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Hulle Teken

· Self in

Behalwe 'n aantal persone
wat uit bul eie ingeteken bet
op Die O.B. bet ons die afgeDie besonder ernstiae onthulling dat Rusla. 0 d t~n 19-.J
lope week weer clrie voltydse
~
;)
lesers bygekry cleur die ywe- l reeds 'n voor raad wa.terstofbomme sal besit, is verlede maand
rige medewerking van on der- deur generaal Carl Spaatz, wat tydens die oorlog lugstafhoof
~teuners va~ ons ~lad.. Een van die Verenigde State was gedoen in sy getuienis voor die
mtekenaar Vlr een )aar ts on.
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dcrskeidelik
gestuur deur . ::.enaatskom•tee wat ondersoek mstel na oorlogsvoorbere•dmnrc. A. G. Muller, Vasco, held.
A. Bellingar, Kirkwood en H.
H' d'
k kk
- f .
.
J.
du 'l'oit Beaufort-Wes.
ter 1e s o ende eit, w~t 1generaal Spaatz se stellin.~ oor,
lnhou dat Rusland reeds bes1g eenslaan met die inligtlng wat
Hartlik dank aan hierdie moet wees met die vervaardiglng die blad &e organisasie reed.,
lesers vir hul ywer. Hulle van die reus onder die reuse- geruime t.yd oor beskik. In die
docn goeie werk.
wapens, bet om die een of ande~: eerste bellte van 1950 belt die
rede nie die aandag van die Ru.,.se voorlopige toet<>e In verEtlike van die person e w ie wereldpers geniet nie. Met uit- band met die waterstofbom gese n ame voorb een ingestuur sondering van een Londense doen, en d ie eerste voUt>dige
is, bet reeds na ontvan gs van koerant, die Daily Express, het proefnemlng met die born !illl
d ie b lad self geld gestuur om geen ander Engelse koerant die gedurende Julie h ierdie ja.ar
v ir bul intekening te b etaal. berig geplaas nie. In Suld- uitgevoer wor d onder toMig van
Ook aan b u lle on s dank ! D it Afrika is ook niks daaromtrent Ponteeorvo, die Britse wetenbehoort 'n aan moediging te verneem nie.
skaplik e wat 'n paar ja.ar
wees vir ons vrywillige wer- j Intelligt>nce Digest, wat op gelede na Rus!and ontsnap
wers.
h ierdie Ieite wys, verklau · dati h et.
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UIT EIE MOND 'N
KOMMUNIS

