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Geregbtrrcr aan <lie Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 

Jrg. tt . K aar>s tad, 9 Julie 1952. Prys Sd. Nr. S2. 

DIE BILTONG BET 
AL GEKOM . 

Die bilt~ng wa t ,Suidwester" uit geloof het aan die 
wenners van die wedstryd om intekena re te werf op Die 
O.B. bet , ·erlede week in Kaapstad aangekom. Die sekretaris 
, ·a n \ 'oorslag (Edms.) Bpk. hou dit in veilige bewaring. Die 
redaksie bet , insae" gebad daa rin en kan in alle eerlikheid 
getuig dat di t heerlike biltong is. Vir die drie wenners van 
die wedstryd wag daar ongetwyfeld 'n heerlike s mulletjie 
wanneer bulle hul pryse op 30 Augustus on tva ng. 

Aan die drie persone wat ge- ter, want hy het verkies om die 
durende die tydperk 1 Januarie vyf. pond biltong te stuur. Baie 
en 30 Augustus 1952 die meeste dankle, ,.Suidwester," ons eet 
intekenare op Die O.B. gewerf smaaklik daaraan. 
h<'t sal drie pryse toegeken word Verlede week het ons lesers 
van onderskeidelik 15. 10 en 5 weer agt nuwe intekenare ge
pond droi' biltong. 

1 
werf. Mnr. J. H. Robbertse, 

Daar is nog 'n bietjie tyd voor- '' Rhenosterdoorns, twee vir vier 
dat die wedstryd afsluit en die- < maande; mnr. J. C. Coetzee, Sha
gene wat Jus het vir wildsbil-j bazimbl, een vir sewe maande; 
tong moct derhalwe maar werf 

1 

mnr. Geo. van der Smit, Outjo, 
dat dit so klap. vier vir ses maande; en mnr. J. 

Toe ons .,Suidwcster" se aan- van Niekerk, Vanrhynsdorp, een 
bod aangekondig het, het ons ge- vir een jaar. 
skryf dat by saam met die bil- Hierdic lesers word baie hart
tong sy portr<'t meet stuur vir lik bedank vir bulle hulp by die 
publikasi<', .,anders bcboet ons verspreiding van ons blad. Hulle 
jou met nog vyf pond biltong - I het die goeie. voorbeeld gestcl. 
vir die redaksil'." ,.Suidwester" l Ons oprocp is: Voorwaarts, op 
is blykbaar 'n bail' beskeie jag- die laaste skof na 30 Augustus! 

BEPLE.IT RHODESIESE 
FE.DE.RASIE. ME.T UNIE. 

,.Die Rhode~ies, veral Suid-Rhodesie, staan OJl die oom
blik voor 'n be...,us..,ende keuse," skryf prof. L. J. du Plessis 
in Dagbreek. Suid-Rhode'>ii! het blykbaar al klaar besluit om 
nie aileen die toekoms in te gaan nie. Die vraag is: \Vat dan? 

Prof. Du Plessis meen dat ander, moontlik minder diplo
daar net twee alt(•rnaticwc is. maticsc naam is vir hullc cic 
Die cen is federasic IDl't som- ltleurbeskouings." 

migc of selfs alma! van die Prof. Du Plessis meen dat so
Britse gebiede in Sentraal- en danige federasie vir Suid-Afrlkn 
Oos-Afrika. Federasie hou egter en in besonder vir die. Afrilta
die gevaar van naturellc-domi- nerdom. die moontlikheid open 
nasie in. Die ander nlternntlcf om eindelik werklik 'n oplossing 
is federasie met die Unle, bv. op tc vind vir ons naturellevraag
soortgelyke basis as wat gebl!ur stuk en ook vir ons vraagstuk 
het met Suidwes-Afrika. Prof. van voldoende ruimte vir die 
Du Plessis plcit daarvoor dnt noodsaaklike Europese immi
ons ons meed byml'kaar meet grnsie. 
skraap om die moontlikheid reg 
In die aangesig tc kyk. 

Hy meen dat daar van die 
kant van Suid-Rhodesiii twee 
besware mag wees, nl. Afrlka
nerdominasie en apartheid. Hy 
me<'n egter dat die Rhodcsies 
tog gou meet agterkom dat die 
sogenaamdc Afrikancrdomina
sie bale minder gevaarlik is as 
Colonial Office-dominasie uit 
Londen. .,En aangaande apart
heid behoort die Rhodesics tog 
te weet dat d!t maar net 'n 

Balkan-Verbond 
Militerc Ieiers van Joego

Siawlii, Griekeland en Turkye is 
tans bcsig om in Belgrade, hoof 
stad van maarskalk Tito sc 
land, satnesprckings te veer met 
die oog op die aangaan van 'n 
verdedigingsalliansie. Indien die 
samesprekings suksesvol is sal 
die R ussicse magte in die toe
kerns tc staan kom in die Balr 
kan voor 3,000,000 uitstekende 
v egtersoldatc wat die Balkan 
volgens plan sal verdedig en wat 
terselfder tyd dee! ' van die At
lantiese verdedigingstelsel sal 
wees. 

AFSYDIG 

Mnr. Eric Louw, minister van 
!'konomiese sake, wat in Suid
RhodesW is, hct in 'n radiorede 
uit Salisbury vcrklaar dat Suid
Afrika met simpatieke belang
stelling die besprekinge volg 
wat nou gehou word met die 
doel van federasic tussen die 
twee Rhodesics en Niassaland. 

Voortgaande hct hy gese dat 
die toekoms van Suid-Rhodesii~ 

heeltemal die gebied se eie saak 
is. Dit is 'n saak wat deur die 
gebied sc inwoners self beslis 
meet word en waaroor geen 
Suid-Afrikaner wat 'n veran t
woordelikc posisic beklee hom 
sal aanmatig om selfs 'n me
nlng uit te spreck nic - Jaat 
staan nog in tc meng nie. 

,.E e n of twee k t.>er i '! al ann 
die hand gedoen da t Suid-Rho
d esie deur Su id-Afrika opge
n eem rrulg word. Ek m een ek 
gee die ware posisie w eer a!l ek 
se dat ek twyft.>l of dlUlrdie ge
dagte ooit by 'n verantwoorde
like persoon in di!" Unie ont
staan b et - in elk geval nie 
sedert die amalgamasie-poging 
van sowat dertig jlUlr gelede 
nie," bet minister Louw gese. 

M-INISTERS WIL NIE 
BEROEPSLEIERS AANSTEL 

Die Inini!Stcr van ckonomie.~e sake, mur . Er k Louw. het 'n n•rsoek 
van die georganiscet·d(~ toakelewe geweier dat op die Sent~·ale Ekonomie~<· 
A.dvicsraad wat h y wil instel ook ' u aantal Ieier !'> op !-oakegehied aangestel 
w01·d. Hy h et met a nder woorde die beginsel van heroeps- of helan~e- ' 
vertee nwoordiging afgcwy~. ,,Die voorgestelde Seutrale Ekonomiese Ad
"·iesraad wat d ie regcring gaan b~noem, sal saamgestel word uit ' n aantal 
amptenare wa t b elangrike posisieR he klee. Die sakelewe k an nie h ierdie 
samestelling goedkeur nie," skryf Volkshandel, amptt"like orgaan van die 
Afrikaan se Handelsinstituut, in sy Junie-uitgawe. l ndien die minister 
daannee voortgaan sal hy die aktiewe helangstellin g en medewerk ing van 
<J.ie sakelewe moet verheur, verklaar die blad. 

,.Die doel van die beoogde sal meet word" en wat derhalwe 
Sentrale Ekonomiese Adviesraad .,die welsyn van die sakelewe ten 
is volgens die konsepwet n ie net noustc sal raak." Maar die re
koordlnasic van die staatsmasji- gering wil as lede van die raad 
ncric nic. I n soverre die raad net amptenare aanstel en aan 
sal meet advisccr oor die gewen- amptenare mag die regering in
ste ckonomiesc bcleid wat gevolg struksies gee. I n die praktyk 
meet word, is dit van belang dat sal dit betekcn dat die regerende 
dil wyer saamgestel word ten politieke party allcen die ekono
eindc persone met praktiese er- miese beleld sal bepaal - son
varing in die sakelewe in te sluit. dcr die vcrleentheid van die ad
Dle alternatief wat voorgestel is, vies van mense wat nie sy amp
tewetc 'n skakelkomitce met die tenare is nic. 

diging in dit.> land a.an vnar te 
kry dan is d it vir t"wig vt.>rby 
met die politieke party se ge
Ieenthe id om mag te buit. 

