.K GELAAT 

Die O.B. 'erneem uit baie betroubare bron dat die 

Die Malatt-J'E'gering wil eersdaa~:. deur \H~tgE'wing die howE' aau 
hande le. dem· bullE' dif" !'!O~f'naanult• tof"h·ingsrf'~ te ontnE'em . So if"ti' mag 
moontlik. !!elf~ WE'nslik, WE'E'"' wE'ens d if• toE's land waarin Oll!oo hE' land hN. 
Maai· dif" huidi~e Hegering kan niE' ... y upvolgen., diE' altE'ruatif"wf" \'.,.r·t•ni~
df' Par-ty-t·egering of 'u Torch-Comm ando-hewind deur daar·dif" wetgewing 
hind om dit nif' weer te ltE'lTOE'}> en die howe ~(~ magte te lwn.tel nie. Oit 
i!' pat1}wetgewing net !'OO~ die wmu·detu· die Smuts-par·ty diE' ~temrE'g aan 
die lndierl'o nm Natal tot"geken het ('n die Malan-part)' dit weer lwrroep 
het. Maar nou word die Konstitu~ie ook in die party-skaak~pel betrek. 

Re~ering afgeo,ien ht-t \an '>Y , -oomt-me om wetgewin g in Di.- 0!-'>f'wabrandwag \Of'l dat nik-., g<>en een van die 
te. dien n:aanolgen'> dit. moontlik "011. wees om ::okade te <,tamu• wat :O.O\('r gedoen i-., ons nader aan die oplo..,sing 
,-ergoe~ aan "e~ere J?er .. on.e wat tydens ~u~ oorlo~ gem~erneer van die Kleun raag:-.tuk gebring het nie. Inteemleel, 'erdcr 
was. '\ erl('de Jaar m .!\lf'nnaand .bet d•e Re~erm.g ..,~ '~or- a f. W at gedoen i'>, h et groter .. panning in die rasse\'erhou
neme t~ kenne ge~ee om s?damg(' wetgewmg m te then: din~ \eroor..,aak e n .. eer <,ekt.'r die oplossing niE' \'ergemaklik 
S edertdren mo~ die Regenng, van Jo.illgel<,e kant, kwaa• nit>. Daarom 'ot>l ' n men'> jammer dat die gt>IN'ntheid ge..,kel' 
kritiek daaroor v e rduur. I j<, , ir die to.-t-.-.aak. Hierdie partywetgewin~ wat ,;r die 
Volgen~ die regering- ~e aan- 1 aan,;<•kondig dat d ie bctrokk(• gewone man t>n onrlerstenner daarbuit.-. baie '>kouspt>laj!,~ig 

kondiging \'an ''erlede jaar sou wetsontwerp ·wat hy sou inge- gf'l)k het, ht-t deur sy naslt'Cil <>en van che m~.., ongelukk1gf' 
sy wetg<•wing slegs bctrekking dicn h~t. behartiJ:" sou word I t-n betreuren .. \\aard.ige gt-bet~rtenisse. in on~ \'Oik se JlO~itie~e 
gehad het op mense wat ge- 1 dcur mmister Tom ~aude. Na lewe 1/;CWord. '\a'>tonaalge<,mde Smd-Afr1ka gaan <llt me 
internter was terwyl hulle in ons vcrneem is d ie hcle aangc- maklik af,kud nie. Dit .. kep n e t ' n onhoudbare toc..,tand 
vaste diens ,·an die $laat ge- leentheid nou in dr. Eben Yan on..,ekt>rheid, blywende onrus en ver..,kerpte ras<oege,·oe
staan het en dan ook aileen 1 Donges se handc g<'plaas, en hy len-. tussen blank en geldet~rd. Dit wa .. 'n lompe daad, ' n 
di<•gcnc .... -at nie skuldig bevind sal glo 'n verklaring oor dil• domme claad om op daardie manier ' n grondwetlik(>' aan
was aan sabotasie of ander mis- ~aak in die Volksraad maak na geleentheid met die Kleunraagstuk .. aam te vleg hoe goed 
dad<• nit•. Ongeveer 300 mense die Paasreses. dit in die Ji~ , a n die part)'>On ook al gelyk, en bedoe l was. 
sou . a!! ?evolg van die. we_t- Dic feit dat .. oulike" minister Die kar i.., 'oor die perde ge-.pan. 
gewmg v1r skade,·ergocdmg m Donges die saak gaan hantecr ~ . . . . . 
aanmcrking gekom hC't k d' · d k d t d' . D1e fe1t 1s dat d1e grootste en he1d '-O ... tf'rk beklemtoon , nl. · s ep 1e m ru a 1c regermg . , 

die oud-gelntern(·ndcs 'n klui- dr:ngendstt· vraagstuk: die van dat on.., me, n 'olk-.~na~l ht>t 
TF;LEl:RSTELLl~G 

t .. · d' k' -1 t t 'n eie v.rye soewereine volksbe-1 wttt lnng, n konstltll'•lonele Jle Ill le IC~ WI S Op en - . . 
emde daarmee 'n end te maak ::;taan nou in die vert<•r<•nde weg <h(• . Kleurvraag!'tt~k kan Dil' 0.8. het wrlede jaar op 

23 Mei geskryf: ,.Die regering , 1. t d. . \'uur van partytwis oor klcur- hantf't>r me nnders ns <11 <' howe aan n p 1g wa 1e regermg _ . 
graag wil ontduik. beleid so lngeweef is dat d1t I aan band~> t e le Ill<'. • vc·rdien lof vir hicrdie stap in 

die rlgting \'an r<•gsherstellin~ 

aan die slagoffer!< ,·an die oor
logsbewind. Dit is egter jam
mer dat so bal(· ander Afrika-

Vanaand V<'rgader die 'oud-ge-
1 

nooit deur '":atter. maneu~·rcer- . Die. sogenaamde .. ~rocfkaart" 
intern<:erdes erem in Kaapstad. dery ook d~ur die. Na_siOnale VIr die howe bevestJg of skep 

Party weer daar mtgehg kan net tydelike party-so<'wereini-

ners bulte die staatsdiens wat 
1 

word nie. teit ~\at ons as volk nie na-

. . . PARTY-SOEWEREI:O.'ITEIT strcwc nie. Dit stil net die 
<>Ok verhese d('ur mternermg I G R bJ" k stem van die enigste ander ge-
gely het, uitgesJuit gaan WOrd een epu fe I Die sogenaamde parlemen-~ sag, wat nog buite partyverband 
van die Yoorgenom<! maatretil." . 1 ter(' soewereiniteit is tog aan of bereik gestaan het. 
Nou blyk dit dat die regering I 1\fnr. S. Kahn ~aturellc\"er- blote party-diktatuur onder
die dank wat die Ossewabrand- teenwoordigcrl het in di<• volks- werp wat wi!.sel van nasionaal
wag by voorbaat uitgespreek raad aan die cerstc minister ; gesinde partyformasies tot die 
h(•t nie wil verdien nie. I gevra of die regering voorne- l mees anti-nasionale <·n volks-

HERSKEPPING 

\\'at ons nodig het is 'n al
gchele herskepping van die 
grondslae en instellings van 
ons staatkundige bestaanslewe 
as ons volk soewerein wil wees. 
vry soewerein bulte die Britse 
State bond. 

Oud-geint.t>rne(•nJe,. wat Ynn mens is om in die naby(: toe- vrcemdc partygroepe wat staat 
<lie regerin~ 'of" nuwe be..,luit koms 'n volkstemming van gc: maak op die inskakeling van 
verneem h E't, het bittere te- registreerde kiesers te hou oor die gekleurde ma.ssas teen die 
leur~;telling uitge.,preek - nie r die kwessic van die stigting nasionale en republikeinse Afri~ 
oor die vt-rlit-1'> aan skaAiever- van 'n n·publiek. kanerdom. \\Tie vandag Haar 
got-ding nit>, maar oor wnt Die eerste minister dr. D. F. 1\faje!'l('it sc Opposisie is, is 
hulle. beskou as 'n Mriknner- Malan, het geantwo~rd: .. Nee, ~ ~ore Haar. :!\{a?esteit. ~e R~ge-~ 'lug bierdie gt-bt>urtenis .. e en 
regermg "E' troubreuk teeno~r omdat nbg die regering, nog die r~ng. Dit 1s d1e pos1s1e on~er dit- wat gaan volg die volk die 
Afrikaner--.lngoffers v~n d~e party wat hom steun, daartoe j d1~ partystelsel. Hnar MaJeS-

1\INR. J . A. S)UTH 

onmug \'an ' n partyregt>ring 
laat lwo"~f om on" ooit te l~>i 
t>n lt> bring by on-. eindbestem
ming, die Republiek van Suid
Afriku. Laat die Q;,!owabrand-
wug nou meer a... ooit sterk 
t.tuan as die volktobeweging in 
hirrdit> volk<okrisis met die 
gt>e.,telike en matt-riele &tukrag 
wat 'n \'Olk vry t>n soewerein 
kanmaak. 