I n sy getnien is voor die parlem e n ter e k omitee wat met
die ondeNOek na sy kommunistiese verbin tenisse betas was,
bet mnr. Sam Kah n onder meer erken dat by sedert sy studentedae lid van d ie Kommunistiese Party was, en dat by nog
geen een van sy beglnsels verander bet nie.
Op versoek bet by die arnpter-------------~------------------------------------------------------------------------------------------
waaraan by b'inne die party
verbonde was opgenocm. Hy
was lid van die Kaapse distrikskomitee van die ,.Politburo,"
van die sentrale komitce en van
die sentrale uitvoercnde komitee van die voormalige Kommunistiese Party van Suid-Afrika.
Hy bet erken dat daar wei
kontak tussen die Kommunistiesc Party in Suid-Afrika en
die Kominform <van Moskou>
Tot walter afstand die partypolitiek menslike handelinge heheer, bet andermaal aan die lig gekon bestaan bet. Voor sy ontbinding in 1943 waf! die party kom in ved>and met die parlementere komitee se bevinding van mnre. Sam Kahn en Fred Carneson
ook met die Kommunistiese lnas kom m uuiste.
ternasionale verblnd.
Volgens 'n toespraak wat mnr.
Dit blyk datal die lede van die Verenigde Party op die komitee teen die helangrikste hevindiug!-1
Kahn op die Parade in Januarie
gestem
bet . H ierdie hevindings lui:
'
19W gehou het, het hy gesc:
.,Ons kommuniste Is trots op ons
,Dat daar geen o m standigh ede is wat die skrappin g van b ul name van Wanneer •n party wat hom vir
verlede bier in Suid-Afrika en
die lys (wat bulle as komm uniste ,.noem") sou regverdig nie."
<lie oordrag van die Pro~ktoons is trots op die oorwinnings
·
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d.
rate d.aardie
beywer bet, hom weer
vsn ons kommunistiese kame, Dat a II>el van t u e . o nun un 1ste I S soos 111 arll e
van 1e wet om- teen
oordrag moet herade in ander dele van die
skryf."
ywer sodra hy in die opposiflie
were! d."
is?
Ten spyte vaJ' h ier die erken, Dat voor die afko ndiging van die genoemde wet, al bei het uig bet
n lngs h et die V.P.-lede op die
HERTZOG SE POGING
dat bulle k o mmuniste is en , daar ben ewen s, die verwesenliking van die
komitee ,bevlnd" da.t mnr. Kahn
oogm erk e van die kom mun ism e soos in a rt. I o m sk ryf, bepleit, verde- Genl. J;Iertzog bet teen hierdie
n ie voor die afk ondigin g va n
selfde moeilikheid te staan gedie wet ,die verwesenliklng
dig e n aangemoedig b et."
kom toe by indertyd sy natuvan die oo~rke van die kom , Dat voor en na die afkondiging van die wet, alhei ~l ede doen e n late rellewetgewing wou deurvoer.
munisme beplt>it, Yerdedi~ en
nangemoedi~ bet nie!"
beple it, verdedig en aangem oedig b et wat daar op bereken was om die ver- Hy bet die moeilikheid oorbrug
met die opposisieparty te
wesenliking van die oogmerk e van die k o mmunism e, soos in die wet om- deur
verenig as ,gevolg daarvan '11
ncge-tiende meerderheid vir 'n
sk ryf, te bevord er."
wet gekry waarvoor hy voorDie bcvinding van die kom-I party dan nie aan die volk be- oordrag van bierdie gebiede 88
heen nie 'n twee-derde mcermissie dat die twcc lede albei d uie dat swart wit Is nie! Tot die Nasionale Party, en to~ het
derheid kon monster nle.
voor die afkondiging van die wa.tter tna;te lUOET so 'n party dr. l\lalan gedr eig om daaroor
Dr. Malan bet verlede week
wet betulg bet dat bulle kommu- dan nie elke segregasie-maa~ 'n verkiesing te h ou teen die
niste is, Is vir die algemenP. rei'l van die regering teenstaan l· Verenigde Party. Na die op- op Porterville gese dat by nie
publick nie in die minstc nuus en ~ <lie aak.ligste wanbeleid e n trede van die V.P.-lede in d ie te vinde Is vir bierdie procfnenie. Voor die aanname van willekeur voorhou nie! Hoe kan geval van Kn.bn en Carreson rning van genl. Hertzog nie, en
Onderstaande berig in Die die wet bet hierdic twee manne 1>0 ' n party ooit toegee wat die moet dit vir di~ volk duidelik tot 'n mate is by reg, want die
Burger van 6 Mei sal stof tot daarmee gespog dat hulle kom- volkswil is as hy selfs nie wil wees dat die V.P. inderdaad die oplossing van genl. Hertzog
nadenkc verskaf aan daardie muniste is, maar dit> verteer- toegee dat mense wat hulleself NasionaJe Party in 'n verkie- was net 'n tydelike s u!<.se.s.
ywerige party-ondersteuners - woordigers van die V.P. in die kommuniste genoem bet dit was ~>ing sou teengest.aan b et oor Deurdat by net die girtia;t" 'ru~t"
ongeag aan watter party bulle komitt>c bevind in stryd met r ie!
die vraagstuk van die P r otek- van d ie boom verwyder bet '-011behoort- wat berei? is om bulle- hierd i<• gl'meensam!• ft>it dat die
Hierdie optrede van opposisie- tornte, en dat dr. 1\laJan as er - der om di~ boom self uit te haal,
self op vergad~rmgs te laat h\'l'e lf'de nooit a~t kommmtiste !cdc het nog nic aan die volk \~e partypohtikus so seker bet hierdie boom latt>r maar
stukkend slaan m ~ul onwan- deurgt>gaan en nooit d'ie ver- getoon prcsies waar die brcck- hien·an wa., dat h;r sy afgenwr- we~>r nuwfl botsels gt>gee e1· ons
kelb~rc stryd . t~en. d1e . .,vyand." ''t'"t>n~iking van .die oogmerkt> punt van partybelang le nic _ digdes rt>eds bY';oorbaat. ~on bet 'it'dertdien maar die'tt'ifdf"
,D11\ Oppos1s1e m die yolks- 'an ~e kom~unt<,me omskryf, waar partybclang sal swig vir meedeel dat by. n verk1esmg verydelende party-oorlog gehad.
raa? het sy ver~~t tt-en dte Re- b~p!Nt, v~rdedig t>n aangemo~>- 1 volksbclang nie. AI wat dit aan ~r hou oor d1e oor<lrag vu.n Eer-. a<, ons volk die bose boom
ger1rg &~ krtSIS·Wt>tsontwerp <lag bet rte!
di e vo'k getoon bet, is dat daar- d1~ Prote~torate :- ondanks die van dil' Britse party~tehel !>elf
nou tot die ~u.nt gedry~ dat by
Kan mens jou il'ts meer gro- die punt baie verder moet h~ as felt ~at die V.P. m 1939 "? byna verwydl'r en dit vervnng deur
~le betrt>kkinge met die rege- tl'.,k voorstel!
die breekpunl van volksbelang. daarm g~laag bet .or:' die oor- ons ~>ie Afrikaanse regeringsstelsel "at nooit enige amptermg<,part;) verbreek bet . . •
.
.
.
.
Ons volk sal o.l lan'{al soos 'n drag te lx'wt>rksteUJg.
D1fl erugste rl'de v1r h1er<lle
·
.
.
.
like en befualde oppo<,i'!if' gl'ken
,D1e betekems Yan die ver- uiter.' sonderlingfl optrt'de- i., oorverbittc stoomketel uitmc- 1
hot nil', kan ons hoop op daarbreking van betrek!kinge
is dat : dat · h1erdie
•
.
IN DIENS VAN HAAR
.
le<ll" ann , Haar kaar bars dan sal die vclligdit> mat~ van CCI'hl'id en eer1\IAJESTEIT
da.ar geen .afpar11~g ,· ~>al ~ees 1\fajesteit SP Oppo.,i!>ie-party" be· hcidsk_lep. van di~ partypoli_tick
likht'id wa.t nodig is om on.,
van Je<le wa; af\\es1g.
of hoort en <Jus di 6 plig en tank nog me m werkmg kom me.
:'\ou, a.., dit dan die posiSie volk \'lot te bou.
moet wees ~e (,afpa~J~g be· dat hierdie le<le aan ,,Ha.ar
is b1nne die party&tel"-el VERKLAAR HOUDING
tt>kt>n dat_ d1e oppost&~e ecn . l\faje»teit -.e Regering" teen te
dat dif' helfte van die volk
HERTZOG SE
\llD hul e•e manne brute gr· 1
•
· elke I'd
Hierdic
optrede van die opmin et>n deur middel van hul
vt>g h on vtr
1
vant d'11> l "taan en te pro beer 'erydel.
• •
WAARSKUWI'\'G
party feite teen hut eie beterre"'"'rin.,...,party
wat die ,.sia"'POSISJe-party .\'erltlaar terself,... . .. ~
"
\\'ATl'ER HOOPq
wete en die beterwete van die
·
dertyd nou d1c onverklaarbare
veld' nie kan bywoon nie.Dit .bet genl Hertzog ook aan
vollc moet ontken, en beleid
RED.). Dit sal meebring dat
\\'anneer mcn!>e wat in ~to 'n uitlating van dr. ::\falan op sy
die
aand van s~ lewe besef toe
wat bulle self probeer uitvoer
Rt-geringslede voltyds op diens posisie l•.a.n vera.ntwoor<lelikhei<l party-kongrcs verlede jaar in
sal moet bly.
~taan dnt bulle oor die hoog- Oos-Londen, naamlik dat die
ht"t moet weer;taan net om- hy in sy la.aste groot bood>.kap
v
. bet k dit dat daa [ .,te belange \·an die volk bl'slis, Nasionalc Party dit oorwN•g om dat bulle die gero~>pe opposi- a.an '>Y volk ge~ bet dat die
" oorts
e ~n
r manne wie -.e doen en latt> be- die volgcndc verkiesing te hou
sie van Ha.ar 1\ofaje<.teit is - party~ttel~l die ge\\ isse ondt>rgeen ~esprekmge. of onder- klt>e is met die !!h hoog gt"prese oor die vraagstuk van oorbanen deur dit te doen bevorder gnng van Suid-Afrlka sal met>·
haml~hnge tu~s?n die Regerlng parlementf>re
..oowerelniteit" diging van die Britse Protekkan word tot ,Hoar l\lajes- bring ,indien nie betyds dit>
t>n <he Oppos11ue sal wees oor "
- . .
tl'it. .,e Regering"
watter
b d
dl wat alle gesag onder die eon torate. D1t IS 'n welbekende
· k
.
<l 11> wer saam e e van
e
.
.
Afrikaner daartoe kom te ont
nert van 'n hoop het ons volk
V lk raad
. · Beraad 1 .
Yerdwster - as sulke mann.e fe1t dat die Verenlgde Party
0
8
s
. rue.
.a.gJ;.g
beviud dat ml'nse wat huhelf tydcns sy bewind in die laat
om <lie kolossale \ rn.a.gstukkt> waak nie, om te beset wattt>r
t~~~n dterl partye 80~ nr k1 ~ in die openbaar kommuni!i.t-e ge- dcrtiger jo.re vee! verdcr gegaan wat sy bestaan oortoring ooit vernietigende rol in ons \Olk.,.
6
g
e ve oop van
wer · r·oem het, nooit kommuniste was het in sy beywering vir die
met die verenigcle kragte wat !ewe vand.ag die pa.rlement.. re
nie, net omdat opposisit>'ikap dit oordrag van die Protcktorate
dnarvoor nO<lig is op te Io!!? party...sisteem, dt>ur die politie'n Tee-aand van die Kaap- ~ van bulle Vt'rg, wa.tter hoop bet as wat die buidige bewind, wat
Hoe op aarde kan verenigde ke party gespeel word. So die
stadse O.B.-Iede Is op 5 Mei by 'n volk onder so 'n S:telsel dat 'n die Britsc regering nog nie foroptrede ooit verkry word wanAfrikaner nle spoedig ontwaalc
mej. K. Leers se woning in opposi..,leparty
enige
ander meel oor die saak genader het I net>r daar nit' N'l'_'l ooreengeom
in ve,...et da.arteen te tree
Vietoriastraat gebou. Die op- landsbevordt"rende maatr••el sal nic, tot sover gedocn het. Die
kom ka.n \Vord dat 'n man wat
brengs van die kollekte ten be- , goedpra.at of ondersteun'! Tot Verenigde Party is dus in beltomself 'n kommunis geno~>m nie, staan hom niks ander<o. n'l
hoewe van ons blad was £4 / 5/ -. : watter mate. .,al so 'n oppo<,i<~ie- gin-.t>l net &o ten gum.te van J bet 'n kommunis was nie? ondergang \'OOr die <leur nil'."
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,KR~'~~-;,wo:~DA~~M;;~LLER [:~~~,::!~~::.2:~::::.~!E:::~~~,,:,:!~~!]
Iom
van Otto en 'n ander Jood,
Julius Wernhcr, nog 'n byko-