Die Ossewabrandwag se voor
ligting lui: 

(a) Dat 'n staat op Jewcns
noodsaaklik~ organisasies meet 
steun, soos 'n dak op sy pilare, 
en 

(b) dat ons staat in ons hui
dige stelscl wei op organisasies 
steun, maar dan op die wat 
kunsmatig en misbaar is, naam
lik op cen of ander party wat 
direk die staatsmasjien beheer, 

sakclcwc word nie as doeltref
fend beskou nie. Alhoewel 'n 
skakelkomitec nuttig mag wees 
om die standpuntc van die geor
ganlseerdc handel en nywerheid 
in aanmerking te neem, is daar 
nogtans behoefte aan 'n aantal 
leiers op sakegebled op die raad 
self. Die sakelcwc sal grotcr 
vcrtroue he In so 'n raad wat 
wyer saamgestcl is aangesien 
hulle dan weet dat daar ook gc
bruik gemaak word van die 
sienswysc 1 van prakticse sake
manne wat persoonlik bulle in
vloed in die raad kan laat geld," 
verklaar Volkshandel. 

BE KWAA.,ISTJo; PEUSOXE 
En voortgaandc: ,.Die voorge

stelde Sentrale Ekonomicse Ad
viesraad kan 'n bale bclangrike 
funksie ·vervul wnt bctref be
planning van die benuttiglng van 
ons hulpbronnc en koordlnasie 
van die werksaamhcde ,cn aile 
dcpartcmente wnt daarmee ge
mocid is om so 'n beplande be
belcid uit tc veer. Om hlerdic 
redc is dit juis so noodsaaklik 
om van die bckwaamste pcrsone 
wat binne en buitc die diens gc
vind kan word op hierdie raad 
tc benoem. Aangeslt.>n (lie funk
sic t'n beleid van die mad dlc 
welc;yn \-:.ui die sakelt.>we tcn 
nou.,te sal ra.ak, word dit ao, 
nood<>aaldik beskou dat pcr-,one 
wat, praktie<o in die sak('lewe 
.,tmm t"ll oor die kt.>n nis en ng
ter~ml beskik, benoem moet 
wortl om bulle bek,mamhede 
gcsnmcntlik m.-t die ampten.are 
~tan te wt>nd om 'n beleid wat 
prakti.,., aanvaarbaar vir die 
sakcl~wt> is, u it te werk. 
Die voorgcstclde skakelkornitee 
sal g(•ensins hierdie Jecmte kan 
vul nle. 

::\fiXISTER WE IER 

,,Alhoewel die Mintster van 
Ekonomiese Sake nie sy weg 
oopgesien het om aan hierdie 
versoek van die georganiseerde 
sakelewe dat die raad wyer 
saamgestel moet word te vol
docn nie, vertrou die Handels
instituut nogtans dnt hy die saak 
weer sal heroorwceg aangesien 
dit in belang van die raad self 
sal wees dat hlerdie toegewing 
gcdocn word. 

,.Dit sal jammer wees as die 
minister met die wetgewing soos 
dit tan s is, voortgaan want d an 
sal h y die belangstelling en ak
tiewe medcwerking van die 
sak elcwe meet ontbeer." Aldus 
die blad. 

SLEGS DIE PARTY 

D ie bcginscl wat Volkshandel 
hier bepleit, namens die Afri
kaanse H andelsinstituut, en wat 
minister Eric Louw, namens die 
Nasionale Partyregering ver
wcrp is wesentlik nlks anders 
as b eroeps- of bela ngev crteen 
woordigin g nic. 

Die f eit e is kortliks: D ie re
gcring wil 'n ekonomlese rand 
in die lcwe roep wa t hom ,.sal 
m eet adviseer oor die gewenstc 
ekonomicse beleid wat gevolg 

BEROE P SLE I E R S 

Die Afrikaanse Handelsinsti
tuut, daarenteen, wil graag 'n 
aantal lcicrs op sakegebied op 
die raad he. In die pralttyk sal 
d it egter beteken dat die eko· 
nom iese beleid van die land aan
gegee sal word, nie uitsluitlik 
deur die regerende politleke par
ty nie, maar ook deur 'n aantal 
onaf hanklike Icier& op sakc
gebied. En dit wil die regering 
nie toelaat nie. want dit sal be
teken dat die partypolitiei die 
mag wat bulle gebuit het met 
beroepsleiers moet deel. 
Maar vera! wil die partypoli

tici nie aan onafhanklike bulle· 
staanders (buite die party) nl. 'n 
aantal beroepsleiers, die jl"elecnt
heid gee om saam met hulle 
oor kwessies van belcid te be· 
raadslaag nie. Die vryheid wat 
die bcroepslciers bulle mag ver
oorloof om raad te gee wat teen 
die party se belange mag in
druis <'n om moontlik lastige kri
tiek uit te oefen as hul raad 
verwerp word, is 'n gevaar wat 
die partypolitici nie wil trotseer 
nle. 

en 
(c) dat daar wei andcr organi

sasies in die staat is WU.'\1'\-an 
die h ele volkslewe din!k afhank
lik is sowcl as die persoonlike 
ner ing en brood en better van 
die afsonderlikc volksgenote, 
maar dat bierdie o nmisbare It'-
wensnoodsaaklike mago,organ i
sasies, die beroepe, in ons tN>n!l
woordige parlementere stel!l('l 
h oegenaamd geen direkk seg
gen'!k.'lp in die staat b et nit.>. 

DESKUNDIGES 

In aansien van hierdie agter
stevoor posisie se die Osscwa
brandwag: As die st.a .. 'lt dan op 
magsorganisa.sies moet steun, 
Iaat h om dan in hemel•maum op 
tl:lardit" orgo.tnisasies steun, wat 
onmisbaar is \ ir sy \~rtbe<otaan 
en waan-an ('Ike burger direk 
u fhanklik is ,·ir sy brood en bot
ter en dit.> \"an s:r vrou en kin
deN! 

Met andcr woorde: laat die 
gcorganlseerde boeredom, han

. del, •nywerheid, vrye berocpe. 
RED EIE VEL mynwcsc, verkcerswcse, ens., in 

Dit weet die Ossewabrandwag die b<'rnadslaging van hierdie 
uit crvaring. staat r('g"l'.tl'N'lts verteenwoordig 

Die o~sewabrandwag se bel('id WCl'l:l deur hul eie vakkundigcs 
\·an: Eic st.>ggen'lkap vir die be- of deskund!gcs. 
r~pe ('n bedryw(', met inskake-~ Kortom: vnkkundigc Yertcen
ling van bt•rot>ps- of belanl;"e- woordiging. gekies deur vak
n•rt('enwoordiging in dit.> staat, mannc en dcskundiges, clkecn 
is een ·van dill r('des waarom die op sy eie gebicd. 
Nasionalc Party die Osse,\-'a- Dle dag wannccr dit g!"beur is 
br.uulwug so bitsig en so voort- die rol van di!" p;u-typolitici in 
dullt'n<l 00\"('g. \\'ant die Xasio- on., land uitg!"Spe('J. En dan ..al 
nale Party vcx•I dat as die O.B. dit moontlik word ,·ir diE' \"Olk 
t"t'nmaal daarin <.laag om die be- om \·t>renigd .-rt \OOrspOf'dig te 
ginscl van bl'rCX"p.,,·t.>rtet.>nwoor- word. 

)ODE. IS NOU TEVREDE 
MET NASIONALE PARTY 

Die Ieie r va n die Nasiona le Party in die T ra ns\"aalse 
J>ro,·insia le Raad, dr . 1:'heo Wassenaar , bet apologie aange
t eken en 'n verklaring gedoen Yan die Nasiona le Pa rty se 
g root agting vir tHe Jode, nadat 'n Nasiona le Partylid , ·an 
die Raad vernederende aanmerkings oor die J oodse ras sou 
gemaak bet , berig die Jewish Herald. 

Die blad bcrig dat mnr. P. A. 
Stoffberg, die Nasionale Party 
L .P .R. vir Randfontein. gese het: 
,Die J oodse ras tcer op die 
Afrikaners soos aasvoels." 

VERSKON"L~G 

Dr. Theo Wassenaar, L.U.K., 
en Ieier van die Nasionale Party 
in die Raad, hct verskoning ge· 
vra vir hierdie aanmerking en 
gese dat hy die grootstc respck 
hct vir die J ode. 

