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KOEL EN NUGTERE BERAAD 
, Op 28 November skryf Die Burger onder meer as 
volg in 'n hoofartikel: 

,.Op 18 en 19 November bet die uitvoerende besture 
van die vier Munisipale Verenigings lank en deeglik in 
Pretoria oor die onlangse natureile-onluste en · opstootjies 
beraadslaag ... Daarom het die konferensic, wat die hele 
~ak koel en nugter agter geslote deure en vry van aile 
part) politieke . verbintenis!>e bespreek bet, o.m. besluH: 

,.Om by die regering daarop aan te dring dat 
hy onmiddellik die nodige verdere stappe doen met 
die oog op handhawing van orde en 'n gevoel van 
veiligheid by wetsgeboorsame burgers, en om in ver
band biermee vera! toe te sien dat wetgewing, indien 
nodig, ingedien word vir di.e inbegtenisneming van en 
gevangebouding in 'n geskikte plek van lciers van die 
versetbeweging en aile agitators wat nie-blankes tot 
geweld oprui . . 
,.Ons bet om twee redes op bierdie saak teruggekom. 

Die konferensie en sy besluite toon eerstens hoe wesenlik 
eens die blankes oor kleursake voel en hoe eendragtig die 
optrede i~ wanneer partybelange nie die oordeel vertroebel 
Die. Maa1 tweedens haal ons 'n belangrike dee! van die 
reeks besluite aan om die Sap-pers, die Sap-liberaliste en die 
Torch Commando daaraan te hcrinner dat bulle geen 
ongunstige kommentaar op die konfcrensie se besluite 
gelewer het nie ... " 

Tot sover Die Burger. 
Die les in hierdie gebeure waarna die blad verwys, 

stamp 'n mens vol op die bors: As Sappe op 'n munisipale 
konferensie, waar partybelange Die ter sprake is Die, ,een
dragtig" besluite kan neem wat 'n Nasionale Partyregering 
baie huiwerig sal wees om uit sy eie te neem uit vrees 
Yir opposisiekritiek, dan le die fout mos Die by die ~IENSE 
van die Sap-party nie, maar by die partypolitiek. En dan 
is die eerste voorwaarde vir 'n oplossing van ons kleur
vraagstuk nie om teen die Sappe 'n verkiesing oor kleursake 
te gaan hou nie, maar om saam met bulle 'n konferensie 
te hou ,wat die hele saak koel en nugter agter geslote 
denre en ny van partypolitieke verbintenisse" kan bespreek. 

GEHUURDE OPPOSISIE 
En as die partypolitiek dan so 'n struikelblok is dr 

,.koel en nugtere" beraad, dan behoort die allereerste 
stap in die rigting van die oplossing Yan ons kleurvraagstuk 
op -.y minste te wees dat die partypolitiek nie deur die 
!>taat g~ubsidieer moet word in die vorm van 'n £2,300-
salaris aan die ,Leier '\'an die Opposisie" nie. Dan is dit 
hoog nodig dat mense wat die regering in sy kleurwet
g4m;ng n·il beveg dit uit beginsel en oortuiging moet doen, 
en nie omdat bulle deur die staat daarvoor gebuur word 
Die. 

Dit is inderdaad merkwaardig dat die ,Sap-pers, die 
Sap-liberaliste en die Torch Commando" geen ongunstige 
kommentaar op die konferensic se besluite gelewer bet nie. 
'Maar wat sou die toestand nie opgelewer het aan kritiek 
en skrikaanjaging van die kant van bogenoemde instellings 
indien hierdie besluit deur die Nasionale P arty-koukus 
geneem was nie! En wei net omdat dit in daardie geval 
'n saak van partypolitiek sou wees; maar nou dat dit 
volkspolitiek is, waar munisipale verteenwoordigers ,koel 
eu nugter" beraad hou, is daar 'n ,eendragtige besluit" 
wat enige nasionale Afrikaner kan bevredig - en die 
Sap-pers, die liberaliste en die Torch Cominando '\iod 
selfs nie fout daannee nie! 

As 'n boer sy wa uit die modder wil trek, en by buur 
eers sy buurman om agter die wa ook 'n span osse aan 
te haak wat tee-n die boer se osse moet beur aan die 
wa, sal alma! hom van kranksinnigheid beskuldig. In 
ons openbare lewe egter word diegene van kranksinnigbeid 
- of minstens van ,afwykendheid" - beskuldig wat op 
die kranksinnigheid wys om 'n opposisie te huur wat die 
regering moet teenstaan in sy pogings om 'n vraagstuk 
van lewe of dood op te los. 

j Werwers VIr 

DIE REPUBLIKEIN 
Die Republikein wit graag een of meet· 

amptelike intekenaarwerwers he in elke 
dorp en distrik. Persone wat bereid is om 

hierdie noodsaaklike diem:~ te Yerrig, moet 
assehlief dadelik met Die Republikein, 
Poshu~ 1411, Kaapstad, in verbinding tree 

vir die nodige magtiging. 

'u Kommissie van 2s. 6d. sal betaal 
word ten opsigte van elke intekenaar tt'al 
t'ir ~~~ jaar ( volopbetaal) gewerf word. 

Bier is 'n kans vir studente om 'n hele 
paar· pond sakgeld te verdien! 

SKRYF DADELIK! 