Gewetensklosule

Die stryd wat die partye in die parlement losgelaat het
oor 'n aantal Kleurlingbeheerde setels ontwikkel nou in 'n
bloedige .,rasse-stryd" waar niemand omtrent meer kan waag
om 'n openbare vergacft!ring te hou nie. Die Torch Commando ageer in hierdie stryd as 'n selfbenoemde private polisie-leer van die opponerende party wat deur sy alomteenwoordigheid op politieke vergaderings eerder geweld uitlok
as dit te besweer. In sulke omstandighede begin denkende
mense, wat nie blind agter die eie party aanloop nie, diep
besorgd te raak oor die toekoms van ons land.
In die wydgelese onafhanklike blad Dagbreek stel mnr.
Willem van Heerden, die hoofredakteur, 'n oplossing vir die
nuttelose stryd voor: Laat die opposisie die regering help
om sy wetgewing vir afsonderlike kieserslyste met 'n meerderheid van tweederdes deur te sit, en laat die regering dan
afsien van sy voorneme om 'n parlementere hof in die lewe
te roep as hoogste appelhof. Mnr. Van Heerden ondersteun
sy voorstel met logiese argumente, maar daarby kan nog
onderstreep word dat die Verenigde Party as opposisie in elk
geval sy Kleurlingbeheerde setels gaan verloor sodra die
wetsontwerp vir die daarstelling van 'n parlementere hof
aangeneem is en dat daardeur, vanuit V.P.-standpunt, dan
twee euwels in die lewe geroep sal word teenoor een. Word
mnr. Van Heerden se voorstel aanvaar, hoef die Engelse
nie meer bang te wees dat hul taal geskrap sal word met 'n
gewone meerderheid wat die parlementere hof sal handhaaf
nie. Dit behoort weer rus en vertroue te bring.
GROOT LEE!\ITE
Mnr. Van Heerden se voorstel klink baie redelik, maar dit
het een leemte: dit verloor uit die oog dat die politieke pa.rtye
iets strydwekkends MOET he om oor te veg by 'n verkiesing en dat niks bulle op hierdie tydstip beter pas as juis
die ,konstitusionele krisis" wat bulle na hartelus kan uitbuit
op die vooraand van 'n verkiesing nie. En die feit dat albei
partye se pers ewe bedrywig is om die name van nuwe bekeerlinge uit die ander kraal bekend te maak, toon dat albei
rede het om te glo dat bulle stemme kan trek met hierdie
geskil.
Onder die partystelsel is dit noodsaaklik dat die partye
strydkrete moet he waannee bulle mekaar beoorlog en die
volk op hoi kan jaag na die stembus. Dit is dus elke partyleiding 'Se plig om 'n noukeurige studie te maak van watter
vraagstuk by ,na vore kan bring" met die grootste voordeel
vir homself. Dit het dr. Malan as bekwame partyleier in
1944 gedoen toe hy op sy kongres in Pretoria sy volgelinge
geadviseer bet om vir 'n veranderirig nou weer (na die
ekonomiese .,plank" van 1943) die kleurvraag na vore te
bring. By die geleentheid bet dr. Malan gese:
,In 1929 bet die Nasionale Party die kleurvraagstuk
op die voorgrond geplaas en die verkiesing van toe bet
die Nasionale Party 'n meerderheid oor aile partye gegee.
Wat in 1929 moontlik was, is weer moontlik." (Die Burger, 21 September, 1944, bl. 2.)
GESLAAGDE TAKTIEK
Dr. Malan se taktiek bet geslaag en in 1~48 het sy party
aan bewind gekom op die rug van die kleurvraagstuk, maar
na 'n paar opspraakwekkende maatreels in die rigting van
apartheid - sommige goed, ander nie diepgaande genoeg nie
- het daar nie veel aanskouliks vir 'n volgende bewindstermyn oorgebly nie en die Nasionale Party moes uitkyk na
iets waarmee hy die V.P. in 'n hoek kon jaag. Gevolglik bet
dr. Malan teen die einde van verlede jaar dit begin oorweeg
om die volgende verkiesing te hou oor die kwessie van oordrag van die Britse Protektorate. pie opposisie-party, wat
homself tydens sy bewind vir inlywing van die gebiede beywer het, sou inderdaad in 'n hoek gedryf gewees het, en
sou dr. Malan bloot met argum~nte van ,tyd nie ryp nie,"
.,buitelandse mening te kwaai", .,inboorl.inge se welwillendheid moet eers gewen word", ens. moes beveg het. Toe kom
die regerende party met sy laaste groot kleur-maatreiH afsonderlike lyste vir Kleurlingkiesers - waarmee by sy
posisie by die stembus aansienlik sou verbeter het tot nadeel
van die Verenigde Party. Weer was die opposisie in 'n hoek,
want die regering was verskans agter die wyd-aanvaarde
beginsel van apartheid. Teen die stemwennende kreet
,apartheid" van dr. 1\lalan kon die V.P. maar net die Engelse
op hoi jaag met die vrees dat die regering dieselfde mag sal
,misbruik" o~ hul verskanste taal te verwyder. Maar toe
die Appelhof se uitspraak kom, het daar versterking vir die
V.P. opgedaag- hoewel ook vir die H.P. Nou bet dit vir
die V.P. 'n stryd oor die onskendbaarheid van ons regbank
geword - 'n saak waaroor nie net Engelssprekendes nie,
maar ook baie Afrikaners sterk voel. Vir die Nasionale Party
het dit weer 'n volkstryd vir soewereiniteit geword.

Ek sicn in die dagbladpers
dat die Vrystaatse Sinode van
die N.G. Kerk 'n lang bespreking
g ewy het aan die vraagstuk van
'n tweede universiteit in die
Vrystaat en wei op 'n qhristelike -grondslag. Die orgawsasie
wat hom vera! vir hierdie doe!
beywer is die Vereniging vir
Christelike Hoer Onderwys, wat
deur prof. F. M. J. Potgieter
van Stellenbosch daar verteenwoordig was. Die sinode was
egter van mening dat 'n tweede universiteit net tot verbrokkeling van kragte sal lei en dat
daar ten opsigte van die bestaande inrigting reeds gevorder
is in die rigting van C.N.O. Dr.
Potgieter het by die geleenthe1d
aangekondi,g dat sy vereniging
hom gaan beywer vir die skrapping van die sogenaamde ,gewetensklousule," dit wil se om
vii: universiteitsrade die reg te
verkry om navraag te doen na
die geloofsoortuiging van dosente by hul aanstellmg.
'n Kwarteeu gelede het die
stryd om die .,gewetensklousule"
hoog opgevlam en verskillende
kongresse van die Nasionale
Party het feitlik met eenparige
.geesdrif versoek dat die betrokke artikel in die Onderwyswet
geskrap moet word. Die destydse minister van onderwys,
dr. D. F. Malan, wou egter nie
aan hierdie volksversoek geboor gee nie, en na 25 jaar is
die posisie ;,andag nog so dat
ons kinders in al ons universiteite (met uitsondering van
Potehefstroom, wat by sy selfstandigwording kort gelcde as
'n universiteit vir Christe!il{e
hoer onderwys die klousule ondervang het) soos nat klei is
in die hande van ongelowige
dosente wat h1,ll• stem pel breed
afdruk op die persoonlikhede
waaraan vader en moeder met
soveel sorg gearbei het.