D ie J ewish Herald berig voorts 
dat dr. W ass enaar gese hct dat 
d ie Jode die grootste nasiona
n istc in die wercld is en dat dit 
'n cicnskap is wat bulle dee! met 
die Nasionale Party. Die J ode 
bet ook d ie wer eld verryk aan 
k ultuur . Hulle samewerking is 
nodlg om die blanke beska w ing 

in Suid-Afrika tc handhaaf: 
,Boer, Brit en Jood meet saam
staan as ons die groot gcvarc uit 
die noorde die hoof wil bied. As 
een seksie onderga.an sal alma! 
ondergaan," hct dr. Wassenaar 
gesc. 

YWE R IG GEWY 

In 'n hoofart ikel verklaar die 
South African Jewish Times: 
.,Ons k an veilig konstateer dat 
die Jodc vandag aile vrees en 
susplsie teenoor die Nasionale 
Party afgeskud het. Hulle vrees 
was nie ongegrond nie en het 
gcspruit uit die giftige atmos
fecr wat in die laat dertigcr jarc 
oor die land gehang het. 

,Die Nasionale Party het hom 
ywer ig gcwy daaraan om hierdie 
gif te verplaas en ons glo da t hy 
oor die algemeen suksesvol was." 
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DIE O.B., WOENSDAG, 9 JULIE 1952 

'N KWESSIE VAN 
EINDBESTEMMING 

As gevolg van propaganda wat blykbaar by O.B.-lede 
gemaak word en wat nou en dan by die redaksie uitslaan 
in briewe van ons lesers, is dit miskien nodig om die volgende 
vraag te stel en te beantwoord. Die vraag is: .Sal 'n politieke 
party ooit in staat wees of gewillig wees om die ideate van 
die Ossewabrandwag te verwesenlik ? Die antwoord is beslis: 
Nee. Die vraag kan anders gestel word: Sal die Ossewa
brandwag ooit die hulp van 'n politieke party kry om sy 
doel te bereik? Die antwoord is weer beslis: Nee. 

MET ENERSDENKENDES 

Indien die Ossewabrandwag die ideate wat sy lede in 
bulle harte troetet wit bereik en die doeleindes waama bulle 
streef in vervulling wit bring, dan moet die Ossewabrandwag 
hom nie inskaket agter 'n politieke party, wat ander- indien 
enige - ideate as b y bet nie; en wat opgerig is om 'n 
heeltemal ander doel t e dien as die Ossewabrandwag nie. 
Nee, indien die Ossewabrandwag na oorwinning en ideaal
nrwesenliking wit marsjeer dan moet hy sy eie selfstandige 
pad loop; en as by bondgenootskappe wil sluit dan moet by. 
dit sluit met organisa.sies wat dieselfde ideate en doelstellings 
as by koester. 

lndien die Ossewabrandwag hom agter 'n politieke party 
gaan inskakel dan mag by die vleispotte bereik (hoewel dit 
ook twyfelagtig is), maar by sal nooit die doelstellings wat 
by bely, bereik nie. Dit is 'n waarheid wat soos 'n paal 
bo die water staan. 

Net soos die enkele mens uit ondervinding moet leer, 
moet die Ossewabra.ndwag dit ook doen. En wat het die 
ondervinding die Ossewabrandwag geleer? Laat ons dit 
nagaan. 

LES VAN ONDERVINDING 

Daar was 'n tyd toe sommige lede van die Ossewa
brandwag QD.der die indruk yerkeer het dat die belange van 
die beweging gedien sal word deur inskakeling by 'n poli
tieke party - by name die oorlede Afrikanerparty. Baie 
lede van die Ossewabrandwag bet by bierdie politieke party 
aangesluit - nic omdat bulle die party as sodanig wou 
bevorder nie, maar omdat bulle geglo bet dat bulle daardeur 
die belange van die Ossewabrandwag kan bevorder. 

Maar die dure ondervinding bet geleer dat die Ossewa
brandwag se skat<eling met die Afrikanerparty vir hom van 
geen nut hoegenaamd was nie. Inteendeel was dit tot sy 
nadeel want dit b et vir h om die verlies van onmisbare lede 
moogebring. 

Die Ossewabrandwag bet nooit die steun van die Afrika
nerparty gekry om selfs maar 'n enkele van sy doelstellings 
'n duim te laat vorder nie. Trouens die Afrikanerparty het 
hom op die kritieke oomblik in die steek gelaat toe dit uiteln
delik in sy (die Afrikanerparty se) mag was om die ge
wraakte diskriminasiebeleid van die Nasionale Party teen 
uitgesproke O.B.-lede opgehef te kry. Die Afrikanerparty 
bet ,wat ben je 'n mooie jonge" met die Ossewabrandwag 
gespeel tot op die oomblik dat by dit gerieflik gevind het 
om in die huwelik te tree met die party wat teen O .B.-lede 
diskrimineer omdat bulle politick bedryf wat in stryd is 
met daardie party se beleid. 

EKSPERIMENT MISLUK 

Op daardie stadium moes die Ossewabrandwag onder
vind dat hy bedroe gekom bet uit sy Afrikanerparty-eksperi
ment. Toe bet die Afrikanerparty-leier hom nie meer 
aangemoedig om in verset te kom teen die Nasionale Par~y 
se diskriminasiebelcid teen sy lede nie. 0, nee. Toe bet d1e 
Afrikanerparty-leier vcrklaar dat O.B.-lede maar by die 
Nasionale Party moet aansluit - mits bulle net nie politick 
bedryf in bul organisasie nie, en mits bulle nie 'n beleid 
verkondig wat bots met die beleid van die Nasionale Party 
nie. 

En dit voer ons terug na. die vrae wat ons aan die 
begin gestel het. O.B.-lede kan nie hul ,politick" of beleid 
of doelstellings bereik deur inskakeling by 'n party nie. Dit 
is immers die uitdruklike voorwaarde waarop mnr. Havenga 
bulle uitgenooi bet om by die Nasionale Party aan te s luit 
- sonder hul ,politick" en sonder hul beleid. Dr. ~lalan 
bet die voorwaarde beaam toe by by herhaling verklaar bet 
dat O.B.-Iede nie 'n groep in die party mag vorm om hul eie 
doelstellings te propageer nie. 

Daarom moet die Ossewabrandwag 'n selfstandige pad 
loop - of saam met enersdenkendes loop - as sy eind
bestemming ideaalverwesenliking is en nie vleispotte nie. 

~p·=~~~~~~~( i 
Eensydigheid . ~t~::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::=::::::::::S::::::~::::: :::::~:::::~:::::: 0:::::: :::::~::::d:::::=::::: ~l~ Mnr. Strauss beduie weer dat 

die United Front die enigste Jig 
in die donker is . .,In die barens
nood van die konstitusionele 
krisis," verklaar by .,is die 
United Democratic Front ge
bore, onder die banier waarvan 
die groot en aangroeiende anti
regeringsmagtc bulle verenig." 
Mnr. Strauss voorspcl selfs dat 
hlerdie magte uiteindelik die 
ondcrgang van die Nasionale 
Pa.rty-regerlng by die volgende 
verkiesing sal bewerkstelllg. 

Die partypolitiek hct die kuns 
van ccnsydighcid tot volmaakt
heid gevoer. Ek glo nie dat 
enige mens in die w~reld hierdie 
stelling sal betwis nie. 

Vir die partypollt!ci en vir die 
koerante wat vir hul party pro
paganda maak is die betrokke 
politieke party absoluut vol
maak, net soos die teenparty" 
absoluut onvolmaak is; hul 
party se leiers het al die wys
beid In pag en bul teenparty se 
Ieicrs besklk gevolglik net oor 
dwaasheid; hul party gaan al
tyd van krag tot krag en by be
baal net oorwinnlngs terwyl die 
teenparty voortdurend agter
uitgaan en die een nedcrlaag na 
die ander ly; m.a.w. hul party is 
altyd reg en altyd beste terwyl 
die teenparty altyd verkeerd en 
altyd slcgste Is. 

Die gevolg' is dat mense wat 
nie vir hulleself dink nle en wat 
aan 'n polltleke party beboort en 
wat bul party se propaganda 
sonder sout versllnd naderband 
begin glo dat bulle party nog 
noolt 'n fout gemaak bet nie; 
trouens dat bulle party glad nie 
in staat Is om 'n fout te·maak 
nie. 

Sondeloos en V olmaak 
Daar is bale mense wat Son

dae glo dat die mens en sy 
skeppinge sondig en onvolmaak 
is, maar wat van Maandag tot 
Saterdag wnnneer bulle hul 
party-koerante l~s weer glo dat 
bul politicke party en sy lciers 
sondeloos en volmaak is. 