[::~?..?.,.::;;?x~·;·· .. o;;··~;;;p ;;d~;~~~~ 
SzmdllY Ex press 

verras my 
Ek vind dit nie dikwels Hulle moet die :;telsel van 

moontlik om saam tc stem met :;lawc-arbeid in Sowjet-Rusland 
die menings wat die rcdakteur ondcrsoek. waar der-duisende 
van die Sunday Express (Johan- krygsgcvangenes nog anngehou 
nesburgl in sy koerant uit- word - waar mecdoi.;nlosc men
spreek nie. Dit vertolk so selde se van die gcvangenes gcse het: 
die lewenskragtige nasionalis- bulle sal Stalingrad in kettings 
me waarvan ek hou. Maar ek herbou . . . . en dit het gcbeur; 
moct beken dat die rcdakteur Hullc moet die fascistiese 
my verras het in die jongstc diktatuur in Spanje ondcrsoek; 
uitgawe van sy blad. sowel as die tocstande in Ar-

Hy het geskryf oor di<' V.V.O. gentinie waar 'n koerant on
sc besluit om 'n kommissi<' van derdruk is omdat hy die regc
drie ledc te benoem om .,apart- ring gekritiseer het: 
held'' in ons land te ondersoek. Hulle moct toestande in Indo
Hy keur die besluit af en gee China ondersoek waar massa
dan die blad se standpunt oor moordc al vir ticn jaar gcpleeg 
dit• mees doeltreffende optrede word tussen Fransc magte en 
wat die regering ond<'r die om- Moskou se handlangers; 
standighedc moet volg. En dit Hulle moet toestande in Per
is veral hierdie standpunt wat sHi ondersock waar 'n verbit
my so verras het I terde ou man oliebronne ..,;1 vat 

Voordat ek die blad se stand- wat nie srne is nie; 
punt opsom wil ek my lesers Hulle moet toestande onder
danraan herinner dnt die Sun- sock agter die ystergordyn 
day Express beskou word as die waar eicnanrdige verhore plaas
nie-amptelike mondstuk van vind, waar mensc misdade cr
die Torch Commando. Nou weet ken wat hulle mocilik kon gc
u wie dit is wat ann die woord pleeg het, en waar mense dik
is. wels glad nie verhoor word nie, 

maar :;ommcr verd\vyn. 
Voorwaardes aan V.V.O. 

landse aangeleentheid, apart
heid, moet kom ondersoek. Deur 
saam te redeneer het ons saam 
gespeel. Hoc gaan ons nou met 
eer uit die gedoente kom? 

.. Ons het onlangs in ons land 
die debakel van die sogcnaamdc 
Hoe Ho! van die Parlement gc
had. Maar dit was 'n ondcr
onsie. Ek is so bang vir 'n 
tweede debakel - hierdie kecr 
ten aanskouc van die helc 
wereld." 

Moet eie Medisyne sluk 

My Ieser, .,Republikein," van 
Stellenbosch herinner aan die 
Hollandse spreekwoord wat lui: 
boontjie kom om sy loontjie. 
Hy skryf dat Die Burger in sy 
hoo!artikel-kolomme kla oor die 
Natalse koerant wat cnersyds 
dr. Malan se uitnodigings-toe
spraak aan die Engelse kriti
seer en verkleineer, maar ander
syds tog nie die toespraak ver
batim publiseer nie. 

Dit is darem maar snaaks, se 
my Ieser, om so 'n klagte van 
Die Burger te vcrncem. I s dit 
dan nic maar net sy eie medi
syne wat die blad nou moet 
sluk n!e? 

Aangesien Suid-Afrika 'n lid Jf'yse Diplomasie ,.Is dit dan nie diesclfde 
is van die V.V.O. en 'n lid be- Burger wat die Ossewabrand-
hoort te bly aldus die Sun- By hierdie lys van aange- wag gekritiseer het sonder by-
day Express - gee die blad die leenthedc wat die V.V.O. se gaande toesprake nie? 
volgende advies aan die rege- ' kommissie moet ondersoek .,Is dit dan nie dieselfde 
ring oor die houding wat hy vocg die Sunday Express nog Burger wat sy doodswyg-beleid 
behoort in te neem ten aansien ,apartheid" in die suldelike so ver gevocr het nie dat hy 
van die V.V.O. se besluit insake state van die V.S.A. O.B.-advertensies en sclfs Nood-
die kommissie van ondersoek na My lesers sal saamstem dat hulpfonds- (vir die geinterneer-
apartheid in ons land: dit 'n lmponerende lys Is. des) advertensies geweler bet? 

Die regcring keur die V.V.O. Die Sunday Express s6 dat ,.Is dit nie dieselfde Burger 
se inmenging in die huisboudc- sy advies aan die regerin&: twce I wat korrespondensie oor die 
like sake van ons land ten voordelc bet: eerstens, dtt sal Ossewabrandwag en oor kritiek 
strengste af, maar aangesien b~wys ~at _daar_ groter b~rei- 1 op die Nasionale Party gcweier 
dit nou die besluit is van die gmge vtr dte wereldvrede IS as het nie? 
meerderheid van die lede van .,apartheid" (of 'n m~ns nou ,.A, nee, a, wat se klaery is 
die w6reldorganisasie, waar~ met ,apartheid" saamstem of dit dan nou. 
van Suid-A!rika ook lid is on- nie); twcedens, die ondersoek ,.Handhaaf Die Burger nie nog 
derneem die regering ord die na al die aangcleenthede wat maar steeds sy doodswyg beleid 
kommissic van ondersoek be- genoem is sal so lank neem dat nie? 
hulpsaam tc wees, egter op be- daar van die bele ondersoekery 
paalde voorwaardes. niks sal kom nic. ek Nuus lll.Oet nie verswyg 

Dis hierdie voorwaarde:; wat Vollcdigheidshalwe mag 
ek so interessant vind. net byvocg dat die Sunday I u·ord nie 

Die voorwaardes is: Express die regering se voor-
As Suld-Afrika se buishoude- neme om die dcur ve.n ons land ,.Ek vra maar net nuus oor 

like sake ondersock word dan summier toe te klap in die gc- al ons Afrikaner-sake. Moenie 
moct dieselfde kommissie die sig van die V.V.O.-kommissie 
sake van die Britse Franse as 'n domheid beskou. Die blad 
Portugcse en Belgies~ gebied~ meen dat as die regerlng oor
in Afrika ook ondersock; eenkomstig sy advics handel, 

Hullc moet die sake van die by wyse diplomasie sal beoefen. 

nuus oor die menings en werk
saamhede van sommige Afri
kaners of Afrikaner-organisa
sies vcrswyg nie. Publiseer alles 
wat 'n nuuswaarde het; en laat 
dit aan die gesonde oordeel van 
ons volk oor om sy eie gevolg
trekkings te maak. 