Laat ons voorbereid wees deur 
dceglik te organiseer. Die volk 
het ons dicnste nodig. Die dag 
vir optrede nader vinnig. Ons 
doen 'n dringcnde beroep op aile 
verantwoordelike amptenare 
van die Ossewabrandwag om 
dadelik hul eenhede te reorga
niseer en dit aan te meld by 
Hoofkwartler. 

'oormalige oorlog&regermg. Dte besluit ht•t." te1t bly baas. 
.,herstel" van die oud-geinter- I Dif' volk ~>e <ooE-wereiniteit i;. 
neerdes i!o 'n ere~;kuld wat die glad nie ~r !take as die howe 
regering openlik moet vereffen M' toets:ngsreg dc>ur d ie voorge-
- sonder toegewing aan sy D • K • • S nomr: wt>tgewing ontn~m word 

REPUBLII{EINSE 
GRONDWET NODIG 

kritiei wnt bulle ' eronreg bet. I fe 0n1ng1n e nic>. Wat gebeur, bloot net dat 
\ 'ERKLARING d ie party wat vandug aan be- Na aanleiding van die u it - neem, verklaar mnr. Pirow. 

Die regering het verlede jaar Besoeke wind i!., en die wnt more gaan spraak van die Appelhof oor Vir ons lyk dit dat die u'it-
. kom, ...e ba.a..,,.kap vir die lr- dir Kleurlingwet, wat d:mrop spraak van die Appelhof, voor-

Nuwe 
lntekenare 

1 

Uit Londen word berig dat wen<,duur nm die parlement on- neerkom dat. dit> hof dJe rt>g Iopig altans, wei sekcrheid ge
die roetinc \'an die . koni_nkli~e a~nruakbaar, onbetwisbaar i.n ht>t om te toet<, wanneer 'n wet gee het oor die bevoegdhede van 
!ewe wat m Konlngm Vtctona d1e geregshow4!' gt><,tel word. D1t , ·an die parlement wettig is Haar Majesteit, Koningin Eli-

1 se dae vasgestel is drasties ge- is party-soow('rl'initeit wat in volgens dit> grondwet, bet die 1 zabeth die Tweede se Suid
wysig sal word deur die huidige die lewe geroep word. Di·rselfde Yier Jeiers van die Nasionnle Afrikaanse parlement. En dat 

VHledc week bet on'l lesers Brit~c _vorstin. Koningin Eliza- ~ Jtowt> wat no~• bl'let _worrl om 'n Party, dr. l\tnlan, mnr. Havenga, dit bowendien nou blyk dat die 
>Ses nuw(' intekenare op Die O.B. 1 beth d•e TweedP.. \Wt deor dt~ bt>wmdvot'r••ndl' mnr. Strydom <' n m nr. Swart 'n 1 parlement, verdeel in meerder
_gewerf. In die verledc was dit ge- varty gemaak ongt>ld .g te Vf'r- ,·erklaring uitgereik wnarin heidsparty en minderheldsparty, 

Mnr. H. G. B ooysen, Oranje- bruiklik dat die koninkllk e gc- klnar, mag dil' 'olgende dng bulle die lt•dt>. van hul party nie die kleurvraagstuk doeltref
ville, het drie nuwe lesers vi r ~ sin in die winter na Sandring- w••tgt>wing vir herroeping daar- oproep tot 'n '-ttyd om die .,on- ~ fend kan oplos nie. 
drie maande elk gewerf; mnr. ham gaan en in die somer na van deur 'n :tnd<'r party ook nic bept>rkte -.ot'\Wreinite:t" van die 
D . J. M. Cronje van Heilbron 1 Balmoral. Hierdie viktor iaanse w('.er .bt>lE't nit>. Sulke on,.,tnbi- parlement t t> waarborg. 
het twce n~we lesers vir 'n jaar roetine sal \'erander word. liteit m04't lei tot chao<,. Die reg~ring .~et aangckondig I 

GROl\'DWETLIKE 
STABILITEIT 

€ lk gewerf , en mnr. P. A. le Koningin Elizabeth is voor- • T . dat hy wetge,\lng <met tcrug-
Roux van Zuurbraak ccn nuwe \ERSKA."'SDE GRO~D\\-F;T werkendc krsg tot in 1931) gaan Haar Majesteit se regering nemens om nouc kontakte tc · 
l~ser vi r een j~ar .. Ons har~- handhaaf met die Britse oorsese Jou gro. ndwet moet van die aannecm o"m _die howe ~~ b~let I kan van die uitvlug, om vir die 
l1~e dank aan h1erdte lesers v1r geweste. H aar vakansies sal aard wees dat dit jou volk se o~ te toet. ''annee_r n ' et "~n parlement meer ma~e te vat 
<he hulp wat hulle ver~een h~t sy in Suid-Afrika. Kanada, wil bo aile twyfcl bokant* aile I dlC parl<·mcnt wethg is of me. a~ wat h~ grondwe~hk, volge~s 
om ons blad te. versprel en die Australie en Nu-Seeland deur- howe en partyformasic,. :;tel. ~EKERHEID dte Appelhof,_ beslt, gebrulk 
boodskap van dte Ossewabrand- bring. Sy sal dcur die lug na Ons erfcnis van die Britse par- 1 . , maak; maar d1t hou waarskyn-
wag bekend te maak. die geweste vervocr word. lcmentere purtystelsel docn dit I 2\Inr. Ptro,,- Yerklaar m sy lik mcer nadele as voordele in. 

Lesers word daaraan her- . 1 jongste ~uu!'brief dat dit nie 1 Die Ossewabrandwag Yerkies 
inner dat .,Suidwester" drie p ry- Die Koningin het reeds <'<'n me. 'n kwcssil.' ,·an die ~<ocwf'reini· 1 cerder dat 'n end gemaak word 
se van vyftien, tien en vyf pond I aand per _week afgesonder. :·ir Hi<>rdi<' hofuit!>praak word teit van die parlement 1s nie. j aan die hele proses van soge
biltong uitgeloof het aan die • samcsprekmg!< met haar m_m,s- d eur dit> ~n'-e ~a .. iona lt> Afri- Die cenvc;udige beginsd waar- I naamde konstitusionele ontwik
lcscrs wat die ecrste, tweede en ter van Statcbondsbetrekkmgc., kanerdom, "l'kt>r ook dt>ur {lie oor dit va~dag g~an is da: d~e 1 keling onder die Brltse kroon 
derde meeste intckenare op Die 1 Die Brits!': kroon is die sig- regt~ ..... dif'() betreor Wt>t>n'- ._~- regcnng !'ekerhe1d wil he m deur 'n republiek uit te roep, 
0 B. wcrf tot en met 30 Augus- bare skakt•l wat die Brltse 1 'olk"' rrnNl!! r <' nde :mrd. \ ir ,. ~rband met die bm·oc.s, Jhede m<·t 'n grondwet - nie dcur 

• tu~ 1952. Statebond c·n Empire annme-
1 

on" Afrikanervolk i.., dit 'n ,·er- , \'an die parlement. \\·.aar dk· 1 Brittanje nie, maar deur die 
Ons vra on9 lesers om voort kaar bind. l31ykbaar gaan die -.kriklik!' \t>rnedering jul., om- I Appi!lhof hem onsekcrheid ge- ~ volk daargestel; met behoorlike 

to gaan met d!e werwingswerk; skakel in die tockt>ms tocn£'1!m d nt <l:t op ' n aano;;tootlike wyse ' g('c het is hy ten volle geregtig 1 waarborge vir grondwctllkc 
dit dra goeie vrugte. • in sigbaarheld. 1 die groot volk-.grit>f Hn waar- I om sy toevlug tot wctgewing te ~.'t~biliteit. 
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BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDA<3, 2 APRIL 1952 

-~;-~wo;;~APR~l; 
1

[~~~-::.-:~].~' Os"'oj; "dj~ Esefl 
NED E R LA. AG I p~!i'!~~: .;e:o;vk~wald li, ?.~:~ ... ~~~r~:.~-e~ I ::~:~'~::;::.:~~:;:;~.:~~ 

P1row m dte JOngstc tye blyk- 1 1 baar gebruik maak van die gas- ~ .,Ek dink ek handel Christelik I oor og gev?er wat kastig nie 
. . . vryheid van enige koerant wat as ek hierdie frontveranderings 1 teen agresste gemik was nie? 