Hierdie volmaaktheidspropa
ganda wat die politieke partye 
by bulle volgelinge inhamer lei 
ook daartoc dat bale partylede 
gewillig is om 'n lid van die 
teenparty nan die kruis te Spy
ker op enlge uur van die nag of 
dag; en voort.<J dat diesclfde 
partylede ewe gcwilllg is om 
dicsclfde lid van die tcenparty 
te salf en 'n purper klecd om 
te hang - sodra hy lid van hul 
party word. Die felt dat die 
oorstapper die .,beginsels" wat 
hy jarelank in sy ou party ge
huldig sommcr W<'ggool soos 'n 
mens 'n lee slgaretdosic weggooi 
hinder sy nuwe partygcnote 
glad nle; solank hy maar met 
sy mond die lof van bul party 
sing traak dlt blykbnar nie wat 
die oortulgings van sy hart is 
nie. 

Waarskynlik is die uitgangs
punt: Die party is reg; so vol
kome reg Is die party dat selfs 
mcnsc wat nic reg is nic sam
mer reg word sodra bulle lid 
word van die party. 

Ek glo dat daar mense is wat 
so onder die invloed van bul 
partypropaganda verkeer dat 
bulle ewe onskuldlg sal vra: 
Maar wat is dan vcrkeerd met 
bogenoemde stelllng? 

Dertien en Een 
Ek wll nou 'n klompie voor

beelde nocm van d\e eensydig
heid van partypolltickc propa
ganda. Nadnt die parlcment 
voorvcrlcde week vcrdang is het 
die boofpartye se lcicrs en koe
rante di<' nfgelope parlement
sltting bcsprcck. Dit Is insig
gcwcnd om die besprckings met 
meknar te vergelyk. Laat ons 
d!t docn. 

Die Cape Argus skryf dat die 
parlementsitt!ng 68 nuwe wette 
op die wetboek geplaas bet -
16 van bulle in die laaste agt 
dae van die sitting. Die blad se 
voorts dat die regerlng 81 wet'3-
ontwerpc ingcdien het, maar del; 
dertlen van bulle sowel as die 
enigste wetsontwerp wat deur 'n 
privaatlld lngedlen is weens 
tydsgebrek in die slag gebly bet. 

Wet.sontwerpe wat moes oor
staan sluit in die oor die instel
ling van 'n Sentrale Ekonomie
se Adviesraad, oor die bchcer 
van monopolistlese tocstande, 
oor hotelle, oor die wysiging 
van die drankwct, oor verpleeg
sters, ens. 

Die Transvaler vcrklaar: ,At· 
gesien van die wet.sontwcrp vir 
'n Ekonomiese Adviesraad, wat 
die regering tot aanstaandc jaar 
Iaat oorstaan, is die hele wet
gewende program wat die rege
ring in die vooruit.sig gestel het, 
afgehandel." 

Leeg en V rugbaar 
Mnr. J. G. N. Strauss, Ieier 

van die Verenigde Party ver
klaar in die Cape Times dat .,die 
huidige parlementsitting waar
skynlik in die gcskiedenis be
kend sal staan as die leegste 
van enigiet.s wat opbouends vir 
Suid-Afrika is. Dit sal ook be
kend staan dat dit bygedra hct 
tot die grootste skade en on
diens aan die ideaal van 'n ver
enigde en gelukkige Suid-Afrika. 
Instede van iets te bereik bet In 
die rigting v.an 'n ware oplos
sing van ons kleurproblemc, hct 
die Nasionale Party-regcrlng 
daarin geslaag om 'n verenigdc 
nie-blanke front daar te stel en 
in plaas van volkscenheid is 
daar nou 'n kloof van apartheid 
tussen die twee blanke rasse 
soos ons nog nooit in ons land 
gehad het nie." • 

Daarteenoor vertel Die Trans
valer weer in 'n hoofartikcl dat 
,.hierdie sitting ongctwyfeld bale 
vrugbaar was." Die blad se: 

,Op grond aileen al van wat 
by tydens die afgelope sitting 
gcdoen bet, sal die Rcgering 
aanstaande jaar met die groot
ste vryrnoedigheid die kiesers
publiek kan vra om aan hom vir 
nog 'n tydperk die bestuur van 
die land toe te vertrou. 

.,Daarenteen was die Opposisie 
so sonder beleid en so vol vrug
telose veglus dat by net so be
rooid uit di~ sitting te voorskyn 
tree as die gehawende getaloor
blyfsel wat by aan die einde 
daar kon monster." 

Die Burger se mening is: 
.,Die Regering kan met groot 

tevredenheid terugkyk op die 
vyf maande wat hy die land se 
werk deur die Parlement moes 
voer. Hy het groot en bclang
rike wette Jaat aannecm en sy 
party het met 'n klinkende oor
winning getree uit die stryd 
teen 'n Opposisie wat geweier 
het om saam te werk in belang 
van die gladde verloop van die 
verrigtinge." 

United Front is Las 
en Bate 

Die Vaderland se: .,'n Terug
blik op die verloop van die sit
ting kan selfs die bevooroordeel
ste waarnemer nie sy oe laat 
sluit vir die to!ingrige vcrtoon 
wat die Verenigde Party met 
adv. J. G. N. Strauss aan die 
voorpunt in die volksraad ge
Icwer bet nie. 

,Hierteenoor kan die regerlng 
terugkyk op 'n vrugbare sit
ting," aldus die blad. 

Die Burger vertel voorts dat 
die sitting vir die Verenlgde 
Party 'n vuurproef was. 

.,Adv. Strauss se party bet sy 
identiteit tot groot hoogte inge
boet. Die sogenaamde United 
Front is deur adv. Strauss en 
ander leiers daarvan met trom
petgeskal aangekondig, en van 
toe af bet die Sap-party In die 
Parlement deurgeloop ook oor 
die woorde en dade van sy bond
~noot, die Torch Commando." 

Eenheid en nie Eenheid 
nie 

Die Sunday Times skryf dat 
die sitting gekenmerk was deur 
twee rigtings. .,Een was die 
verskuiwing van mag van die 
gematigdes na die ekstremiste 
in die Nasionale Party en die 
ander was die vereniging en 
konsolidasie van die Opposisie." 
Die blad beweer dat dit hoege
naamd geen twyfel ly dat as dr. 
Malan vandag uittree mnr. Stry
dom in sy plek Ieier sal word 
nic. 

Die Cape Times stem blykbear 
saam. Die blad beweer dat 
sedert 20 Maart toe die Appel
hof se uitspraak lnsake die 
Kleurllngwet bekend gemaak is 
het die mag in die Nasionale 
Party verskuif van die Malan
Havcnga-vleucl na die Strydom
seksle. .,Sedert daardie tyd 
ook," verklaar die blad, ,is die 
losslcsrige Verenigde Party 
saamgcsnocr rondom die per
soon van mnr. Strauss wie se 
Ieierskap toE'geneem bet in 
koers en vastlgheid." 

Van hierdie samesnoering van 
die Vcrcnigde Party weet Die 
Burger nlks. Die blad verklaar: 
,.Die Verenigde Party bet 'n op
vallende gebrck aan spangees 
aan die dag gele wat duidelik 
bcwys is deur die felt dat sy 
lcde teen die end op 'n atreep 
belangstclling verloor en buis 
toe gegaan bet. Die klein klom
pie wat agtergebly het, was die 
spot van Nasionaliste wann.eer 
daar gestem is." 

Strauss se Bespotting en 
Transformasie 

Die Cape Times se die rege
rlng was tydens die sitting op 
die verdedlging. .,Soos die re
gering van die een ekstremis
tiese maatrecl en verklaring na 
die ander gehaas het in die par
lement, so het die oppasisie ~ 
aanval toegeneem in krag, 
snamborlgheid en vertroue tot
dat dlt duidcllk was dat die 
regering slcgs teenaanvalle doen 
as sy beste verdedlging." 

Die Burger dink anders. Hy 
s~: 

.,Die sitting was 'n oorwin
ning vir die Regering omdat hy 
daarin gcslaag bet om die land 
se werk af te handel. Die felt 
dat die Opposlsie die sitting 'n 
paar dae Ianger aan die gang 
gchou het as wat die plan aan
vankllk was, word verkeerdelik 
deur hom as 'n prestasie opge
eis." 