Socdan ondersoek waar die sa- Vir my lyk die blad se advies 
melewing in ryk en arm stande nogal gangbaar - mits Suid
verdeel is, wat so ver soos die Afrika lid van di<' V.V.O. wil 
ooste van die weste verwydcr bly. ,.Ek kan verstaan dat Die 
is van mekaar; 

Agterbuurtes van 
Liverpool 

Hulle moet die sake onder
sock van Egipte met sy weme
lende bedelaars-massas. 

Hullc moet ondersoek instel 
na die ellendige tocstande in 
Morokko (en sclfs nn die ag
terbuurtes van die Engclse stad 
Liverpool en die opstootjies 
daar wat werklik 'n interna
sionale betekenis het); 

Hulle moet ondersoek instel l 
na die toestande in Indie en 
Pakistan waar, tyd<'ns die tyd
perk van die V.V.O. sc bespre
kinge, 'n miljoen mcnse gesterf 
bet en waar miljoenc nog onder 
die broodlyn tcwe; 

Hulle moet die Amerikaansc 
Rooibuidresetwes ondersoek 
waar groot gctalle mense (van
wee die kleur van bulle vel) 
saamgehok is en van alkohol 
voorsien is totdat bulle bulle
self kapot gesuip het; 

Waar Slawerny nog 
heers 

Hullc moet toestande in som
mige Arabiese state ondersock 
waar werkllke slawerny nog 
bestaan; 

'n Tweede Debakel? 

'n Leser uit die Paarl skryf 
aan my dat die hele V.V.O.
gedoentc sommcr pure bog is. 
,.Deur nie lanka! uit te tree nie, 
het ons onsself nou in 'n baie 
onbenydenswaardige posisie ge
plaas. Die V.V.O. <tesame met 
Suid-Afrika s<' verteenwoordiger 
in die minderhcid) het bcsluit 

I 
Burger vies voel as die Engelse 
koerante dr. Malan se toe
spraak wat hoofsaaklik vir 
Engelssprekendes bedoel was 
doodswyg. En tereg ook maar 
kan Die Burger verstaan hoc 
baie van ons voel as ons stand
punt en ons organisasie sc be
drywighede doodgeswyg word 
deur med~-Afrikaners en in 'n 
A!rikaanse koerant wat ons ook 

BRAAIVLEISFUNKSIE 
~al gehou word op die plaas 

EIKENDAL 
(van mnr. Sarel l'laree) by 

BRACKENFEL 
SATERDAG, 6 

op 

DESEl\ffiER 
vanaf 4-uur nm. 

1952 

Van Kaapstad af le die plaas aan die linkerkant, langs 
die Nasionale P3d, ongeveer twee myl van die brug oor 

die Nasionale Pad by Bellville. 
LEDE VAN OMLIGGm-.'DE KO!IMANDO'S WORD 

BARTLIK UITGENOOI NA DIE FUNKSIE ! 

ALMA.L IS WELKOM! 
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JEUG NIE MEER 
REPUBLIKEINS 

:\lnr. A Stander, Parow, .,kryf: I voort te bou - voort tc stry 
Die algemene "traak-my-nie- Die Vrouemonumcnt staan as 

agtige houding van Jong Suid- 'n herinnering aan die bar
Afrikaners in die huidige toe- ~ baarsbeid waarmt'e die Britse 
stand van ons land is te betreur. Ryk ons verkneg het, en dui
Politieke partye help mee om sende jong Suid-Afrikaners 
te verhoed dat jongmcnse vir I sien daarin aileen 'n reliek uit 
hulself dink dcur 'n slaafse I die ,·erlede - sonder betekcnis. 
vertrouc in die party-leiers te 
propageer. Die partyc dra wei 
sorg dat 'n liefdc vir die land 
en taal ontwikkcl, maar van 
volksliefde en navolging van 'n 
trotse tradisie is daar geen 
sprake nic. Dit wil voorkom 
asof ons voorvadcrs verniet ge
ly en ge~try het, want die vuur 
waarmee sommige jongmense 
van 'n onafhanklike republiek 
praat. ontbreek geheel by die 
mcerderhcid. Hulle neem die 
propaganda van party-leiers as 
waarheid en wet sonder om te 
oorwccg of dit verstandig is 
a! dan nie. 

Ons voorouers het goed en 
bloed gcoffer vir hul vryheid en 
al bet bulle dit nie behou nie, 
het bulle eerbaar uit die stryd 
gctree en die ideaal wat bulle 
hulself gestel het vir ons as na
latenskap gelaat om daarop 

GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF: 
Blllaboadellke &eoiJIIIIcewtaa•: 

(Verlowtng, buwell.lt, reboOrte, 
atertreve.l, In memoriam, celulnren
a lng, ena. ) 1d. per woord; miDJmum 
~/6 per plaalllg. Voorultbetaa.lbulr. 
Vir berballDga :Ill pen~ent atet.c. 