B.loed lS d1kker as water. Daarom spreek. d1t van~elf gewillig is om sy kolomme vir slegs aan 'n partypolitieke uit- 1 .,Om te vertel dat slegs vry
dat dte Ossewabrandwag meegevoel het met die Regermg 1 hom (adv. Pirow) oop te stel kyk toeskrywe. 1 willigers gebruik sal word, is 
wat op die oomblik tusse~ die du~wel en d~e d!ep blou ~~e 

1 
Hy het bv. sy st&ndpunt te~ .,Nou wat. die tweede v.o~r- eweneens snert. As 'n land 

verkeer as gevolg van die ernshge konst1tus10nele kns1s aansien van die regering se ver- becld betref. As Smeltersmtms- onderneem om aan die ver
wat by ontketen bet, en nou nie kan oplos nie. Maar die I dedigingsbeleid in Die Landstem ter bet ek gedurende 'n gevaar- dediging van 'n werelddeel 
waarheid is darem ook dat die Ossewabrandwag die Regedng uiteengesit en sy sienswyse oor like na~.~rellestaking in Noord- soos die Midde-Ooste dee! te 
gewaarsku het dat hy die kar voor die perd span . . . en I apartheid in Forward gestel. Rhodesle traangas na ~dola ge- neem, moet hy daarvoor die 
dat die Regering nie wou Iuister na die goeie raad nie. Hierdie koerantc is onafhank- stuur tot beskcrmmg van nodigc trocpe vind. Daar sal 

. . . . . , . ~ lik (so stel hulle in iedere ge- blanke vroue en kinders. Mnr. in die Unie nooit genoeg werk-
Dit IS egter nog nte heeltemal te Iaat m e. As d1e R ege- 1 h 11 1 . . Erasmus en sy geloofs"'enote I rke vryw'll'g 8 besk'kb~6 · · k h .:~: •t · · d' f 'k 1 va u ese f aan dte pubhck o 1 1 1 er 1 .... r 

rmg nou om sp rmg an y nog u.~e SJ uas1e n r 1e A n an er- ) d' . . . wou hieroor die beroertc kry wees om 'n enkele divisie op 
volk red. lUaar as hy dit nie wil doen nie, vrees ons, is die I vreodoer en It 13 hwallarskynbll1.k.td~et Dit was volgens bulle nik~ oorlogsterkte oorsee te hou nie. 
R · b · d' ·a d ki · . d' V . d waarom u e pu lSI e1 , egermg estg om te vo gen e ver esmg \'lr ae ererug e verleen 

0 
k d p· minder nie as verraad teenoor D . . P , - o aan a v. 1row . . . . .. us sal dte regermg van 

art~ te wen. se opvattings. Bowendien het Suld-Afnka en die Afnkaner- die dag tot ekonomiese dwang-

DIE KAR VOOR DIE PEKD 
1 adv. Pirow se standpunt beslis dom! 1 maatreels en desnoods tot kon-
nuuswaarde omdat hy 'n oud- . ,Vandag gaan ~aar nie ses I skripsie, d.w.s. tot opkomman-

. · t · t · 1 k , maande vcrby me of mnr . . . mtms er JS wa Jare an n voor- · dermg, moet oorgaan. M1sk1en 
Die Regering se ,.politick" id·om die republiek na agter aanstaande rol tn die Suid-Afri- Erasmus ont~~e~ Britse staf- sal die regering se: ,Ja, maar 

· k l't' k . hoofde om m1htere vraagstuk- 1 • • te stoot en die Kleurvraagstuk na vore te stoot, soos dr. 1 aanse po 1 te gespeel het. ons 1s slegs verphg om 'n 
Malan dit uitgedruk het. Hy beskou dit as uitstekende 1 Dit is tog jammer dat die ke Dt~ be~tplree~. . enkele Iugmag-eenheid na die 

k · k h . . partypoJ1•t·1ek koe a t ., 1e Ul eg IS natuurhk: Des- 1\!['dd 0 t t t , ta be omdat y d1e Engelssprekende k1eser se steun sal e r n e, waar- t . . . 1 e- os e e s uur. 
. . . . . . ond · k d' Af 'k yds moes dlC mterste Repubh-vang met sy kleurbele1d waardeur hy verk1esmgsoorwmmngs et 00 1e r1 aanse par- . 

· · ty se koerante so •n strenge keme tevrede gestel word en 
oor die Veremgde Party sal behaal. Daarenteen verwag by l't' k ' vandag word daar ·na die stem 

E a ls t t I h d' bl' k po 1 1e e sensorskap handhaaf om n.,e e s emme e ver oor wanneer y 1e repu 1e na t 1 . . • van die Engelssprekendes gevry. 
vore bring waardeur hy waarskynlik verkiesingsnederlae epnble~te'ntemta e weller om end1~e 

. . u 1s1 e1 e ver een aan 1e (). d 
teenoor die Veremgde Party sal !y. 1 opvattings van nasionaalgesinde n erhoud van BritSt' 

Die Ossewabra ndwag bet voortduren d gewaar sku dat voormanne en organisasies - Oorlogsvloot 
die Afrikaner die Kleurvraagstuk in ons land nie sal oplos indien sodanige opvattings stry- ,Terloops, terwyl ek oor die 

,,Die antwoord daarop is: 
,Dus die hulp is maar 'n skyn
hulp?' 

,.Maar, Jaat my dit met aile 
nadruk byvoeg, selfs die !ewe
ring van 'n enkele lugmageen
heid sal groot druk op lede van 
ons Staande Mag vereis. Of 
glo die regering dat die manne 
wat tans na Korea gaan werk
Jik vrywilligers is? 

solank Suid-Afrika 'n Britse koninkryk is n ie en da t oplossing dig is met die beleid van die jag na Engelse stemme praat, 
bowendien onm oon t lik h binne die raarnwerk van die }>arty- Nasionale Party. Die gevolg is moet ek nog iets se oor die 
.str yd . Daar om, so bet die Ossewabrandwag betoog, moet dat lesers van die Nasionale nuwe Suid-Afrikaanse vloot. 
die Regering eers die retmbliek (Oil die model ,·an die Party se koerante baie eensydig Brittanje probeer a! van voor 
voormalige B oererepublieke) na vore br ing ;..en daarna k an tngelig word. Hulle weet maar die Eerste 'Wereldoorlog om 
die Kleurvraagstuk, d enr die hele blanke d om en ooreen- 1 net .wa: die Nasion~Ie Party se ons met .die onderhoud van ge- S tem l)ltSverwagtings 
komstig republikeinse tradi<>ie opgelos word. be!etd lS en wat die party se deelte van haar oorlogsvloot te .,Die Midde-Ooste-beloftes is 

kritiek op die opposisieparty is. belas Su1'd Af t'ka h t · - r e geen of militer waardeloos of stel Maar hierdie raad wou die Rege,ring nie aanvaar nie I Hul!e word heeltemal in die vloot nodig nie. . . . 
as gevolg van vrees dat hy dan Engelse stemme sal verloor. duister gehou oor die menings ,Ons kusverdediging kan vol- ~:!e d~:arni;at Indt~ed~~~ege~~~ 

van selfstandige nasionaalge- doende deur forte vl'egt · 
OORWINNING VIR VERENIGDE PART Y sinde Jeiers en organisasies. Dit d ' 

