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• -Gert'gbtreer aan dit~ lloofpeskantoor as 'n !'Ouusblad. GEBIEDSLEIERS · ROEP OP 
OT REORGANISASIE 

. Jrg. 11. Kaap,.tad. '! I :\l('i 1952 • J>r~!'> 3d. Xo. 2/j. 

NOG 'MEER NUWE 
INTEKENARE 

On'> het dil1 afgelope wt•t•k 
weer agt nuwe intcl{enart> ont
, ·ang deur d it• mrdf'werking van 
'n paar flukse lt•M•r<,. 

Van mnr. S. \Y. Joubert, 
Barr~·dale, h r t on... y~'f int<'kt•
mue ontvang 'ir 'n ,iaar en een 
intekenaar t•lk van mnr. ,J. F . 
Stl'mmet, Kny~na, ll'M'V. A. l\1. 
Kreynauw, Rcaufort-\\'es ('n 
.,Goedgesind('," Stellenboscb. 

Ons wil ons lt>lH'rs weer dnar
aan herinner dat behalwe die 
bdangrike werk wat bulle d<>«.•n 
in verband mel die propagering 
van ons idcaal. daar ook drie 
prysc van ht!erlike Suidwcsbil· 
tong wag vir dit• drie ywerigstc 
W!'rwers - 'n cerstc prys van 
15 pond, 'n twe<'llc van 10 en 'n 
dcrde van 5 pond biltong wat 
deur ,.Suidwestcr" van Outjo 
beloof is . 

l\lnr. ,J. G. S. Or>rtcrman, 
~ebit•dslt•ier \'an die o~sewa
brandwag in Suid-Tran.,,·aal, 
het Dill o.n. n·r:-.oek om die 
,·oJgend~ ot•roep aan "'Y (lffi
.,iere en brandwagte b(•krnd 
te n1uak. Sy oproep lui: 

,Ek versoPk allc bevelvoercn
de offisicre in Gebied E om on

vele wat offi.,iere ton brandwag
te in my Gebied moet uih'oer 
en kennis;ewing.., wauroJ> bulle 
moet rt•agt'f~r dirl'k dt>ur my, 
in my hot•danigheid a., Gt•hietls
lf'ier, aan bulle gestuur wortl . 
En aile opgawes, naamly.,te, 
ll'degeld, J;t•ldl'lik!'. bydr.UI,.., kor
rl'.,pondPn..,iP, ens. uit . my GP
bicd moet '\'Oortnan dirt>k rum 

middcll lk die uniale bc\'d 1/ 52 • my ge.,tuur word. :.\J~· udrt•s is: 
' - ·f. G. S. Opp1•rman, :Po ... lms 10, 

Delma .... • 
wat oor reorganisasie handt'l, 
uit tc voer. Danr1 b drie jnar 
gclede laas g<'reorganist•er. 
Daarom moct di(• reorganisnsil'. 
ooreenkomstig die bevel wat u 
ontvang h1!t dad<'lik deurg1•voer 
word met dit~ oog op di(' spoc
dige samestclling en sam<'roc
ping van die Grootraad en die 
Lacrtrek. 

,.Die o~"'·wabrandwag bet 'n 
gt·oot en t>ton·oJie taak om vir 
on~ volk t+> \'~ rrig. Dit is die 
ht>n·('rkry~ing v·an dif' R t>pu 
lllick !->Oo.., on" ,·oon-adf'r., dit 
gebou h cf. l~lk" I 'll van dif' Os
"''wabrandwug moet ht>II> om 
hi!'rcl:e dot>l t t> v.-rwe<>enlik. l'~n 
Plkt>l'n <oe groot-.tl' b,rclrae en "Y 
dot>ltreffend.,tt• hulp kan gele
wer word ao; by or "-'" op 'Y of 
haar nang('We.!>e plpk .,y of baur 
unngewese taa k op gedi'>'>ipli
nct·rde wyse uit voer. Ek vra 

,.Ek vestig dir: offisierl' se 
aandag daarop dat die rcorga
nisasie teen 30 Jnnie afgehan
dcl moet we1:s. Daar tnoet 
dus sommer nou begin wcrk 
word. 

I 
clkecn van my offisiere en 

~al alle be- brnndwagte om so die stryd te .,In die toekoms 

PARTVSTELSEL BRING IN 
RITTANJE · STILSTAND 

Mnr. J. G. N. Strau~s. Haar l\lajesh•it :.-;e Ot>posisieleier, het Yerled e E.n Ons Betaa/ 
we<'k op die Pmu·l aangedui walter maatrt'c'l!'. van dit• huidige lot·,~iml h y • · 
gaan herroep en walter gewy~ig sal w01·d ~odra sy pa•·ty aan bewind kom. Dte Prys 
Die wet wat ' n "olki'iregh,ter _hf'oog i'ia1 hy g£'heel en-. al IH"n·oep. t«••·w~·l hy Daarvoor 
die wette op die onderdrukkiug 'an kommunisme, hm·ger~kat> t'n aparte . 
woonhuurtes. in t"ekN·e op~igte ~al w }!1'ig. I nie. Die parlementere wil'l van 

Net soos mnr. Strauss b et ook Churchill in die dae van :o.y oppo:-Oi~it':o.kap Brittan~<' Qct dus nie W<'cr vi.er 
1 . d' d 1 k "I l' \ 1 'd J • d I of ses ]aar geneem om sy sir-aan"e~on .... a t 1}' !\{' ·ere tn"l'ltt·ee "' Yan < u• J r >et e1'!'. >ewJn '"aan wrToep . . t" · t" • · • • ·. · ~ ~ ~ ~ e- · kelgang tc voltoot me maar 

en andere sal wy~ig. Kort YOO~ die verkie~ing in Oktoht-1' verlede .imu· het blykbaar 'n half jaar: Dit moct 

Churchill se party aangekoudig dat een van dit• ('('rstc ding<' wat by !"oal doen net bl'.scGI word. Die volk bet 
as hy <lit• meerderhdd hy die .stt•mhn!'l hehaul. to-UU weet' om die wet w·at die sy .,mandant" vir die herro1·ping 

I I f • · . · k· · d van die Arbeidersparty se wctte 
staa he< r·y genmuonuhseer bet, te he.rrot•p. en om vers ere an t-r wt-lte te so vinnig g<'wysig dat Churchill 

wysig. nog nic <'l'nS geleentheid gehad 

Di<' Arbcldersparty wa~ net 
ses jaar aan bcwind. toe die par
lementere wiel dermate gcdraai 
het dat die Konserwatiewe 
Party verlede jaar weer .aan be
wind gekom het. :Qie belaglike 
toestand wat die party.stclsel 

skep. hct ons indertyd as, volg 
gcskets: 

,Vir scs janr lank hl't dil' Ar
beiders 'n sek<'re beleid. wanr· 
voor bulle 'n ,mandaat' van die 
,volk' in 1945 ontvang hct, uit
gevoer t<'cn groot onkostc en 

ontwrigting. Hulle hd noulik., 
die fondarnl'nte claarvan geli', 
en n ou kt·~·r bulle teru~:" na dit> 
,woestyn' om te .,ien llot> dit• 
volk \\'Pl'r 'n ,mandant' nnn 
Churchill 'C pnrtr gee om die 
hele .~truktuur wat met !>.OVct•l 
in<;panning d~·ur bulle aani{Pii
i.,, weer af tt• hrepk t>n t+> ,.,~r

vang d eur ~-"· t•il' •planne - wat 
op bul bPurt oor vier or -.es 
jaar afgebret>Jl o,a l word. 

het om daardie wctte te herroep 
nie. Op die oomblik het hy nog 
niks gedocn om sy verkicsiJ1gs
belofte uit te voer nie, en reeds 
i!i die uitspraak van die volk 
weer teen hc•m 

\'OER A~DER PARTY s:t; 
REU~ID UIT 

Wat is nou die posisie? Dit: 
Churchill se party kan nle aan
gaan met sy eic beleid nic, want 
hy moet nou rrkening hou ml't 

.,'n Land mod onbept•rkto die .,\'Olkswil" wat na scs maan
bronne \'UII r,\·kdommp b1·~it de al Wf'er ten gunste van dit 
om &ol\·cn t te bly in •.ulke om- Arbl'idcrsbelcid is. Hy sal dus 

vocr vir God, Volk en Vader
land. 

,.Lank lcwc die Osscwabrnnd
wag!" 

Vrystaatse 
Leier 

I>ie os ... ewabrandwag .,e ideale 
is nog nie verwi',Pnlik nil'; .,~ 

taak is nog nie af~tebandel nie; 
... y !'>tr~·d ;.., nog ni r volstry nie. 
Vir hom gl'ld nog die verma
nin g: 

Daar's 'n stryd t<' stry 
Daar's 'n nasit~ te lei 
Daar's werk. 