Jlulclelaadvert.alea: 
JCerat. pl&allll 2d. per woord. Vir 

berb&llllp 26 peraent afaJ&r. 

~d .., ,.Die O.B." <•er· 
11.1t7n w eeklll<a) : 12/6 per Je.&r of 
l /3 per I maande. Voorultbetaa.l· 
llaar. Stuur ad•erteDaleretd, !)ejlt.l
Unp en lllte~elcl na VOOJI8L40 
<EDKll.) .lli:PI:IUl, PoabU uu, 
&AAPSTAD. 

MEUBELS 
MEVBELS.-~ter Keubela teen bll· 

UJ<er pryae. Babawaeotjlee, etoot&arre
tJiea. drlewlele, llnoteuma, tapyte, ena., 
ook altyd In voorraad. Oeen katalogua. 
Meld waarln u betanaetel. - VJSSEB
MEVBELS, Laoptnat 111, & aaJ)fltad. 

3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW , die Beroemde 

Radlo-lngeoleuu, 8 taalewer, P arow, 
verkoop en heratel Radio'• en Elektrleee 
Toeatelle. Oerecletreerde Elektrlaltelta
u.onemeu. Foon 11·84811. 

BORLOSIES EN BRn.LE 
H. I . 8TEYN, De VllUenetraat 1'7, 

Vaaeo, ll .P.-VIr bortoaleo en brllle. 
V.,.kOOl) en repareer. Peraooollke &aon· 
Car. 111/11/TK 

E)JPffiE-GEBO~DE 

Die tyd vir 'n republiek in 
Suid-Afrika sal aileen ryp wecs 
wanneer dil' jongmense - die 
mense wat die republiek se 
grootsheid in die ry van moond
hede dcur hul dade moet bepaal, 
die warmc Afrikaner-bloed in 
hul poise voel klop tot aanspo
ring om onafhanklik te. wees. 

Dit• huidige gcslag van mense 
oucr as vf'ertig sal hopelik die 
voldocning Jlmaak om vry te 
word, maar dit sal die seuns en 
dogters van nou wees wat die 
gang van die rcpubliek sal be
paal. Hulle is egter, met enkele 
uit.sonderings, aan die Empaaier 
vcrknog en ek kan bulle nie 
kwalik ncem nie, want die voor
beeld -wat deur Afrikaner-mi
nisten; gestel word is duidelik 
op noucr samewerking met die 
Empaaier gemik. Die Britse Ar
beiders-party en IndHi val ons 
tydig en ontydig aan terwyl die 
rcgcring net daaroor kla en 
geen stappe doen om die aan
valle te bestry nie. Die jeug 
sien op na die regering of op
posisie om die toestand die hoof 
te bled en beloftes word gegee 
deur albei partye. maar dit bly 
net daar. 

J EUG l\U SLEI 

Die eerbaarste en enigste uit
weg nl. die uitroep van 'n re
publiek word doodgepraat deur 
onsinnige verskonings. In die 
naam van die toekomstige Re
publiek van Suid-Afrlka wll ek 
'n oproep doen op alle persone 
wie se hart nog warm klop vir 
ons vryheid om die jongmense 
aan te spoor tot groter liefde 
vir ons vaderland en om hulp 
en Ieiding te verleen. Die groot
heid van 'n volk I~ in sy jeug, 
maar die party-politick is besig 
om van die j(>ngmcnse slaafse 
volgelinge te maak. Volgelinge 
op 'n pad wat verdcr en verder 
wegdwaal van die tradisie van 
ons voorvaders. 

Daar is gelukkig nog jong 
Afrikaner-seuns en -dogters wat 
besef dat die partye op 'n 

BRILLE 
Brine u oogarts se voorskrifte vir br'iiJe na onll. 

GOEIE WERK TEEN BD.J.IKE PRYSE . 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN 
Besoek ons of skryf om besonderhede 

OLIVETTI-OPTELMASJIENE! 

BESLIS DIE DOELTREFFENDSTE 
l\lASJIEN OP DIE :MARK 

Handmodelle 
Elektriese Modelle . 

. £92.10.0 
. £127. 10 . 0 

Nou in t.•oorraad vir omniddellike aflewering 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
P osbus 2117 

KEEROMSTRAAT 95. 

• 

Foon 2-7071 

KAAPSTAD 

·: - ·- ·- ~- ·- · -
_.._.._..!. 

Soos Ons Lesers 
Dit Sien 

ARE. WYS OUDE.RDOM 
BE.TE.R AAN AS )ARE. 

•;·----·- · - - · - :· Hoe oud is 'n m ens ? Blykbaar SO\'eel-en-soveel jare. 
dwaalwcg is en wat bulle be- Die dokters se ' n m ens is so oud soos sy a re aandui. Die 
ywcr vir sielsvryheid sowcl as probleem was egt~r nog steeds h oe om die mens 'Se fisiolo
staatkundige en ekonomicsc giese ouderdom te bepaal. Dr. H a rdin J ones van die Uni
vryheid, maar die klein getal versiteit van Kalifornie meen dat die oplossing gelee is in 
ste.m m~ soms droewig. Jong die hoeveelheid bloed wa t deur die weef~ls van die liggaam 
Su•d-Afr•ka moet as een man vloei. Hoe meer bloed vloei, hoe jonger is die liggaam. 
vorentoe beur tot bo-op die 
bult - daar waar die son in al Maar hoe moet die hoevecl-
sy gloric sal skyn op 'n vrye held bloed gemeet word? Dr. 
volk - die volk van di<' Suid- Jones stel eenvoudig vas hoe
Afrikaanse REPUBLIEK. veel koolsuurstof vrygelaat word 

Republikeine 
Se Plig 

in die spiere tydens oefenlnge 
en dan bet by die antwoord. 