1 
me en I is hulle uit 'n militere oogpunt 

gewapen e mynveers waarge- sowel onno,!iig as onsinnig. 
is jammer. neem word. Selfs genl. Smuts 

E h b ? kon Brittanje nie op die skaal 
R wat et n ou ge eur · 1 Gevaar vir Suid-A.frika tegemoetkom wat tans deur 

Dit het nou geblyk dat die Ossewabrandwag reg was. ' Ek wil aanhaal wat mnr mnr. Erasmus toegepas word 
~ie Re~ering het .uit~evind dat hy die Kl:urvraagstuk bin?e Pirow se standpunt oor die re~ nie. 
die Bntse konstltusionele raamwerk me kan oplos me. gering se oorlogsbeleid is· hy ,Hy is besig om miljoene te 
Trouens dat sy maatreiHs onwettig verklaar word. Die . is 'n voormalige minister' van spandeer op 'n vloot wat in 
vanselfsprekende oplossing is om 'n republikeinse konstitu- verdediging en derhalwe onge- praktyk steeds maar gedeelte 
sionele raamwerk daar te stel, waarbinne die Kleurvraagstuk twyfeld bevoegd om oor die van die Britse Marine sal wees 
wei opgelos kan word. Dit is die metode wat die Ossewa- onderwerp te praat. Op die I en wat deur die gees van die 
brandwag jarelank steeds aanbeveel het. vraag wat hy van minister F. Royal Navy gedra sal word. 

. • . . . . . C. Erasmus se verdedigingsbe- .,Ek bet geen beswaar teen 
• Blykbaar _wtl. d1e Regenn~ selfs op lu erd1e knt1eke 1 leid dink, het mnr. Pirow ge- daardie gees nie, ek beny die 

stadium n og rue d1e raad van dte Ossewabrandwag aan vaar I antwoord: ,.Ek beskou sy ver- Britt-c daaroor, maar dit behoort 
nie. lnteendeel, by i~ besig om 'n grondwetlike stryd teen dedigingsbel~d as •n gevaar vir nie tuis in die geledere van 'n 
die Appelhof t e ont keten. Waarheen sal hierdie s try d lei ? Suid-Afrika." Hy motiveer sy Suid-Afrikaansc verdedigings
Klaarblyklik na die verkiesingsoorwinning \ 'an die Vel'enig de standpunt soos volg (ek haal eenheid nie. 
Party. volledig aan uit adv. Pirow se 

verklaring>: V erdediging van dit~ 
Die hoop wat die Regering ~ehad bet om Engelse .,Die rede (waarom die hui- l Midde-Ooste 

stemme te vang met sy kleu~str~d ts verydel .omdat hy self dige minister van verdediging 
sy kleurstryd omskep het m n grondwethke str yd oor • se beleid 'n gevaar is vir Suid
.. regering volgens wet'' of .,regering volgens mag." Die Afrika) Je in die verlede van 
aanduidings is reeds daar dat die Regering ten aansien adv. Erasmus opgesluit. 
van die laasgenoemde stryd nie aHeen die Engelssprekende ,,Hy was so lank en so hart
kiesers se steun verbeur het nie, maar ook die vlottende stogtelik sekretaris van die Na
stem vervreem bet. sionale Party dat hy niks, let

NEDE RLAAG VIR DIE AFRIKANER 
terlik niks, anders as deur 
die partypolitieke bril kan si<'n 
nie. 

W t · d' · d' Af 'k ? ,Hierdie oordeel mag deur 
a IS Je wms van 1e n aner · sommige as hard beskou word, 

Hy kry nie sy republiek nie; die Kleur vraagstuk word j maar die alternatiewe sou 
nie opgelos nie; maar die Regering het vir hom die haat van wees om die minister van ver· 
die buiteland, van die Engelssprekende k onstitusionaliste ! regaa~de oneerlikheid te be
en van al die nie-blankes op die hals gehaal. Hoewel hy 1 skuldlg. 
'n bittere stryd moes voer het hy niks meer as haat verwerf ,Laat my in hierdie verband 
nie. En boonop is die weg na oorwinning vir die Verenigde 

1 
t:vee. voorbeelde uit eie onder-

Party gebaan. vmdmg gee. 

Dit is waarh een die uitstekende taktiek van die Regering j Tipiese 
om E ngelse stemme te vang, lei. Na verydeling en nederlaag Partypolitiek 
vir die Afrikaner. 

.,Toe ek vanaf 1933 probeer 

REGERING MOET OMSPRING 
bet om die skietver.enigings 
wel!r op die been te bring en 

I presies dieselfde beginsels toe-
Maar daar is nog t yd lir die Regering om om te I gepas het as wat die regering 

spring. Daar is egter nie meer baie tyd nie. Indien die I vandag huldi.g, het adv. E ras
Regering die situasie vir die Afrikan ervolk wil red, moet by . mus van dorp tot dorp en van 
vinnig spring. Ons berbaal: indien b y dit ni"' doen nie red , plaas tot plaas gery en die 
b y die s ituasie ,·ir die Ver enigde Party. mense afgeraai om by die 

skietverenigings aan te slult. 
Dit is ter wille van die Afrikanervolk dat die Ossewa- .,Vandag bestempel by enige 

brandwag vir die soveelste maal die hand van ' ' riendskap persoon wat nie aan sy platte
uitsteek n a die Regering. lndilJl die Regering die bestaande Jandse verdedigingsplanne-wat 
g rondwetlike krisis ten gunst e van die Afrikanervolk wil l niks meer bevat as myne van 
oplos deur 'n republiek uit te roep sal die R egering op die , destyds nie - wil deelneem nie, 
daadwerklike s teun van die Ossewabran dwag kan rek en. l as 'n slegte Afrikaner. 

.,Ek kom nou tot my beswaar 
teen die regering se verdedi
gingsbeleid as 'n geheel. 

,,Hulle het geen benul van 
wat ons verdedigingsvraag
stuk werklik beteken nie. Dit 
sou te vee! tyd verg en te veel 
tegniese besonderhede insluit 
om die saak breedvoerig uit te 
pluis. Ek sal die probleem dus 
slegs in beknopte vorm stel. 

,.'n Egte en doeltreffende 
Suid-Afrikaanse verdedlgings· 
beleid moet voorsiening maak 
vir die veiligheid van die Unie, 
sowel as 'n eenheid as dee! van 
Afrika suid van die Sahara. 

.,Ons probleme hou nie aan 
die Limpopo op nie, maar hulle 
strek ook nie anderkant die 
Sahara na Noord-Afrika nie, 
waar in 'n militere sin E uropa 
reeds begin . 

.,Ek sal nje nou oor die te
kortkomings in die verdedi
gingsvoorbereidings van die 
Unie self praat nie. Hulle be
rus gedeeltelik op polltieke 
oorweging wat hopelik een dag 
sal verdwyn. Maar ek moet my 
sterk uitlaat oor die verbinte
nisse wat adv. Erasmus a,ange
gaan bet i.v.m. die verdedlging 
van die Midde-Ooste. 

Dwangm.aatreels 
,.Om te se dat hierdie h ulp 

slegs t een agressie beskikbaar 

.,Ek wil nou eindig soos ek 
begin bet: E k beskou m nr. 
Erasmus se verdedigingsvoor
stelle as 'n gevaar vir Suid
Afrika. Hulle stel •n poging 
daar om sowel die Republikeine 
as die Jingo's tevrede te stel. 

.,Vir 'n groot gedeelte is bulle 
nie op gesonde militere begin
sels gebaseer nie, maar berus 
op partypolitieke oorwegings . 
Die deurslag word deur stem
busverwagtings en nie deur die 
veiligheidsvereistes van die 
Unie gegee nie." 

I 
Verwerp Ekonomiese ell 

T erritoriale lntegrasie 
Ek is nie van plan om volle

dig aan te haal oor mnr. Plrow 
se standpunt ten aansien van 
apartheid nie, maar ek wil tog 
die vo!gende stukkie aanhaal 
(wat ek beskou as die belang
rikste dee! van sy standpunt
stelling). 

