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Verdere bydrnes kan ge- Opposisie was, h et hy
stuur wor d a.a.n Posbus 1411, die
volgende r epubliKnap stnd.
k ein
· se InOSle
·
·
d'Ie
N ou dat die r epublikeinse
m
stryd uitsluitlik in die hande Volksraad ingedien :
van die O.B. oorgE>gaan b et,
is sterkmnking van hierdie
,Met die oog op die ernstlge
f onds dringend n oodsaaklik.
krisis waarin ook ons land

weens sy deelname aan die
oorlog betrokke geraak h et ,
verklaar die Raad :
, Dat on s b oogste volk sbelang
aileen gedien kan word deur
die
omskepping van SuidAfrlka in ' n r epubliek, afgeskei van die Britse kroon en
Jrg. 8 Kaapstad, Woens., 13 April1949 Prys 3d. No.21
R yk e n vry en onafhanklik van
enige ander buitelandse mag;
,Dat sodanige republiek n ie
geskoei mag wees op vreemde
model nie maar opgebou moet
word ooreenkomstig ons eie
volksaard en tradisies, op die
beginsels van volksr egering soos
beliggaam was in die twee
gewese Suid-Afrikaanse repuOnder Ieiding van 'n dee! van
bliekc, m et wegbreking egter
die Engelse pers is daar in polivan alles wat vals en volksDr:
Malan
h
et
verlede
Vrydag
in
die
tieke kringc die afgelope tyd
'!k a delik is in die bier bestaande
voelcrs ' uitgest uur oor
die senaat aile hoop op ' n re publiek in die
Britse liberalistiese demokrasie
moontlikhcid van 'n koalisie nahye toekoms laat intuimel toe by in die
en m E>t die nodige a anp nssing
tussen die twee Nasionaalgesinby m odem e om standighed e;
senaat
,'n
nuwe
klank"
8 008 Die Burge 1·
dc partye en d ie Verenigde
,Oat dit Christelik-n asion aal
dit n oem laat h oor h et. Hy h et aanparty.
'llOet wces in wese en karakter
Die Cape Argus act die voor- gekondig dat die r egering tevr ede is om in
::m gegrond moet wees op die
tou genecm deur te pleit dat 'n die huidige toestand van ve rbondenheid
getroue inagneming van golyke
koalisie-regering die enigste
taal en kultuu r rcgte van a lbei
oplossing is vir die ekonomiese aan die Britse Statehond t e bly solank daar geen inhreuk op die bestaandt- seksies van die blanke bcvolprobleme• omdat d ie politiekc regte gemaak word nie.
l<ing; dat dit veilig gemaak
twls daardeur beeindig sal word.
moet word vir die blanke ras
Dr.
Mala
n
se
toespraak
is
met
groot
toejuiging
van
Ve
renigde
Party·
Die voelers is, te oordeel na
ooreenkomstig die voogdyskapuitlatings, taamlik koel ont- kant ontvang, en etlike van hulle h et hom van har·te gelukgewens. Op die beginsel; en
vang en daar skyn geen moont- vraag van sen. Heaton Nicholls of dr. Malan nie sal toegee aan druk van
,Dat dit doeltreffend bellkheid te wees dat die regeri ng O.B.-kant ten opsigte van die republikeinse ideaal nie, h et dr. Malan onde1 >kerm moet word teen die k apiIn hierdie stadium vir so 'n
talistiese en parasietiese uitgroot gelag geantwoord dat h y nie m et die Ossewabrandwag op sprekende buiting van sy bevolkin g sowel
koalisie te vinde sal wees nie.
Die toespraak van dr. Malan voet ve rkeer nie . Sen. Nicholls het gese dat dit ' n bemoedigende toespraak as t een ondermynende invloede