Toetse wat uitgevoer is bet 
aan die Jig gebring dat 25 kc. 
bloed per minuut dcur ecn lit<'r 
liggaam-weefsel van die gemld
deldc agttienjarige vloei. Teen 
25 jaar bet die hoeveelheid reeds 

Dit is noodsanklik dat elke na 15 kc. gedaal en t<'en 35 
republikein onmlddf'llik bt>gin jaar na slegs 10 kc. 
en voortgaan om lntekenare te Maar die hoeveelhede verskil 
Wf'rf op Dit> n.>publikein. geweldig baie van mens tot 

Dit io; 'n t>rcplig t<>enoor die mens. Daar mag bv. net so
republiek wat elkf'en - son- veel bloed of selfs meer deur 
der uihondering - moet na- die weefsels van 'n gesonde 60-
k om. jarige mens vlocl as wat die ge-

U, ja u, \\Ord dt>rbalwe val met 'n siekllke mens van 20 
dringend opgE'roep om deel te jaar sal wees. Dan sal die 60-
nf'em aan die veldtog van inte- jarige fisiologies net so oud, of 
kenaarswerwing. selfs jonger wees, as die 20-

Skryf nan Die Sekretaris, jsrige. 
Die Republikein, P os bus 1411, I . Die vasstelllng van, die fisiolo
Kaapstad, vir intekf'nvorms, gtese oudcrdom van n mens sal 
t>n - woe I ! baie belangrik wees vir verse-

keringsmaatskappye en die ny
werheid. Die nywerheid mag bv. 

Britse Persbaas 
Republikeins ? 

Lord Beaverbrook, die Britse 
koerantmagnaat en 'n voorma 

Iiewer 'n 60-jarige wat fisiolo
gies jonger is as 'n 20-jarige in 
diens wil nccm. Dit mag 'n hele 
omwenteling teweegbring op die 
gcbied van aftree-ouderdom en 
pensioenskemas. 

Jige minister, is deur Randolph 8,500 naturelle is binne die 
Churchill, seun van die Brltsc ccrste drie weke na die verkla
premier, beskuldig dat by 'n re- ring van 'n noodtoestand op 20 
publikein is wat die Britse ko- Oktober in Kenia in hegtenis 
ninklike instellings verwerp. Hy geneem, volgens die Britse mi
hct beweer dat Lord Beaver- nlster van kolonies, Oliver 
brook se koerante 'n veldtog Lyttelton, sy parlement meege
aan die gang bet om die Britsc deel bet. Van hierdie totaal is 
kroningsplegtigheid te veron- 2,871 weer vrygelaat na onder-
geluk. vraging. 

Son Veroorsaak 
Velkanker 

Blootstelling aan die son is ' n belangrike oorsaak van 
velkanker by blankes, volgens 'n artikel in die Suid-Afri
kaanse Itledi~ Tydskrif. Daar is bevind dat bierdie siekte 
baie selde by naturelle voorkom, en dan hoofsaaklik by wit 
naturelle. 

Oor 'n tydperk van drie jaar buitelugwerkers en dan bowe
ls 3,666 gevalle van kanker in al by mense van Jigte huids
Transvaal ondersock. Daarvan kleur. Sulke mense word aan
was 578 gevalle van vclkanker, geraai om bulle behoorlik teen 
van wie M8 (of 95 pcrsent) sonbrand te bedek wanneer 
blankes was. Daar is bevind dat bulle aanhoudcnd in die son 
in 98 persent va n d ie blanke moet werk. 
gevallf' dif' kanker voorgeko 
bet op liKgaamo;dt>l(' wat voort· 
dnrend aan die !>On blootgeste 
i 'l. D ieselfde het gegeld vir wi 
naturelle, terwyl die swar t n 
turelle die velkanker op ande 
dele van die l iggnam gekry be 
mcesta l as gevolg van brand 
wonde of ontstekende swere 
Dit toon dat die swart vel va 
die nature! 'n natuurlike fil 
treerdcr vorm wat die ligga 
teen die ultra violetstrale be 
skerm. 

Velkanker kom hoofsaakli 
voor by boere, matrose en ande 

Vliegtuig Land e 
Styg soos Voel 

Volgens die Amerikaans 
handelsblad, Aviation Daily, he 
Pole met behulp van Rusland • 
vegvllegtuig op die p roef geste 
wat kan opstyg en land sonde 
dat 'n opstygbaan nodig is. Dl 
vliegtuig is 54 voet lank e 
weeg 6,387 pond. Die vlerk 
wydte is 42 voct. 

Man word Aap 
No ·Middernag 
n Man wat snags verander 

in 'n aap sover dit sy handels
wyse betref, bevind hom op die 
oomblik in Londen. Bedags Is 
hy heeltemal normaal, maar 
omstreeks twee-uur die nag 
staan by op uit die bed en sluip 
in die bosse rond soos 'n aap. 
Hy grom soos 'n aap en is 
kwaai. In hierdic toestand klim 
hy in borne rond met 'n gemak 
wat ongelooflik is vir 'n per
soon van sy ouderdom en pos
tuur. Sodra die dag breek, ont
waak hy en is dan weer nor
maal. 

Sielkundiges wat hom onder
sock het, verklaar dat daar nog 
nie vasgestel kan word wat 
hom makeer nie. Hy verklaar 
dat hy uit Indie kom, en dat 
'n onweerstaanbare drang na 
die oerwoud hom na midder
nag beetpak. 