Op die vraag of hy ten gunste 
van dr. Malan se apartheidsbe
leid is, het mnr. Pirow geant
woord: .,Ek keur die grootste 
gedeelte van die beleid goed 
maar slegs as die eerste stap 
na die oplossing van die soge
naamde N aturellevraagstuk." 
Mnr. Pirow het gese dat hy nie 
saamstem nie .,met daa.rdie deel 
(van dr. Malan se apartheids
beleid) wat as grondslag aan
vaar die permanente integrasie 
van die nature! in die nywer
hede en in die blanke gebiede." 
Voorts bet by gese: .,My oplos
sing (van die sogenaamde na
turellevraagst uk) is die perma
nente verdeling van Afrika, suid 
van die Sahara, in blanke en 
nie-blanke state." 

My leser.s sal ongetwyfeld let 
op die rner~aardige ooreen
koms tussen die oorlog- en 
apartheidstandpunt wat mnr. 
Plrow gestel bet en die ver
klaarde beleld van die Ossewa
brandwag ten aansien van hler
die sake. 

r 

. 

' 
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GEWAPENDE NEUTRALITEIT 
• 

IS · LOKAAS VIR DUITSLAND 

BLADSY DRIE 

Deur 
dr. Otto Strasser 

voeg is 'n aantal Wcs-Duitsers 

0 10 1\1 I R I d II · D • 1 d <Ices kommuniste met verblyf-p aal,"l 1e t u s an met voors t e e ten O}JSJgte van u1ts an 

1 

plek in Wes-Du·tsla d> D·e 
Eerate plaalng 2d. per woord. VIr II d. "- k 0 u· I n . I 

herhaltogs 25 persent ataiag. gek o 1n wat op 1e o og n onune eer van 18 grade skyn te w ees. 1e rvol- Yoorgestclde ,.nasionale leer sal 
ln~eld op ,.Die O.B." (ver

skyn weekliks): 12/6 per jaar of 
6/3 per 6 maande. Voorultbetaat
ba.ar. Btuur advertenalegetd, bestel· 
Unga en lntekengeld na VOOBSLAO 
(EDMS.) BEPEBK, Posbns Hll, 
KAAPBTAD. 

gen s Jnoet D u its lau d a s eeuhe idstaat wee r hers t e l word; 1noe t aile v oor-
1 
dan in Oos-Duitsland opgerlg 

m alige l ede van die D u it!5e l eer ( ook offi.!5i e r e e n g eneraals) en N a s ionaal- , word. 

S o sialis t e, uitgesoude rd die wat no g in tronke i s, gelyke politieke e n ' Nie net aileen Am erika nic, 
huruerregte 1net ande r b esit. Duits l a nd moet « e en hond«e noots k a p s luit maar ook Frankryk met sy 0 

• 1 d . • A ld l b • d ' Do • I wantroue in 'n Duitse militere 
Jnet e tuge , ·yau < v a n 1e JOngst e w e r e oor o g n1e; • Ie tutse gre n s e s a bydrac in Europese verband 

BETREKKING GEVRA die wees waaroo r b y Pots dam h esluit i s; Duitsland m ag ' n nasiona l e l eer word hicrmee in 'n hoek ge~ 
Getroud.- ma.n, 45 Jaar oud, soek ( ook luamaa e u vlo ot ) a anho u g root g e uoe.,. v ir sy tuis v e rde diging e n dryf waaruit hy moeilik sal kan 

betrekklng. Goete kennl• van melkery 0k 0 
• 1 d • d' • ~ ndh d' d ' kom Indien hierdle verdedi· 

en melkbeeste en ook gemengde boerde· genoeg ·rygstn a t e riaa J>l'O u seer vn· t e lllSta OU tng aarvan . . . b d t . 
ry. Twlntig Jll!ar onden·Jndtog van • l l d ' D • d k' • gmgs y rae en gunste van d1c 
melkptaasb~tuur.-P. Jtottnnmn,.,Wio- D 1e 1erst e v an 1e utt!5e s taat v e ron e r s t e l .vr ye v e r · t esntgs - Westc kan geskied en die 
kelpOort, oor Krooostad - / 4/ B · d' 0 D • • h 1 d h h d' 1 

waar teen 1e os- mtse t•egernlg om n o g a ty ver set e t - ntaar oe It Franse van hul wantroue ont-
MEUBEu; ' h ereik m oet word word nie in die m e morandum g eme ld nie . Tot h e d e slae kan raak, sal dit 'n posi-

k d • V ' ' O k ' • • d' J ' kh ' d k ' · tiewe feit wccs wat nie hoog MEUBELS.-&~ter Meubels teen bil· · o n t e • " • •• · otn tnti5Si e w a t 1e 1n oont 1 e t van vrye v e r Iestngs 1noes k t 
1 

k d 
llker pryse. Babawaeotjles, atootkarre- • genoeg ges a sa an wor 
tJiea, drJewleie, unoteums. tspyt~. ens., , ondersoek ook n o g g een a ntwoord d aarop g ee rue, ondanks twee hye en- . nie 
ook altyd in voorraad. Geeo katslogus. _ • • · 
Meld waarin u belaogstel.- \'ISSER· ' k om!5t e O(l l' en 2 1 .Maart o nde r s k e idehk. I 
M£UBELS, Lanptnat 179, KaaPStad. P ROTEST E 

3112' 11 Dat premier Grotewohl na die in geen omstandighcdc van ' pende Duitse neutralite it. E n I . . . 
-------------- Russiese nota met nadruk die Silcsie Pommere en Oos-Pruise bie r is di-1!' lok aas vir Duitsland. Dat die Dultse volk me Ianger 

RADIO Oder-Neissc-grens as onver- durf afsien sonder om die hele Vir F rnnkryk is clit 'n kla p in ' gewill ig is om in so 'n belang-
LOUW ~ LOUW, die Beroemde anderlike vredcsurcns beskryf Duitsc volk teen hulle tc kry die gesig want en ige Duitse rike vraagstuk soos Duitse-Radto-mgenteurs, Staaleweg, Parow, 0 · ' h 'd d. 1 ·d· h 1 k 

verkoop en berate! Radio's eo Elektrieae I het, skyn daarop tc dui dat die nie. 'n Weicring van die Rus- leer is vir hom 'n oorsaak van een el le et mg van u an-
'!'~~~t;~:~s. G~~~st~~~~~. Elektrtsltei\s· Russe op hierdie grens by 'n siese eis kan die Franse egter groot vrees. selier .blindelings tc volg ni.e, 

vredesverdrag gaan staan as be- in die lig van vercenselwing Hiermee het die Russe gc- b~yk mt die swaar proteste m 
HORLOSIES EN BRU..LE I slissende voorwaarde. Of hulle met die Duitse aansprakc op toon dat hulle Frankryk as die die pcrs wat gevo~g. het. op 

bereid sal wees om die Duitsc I die oostclikc ,gcbicde stel. swakstc skakel van die Euro- ~denauer se aank?ndlgmg bmne H. 1. STEYN, Dt! Vutlersstraat 17, 
Vueo, K.P.-VIr horlosies en brllle. 
Verkoop eo repareer. Peraooolike aa.o· 
dag. 19/9/TK 

oostelike gebie<ie wat deur die pese Bond beskou. Hulle is n paar uur. na dte bckendwor-
Russc beset is, in te boet, $Jtaan I ? EWAPEN D E mcnsc met 'n werklikheidsin en dmg. van d1C nota van sy ver-
nog besien te word, tensy dit NEUTRALITEIT toon dat hulle Duitsland as die wer~mg daarvan s?nder raa~-

