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Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 

Jrg. 11. Kaapstad, 17 St>ptt>mber 1952. Prys 3d. Nr. 42. 

BRITSE VOORI{EUR 
BESORG SPOORWEE 

BOOFBREI{ENS 
Die stebel \an Brib .. e 'oorkeur bcsorg die l ;nie ;.rroot 

hoofbreken<> en is be..,i~ om 'n 'raa~.,tuk in ons '<·noerwese 
te skep. Die Spoorwei' bet lokomotie\\ e ter \1 aarde van 
£22,000,000 be ... trl, maar ween., die Hrtra~inh met die 
aflewering kon daar YeriPde jaar nie een lokomotief in 
dien., geneern word nie. Die laaste een "at afgele\\ €"r i<o, 
is in :\laart 1950 in ~rbruik gen€'em. 

Op 18 Junil' hil'rdie jaar hct 
mnr. Paul Sauer. minister van 
spoorwee. in die parlemcnt 
voorbeelde gcnoem van bl•stel
lings wat in Brittanje vcrtraag 
is, en aangctoon hoc daar in 
sommige gevallc rel'dS mccr as 
twee jaar vcrloop ht't scd.crt die 
beloofde datum van AFLEc 
WERING (nie best<>lling nic). 

Tt>r\\;111" \an Empire-oorwt>
ging.., pia:.... Suicl-Afrika nit> sy 
be..,telling, in Duit .. land nil", 
maar in Brittanjt", en by wag 
nou nog vir dil' uitvoering 
llnarvan. 

BOEREJEUG GEE 
GELD VIR NUWE 

BLAD 

PARTYE SE STRYD 
SUNDER VERSKIL 

HET LUG , BEWOLK 
Die volk '\·au Suid-Afrika is die afgelope week in ~taut ge~t.-1 om te 

ontdek tot walter mate die spieel-spel van die partypolitiek on-. uit~ig vet·
wring. Die twee politieke partye, wat in opdrag van die Brit~e pat·lt>men
tere konstitusie teen mekaar MOET veg, kan blykhaar nit> uihof'ring aau 
hierdie baklei-eis gee indien hulle oor eerlike geskilpunte moet veg nie. 
Om te kan v.-g, mof't hulle mekaar se heleide met gehot; S})if'f>ls wt•f'rkaat::. 
sodat f'lkf' party-ufgt>skeide groep van die volk 'n skrikheeld van dit> ander 
part) toe helt>id lf' sit>n kry. Twee verkiesings, een algemene en ef'n pro
vinsial(•, is t't>t>ds oor die kwt>ssie van naturelleheleid sedet·t 19.18 gehou, 
en aan~taandt> jaar gaan hlykhaar nog een daaroor gf'hou word. lntu~~t·n 
het dit> purty!'ltryd oor naturt>lle die geniepsige aandag van die hele wt>reld 
~p on!-' land geve-.tig, en het uit hierdie openbare stryd 'n gevaar·likf' H'r
~"thcw(•ging van naturelle as hyproduk ontwikkel. 

Die JHtrtytnh b et uie net die hele wereld met rook en 
roet 'erdonker nie, maar die toe!>tand binnenslands bet <oo 
warm brgin nonl dat die Natabe Ieier van die Yerenigde 
Party 'n (laar nt"ke gelede ret"d<o moes waar!>ku dat die 
n~rsetbewegiug 'an natu relle die saamstaan van aJJe blankes 
nood!>aaldik mag maak, en dat mnr. Strauss gese bet dat 
waar die kleurnaa~stuk 'n paar jaar gelede so groot soos 
'n man H': hand wa.,, die hele lug nou betrokke is. 

Verlcde wcl'k ht·t ook min. 
Donges die noodsaaklikhcid dat 
blankcs moet saamstaan, onder-

1 

streep dl'tlr te wys op vorige 
aanbiedingc van die rcgcrings
party aan diP opposisit•party om 
die klcurvraagstuk uit die party-

.,kap op ons plase, in on" kom
bui'>e, in ons fabrit>ke e n in ons 
myne." 

GLAD NIE NUUT NIE 

Hierdie beleid van mnr. 

di e- 't-rm;~-ding van aile ra.,.,t•
verme-nging ... On'> t•rkt'n ook 
dat die- oorgrotf' df'l"l van die 
naturt>lll"be\·olking in on<, land 
nie in aparte gf'bif'df' ''oon nie, 
nie tt>rritoriaal apart i., nie, 
maar dat built> mt>t on., ~t>nwng 
is in hlnnkf' gt>bit>d(' . . . Ons 
,·iml dat GO per-.ent 'an hi!'rdif' 
mensl" tu.,.,t>n on'> woon op on., 
plnse, in on., s tt>dl' t>n dorpe, en 
hulle Mll aanhou om daar tl' 
woon. flullt> ht>t hut rl"g om daar 
te wees nt>t .,OVt'<'l reg as wat 
OilS ht>t." 

SKOKKEND :t..:ENDEHS 

Veertig elektrit'!'<' t'l"nhNl<> wut 
in die eerstt> ltwartnnl van 1951 
afgelewt-r sou word clcur <lit' 
Britse tenderaar, i<~ nog nie ont
vang nie. 17 Elt>ktrieo,e motor
waens en 50 clektril"'il" wat>n., 
wat vir November 1950 hl"loof 
was, i!> nog nit> onh·ang n ·t>. 
Laa<,genoemde word nou nil' I 
eens voor )lei 19/SS \l"rwag nit>.! 
Drie lokomotiefk<>tt>l., wat in 1950 . 
afgl"lewer moe-s word, ;., nog nie ~ 
afgelewt>r nie-. 

politick te Jig. ,Toe hct dic 
Ieier van die opposisie ge~;c dat 

Van mev. :\f. C. Hofmeyr J hulle nie dic aanbod kon aan
ht>t DIE O.B. 'n bedrag van vaar nic omdat hullc nie kon 
£5 ontvnng a,. 'n ~y<lrae v~n I saam wcrk met apartheid as 
die Punrl:,e Boere)eug tot d~e grondslag nic. ~ou rt'ik bulle 
ron<ll><' van die nuwe re pubh- •n bel<>id"''l'rkhlring uit wat 
kein'>t' blad "at eersdaags sal baic nn ann upartht>id i ...... Hier
' "r"k~n. op het dr. Dongt•s mnr. Strauss 

8trau~>s is niks nuuts nie, en as 
dit tuns, nadat die lug ,.behok
ke'' gt>raak het, as basis vir 
gesamentlike optrede kan dien, 
<lan kon dit vier jaar gelede al 
daarvoor gedien bet, want op 
21 September 1948 bet die de<.
tyd"e Ieier van die Vereniglle 
Party, gt'nl. J. C. Smuts, sy 
pat-ty .,e beleid as volg \\'l"l'rge
gee \olgens Han~ard Xo. 7. kol. 
297-! \an daardie jaar: 

Voordat ons v<•rder aanhaal 
uit die V.P. se bclcid van vier 
jaar gclcdc dicsclfde bcleid 
wat nou blykbaar as 'n basis 
vir samt>wt>rking kan dien. nou 
dat eli ~ ,.lug ul betrokkr i"" -
bring ons die opmcrkinge van 
prof. L. J. du Plessis in verband 
met mnr. Strauss se bdeidsver
klaring te pas. In Dagbreek 
skryf prof. Du Plt·ssis dat dit 
,.skokkcnd <was> om op te merk 
hoc dig bymckaar die onder
skcie standpunte van ons poli· 
tieke partye cigelik lc, en hoe 
hullc gesamcntlik op die wesen
like tecndeel van die Sabra
standpunt (van algehele skei
ding) necrkom." 

DUITSE 'lEDEDI'\01)>;0 blik · blad van stapel van mnr. Strauss waarna dr. 

-s-a on:, verneem, sal die aangcmocdig om aar. Jr. ~lalan 
Grootraacl t't-rsdaags ' n groot te vra ~f sy. aanbo? nog sta~n. 
\l"ldtog om fondse vir die I Wat IS d1e bcleJdsvcrklarmg 
rt>pu t>mse .. ? 