sal cgter nu we hoop Jaat op- was en dat dit duidelik is dat Su id-Afrika uiteindelik eensgesindhe id kry van vyandiggesinde en onnasiovlam in opposlsiekr inge.
nale clemente."
ten opsigte van sy buitelandse heleid.
I n 'n hoofar tikel na aanlciding van hierdie mosie, het Die
Dr. Malan het gcs~ dat daar die grondslag \'an die Sta te bond Nasion aliste se afsonderings- Burger, dr. Malan se Jyforgaan,
jare lank 'n stryd om meer vry- en spr. staan vierkantig d1urby. beleid, sal opldaar. Dr. 1\lala n die daaropvolgende dag ond er
bet die ver sek ering gegee dat meer geskryf:
heid was, en die strcwe op die
Suid-Afrika gt'ensins van plan
konstitusionele pad het die Unie
GOE D SOOS DIT I S
tot d ie posisie gebrlng dat hy,
is om die St a tebond te verlaat
VOORGESLAG
Mits dnar geen inbreuk op die sol.lllk sy st atu s as 'n vrye land
Vir die vakante p os in d ie al is hy lid van die Statebond,
senaat wat ontstaan bet as ge- gcassosieer met susterlande, tog vrye, onafhanklikc regte van n ie a an getas wor d nie. D aarmee
, Die r epublikeinse strewe en
k an h y h eeltem al saam stem.
volg van die bedanking van die in die voile sin van die woord
s tryd is geen uitvloeisel van die
V.P.·senator, mnr. J . M. Brink, daarop aanspraak !tan maak
oorlog nie. AI was daar geen
,KEERPUNT"
bet die regering mnr. P. W. dat hy 'n onafhanklike volk is.
oorlog m et die opoffering van
Vundag
i1>
d~
ar
nie
m
eer
'
n
,
Joynt as hul kandidaat benoem
ons hoogste volksbelange, met
Sen.
Edgar
Brookes,
naturelleen die V.P. mnr. C. W. Clark. sek &ie in S uid-Afrika wat 'n
vertccnwoordiger, bet dit 'n sy weer galose verkwisting van
Aangesien die regering die ander standpunt huldig nie."
staatsmanstoespraak
genoem goed en bloed in belang van die
'n Lid van die Statebond
meerderheid in die kieskollege
wat
bale
sal
hydra
om.
die E mpire en kruiperige gedien word
nie
deur
een
volk
of
'n
bet is dit ' n uitgemaakt e saak
meerderheid
Suid-Afrikaners
t e stigbeid a a n Brittanje nie, sou
dat mnr. P. W. Joynt tot sena- kombinasie ged\ving om enige
(Vervolg op bls. 8 kol. 4)
(Vervolg op bls. 8 kol. 1)
rigting in tc slaan nic. Dit is
tor verkies sal word.
Nadat dr. 1\Ialnn sy toespraak waarin b y hom neer 1~ by d ie huidige dominiale
s tatus va n Suicl-Afrika , ve rIcde Vry dng, gelewer b et, b et
sen. H eat on Nich olls, ,·nn
Natal, sy nandag gevestig op
die verkla ring van die Grootr a ad van die Ossewa brandwng t en ops igte van die geDie toespraak van die Eerste Minist e r waarin hy sy
IE'e nth eid om n ou in Londen
regering se buitelandse beleid aangekondig het , en veral s y ' n r epubliek t e kry.
uitlatings oor Suid-Afrika se verbouding t ot die Britse
Onder gela g h et dr. Malan
Statebond, is geesdriftig deur die Engelse pers toegejuig.
gE>antwoord: , Ons verkeer nie
op sprek e nde '\'OCt m et m ek aar nie.''
In hierdie ve rba nd skryf die land na die oorlog, daar nou 'n
Hier op h et sen. N icholls geCape Argus die a fgelope na- beter geleentbeid is as enigc tyd'
s6 dat h y nou weet die E erst e
week: ,Die beleid wnt h y aa n- sedcrt Unie vir die formulering
:M inister nic aa n politiek e afgekondig b et , is renlisties, wys van 'n buitelandse beleid wat