GRYSHARE I in die raat:n van 'n toekomstige \'Vaar hulle handel oor 'n I gevaarlikste bondgenoot van die plegmg van sy k~bmet. Hy 18 
ORYSa.lRE herstel, skilfers verwy· strategic val wat elke gebieds- Duitse nasionale leer het die Weste beskou. verwyt. dat. hy dte Oos-Dui~e 

der, haregroel bevorder, long voorkoms I afstand. weer aoed sal maak Russe van binnelandse aange- broers In die steek laat en die 
verseker, dit waarborg ORYSBAAR- "' · h ·d· D •t 1· 1 
WOND.t:R, die Joogste kuosmatige Die waarborg daarvoor is Ieenthede oorgeslaan na die B RES TE SLAA.V Ul 1ge Ul se verde mg as b Y· 
wereldwooder haar- eo kopvelvoediogs- f . . . . . " I wend aanvaar Hoc ver die mlddel u Sl<adeloos kleurstofvry tsf· Pole wat mtussen tot n Rus- terrem van dte .,Groot V1er W t . .1 d. R · 
per bottei, geld met bestemog. BOEBE- siese militere steunpunt uitge- I waar enige beslissing deur die a nou prestes WI • I C us- werklike vredesbegeerte van 
OENEESliDDDELS. l'osbus 427:!. 1 1 j se met hul ommeswaa1 ten op- Rusland strck sal al spoedig 
lobaonesbu.r1 • 01/9/ 49 bou is. As die Oder-Neisse- Russiese veto verhinder kan sigte van Duitsland bereik? , . ' . . 

l .,.rens as vredesgr<>ns vir Frank- ' word. Die verbasendste is egter . . . · blyk mt t>Y houdm g ten ops1gte 
o " , I Dmtsland u•t d1e Westerse blok 0 t k f h 1·k ANTlOBYS berate! JQ'8hare en baard · ryk 'n lokaas mag wees, sal die ommeswaai van ,.geen mili- ? . . van os enry ' 0 Y naam 1 

tot natuurlike kieur. Qeen kleurstof. . . . . . . I . ,. . . . ., . 1 ruk · Sal Amenka so makhk die verdrag vir Oostenryk wat 
verwyder •kUfer•, Iaat hare groei, ens. h1erd1e Russtese ets dte Amer1- ta rtsme na ,.mthtartsm e m hom in isolasie Ia t v 1 . ? • 
Oewaarborg of geld terug. ts/6 .Per kaners in 'n hoek jaag aan- die vorm van 'n nasionale leer I a cr Cl . deur die Westerse moondhcde 
bottet, posvry. Kontant met bestel.llog. ' Met hul nota van 10 Maart hct angeb·ed ·s sal aanvaar of nie 
Die BoereVl'Oa , Posbua 1G6t. lobalules-- gesien die \'Ves-Duitse regcring I - van onbewape nde na bewa- , . . . a 1 1 • • 
IMirJ. E14/6/50 die SowJet mks anders gedoen Oostenryk is tans die mees 

-- - - • --- ~ nic as om sy rangorde te ver- vooruitgeskowe Russiese basis 

1
--------------------·--·----·•••••·-··----., . I l.'IIEDISYNE••--•••••--••-••-------......,•·-·---•••••••••1 Wlsse · . 1 in Europa. 

Verwyder dte· wortel van u kwaal of T 1 G l d Sy doe! bly egter dteselfde: 
siekte eo beretet u regmatige erteois • Om 'n bres in die Westcrse ge-
GESONDHEID. Ons beskik oor dle ten aar e e e mlddels en bebaodel aile slektes. Skryf, lederc te slaan en hulle te ver- ~ 
inligtlng gratis. - BOEREOENEES. niet ig T T lJj 
MIDDELS, P08bU3 U1t, JohAlmMbur~t. W t. d. R klik b ru man ree t Al/9149 a 1e usse wer eoog 

DIE OMWENTELING bly dieselfde en is aan alma! 
DIIJ""'de 1a roects vM bulle kwale . wat hulle ken bekend. Verlede Saterdagaand het pre-

Deny. Talle vind daagllk8 baoe.t. Waar- · · H T 
om sal u Ianger Jy• Skryf dadell.k. 0 25 ill t !942 h t I J A S "th . D' O B I s1dent arry ruman aangekon-
Ra.&dpleeg Die Boere..:.Oo. Posbus 7G69, p • a_ar e gen . : . mt Ill ~e . • EIE VRE DESVERDRAG dig dat hy hom nie weer 
Johaonesbu.rg. (Nr. 3)1/9/49 verkl~ar da~ dte Osse~abrandwag dte ?ntw,.:takte Afr ikaD:er- Uit Oos-Duitse regerings- verkiesbaar gaan stel vir presl-

dom IS wat. m daad WJI m ee_?oen aan dte w e r e ldomwente lmg kringe word verneem dat die dent van die Verenigde State 
wat plaasvmd. Hy het gese : Russc voornemens is om in- van Am erika nic. Sy aankon

,Die Osscwabrandwag veg vir Ossewabrandwag die draer in dien hul nota deur die Wester- diging was 'n groot verrassing. 
'n nuwe volkseenheidstaat, gc- Suid-Afrika is. Hierdic nuwe se moondhede verwerp word, op Die algemene gevocl in Ame
grondves op die nasionaal-chris- rigting of orde sal in Suid-Afri- eie houtjie 'n vredesverdrag met rika is dat Truman se besluit 
_telike idee; vir 'n staat wat vry ka kom, of ons dit wil weet of 'n ,gesamentlike" Duitsc rege- die kanse van gcnl. Eisenhow-er 
sal wces van party-oorweginge nie. Gelukkig is clke ware ring te s luit - dit wil se 'n om president te word aansien
en -vooroordele; 'n staat wat Afrikaner bcgerig om daardic parlement van die · Dcmokra- Jik bevqrder het. 
geen partystelsel sal erken nie, nuwe orde hier te verwelkom tiese Republiek waarby toege- Truman is 67 jaar oud. 

Besoek ona Tak in d ie Wandel- l maar alleen die volkswil en die soos voortgebring uit ons cic 
cane, Groote Kerk-ceboo, vir 
Radio's, Elektriese Toestelle en 
Meubels. Skryf aan ona Pos· 
belltellinpafdelinc, PhU Morkel, 

Posbos 11!1, Kaapstad. 

~1~ 
DIE STEMPEL 

VAN U ITKOMS 

WANT B Y 

SANJ.AM 
I S UlTKOMS 

V IR ELKE E N 

Oil is in tyd van nood 
dat 'n mens na jou eie 
mense soek . .. 

Oil is in tyd van nood 
dat 'n mens jou eie mense 
vind - by Sanlam 

Maak voorsorg vir uit 
k oms b y S AN L A M 

~*~ 

volksideale; 'n staat waarin die volksaard. Dit is geen stelsel 
geldmag a.s heersendc euwel aan wat ingevoer word nie, dit is 
bande geHi en gedwing sal word 'n .gees wat in elkc volk ont
tot nasicdiens; 'n staat waarin waak teen die verrottc libera
elke man en vrou sy regmatige listicsc instellings. 
lewensaandeel sal he; 'n staat 
waarin die Yryheid ,·an gods
diens aanvaar word en die gods
dienstigc en scdclike !ewe van 
die Afrikanerdom teen onder
mynende praktyke ..beskcrm 
word; waar.in daar doeltreffen· 
de behecr oor die pers, die radio, 
die rolprent en die vermaak
likheidsbcdryf uitgeoefen sal 
word met die. oog op die op
bouing van 'n gesonde en skep
pende volksgees; 'n staat waar
in die arbeidskrag van die volk 
versterk en beskerm sal word 
teen kapita.listicse uitbuiting; 
waarin privaat inisiatief b inne 
volksverband en in die volks
belang aangewakker en be
skerm sal word teen die georga
niseerde geldmag; waarin 'n 
gesonde gesinslewe as die 
grondslag van die hele volks
bestaan opgebou en aangemoe
dig sal word tot welsyn van 
"ltolk en vaderland." 

DRAER 

LIBE RALISl\tE 

,In elkc land van die wereld I 
hct daar onder die Jibcralistiese 
bcdeling twec magte ontwikkel 
wat die volke van die wereld 
vcrslaaf het ; die kapitalistiese 
geldmag en die Jiberalisticse 
internasionalism e. D ie eerste 
het die volk in clke land ver
arm en tot ckonomiese slawerny 
gedwing. D ie tweedc het die 
nasionalc gevoel van elke volk 
misken en die organiese of 
famllie-eenheid van elke volk 
versnipper. T een hierdie twee 
magte het die volkerc van d ie 
hele wereld vandag in opstand 
gekom. Elke volk strewe nou 
daarna om die geldmag te breek 
en die volk se baasska p weer 
te herstel oor sy land se ryk
domme, en hiermee hang saam 
dat hy ook d ie eenhe id van d ie 
volk w il herstel, d.w.s. die baas
s kap van die volk wll herstel 
in sy eie vaderland en ook die 

Op 1 April 1942 het D ie O.B. vlftierland aan die volk terug 
geskryf: besorg waar dit geheel ot g e-

,Daar is 'n wereldomwentc- deeltelik aan die volk ontneem 
ling aan die gang waarvan die was." 