Aldus skryf mnr. Jnpic van 
dcr M('rwe, Gebiedslcicr van die 
Ossewabrandwag .in die Vry
staat, in 'n oproep aan aile of
fisiere en brandwagte in Gebied 
C. Hy V<'rklaar: 

,Die werk wat onmiddellik 
voorle is die uitvoering van die 
Uniale Bevel 1/52 in sake re
organisasic. Ek vra aile gene
ranis en kommandante(S) om 
hierdie bevel noukcurig na te 
gaan l·n dadelik uitvocrlng te 
gee daarann, sodat ons Gcbi<'ds
raad en die Grootraad en die 
Laertrck llonder onnodige vpr
suim byml'knargeroep kan word. 

,Die sluitingsdatum van die 
reorganisallic is 30 Junic. 

,.Aile bcvcle en kcnnisgc
wings aan Vrystaatse offisierc 
en brandwagte sal voortaan 
deur my as Gcbiedslcicr uit
gereik word I'll aile bydrnes, 
gelde I'll l<orre~pondensic ult 
Gebied C moct direk aan my, 
as Gebiedsleit·r. gestuur word. 
:'.ly adres Is : J. F. van dcr 
:'.terwe, Sernme, Pk. Kaal
laagte. Verslae van reorgnni
sas:e"vergaderings en die 
name en adressc van off si~r<' 

wat aangcwys word mC'ct rc n
der vertraging ann my g .. -
stuur word. 

HELE GRONDWET-NIE 
NET KLOUSULES-MOET 

VERVANG WORD · 
,Die kri..,is waarin ons nou beland ht•t, moet c1it Yir 

ons ten oor\'loecle duidelik mnak dat on., uit ons krisbs(! 
nie uitkom nie tensy ons nie net 'n !la:tr ,·erskanst~ 
klousules verander nie, maar 'n -.treel> deur die ~rondnet 
trek en 'n nuwe republikeinse ~rondwet op..,fel wat aan 
a lmal reg en ~ere~tigheid ,·er:-.kaf op die ~rondslae wat 
dcur die \'oortrekkers ~ele is," skryf prof. S. du Toit, 
\'an Potchefstroom, aan Die Bur~er. 

o,tandigbedt•. En Brittanj1• nnu die Arbdder~party <oe hf'.IPid I ,,nil' o. ""e"' .• thrandwag ver'l\.1\g 
bet dit nit!. Hit h. dan ook moet uih·oer, hoc\\"f'l hy nog 'n dat elke lid .. y or baar plig sal 

.. m:uut:lat'' ht>t om die ..\rbt>i- doen in hierdil.' due wanneer die een van dit• r1~tl1'" waarom 
mnr. Huv·enga vroeg aan
... taande jaar w~·1•r na Londen 
rnot>t gaan om 111 bl.'raad;..laag 
oor metode., om Jlrittanjc sol
'\.'l'nt t e hou rtll'l '"tatebondo.,-

Prof. Du T olt beklcmtoon die mcer doen vir die nature! as al 
noodsaaklikheid om nooit ons die Brit~e gebiedc .saam. Toe 
idcanl te Ia.at los nie, en skryf eenma.al aan sir Godfrey Hug
vcrdcr: gins gevra is wat die verskil 

.,Som<; voel 'n mens bitter spyt is tussen die naturl'll<•bl'leid van 
dat ono, nie maar altyd ons Suid-Rhodesie en dl~ van die 
vollc rcpublikcin..,e program Unic was sy antwoord: ,Die 
v·erkondig bet nil", insluitende enigste verskil is dat die Unie 
"t:'gr('gasie. In die (nl van die baic praat oor sy beleid cn ons 
ou }'1/ltsionale l'arty hct ons ge- nie.' As ons maar stilweg ons 
spr~·ek van <;egrega.,ie f'n van program van beginscls gl'propa
v·oogd~ .,kap van dit> blanke oor gecr het, sou ons nic aan die 
dil' nie-hlanke. TO(' ;., dnar nie imperinliste soved koring op 
sovecl .. tof opgeo,kop nic. Toe hul meule gegee het ns tans nie." 
h et die Ver enigdP P.nrty sPifs Ten slotte verklaar die ~;kry
o,aamg4•hclp om die wet van 1986 wer dat die situasie wnarin ons 
deur tc lood., m et 'n hwedcrde- ~ nou bcland het, die wind in die 
mPerdcrhPid. Toe die krl'ct ge- imperlnliste se seile gest.uur het, 
word het .apartheid' en .baas- maar dnt alma! wat Suid·Afrlka 
skap.' het ons die mlsnocc van lief het agter die reg<'ring sal 
feitlik die hele wereld wakker staan, dnar ons gcl'n ander 
gcmaak, tcrwyl ons intu~sen keuse het nie. 

hulp." 

OXDERSK.o\TTI:'\G 

dl'l''-party ""' Wl'ttt> te berroi'J>! 
En dit op sy bcurt beteken vir 
hom gcwisse ondcrgang. want 
dnn is daar, ~oos Die Burger 
in ~<.Y buitelandsc oorsig van 13 
::\f<'i tereg opmerk, nie genoeg 
verskil tussen die twce partye 
nle en sal die volk waarskynlik 

31 1 \'crldes dat die Arbcidc·rsparty 
sy eic beleid self uitvoer. 

ONS BI'~TAAL 

Vir die volk van Suid-Afrika 
is hicrdie gebeurtenls in Enge
land nic net n aanskoulike 
stawing van die waarheid van 
g<'nl. Hertzog se woordc in 1942 
nie. nanmlik: ,.Die dl.'mokratiesc 
parl~>menti>rf' part)' i" reeds 
lankul a., deugdelikt> midtlel tot 
bevord1~ring v·an volk.,wehaart 
uitgedien," maar ons h1•t ook 
regstrcl'ks belang daarby as 
volk. want ons moet help bctaal 
vir die \'Crdriet. On.. r eg<'ring 
i-. ill die begin van die jaar d~>ur 
sy minjo,ter \'an finansies in 
Londen verbind om Brittanje 

hcweging <.laggert•ed moet wee.., 
om dic repuhlikein'>l' stryd \'an 
ons \:olk te o,try. 

.,Ek maak .staat op elke offi
sler en brandwag ·in die Vry
staat." 

Wil Vrede Sluit 
met Duitsland 

'n Vredesverdrag met Duits
land sal waarskynlik in die vol

gendl' paar dae gesluit word so

ver dit die Westerse moondhede 

betref. Dit sal d:e besetting 

van Weli·Duitsland bcl:indig en 

hom dit~ status van 'n vry land 

gee met dcelgenootskap nan die 

Westl·rsc verdedigingstelsel 
waartoc hy 12 divisics moet by

dra. 

Die \'erdrae sal waarskynlik 

Bostaande het Die O.B. op 
Oktob<'r 1951 gl'skryf. Sedert 
dien hct dit durddik geword dat 
ons die afbrckende w•rmor: van 
die pnrtystelsel aansienlik on
dcrskat het. Die afgclope paar 
wcke het daar \'erkiesings 
plaasgevind in die Britst~ graaf
skappc en munisipalit<'ite. In 
alb~·i gevalle bt>t dil.' rt'gt•rings
party van Churchill ba:l' swaar 
verlit>se gely. Hierdi~> part), 
wat maar 'n m rerdPrhl'id , ·an 
ongevet>r <,P~tien JedP in <lit> par
lemcnt hct, het 'n • puar bondl'rd 
o,ett>ls t et>noor die Arbeidt>r..,
party in dil' hvep plaa..,likt• vcr
kiPo,ing., vt•rloor - ' n gt~Wi<,<;l' 

aanduiding dat b y die pyp by 
'n volgl'ndc algem ene verkie
sing, n l \" tlit morP, a k .,aJ rook (Ven:olg op bladsy 4, kolom ll I teen St·ptember in werking tree. 