p ersing sal toegee nie.
en versiende e n die lan<l sal ver - die h ele Suid-Afrikaansc volk
llg voel na da t aile twyfel oor kan steun.
,Die derde is dat dit 'n trahierdie saak (die uittrede ui t
die Statebond R ed.) finaal gedie sal wees ae hierdie groot
geleentheld vir censgesindhcid eenhede van die Statcbond is
n rwyder is.''
Die Cape Tim es skryf: ,;Die vernietig moet word deur repu- nie, solank daar geen pcrke op
• • • • of, besparing verryk I
algemene inhoud van die ver- blikeinse else van onversoenlike die Unie gele word nie, selfs as
die Unie sou bcsluit om 'n repuklaring was 'n bewonderens- persone soos dr. Verwoerd."
Sed ert sy vroegste jare het VOLKSKAS spaarsin
Dagbreck en Sondagnuus ver- bliek te word, is die Unie nie
waardige uitdrukking van die
by die Volk aangemoedig en fasiliteite vir besparing
Unie se verhouding met die res klaar nn ontleding van die po- van plan om daurdie assosiasie
daarg estel. T ans bet VOLKSKAS uitgegroei tot 'n
van die vrye wereld, en sy wenk sisie: .,Wat wei moontlik is, in- te ve rlnat nie.
handeisbank van lan dswye omvang, maar hy
Suid-Afrika w il h om self bevir 'n spesiale oor ecnkoms tus- dien dit die ondcrwcr p van beverwelkom en dien nog steeds die ,. klein spa:uder"
sen onsself en die Europesc spreking gaan wecs, is dat dr. skou a'l lid van nouer kring
en bied n og dieselfde aantreklike spaar· en
moondhede met belange in Afri- Malan die beginsel sal steun dat van s uste rvolke wat gem een bcleggingsfasiliteite aan .
ka, is Ieiding, wat ons hoop, die republikeinse regeringsvorm slmpl ike bela n ge b et, en danr om
Bes preek hlerdie fasiliteite m et u oaaste taken lidmaatskap van die State- h et spr. geen bes waar om as
energiek opgevolg sal word."
bestuW'det.
Die Sunday Times som sy in- bond nie onverenigbaar met me- E er ste Minis ter 'n vergndering
van eers te ministers va n die
drukke onder d r ie hoofde op. kaar is nle."
Sta t ebond by te w bon n ie.
,.Ons eerste indruk is dat dit 'n
O.B. SE STA..~DPUXT
toespraak is wat 'n Eerste MiDie O.B. se s tandpunt is naJ INGO'S JUIG
nister waardig is op die vooraand van 'n belangrike sending tuurlik dat 'n r epublick binne
Dr. Malan se toesprnnk is
- nle die van 'n enge part yman llie Statebond 'n E mpire -repusoos dr. Malan dik wels voorge- bliek , en dus ge\'aarliker snl toegejuig deur die Ve rt'nigde
Sen . H enton
BEPE RK (G er e~tls tr ee rd e H aodelsba ok)
kom het nie.
wees a s die buidige sta tus. On~ P a r ty-sena tore.
Yt>rhouding m et Brittnnje in die Nich olls h et gesll da t h y t en
HOO FKAN TOOR : PR ET ORI A
New York AQeote: Chemical Ba n k & Trus t Co
GOED VIR ALl\IAL
huidige buitelandse toestand volle snam st em m et die Eerste
Lo nd e n AQe n te: L l oy d s B an k Ll m ilefl
m oet een van verdrag wees, soo!l l\linister en dat hierdie toe.,Die tweede lndruk is dat, as die tussen E ngeland en Ameri- sp raak die onsek e rbeid wat
daar ' besta an b et oor die
gevolg van gebeure In die buite- ka.
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Lawrence Se Redes Vir
4-Jarige lnternering