, 

&RILLE 
Bring u oogarts se voorskrifte vir briDe na. ous. 

GOE IE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker .. Apteek 
K e rklaan, KAAPSTAD 

Maitlands traat, BLOEMFONTEIN 

, Besoek ons of skryf om besonderhede : ,, , =..Ul 
F ¥S · 4 ··--t f F - &qij 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u in staat te stel om om; pryse te vergelyk 

Boston Potlood-s kerpmakers ... ... . .. . .. ... @ 115/ - elk 
Mercury Draadheg-masjiene . .. . . . . . . . . . . . . @ 29/ 6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . @ 6/ 9 elk 
Atrolpapler, 13 dm. x 8 dm. .. . . .. .. . . .. @ '1/ - per Riem 
Tlkpapier, 13 dm. x 8 dm. .. . •.. . ... .. . @ 7/ 8 per Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. . . . . . . . . . . .. · @ 5/7 per Riem 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

pryse vanaf I.S/ 5/ -

A.lle Kantoorben.odigdhede 1Joorradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

by om te plaas. 

SOLIS VAN NIEKERK (EDIS.) BPI. 
Groote Kerkpbou 122, KAAPSTAD Telefooa !-'lOTI 
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BLADSY VIER • DIE O.B., WOENSDAG, 2 A:f>RIL 1952 

Minder K·rediet En Meer DIE KRISIS IN ONS MIDDE 
l\lnr. Fred H a ttingh, Piet Re-

B I t. -s """' H . tiefplein 2. v .. tuplant. 

e as In gs e aven ga J(·;~~~r!;::rk~~:;f~t~·~~~ga~~(~ 
Toe . mnt·. 1\. C. Ha\o-enga, J\1 ini~ter "an Finansies, vt>rlede week van 26 Maart oor bostaand<• 

die B<""l'Otiw~ van die J·aar 1952- '53 aan die \'olk~raad voot·ae]e lwt lwt ond<•rwerp gelee~, en ond<'rskr~f 
~ " • • • too ' Sybrand se mcmng soos hy dtc 

hy gese dat ons 1n d1e toekoms grote r opoff N'lll~s sal moet "'et•dra a~ onto~ grondwctlike posisie van die 
die koopkmg van die pond wil ht>waat·. II} het ge~e dat dit ' n kr· i!'li~ ko~ Unie daar benader het. 'n Staat 
soos die wal die ~terlinglande non d t'U hnaak om die grenslo~t' '('J'll'OU(' sender 'n grondwct is soos 'n 
van die publiek te skok in dit> towt•r·tu .. ~if!e ' 't'l'rnoe van dit> ~katk is om dit• skip sender 'n anker. 'n Grond· 

,. • · wet is tog immcrs die siel van 
onmoontlike te presleer. Dit is nit> gt-not>~ om helastings te verhoog nie, cnigc demokraticsc liggaam en 
het by gese; ons sal meer geld moet spmu· df"ur tninder l<" vedn·uik; on~ hoe op aarde kan ·n liggaam 
sal ons I>roduksie tnoet verhoog; en die nitgawes op ontwilkf"lin~ moet die konstitusie waardcur hy tot 

• d 1\1 H h A 1 · l · 1 1 k stand gekom het, vcronagsaam? 
v~nnn1 ~r. ! f . nr. avenga et ge~Se < at < aat' mense tS wat .uu·< wer· , nulat· Ek, net soos Sybrand, stt•un die 
d1e oorgrote meerderheid in aile h eroept' kan aansienhk hardt•t• werk 1 apartheidsbeleid van die r<'gl'
~onder om hul gesondheid tf" ... kaad. 

1 

ring, maar ek kan ni<' onr<"f.l-
·-.:. matigc wetgewing steun nie. 

Sprel,er het met hierdie oorsig die publiek )>robeer 'oor- ,~ ... ~' . bt>kt>nd tt> ~nak - wua~- Soewereiniteit van 'n staat mag
berei Yir die opofferings wat \"an h om ge' erg .,at word. sky~hk omda~ dar druppel-. dae tig hom nie om sy cic grond\\'(•t 
Hierdie opofferings is matig in verget)king met die taste wat Afrakant'r '> m.ndt>r ;,al skok as te veronagsaam nie. 
die publit"k in die meeste ander IandE' m oet dra. wanneer hullt' <li t' h t'l t> beker Sclfs a! sou Suid-Afrika 

Vervolgens bet mnr. Ha\ e nga oorg~a.an om die maa~ 
ret'ls wat by getref bet aan t e kondig. Dit !,)uit in inkorting 
, ·an krediet of die skepping , ·an duurder geld; beperking 
van invoer; bekendmaking in dru)>pels van hutp aan Brit
tanje; ' 'ermeerderde duurtetoe!;)ae 'an :£8,000,000, wat gekan
selleer word deur bela!tting<,\Crhogings van £12,000,000; en 
gedwonge ver laging van die lewenstandaard en inkrimping 
van onh\-;kkeling. 

koue watt'r in d ie ge-.ig In~·. 

t ITGAWES 

van
dag 'n rcpublick uitrorp, moet 
die republikrinse staat dadelik 

u·nr. as sodanig g<'konstitu<'cr word 
"" Ha,·enga het gese dat en volgens daardie konstitusie 

die lopende uitgawes vir die moet die Volksraad van die re
nuw!' jaar wat op 1 April begin 

publiek rcgc(•r. As die Unie van 
geskat word · op £197•965•000· Suid-Afrika so soewerein gi'
Hierby meet gcvoeg word 'n 
bedrag van £8,003,000 ten aan- word het dat hy nie lang!'r die 

grondwet waarop hy saamge
sicn van salarisverbeterings en 

h gi van • duurtetoeslae stel is, hocf te t•rken nie, dan 
ver 0 ngs was dit sy plig om 'n nuwe 
van staats.amptcnar~, sow:! as grondwet danr te stel waarvol-

f Soos Ons Lesersj 
1 Dit Sien 
a.-------~---

onagsaam, het sy opvolger dic
srlfdc reg, en waar beland dil• 
volk van Suid-Afrika dan? 
Nl•e, 'n mens, en net so min 'n 
rt·gcring kan nic een verkcerd!' 
daad met 'n ander verkcerde 
r!'g maak nie. Laat ons in 
hemelsnaam versigtig wees en 
nie toelaat dat ons gevocl<·m 
met ons weghardloop nir. 

Hervorming ? 
Die -.oewereiniteit n tn dif' 

l 'n:e-parlem ent i'> glad ni f' t.-r 
... prake in <lie huiclige kon ... ti
tusionele krisi<; nir, want dit> 
soewereinitcit 'l.'{lll <lit' parlt'mt'nt 
if'> nie dE>ur die uit-.pruak 'an 
<lie Appelhof in twyfE>I g~·trt'k 

nie, volgen;., 'n Vl•rklaring vah 
pt·of. L. I Coertzf' van dit> fukul
teit van rf'g<,geleerdht>id vun diE' 
Univer.,iteit van Pretoria. 