}oodse Erfenis
Die gewetensklousule is 'n
Brits-Joodse erflating uit die
jaar 1913. Die geskiedenis sit
so inmekaar: In 1906 het 'n
Jood met die naam Alfred Beit
in 'n boedel £200,000 nagelaat
vir die oprigting van 'n universiteit in Suid-Afrika.. Die geld
moes voor 1916 opgevra word
anders moes dit terugval in die
boedel. Omstreeks 1910 het genl.
Smuts hom vir die aanwending
van hierdie erflating begin beywer en het -hy aan 'n broer
van die oorledene, Otto Beit,
van Londen, die versoek gerig
om die bedrag te vergroot. Wat
genl. Smuts a.lles teenoor Beit
onderneem het, is nie bekend
nie, maar hy het dit reggekry

(Vervolg van vorige kol.)
kiesing. En die feit dat regeringsblaaie tans weier om
menings van Nasionaliste oor
die Appelhofuitspraak wat
indruis teen hul party-beleid
te plaas, onderstreep verder
die feit dat die geskilpunt suiwer en aileen ingespan word
vir verkiesingsdoeleindes niks mag gese word wat die
party se verkiesingskanse dalk
kan beinvloed nie. Partydissipline is in werking.
In sulke omstandighede is
dit duidelik dat nog die een
nog die ander party gehoor
sal gee aan voorstelle van onpartydige kant. So 'n murgbeen soos die ,.konstitusionele
krisis" sal nie maklik van die
Die uitspraak van die Appelhof was 'n regte ,krismis- partye afgevat word nie.
boks" vir die partye en mnr. Willem van Heerden bet inderDit toon maar net weer dat
tyd in Dagbreek meegedeel dat albei kante in die parlement die grondoplossing vir die verbreed geglimlag bet. Dr. Donges bet teenoor hom opgemerk slegtende rassebetrekkinge in
dat ,ons bet mos rede om te lag." Dit was duidelik dat albei ons land gesoek moet word by
partye gevoel bet dat bier nou iets nit die lng geval bet wat die partystelsel self wat van
die Protektorate of die hoe lewenskoste heeltemal op die ag- staatsmann~ politieke gueriltergrond gedruk bet as ontvlambare materiaal vir die ver- 1~ maak Wle se eerste oorwe.
1gmg moet wees hoeveel am(Vervolg m volgende kolom.)
munisie bulle het.

mendc £300,000 te kry.
Met
hierdie mooi bedrag van 'n
halfmiljoen pond tot sy beskikking het die Unie-minister van
onderwys, mnr. F. S. Malan, 'n
onderwyswetsontwerp opgestel
wat hy eers na Londen moes
stuur vir goedkeuring deur die
twee Jode. Hulle maa:{ egter
beswaar teen die ontwerp en ci~<
,ge!yke re,gte vir alma!" en
skrapping van die artikel wat
di e tweetaligheidsbeginsel van
die Suid-Afrika-wet aanvaar.
Toe hierdie eise in Suid-Afrika
bekend geword het, hct dit 'n
aansienlike storm veroorsaak,
vera!. op Stellenbosch, waar die
Vietoria-kollege van toe as 'n
stigting van die N.G. 'Kerk nog
op godsdienstige grondslag berus
het. By die twee Jode kon
egter nie verby gekom word
nie, en die wetsontwerp moes
so verander word om aan hul
eise te vo!doen. In die praktyk
het dit beteken dat ons universiteite vol geprop kon word met
Engels-eentalige dosente wat
geen verpligting het om Afrikaans aan te leer nie, en vera!
sou dit ten gevolge he dat universiteitsrade geen navraag by
die aanstelling van dosente mag
doen na hul geloofsoortuiging
nie. Dit sou byvoorbeeld onwettig wees om 'n wetenskapli:ce se aansoek te weier op
grond daarvan dat hy 'n godloenaar is.

party hom nou blind hou, die
party van Baldwin destyds as
regercnde party hom blind gehou het uit vrees vir die opposisie. Die twee voorbeelde gee
dus 'n gesamentlike beeld van
die euwel van die partystelsel
met sy gedwonge opposisieskap:
aan die een kant die blinde volharding van 'n opposisie-party
om alles teen te staan wat die
regering doen, en aan die ander
kant die blinde vrees van 'n
regeringsparty vir 'n verkiesingsnederlaag.
Toe van Baldwin in 1936 re!<enskap gE;eis is waarom hy
Brittanje nie 'bewapen het in
die aangesig van Duitse herbe·
wapening nie, was sy antwoord
as volg: , Sedert 1933 was ek en
my vriende a 1 mal bale bekommerd oor wat in Europa aan die
gang was. Op daardie tyd het
die
ontwapeningskonferensie
gesit. Op daardie tyd het daar
seker 'n sterker vredesgevoel
deur hierdie land gestroom as
op enige ander tyd sedert die
oorlog. In die herfs van 1933
is 'n setel van die regering in
Fulham met 'n meerderheid van
7,000 stemme verloor op die
strydpunt van vrede (pasifisme).
Die
regeringskandidaat
wat
maar net 'n baie versigti.ge uitJating oor die vraagstu!{ van verdediging ~redoen het, het 'n
kafferpak !'s gevolg daarvan gekry.

'

Sou V erkiesing V erloor
Het
V ernederende T oestand
,My posisie as Ieier van 'n
Hierdie wet, wat oorspronklik
vir die Kaapstadse Universiteit
bedoel was, het die grondslag
gevorm vir al ons universiteite
later. Dit het meegebring dat
ons universiteite in die afgelope veertig jaar so deurspek
geraak het met dosente wat hul
wetenskap op die beginsel van
die ongeloof stel en selfs verbete
atelste is, dat duisende jong
Afrikaners wat in ons volkslewe
Ieiding moet gee - onderwysers,
staatsmanne, skrywers, ens. - .
hierdie stempel ontvang en dit
weer op ander ouers se kinders
gaan oordruk nie. Hierdeur is
en word die godsdienstige tradisie van ons volk nog verder
vernietig.
Dit is een van die mees vernederende toestande in ons land
dat 'n volk wat bekend staan
as 'n Christelike volk en wat
in sy vrye toestand steeds
daarvoor gewaak het om sy jeug
in dieselfde gees op te voed en
daarom aile skole op 'n nasiona'e en godsdienstige grondslag ingerig het, vir die afgelopc veertig jaar duld dat die
onchristelike voorskrifte van
twee Britse J ode die hoeronderwyswet van ons land moet vorm.
Geen Jood in Israel sal vir twee
sekondes duld dat uit SuidAfrika aan bulle voorgeskryf
word om bulle kinders Christelik
op te voed nie.