• 
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HOU PROTEKTORATE 
UIT PARTYPOLITIEK 0 p SO(•k na ' 11 Plank" \1 oor die opposisie-party se vcr-

D. k . " • ~kiesingakrcct van .. skending 
rmgsparty nog op so<•k is na 'n 
geskikte verkiesingsplank en 
dat hy die wat reed!! opgeduik 
het, nie te onbesprokc ag nie. 

w nun ondtglng van dr. van die konstitusie" en ond!'r· 
Te oordcel na dr. ~I alan se uitlating vcrledc week Malan Wl'cr. ewe skielik verl<'dt• myning van dil' rcgba~·k.. sal 

in die senaat heskou hy die oordrag van die Britse protek- w~k dat dte oordrar. van die dr. Malan nou 'n beroep op diP 
torate nou as 'n dringende saak. Daarmee kan ons !laam- Bntse Protektorate n vl'rkic- volk d~n m h • d t 

V
. . • """ o om n man 1\8 

!Item. tr elkeen wat die ontwikkeling van sake in ons smgstwtspunt aanstaandc jaar te gee v1r ondl'rhandeling oor 
Referendum 

t'te en in die buiteland dophou, behoort dit teen hierdie sal Wl'l'B, kan ek nic andcrs die oordrag van die Protekto
tyd duidelik te wces dat die kanse om die naturellegebiede vertolk as dat die Nasionalc rate. 
wat binnc t'n aangrens.•nd van die Unie onder Britse bestuur Partyh•iding die wind van voor 

Ek merk dat Die Burger self 
versigtig is vir dic idee om van 
die Protektorate n partysaak te 
maak. Die blad m<'t'n dat dit 
nie noodwendig ho!'C te gebeur IC, op 'n vrywillige grondslag in te lyf, by die dag swakker begin kry in vl'rband m(•t '~Y 'n Slim Set 

word. Die vyandige houding teen die witman in Suid-Afrika, ''er>ll't teen die Appelhot-uit
wat onder stelselmatige aanvuring van die buitelandse en sprank me. Utt gesprckkt• rnct 
opposiepers steeds he\\iger word, maak dit byna onmoontlik mense wat vir hulles!'lr dink 
vir enigc Suid-Afrikaanse regcring om maar net die saak was tilt duldelik dat 'n groot 
aan te roer by die Britse bcwind. Enige rcgcring in Brit- aantal ondersteunl'r~ vnn die 
tanje stel hom bloot aan 'n uitbarsting van die kant van :'\asionall' Party nie te gelukkig 

gcvocl het oor die wys" wnarop 
sy wan-ingcligte \'olk indien hy maar n<•t 'n simpatieke dit• rt•gf'ring die Appi>lhof pro-
oor sou ll'cn aan 'n versoek van die Unie oor die saak. beer oortrof'f nic. Soo!l Vl'rl<•dc 
In die woorde van Stanley Baldwin (in verband met Britsc week In Die O.B. aan 1, tip, Is 
bcwapcning indertyd gebesig) kan vandag deur 'n Britse dit duldl'lik dnt hierdit' nfkcu
eerste minister tere~ gcse word dat .. ek aan niks kan dink ring ook uiting gevind hl't in 
wat die verlies van 'n verkiesing vanuit my oogpunt beskou, brlcwe aan die rcgl'ringspcrs. 
gewisser kan mnak nie.'' In .... ulke om-.tandi~htde handel waar hulle cgtcr deur die re
dr. ~lalan wy.,lil< a., b y middelt oon~n•eg om t•• 'erboed dakteurs voorgekeer is. Nictf'
dat hiC'rdie sank in die Britse JlllrtYI•oliti l'k beland, ('n daar min moos dit ''ir die rcgt ring 
kan maar ntt J:;t'hOOJ) word dat "Y metode van 'n '('rsoek· l'n nanduiding gewe<'s lwt dnt sy 
skrif nan die Gt'IWime Raad \H' I wat~rdi~ -.al blyk tC' wees. !'IP volg<'linge nie so c·Pnpnrig 

'roo IN };IE PART\:"PPLITIEK! 

l\linder "~ ,Jik i., e~er d r • .\lala n .... e aankondi~ing om 
hierdif' saak nat It;\ graag uit dit Brit .... e part)l•olitiek nil 
hou, in dit> Suhl-Afrikaan-.e tmrt)'JlOlitiek te domtwl, waar 
dit noJ:; nooit tc•yore wa., nit•. Ten opsigtc van dil' protek
torate h •t drnr nog nooit cnige bcginselwt·skil tussen 
die partyc in ons land bcstnnn nie. Leiers van die Vcr
enigde Party, en voor hom die Suid-..r\frikaansc Party, het 
bulle almnl in die rigting van oorhandiging bcyv. cr. Dit op 
sigst>lf behoort 'ir die Brit....e re~t'rin~ en puhlit•h: 'n 'tel 
sterkt>r aanduiding 'an dit• t>l'n.,gesindheid 'an Suid-Afrika. 
o;,e \Olksnil te nee:o. · a..., nat eni~t' 'erkiesing kan demon
streer, en dr. l'\lalan moes l't.'n,·ou<lig voh.taan hrt met die 
tmblikasie 'an "'Y voorp;enome "itboek oor die OtHlerhande
ling., 'an dit• a f11,elope \ ec>rtig jaa.c, :-.onder om 'n uitsJltaa l< 
'an diP volk t e ,·ra b~· 'n a lgf'm('tH' ,·erkic'-.,ing wat uit 
die aard \an die 'aak ook no~ ...,al ~aan oor ' n , ·eelheid 
ander str~<ls,unte ...,oo.., deur die onder-.keie part) (lrogramme 
w·r teenwoordig. 

Dit is tog immers ondcnkbaar om te verwag d3l 
die Vm·enigde Party as amptclike oppoHisicparty die 
geleentht>id om aan bewind te kom vir vyf jaar sal 
uitstel net ter wille van die oordrag van die protck
torate. 
Want aileen indien die Vert•nigdc Pl}rt~· ni~ 'n t'ie bf•lc>id 

ten opsigte \an antler din~e tt't'noor die \an di t' ~a .... ionale 
Party gaan stel nie - .,odat ntt die een tnkt>lc> 'raag 'an 
die protektorate \'Oor die ki~er .... ~ele word - kan die \Oik 
in 'n posisie wt>es om daaroor 'n afdoende uit-.vraak tt> gee. 
En dit bchoort dr. Malan tog seker beter lc bcsef ns cnig
i,.mand amiers. 

Die fcil dat hy tog voorncmens is om die snak so 
tc hantcer, k:m slegs op een ding dui, en dit is dnt dit 
dr. Malan nic soscer gaan om die uitdrukking van die 
volkswil t.(•n opsigtc van die protektorate nie as om die 
uitdrukking van die Verenigdc Party uit die verkiesings
arena, en dat hy aan niks docltreffender vir die doel 
kan dink ns om 'n verkiesing teen die Vcrcnigdc Part~ 
tc hou oor 'n sank wat so gehcel die censgesindhcid van 
die volk wcgdra dat selfs die Verenigdc Party dit nie 
anders as ondc1 dwang von sy opposisicskap sal moet 
teenstaan nic. 

en m<'t ll;t c-sclrif gaandc 8111 rnnk 
oor 80 ·n verkiesingatrydvraag 
nie. As dlt die gevnl wns by 
getrout• ondcrsteunl'rs, nog veel 
minder sou hicrdie twispunt die 
onarhankhke mening nn die 
:'\.P -stt:mbus laat stroom ht·t . 
Hc•clp~trty Afrikaanse advokatc 
en prokurc•urs wat nit• tot die 
gl'ledt•n• van die Vcrenigde 
Party behoort nie, het troul'ns 
bedenklnge geoppcr teen die 
stap vnn dll' regcring wnt \'OI· 

gen" hul mening 'n nt~rhaling 
van dil' onnfhanklike statu~ vnn 
di<' Suld-Afrikaans<' rpgbnnk Is. 

Ecn von die skerp t reaksles 
uit h!Prdte kringe het ge~om 
van ndv. A. H . BrO!'ksmn, wnt 
so juls dcur die r<'i;ering as 
waarncmende regter bcnoem Is. 
Hy hct rli1• benoeming egter van 
die hanct gewys en as rl'de dnnr
voor anng!'voer die rl'gcring SP 

optrede tPen die Appelhof. Adv. 
Broeksmn ''erklaar dat hy ann 
geen politleke party or politlckc 
orgnnlsa8le behoort nie, maar 
dat hy oortuig is dnt die oor
grotc meerderheid regsgl'l<'l'rdt•s 
saamstem dat die regstrydvrnp 
in verbund m<'t die snak nlks 
tl' dot>n h!'t met die soe\\'ercm<' 
stntus van die Unic nie, en hulle 
ven•ensclwig met die App~lrt•g
ters sc uitspraak. Hv mt•en 
dat elke vernntwoordellkc bur
gPr dnnrvoor voel dat funda
m!'ntt>IP sakP so~s stemrrg !'n 
erlu•nning van die twl'c nrnpt!'
like tule onderhl'wig aan 'n ge
disslplineerde rn gerigtc volks
wil moet wces wat hom moct 
uit In oorecnstcmming ml'l die 
metodc wat deur die versltanste 
klousulcs bepaal word. Die 
enlgste wnarborg vir die on
krc•ul<bnarhcid van di<' howp is 
dip onb<'sprokt• opregthcld van 
diP rl'gters, waarvoor ons rl'g
bank bcrocmd is. Sabotasie 
\'tln die agting vir ons regbank 
WPrp 'n swnnr \'erantwoording 
op di<'genl' "nt dit doen. Aldus 
ndv. Broeksma. 