.,Ek stem "'olkom!' saam met 
die uitspra'lk van die Appclhof,'' 
het hy gese; .. maar ek wil dit 
duidclik maak dat hocwel ek 

~lnr. Havenga se Begroting kan be-.kryf word a-. ' n 
ketting-begroting. Die maatret>l., wat by aangekondig het, 
het nie, in die belangrikste in..,tansie, reg.,treekse en enkel
voudige gevolge nie, maar onregstreek.se en meenoudige 
gevolge. Die Begroting gaan 'n reek-. reak!>ies uitlok - die 
een oorsaak van die antler. En di-. h\ :rfetagtig of die ~linister 
van Finansies uiteindelik in staat gaan wees om die reak-.ie-. 
wat by nou ontketen het te beheer. 

dtc vcrhogang van d te pensaoene d' t t k f . gens I<' s aa an ungeer, 
\an staatsamptenare, ou~-str.y- ~ andcrs is ons nog vis nog vlecs. die uitspraak as goeie regl>ge-
dcr~ t·n ou-mense, wat dte Ult- Dis tog vanselfsprckend dat leerdheid bt·skou, ek ~d.it tcr
~a~\ es op £205,968,000 te staan 'n politieke partymcerderheid selfdertyd as swak pohtaek be-

DUURDER GELD 

Mnr. H avenga het gese dat 
die tyd van goedkoop geld ver
by is en dat ons ons eie rentc
koerse tot 'n mcer realistiese 
peil sal moet verhoog. Die 
staat sal voortaan op lenings 
met 'n matige looptyd van vyf
tien jaar 'l.;er persent rente be
taal; rente op lopende rckening 
by die Posspaarbank word ver
hoog van 2~ na 3 pcrsent; en 
die rentckoers op spaarsertifi
katc van 3 na 3l perscnt. 

SKULD 

Spreker het gese dat ons be
hoefte aan kapitaal onlangs ge
skat is op £170,000,000 per jaar 
oor die volgende vier jaar. Hier
die skatting is cerder te laag 
as te hoog. Dit is buite die 
kwessie dat ons sovcel geld sal 
v,Lnd, het die min ister gese. 
Daarom sal ons noodwendig op 
die nood!!aaklikste dienste moet 
konsentreer. Die leningsbegro
tlng vir die nuwe jaar beloop 
£75,000,000 selfs nadat daarop 'n 
besnociing van £10,000,000 aan
gcbring Is. 

Op 31 Maart 1952 was ons 
staatskuld £782,314,000, 'n ver
meerdcring van £26,307,000 op 
die vorige jaar. 

KREDIET 

Omdat die skatkis meer ren
te op geleende geld sal moct 
betaal, het spreker gese, is dit 
nodig dat hy d!e rentekoerse 
ook sal moet verhoog op lenings 
wat uit die leningsfonds aan 
verskillende Fggame, inrigtings 
en persone verskaf word. Rente
koerso sal na 4~ en 5 persent 
vcrhoog word. 

Die minister het gcse dat die 
}HP"dn'sbanke te vrygcwig was 
met die verskaffing van kre
cli<'t- Twee faktor!' sal nou 
L·lp om 'n inkorting aan te 
moedig: Die daling van die 
handelsbanke se kontantrPliCr
wes en die vcrhoging van die 
Reserwebank t• diskontoko<•rs 
,·an 'n ~ tot 4 p<'rSent. 

e In dit' 't'rl••de hf't 'n dt>
pressie alt~ d l('f'\ ol~ op di~ in
korting van l<rl'dil· ~. D it> \raag 
wat t'kononw mod ht'tmtwoord 

rmg. slegs aan bcwind bly tot hy gc- skou. Maar daarvoor blameer 
\'ERHOOGDE BELASTI:-;os noeg sotht'de begaan het om ck nie die App~lhof nie." 

INVOER weer na die opposisle gestuur J Hervorming is nie die taak 
Ten aansien van die lopende te word. En as die huidigc re- von dil' App~lhof nie, het hy Wat die handelsvooruitsigte · k t h t H .. 

an oms e e mnr. avenga gering die <>rondwet kan ver- gese. 
vir hierdie jaar betref het die verklaar dat hy op bestaande 0 

minister daarop gewys dat ons grondslag •n t e k 0 r t van 
inkomste uit wol moontlik met .£23,133,000 beraam het. Hy het 
£30,000,000 sal daal en dat die besluit om dit soos volg aan te 
skaarste aan gel~ in Brlt~anje 1 vul: £12,000,000 deur invordering I 
daa:toe kan . let ~at mander van agterstallige belastings en 
kapat~l na dae Ume sal vloel. £12,564,000 dcur b.elastingwrho
Met dte oog op hierdie oorwe- gings. Laasgenoemde sal soos 
gings het die regering beslult volg verkry word: 
om d!e land se in'l.•ocre met on· 
g~>veer £70,000,000 vir die jaar 
1952 te verminder. Spreker het 
gese dat die vermindering 
moontlik is omdat daar baie 
voorrade in die land is t'n om
dat die opofferings wat hierdie 
begroting van die publiek sal 
verg waarskynlik die uitwerking 
sal he dat die vraag na voor
rade sal afne<'m. 

Verhoogde aksyns op bier, 
sigarette, pyptabak en sigan•: 
mineralewater; lekkers en sjo
kolade: en rolprente tot 'n b<•
drag van £7,500,000. 

Verhoogde telefoonhuur: t<•lc
gramtarief: en postarie! op g<·· 
drukte stukke; verdubbl'ling 
van posbus en possakhuur tot 
'n bedrag van £1,500,oo0. 

e Dit is dit> verlaging van Verhoging van maatskappyc-
die le'\.venstanda.ard wat mnr. belasting ten bedrae van 
Havenga voort»pel bet. £3,214,000. 

GOl'D VIR BRITTE Verhoging van inkomstebe
last;ng met £450,000. 

Mnr. Havenga het gese dat 
die regcring nog besig is om Verhoging van sci:lrcgte met 

met die Britse regering oor £800
•
000

· 
hulpverlening te onderhandel. e HOt'wcl die inkomt»te van 
Hy kan derhalwe geen beson- sek e re groepe in die samelewing 
derhedc oor die hulpmaatreiHs verrneerder word, is dit onge- ~ 
vcrstrck nie behalwe oor die.; lukkig waar dat die verhoogde 
voorlop:ge goudhulp. lewen<,koste, as gevolg van die 

Hy kan meedeel dat aa _ verhog:ng 'l.'an die direkte en 
nge d' · d ' kt bel t • · sien die sterlinggebied waar- ae an Jrt' . t' a o; 111~· die 

skynlik in die eerste h elfte van ve rmeerdermg heeltemal ms luk. 
die jaar nog bale goud sal ver- Mnr. Havenga het ten slotte 
loor, en die uitstroming eers in vcrklaar da.t alma! nie tevrede 
die tweede helfte van die jaar sal wees met die begroting nie, 
gl'matig sal word, die President maar alma! behoort dankbaar te 
van die Reserwebank gemagtig wees dat daar nie groter op
is om dadelik goud ter waarde offerings van hulle geverg 
van £10 miljoen aan die bank word nie. 
van Engeland te verkoop bo en 
behalwe die normale goudver- ' 
kopings aan Brittanje ooreen
komstig die bestaande reelings. 
Dit is in werklikheid 'n goud
betaling vooruit wat mettertyd 
verreken kan word wanneer die 
twce regerings 'n ooreenkoms 
tref. Voorlopig sal hierdie 
goudverkopings uit ons reser
wcs kom, en die Rescrwebank 
se staat sal derhalwe aan die 

Sy Reg Verbeur 
Die Britse regering het ver

lede Vrydag aangekondig dat 
Seret~e Kgama, verbanne op
perhoof van die Bamangwato in 
Betsjoeanaland <wat 'n wit vrou 
getrou het), nooit as opperhoof 
erken sal word nie. Die Ba-

end van die maand waarsltyn- mangwato sal gevra word om 
lik 'n daling van ongt'vecr 'n ander opperhoof te kies. 

Beier Tabak* 
maaic Beier Sigarette 

Suid-Afrika 

sigarel 
£10 miljoen in die gondbesit 
toon met 'n dienooreenkomstige 
styging in ons sterlingbcsit. .,DIE 0-8 ·" word gedruk Mur Pro * .Die Vervaardigers van Kommando IS d1e grootste ver

Eccle•ta-Drukkery, Ste11enbo~ch, vtr 

i<;;, Kondig mnr. llavel!ga se e Biykbaar i<, mnr. Havf'nga 
begroting 'n nU\\'1' dE>presltie voornemen'> om die hulp\'erle
aan? ning aan Br ;ttanj~ drup...~f' -

dlt. etenaars en uttgewero: Voorstac brulkers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak. 
(Edms.) Beperk, Groote Kerk!l'ebc.u 
703, Posbus 1411, Kerkple.n. xaap· j --------------- -------------· 
ttad. G 1· 307f 