VffRT/fN BOKSERS 
STERF IN SES }AAR 

Die veertiende bokser wat 
sedert die einde van die oorlog 
dood is as gevolg van 'n 
besering in 'n geveg, het 
onlangs gcsterf. Hy is Ne13tor 
Jackson wat beseer is deur 'n 
Argentynse bokser in Buenos 
Aires. Kort tcvore is 'n 
ander bokser oorlede nadat by 
deur 'n Suid-Afrikaanse natu
re!, in die kryt bekend as Jake 
Tuli, met punte geklop is. Hy 
is die Franse voormalige vlieg
gcwig-kampioen Honore Prate
s!, wat aan bloeding op die bar
sings beswyk het as gcvolg 
van 'n hou teen sy kop. 

Jake Tuli, 'n Zoeloe het on
langs die Britse Rykstitel in die 
genoemde gewigafdeling ver
ower. Hy word as ,.baie gods
dienstig" beskryf, en het baie 
gehuil toe hy van sy teenstan
der se dood verneem. 

I ndie sal eersdaags begin met 
die vervaardiging van spuit
vliegtuie, volgens 'n berig uit 
New Delhi. 'n Fabriek sal aan
staande jaar begin produseer. 

............ 
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ROBOTMENSE WAT NOG NIE 
VRA VIR 'N SIEL 

. Daar bestaa~ ' n sage van die Duitse digter Heinrich Heine, oor ' n 
megan1kus wat daar1n geslaag het om ' n kunsmem. te fabrisN•r. Die kuns
mens kon met sy bande werk sootoo 'n mens, hy het in sy hor~ van lee•· 
gevoelens omgedra en kon dit meedeel. Hy was geh eel en al 'n o-entle
man, maar he~ nie 'n siel gehad nie. Hierdie outomaat hel sy ~naker 
~enader mel ·die versoek: , Gee my 'n siel." Die meganikus het na 'n 
ander land gewyk, maar oral het die outomaat hom a!!lervolo- en gewee-
klaag: ,Gee my 'n siel. Gee my 'n s iel." '=' t"' 

In 'n artikt>l pas dr. A. Kuipers van Amsterdam hierdie Ons het in die nfgelope tyd 
sage t~e O!J die leer van die Russiese fisioloog, T. P . Pavlov.

1 

snaakse, suspisieusc dingc bele
~y ~>taan O.P volkome evolusionistiese standpunt en ontken we. Daar was 'n botsing tussen 
d1e bestaan \'an <lie siet. Daar is nie sielkunde nie: net die parlement en die hof oor 
fisiologie. 'n grondwetvraagstuk en daar 

het die noodsaaklikheid ont

Vir Pavlov hct di£> mens net I Pavlov maak in sy beskou
.. gekondisioneerde reflekse." Dit inge ook van die mens 'n ma
vcrduid£>Jik hy soos volg: \Van- sjien. In beginsel ontken by die 

staan vir verder<' W<'tgcwing. 
Die betrokke minister is in 
hart <'n siel 'n Afrikan<'r en ons 
neem aan: met hart en sic! 'n 

neer voedsel in die bek van 'n 
hond gesit word, dan vind die 
volgende plaas: dcur die aanwe
sigbeid van voedscl in die bek 
word die senuwies in die mond
slymvli<·s geprikkel, hierdie 
prikkeling of impuls gaan langs 
senudrade na die vreetsentrum. 
Hiervandaan gaan 'n impuls te
rug na die speeksclklicrc, wat 
dan speekscl afskci. Hierdie 
proses word 'n aangcbor£>, 'n on
voorwaardelike refleks genocm. 

Pavlov het 'n bond geneem 
en sy bek teenoor die speeksel
klicr oopgesny sodat die speek
sel na buite afgeskei word. Ry 
het verdcr bevind dat indien 
mense enkele sekondes voordat 
die vocdscl in die bek gesit is, 
'n uurwerk aan die tik sit, dan 
sal die bond, na verskcie her
haling::; speeksel afskei, sodra 
die tik begin; dus sonder dat 
(iie mondslymvliese geprikkel is. 

Onder normale omstandig
hede sal 'n hond geen spccksel 
afskei wanncer hy 'n uurwcrk 
hoor tik nie, maar deur bo
staande prose::; het die hond 
' n gekondisioneerde refleks aan
gekweek waardeur 'n reaksie 
ontstaan dcur die tik van 'n 
uurwerk in plaas van die prik
keling van die slymvliese. Die 
tik van die uurwerk word 'n 
gekondisioneerde prikkel gc-
noem. 

Pavlov bewecr dat hierdi<> 
proses outomaties binnc die 
hcrsings voltrel( word, solider 
gewaarwording, sonder bewus
.syn. 

Ons gedagte gaan terug na die 
~age van Heine. Ons sien voor 
ons 'n dier, 'n hond. 'n Russiese 
Pavlov-hond in masjiengedaantc, 
wescnloos en doodagtig. Ons sal 
as ons goed luister die dier hoor 
kla: .,Gee vir my 'n siel! Toe, 
gee my 'n sic!! AI is dit dan 
maar 'n doodgewone dlcresiel!" 
'n Grieselrige bcsighcid. 

BlED UITKOMS 

AAN ELKEEN 

Oit i~ 111 tyd van oood 
dat 'n mens jou eie mense soek 

Dit " .n tyd van nood 
dat 'n mens jou eie mense vind 

by 

S AN LAM 
die grootste Afrikaanse 

Lewensver1ekeringsmaatskappy 

HOO~"At'.TOOR: 
•\AALSTRAA1 18 ... "AAP.STAD. 

~llllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ republikein. Hy was selfs die = - medc-opstel!er van die konscp-
~ Beur ~ republikcinsc konstitusie. Toe 
= - daar nou die tyd kom om ver-
~-= A. J. van Rooy i_= andering .. te Wt'eg t(> hring, sou 
_ _ on' verwag dat hy di<' voor-

iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ I skri.fte van sy hart sou volg ·en 
te ruggryp oa sy e ie ontwerp-

bestaan van I ewe en gees. Daar konstitu.,it>! Hy bet dit nie ge
is net 'n lyn van laerc na hotire doe n nit> - by het gegryp na die 
bestaansvormc. \'Oorbeeld van die .. tnat.,instel-

\Vat moct ons met di<• mens ling<, van Groot-Brittanje High 
aanvang? Die antwoord is: kon- Court of l'arliament." \V~s tlit 
disioncer. Die gedrag van die die voorskrif van sy ver'-taml? 
mens moet deur gekondlsio- Dit tog nie, daarvoor was die 
ncringstcgniek <soos met die hele bes igheid te onsinnig! \Vas 
Pavlov-hond> sodanig gevorm dit tlan 'n gekondisiont>erdt> re
word dat al die goeie outoma- fleks '? I, by al tot so 'n mate 
ties daarUlt voortspruit. Selfs deur dit> parlt>ment ('n Britse 
in die samegestelde menslike ske pping) gt>kondisiont>er dat hy 
verbandc ontdek Pavlov maar outomatieo; 'n Britse neiging 
net gekondisioneerde rcflckse toon? Is Pavlov se beskouings 
van 'n bietjic hotir orde. dan tog reg l'n ook op hom van 

Al\lPTEI.IKE BESKOUI NG I toepassing? Word parlem ent.,
lede in die parlement gekondi-

Ons kan onsself nou afvra: sioneer? Is bulle maar net ro
.. Maar is hi<>rdie beskouings- botmense? I<. die klokkit>s wat 
wyse van Pavlov belangrik gC'- lui net kondisioneringsprikkels 
noeg om daar so ernstig ag wat die outomatt> na huUe vt>r
op te slaan ?" Pavlov se mC'ns-~ skiUende banke kan laat guan 
brskouing ht>t vanclag die van om te stem? Is daar vir bulle 
die lei<lend t-, regerende groep in spoortjie'> aangelf sodat bulle 
Rusland geword. In die binne- 1 net na dit> bank t> kan beweeg 
plaas v·an die , ln.,tituut vir ek- waar bulle maker bulle graag 
'-pt"rimentele Genee<.lmnde" te wit he? 

STE:\-1 NET 'N REFLEKS 
I.A'ningrad pryk 'n standbet>ld 
van 'n bond. l'avlov het self die' 
plan van dit> monument got-d-
gt>keur en h t>t ool{ die teks op· Keer op kccr moet ons vcr
gt'!Stt>l van diP twel' ontroerendl' ncem dat die Kleurlingstemwct 
op'!krifte. Op tO :\laart 1951 'n twcc-derde mecrderhcid kan 
skryf Prof. StO<'dit'-kY onder die kry as elke lid volgens sy oor
t itel ,Die g root .. te bioloog v•an tuiging kan stem! Nou, waa rom 
die moderne t~·d" onder m et>r: doen bulle dit dan nie, of is 
,AilP lewens~>rvaring, gebeue, stem net 'n gekondisioneerde 
gewoontes, neigi11gt> word oor- r('fl('k., wat aanJI"ebring word 
g1•sit in die taal van die gekon- dt>ur diE' lui van 'n klokkie? 
di1.ioneerde reflekst>." Pavlov >.e l\l oet on'! voor die parlements
ml'n., i" 'n kun.,men,, 'n masjien- bui., ' n standbeeld oprig vir die 
men.,, 'n robot. P avlov-L.V. ? 

Hi<'rdie Russiesc gedagte is Ek hcrinner my dat 'n Na-
dcur \Vatson in Amerika. inge- sionalc L,V, my ecndag meege
vocr en dit was di<' begin van dee! hct: ,.Voor ek Parlement
'n sekere siclkunde onder die toe gekom bet was ek 'n repu
naam .,Bchaviorisme." blikcin. Nou kom niks verder 

In Rusland kan wetenskap. daarvan nic." Wat was dit an
like., anngekla word voor die ders as 'n kreet: ,Gee tog vir 
Akademie vir \\'eten<.kappe my 'n siel. Toe, gee my 'n sic!, 
weens .,onjoiste, anti-pavlovis- al is dit net 'n gcwone Boere
tieM', onwetenskaplike stel- sicl!" 
linge." Die gevolg is 'n tereg- On-. bet geen volkM·erteen
wysing van die kant van die wootdigers nie - a Ueen maar 
Akademic - en saamloop met outomate. Bulle s preek wat 
die andcr. 1 bulle maker s pre(>k. Hulle- <>tern 

Ons dink weer nan die sage waar bulle maker stem. Die een 
van Heine. Sou dit die doe! wees maker bet besluit dat hulle sal 
van die Sowjetmaghebbers om speel bulle is regters. Saam bet 
kunsmensc te fabrisecr sonder bulle met hom regt,r gespeel. 
fabricksfout, egte masjienmen- Die under outomate bet met 
se, wat 'Selfs nie op die idee hul maker tuisgebly .•. 
kan kom nie om hullc makers Wat ts die Parlemcnt <a Ia 
t~ smeek: ,Gee ons tog 'n sic!" 1 Brittanje> tog 'n magtigc fak
nte? ·. tor dat hulle mense so van bulle 

Dte ~age bev~t to? eintlik 'n siel kan ontroof en van hulle 
afgrysltke gesktcdems. Die ver- gekondisionecrde mensrobotte 
baal van die Pa.vlov-hondc en maak! 
die Pavlov-mense is egte wcrk
like geskicdenis wat in ons tyd 
afgespeel word. Nou! Tot dus
ver die artikel van Dr. Kuipers. 