Dit mag oulike partypolitick wecs, maar daar steek 
geen grcintjie stnatsmanskap ln nie, want waar die Suid
Afrikaan.,e volk.,nil tans nog a., 'n et>nbeid op grond 'an 
eenpari~e 1•art~ bcleid voorgC'hou ~al kan word, sal dit na 
die ,·erkie .. in~ voor die bel('l w~rtld in flenter.... 1~. en sal 
Londtn ov sy gemak koppe kan tt'l - en on~ mot't onthou 
dat die I'a.,ionale Party ondanl<., "Y .... eteloonlinnin~ 'erlede 
keer no~ 200,000 stemme mlnder as .,~ teenstandtr-. gehad Sal dit lo~ 
bet. l'~n hoe\1'(') van daardit• 600,000 kiesers wut 't(•r wille Plcidoo!c van onnfhanklike 
van J•art~- of antler oon,·e~tinJ:;s tf.'f.'n dr. l\lnlan ~estern hurgers soos die van ndv. 
bet, ~t('m in hut bart~ nie ook maar ...,aam met S) .... eJ:;regasie- Broeksmn en ander regsgeleer
beleid nie? St>kerlik die meerderheid in ~atal. des en dcnkendes sal ni1• V<'r-

'n Vcrdcclde verkiesingsuitslag - en dit nogal kuns- hood dot die regerlng vnn sy 
matig - sol 'n geweldige terugslag vir die sank van die wetgewing vir die instclling van 

'n parlf'mcntere hof sal afsien 
protektorate wccs. Laat dr. ~lnlnn liewer h•t•n diegene 

k nie. Hh•rdlf' hof mol't t•ers sorg 
vea wat uit oortuiging teen die oordrag 'an die Jlrott to rate ,... dat die rcgl'ring sy doPI om die 
is - naamlik daardie Brit-.(' nolitiri wat \H•ier om hut Kll'urlingc• op afsonderlikc ki<'-
belofte., n a. f(• )<om; en as hy hulle \llD on., \Olkswil tnOt't serslystt• te plaas, bcrcik. Maar 
oortui~. maak Jtt'bruik '\an 'n referendum en nie Yan 'n wat dit wei ten gevolge het Is 
al~t'mt'ne \erki~ing nie. t :intlik moes die oordrag van dat hil'rdic strydvraag deur die 
die protektornte afgehandel genee-. het voordat Suid-Afrika :=-:a,.ionalc Party gelos sal word 
enige oorlog .. ,t'rpligting aanv·aar bet. Die tyd.,tip om vir \'crklcslngsdoelelndes. En 
daaroor te onderhndel, was toe daar deur Brlttanje oor dit Is In die Jig dat ek dr. Ma
Suid-Afrika. se bydra.e in Noord-Afrika en d\(>1 Midde-Ooste l lan s<• nankondiging in verband 
onderhandel i..... met dlr Protektoratc sien. T<'l'n-

• 

Di< takti~k om van die Pro· nie. Aan aile kandldate moet 
tektoratc 'n vcrkiesingsaak te net gevra word of bulle ten 
maak was opsigsl'lf genome so gunste van oordrag sal stem. 
oulik as wat d1t oorspronklik Dit klink goed op pnpler, maar 
was. Ek twyrel of buitc dr. soiets kan aileen 1n 'n party
Malan il'mand anders aan hlcr- stcls<'llosc staat gt•beur waar 'n 
die shm plan 011 gedink hl't as volksverteenwoordlgl'r slega 
'n s<•t om di<' opposisic in die deur sy kiesers se opdrag of sy 
hoek tc jaag Di<' Vcrenlgd<' gewetl• gebondl' Is. In ons hui
Party vod oor die saak in b11- dig<' staat met sy Britse party
ginsel net soos die Xaslonale stclsel beteken 'n kandidaat se 
Party. Troucns, die Verenigde woord absoluut mks as dit in 
Party het tn 1939 veel vcrder str?'d met die bcletd van sy par
as enige andc·r party voor of nil tykoukus is nic. F:n tensy die 
hom gcgaan om te onderhandel Vl'r<'nigde Party-h•iding Sl'lf sy 
vir die oordrag van die Pro- stcun nan 'n bcpnaldc rcgl'rings
tcktoratc. Maar deur dat hy optrede below<', is die vl'rseke
nou in oppostsw is, sal hiC'rdie ring van V.P.-kandidate van nul 
party dr. r-lnl11n nie kan stcun en gcner ,,·atude. \Vie sal ann 
nic. Hy sal bcsware moet maak, bulle die vrang stcl di<' V.P.
nl sou hlerdil· besware nlc oor taksvoorsittl'r or d•c :-l.P.-orga
tlte beginsel ~raan nie. Hy sal nlsecrdl'r? En as dit laasge
mo"t se d 1 1\ d is nic ryp nle noomde b, wnt In diesel! de 
of dat diP V 1' b!'ter in staat 1s lll!l<'m ook mo•·t vra waarom die 
om te ondPrhnndel wt•cns die V P. ..kommunlstP beskerm," 
\'ooroordCt'l teen dr. M~tlan in die kleurskelchtlyn wil ophef'' 
die buiteland, ens. Met ander of ,.die Atrikaans!! kind in 'n 
woorde, die V.P. .,;al stelling Engelse skool wll sit," wat sal 
moet innt t•rn tl'cn iets waaroor die gees \'an 8Y antwoord wees? 
die volk oor die algemeen nie Dit is tog immers onmoont-
net saam\'OCI nlc, maar wat dtc Ilk in die partypolitil'k vir die 
party op grond van sy verledc volk om g<'lyktydig m<'t net 
in beginsPI ook nic kan veroor- (•en kruisit• •n uitspraak te gee 
~eel ni<'. Dit sou ongetwyfeld tussen tcenoormckaar-gestel-
n ongelylw stryd afgcgee het. de party-programme en '•n 

Posisit• t't'r(lnder 
Ek mcen egter dat die posisle 

nou heelwnt \'l'rander het. De 
V.P. het 'n kreet waarmee hy 
stemmc kan trek. Die ontwor
tcling van die ver .. kanste klou
sules deur die regering bicd 
hom dit• vrf'esaanjagcmdc 
,plank'' clat die F:ngcl!<e se tanl
regte In gevaar Is; en teen 
Vtl'('s is logika en selfs be· 
geertc nle opgewassc nie. 

Verd<'r het die V.P. nog h1 el
wat tt• put uit daardie onnf
hanklikc kringc wat die Nasio
nale Party simpatlek gesind "u 
sover dit sy algcmene beleld 
vera! ten opsigte van kleurver
houdings betrcf, maar wat nnu 
ontstlg voel oor wat hulle a 'n 
lostorrmglng vnn die bestaandc 
orde bcskou. f~k twyfel dus or 
dr. Mnlnn in hit>rdie stryd \'l'i'l 
steun vir dif' Protcktoratt• sal 
kan werf u t di<' vlottendc 
stcmme. Hy sal hoofsaakllk 
aangewcse wees op die .. rots
vas-ondersteuners" van sy par
ty. 

Kan terugsllwn 
In hierdie omstandighl'dc mng 

die set om van die Protektorate 
'n verkiesingstwispunt te maak 
selfs vir dr. Malan 'n gcvuar 
word. Die opposlsie kan een
voudig wcler om daaroor tc veg 
deur aan te kondig dat hulle 
enigc ondc>rhnndeling in ver
bnnd met dlt• oordrag sal ~tl'un, 
ongeag wat die verkiesingsuit
spraak - wat eintlik oor die 
ver~kanstc klousules gaan sal 
wees. Dit sou dr. Malan nogal 
In 'n bclaglikc llg stel, maar <'k 
twyfel oY dte Verenigdc Party 
so ver sal gaan om stcun nan 
die regerinr t<'n opsigtc \"an die 
Protektorntc> tc bcloof, en dr. 
Malan m01•t st>ker ook taamlilt 
seker woes dat opposisicskap 
hier die dcurslag sal gee. nn· 
ders sou hy nle :o;ommer so mak
lik op 'n oop slagyster trap nir. 
Daarvoor Is hy 'n t<' uitge la;>e 
politikus. 

In ieder gcval kan ek nie die 
indruk V<'rdryf nie dat die rege-

saak waaroor almnl eenders 
\'OCI. 