Reeds drie jaar gl'lede. toe dit· , ~>otuur. Die felt dat onder- Dongcs verwys · 
Duitse nywerhcde nog. in 'n ..,tf'uner~. reeds op spontane Dit lui: 
staat van belemmering was .. hct W3-"e hlerdie vel.dtog_ vooruit (1) .,Maat<,kuplike ar .. ondcring 
die Britse pers al vergelykm~ loop, soos ook rn <lie geval met behoorlike ra.,iliteite vir al
getref tussen die snclle aflc'":cr- nm die Skiereilandse gene- mal. 
ing teen lae pryse van Du!tst• raabkap van mnr. J. A. (2) .,Geen bloedwrmrngingnit-. 
fabr:eke en Britse aflewermg. Str:\uss, wat by voorbaat £100 (3) .,Afsondl"rlike woonbuurte". 
Australie bet in duar<lif' .jaar beloof bet. moet as 'n baie 

1 

(4) ,Aanwt-nding , an die werk 
byvoorbeeld twaalf lokomotle\\t' hoop,·olle teken beskou word. en poging van <lie nie-blankes 
v!ln Duitsland ar be~ott-1 omdat in belung- van die b t>lf' gt>mee.n
die Duitse fabriek l'e tt>nder 

,.Ons beleid is die .. ·an blanke 
opperheerskappy in ons land. 
Ons beleid is nie d 'c ,·an gelykc 
regte nie. Ons bet ons nog nooit 
met gelyke rcgte opgehou nie. 
Dit is 'n afgetrokkt? bcgrip wat 
op ons afgedwing is deur ons 
teenstanders. Ons het altyd g!'
staan en staan nog vir blankt> 
opperheerslmppy in ons land ... 
Ons bet altyd gestaan en staan 
nog vir maatskaplike en rt-<;iden
siele skeiding in ons land en vir 

Nadat die skrywer mnr. 

£140,000 was ternoor dil'> Brit!.t' -
prys van £200,000. Daarbt>nPW<'Il" 
bet die Duitse- fabr lek Ollllt>.r 
neem om binne nege mnande 
af te lewer tf't•noor 18 mnandt> 
van die Britse tenderaar- twee 
maal so gou en bynn twt>e maal 
so goedkoop. 

WEDSTRYD BET DIE O.B. BY 
380 NUWE LESERS BESORG 

Strauss se bclcid aangehaal het, 
toon hy dat die Verenigde Party 
cintlik meer blootgestel is aan 
die kritlck van ,.ondcrdrukking" 
van die naturcllc omdat mnr. 
Strauss net praat van ,,ons" 
plo.sc, ,ons" fabrickc, ens., en 
nit> van .,hullc" plase en ,hullc" 
fabricke nie. Die Nasionale 
Party, wat die naturellereservate 
wil ontwikkel, .,skyn in hierdic 
opsig vcrdcr te gaan as die Vcr
t>nigdc Party in bclang van die 
naturellc sc ckonomiesc self
standighcid." . ,.Maar - hoewel 
dit 'n ideaal mag wees - hierdie 
reservate mag nie ontwikkel tot 
naturellestate nie, hierdic groter 
ekonomicse selfvoorsiening mag 
voorasnog nie lei tot politieke 
sclfstandigbcld nie. ·want nog 
die belcid van genl. Hertzog 
nog die bcleid van dr. Malan 
maak voorslcning vir gebied
segregasic." 

SWEDE BESP AAR GELD 

Mnr. H. J. do Toit van 
B r a. n d w a g, Rbenoster kop
.,ta!)ie (naby Beaufort-Wes) 

Die Sunday Times het na ·aan- bet die een..te prys van 15 
Ieiding biervan berig: .,'n On- poncl droe biltong verower in 
la.ngse Sweedse skecpskontrak 1 Die O.B. se int.ekenare-wed
het na 'n Duit.se firma gegaan. ..,tryd. Hy bet 52 intekenare 
Die prys was £150,000, of die Yir t>en jaar e lk gewerf. 1\lnr. 
belfte van die bedrag wat 'n P. J . Jouber t nn R ietvlei, 
Brit.se firma opgegec het. Duit.se 1\l ontagu, bet d ie tweede prys 
skeepsbersteller.s bet reeds 'n \an 10 pond biltong , ·erower; 
aansienlike deel van bul voor- m bet 20 intekenare \-ir 'n 
oorlogse mark herower. Die tyd jaar elk gewerf. ,,Vriend" 
wat vir berstehverk geneem \·an Stellenbosch bet die derde 
word en die lae pry~>e i11 van so prys van 5 pond biltong ver
'n aa.rd dat weinig Brit!.e of ower; by bet 8 inteken are vir 
vastelandse firmas kan mt-e- 'n jaar elk gewerf. 
ding.'' Die duur van die intekenare-

Helfte Goedkoper 
as Britse Ware 
Britse tekstielware sal blnne

kort ook te docn kry met die 
mededinging van Oos-Europese 
nywerhede, volgens Suid-Afrl
kaanse sakemannc. Na verklaar 
word is monsters van klerasle
stowwe uit Pole ontvang wat 
meer as tweemaal gocdkopcr Is 
as d;e prys van die Britse pro
duk. 

M.ateriaal wat vir 15/ - per jaart 
uit Engeland ingevoer word. 
word deur Pole tet>n 2/- per 
jaart aangebied. 

wedstryd was van 1 Januarie 
19152 tot 30 Augustus 1952. ,Suid
wester" het beloof om aan die 
dric persone wat gedun;nde die 
tydperk die meeste intekenare 
op Die O.B. werf drie pryse toe 
tc ken van 15, 10 en 5 pond bil
tong elk. Slegs intekenare wat 
vir 'n volle jaar gewerf is, sou 
vir die pryse in aanmerking 
kom. Die sekretaris van Voor
slag <Edms.> Bpk. sou beslis wie 
die pryswenners is en sy beslis
sing is finaal. 

· D:c volgende lesers het net 
kort duskant die derde prys 
omgedraai: mnr. E. M. van der 
Merwe van Rosendal wat ses 
lntekenare gewerf bet; mnr. J. 
H. Gouws van Groblershoop 

~ 
~. ~, ' 

• 
(Edms.) Bpk. verstrek die ver
dere besonderhede in verband 
met die wedstryd: 

Gedurende die tydperk wat 
die wedstryd geduur bet is daar 
186 nuwe intekenare vir een jaar 
elk gewerf. Die pryswenners 
bet 80 intekenare gelewer; en 
die res is soos volg gewerf: 2 
lesers het 6 intekenare gewerf; 
2 bet 5 elk gewerf; 3 bet 4 elk 
gewerf; 4 het 3 elk gewerf; 8 
het 2 elk gewerf; en 44 lesers 
bet elk een nuwe intekenaar vir 
'n jaar gewerf. WARE APARTHEID 

Bo en behalwe die intekenarc Tecnoor hierdie rigting van 

MNR. H . J. DU TOIT 

wat vir 'n jaar gewerf is het die twcc groot partyc staan die 
ons lesers nog 58 nuwe intekc- rigtlng wat Sabra propageer: 

4 nare vir ses maande elk ge- .,Hier word teenoor llie twee 
werf; 56 nuwe intekenare vir vorfge standpunte nit> stilgestnan 
drie maande elk; en 80 nuwe by dle ekonomiese integraJ.ie van 
intekenare vir een maand elk. die afsonderingstun<lpunt met wat ook scs gcwcrf bet; en 

mnre. S. W. Joubert, Lcntclus, 
Barrydale en Hans Meyer van 
Outjo wat clkcen vyf intckenare 
vir 'n jaar gewerf het. 

Ons wil die pryswenners 
van harte gelukwens met bul 
prcstasics. Mag hulle lekker 
biltong eet: hullc het dit ecrlik 
verdien. En ons hartlike dank 
en waardering nogmaals aan 
,.Suidwester" wat die pryse ge
skenk het. 

BESONDERHI.;DE 

Die sckrctaris ,·an Voorslag 

, implikasie van blywende afhunk-
Dit beteken dat n totaal Ukheid van dle natUN'Uebevol-

van 380 n:uwe lesers met ons king nie; bier word ook n ie net 
blad kenms. gemaak bet as ge- voortgegaan tot die voorspieelinJC 
volg van die wedstryd en die I van 'n gedeeltelike ekonomiese 
ywcr van ons lesers. ' selfstand igheid In reservate nie, 
Die redaksie van Die Q,B. is maar b ier word pron tuit gepleit 

baie in sy skik met bierdie re
sultaat. Die O.B. bedank elk<: 
Ieser wat bygedra bet om hier
die resultaat te bebaal. Hulle 
kan verseker wees dat hulle 
\' rugbarc werk verrig bet - dit 
getuig die talle briewe van 
waardering wat die redaksie van 
nuwe lesers ontvang het. 

,·ir d ie verdeling van Su idt>likl' 
Afrika in uiteindelike sl"lf!\tan
digt> blanke en naturt>llestute. 