ROBOTMENSE IN S.A.? 

Sal die dng nooit aanbreek 
nie, sal toestande in die land 
nie so erg word nie, dat bulle 
agter hulle maker sal aanloop 
en weeklang: ,Gee vir ons 'n 
siel. Toe gee vir ons 'n siel. AI 

Wa.t van Suld-Afrika.? Is bier is dit tog maar net 'n gewone 
- -----------

5
/"!'.u- GI ook robotmensc en kondisio- Boeresiel. Toe gee vir ons 'n 

nering? siel!" 

f ~tlrlut en •ll•mt•l•p,. deur die het. 
Suid~lil<e Afrilto. 

OPPERHOOF BEREID 
TOT SAMESPREKING 
OOR RASSE.SKE.IDING 

'n Belangrike uitlating , ·an die Swabie-opperhoof in 
\'erband met territoriale apartheid word in die Engelse pen. 
berig. Hiervolgens sou by die idee van algehele apartheid 
nie ongunstig gesind wees nie en hom bereid verklaar bet 
\'ir 'n samespreking deur belanghebbende-. ~uid van die 
Sahara. 

Lewenskoste AI 
Hoer 

Die lewenskoste styg nog 
steed;; en die prysindeks bet 
vir Oktober op 191.1 te staan 
g<'kom vergeleke met 190.3 in 
September en 185.3 In Augustus. 
In Junie 1951 was die prysin
dcks nog maar 170 - 'n sty
gin~ van 20 punte In 16 maande. 

Die Britse indekssyfer vir 
September was 136, wat toon 
dat die Jewenskoste in Brittan
je na verhouding aansienlik 
lacr iS. Die Britse syfcrs toon 
ook 'n daling teenoor die Suid
Afrikaansc styging. In Junie 
hct die Britse syfer op 138 ge
staan en in Augustus op•l37. 

MEEN DIT 1 • HY 
.,Indien die mcnse daar 

hullc nic wil he nie. kan 
hullc nie daar bly ni<'," bet 
Nehru, Indiese eerstc minis
ter in 'n tocspraak in Luck
now g(·se met betrekking tot 
die Suid-Afrikaansc Indiers. 
Hy het sy gehoor mcegedccl 
dat die Indilirs in Suid-Afri
ka aangeraai is om in none 
samewcrking met die natu
relle te wcrk. 

Die M-.jarige opperhoof, Sob
huw., het in &Y pt'rsoonlike b()('
dnnigheid opgt>merk dat by 
.,beindruk" is deur die plan vir 
tflgt>hele segrega,ie .,oos onlangs 
deur mnr. Oswald Pirow in 'n 
Engel<;e k()('rant uiteengt"sit is. 

.,Die verhouding tussen wit 
en swart sal aileen duursaam 
en be>vrcdigend opgdos word 
wanneer aile state en gebiede 
suid van die Sahara byeenkom, 
die !;aak bcspreek en die een of 
and<>r formule vir optrede aan
vaar," het hy gese, !'n daaraan 
tocgcvoe>g dat hy dit nog nie 
as tc laat beskou om die saak 
tc besprcck nie. 

Daar is verantwoordelikc na
turellcleie>rs wat bereid is om 
dec! te neem nan samesprekings 
wat daarop gcrig is om 'n me
tode te vind waarvolgcns aile 
rassc in Suidelike Afrika har
monics kan saamlewc, het by 
gese. Daar moet 'n cenvormige 
naturellebelcid gevind word, 
aangesicn tecnstrydige bcleide 
in aangrcnsende gebiede net tot 
wrywing lei. 

Hy het onder die indruk ge
kom van die Pirow-plan as 'n 
voorbeeld van positiewe dcnkc. 

a ,.DIE O.B." word r:edruk deur Pro 
Eeelesia-Drukltery, Blrdatraat, Stel
leubosch, vir die elenaara en uJtge
wers, Vooralac (Edma.) Beperk, 
Groote Kerlt&ebou 703, Posbua lUl, 
Kerkpleln, Kaapatad. 

Het u al gedink aan 'n mooi 

KERSGESKENK ? 
WATTEH GESKENK L£ DIE,NAASTE AAN 

ELKE AFRIKANER SE HART? 

Bo alle ander dinge 
DIE REPVBLIEK 

V anjaar kan U dit aan 'n 

vriend SKENK 

LEES mER ~~>-

Vanaf 14 Januarie 1953 sal Die Republikein, voor
loper ' 'an die Republiek, weekliks verskyn. Dis 'n 
onafhanklike koerant wat slegs die strewe van elke 
republikeinse Afrikaner sal bevorder. lntekengeld 
net 15/ - per jaar of 7 / 6 vir ses maande. 

Vul NOU meegaande opdrag in en skenk hierdie 
Kersfees die R epubliek aan u vriende. 

OPDRAG 

Die Sekretaris, DIE REPUBUKEIN, 
Posbus 1411, KAAPSTAD. 

Ek sluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . in om 

Die Republikein vir . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . maande te 
stuur aan: 
Naam .......... .. .................................................. . 
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··········· ···················································· 

Pos kwitansie aan bogenoemde e n beg netjiese 
kaartjie aan om te se dat dit 'n Kersgeskenk is 
van my. 

···························································· 
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boor 
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t(>like 
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skond 
bewn 
nou 
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Die 
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en da.t 
dorp 
gehou 
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'lkakc•J 
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Gocw<l 
gcvier 
staats 

Orig 
verwcl 
sturc 
wil tr4 
dcnk, 
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' n Bel 
die op 
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wat h• 
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kongr( 
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party 
soek. 
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party 
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