Hoe 'n Partyleie':
Brittanje byna
V erongeluk het

~

Die houding van die Verenigde Party-lede in die gekose
komitee van die parlement wat
die kommunistiese hoedanighede
van mnre. Sam Kahn en Fred
Carnison moes ondersoek, het
my laat terugdink aan die gevaar waarin die partypolitiek
Brittanje voor die vorige w~reldoorlog laat beland het.
Net
soos hierdie V.P.-lede terwille
van party-oorwegings blind is
vir die waarhe1d - so b md dat
bulle selfs ontken daf mnr.
Kahn en sy vr'iend was wat
bulle gese het bulle is - so
ook was die party van Stanley
Baldwin in die jare voor die
uitbreek van die oorlog blind
vir die waarheid van Duitse bewapening. Die verskil is net
dat waar die V.P. as opposis1e-

•

)'

groot party was nie al te gerieflik nie. Ek het myself
afgevra: ,Watter kans bestaan
daar dat daardie gevoel waar·
aan uiting gegee is in Fulham
en wat dwarsdeur die land
beers, dermate in die volgende
jaar of twee sal verander dat
hierdie land 'n mandaat vir
bewapening sal gee?
,Nou, veronderstel ek het
na die volk gegaan en gese:
,Duitsland is bcsig om t e bewapen. Ons moet ook bewapen.' Dink enigeen dat bierdie vredesgesinde demokrasie
agter -hierdie kreet sou versamel het? Nie op daardie
oomblik nie. Ek kan aan niks
dink wat die verlies van 'n
verkiesin,g vanuit my oogpunt
beskou gewisser 'iOU gemaak
het nie."
Wat 'n erkenning! Hierdie
partyleier erken voor sy hele
vo1k sonder te blik of te bloos
dat hy bulle weerloos gehou het
uit vrees dat hy die verkiesing
sou verloor~ En die gevolg van
hierdie voorkeur aan partybelang bo landsbelang was dat
toe die oorlog in 1939 uitgebreek
het, die Britte hulself met haelgewere en skoffels moes bewapen teen 'n verwagte DUltse
aanva\. Vandag word algemeen
erken dat as Hitler sy Duinkerk-oorwinning opgevolg en d:E'
kanaal oorgesteek het, die 1)01"·
log in 1940 beeindig sou gewees het met 'n onderworpe
Brittanje. Net Hitler se vertroue in Britse regskapenheidhy het gehoop dat Engeland
sou inwillig tot 'n gesamentlike
oorlog teen Rusland - het Brittanje van so 'n lot gered. En,
dit sou alles die gevolg gewees
het van partypolitiek
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Beaoek ooa Tak In die Wandel-

cane, Groote Kerk-gebou, vir
Radio's, Elektrleae Toestelle en
Meubela. Skryf aan ooa Posbeatellinpafdelln~, Phil Morkel.
Po1bus 2'J!l, K-p•tad.
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· i · ONDE.RDRUKKING
HOU ONS REGBANK HOOG ·:·--·-·-·VAN
Jsoos· Ons Lesersl
·

•••

Adv. J. D. Jerling, Johannesburg, sk:ryf:
Die
konstituswnele
krisis
waarin ons land op die oomblik
verkeer is soortgelyk aan die
waarmee president Kruger te
kampe gehad . het net voor die
Anglo-Boere-oorlog toe die kwess ie va n die reg van toetsing te
be rde gekom bet en dit betaam
dus ons regcerders om op bierdie tydstip baie ka!m en bedaard te werk te gaan.
Ons sit nou in diese!fde moeilikheid met ons Appelhof wat
eenparig 'n wet van die parlem ent onwettig verklaar bet.
Twee van die vyf regters ken ek
persoonlik vir die afgel<;>pe vyftie n tot twintig jaar. Hulle is
deur minister C. R. Swart bevorder na die Appelhof en ek
twyfel nie in die minste in
watter rigting bulle politieke gevoelens le nie; maar op die
regbank moet bulle in bulle
amp as regters die wet uitle
soos bulle dit vind, en dit is
veral wenslik dat bulle in bierdie posisie verbewe moet wees
bo aile politieke geskille.
Wat bekwaamheid en die regverdigheid van sy uitsprake betref kan ons daarop trots wees
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dat ons regbank al beroemdheid
verwerf bet ver buite ons eie
~rense.
Selfs Suid-RbodesHi
huiwer ni.e om ons Appelhof as
sy hof van appel aan te neem
nie. Soos eens deur oud-minister Beyers toe by regter van
appel was uitgedruk, kan dit
met reg gese word dat ons bof
die yiterste skans van die indiwidu teen onderdrukking en onregverdigbcid is. Laat ons Hewers nie peuter met 'n instrument wat in die verlede so goed
gewerk het nie; immers een
van die redes waarom appel na
die Gebeime Raad afgeskaf is,
was die argument dat daar geen
hof ter wereld is wat meer bekwaam is om Suid-Afrikaanse
wet uit te le as ons eie Appelbof nie; en om nou 'n hof te
probeer stig wat nog meer bekwaam sal wees skyn vir my
tw,yfelagtig te wees.

ALl\IAL DIEN VOLK
Laat ons liewers die wet verander waar ons dit foutief vind.
In bierdie verband hoor ons
vandag so baie van die woord
,soewerciniteit." Vir my skyn
dit baie eenvoudig dat die volk
(dit wil se die stemgeregtigdes in die land) die uiteindelike
opperste gesag uitoefen. Hulle
doen dit deur bulle wetgewende
liggaam, die parlement, hulle
uitvoerende of administratiewe
liggaam, die kabinet, en bulle
regsprekende Jiggaam, die geregshof. Daarom het ons in
werklikheid vanda,g drie hoofstede, Kaapstad, Pretoria en
1 Bloemfontein.
Om te se dat die parlement
die opperste gesag is klink nie
vir my reg te wees nie, want
dan moet ons byvoorbeeld aanneem dat gcnl. Smuts reg was
toe hy ons met 'n meerderheid
van dertien parlcmentere stemme in 'n Europese oorlog ingedompel het - 'n posisie wat ek
persoonlik nog. nooit aangenecm
het nie. Baie van ons bet gevoel dat dit 'n saak van so 'n
gewigtige aard was, dat hy na
die volk as 'n gebeel moes gegaan het. En wat verhoed ons
regeerders om dit nou te doen
- nie in verband met 'n algemene verkiesin.g nie, want' dan
kom daar ook ander kwessies
in die gedrang wat miskien die
water vertroebel, maar bloot as
'n reguit vraag aan iedere stemgeregtigde in die land in die
vorm van 'n referendum? As
hierdie prosedure gevolg word
is dit moontlik dat 'n groot
aantal van die Verenigde Partylede, miskien 75 persent van
hul lede in Natal, ten gunste
van die regering sal stem.
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GRONDWET NODIG
Daar is gese dat die regering
nou voorkeur gee aan die Brttse stelsel van prosedure terwyl
die opposisie die Amerils;aanse
stelsel aanhang. Vier jaar gelede toe ek in Amerika was het
ek my juis toegele op bulle regsprosedure en howe en my opinie
daar uitgespreek dat dit die
beste van bulle stelsel was dat
die Federale Hooggeregshof dill
mag besit om wetgewing van
bulle boogste wetgewende liggaam onkonstitusioneel te verklaar as dit bots met die konstitusie.
Die Afrikaner is 'n persoon
wat baie geheg is aan sy wette
en 'n afsku bet,.... vir wetteloosheid. Een van die eerste dade
van die Voortrekkers by Winbur,g was om 'n grondwet of
konstitusie op te stel en 'n
goewerneur en 'n landdros te
kies.
As die Suid-Afrika-wet
nie beantwoord a.an sy doe! nie,
laat ons dan by wyse van 'n
volkstemming 'n ander in iiY
plek stel, maar laat ons regbank
soos altyd die waghond bly van
ons grondwet en die regte van
die indiwidu.
(Die skrywer meld dat hierdie
brief, wat ons ietwat verkort
bet, deur H.P.-koerante geweler
is.-rrED.)
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Dit Sien

MENINGS

V0 Ik Moet
Nou Kl.eS

In ons briewe-kolomme verskyn 'n brief van 'n nasionaa.l·
gesinde advokaat wat nie met die regering se oplossing
akkoord gaan nie in verband met die konstitusionele ,krisis".
Volgens s: meded~ling het· Nasionale Party-blaaie publikasie
van sy brief gewe1er.