.. Vee! meer gunstig dus vir 
naturelleselfstandigheid en -
indien uitvoerbaar - geheel 
en al aanneemlik vir naturelle-

(Vervolg op bladsy 4 kolom 4) 
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op die E.sel 
VAN S.A.. 'N u I L Sks:!;r van Wit Cll ~ll D~e~ur~Sy~br~a~nd~ll elkeen is begerig om die wan

begrippe en onwelwillendheid 
teenoor die Afrikanervolk en sy 
strewe in die buiteland uit d!e 
wcg te ruim. Onder sulke om
standighede is dit waarlik 'n 
sonde dat die regering die wan
begrippe en onwelwillendheid 
in die buiteland voed deur 'n 
stryd met die howe aan te knoop. 

Ek wil vandag 'n bietjie 
,,Artikels in die Britse en Vastelandse pers skep 'n gesels oor die sogenaamde 

heeltemal valse en onjuiste indruk omtrent buidige toestande grondwetlike krisis en die pro-
in Suid-Afrika," het mnr. D. W .. Pringle, lid van die Kaap- bleme wat daarmee gemoeid is. 
stadse Stadsraad, verklaar by sy terugkeer verlede week Toe die huidigc regering aan 
uit die buiteland. bewind gekom het, het hy by 

Die week tevore bet 'n ander Suid-Afrikaner, die redak- voorbaat onderneem om hoof
teur van die Engelse weekblad, Forward, 'n artikel in sy saaklik sy aandag te wy aan 
koerant geskryf oor die waninligting aangaande ons land die hernude reeling van die 
in Engeland. Hy bet sy indrukke in daardie land onder grondslae en die verhoudings 

tussen wit en swart gemeen-
~eer as volg weergegee: skappe in ons land. En hy het 

,Met slegs 'n paar eerbare uitsonderings is oor- onderneem dat sy uitgangspunt 
weginge van objektiewe berigfewing oorboord gegooi. sal wees die skeiding van die 
Onbelangrike nuusbrokkies is tot skokkende omvang gemeenskappe. 
opgeblaas; wysigende feite is weggelaat; sensasiejag Sommer van die begin af het 
is blykbaar die beheersende faktor by die bantering die regering se teenstander.s 
van Suid-Afrikaanse nuus." beweer dat dit nie sy doe! is om 

'n regverdige skeiding teweeg. 
Bostaa·nde is die opmerkings van mense wat nie onder- te bring nie _ dat dit trouen:; 

steuners van die N asionale Party is nie. Hulle voel diep onmoontlik is - maar dat dit 
verontrus oor wat omtrent Suid-Afrika in die buiteland slegs sy :ioel is om 'n beleid van 
gese word, en tereg ook. Ons land is vinnig op pad om die diskriminasie teen die sw..J.rt 
uil van die volkewereld te word, en so 'n klein volkie soos gem e en s k a p p e te volg om
ons kan nie bekostig om die uil van die wereld te wees nie. dat die swart gemeenskappe 
lets sal gedoen moet word, maar daarvoor is 'n eerlike 'n bedreiging i~ . vir die re.ge
ondersoek na die oorsake vooraf nodig. 1 ringsparty se pohtleke mag. Hter-

die beskuldiging is met groot 

BY INDI:E BEGIN 
j propagandistiese sukses in ons 

land en vera! in die buiteland 
gemaak. 

Die ontstaan van die swartsmeerveldtog ka:n tot twee Heeltemal tereg het die leier.s 
bronne berlei word: Die stryd in die V.V.O. teen Suid-Afrika van die regeringsparty dit 
se Indier-beleid nog onder die Smuts-bewind, wat hoofsaak- heftig ontken. En dit is waar 
lik buitelands geinspireerd was, en die stryd teen die dat in die tydperk toe die rege
verkiesingsoorwinning van die Nasionale Party in 1948, wat ring besig was om sy sosiale 
hoofsaaklik binnelands geinspireerd was. apartheidswette te maak, het die 

Onder aanvocring van Indie het die nie-blanke ledc van opposis!e se propaganda dat die 
die V.V.O. 'n stryd binne die V.V.O. teen Suid-Afrika se regering se apartheidsbeleid 
kleurbeleid aangebind. Vir ons was dit 'n lastige omstan- slegs 'n kreet is om sy vel te 
digheid, maar op sigself nie 'n groot bedreiging nie, omdat red nie vee! ingang gevind nie. 
dit bier hoofsaaklik gegaan het oor 'n groep Asiate wat Ek verwys nou na die wette 
onder Ieiding van 'n Oosterse moondheid aangedring het teen gemengde huwelike, teen 
op gelyke regte. Namate die spanning tussen Oos en Wes bloedvermenging tussen wit en 

. . . , swart om wit en swart woon-
sterker geword het, sou Smd-Afnka se saak by dte \\ es- b t' k 1 kl t k · . . uur es en wer sp e w e s c:, 
terse moondhede steeds meer Simpabe gewek het. Inderdaad 

1 het dit dan ook gebeur en 'n land soos Australie wat die ens. 
eerste keer nie by ons gestaan het ·nie, het op die jongste 'n Baie Groot Fout 
sitting ons _standpu~t ge~teun. . . . Maar toe het die regering m.i. 

1 
_Maar dmge h:t n ba1e ~rnstig~ wendmg geneem toe d~e I 'n baie groot fout gemaak om 

Nas10nale Party m 1948 d1e bewmd oorgeneem het. D1e aan te kondig dat hy nie terri
opposisie het geen gcheim daarvan gemaak dat bulle die 1 toriale en ekonomiese apartheid 
regering uit die kussings gaan dwing met behulp van die I saan invoer nie omdat hy dit 
wereldmening nie. Hulle het bulle toegespits op 'n poging as onprakties en onu!tvoerbaar 
om deur verdagmaking 'n ekonomiese instorting te bewerk· beskou. Dit het beteken dat die 
stellig. Die opposisiepers het hom verlustig in elke teken regering as beleid aanvaar die 
van ekonomiese agteruitgang en dit voorgehou as bewys behoud van permanente swart 
van hoe die wereldmening teen Suid-Afrika draai weens gemecnskappe ~n blanke gebie
wantroue in die Malan-bewind. En toe laasgenoemde met sy de .. Trouens d•.e regenng hct 
apartheidsmaatreels begin - maatreels wat die naturelle- spestale groepsgebtedc afgeson-

t k · ld" k · k d" . . der ~n die witman se land waar 
vraags u nog me eens. ve. 1e~ raa me - on 1e. opposiSie die swart gemcenskappe hullc 
en syd?ers _hu

1
Idle ve~lusbg 1

1
n d1e r~kdomk van madterJ1aal wf.ar permanent kan vestig. Hierdie 

mee 1e were memll:g op oop geJaag an wor . oerna IS e groepsgebiede is vera! rondom 
verbond~ aan _plaashke Eng~lse, koerante het as k_orresp~n- die groot blanke stede ingcruim 
dente v1r bmtelandse blaa1e n stroom sensasiebelaaide en daar is voorsiening gemaak 
berigte gestuur, en daarmee nie net die oordeel van die vir plaaslike selfbestuur vir 
buitelandse publiek Yerknoei nie, maar ook hul smaak bederf. hierdie swart gemeenskappc en 
HuUe wou al meer sensasie he, en vandag weier buitelandse vir hulle opnamc in die witman 
redakteurs om enige wysiging van die bestaande indrukke se ekonomicse huishouding. 
te publiseer. Die misleiding het te ver gevorder om nou Teen die agtergrond van hier-
eensklaps uitgeruk te word. die territoriale en ekonomiese 

DIESELFDE BELEID 

In sulke omstandighede moet die volk oorweeg wat 
hom te doen staan. Dit is duidelik dat nie die Nasionale 
Party uiteindelik die gelag sal betaal nie, maar die hele 
land. Die opposisie het daarin geslaag om Suid-Afrika se 
kleurbeleid - nie die van die Nasionale Party nie - onder 
verdenking by die wereld te bring; en die OJ>posisie sal daar
die wereldmeoing nie wen met die beleid wat mnr. Strauss 
verlede week aangekondig het nie, naamlik: ,Die V.P. staan 
nie ''ir uiteindelike absolute gelykheid oie, maar vir gebieds
segregasie, geen bloedvermenging nie, en ''ir maatskaplike 
segregasie." Om dus net 'n ander party aan bewind te 
bring, gaan ons saak nog nie bevorder nie. 

Intussen het die regeringsparty baie weinig gedoen om 
die verkcerde indrukke uit te wis. Ons bestaande inligtings
diens is heeltemal ontoereikend, en die stryd wat aangeknoop 
is teen die geregshowe in 'n poging om by die grondwet
bepalings wat die opposisie toesit, verby te kom, was net 
genoeg om enige twyfelaar in die buiteland te oortuig dat 
Suid-Afrika inderdaad op pad na chaos i's. Ons moet die 
feit onder oe sien dat hierdie optrede Suid-Afrika baie 
vriende gekos het. Mense oorsee verstaan niks van geleerde 
betoe oor wat die Statuut van Westminster inhou of . nie 
inhou nie. Hulle verstaan net dat 'n regering sy eie grond
wet veronagsaam en die uitspraak van sy gevestigde howe 
''erwerp; en vir elke ordelike mens is dit 'n gruwel. 