Ten aansien van die beslis
scnde dag, 20 Maart, en mnr. 
Strauss se optrede se Die Bur
ger dnt lede die dag nog lank 
sal onthou want dit was die dag 
,.toe adv. Strauss se teatrale 
binnekoms in die Raadsaal 'n 
spottcnde lagbui uit die rege
ringsbanke gelok bet." Die 
Sunday Times daarenteen ont
hou die dag omdat daarop die 
.,transformasie" van mnr. 
Strauss plaasgevind het. Val
gens die blad sou mnr. J. G. 
Strydom hom met 'n tussen
werpsel probeer bespotlik maak 
bet en dit bet mnr. Strauss vies 
gemaak. Hy sou sy aanteke-

<Vervolg op bls. 3, kol 5.) 
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GEK.LASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF : 
Balahoudellke KflllD.Ia&'ewlnl:• : 

(Verlowlng, buwellk, ceboorle, 
olertgeval, lo memorl&DI, Jtlukweo
alng, eoa.) 14. per woord; mlnlmWD 
2/6 per plulng. Voorutlbetaalbur. 
Vlr berballnga ~ peraeol alal&J. 

Bandebadvertenale.: 
Eerate plulng 24. per woord. Vlr 

berballnga 25 peraeot afalac. 

I.Dtek~eld op ,.D le O.B." (ver
akyo wetl<llka): 12/6 per jaa.r of 
6/3 per 6 m!Ulnde. Voorullbetaal
baar . Sluur adverteoetegeld, beetel
llngs eo lntekeogeld oa VOOBSLAO 
(EDMS.) BEPE RK, Posbua UU, 
KAAPSTAD. 

GEBOORTE 
GEYSER.-Aan Fred en Annie, 'n 

ft'Ls boeredogter op 7 Junle. Dank aaon 
dokter en personeel. 9/7/lB 

TE KOOP 
AANDELE. - 1,000 Pera-Belegelnga

Korporute-aa.,dete word te koop aan
gebled teen 1/6 per aandeet. Skryf 
aa.n dle Sekretarls, P osbua 1411, K a&P
-.J, 2!7/2 

l\IEUBELS 
ME UBELS.-Betu Meubeta teen bU· 

llker pryee. Babawael'lt,llea, atootk&rre
tjles, driewtele, llooleuma, tapyte, eoa., 
ook altyd to voorraad. oeeo k&talocua. 
Meld waarlo u belaogatel. - VI!>SER
M:EUBELS, Lauptnat l'Jt, Kaap1tad. 

3/12111 

RADIO 
LOUW E~ LOUW, die Beroemde 

Radlo-lngeoleurs, SlUleW~If, Parow , 
verkoop en berate! Radlo'a eo Etektrte•• 
Toestene. Geregletreerda Elektrlattetta
aanoemera. Fooo 9-S.35. 

BORLOSIES EN BRILLE 
H . J , STEYN, De Vtllleraltra&t 11, 

Vaseo, K.l'.-VIr borloatee en brllle. 
Verkoop en repareer. Peraooollke aaon
dag. 19/9/TK 

GRYSBARE 
OR YSBARE heralel, akllfera vtrwy

der, baregroet bevorder, jong voorkoma 
verseker, dll waarborg ORY!;HA.\ll.
WONDER, die Jongste kunamallge 
w~reldwooder ha.ar- en kopvetvoedtnga
mlddel u. Skadeloos, kleuretotvry, of
per boltel, geld met beotelllng. BOERE-
GENEES~ODDELS, PO!!bUI 4Z72, 
.Johann~bUrlf, C1/G/49 

OnafJar'e en baard btone eeo maaod 
tot oatuurllka kleur berate! of geld 
terug, TTY vao kleuratof. Bevorder 
b.al'egroel, verwyder akllfera. 0/6 per 
bottel, poevry. Kontaot met beetelllng. 
Dle Z.U.vroa , Poebua '7601, lallaDnee
b~. OU/6/Ij() 

~IEDISYNE 
Verw,.Ser die wortel van u kwaal of 

elekte en berate! u re~m~atlge orfeola 
OESONDBEID. Ooa btt1klk oor die 
mldd>'ls eo bebaodol aile otektee. Skryf, 
lnltrttng gralls. - BOEREOf'~'-'EES
MIDDELS, l'O.bu un, .Joharuleebor!f. 

Al/9/49 

SIEKTES en Kwale vf'rban! Opera
alee vermy eo ge•ondbeld borate!. 
Wa.arom dan sal u Ianger tyT Skryf, 
meld besooderbede. raadpleeg Dlt~ Boere
n oa , Poebus TM9, .Jobannteburlf, 

(Nr. 2)1/9/49 

BUIANDELING GRATIS. - Ona II 
daar so oortulg van dat ons •n egte 
Suld-Atrikaanae genee6mlddel vir Ru
maUek, Lendepyn, Heupjlg eo verwante 
kwate ontdek hct, dat ons •n gratiA 
proetmonster aan enlge lyer sal atuur. 
- Stuur 1/6 vir posgelrl, en e.. ann: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS. Poe
bus 775, Pretoria-. 18/6/0B 

•t•w:n; i@!AJ~·~ ~~ 

Beeoek ons Tak in die Wandel
can~, Groote Kerk-cebou, vir 
Radio'a, Elektriese Toestelle en 
Meubels. Skryf aan on• P o.
bestelllnp afdelinr, Phil 1\lorkel , 

Posbus ~'7!1. Kaap•tad. 

Torch -Kandidate 
Probleem vir V.P. 

Die politicke partye is alreeds 
besig om reiillngs te tref In ver
band met die nominasies vir die 
algemene verkiesing wat aan
staande jaar plaasvind, skryf 
F orward. 

Die blad verklaar dat die op
posisie-party se grootste pro
bleem is om plek te maak vir 
vooraanstaande Torcb-manne 
w at kandidate wil wces. ,Som
m ige van die regters en die ge
neraals sowel as sommlge van 
die jonger Torch-manne verwag 
nominasie," s6 die blad, ,en 
dese of gene in die Verenigde 
Party sal vir bulle moet plek 
maak." 

KLA BI~TJIE, MAAR IS NOGI 
VOLBLOED 0.8. 

l\lnr. C. J. 1\la rai!l, Betbal, skryf: kom. Eerstens, deur na bulle Ons sal onwrikbaar vasstaan 
op die pad van ons vrye Repu
bllek al is ons ook net 'n bendc 
van honderd man. My God, my 
volk, my land Suid-Afrika! 

Na baic jare as 'n getroue te gaan, d.w.s. bulle party te 
Ieser van u blad moet ck u mee- ondersteun. Daardeur kan ons 
dccl dat ck nle Ianger daarvoor ons O:B.-ideale egter n!c bcvor
sal intckcn nle. Ek is 'n hon- der me .. Tweedens, deur bulle 
dcrd pcrscnt 0 B en 'n republ' _ te oortu1g om na ons te kom 
keln, maar ek ka~ my nie lang;r ~it m~g moeili~ wees, maar dis 
vereensclwig met die houding d1~ emgste mamer om naby o~s 
van u blad nic. Deur gedurig vrtende te wccs, wat vandag m TROTS ·OP 

BLAD met die mensc wat ons sal moet I •!• _o_a_ •_ u_ a~- .. ._..,-..~·~· 
help om 'n republick te kry, te 
twis, sal die ideaal nooit ver
wcsenlik word n!e. 

(Maar as die mense wat ons 
moet help om 'n republiek te 
kry dan bulle hulp weier en 
boonop voortdurcnd op Empire
kontercnsies in Londen gaan 
kulcr, moct ons dan maar daar
mec tcvrcde wees? Of moet 
ons met bulle ,.baklei" totdat 
ons die w~reld vir bulle so warm 
gcmaak bet dat bulle verplig is 
om ons tc help om 'n republiek 
te verkry.-Red., O.B.> 

Ek sien ook die foute raak 
wat die huidige regering maak, 
maar ck sien dit in die lig van 
die gcbrckkige partystelsel wat 
later sal moct verdwyn. Ek 
vcrlang ook nie dat u blad daar
oor sal swyg nie, maar die ma
nlcr waarop gekrltiseer word 
strek u beslis nie tot eer nie. 

Soos Ons Lesers 
Dit Sien 

Mev. C. W . Basson, Porterville, 
skryf: 

···- ·- · - · - · - · - · - • Ingesluit is die bed rag vir die 
• · - · - ·-"·' O.B.-weekblad. E k is bale groots 
'n party Is, en om terselfdcrtyd op ons weekblad. Ek wil bale 
ons !deale te bevorder. As graag weet of Sybrand dan nie 
praktiese man moct u aanvaar vir ons in die ,Os op die Esel" 
dat die blinde party-aanbiddcr, kan verduidelik nie hoe dr. 
in die begin, 'n ,afsku" in die Malan die Kleurvraagstuk wil 
blad sal kry wat vir hom moct oplos; hoe die Verenigde Party 
leer dat sy party-god 'n afgod dit wil doen; hoe die Afrikaan
ls. Maar sodra bulle gelecr bet se kerke d it wil doen; en hoe 
om deur die O.B.-bril te kyk sal ons in die O.B. dit wil doen. Ek 
bulle tog siende word.-Red., wil graa.g die punte van verskil 
O.B.) weet as dit moontlik is. 