A~ dr. Malan hecltemnl opreg 
Is in sy bcgeertc om die volks
wll ten opsigtc van die Pro
tektorate tot uitlng tc bring. sou 
dit bes kan doen dcur gelykty
dlg met d~· verkieslng 'n refe
rPndum te hou en die kiesers 
in die gelecntheid stf'l om twee 
kruisies te trek t•cn vir hul 
kandidaat en een vir of teen 
oordrag van die Prolektorate, 
t•n dan wei net oor die begino;;rl 
t•n nie oor 'n b<'pnnld<' metode 
ni<• waarvan dil• V.P. as .. amp
telike oppo~isie" natuurlik sal 
moet verskil. 

Wereld word 
Regeer deur 
Ou Manne 

Dit '" eien!Ll\rdi&' dat waar 
besighl'idsondcrneminga - en 
ook die staatsdlens - sorgvul
dig verhoed dat d1e Ieiding in 
die hande van ou manne bly, 
deur 'n aftredlngs&"rens ten op
slgtc van ouderdom vas te stel, 
die wereld oor die algemeen 
vandag deur &tokou manne re
gecr word. 

Winston Churchill, Britse eer, 
ste minister, Is 78, Jo. ef Stalin, 
diktntor ,·an Ru land, is 72, 
pres. Truman van die Verenigdo 
State is 68, St. Lnurent, l'erste 
minister van Knnadn, Is 70, dr. 
Adenauer, el'rste minister van 
\\'es-Duitsland, Is 76, De Gas
peri, eerste minister van ItalW. 
1s 71, dr. !\1:alnn, t·erste minister 
\'On Suid-Arrlka, is 78, sy 
moont' :.~> onvolger, mnr N'. C. 
Hnv(' ga. 70. konmg Ibn 
Snu d I Saud- Arabie), is 72, 
dr. Mossadcq, I'Crst<' minister 
von Persiii, Is 72, :-lahas Pasha, 
Ieier van dit \\'afdistl" In Egip
lc 75 en die onlnngs af~e

trede et-r tc minister, Maher 
Pasha is 70. 

Van een dtng kan dic werl'ld 
&cl,<'r wees en dit ill dnt dit nie 

pyne is wnaraan hy ly nie, 
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WAT ONS BOERE 
WEET NIE 

NIE v~~~~~~;!:~~~~l ~ BE::~R~R~E~~O~fJ~G 
1\lnr. Gerar d van Rooy, Joban- _Skaapvlei~ was in diety~ wei ·!·- ·-· ·-·-·-·-·-· ' ' :• / MM I G R·AS I E. 

nesburg, skryf: me volop me, maar verbrmkers t d' k d' 
. , want oe was te soc na te 

Die vleisposisie aan die R<>nd kon nogtans elke week dte E I t f . l'k, . .. . . nge se s emme ett 1 n mante. 
- die grootste afsetgebied in sekere gewone famJhe-boeveel- D d' b I 'd d' D -

. . heid verkry an was te e CJ van te e 
dte land VIr ons skaapboere, · partement weer in ooreenstem-
beesboerc en varkbo~re - be- . Die W:~gbly van die . reen in , ming met sy vorige maatreiils, 
hoort so effens toegehg te word. dte vroetJ lente verlede Jaar wat nl. 'n skitterende prestasie op 
Blykbaar is sekere aspekte van l~ter in 'n nypende droogte in die gebied van kortsigtigheid, 
die vleishandel vir ons boere, en d1e grootste skaapproduserende want in Johannesburg betaal 
dan vera! ons skaapboere, nic gedeeltes van ons land ontwik- mense nog net dleselfdc vir 
so goed bekend nie. kel het, bet die boere gedwing I skaapvleis. Of het die donker 

Dit is bekend dat die pryse om aa~ bulle veestapel af te hand van Pimstraat, weer daar
van skaapvleis tot begin Novem-1 b?u. _Dtt moet ontbou word dat in geslaag om maar weer 'n 
ber verlede jaar gckontroleer hterdte , vee . ten d'_lurste deur partyregering om die vinger tc. 
was. Die skaapbocr het toe ge- boerc 10 dte moot 1949-1950- draai ten koste van die voedscl
middeld 2/6 per pond vir skaap- scisoen aangck?op is. As die produseerders In ons land? 
vleis ontvang en in Johannes- staat toe die mtddele tot sy be-

WAARDERING 
burg was die minimumprys vir skikking knapha~dig verder g~
skaapvleis toe vasgestel op 1/2 1 bru1k het, sou d1e boer na d1e 
per pond. tcrwyl dit vir plus-, ~egin _van Nov:mber 1951 nog 
minus 3/- per pond verkoop is. n goete prys vtr sy skaap ge- 'f D e,o R B r t 

1 d' . f ,, nr. • "'· oos, urgero, or , 
Dit bet tevredenheid b<'sorg ann kry het en tt nte teen ge or- '>kryf: 
beidc produsent en V<'rbruik<'r I seerde weggee-pryse van die 
en aan die middelman 'n goeie hand gesit het nie. I Ek sien in Dil' O.R _'n brief 
en ordentlike winsgrens toege-

1 
Die wegname van die kontro- van mnr. Herman Lu1tt~gh en 

Jaat. lcring van skaapvleis en die dit verheug my om te s1en dat 

GEKL.\SSIFISEEHDE 
AD\ ERTEl\SlES 

TARIEF: 
Bubhoodellke Keno.lacewtoca: 

(Verlowlog, buwellk, ceboorte, 
stertgevat, In memoriam, gel9'<weo· 
sing, eo.o.) 1d. per woord; mlnt.mum 
2/G per plastog. Voorultbetaa.lbaar. 
VIr herhallogs 25 peraeot &fal&lf. 

Jlandelaadverteoalflll: 

verkoopstdsel aan die haak bet daar nog meer mense is wat 
die boer weer uitgelewer aan die voel soos ek. Ou Barbarossa 
.,ringvOI'ming" van Newtown se moet maar die stringe .sty! hou 
spekulante. Is dit vir die boere daar in Pr!'toria. 
duidelik dat toe bulle in die V d. k D. 0 B t 
knyp gesit het, en hulle vee ag- derker _wens e . 10 · ·b

1
.0 

. be an v1r sy SUJWI·r rcpu 1-
terUitgegaan bet en duur pryse . B . N t . 

. . kemse oer1sme. t Jammer 
v1r voer moe.; betaal word, dte d' k t.. · kl · 
stnnt daartoe oorgegaan het om I te oeran JIC IS so em. 

hul gcnadeloos aan die speku-
lant uit tc !ewer? Weet ons' 
bocrc, dat waar bul andersins I 
m<'t 'n goeie kontrole 2/6 per lb. 

:e:erate plaatng 2d. per woord. VIr II knrkasgcwig kon gekry het, 
berbaltoga 2~ peraent atatag. hitlle vandag met 1/3, 1/- en 

S.A. is Minder 
Nasionaal as 

Skotte ID.teken(eld OP ,1)1e O.JJ." (ver· 
akyn weekllks): 12/6 per Jaar of 
6/3 per 6 maande. Vooruttbetaa.l
l>&a.r. Stuur advertenelegeld, beatel· 
lings eo lotekengeld oa VOO:RSLAO 
(EDlllS.) BEPERK, Posboa 1411, 
KAAJ>STAD. 

GEBOORTE 

• VIWOE~. - Ao. \ntnn en Mlcha 
Yiljoeo (n~" FerJ<Uson) 'n ·trts aeun op 
Z7 April te Joh:>nneslmr&. 21 1:1/18 

selfs 9d. moet tevrede wees? 
Die staat het natuurlik beoog 
dat die verbruiker, m.a.w. die 
stedeling, ook sou voordeel trek 
deur die mark oop te gooi, maar 
dit is juis bier waar die Depar
tement van Landbou seer sekcr
lik al ~y groot !later ontdek 
het, want die stedeling betaal 
nog steeds 3/- per. pond vleis. 
~adat 'n boer 'n hamel vyf jaar 
op sy plaas gehad het, en ver-

1&5:! - " c'X Rn:Bt:r.cK-Ft:t~-..- 18:1:! I sorg het, kom die middelman en 

Bittere ontevred<'nh<'id 'bc
staan in Skotland oor die be
naming van die nuwc Britse 
koningin as Elizabeth II, aan
gesien dit voorgl·e dat die Engel
se koningin Elizabeth I ook 
koningin van Skotland was ter
wyl Skotland sy de koningin 
indertyd in die pcrsoon van 
koningin Mary gt'11ad het. Die 
Skotse ~asionale Party het 'n 
b('sluit gcnecm om .. nile moont
likc stappc tP. doen" om die 
nuwe koningin in tc Jig in V<'l'
band met konstitusionelc '\!ln

gelecnthede. 