(Vervolg in volgende kolom) 

integrasie van die swart ge
meenskappe het die regering 
vervolgcns daartoe begin oor
gaan om wette te ·maak wat die 
politieke regte van hierdie 
swart gemecnskappe dermate 
sou inkort dat die swartman nie 
'n gevaar sou wees vir die per
manente heerskappy van die 
witman in ons land nie. 

Onmiddellik is die ou propa
ganda dat die regering se apart
heidsbeleid slegs 'n kreet is om 
die regering se politiekc vel te 

(Vervolg van vorige kolom) 

Suid-Afrika het reeds 'n 
duur prys vir die partystelsel 
in die vorm van onopgeloste 
en verknoeide vraagstukke 
betaal. Daarby het hy nou 
ook sy goeie naam op die 
toonba nk g ewerp. En 'n 
klein volkie sonder 'n naam 
hct nie vee! vooruitsig in 'n 
wereld van kontinente nie. 

Ons bet nie veel meer bates 
om af te staan nie, behalwe 

, die partystelsel self. 

red opnuut aangehef en is die 
beskuldiging van onregverdige 
diskrimina.sic teen die swart
man met stygende cffek teen 
die regering geslinger. 

Vera! in die buiteland het die 
optrede van die regering baie 
verdag voorgckom want die uit
lander kan maar nic verstaan 
waarom die regering enersyds 
swart mense toclaat om binne 
die landpale van wit Suid
Afrika te woon en 'n onontbeer
like dec! van wit Suid-Afrika se 
ekonomiese lewe te wees maar 
andersyds wcier om aan hier
die swart ,burgers" van die land 
politiekc regte te gee nie 
trouens selfs hullc politieke 
regte verminder n ic. 

Dit is blykbaar moreel ook 
nie verdcdigbaar nie. Op morele 
gronde is 'n beleid van tcrrito
riale en ekonomiese skeiding 
onaanvegbaar. 

Teleurstellende 
Geskiedenis van W' et 

Ongelukkig het die stelling 
wat d!e regering ingeneem het 
ten aansien van die politieke 
regte van die swartman baie 
verslcg as gevolg van die teleur
stcllende geskiedenis wat die 
regering sc eerste wet in hierdie 
verband deurgeloop het. Die 
regering se wet om die Kaapse 
Kleurlinge op aparte kieserslyste 
te plaas en om hullc beperkte 
verteenwoordiging in die parle
ment te gee is n a am I i k 
deur die hoogste geregshof in 
ons land onwettig verklaar om
dat dit in stryd met die grond
wet aangeneem is. Die regering 
het toe geweier om in die uit
spraak van die Appelhof te berus 
en het die Hoe Hof van die 
Parlement ingcstel, wat ter 
gelegcnertyd die uitspraak van 
die Appelhof tersyde gestel het. 

Maar op sy beurt is die Hoe 
Hof van die Parlement weer 
deur die Kaapse Hooggeregshof 
onwettig verklaar en daar word 
tans gewag dat die Appelhof uit
spraak moet gee oor die wettig
heid, al dan nie, van hierdie 
Hoe Hof. Die vraag is nou: 
Gesteld die Appelhof verklaar 
hierdie Hoe Hof onwettig, wat 
gaan die r~gering dan do en? 

V raagstuk w11t aangeteel 
het 

Voordat ek hierdie vraag 
behandel wil ek ecrs op 'n paar 
ander aspekte wys. 

Die regering het begin met 
die kleurvraagstuk. As gevolg 
van sy hantering daarvan het 
dit aangeteel. Nou sit die rege
ring ook opgeskeep met 'n 
konstitusionele vraagstuk. En 
dit blyk nou dat die regering 
eers die verhouding tussen die 
parlement en die howe van die 
land meet reel voordat hy die 
verhouding tussen wit en swart 
kan reel. 

W etsverbreking en 
Leedvernwak 

In ons eie land was dit water 
op die meule van sekere Jeiers 
van die swart gemeenskappe dat 
die kleurvraagstuk eensklaps 
vervang is deur 'n konstitusio
nele vraagstuk omdat 'n stuk 
kleurwetgewing deur die Appel
hof onwettig verklaar is. Daar 
is 'n versetbeweging van wets
verbreking van sogenaamdc 
diskriminerende wette op tou 
gesit onder die swartmense wat 
wie weet waar en wanneer gaan 
eindig. 

En midde van alles verwyt die 
opposisieleier met klaarblyklike 
leedvermaak die eerste minister 
omdat hy dan die voorbeeld van 
wetsverbreking sou gestel het! 

Dit moet duidelik wees vir selfs 
die goedpraterigste volgeling 
van die regering dat die toepas
sing van sy apartheidsbeleid 
hoegenaamd nie glad verloop 
nie. Die apartheidsbeleid van 
die regering staan op die kruis
pad. Dit Jy geen twyfel nie. 
Indien die Appelhof die Hoe Hof 
van die Parlement ongeldig ver
klaar sal die regering moet kies 
tussen 'n nuwe begin of volhar
ding op 'n weg wat nerens lei 
nie. 

T otale Chaos en 
Nederlaag 

Ek sal eers, wat ek noem, die 
weg na nerens behandel. 

Indien die Appelhof die Hoi> 
Hof van die Parlement ongeldig 
verklaar en daardeur bevestig 
dat die wet om kleurlingkiesers 
op aparte kiescrslyste te plaas 
nog altyd ongeldig is, kan die 
regering die Hoe Hof byeenroep 
en vra dat die Hof die uitspraak 
van die Appelhof ter syde stel 
en homself wettig verklaar. 
Indien dit gebeur en die rcge
ring gaan verkiesing hou, sen
der dat die Kleurlinge op die 
gesamentlike kieserslyste is, 
kan die howe van die land die 
also verkose regering en parle
ment onwettig verklaar en die 
burgers kan bv. weier om belas
ting te betaal. Dit sal totale 
chaos beteken. 

Die regering kan 'n wet maak 
om die lede van die senaat 
sodanig te vermeerder dat hy 
oor 'n twee-derde meerderheid 
sal beskik by 'n gesamentlike 
sitting van die Volksraad en 
Senaat, wanneer hy dan sy wet
gewing konstitusioneel kan 
deurvoer. So 'n optrede sal egter 
Suid-Afrika se naam, wat reeds 
sleg is, verderc onberekenbare 
skade in die buiteland berokken; 
en bowendien sal dit vir die Om vraagstukke op hierdie 

manier te laat aanteel is nie 
goeie politick nie. regering sonder enige twyfel 'n 

nie verkiesingsnederlaag waarborg. Maar dit is ongelukkig 
die ergste nie. 

Die feit dat die regcring stap
pe gedoen het om die Appelhof 
se uitspraak te omseil dien vir 
die gewone uitlander as onom
stootlike bcwys dat die Malan
regering 'n diktator-bewind in 
Suid-Afrika voer wat n6g die 
grondwet n6g die howe erken; 
dat die howe die laaste skans is 
waaruit die stryd vir die demo
kratiese regte van die volk nog 
gevoer word - vera! die laaste 
skans is teen onderdrukking van 
die swartman. Elke Afrikaner 
weet dat die uitlandcrs, d ie 
wereld oor, geen begrip het 
van sy stryd om wit en baas 
te bly in Suid-Afrika nie. En 

V erkiesing sal nie help 
nie 

Die regering kan die kleur
vraagstuk v66r die komende 
verkiesing uit die partypolitiek 
Jig en probeer om met die 
opposisie ooreen te kom oor 
kleurwetgewing wat na die ver
kiesing gesamentlik aangeneem 
moet word. Ek glo nie dat dit 
'n praktiese weg is nie. Eerstens 
sal die opposisie beswaarlik 
gevind kan word vir 'n plan om 
die regering uit sy verleenthe'd 
te help, en tweedens sal die 
regering ewe beswaarlik gevind 
kan word om verkiesing te hou 

(Vervolg op bl. 3 kolom 2\ 
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VVEN-PARTY SE SETELS 
KOS £675 STUK 

Vl-Maan Sou 
Rondom Aarde 

Beweeg 

ENGELSE OPVATTING 
OOR RfPUBLIKE.INSE 

UITLATINGS \Vat kos dit politieke partye om 'n , ·erkiesing te veg? 
'n Ontleding van die uitgawe~ van die twee belangrikst~ 
partye in Brittanje toon dat die Kon!terwatiewe Party, wat 
non aan bewind is, 8!d. \'ir e lke ~>tern betaal bet, en die 
Arbeidersparty 7d. per stem. Die Economist, wat hierdie 
ontleding gee, verklaar dat dit £946,000 gekos bet om die 
35,000,000 Britse kiesers te laa.t ~>tern. 