.1.----·-·-·-·-·--·:·
1\fnr. D. G. Swart, Eersterivier,
skryf:
By 'n vorige geleentbeid bet
ek aangekondig dat ek uit die
partypolitiek bedank bet. Dit
het jare geneem om los te kom.
Dit het groot kraginspanning
gekos. Nou geniet ek die vryheid waartoe ek andere wil bemoedig.
Ek het baie gelukwensings ontvang.
Baie wil
weet wat ek in die mou bou,
wat ek gaan doen in die toekoms. Ek het beloof om later
bekend te maak wat ek gaan
doen.
Ek h et die voorreg gehad om
genl. Hertzog en sy vrou persoonlik te ken. Mev. Hertzog
was 'n geloofsgenoot. Een more,
terwyl ck wag op 'n kruising
met treine op Koup-spoorwegstasie, het ek die voorreg gebad om lank met genl. Hertzog
en sy vrou te gesels. Dit was
in 1932. Die woorde van die
oorledene klink nog in my ore:
,Laat ons ons daarop toele om
vo 1kseenbeid te bewerkstellig."
Mev. Hertzog bet sy woorde beamen deur te se: ,Mag God u
eenda.g gebruik om u dee! by te
dra."
Ek het gemeen om my onverdeelde deeltjie binne die Nasionale Party by te dra.
Wat my afgeskrik het is die
eleksie-manifeste van die partypolitiek en die gedurige uitvissery van mekaar se foute.
Elkeen se manifcs belowe heme!
en aarde en )esing die eie
deugdelikhede van die party.
Daarenteen word die teenparty
se manifes genadeloos uitmekaar
geskeur. Sulke dinge maak 'n
Christelike volk dood. Ek het
sake biddend oorweeg en vir
my is daar net een uitweg.
Die tyd het aangebreek dat
ons volk los gemaak moet word
varL die Britse imperialisme en
kapitalisme. Die volk moet los
kom van die voortdurende kompromittercnde partystelsel ooreenkomstig die ,status" van
1926. Ons wil 'n republiek he.
Die
krampagtige
vasklouing
aan die valse ,,soewereiniteit"
en valse onafhanklikheid moet
beeindi,g word.
Republikanisme in Suid-Afrika moet herleef soos nog nooit tevore nie.
Die volk sal gevra '\vord om
te kies of Suid-Afrika vir altyd
onder di!\., Britse Ryk of 'n onafhanklike republiek moet wees.
Ons volk kan nie bekostig om
(Vervolg in volgende kolom)

Uit redaksionele antwoorde 1\foet almal nett dink soos die
op ongepubliseerde briewe in partyleiers wil he bulle moet
Die Burger blyk ook die briewe dink?
wat van die regering verskil
oor bicrdie saak geweier word.
Die vo'gende aantekeninge onder ,Briewebus" net in een uitgawe (8 Mei) spreek van sulke
,afwykende" standpunte wat
afgewys word:

Volgeling se
Vermaning aan
Leiers

,Teleurgesteld op W.-Rig
Hewer u woorde tot 'n or.ganisasie wat planne beraam om die
land in chaos te dompel."
,J.D.J. Ander kwessies
kom ook maar in gedrang in
'n referendum, wat in elk geval vreemd is aan ons stelsel."
,S. d. B. op U.- Alles word
gedoen om die gevare wat u
noem te vermy."
D ie vraag wat 'n mens stel
is: Kan die volksgevoel getoets
word wanneer nasionaalgesindes met selfstandige standpunte doodgeswyg word oor so 'n
belangrike saak soos die waaroor die land 'in rep en roer is?

(Vervolg van vorige kol.)
verder sy republikeinse ideaal
te verloen nie.
Die
,Konsep-grondwet vir
die S.A. Republiek," opgestel
deur die volksorganisasies en die
H.N.P., is baie duidelik.
AI
wat ons vra is dat dit in werking gestel word.

Die gedrag in die parlement
- wat 'n besoeker 'n week of
wat gelede ,spraakloos geskok
bet" - het 'n vriendelike vermaning aan die adrea van politieke leiers aan 'n Ieser van Die
Burger ontlo~.
Mnr. J. D. A. Crafford, Carnavon, verwys in genoemde !)Jad na
die ,ongebreidelde taal" in die
parlement, wat dan in die pers
beland en skynbaar onder volgelinge voortgeplant word. .,En
die verkiesing le nog ver•. . .
waar beland ons teen daardie
tyd?"
,Dis tyd dat ons ons besin.
As belangstellendes in landsake,
en in die eer e n wei en wee van
ons bevolking, vra ons ons VE'rantwoordelike Ieiers en leidende
persone om ewewig en selfbedwang te probeer behou. Ons
bet alma! ons senuwee-a.anvalle,
maar as volgelinge eers die
voorbokke agterna straal, kan
dit mettertyd 'n onhoudbare
toestand afgee. Laat ons ons
besin!''

Beier Tabak*
maak Beier Sigarelle
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TienJaarGelede
VEROWERING DEUR
'N PARTY
Op 13 Mei 1942 bet DIE O.B.
in verband met die eensydige
insleping van Suid-Afrika in die
oor log deur 'n politieke party
teen die meerderheidswil van
die gevestigde volk, · onder meer
as volg geskryf:
,Sedert die stigting van die
Unie is die militere stryd tussen
die Boerevolk en Engeland wat
in 1902 afgesluit is, op politieke
gebied voortgesit. Sedert dien
was daar 'n worste~ing aan die
gang tussen poiitieke partye om
die beheer oor Suid-Afrika . . .
Die stemreg was vir alma! en
elke u itlander het die reg gehad
om vir hom 'n politieke party
te kom stig waarmee hy die be·
wind oor die land kon verower
en in naam van sy party regeer.
Op hierdie wyse het Enge!and
'n konstitusionele vyfde kolonne
in die vorm van 'n politieke
party in Suid-Afrika opgebou."