LEERWJ:Rh:: By""lomsi&J; plus b<Wk• 
merk - 101·: Geangb.,.komalag -
7/·c Alles van Pgte swan l..er met die 
Van Rit'beeck·stan<lbeel<l, Voortr~kk.r· 
monument pragtig daarop ge~nd•lftlt~r. 
Afie-w~~ t""fndf" _\f.-1. HMtf"l n~HJ!! 
K . ~f.B. . ,.J. Stfomnlt-t. .,.\0," 1-'•)"'!bu"' 
lt3, Knysna. 11 /61:18 

l.\IEUBELS 

~lEUJn:Ls.-Beter Meubets teen btl· 
llker pryse. Saba waentjtes, atootkarre· 
tlles, driewiele. llnoteuma. tapyte, eno., 
ook altyd in voorraad. Ge~n katalo(!ue. 
Meld waarln u belnngstel. - VlSSER
MEUBELS, Langatraat 179, Knllp•taJI. 

3/12/11 

RADIO 

maak in 24 uur presies net so
vecl as wat die boer in die vyf 
jaar se tyd op die hamel maak, 
en dikwcls nog meer. \Veet die 
Dcpartement hiervan? Weet 
die boerende bevolking hiervan, 
en indi•m wei, wat gaan hul 
doPn daaromtrent? 

Ons moet cgter volstaan by 
die feit dat toe die skaapboer 
in die grootste krisis gestaan 
hct, is hy dcur die Dcpartcment 
van Landbou in die stcek ge
laat. \Vat skuil bier agter? 
Het dit iets te doen met die 
vrycry na die stedeling se stem, 

LOUW E~ WU\V, die Btr(•emde. - -----------

Die Skotte s1: pos1.S1e is 1-au~ 

moeilik(•r as die van Suid-Afri
ka, aangesi<'n hulk nil• eens 
papicr-vryheid b(•sit nie. Nog
tans probeer hut Naslonale Par
ty alles in sy vcrmoi; om ver
nederendc aspekte van die nuwe 
koningin S<' titel verwyd<'r tc 
kry. Toe die Nasionale ' Party 
van Suid-Afrikn in 1937 in op
posisie was, het ook hy beswaar 
gemaak te<'n die beliteling van 
koning Eduard as die agtste 
vors van Suid-A!rika. Daar is 
toe met rqg daarop g(,wys dat 
hy Suid-Afrika se <'erste Eduard 
is. Nou Is dit hierdie party 
wat prinscs Elizabeth tot ,Eli
zabeth II van Suid-Afrika" uit
geroep hct en daarmee die on
deelbaarbeid van die Britsc 
kroon onderskryf bet. 

Rad.lo·ingtnieurs, Staalewf'l(, l'urow, 
verkoop en heutel Radio'a en Elektrieae 
Toe•telle. Geregtatreerde Elektrlellelt.· 
aaooemers. Fo<>o 11· 843:1. 

HORLOSIES E~ BRILLE 

H. J. '-TE\":"1, De Yllll~raotnutl 11, 
\'asto. K.P.-Vir horloetu en brllle 
Verk· .;p en repareer. Peraooolike &an· 
dag. UI /II ITK 

r: GRYSBARE 

GR\':sHARI':. skll!ers. ou voorkomJ, 
onoodig. Oortutg u .elf deur ORYS
IL4.ARWO~'DER, die Jonp;ate kunema
tlge wtreldwooder, haar· en kopvel· 
voedlogsmlddol te gebrulk. Skadelooa, 
kleurstotvry, 5a. per bottel, &eld met 
bestelltng.-BMretteneesmtddele, PoAbu~ 
4272, olohun,..~burg. D1/9/49 

ANTIGRVS KUl'•;ISMATIGt: IIAAR, 
kopvetvoedlng. Heratel grysharc co 
baard blnne een maand tot natuurllke 
kleur, ot geld terug. Geen kteurato!. 
5/6 per bottet, posvry. Kontant met 
bestelling. DIE no•:Rt:VROU. PotbiiA 
7569, Johanu•burc. l-'14/61~0 

1\IEDISYNE 

~-A""'#;,~~~ 

Tien J aar Gelede 
HOEKSTEEN VAN 

DIE VOLK 
Op 20 Mci 1942 bet Die O.B. 

us vot g- ge::~kryf oor die beteke
nis van die gesin: 

.. Die gesin is die volk in klein 
formant. Die wese en.aard van 
dil• vollt is vervat in die wese 

SONDER BYBEL 
en aard van die gesin. Die volk I Vervrecmding van die Bybel 
is wat die gcsin is. As die ge- op so 'n skaal dat baic Britte 
sin sterf, sterf die volk, en as nic meer 'n Byb<'l in die huis 
die g~~in hongcrly ly die volk het nie of dit net aanhou vir 
hongcr. As die gesin verdeel . . . . 
is, is die volk vcrdccl en as die d1e oplossmg van blokklesraal-
gl'sin geestelik sick is, is die scls, was die klag vnn die aarts
volk geest<'lik sick. I biskop van York op die jaar-

.,Di~ Os.;c':"abrand~vag baseer likse vcrgadering van die Brit
sy volksbeletd op d1e sclfstan- se en Buitelandsc Bybelgenoot
dige, gesonde en gelukkigc ' skap in Londen verlede week. 
voortbcstaan van die Afrikaanse 1 

GESQXDHEID Is u regmattce trteote.' gcsin Daarom sal die Ossewa-Oortulg u.•elt deur oos behandellnga te .c • 
Dr. Garbett het gesc dat dit 

nood.saaklik geword bet dat die 
Britte hul Bybel me<'r moct 

gebruik en u kwaat te ontwortet. Skryt, brandwag hom byvoorbeeld be-
~0.:~~~& m'i':"~~i.an=~~~~';;~~~j~8ti ywer om die laste van die groot 

Die Suid-Rhodesiese diskrimina.,iebeleid teen Suid
Afrikaanse immigrante skyn heeltemal in sy doel te s laag. 
Van die immigrante wat in die eer.,te drie maande van 
die jaar na Rhodesie gegaan het, i., 25 pen,ent minder 
Suid-Afrikaners as in dieselfde tydJ)erk 'erlede jaar. 

Daartcenoor het die verhou- ht't, dat die Brit~ immigrnnte 
ding Britse immigrante van 39 in 1950 gedaal b ('t na tdegs 18 
tot 59 perscnt gestyg. Daar was l l)t'rsent vnn die totale , immi-
650 m eer Britse onderdane wat grasi<'-~>Yfer. 

die gebied binnegekom b~>t as . 
die vorige jaar, terwyl die ann-
tal Unie-burg('rs se getalle m et 
1,259 gedaal h et. 

Die Suid-Rhodesiese r egering 
docn blykbaar sy bes om die 

Geslaagde 
Tee-aand 

vcrhouding van die twee blanke Daar was 'n uitstekendc op
grocpe vas te pen. Dit is jam- 1 koms by die tee-aand wat op 
m er dat ~uid-Afri_ka n:e die- · 2 Mei _ey mev. M. Kilian van 
selfde beletd volg me. D aar be- , Tiervlei, gehou was. 'n Bedrag 
b oort n.ie m eer Britte in ver- van £2/15/- kon gestort word 
hooding tot immigrante uit die ten behocwe van ons blad sc 
Afrikaanse stnmla nde toegelaat fond!!e. 
te wc:trd as wat diE' EngeJ<,o,pre
k endes se verhouding bier 
regverdig nie. Dit word egtt'r 
nie gedoen nie. Daar k om nog 
steeru. ver meer Britte ons land 
binne as mense van ons stam-
lande. Hollanders onden'ind 

Die volgendc tec-aand word 
op Vrydag, 6 . Junl<', by mev. ~f. 

E. Tredoux, Duncanstraat 19, 
Ttervlei, gehou. 

die grootste moeilikheid om u it K p 1 0 O 
tt> kom en stroom in hul tien- an yn ae 
duisendtalle __ na Kana~a, :n lank Weg hou 
Britse dommmm wat m dte 

Nuwc verdowingsmiddel 
jongste jare soveel immigrante 'n 
uit ons stamland e binnegelaat wat 

pyn vir m<'er as ticn dac 
kan stil, is deur geneeshcre in 
Amerika op die procf gestel. Dit 
is aangewend in die gcval van 
operasies waar dlt ingespuit is 
in die omgewing van die wond 
of in die hoofsenuwees in die 
buurt daarvan. Die pasH!nte 
was vir minstens tien dae gc
heel en al sonder pyn. Sommige 
was nouliks bewus dat hulle 'n 
opcrasie ondergaan het. 

Wil Kroning ook 
in S.A. he 

Die Londense Sunday Express 
het aan die hand gedocn dat 
die Britse koningin in elke do
minium afsonderlik gekroon 
moet word. Die blad betoog 
dat die krag van die Britse ras 
voorhecn in Brittanje gesetel 
h<"t, maar dit is duidelik dat die 
toekoms op die ryk gebou moet 
word, en daarom sal dit nuttig 
wees om die kronings ook daar 
tc Jaat plaasvind. 