InJigting dat •n \ '2-\ uurpyl 
tot buite die- aarde .'le anntrek-

king~okrag geskie t i' f'n. dat dit n· 0 B I h t word deur die Engelse pers vertolk 
tans elke twee uur om dte aarde •e • · gep aas e • . . . • 

Die republikeinse menings wat ons \'erlede week in 

bewet-g, het Duit•e weten.,knp- a~ 'n poging om die Nas10?aJe Party-leters .om d1E' rep?bh~ 
like-; ' 'anuit Amerilcn bereik. keinse veldtog van ekstreDllste t~ beteuel. D•e Sunday Tunes 

Na beweer word is die V2 1 berig in hierdie verband as volg: 

Churchill het £798 spandeer om 
sy setel te wen, Attlce .£613 en 
die Ieier van die Liberale Party, 
Clement Davies, £551. Die Kon-

--

GEKLASSIFISEEUDE 
ADVEUTENSIES 

TARIEF: 
Ba.lsboudellke Kf!lllllqew1oca: 

(Verlowlllg, buwellk, ceboorte, 
aterfgev&l, In memoriam, cetultwen
•tng, ens.) 14. per woord; minimum 
2/8 per ptulng. Vooruttbetaalb ...... 

VIr berb&llnc• ~ peraent &telae. 

BandeJaadverumo..,. : 
Eerate ptutng 24. per woord. VIr 

berb&ltnga 25 peroent atelas. 

lntel<eaaeld ep ,.Ole O.B." (ver
akyn weeltlllu): 12/8 per jaar of 
6/3 per • maande. Voorultbetaat
baar. Stuur advertenalegeld, beetet
Unga en lnlel<engeld na VOOBSLAO 
(ED~IS.) BEPERK, Poabaa 1411, 
KAAPSTAO. 

TE KOOP 
Geskledkundlce &POrh~t\\f'tr, 11.2· 

mm. Mauser (Sauer) gebrulk deur 
.. Fasle" In Sangtro ae ,Op Sntarl." 
Ideaaol vir grootwlld vanat koedoe tot 
olifant. Loop pertek, akkuraat. too. 
200 patrone vir tlO. - .l r rllnrr, lUs 
1\laJestys-gebou, tololuumr~burg. 

27/8/3 

MEUBELS 
ltl:UBELS.-Beter Meubela Leen btl· 

rtker pryee_ Saba waentJiea, atootkarre
tjles, drlewlele, llooleuma, t.apyle, eoa., 
ook altyd In voorraad. Oeeo' kat.atogus. l 
Meld waarln u belaogatel.- '\oi!'.S£1\
MEVBELS, Lan~otraat 119, Kaapatad. 

3/12/11 

RADIO 
LOLW E:-1 LOlJW. dl~ Beroemde 

Radto-tngenteura, ~taalt" ·~. t•arow, 
verkoop en berat~l Radlo'o en Elektrleae 
Toe~telle. Gereglatreerde l::lektrtaltelta
sannemera. Foon 11·84~. 

HORLOSIES EN BRILLE 
R . J . STE£S, De \ 'IIUHwall'aal 17, 

v .....,o, K.P.-Vlr borloelu en brllle. 
Verkoop en repareer. Pe~nllkt> aaa• 
dag. 111!11/TK 

GRYSHARE 
ORl"SHAR£ berate!, akll!ere verwy

der, baregroe1 bevorder, Jong voorkuma 
verseker, dlt waarborg OR~i'RAAR
WONDER, die jonpte kunemallce 
.. •ereldwonder baar- en kopvelvoedln~tl· 
middel u. Skadetooe, kleuratotvry, lSI
per bottel, geld met bealelllng. BOERE· 
GENEES~DOOELS, P011bu1 4Z7Z, 
loban.nesbDl'g, Cl/ll/41l 

ANTJORYS hentel &'l')'llbare en baard 
tot natuurllke kleur. Q<len kleuratot. 
Verwyder aklltera, taat hare groel, ena. 
Q<lwaarborg of geld terug. 11/6 per 
bottel, posvry. Kontanl met beatelllog. 
Ole Boerevroo, Poeboa 71139, .Johannea
bnrc. E14/6/I!O 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaal of 

aiekte ell berate! u regmatlce ertenta 
GESONDHEID. Oos beaklk oor die 
mlddela en behandel aile •lrklca.- Skryf, 
tnl!gtlng cratla. - BOEREGENJ>t:'!
MlDOEL.~. Poebao U71, .Job&l\ni'Oibnrc. 

Al/ll/41l 

Duloendr Ill I'H4!I ...,... hullr kwale 
beVJ7. Talle vtnd daacllko baat. Waar
om sal u lan,er ly? Skryf dadellk. 
Raadpleeg Ole Boeftvroll, Poabo4 71139, 
.Joluumeebarg. (Nr. 3)1/ll/41 

serwatiewe Party het gemiddeld 
.£675 per kandidaat uitgegee en 
die Arbeidersparty £558. 

In Suid-Afrika moet die koste 
om die parlement te haal vee! 
hocr wccs indicn ons ons wet
gcwers moet glo. Toe die parle
mentslede verlede jaar vir hul
selt 'n verhoging van £400 per 
jaar g-estem ht>t, was een van die 
verskonings dat hulle baie geld 
mot>t spandet>r om hul sitplek 
in di<' parlement te verkry. 

BETAAL SELF 
Die Britse parlementslid laat 

egtcr nic die volk vir sy verkie
singsuitgawes betaal nie, hoewel 
hy dit graag sou wou doen. 
Churchill het egter nog konse
kwcnt gewcier om 'n verhoging 
aan parlementslede toe te staan. 
'n Brit'>e parlem entslid ontvang 
nog maar net £1,000 teenoor die 
£1.400 wat ' n L.V. in die Unie 
ontvang. Brittanj(' se 35,000,000 
kie'>er<, sal dit wei makliker kan 
bt-kostig om hul parlementslede 
'"' £675 aan verkiesingskoste te 
wrgoed as wut die H miljoen 
kies!'rs van di!' Unie die by
komt-mle £2,000 (oor , ·yf jaar) 
PE'r L .V. J<an bybring. 

loodreg die lug i~geskict, en ,,Leicrs van die gematigde Die blad• Vl.'rwys voorts na 
sou dit die ruimte bulle die vleuel van die Nasionale Party min. Schocman sc vcrsekering 
aarde se aantrckkingskrag be- hct hard probeer om die repu- nan die Eng<>lsc in Durban (dat 
reik hct. Die Duitsc weten- blikcinsl:' vcldtog van ekstremis- die N.P. twcc-dcrde meerderheid 
skaplikes verklaar dat so lets tl.' tc bctcuel. Die skielikc cis vir 'n republiek wil hill, en meld 
nie onmoontlik is nic. Sodra om •n republick verlede week as dat ,.bevele prlvaat vanuit die 
die vuurpyl buitc bcrcik van dil:' ottlossing van die konstitusionele Unie-gebou gestuur is om die 
aardc sc aantrekklngJkrag kom, krisis hct groot besorgdheid in eis om 'n rcpubliek te onder
sal hy aanhou om sondcr brand- vcrantwoordelike Nasion a I e druk" ("to play down"). 
stof teen 'n snelheid van onge- . kringe veroorsaak. Die eerste ,Dit het waarnemers egter op
v~er 18,000 myl per uur rondo~ I minister het gebru.ik gema~k geval dat mnre. Strydom en 
d1c aarde t~ bewecg soos n van die geleentheid van n Swart l.'n sen. Verwocrd niks 
klein maantjiC op 'n af~tand van ondcrhoud met 'n grocp besoek- gedoen ht:'t om di<' r<>publikcinsc 
3,000 myl. Slegs 'n radJo-bt'he!'r- cndl.' Australiese joernaliste om j sarsie tl:' repudieer nie," word 
de stuurtol.'stel sal hom Wl.'<'r na koue water op die beweging te 1 verklnar. 
die aardl.' kan !ant terugkel.'r. giet. H y het die joernaliste mce-

Die inligting, so word verklaar, • gcdeel dat die verkryging van 
is afkomstig van l.'l.'n van die 'n rcpublick een ~an die. doel- 1 
DuitS<:' wetenskapli.kes wnt m<·t I stellings \'an d:e N~sionale 
die proefnl.'ming t<> docn gehad Party bly, maar dat d1t noolt 
het, en die bl.'sonderhcde word op die .. ·olk afgedwing sal word , 
nog gehcim gehou. , ' nie." 