ommanoo
Suid·Afrika

~sigarel
is

*Die Vervaardigers van Kommando die grootste verbruikers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak.
GJ·3078A
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HULP AAN BRITTANJE
IS TOT NADEEL VAN
S.A. Sf PROFESSOR
In ' n in siggewen de artikel in D ie Huisgenoot oor die ,ste rlingk risis"
waartoe Suid-Afrika ween s sy verhand m et die Britse Empire ook to t offervaardigheid opgeroep is, toon p rof. d r . H. W. J, Wijnholds aan dat dit nie
in Suid-Afrika se belan g is om Brittanje ekonomies te h elp nie en dat sy
uiterste hulp in ieder geval oo k nie veel aan Brittanje se toestand k an doen
nie. Suid-Afrika m aak dit vir h o m self net moeiliker .
Prof. Wijnholds sk ryf o n der m eer:
.,Om 'n oordeel te kan vorm
oor die ultelndelike hulp van
Suid-Afrika, moet 'n mens die
posisie van die Unie se betalingsbalans en sy devicseposisie
nagaan. I n 1951 b et die Unie
se betallngsbalans (goud lngeslu it) 'n tekort van £110 miljoen gewy~o. Die netto kapitaaltocstroming in 1951 was £72 miljocn. Dus moes die Unic in
hicrdic tydpcrk £38 mlljoen uit
sy rcscrwcs trek. Dit hct hom
op 31 Descmber 1951 gelaat met
'n gcfudreserwe van £67 miljoen
· en buitclandse wisscls <hoofsaaklik sterling> van £69 miljocn. Hierdie syfcrs was aan
die cinde van Februarie 1952
prakt,ics onveranderd.
.,Uit die bostaande kan 'n
mens
twee
gevolgtrekkinge
maak. I n die eerste plaas dat
die posi&ie van Suid-Afrika self
glad nie sodal\ig i'l nie dat groot
rt>st>r wes vir oor drog aan EngelaruJ beskikbaar is nia. Ek Iaat
hlerby
die
kapitaal-toevlocl
butte beskouing - in die eerste
plaas omdat dit 'n onseker faktor is en in die tweede omdat
dit ons in hoofsaak sterling opIewer en geen goud nie. Dit is
natuurlik moontlik om die invoer uit die dollargebied sodanig te beperk dat meer goud ter
bcskikking van Engeland kan
kom, maar 'n mens sal daar by
tog versigtig moet wees. D aar
is ba ie goedere wat ons beter
en goedkoper In die V.S.A. kan
koop . lndien op die invoer van
noodsaaklike goedere besnoel
word, moet dlt tot 'n verstoring
van die Suid-Afrikaanse ekonomiese !ewe lei. Dit is op die
oomblik reeds bale moeilik om
Amerikaanse
onderdele
vir
motors In die bande te kry.
B AlE OFFERS
Verder moet ons daaraan
dink dat dit sowel in SuidAfrika as in Engeland se belang
is dat die Vr.ystaatse goudvelde
so spoedlg moontlik tot die produksiestadium gebring word,
en die mn~inerie wat h iervoor
nodig is, moet in h oof"aa.k uit
die V.S A. k om. Ook sal die
!ewe nog duurder word tlt>ur 'n
vervanging van Amerik.unse

deur Britse goedere. Reeds h et
die k o&te ,.a.n lewensonderhoud
gestyg ten gevolge vnn bep erk in g van die IJ(voer uit die
V.S.A. T ekstieldeskundiges b et
verklaar dat die pryse van tek stiel war e in d ie V.s.A. 25 persent laer is as in E ngela nd. Die
aangek ondigde beperk ing van
stukgoedere uit d ollnrla nde sal
du., die Iewenskoste weer Jaat
styg.
H ieruit bly'k wei dat
Suul-Afrika a l bnie offers gebring b et en n og daagliks brir~
om &terling te steun.
,Die tweede gevolgtrekking
wat 'n mens uit die genoemde
syfcrs kan maak is dat die tckort op die Britse betalingsbalans so groot is (ongeveer
£1,350 miljoen per jaar) dat die
hcle jaarlikse goudprodukslc
van Suid-Afrika <£150 miljoen)
'n druppel in die emmer sal
wees. 'n !\Jet s ' r a jou af of
d it dan wei geregverdig is om
s ulke groot offers te br ing ns
die resultant ' n druppel op ' n
gloeien de plaat is
NIE IN ON'S BELANG
,.Daar is dcur sommige aangevoer dat dit in Suid-Afrika se
ele belang i~t om Engeland en sy
valuta te steun en dat die hulp
aan Engeland dus hulp aan die
Unie self is. Daarby is ook gewys op drle voordele ver bonde
aan die ,lidmaatskap' van die
ster lingblok.
,Engcland, so word gese, is
Suid-Atrika se beste klant tn
daarom moet die Unie help om
Engeland se valuta-posisie t~
verbeter.
,Engeland is inderdaad SuidAfrika se grootste koper. Dit
is ook juis om te wens dat jou
koper koopkragtig moet bly.
Dit gaan egter daar om watter
offers daarvoor gebrlng moet
word en in hoeverre dit kan
help om die posisie werklik
aansienllk te verbeter. E ngelan d i11 egter rue aileen SuidAfrika <,e bela ngrikste koper
m e, h 3· i., ook sy grootste leweran -.ier. ~uid-Atrika ..e uitvoer
na. Et\geland b et in 1951 £78.0
m iljoen bed rn en sy invoer e uit
Engelnnd £166.4 miljoen.
'n
l\l ens 'IOU du s met m eer rede
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VRIENDSKAPSENTRUM
Groote Kerkgebo u 604, Kaapstad

Vir
Heerlike koffle: Tee: Koeldranke: Roomys: Geroosterde brood:
Toebroodjies: Soep en Nagereg

Besoek o ns wa nneer u in Kaapstad is
Ons pryse-<lie billikste

Menzies se regerin.g h et 'n j Die h ou di ng \'Un 1\len'Zies is
paar maa.nde gelede teen rule vir Suid-Afrika ' n voor beeld.
lojale ,·erwugtil"fge drasties ge- \\'aar om m oet ons land ten kos~>noei aan in,·oer e uit Brittan,Je. te van sy eie b urgers groter
Sy ,dislojale" houding het skerp hulp aan Brittanje !ewer as wat
bespreking in die Britse parle- sy EngeJssprekende dominiums
ment uitgelok en daar is voor- bereid is om te doen ?
gegee dat Australie Brittanje in
die uur van sy nood in die stcek
gelaat het. Menzies se antwoord hierop is dst Australie
in die eerste plaas sy eie belange in ag moet neem.
'n Nuwe Party, die SuidAfrikaanse Christelike Koalisieparty, word groot en teen aan(Vervo!g van vorige kolom)
sienlike koste in die dagblad'!terling-tegoed Is, is daar geen pers geadverteer. Die vernaambeh oefte aan verdere E ngelse ste punte van die party se bekapit aal nie. Anders word die leid is ,verantwoordelike bursituasie wanneer die sterling gerskap," wat onder meer meeopgebruik word vir aankopc. bring afsonderlike verteenwoorIndien dan nuwe Britse kapi- diging van Naturellc en Kleurtaal sou toc,·loei en Suid-Afrika linge deur hul cie ras in die
sou dsarmce noodsaa.klike kapi- parlement, ongeskondcnbeid van
taal-goedcre kan koop, dan sou die grondwet, trou aan die
dit wclkom wees. Dit geld ook Britsc en eer aan die Hollandse
indien di<> Unie daarmec ander kroon en nouer samewerking
noodsaakllkc invoer sou kan be- met Amerika in 'n Wcsterse
taal, indicn daardeur goud be- bond. Die party staan ook vir
spaar sou word, waarmee mas- twectaligheid, en twee volksjinerie uit dollarlande aange- Iiedere
die Suid-Afrikaanse
koop sou word. Die kwessie van Volkslied en die Koninklike
die vrye kapitaalverkeer is Volkslied
<klaarblyklik
Die
daarom nic so eenvoudig as dit Stem en The Queen>.
tans voorgestel word nie. Dit
vo'g oo't duidelik uit die felt
dat die Regering sy bes doen 1 ,DIE O.B." word gedruk deur PTo
Eceleela-Drukll.ery, Stellenboscb, vir
om dollarlenings te verkry, ondla elenaan en ult1ewera: Voorala.:
(Edma.) Beperll, Groote Kerllgebou
clanks die feit dat daar 'n groot
703, , . . . . 1411, Kerllpleln. Kaapsaldo in sterling aanwesig is."
•t&oL