Engels Vervang 
Hollands 

Terwyl die Engelse pers en 
party-woordvoerders in Suid
Afril{a die bewerasie bet oor 
die toelwms van Engels in ons 
land, word uit Indonesie berig 
dat die Indonesiese jeug Engels 
bo Hollands verkies as voertaal 
in die skole im universiteite. 

Die Hollanders het blykbaar 
'n kolonie armer geword en die 
Engelsc 'n taal-afsetgebied I Sole Representativea: AI roan Sales Co (Pty) ltd 
ryker. P.O. Box n&l, johannesburc ...... Tabak • maak Beier SigueHe 

Komiiiindo 
Said- Afrika se ~ slgaret 

Yoar u aUf> hoop \ ~n .-f"Df"'lllns:: huH 
Yaar. en 11 aan die er~:ate onderwerp, 
skryC dan vir outaa.e, aan DIE 80.,Rl:
\'ROt'. Posbu• 711119, oloban.n~~bu~.-. 

gesin te verlig en sodoende te 
voorkom dat 'n gesin stoflik t f 
gl!cstelik ondervocd word omdat 
hy 'n ruimer dee! tot die volks
bott bygedra het." 

• .. ees. Ecnvoudigc .aanhalings l *Die Vervaardigers van Kommando IS d1e grootste ver-
uit die Bybcl ken baie nie meer bruikers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak. 
nic en bulle dink dit is aan-

(~r. 1)119/49 halings uit Shakespeare. GI·30I. 

, 
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NASIONALE GRIEKELAND 
DRAAI -RUG OP ENGELAND 

• 

Toe in dif' l!-iOmer yan 1951 maarskalk Papa~O!'\ met konin~ Paul 
oorhoop geraak hf't omdat die konin~ en koningin te vf'd onder die invlof'd 
van Engeland is, het dif' Amerikanf'rs gedink dat die tyd aangebreek het 
om die Engelse in Griekeland af te los en die land deur middel van gelde
like hulp tot 'n vasalstaat van Amet·ik a te maak. Dat hiet·die Yoorneme no" 
nie 'n werklikheid gf'word het nie, moet slegs toegeskryf word aan di~ 
feit dat daar vandag drie instansies in Amf'rika is wal die buitelandse heleid 
moet skep (die 1nesident, die depat·tement "\an buitelandse sake en die 
Pf'ntagon). 

Die Amerikaanse gesant, 1 tie~-verpeste departement van I wo_ rd, het die Griekse leer veer-
John Peuryfy, wat 'n vertcen- bUltelandse sake, het op onbe- bereidsels getref vir 'n staats
woordiger is van die kommunis- holpe vvyse probecr inmeng met grcep, maar Papago.;; het dit 

_ die binnelandsc aangeleenthede teengestaan omdat hy langs 

PARTYSTELSEL 
van Griekeland. Hy het op 'n wettige wyse aan bcwind wou 
perskonferensie die Griekse kom. Maarskalk Papagos is 'n 
kieswette gekritiseer en terself- g'eneraal van wereldbekendheid. 

<Vervolg van bladsy 1, kolom 4) dertyd aan d'e Griekse politici In 1940-'41 het hy die drie maal 

t>konomies te onderskraag, en 
min. Havenga bet reeds die volk 
g€'maan tot opofferings in be
lang van Brittanje se krisis. 
Die Britse volk is geens~ns van 
plan om tot selfred<ling oor t!" 
gaan nie. Hy boer voort met 
sy partystelsel waar die een 
party 'n beroep op die volk se 
luiheid doen en die ander daar
<lie luimansbeleid onder protes 
uitvoer. Suid-Afrika snl in bar-
de goud vir bier<lie ,ondeu~de
like" stel;,el van die Britte moet 
betaal. Sy eerste paaicment is 
reeds per vlicgtuig in die vorm 
van goud 'n maand of wa£ ge
lede gestuur, en die ander maat
rcels, het mnr. Havenga gese, 
sal hy binnekort aankondig. 

PROTEKTORATE 

te kenne gcgee dat die Ameri- stcrkerc Italiaanse lei-lr wat 
kaanse geld nie vir swak rege- Griekeland uit Alban'.ii binne
rings bedoel is nie wat dit dalk geval het, so gedug verslaan dat 

nic vir die regte doe! sal aan
wend nie. Voortgaande het hy 
verklaar - en dit was die doe! 
van sy aanval - dat genl. 
Plastiras, die huidige eerste mi
n'ster, die enigste man is wat 
volk en staat uit die teenswoor
dige moeilikheid kan red. 

Na die vrypostige verklaring 
van Peuryfy het 'n storm van 
verontwaardiging teen die Ame
rikaanse gesant losgebars in die 
hele Griekse pers, wat eenparig 
aan die Amerikaners te verstaan 
gcgee hct dat hoewel iemand 'n 
vreemde land met geld mag 
help, hy daardeur nie die reg 
verkry om hom outomaties as 
die verowcraar van daardie land 
te beskou nic. 

Die Amerikaanse departement 
van buitelandse sa.ke het Peury
fy nie van sy amp onthef nie
wat in so 'n geval die juiste 
optrede sou gewees het - maar 
hom be!ikerm. Dit moet toege· 
skryf word aan die feit dat 
genl. Plastiras 'n Marxis en 'n 
vriend van die kommunisme is, 
wat die kommunisties-deur
weekte departement baie goed 
pas. 

RESWARE 

bulle in aller yl die rieme nccr
gele het. Sy gewildheid het ge
styg toe hy in 1949 oppcrbevel
hebber word en die burgeroor
log binne drie maande suksesvol 
beeindig. Nadat hy in 1951 be·
dank het. het hy die Helleense 
Eenheidsbeweging gPstig op na
sionale grondslag. Twee maan
dc later is sy party so sterk dat 
hy by die verkiesing van 9 
September 114 sctels uit 258 
verower. Sy party is vandag die 
sterkste, maar hy weier same
werking en wag vir die dag 
wannecr hy aileen sal kan re-
geer. 

BRIT>SE POGINGS 

Die Engelsc probeer met aile 
mag om 'n versoening tussen 
Papagos en koning Paul te be
werkstellig aangesien bulle 
weet dat sodra Papagos aan be
wind kom, dit klaarpraat met 
hul invloed in Griekeland is, 
en dit sal Engeland se Middel
landse See-politiek nadelig tref. 
Bewus van die toedrag van sake 
het die Amerikaanse Pentagon 
(Amerikaanse ministerie van 
ver1edigingl die inisiatief in sy 
hande geneem. Genl. Eisen
hower was onlangs in Grieke
land en het nog voordat hy met 
die koning gcpraat het, 'n sa
mespreking met maarskalk 
Papagos gehad oor politieke en 
militere aangeleenthedc. Papa
gos het daarin geslaag om te 
verscker dat die Griekse leiir 
nie onder die bevel van die 
Italiaanse generaal Castiglioni 
sal staan nie, maar onder die 
Amerikaanse admiraal Carney, 
bevclvoerder van die V.S.A.
vloot in Suid-Europese waters. 

BAlE GEWILD 

Optrede Teen 
Kommuniste 

Die regering het verlede neek die eerste drastiese 
optrede teen verklaarde kommuniste begin toe 'n aantal 
persone in kennis gestel is om uit organisasies te bedank 
en bulle tot bepaalde gebiede te beperk. Hierdie magte 
word uitgeoefen kragtens die wet op onderdrukking van 
kommunisme wat verlede jaar aangeneem is. 

Een van die eerste persone 
wat kennis ontvang het is 'n 
nature!, Johnson Xgwela, wat 
as tolk vir mnr. Sam Kahn. 
Naturcileverteenwoordigcr in 
d :e parlement, optree. Saam 
met hom het ook dr. Y. M. 
Dadoo, 'n Indierleicr, en ver
skeie andcr naturelle ){ennis
gewings ontvang. Hulle word 
beveel om binne dertig da.e te 
bedank uit sekere organisa:>ies 
en om vir 'n tydperk van twec 
jaar geen vergadering by te 
woon behalwe van godsdienstige, 
maatskaplike of ontspannings
aard. Elkeen word vir dieSelfde 
tydpcrk aangcse om binne sy 
provinsie van inwoning te bly. 

VAKBONDE -

In die parlement hct mnr. B. 
J. Schoeman, minister van ar
beid, gese dat daar ook teen die 
kommuniste in vakbonde opge
tree sal word. Hy ht>t gese dat 
m!'er as die belfte van die be
<otuurslede van die Vakverbond 
kommuniste is, hoewel almal 
nog nie ,genoem" is nie. 