ENGELAND SPOG 
MET SOLVENSIE 
Winston Churchill het aangc

kondig dat Brittanje nou weer 
solvent is en dat hy dit geword 
het sonder Amerikaanse hulp. POLITIEKE PARTYE IN 

EGIPTE LOOP DEUR 
• Teen die einde van die jaar sal 

:;y betalingsbalans met die nie
Stl.'rlinggebicd weer klop. Afge
sien van Amerikaanse hulp vir 

Nadat genl. l\lohamme d Naghib 'n paa.r weke gelede bcwapcning is Brittanje nou 
met diE' J<;giptie~e lei.l r toegeslaan het teen die partypoJitiek sclfversorgcnd het hy gcs~. 
vervalle staat \'RII Faroek, en die koning in die pad gesteek ,.Ons hct dit bereik sonder 
bet, h et hy nou sy aandag O() die politieke pa.rtye gerig Amerikaanse lcnings of Mar-

--- ·en die afgelopE' weel< meer as vyftig vooraa.nsta.ande party- shall- hulp .£400,000,000 per 
politici in hegtenis g('neem. Hy h et 'n stryd aa.ngebind teen jaar- wat ons voorgangers 

HONDERD Ml LJOENE aile korruptc cleme nte in J<~gipte. <Ar~eidcr.>party> so k~lstig ver-

ND MEER OM brutk het," hl:'t hy gese en voorts 
MO E Na sy staatsgr('{'p h!'t Naghib I nog nic poli~ieke partyc in di.e gewaarsku dat Brittanjc ~c 

GEVOED TE WORD vir Ali Maher aangestcl as ban doen me, maar hulle wJI handelsbalans verbcter en die 
eerste minist<>r, l.'n aangedring suiwer. l goud- en dollarrcserwes vcrstcrk 

Die wereldbevolking vermeer- op opruiming van die op!'nbarc Naghib het reeds getoon dat ; moet word. 

'n Paar maande gelede was 
Brittanje so in die nood dat ons 
eie minister van finansics 3W8r<' 
offers vir Brittanje gevra hct, 

der so snel dat daar binne 'n !ewe en ingrypcndc landher- hy :;tap vir stap daarop uit is 
l'nkele geslag bykomende voed- vormings voorgestl'l. Vera! laas- · om Egipte sc openbare !ewe te 
sel gcproduseer sal moet word genoemde eis was 'n bietjie hervorm en indien die politieke 
vir nog 600,000.000 tot 1,000,000,000 sterk - \'ir Maher en hy het partye 'n verdere las vir die 
mense, lui 'n verslag van die bedank. Genl. Naghib het op I volk gaan \vees. sal hy onge
sekretaris-generaal . van . d~e versoek vl'n die regente-raad 1 twyfeld nog drastieser maatrcels 
V.V.o... Trygvee ~ie. HterdJe self die premil•rsknp aanvaar teen hulle invoer. As maatrei!l l belc is, waar nuwe ekonomiesc 
~cvolkmgs~nwas •s vera! groot en in sy kabinet onder ml'er teen die kommunisme het by 'n Empire-bandc gesmec sal word. 
m ekonomJCs-\'eragterde dele. vertl.'enwoordigcrs van die nasio- 1 dckreet uitgevaardig dat nie-

'Em dat 'n konferensie van eerste 
minist<>rs vir aanstaande maand 

Dil' <>konomiese vraagstukkc nale beweging \\'attnni en die 1 mand meer grond mag besit as 
van daardie agterlike dele is :Mohammednanse Brol'derskap 100 morge nie. Dit, se by, sal 'n 
in di<' afgelope jare verhoog opgenecm .. Hy hct 'n dckr{'el sterk groep kleingrondbesitters 
d{'ur di<' welslae van opcnbare uitgevaardig wat nile partye skcp wat die vooruitgang van 
gcsondhclds- en ander maat- bevcel · o~ huiiPsclf dc!'gllk te I kommunisme aansienlik sal 
skaplike dicnstc wat tot 'n da- suiwcr van aile bt•dorwc !'Iemen- strcm. 
ling van die stcrftesyfer gclci te. Op 'n vrnag van die pcrs het 
het. hy gcse dat hy vir die hu!dige 

Van die Os op die E.sel 
(Vervolg van bls. 2, kol. 5.) 

Maak Diamante 
'n Aanspraak dat hullc daar

in geslaag het om diamante op 
kunsmatige wyse te skep, word 
gcdocn deur 'n groep Duitse we

sonder die klcurvraagstuk. Hy witman in staat gestt•l sal word tenskaplikes. Die Icier van die 
~ag. dan baic maklik die ver- om wit en baas te bly in Suid- 1 groep, dr. Herman Meincke. het 
k1esmg Vl.'rloor. Afrika. Danrom moet die grond- verklaar dat hulle 'n nuwc me-

Britse Hulp aan 
Versetplegers 

Onder nansporlng van 'n 
Britse gcestelik<•, domheer L. J. 
Collins van die Pauluskatedraal, 
wat die Suid-Afrikaansc reg<'
ring in 'n prl.'ek aangeval het, 
sal die Christian Action Orga
nisation die vcldtog van vcrset
pleging in die Unie daadwcrk
lik steun met geld en kos. 
Collins hct g<'SC dat di<' cnigstc 
keuse vir die slagoffcrs rcvolusie 
en verset is wannt·<>r hul regte 
ontncem word. 

Dic regcring mag die kiesers wet afgeskaf word. Dit kan op t?dc ontwikk~l het wat produk
vra om in die komende verkie- wettige wysc gedoen word d<·ur I SIC wnarskynhk lonend sal maak. 
sing uitspraak te gee oor sy 'n rl.'publitk uit tl.' roep en 'n 
kleurlin~~ctgc\ving en oor sy nu\ve grond\-..·ct daar le St(']. lfi: :=: : :=:=: : : : : : : : :: = =:=:=:=: :: :=:=:=:=:=:=:= =:=:=:=:=:=:: =:=:= = tl 

BRILLE wet op die Hoc Hof van die Die twl.'ede waarht:'id wat die · 
Dankbetuiging Parlcm.ent. Indien die kiesers ten regering. moe~ besef i,s: ·n 

'· gunste daarvan besluit en die Aparthctdsbclctd - sonder tcr-
Alle vr,iende, a) die ou Staat- : ~egering wen die verkiesing dan rit?rialc en .l.'konor_ni.esc apart- ~ 

makers en mede.stryders in ons 13 hy nog maar net waar hy hetd, kan me .ske1dmg tussen 
volksbeweging van wie ek tele- : vandag i~. Want hy kan nie die wit. en swart bcwerkstellig. nit•, 1. 
gramme, bricwe en tele.!oon- kleurlinge op aparte kieserslystc en IS morecl aanvegbaar. D1t sal t

1 

boodskappe van gclukwense met · plans of die Hoe Hof instel nooit dcur die uitlanders en die 

Bring u oogarts se voorskrifte vir brille na ons. 

GOEIE WERK TEE.."'f BIIJJKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

my verjaardag, 4 Septl.'mbl:'r, I so.nder 'n twcc-derde mecrder- swartm~n in ons land aanva~r 
1 Die VOOrtrekker"" Apteek 

ontvang het, wil ek langs hier- heid nic. En met so 'n meerder- word. me. 0{'rhalwe moet dll' 
die weg my en my {'ggcnotc se · hl'id kan die rcgcring nie die reg~rmg algl'h{'le apartheid as Kerklaan, KAAPST AD 
hn:~likc dank betuig vir die VNkicsing wen nie. bele•.d a~nvaar; en hy. mo!'t 1\laitlandstraat BLOEMFONTEIN 
seenwense vir onsself en ons . . . . onmiddelhk daarmce begm deur . ' 
volksbewcging sc tockoms Ons I . Ind~cn ~.ic regermg emge van die medewcrking lt• sock van die Besoek ons of skryf om besonderl:lede 
glo in laasgenoemde a

3 
dl~• rig- die Uitwee wat ~k g_;noem het ander Afrika-moondh<>dc-Brit- .t.::;:::: ;;:::::::;:;;::;;:;::;:,:,:;::;::;::;;;::;:::=:;:;;:;::;:;::;:;=;;:,::::;::;:~:;:;=;:;::::::· 

tinggcwende middel om ons volk g~an. volg, sal. dtt ne~cns heen tanjc, Portugal, B!'lgii!-vir 'n •••••••••••••••••••••••••••• .............. .. 
vry van aile vrccmd<> bandc te lei)'"',?· ~n m.l. sal c~uge ander plan om Afrika t<• verd!'el in wit 0 B JAARGANGE i 
maak en wnns al d' I d ,.s lm uttweg ook nerens heen en swart gcbi€'de 