NUWE PARTY

VALSE ARGIDIENT
,Dan is daar die kwessie van
,lidmaatskap' van die sterling
blok. Daar is beweer dat, wanneer sterling verder verswak
sou word, ook Suid-Afrlka se _
valuta in gevaar sou kom. D ie
a rgument e n bewe rings wat bier
01. Verhool von
gebrulk word, is m eestal u iters
die Suid-,l,friltoonse
Verv~rwese
vaag en ek · waag dit om te se
d at m e nse ba'ie k eer nle weet
waarvan bulle praat n le.''
Die skrywer spreek dit as sy
mening uit dat 'n verswakking
van sterling nie noodwendig 'n
ophefflng van die vrye kapitaalverkeer tussen die sterlin gIandc hoef mee te bring nie.
Die twee dinge het geen regstreekse verband nie. :\taar die
vraag is of clit in ail e omstanLHOEWEL Natal met reg op
digh ede in Suid-Afr ik a se bedie ingebruikneming van d:e
la n g is dat B ritse kapitaal bie r .-erste spoorweg m Su1d-Afrika aanspraak kan maak was dit niettm•n d1e
Kaap wat die eerste op die gedJgte van spoorwee ~ekom het en ook d1e
vr y belf kan wor d.
eerste om 'n langafstandsroete--die ~8 myl tussen Kaapstad eo Wel l•n,lltonGOED E R E NOD IG
:~ eksploiteer. Toe die Kaapse Regermg d•e spoorwee oorgeneem het, was
,'n Jong land het baie kapi- daar reeds lyne van Zoutrivier na Wynberg en van Port Elizabeth na U 1tentaal nodig vir sy ontwikkeling hage. Grooukaalse wtbreiding het in die seweniiAerjare plaasgevind, toe d1e
bhnk ysterstawe hul weg van Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londcn ,1£ na
en die kapitaal moct vir 'n dee!
die binneland begm baan het om mettertyd die grens van die Vrystaat,
uit die buiteland kom, indien Transvaal en Rhodesie te bere1k. By die totstandkoming ,·an die Cnie ht:t
'n snelle ontwikke'ing gewens d•e Kaap byna die helfte van die 7,H7 my! spoorlyn waaruit du: Acimm•s·
word. Kapitaal beteken cgter
trasie van die ~utJ.Afn·
nic net geld nie, maar vera!
kaanse Spoorwei: Je~t}Js
Cape T own ck W ellington Railway.
kapitaal-goedere. \Vat nodig i!>,
bestaan het, byged1.1.
•s ma~jiene en toeru'iting. En
,.,;a . . . . " m J1C1I Dli1m wm.
die kapitaal uit die buiteland
help aileen indien daarmee die
WEEK DAYS
nodige kapitaal-goedere gekoop
Al'nTUC at lAra. Jtn•tr. I I&&.&
ONDER: Mot •iord'o sif.,orgrocf ,
kan word. 'n Groot dec! van
•
a.30a.a
wot tans in dio Suld-,l,friAoanse
•
p.m.
die toerusting - vera! van die
MIISeum
to K.oa{lstod bewae:
SUNDAYS:
goudmyne - moet uit die V.S.A.
A.rrl"- ~l'AtMc lliHr,a40 &.&
word, het sir Goorgo Grey <!;o
eersffl sooi by die aonleg YOn
t..Ns
::,o..~
ingevoer word. Die toevloc•ing
~30die
K.oapstod • W o/lingtons•
van streling!tapltaal help ons
rws !miDI WE ft'lll m SOJaiDT wm:
spoorwog ill II$' omgoAeer.
C'LA.I&. ~
#Ddi
... 3rd,
dus hier glad nic. Imlie n duur
,..34... ked
4eM.
geldkapitaal uit die buitelnnd
a nURIW DA.l' TICKET$1
toevloei, sonder dat daarme<'
10. 10111•. e.. 44
-PAJaLJ amEDC un Tn!l w £EISTE RIVD:
in tlie buitelantl ma!>jit>ne, e th.,
lib.. 161M.. to IN
gekoop knn word, verrneerder
. .. . . . . .. (If
..__ AM O.a,,_ W\D aao ru . . . \1M I"Anc.t linn SLat ... w
d'e kttpitaal hi<'r net d i<' in• - ~ F•.• Uit JlouU.." at a dlarCto et N tw..c• r.....tpf'
flasionisUese neiging. Daarby
JoaEPil L nrDAlJ.., 'f'rdk ......,
eo,. Ttwt.. I6U r,_,
l8U
kom nog 'n ander punt. Wanncer 'n land kapitaal wil uitvoer na 'n ander land, mof•t hy 80 . Hier '' een van d1e heel eerste tydsorg dat sy betalingsbalans met t.4(els von d•e eerste Sf>OOIWtl oon dre
die bctrokke land 'n oorskot I<Gop. tOf"
spoodyn nor net so ver as
vertoon wat dan vir kapitaal- Eerster•vrer testrek en 'n omn•bus *n
belegging gebruik kan word. mens •erder no S"""'rset-Wu teneetn ""'·
Ooar wat elke dot twee lrt•M .n be de
Wat is cgter die geval met rittmas en •n ~rsteklas dooJI•I<.se retoerEngeland? Suid-Afrika betaal koortj•e het 10/IOd. gekos.
die tekort op l>Y betalin g-.balans
met Engeland in goud. Daar
is dus fE'itlik geen Engelse
k apitrull wut hier beltl- kan word Een van ·n Retks Advtrtensies wat cleur tiN
nie. \Vat gebeur, is tlnt Enge~- ~ Administrasie van die Suid·Afrikurue Spoorwti
se pondc gewoon weg omgerml in 19S2, die Jaar van Suid·Afrika se Oenlt
word teen Suid-Atrikaanse pon - Eeufees, Ain9ebied Wonl.
de. Solank daar nog 'n groot
I (Vervolg in volgcndc kolom>
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,.Hoe lief ek E ngela nd ook a l bet, Australie kan dit nie
bt>l<o<;tig om Ia nde soos F r ankryk en Italie, wat hom 'n gunstige bandelsba la ns besorg bet, in die gesig te kla p nie," bet
die eerste minister van Aust ralie, Robert 1\lenzies, verlede
week in die pa rlement gese toe by hom roo~ verdedig teen
die opposis ie se k ritiek op sy besnoeiing van Britse invoer.

O..l~pa

Br in&" u oogarts se voorskrifte vir brille na ous.
GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE.

1-

k an se dat Engela nd moet sor g
d at Suid-Afrlkn. k oopkragtig
m oet bly. W a nneer ons bedink
dat die meeste la ude op die
oomblik ~dring op 'n ewewig
van in- en uitvoer m et ' n bepaalde la ntl (bilate ra le ooreenk om ste) dan k nn ons stl- dat
Engelar:d d eur Sold-Afrika bale,
baie edelmoedig bebandel word.
Ook al sou Engeland sy invoer
moet verminder, dan sou SuidAtrika daar tereg op kan aandring dat die invoer uit ander
Iande en nie die uit Smd-Afrika
beperk moct word. Trouens,
Engeland koop reeds in ~uid
.Afrika. so m in as m oontlik om
-.y uitvoeroor.kot <oo groot
moontlik te h ou. Die oor~>kot
word naamlik in goud betaal.
Vrees dat Engeland sy invoer
uit die Unie belangrik sal verminder, hocf daar nie te bestaan nie.

A USTRALIE STEL 'N
VOORBEELD

Ons diens-<lie beste

~--------------------------------~
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