Blykbaar bcskou die Verenig
de Party dit ook as sy opposi
sie-taak om teen hierdie be
skermende maatreels van die 
regering stelling in te neem. 
Volgens die Cape Times het een 
V.P.-man gese dat daar maar 
ongeveer · vyfhonderd kommu
niste in die land is en dat hulle 

wat deur strategiese insypeling 
'n behcer in 'n land verkry wat 
ver buite verhouding tot hul 
getalsterktc is. Hulle stcrkste 
houvas is gewoonUk op 
die vakbonde waar bulle ar
beid;;griewe uitbuit vir bevorde
ring van hul politiekc oogmer
kc. Dit was dus hoog tyd dat 
die regering hierdie kliek in 
bande moes le, en vera! is dit 
nodig dat die vakbonde van hul 
invloed gesuiwer word. Dit is 
daarom te hope dat optrede in 
verband met vakbondc nie net 
by debatte in die parlement sal 
bly nie. 

POS DIT AAN 
'N VRIEND 

,Vra u les.ers om elke week 
hul gelecsde O.B.-blad aan 'n 
vr:t>nd te pos. Ek gaan dit met 
myne doen, l.'n sodoende kry ek 
miskien nog 'n dertig lesers per 
jaar," skryf mnr. )f. C. Jou

bert, Pk. Rayton, Transvaal, een 
\·an ons nuwe intekenare. 

~liskien sal ons ouer lesers 
hierdie aanbeveling e n voor
beeld van 'n nuwe mede-stryder 
met geesdrif navo]g. D ie dade 

onbeduidend is in vergelyking 
met die 12,000,000 inwoners van met die m eeste vrug is dikwels 
die land. die mins skouspelagtige. Hier 

Die kommuniste het nog is ook geleen~heid om iets te 
neren.;; in die wereld 'n meer- DOEN. 
derheid gchad nie. selfs nie in 
Rusland nie. Dit is gewoonlik 
'n klein gedissiplineerde kliek 

Vra Ou Nommers 
van Blad 

Mnr. J. Stemmet, Posbus 103, 
Knysna, vra of lesers wat Die 
O.B. van 30 April klaar gelees 
het nie so vriendelik sal wees 
om dit aan hom te stuur sodat 
hy dit aan behoeftige vriende 
in sy omgewing kan uitdeel nie. 
Hy sal ook graag die uitgawes 
16 en 23 April vir die doe! wil 
ontvang en aile toekomstige uit
gawes. 

&I .,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla·Drukkery, Stellenbosch, vir 
die eiena!lrs en uttgewers: Voorslag 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 

· 703, Poebua an. Kerkpletn. Kaap
atad 

DIE 

VAN 

STEMPEL 

UITKOMS 

WANT BY 

Dit is nie die enigste wysc 
waarop ons volk vir die dwase 
Britse stclsel betaal nie. Suid
Afrilm het die Britse Protekto
rate nodig vir die uitvoering van 
'n segregasie-beleid - die enig
ste alternatief vir blanke onder
gang. 1\faar ons eerste minister 
het reeds aangekon<l;g dat by 
nie oor die oordrag van die 
Protektorate kan onderhandel 
nie weens die partypolith~ke on
stabiliteit van Brittanje. In die 
eerste paar jaar van die Na
sionale Party se bewind kon dr. 
Malan nie met die Attlee-rege
ring onderhandel nie, so ver
klaar hy, omdat dit duidelik 
was dat hierdie party 'n vol
gende verkiesing gaan ver:oor, 
en as hierdie party hom ten 
gunste van oorhandiging uit
sprcek, dan moet die ander par
ty hom weer daarteen uitspreek 
en a.s laasgenoemde dan aan 
bewind kom, maak hy die on
dcrhandelinge weer ongedaan. 
Nou het die verkiesing gekom 
en dr. Malan was r.eg in sy ver
wagting: Attlee se party is 
,woestyn" toe, en Churchill re
geer. Nou egter was dr. :Malan 
weer verplig om aan te kondig 
dat hy nog n:e kan onderhand·el 
nit>, want die tekens dui daarop 
dat Churchill die yol~~nde ver
kiesing gaan verloor! 

Die Griekse koerant, Ethnikos 
Kiryx, mondstuk van die radi
kaal-nasionale vleucl, het in 
vcrband hiermee onder meer 
verklaar dat generaal Plastikas 
'n Marxis is, dat hy sy plek as 
opperbevclhebber van die Griek
se leer in die verskriklike 
veldslae van Ala Gheler en 
Kasaba in die steek gelaat het 
op 'n oomblik toe die nederlaag 
van die Griekse leer nog nie 'n 
voldonge feit was nie; dat hy 
in dieselfde jaar ses politici 
tereggestel het wat teen hom 
gekant was; dat hy in 1933 deur 
middel van 'n revolusie aan be
wind probeer kom het; dat hy' 
deur die ooreenkoms van Var
kissa dit vir die kommuniste 
moontlik gemaak het om later 
met die oorlog voort t~ gaan, en 
dat hy in 1951 met die kommu
niste saamgewerk het in die 
munisipale verkiesings teen die 
burger likes. 

,Onthou, daardeur dien u ook 
Toe dit bekend word, was dit u volk," lui sy versoek. SANJ.AM 

,.GERINGE" VERSKIL 

En per slot van sake is dia 
partye se' beleid so min verskil
l6nd dat Die Burger in verband 
claarm ee opmerk: .,As bulle 
<Churchill se (>arty) van d'e de· 
rasionalir.asieplan afs;en, sou 
(ie verskil tussen hul beleid en 
<'"e van die Arbeidersparty nog 
g!'ringer word. Dit is al klaar 
Iwa gering . . . " -

l\Iaar die stelsel eis vir Haar 
)fajesteit 'n opposisie - en in 
S:1id-Afrika betaal ons die Ieier 
van die opposisie nog 'n mi
ni ;tersalaris om sy afbrekende 
•\·~rk te <loen - en daarom 
l\tOET die opposisie daar wees 
ondanks ,geringe" verskille. In
t u<sen k an die land maar agter
nit r;aan en kan a nder regerings 
r" clringende onderhandelings 
· T staan, so lank die stelsel net 
.. ,v.·erk." 

Die beleid van genl. Plastiras 
word deur koning Paul en 
koningin Frederika gesteun, 
wat op hul beurt onder die in
vloed van die Britsc vriend
skapsbeleid teenoor die kom
munisme staan. 

PAPAGOS 

Toe die koningin die vrylating 
van aile kommuniste versoek 
het, was dit vir genl. Papagos 
te vee! en hy het sy ontslag as 
opperbevelhebber van die Griek
se leer gevra. Toe dit bekend 

vir die Griekc 'n groot vreugde 
en Eisenhower het hierdeur 
met een stap vee! meer uitgerig 
as die Amerikaanse departement 
van buitelandse sake in a! die 

(Vervolg in volgende kolom) 

Federasieplan in 
Midde-Afrika 

Oor die skepping van 'n groot 
Midde-Afrikaansc federasie uit 
die twee Rhodcsics en Niassa
land is deur 'n onlangse gehoue 
konferensie in Londen dcrmate 
ooreengekom dat voorbereiden
de werk vir die stap nou ge
doen word. 

Die federale gesag sal berus 
by 'n raad van 35 !cdc van wie 
26 gekies sal word deur aile 
kiesers van aile rasse op 'n gc
meenskaplike kieserslys. Die 
ander nege lede sal Naturelle
verteenwoordigers wees. Twee 
word deur die Naturelle uit elke 
gebied gekies, en een verteen
woordiger van Naturellebelange 
bertoem uit elk van die gebiede. 

(Vervolg van vorige kol.) IS UITKOMS 

VIR ELKEEN 

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

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

Maak 
koms 

voorsorg vir uit· 
by SANLAM 

jare. Maarskalk Papagos geniet 
nie aileen die vertroue van die 
Griekse volk nie, maar ook die 
van die nasionale Amerika. My 
inligting uit goed ingeligte 
kringe in Athene is dat as die 
Griekse volk voor die keuse van 
koning of Papagos gestel moet 
word, laasgenoemde 'n groot 
oorwinning sal behaal. Ook in 
die opsig het Griekeland die 
volle simpatie van Amcrika -
en Suid-Afrika. ~ * 5 

0.8. 
VRI EN DSKAPSENTRU M 

Groote Kerkgebou 604, Kaapstad 
Vir 

Heerlike koffie: Tee: Koeldranke: Roomys: Geroosterde brood: 
Toebroodjies: Soep en Nagereg 

Besoek ons wanneer u in Kaapstad is 
Ons pryse-die billikste Ons diens-die beste 
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