Dan Is ek ook bale haastig 
Die O.B. is 'n organisas!e wat I om te weet wanneer ons waar

onder dissipline staan, maar u nemende K.G., m nr. J . A. Smith 
blad se administrasie weier om dan aangestel word as K.G. 
dit te geboorsaam; daarom te 
meer bedank ek as lntekcnaar 
daarvan. Ek wll u verscker dat 
tensy u blad sy houding gaan 
verander by nooit sy docl sal 
bereik nie. Want, ek hcrhaal, 

Is u besig om im.tekenare 
op Die O.B. te werf? 

Dankie. 

die manier waarop by sy saak (Vervolg van kolom 5) 

stel sal sy ondcrgang bctekcn. 11 rt beh 1 i ning deur bu e pa y aa s. 
Ek sluit met goe!c bcdoelinge. Die waarbeid is tog klaarblyk-
(Ja, Die O.B., as die Groot- lik dat geeneen van die twee 

raad se mondstuk moct gedissi- partye net gewen of verloor bet 
plineerd genocg wccs om die nic. Albei bet gewen en ver
Grootraad se bclc!d te verkon- loor. 
dig, ten spyte van cnige gcbeur- Maar dit sal die eensydige 
likbede. Dit doen die blad ook. partypropaganda nooit erken 
En die manier waarop die blad nie. 
dit doen is 'n kwcssie van me- Bou nou 'n nasie met politieke 

SYBRAND 
<Vervolg van bls. 2, kol. 5.) 

ninge neergegooi bet en sommer 
vryvuis begin baklci bet. So
docnde sou by homsclf gevind 
bet en sedertdien ncem sy lcier
skapseienskappc glo nog altyd 
toe. 

Albei ltet net gf.>t<'l.>n! 
Die Burger vertcl dat die Op

posis!e se optredc in die dcbat 
oor die straatonluste voor die 
Johannesburgse stadhuls toe 
mnr. Solly Sachs in hcgtenis 
geneem is en die Kahn-dcbat 
bet hom die beskuldlglng deur 
Nasional!ste op die hals gchaal 
dat by die kommunlste In sy 
beskermlng neem. 

Die Cape Times skryf: ,In 
antwoord op die regcringsparty 
se beskuldiglng dat by s!mpatic 
met die ,kommuniste' hct, was 
die opposisle sc vcrwccr dat die 
regering se optrcdc teen die so
genaamde kommunistc maar net . 
die begin is van die Nasionale 
Party se vollc aanval op demo
kratiese instellings en op die bc
ginsel van regerlng ooreenkom
stig die wet. En die opposisie 
bet ongetwyfcld die beste saak 
verdedig." 

Ek sal nou nic mecr voorbeel
de aanhaal nle. Maar dit moet 
tog nou duidellk wecs dat die 
Nasionalc Party-lid wat ay 
party se propaganda !ngenccm 
het moct glo dat sy party die 
oppos!sie-party, sonder enlge 
voorbehoud boegcnaamd, flult
tluit uitgestof bet In die parlc
ment. E n die Vcrcnlgdc Party
lid wat weer sy party ac propa
ganda ingcneem bet moet d!e
selfde van sy party glo. En d!t 
is ook so. Daar is du!scnde lcde 
van die Naslonale Party wat glo 
dat bulle party die oorwlnning 
in die parlement behaal bet. 
M~ar daar is ook dulsende lcde 
van die Verenlgdc Party wat 
net so vas glo dat die oorwtn-

(Vervolg In kolom ._) 

(Wanncer die partystelsel be
vcg word gaan dit nic vir of 
teen bepaalde politieke partye 
n!c, maar teen almal. Want ons 
wat teen dle partystclsel is, is 
oortuig daarvan dat ons volk 
nooit sy !deale deur middel van 
'n polltleke party sal bereik nie 
- al is daardie party se naam 
ook Gabriel! Mecste Afrikaners 
glo gelukkig al dat die Verenig
dc Party nooit hul ideate sal 
verw('senlik nie. Maar ongeluk
kig glo baie Afrikaners nog dat 
die Nasionale Party dit wei .. sal 
docn. Die O.B. - en u ook -
wcet egtcr dat dit nie die geval 
is n!e. Wat is nou ons plig? Om 
die bale Afrikaners tp sterk in 
hul misverstand deur ook die 
Nasionalc Party te steun, of om 
hul ot; oop te maak deur juis 
die Nasionale Party te kriti
sccr? As ons, wat beter weet, 
saam met die partylede, ook nog 
agtcr die Nas!onale Party gaan 
aanloop, sal ons volk nooit sy 
bcstcmming bercik nie. Ons doe! 
moct, lntecndeel, wees 'om die 
Afrikaners op 'n ander koers-

ning. Die rcdakteur van die partye! 
grootste Afrikaanse ko~rant in ~. -....:..-------------------------.., 

nic 'n party-koers nie - te kry. 
Red., O.B.) 

ons land bet by gelccnthcid in 
sy koerant Die O.B. die pluimpie 
gemaak dat ,die O.B.-orgaan 
onder knap redak~le-Ic!ding 
staan en van die ,lecsbaarste' 
politieke artikel~ in die land 
aanbied." 

Ons vertrou dat u, wat 'n 
honderd perscnt O.B. Is 'n ge
troue Ieser van die O.B. se or
gaan sal bly.. Red., O.B.> 

SAL WAKKER 
SKRIK 

Dcur met die Nasionale Party 
saam tc werk sal ons meer be
rcik as om in die bande van die 
Sappc en die hedendaagse Tort-
sics tc spcel. 1\lnr. George D. van d er Smit, 

(Dcur saam tc werk met die I Outj o, Suidwes, skryf: 
Nasionale Party speel ons juis Aangeheg vind u lys met die 
in die hande van die Sappe en name van vier nuwc intekenare 
die Tortsies want die toekoms op Die O.B. 
van die Nasionale Party - as Dit skyn of daar tydelike ver
gevolg van die onverbiddelike warring is en of Iede nle kan 
wcrking van die partystelsel - besluit waar hul staan nle; maar 
Is om mOre of oorm6re weer 'n daar is net ~n weg en dlt Is die 
slag opposisie te word,· wanneer weg van 'n vrye Suid-Afrlka, die 
die Sappe en die Tortsies weer ideaal waarvoor 26,000 vroue en 
'n slag regerlng sal word. As kinders die marteldood gcstcrf 
ons nie in die hande van die bet. 
Sappe en die Tortsies wil speel 
nlc moct ons, soos Die O.B. be
pleit, die partystelsel afskaf 
want die partystelsel is die 
waarborg dat die Sappe en die 
Tortsics ongcvcer elkc tien jaar 
aan bcwind sal kom. Geen 
partyrcgcring se lewe is Ianger 
as t!cn jaar nie. Dit bet ons 
cle gcsk!cdcnls sedert 1910 be
wys.-Rcd., O.B.) 

Laat ons krltiseer, maar laat 
dit op so 'n manier wees dat ons 
ons Nas!onale Party-vriende sal 
nadcrtrek en ook oortulg van 
bulle foute in plaas van om 
bulle 'n afsku in ons blad te 
Iaat kry. 

(Ons kan net op twee m aniere 
nader aan ons P a rty-vriende 

Engeland Is vlnnlg op pad na 
die afgrond en sleep ons saam 
I ndien ons n!e nou wcgbrcek 
nie, dan sal ons eerlank deur 
Engeland se swart state In 
Afrika regcer word. 

Laat ons O.B.-koerant voort
•gaan om ons volk reg in t.e Jig 
en op die gevare te wys. W ie 
weet miskien sal Said-Afrika be
tyds wakker skrlk. 

Ek wens ons bet die mlddele 
gehad om 'n paar man in die 
veld tc sit om ons saak te pro
pageer en ons v~lk op die ge
vare te wys. 

Ingesluit vind u Udmaatkaarte 
van my en my cggenote en dog
te rtjie. 

0.8. 
VRIENDSKAPS~NTRUM 

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 ' 

-7 ~<II~ .. ~~~ \ 

Ons dlens-<lle beste 

DAMES·, 
MANS- en 
KINDER
UITRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
--BEPERK-

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA 
T akke : J ohannesburg, Germiston, Benoni, Vereeniging, Kaapstad 

BRILLE 
Bring u oogarts se voorskrifte vir br"ille na ons. 