, IC yr l.'n e 1 . . D' . , · • • 
sterkte en krag van IJo toe: et me. ~e regcrmg ~oet .n Die ll.'icrs van dil' Na8ionalc 
,Wees net baie sterk -en vol nu~e b~gm maa~. 015 d ~ Party, by wie die beslissing om JAARGANG 

195~1951 I 
moed ... " ,.Gaan die Jacr dcur cmgste Uitwcg wat erens sal le1. 'n nuwc begin tc maak, berus, Non verkrygbaar teen £1 5s. elk. 
en gee die volk bevel en se: T f' moet onthou: PRAGTIG INGEBIND 
Maak vir julie padkos klnar: u·ee J aarhede Oat hulle huidige optn•de, , i 
want .oor drie dae sal julie deur Die regcrmg mo:·t twe.e wnar- besig is om apartheid te vuron- , VOORRAAD BAlE BEPERI\ . 
h1erd~e Jo~daan trek om die hcde aanvaar en dit sy UJtgangs- . geluk; en dat die opposisie onder I BESTEL DUS n "DF.UR B\'. • 
land m bcstt te gaan n~em wat punt \'.an s~ bel~i~ maak. Die g~en omstandigh<>de 'n Yinger • : 
d1e Here JUlie God ann Julie gee, eerste 1s: Ow hutdige grondwet v1r apartheid sal verroer nle. VQORSLAG (EDMS ) BPK • 
on:' dit in besit te .,peem.•: <Jos. van die .-.Uni~ \'8n. Suid-Afri~a As die regcring nie 'n nuwe • • • : 
1 . 9 en 11 l be let die uttvo~rmg van n beg;n maak nic waar is apart- • Groot~ Kerk-~tehon 703 - KAI\Jl"tad • 

J . A. SMITH. • apartheidsbelcid waardeur die heid dan? :••••••••••••••••••• : - ......................... . 



BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 17 SEPTEMBER 1952 

Engelse lntrige 
Jordanie 

• 1n 

'n Johanneshurgse Sondagkoerant skryf op 17 Augustus hokant sy 
hoofartikel: ~,Sterk magte werk vir vereniging van Irak en Jordanie." Die 
ondertitel van die artikel lui: ,Die drama van twee agttienjarige konings 
voor~pel." Die artikel sluit met die woorde: , Vir die hesorgde Midde
Ooste is 'n vereniging vim die twee Iande van hesonder hetekenis, aange
sien alhei Iande bulle leers deur Engeland laat afrig het." In die algemeen 
laat Engeland die kat nie le vroeg uit die sak nie, maar die k~er het dit 
gebeur en waarskynlik omdat Engeland reeds aile troewe - · wat lrak en 
Jordanie hetref - in sy hand het. 

My informasie, wat ek uit 
Amman, Riad, Bagdad en Jaru
salem verkry het, bevestig dat 
dit so is, mits daar nie op die 
Iaaste oomblik 'n tweede Mus
tafa Escho, 'n lid van die 
,dood-gewydes" van die Islam, 
op die plan verskyn en sy 
masjicnpistool Iaat spreek nie. 

Die eerste Mustafa Escho was 
'n kleremaker maar buiten' sy 
naaldewerk was hy 'n bedry
wigc kercl in die bantering 
van Duitse masjienpistole. Toe 
hy koning Abdullah op die trap
pies van die Agsa-Moskee 'n 
dosyn koeels deur sy Iyf jaag, 
het hy nie w eggeloop nie- wat 
moontlik was - maar bly staan 
met 'n glimlag en verheugde oe. 

Die Jyfwag van koning 
Abdullah slaan hom neer en 
trap hom dood. 

Maar nog het die wagwoord 

1939 deur 'n ongeluk gedood is, 
as Feisal II gekroon word. 

SLAG VIR ENGELAND 

Toe koning Abdullah van 
Jordanie in Julie 1951 vcrmoor 
is, was dit 'n swaar slag vir 

Engeland, en dit het gelyk asof 
Engeland ook Jordanie sou 
moes verlaat en al sy planne 
omtrent Arabie laat vaar. Daar 
was in Arabie geen enkele vors 
wat aan Engeland sy land en 
volk wou uitlewer nie. Wei was 
daar die regent van Irak, prins 
Abdullah, wat pro-Engeland was 
maar hy het in 1945 by die 
Arabiese Bond aangesluit en 
was te bang om die Bond te 
verlaat. ,Verraaier" nie geval nie omdat 

niemand weet wie die aartsver- Die eerste rondtc in die 
raaier in die sake van Jordanie Mohammedaanse vryheidstryd, 
is nie. Persie teen Engeland, gaan 

ENGELAND SE KEUSE 

Engeland reken nie meer met 
Koning Tatal nie, maar propa
geer sy opvolger prins Hussein 
en die opvolger van koning 
Ghasi I van Irak, prins Feisal 
II. 

Engeland propageer albei, 
m aar by wil Feisel II h e omda t 
hy 'n beter vasal sal wees en 
E ngeland se invloed dan tot 
aan die grens van Persie-tot 
Abadau sal strek. 

sonder twyfel as 'n tegniese 
uitklophou in die guns van 
Persie cindig. 

Die tweede rondte, Egipte teen 
Engeland is 'n tegniese uitklop
wen ten gunste van Engeland. 

Die derde rondte, koning 
Tala! van Jordanie teen Engc
land, sal sekerlik deur Engeland 
gewen word as die volk van 
Jordanie dit nie in die laaste 
oomblik verhinder nie. 

In d ie derde rondte speel 
Engeland sy hoe politick met al 
die raffia tot sy beskikking e n 
sien ons Engeland se ware 

Op die oomblik reis prins gesig, 
Feisal deur die hele wereld en 
word teen die end van die jaar 
in Bagdad verwag. In Mei 1953 
sal hy as opvolger van sy vader, 
koning Ghasi I van Irak: wat in 

SENUWEE-OORLOG TEEN 
TALAL 

Engeland het gewect dat met 
die dood van koning Abdullah 

BRITSE. IMMIGRANTE. 
STUURS E.N BANG 

Van die 20,000 Britse immigrante wat kragtens die wet 
O}> burgerskap vanjaar stemgeregtig word,. bet nog net 
twee vroue bulle Jaat registreer. As rede vir die a lgemene 
traagheid noem die Engelse pers, naas die feit dat hulJe 
£6 moet betaal, die vrees vir 'n republiek. Omdat van hulJe 
by registrasie as Unie--burgers hul Britse paspoorte moet 
inhandig, vrees hierdie Britte dat bulle in geval van 'n 
republiek nie na Brittanje of ander Britse dominiums sal 
kan vlug nie. 

Origens is hulle maar net 
stuurs, volgens die pers, omdat 
hulle by hul vertrek hierheen 
onder die indruk was dat hulle 
na twce jaar kon stem en nou 
moes hulle vyf jaar wag - byna 
net soos ,vreemdelinge" wat ses 
jaar moet wag om burgers te 
kan word. 

Die ,vreemdeling" wat ses 
j11ar moet wag in vergelyking 
met vyf jaar vir Britse immi
grante, sluit in aile stamgenote 
van die Afrikaner, soos Holland
ers, Duitsers en Franse. En die 
oorsaak van hierdie diskrimin~V 
sie berus bloot op die Britse 
aggressie van 1899. N ogt.ans voel 
die Britte nukkerig en veronreg. 

Dit :s hoog tyd dat Su:d
Afrika 'n republiek word sodat 
alma! wat hierheen kom kan 
besef dat hulle v reemdelinge is 
wat oor een kam geskeer word. 
Geen Brit wat na die republiek 

van die Verenigde State emi
greer verwag om daar 'n voor
sprong van drie jaar op 'n 
Hollander of Duitser t e he nie. 

Sons Betuig Hul 
Lojaliteit aan 

Dr. Malan 
'n Adres van lojaliteit aan 

dr. Malan is deur die Sons· of 
England in Port Elizabeth aan
geneem. In die adres word 
,ons volle steun in enige rigting 
wat die eenheid en vooruitgang 
sal bevorder" deur d:e Grand 
Lodge uitgespreek tesame met 
die bede ,dat u en u kabinet 
gelei mag word om wyse besluitc 
te neem in die baie en moeilike 
vraagstukke waarvoor ons tans 
staan" 

sy oudste seun prins Tala! die 
troon van Jordanie sou bestyg. 
Hy het ook geweet dat prins 
Tala! 'n bitter vyand van hom 
is, daar koning Abdullah self 
EngeJand verwittig hct dat sy 
seun hom baie moeilikheid gee 
en probecr om aile mensc waar
mee hy in aanraking kom teen 
Engeland en hom, Abdullah, op 
te stook. 