GOEIE WEBK TEEN BUJ.IKE P R YSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN 
Besoek ons of skryf om besonderbede 
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DUITSE.RS KWAAD OOR ROOMSE WERK ONDER 

SPLITS IN G VAN LAND ~~~::~ ;:.::.-.:~~~~~~~:~~~:~: .::·::::: 
Na aanleiding van Wes-Duitsland ~c hc!'lluit om die kant van die \Vt·~ 

l<'a·~c moondhede tt> ldt>~ in die stryd tc«•n die wereld-kommuni!->me ondt>r· 
Ieiding van Ru sland (•n na aanleiding van \'Ve~Duit~land ..... ge'\·olglike voile
d ig«' inskakeling hy die W ester se moondhcde, skryf on~ Amerikaan se k or
respondent dat die h t>tr·okke volke eers langsaam tot 'n voile besef ger aak 
van d ie "'are betekenis Ya n die ooreen komste van Bonn e n P a rys. Hulle is 
daa rdeur - soos die Amerikaanse p er s haie uitdruklik hekle m toon -
onherroepelik ,gehind .• , 

Dit is bnic moeilik vir onaf-~ GEEN VLAE 1 H oewel W e<;-D uitsland d ie 
hanklikc waarnemers om die Voorts verklaar d ie blad: Die nmptelike bondgt'noot \-aD dit' 
wa:rboel van openbar e en ie- oorcenkoms is geteken tee~ 'n \ Vesterse m,oondbede is, bl_yk dit 
he1mc oor~cnkomstc t e deur- baic donker en gevaarlikc agter- ~~g dat .by n . bondgt'~oo~ ts ~t 
grond_ en _dte betrokke volke sc grond, nl. die woeste dreigemen- n -:rnstige gr_tef oor die " ersmp
reakste WISSel ook van wanho- te van die kant van die Sowjet- per m g van d•e vaderland. 
p ige bcrusting tot openlike ver- owerhede. Die noodlottigc woor-

gebroke voort," !>kryf D ie Kt-rk- ons volk, sy taal en kultuur. DH' 
ho<le na aanleiding vun die Roomse arbeiders was 'n Euro
Rooms-Katol i('ke K('r)[ "~' in- pese eiland in Suid-Afrika, afge
drin~ing in on'! land . Die blad sonder en vcrwydcrd van die 
is d it- m ondstuk vnn die ver- bree stroom van die Afrikaansc 
e nigde Ned. Geref. K t>rke in !ewe. Vandaar dat hulle wei 
~uid-Afrika. H y ver k luur d at ingang gevind h<>t onder die nie
di(' R oom se K er k se ontwaak te blankes, maar origcns bale min 
be lnngstelling in ' die Afrikuan.,- invloed uitgeocfcn hct onder die 
"Pr~kende d eel van on s bevol- Europ ese, by name die Afri
k lng , ·eral opmerklik i.,, Die kaanssprekende bevolking. 
blud .,e verklaring d aan oor i<o: 

AFGESONDE R 

,Voorheen was die oorgrotc 
mecrdcrhcid van die R oomse 
priesters en nonne Italiaanse, 

SKAKE LS 

set. Onderstaande uittreksels uit de staatsgrens aan die Albe' 
invloedryke koerante weerspieill betcken die fin ale skciding van 
waarskynlik die hele toestand Duitsland sodra Wes-Duitsland 
baie treffender as die ooreen- in die westerse verdedigingstel
komste waaronder die naamte- sci opgcneem word. Dit het ge
kenings van die betrokke staats- beur ." 

N.P.-BLAD PRYS OU 
V.P.-VOORBOK 

,Vandag is dit anders. Ge
r uime tyd al bcklee Neder lan
ders h oe poste in die Roomse 
Kerk hier te Jande en is hulle 
die skak els nie aileen met die 
Roomse immigrante uit Neder
land nie, maar ook tussen Rome 
en die Afrikaner. Deur die 
Rooms-Katolieke N cderlander 
kom die R oomse Kcrk vandag 
so na aan ons soos nooit tevore hoofde verskyn. 

Welt am Sonntag skryf: ,Bur- I n 'n hoofartikcl onder die 'n baie gewt-nsde Ieier is vir die nie: on s verstaan sy taal, bet 'n 
gemeester Kaisen von Bremen opskrif: ,.Ou en Nuwe Leiers" :Na sion ule P arty om te he. aandeel a a n sy kultuur en be
verklaar dat die ondertekcning tref Die B urger 'n vcrgelyking D aar is alreeds in politieke hoort aan 'n stamvcrwante volk, 
van die ooreenkomste vir die tussen die ou en die nuwe leiers kringe gewag gemaak van die wat trots is op ons gemcenskap
stad gccn gcleentheid is om viae van die Verenigde Party. Die moontlikhcid dat dr. Colin Steyn like Dietse kultuur en gcskie
ult te hang of skole tc sluit, soos blad noem die gcval van mnr. en sy ,groep" sal wegbreek van denls." 

VERDELING 

Die United States News and 
World Report skryf: ,.Die groot 
stryd wat voorle gaan om Duits
land. Berlyn, wat 100 myl diep 
in Sowjet-gebied le word ver
wurg. Duitsland, wat 18 miljoen 
van sy bevolking en 'n groot 
deel van sy gebied onder kom
munistiese heerskappy hct moet 
kies of hy die permanente ver
lies van Oos-Duitsland wil aan
vaar en of hy vollc samewer
king met die Westcrse moond; 
hedc wil vermy." 

die minister van binnelandse 
sake, Lchr, dit graag wil he nie." J. W. Mushet, voormo.llgc Kaap- die Vcrenigde Party af om 'n I Ten slotte waarsku die blad 

Die New York T imes skryf: landse Ieier van die V.P. wat ,as selfstandige groep te vorm dat die insinking van die prote-

Die Halifax Chronicle-Herald 
skryf: ,Geen Europcse land wil 
sMm met Amerika vir die ver
d<'diging van Berlyn verant
woordclik wees nie. En die Wes
Duitscrs haat dit dat hulle nou 
- miskien vir altyd - ann 'n 
politick gebind is wat eintlik be
teken prysgawe van 'n her<>nlgdc 
Duitsland. 

Kaaplandse Ieier van die Ver- waarmee die Nasionale P arty 'n stantse geloofslew e die geleent
~~~:~~~el~~:::~o~s ~~ 0~~ ~!~ cnigde Party vervang is deur 'n verkiesingsoorecnkoms k an heid vir Rom e bled om sy slag 
in die militere ooreenkoms ge- vriend van die Strauss-Oppen- sluit. Mnr. Mushet word ook te slaan. En die insinking is 
noem nic. Aangesien Engeland heimcr-Torch-leiding in die op- ingereken by die lede van dr. daar as gevolg van die afval 
die Duitse medediging op hierdie posi::;ie." :Pie blad se dat dit Colin Steyn se groep. van geloof onder invloed van die 
gebied vrees, wou hy nie he dat mnr. Mushet se loon was omdat Die Burger <,e nnnpr ysin g va n liberalistiese wereldbeskouing, 
Duitsland die gcbied betree nie. hy aan sy party die waarheid mnr. Mu!oh et !<, wao.r skynlik 'n die ontkcrstening van ons volk 
En Frankryk hct Engeland se gcse hct, nl. dat sy party op die aanduiding da t die Nasionale deur 'n neutrale onderwysstcl.s€'1 
kant gekies. Dr. Adenhauer het Transvaalse platteland min, in- Party nog steed ., k oalisie-planne en deur ,verdraagsaamheid" 
derhalwe beloof dat Duitsland dien enige, vordering maak. m et die Colin Steyn-groep wat aile geloofs- en bclydenis-
van siviele Jugvaart sal afstand k t 1 e s · 'twis 
doen." Die blad betreur dit dat die

1 
oes er. gr n e me Ul • 

1 • 1 d k 1 ) ,.Mushets uitgeskuif word" uit 
<Vervo g 10 vo gen e 0 · die Jeierskap van die Verenigde 

I Die Verhool von 
-- Party. d•e Suid.Afrikoon$e 

-.. V ervoerwese DIE 

SPOOR'\\ ... J~E 
Eers N.P. Nou V.P. ' Hit-rdie hoofa.rtik~l k ondig 'n 

' bel t'> ommt-l((•er m D 1e Burgt>r St> 

WA~"TROGE 

Die Hamburger ::\Iorgenpost 
.,kryf: .,Dit is ver basend tlat di(' 
kan.,elier ge-en begrip opcnb!U\r 
van die ontm oediging wat \'l.'r
oorsaak word wannel.'r dit" 
:Fran<~e mini~ter van buiiel.und..e 

Die Verenigdc Party behoort houding tt-('noor mnr. Mu-;ht>t 
homself ten gunste van 'n repu- aan. Hy wor<l voorgestel, ander-; 
bliek uit te sprcck, v<>rklaar 'n as in dit' verlede, as 'n bait> 
briefskrywer in di<> Cape Argus, gewensdt• Ieier vir die \ 'erenig
op voorwaarde dat die republiek de Party om te hl'. Die volgen
'n lid van die Brits<' Statebond de ,·oor,tf'lling .,ul heel moont
bly. lik wee'< dut mnr. ::\lnshet ook 

sakt• op Duit"t' bodem die Ame
rikuner" \ ra l"ir 'n waarborg "' 
teen 'n moontlike ,uitbrt"4'k' \.Ul 

die We,·Duitw Republit>k. Dlt• 
sogt>naamde Duitse ,vennoot' is 
du!> uit die <,fa.'lnspoor in ket
t ing,. gl',la.an. \ \'antroul.' en nit' 
vriendskllll nie is die grondsl:tg 
van die Frnnse ooreenkom~tl". 

D ie oorsnak \'an die wantrout" is 
vree!>. Frankryk i<o bang 'ir 'n 
herenigde · I>uit<,land. Sewentig 
miljoen Duit .... r., i'< \·ir Frankryk 
'n nngmerrit> en daarom moet 20 
m iljoen Duih.t>r<, afgeskuif en 
aan die bol-.jewi!,te uitgelewer 

I{.O OPSI{UBEID 
NEEM TOE 

word." , 
Die Hamburger Abendblatt 

Regering~koerante ~owel as oppo~i ... iekoerante maak 
\Oortdurend melding \'an die stygende I•n-.e \an a llerlei 
artikeb en dienste wat die lewensduurte steeds opjaag. Na 
aanleiding Yan die ,·erhoogde pryse van botter en kaas skryf 
Die Burger dat menige huisvrou stellig die , ·ersugting sal 
uih•r, ,0, vader, daar gaan my begroting." Die Cat>e Times 
nrklaar dat duisende mense, met beperkte inkomste, besig 
is om die stry<l om bulle lewenstandaard te handhaaf t e 
verloor. 

skryf: ,,'n Toekomstige regering Vcrlcdc week is die prys van 
van heel-Duitsland behoort as botter met 2~ pennies per pond 
gevolg van die Duitslandverdrag en die van kaas met H pennies 
dieselfde regte tc kry as wat die per pond verhoog. Pryse van 
Wes-Duitse regcring vandag het. ham en spek en blikkiesmelk is 
Maar aan die ander kant sal so verhoog. Melkpryse is hierdle 
'n regering dieselfdc verpligtinge jaar al dric keer verhoog tot 
he as die huidigc Wcs-Duitse 6Ad. per pint. Die prys van vis 
regering. Die Wcsterse moond- is tot met 10 pennies per pond 
hcde het egter daarop gewys dat I verhoog. Suiker het duurder 
'n regering v~r heci-Dultsland in geword. 
elk geval me sonder hul toe- I 
stemming tot stand mag kom Sigarcttc, tabak, bier, koel-
nle ... " drankc, lckkcrgocd, brandewyn, 

wyn, whisky, stcenkool, ens. het 
duurder geword - sowcl as om 
'n mens se hare tc laat skeer. 

Telefoon- en posbushuur sowel 
as seelbelasting op tjcks is ver
dubbel. Seelbelastlngo op trans
portaktes, wissels en skuldbe
wyse is vermeerder. 

En sedert 1 Mei is hotelle en 
losieshuise toegelaat om hul 
pryse met vyf persent te ver
hoog. 

Die bostaande lys van stygings 
is hoegenaamd nie volledig nic. 
Dlt Is maar 'n aanduldinf van 
die stygings gedurende die afge

t t t t t t t t t t ttt t t t t • • • • • t tt • • t •• • • • • • • • • • • • • • • lope paar m aande wat clke 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANG 1956--1951 

N ou verkrygbaar teen £1 IS's. elk. 
PRAGTIG INGEBIND 

JIOORRAA.D BA.IE BEPERK 

hulsgesin se begrotlng In min-
~ dere of meerdere mate bC:'nvloed. 

Die ultwerking word alreeds ter
dei.l deur die handel gevoel In die 
vorm van koopskuheid by die 
publlek - en die gevolg is uit-

1 verkopings met afslag en storm
lope na daardie winkels. 

• ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleela·DrukJ<ery, Blrdstraat, Stel· 
lenbosch, vir die elena&r8 en ultge· 
wcra, Vooratag (Edma.) Beperk, 
Groote Kerkgebou 703, Poebua Hll, 
Kerkpleln, Ku.pstad. 

DIE 

f iiRWYL spoorwcg1>ntwikkcling in die 
andcr dric provinsit:, m~t ra'~~ ~kredc 

pla.hgevind het, "as die RepubiJkemse 
Re~:enng van die Oran)c•VC}staat me in die' 
~errnoc: om spooC\\C,I;OnJcrr emm,t:s b1nne S} 

grease te finamieer nte. G~olghk is d.tar 
toe met die Kaapse Rcgennl!·spoorwee 
rcelmgs J:Circf om 'n hooflyn fl,l; dtur die 
middel van die Vry~t.lJt, ~an.tf Norvals 
Pont in dse suide, oor Bloemfontein tot by 
Vil)ocnsdrif aan die Tr.msvaalsl• grens, te 
bou. So hct die Vrrst.ut twce oogmerke or 
een slag bereik: 'n spoorverb111dmg met die 
snelgroeicnJe Transvaalse goudvdde, asook 
na die see by Kaapstad. Later h Jur 'n 
dergclike ooreenkoms met die .:-.latalse 
Regering-spoorwet= gesluit vir dse bou van 
'n lyn wat Harrismith met J.adysrnith aan 
die roete Durban-Johannesburg kon v<:rbind. 
Hierdie spoorlyne, tesaam met die van die 
Transvaal, is in 1901 by die Sentrale Suid
Afrikaansc Spoorwee ingelyf. Reeds in 1904 
het daar ticn treine per week 
van Kaapstad na Johannesburg 
oor Bloemfontein geloop. 

'n Yroee toto •on die brug te 
HorYols Pont, woor die Koapse spoor· 
lyn die Yryslaat binndom. Dit is die 
langste brug oor die Oron/eri•i~r. 
Dlt be1toon ult 13 boogspannings 
Yon 130 •oet elk en hot £16,593 
gekos om to bou. 

Hierdie lokomotlol von die 05 soort 
von die t<oopse Regering·spoorwei 
dateer ult die noenl/gor /oro toe die 
Kaapse Regering-spoarwee die dl~ns 
dour die Yrystaat tot by Yi/joens
dri# op die T ronnoo/se grens, Yet· 
skat hot. 

Di~ Pr~sldonte • an dlo Tran .. aal 
en di~ Oranjo·'lrystaat het me· 
kaar ap 21 Mel 1192 to '111/oens· 
drif ontmoot toe die two~ 
Republieke •ir die eerste leer 
per spoor nrbind Is. 

EEN VAN 'N REEKS AOVERTENSIES WAT OEUR OlE AOMINISTRASIE VAN OlE SUIO· 
AFRIKAANSE SPOORWEt! IN 1952. OlE J AAR VAN SUIO·AFRIKA SE OEROE EEUFEES, 

AANGEBIEO WORD 
SAS 2 

• 

Jrg. 11. 

KRI 

!\ 
hc, onc 
hOWE'~ 
ma~.:;te 

I• on\ e1 
pre:-id1 
no~ ·n 
\an < 

Ond~ 
In dil 
h~'CTS 

\'en n\ 
<h r WI 
\\'r);tl•l 
ttcn k 

1 
Eis<'l 

•n bah 
dh• he 
reid 
<lie R~ 
tuig c 
kandi( 
tN:nstJ 
·n mli 
icmanl 
'n kot 
nasion 
tig Of 
£West 
DougiJ 
wat d 
die vr 
te gev 
<leur I 
~N 

l'niv 
~tt>ll 
vir , 
lPrr i 
hlan 

Pro1 
dat d 
diP a 
~lae t 
blank! 

D!t "' 

Uit' 
... t~r 
... J;,t>idl 
1~-g~ 

rt>dt·r:~ 
hien~ 

tli'-kTi 
in hi 
\\0011, 

denkl 
wor<l 
allerh 
wetJ:41 
DH~ 

hil rdl 
d!.!IIT 

di(• t 
dit• (I 

mttr 
~taan 

bel£1d 
!'ondt 

o: 
is bly 
van 
gror.< 
word 
'n ui 
·a!ge 