Toe Abdullah vermoor is was 
prins Tala! in 'n Sanatorium in 
Switserland om van sy scnu
sickte t e gcnces. Maar Enge
land het ook geweet dat as die 
behandeling skiclik gestaak 
word, daar 'n groot vcrslcgting 
in die gesondheidstoestand van 
Tala! sou intree, vera! as dit 
met groot opgewondenheid ge
paard gaan. 

Gevolglik daag Engeland prins 
Tala! om die sanatorium dade
lik tc vcrlaat en na Amman, die 
hoofstacl van Jordanie, te reis. 

Tala! wcicr, en die dokters 
van die sanatorium maak Enge
land op die gevaar attent dat 
so 'n stap nadelige gevolge kan 
meebring. Maar Engcland eis 
in 'n kortaf stem die aanwesig
heid van prins Tala! in Amman 
met die waarskuwing dat hy 
anders sy troon kan verloor. 

OOGMERK 

Die doel van Engeland was 
dat prins T ala! in sy hoofstad 
deur sy eie ministers nog mccr 
opgewonde gcmaak moes word 
sodat sy kranke toestand 'n 
klimaks kan bereik. 

So het dit dan ook gebeur; 
dag vir dag het die pro-Engclse 
ministers hom uitgetart totdat 
hy naderhand met mcer as 
woorde teen bulle gcveg hct. 

Toe koning Tala! uitvind dat 
ook die eerste minister onder 
die invloed van Engeland staan 
en teen hom werk, word hy 
ernstig siek. 

Afgesien van sy moeilikheid 
met sy ministers en offisicre het 
koning T ala! ook private moei
likheid met sy vrou, koningin 
Zain, wat ook pro-Engeland 
gesind is en probeer om haar 
oudste seun, prins Hussein, wat 
T ala! se opvolger sou wees vir 
Engcland t e wen. 

BRITSE GELD 

Die koningin, die · ministers, 
die offisiere, ahnal vrees dat as 
Talal nie na die pype van Enge
land -gaan dans nie, Engeland 
sy jaarlikse subsidie van nege 
miljoen pond aan die regering 
sal staak, en dat ook ander 
geldstroompies sou opdroog. In 
die geval sou bulle at die 
weelde moes laat vaar en w eer 
net soos vroeer droe brood en 
dadel s eet. En , dit wil bulle nie; 
eerder sal bulle die koning as 
kranksinnig verklaar. 

Koning Tala!, magteloos teen 
sulke Engelse intrige val in 
raserny. 

Die Engelse is baie bly, en 
vertel aan die wereld dat koning 
Tala! kranksinnig en 'n gevaar 
vir die volk is. 

Wie sal die derde. rondte in 
die Mohammedaanse vryheid
stryd wen? 

1 ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
E<:clesia-Drukkery, Birdstraat, Slel· 
lenboscb, vir die eienaars en uitge 
wers, Voorslag (Edms.) Beperk 
Groote Kerkgebou '703, Poebus Hll 
Kerkplein, Kaapstad. 

Partye 
Albei 

se Beleid 
Verkeerd 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

aspirasies en vir die wercld- matige getwis, wat die wereld
mening, beide in teenstelling mening en naturelleverset soos 
tot die beleide van die gesa- 'n onwccr teen ons laat opstoot 
mentlike politieke partye." Tot het, totdat die lug nou al be
sover prof. Du Plessis. trokke is, nie net skokkcnd 

• naby mekaar le nie, maar alhei 
OOK SMUTS SE BELEID I verkeerd is. Nadat b y aange-

In sy toespraak destyds het toon het dat slegs die Sabra
genl. Smuts die ontwikkcling beleid van naturelleselfstandig
van die naturellereservate ook heid vir die naturelle en di€ 
as V.P.-belcid gcstel, net soos wereldmening aanneemlik kan 
die H.N.P.: ,AI wat ons vandag wees - en dus die on weer sal 
aan ons naturellcbcleid het, en laat opklaar - skryf hy dat die 
waarvoor ons party staan, is dit: Sabra-bell'id ,ook veel bclowen
Laat ons hierdic naturcllerescr- der vir die pennanente self
wcs groter maak en ontwikkel, standigheid van die blankes van 
en hulle so 'n aantreklike tuiste Suidelike Afrika sowel in eko
as moontlik rnaak vir die natu- nomiese as politieke opsig (sal 
rellcbevolking wat daar is. Laat wees), ()mdat die under bel~>ide 
ons dorpe daar he, laat ons ge- (van die partye) altwee uitein
ricwe daar he, en laat ons al delik gelykstelling voorspel, 
die toestande daar skep wat die voorafgegaan deur weinig on
rcserwes aantreklik sal maak, derling verskillende, maar on
en die naturellebevolking daar moontlik volhoubare onderdruk
hou wat nou daar is en wat king vir nie-blankes." 
daar in hul eie gebied behoort ,Is dit dus nie hoog tyd vir 
te wees. Dit is ons beleid, en die partyleiers om bymekaar te 
dit bring natuurlik ook dit mee: kom ten einde die noodsaaklik
Namate hulle opgevoed raak, heid en uitvoerbaarheid van na
namate hulle vordering maak, turelleselfstandigheid met me
moet ons daarvoor sorg dat kaar, en desnoods met ons iBrit
hulle ook op politieke gebied se bondgenote, te bespreek nie? 
ontwikkel, dat hulle hul plek Dit sal minstens weer hoop in 
kan innccm in die bcstuur van die land bring en welwillendheid 
hul eie sake in daardie gebiede. vir Suid-Afrika in die wereld 
Ek dink dat dit ook gemeen- as geheel." Aldus prof. Du 
skaplike grond is (met die Plessis. 
H.N.P.)." 

ONNODIGE GETWIS 

Die partye se beleid IS inder
'daad skokkend naby mekaa r , en 
dit is skokkend omdat die hele 
wer eldmening teen Suid-Afrika 
aan die brand gesteek is weens 
die stryd oor kleurbeleid tussen 
'lie twee partye met hulle byna 
eenderse bele id. 

Die lug is al bewolk, se mnr. 
Strauss. 'n Paar jaar gelede 
(toe genl. Smuts se beleid ook 
al feitlik dieselfde was as die 
van die N.P.) was die klcur
vraagstuk ,so groot soos 'n man 
se hand." Waarom het die 
wolkie s o groot soos ' n man se 
hand binne ' n paar jaar tot be
trokke lug ontwikkel terwyl die 
pa rtye se beleid sells nou nog 
,skokkend" naby mekaar ltl? 
Daar is net een antwoord: party
politick. Die partye MOET ver
skil oor beleid ten einde uit te 
maak wie aileen kan regeer. 

ALBEIVERKEERD 

En nou kom prof. Du Plessis 
en hy toon aan dat hierdie kuns-

Atoom-Spioen 
Weer Vry 

Dr. Alan Nunn May, d!e Britse 
atoom-spioen wat in 1946 tot 
tien jaar tronkstraf veroordeel 
is omdat hy waardevolle gehcime 
aan die Rus·se vir £175 en twee 
bottels whisky verkoop het, sal 
aan die end van die jaar vry
gelaat word nadat hy twee
derdes van sy vonnis uitgedien 
het. Die res word hom kwyt
geskeld weens goeic gedrag. 

GE.ME.NGDE. KLUB 
Onder voorsitterskap van mnr. 

I. 0. Horvitch het 'n aantal 
blankes in Kaapstad 'n klub 
gestig wat as doel bet die onbe
lemmerde verkeer tussen blan
kcs ea nie-blankes op kulturele 
gebied. Die klub het reeds 200 
lede en die bestuur bestaan vir 
die helfte uit nie-blankes. 

0.8. 
VRIENDSKAPSENTRU M 

Groote Kerkgebou 604, Kaapstad 
Vir 

Heerllke 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 

- ¥ 5 rfiht 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u In staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Giant Potloodskerpmakers .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 24/S 
Elite Draadhegmasjiene ... .. . .. . .. . .. . ••. ... ... .. . 88/0 
Dubbele Glas Inkpotte ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10/9 
Afrolpapier 13 dm. x 8 dm. .. . . .. ... .. . .. ... .. . ... 10/2 
Tikpapier 13 dm. x 8 dm. ... .. . ... .. . .. . .. . ... .. .. . 12/0 
Tikpapier 10 dm. x 8 dm. .. . .. . .. . .. . ... ... ... .. . .. . 9/0 
Losblad Grootboeke-alle groottes in voorraad vanaf 88/0 

A.lle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
~al u IJetllol om u r·ol;tende ''"~tt41htJr 

by ow' te plaats. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
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