,I{OMMUNISTE WOU
BELEID. VOORSI{RYF
VIR VAI{BOND'

Ses-sewe jaar gel e-de toe die destydse Minister van Binnelan dse Sak e, mnr.
Harry Lawrence, vir mnr. Stephen Eyssen
van Heidelberg l aat interneer het, k on h y
waarsk ynlik n ooit droom dat hierdie
persoon wat saam m et ho nderde Afrikaner s smaa dhede a angedoen is, hom in die
Volksraad tot verantwoording sou roep nie. Dit h et t'gter h icrdic week
gebeur toe mnr. Eysseu die volksraad in beso ndcrhede kon inlig oor wat
hom te beurt geval het.
Hierdie outhulling van mnr. Eyssen h et m nr. Lawrence ·d ie dag
daarna uitgelok om te antwoor d en te pro hecr ''e1·d uidelik waarom
die dinge gedoen is.

Die Kommi-..,ie wat ondersoek instel na die sake van die
Klerewerkersvakbond en t ans in Kaapstad ver gader, b et die
afgelope week gelnist er na getuienis da t aile belangrike
besluite en korrespondensie van Kaapst a dse va kbondleiers
wat lede va n die Kommunist iese Pa rty is, eers noukeurig
ondersoek word deur die Kommunistiese Party voordat daar
opgetree word.

Het Onderwys
In Brittanje
Gekritiseer

•

Mnr. Eyssen het onder mecr
vertel hoe blankes wat aangehou is vir internering op matrassc moes slaap waarop naturellc die vorige nag gcslaap het,
hoc bulle met tronklepels mo()s
eet, hoe manne by die kamphck
nakcnd uitgctrek is om ondersock te word en hoc daar op
talle Afrikaners dcur gehuurde
persone gespioennccr is.
Spr. het ,gese dat hy hicrdie
dinge vcrtel omdat die land
nog altyd net die ecn sy van
d ie saak gehoor hct. Daar is
ook nog baie gclnterncerdes
wat gebrek ly en nie kans gekry bet om te herstel nie. Daar
was 6,000 gei'nternecrdes en van
17,000 mense is leggcrs saamgestel.

die howe vrygespreek is, is voor
d ie h ofsaal ua ngekeer met d ie
oag op inter nering.
Kinders is aangese om op onderwysers tc spioenccr. Naturellc is aangese om dicselfdc tc
doen. Spr. se briewe aan sy
vrou is drie weke lank teruggehou en die storie is dan versprci dat hy 'n scnuweeinstorting gehad het en in die hospitaal le. Bcrocpe op die owerheld dcur vcrantwoordelikc Jiggame om spr. los tc laat, hct op
dowc ore gcval. Een tel('gram
wa'! egte r genoeg om 1\lo~>es
Kohme (sekr . van d ie K ommuRed.) da delik los te
n iste laat.

VRYGESPREEKTES
OEllii"TERNEER

Daar was groot'!kaalse misbruik van noodregulasie'!. ' n
Vt'lrkeerskonst a bel is in h egt enis gen eem op di e begrafnis van
'!Y eie vr ou en b y m oes sy ba ba
in die arms van 'n n ie-blanke
vrou stop. Men se met d ieselfde
n ame ill verkeerdelik gci'n ter n eer om dat bulle ,·en ,·ar is.
'n Jong seun wat in die kamp
was se vader hct 61 myl van
die kamp af gesterf. Die man
was byna rasend maar al sy
vcrsoeke om sy vader se bcgrafnis by te woon hct op dowe
ore geval. Pogings is aangewcnd om mense om tc koop,
hct spr. gcse.

Mnr. Eyssen het na sy cie
ondervindings verwys en gese
dat mnr. Lawrence op 13
Januar ie 1942 in die Volksraad
verklaar hct dat spr. sy reg om
app~l aan te tekcn uitgeoefen
het, en dat die saak dus s ub
Judice was. Dit was n ie wa ar
nie omdat daa r op daardie stadium n le eens sprak e was \'an
die indiening van spr. se verweerskrif nie.
Die m an wat aangek eer is,
bet geen kans gelay om hom
te verweer nie. M en se wat deur
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in die BAD ..
Voeg K.W.V.-Eau. de
Cologne by die water
om die gevoel van persoonlike frisheid te verhoog. En daarna ... gee
K .W.V.-Iaventclwater u
die geurigheid van koel
Iaven tel.

KWV
·Eau de Cologne
EN

·Laventelwate r
PRODUKTE VAN SUID·AFRJKA
F nigste Suid·Afrikaan<e Distribuocr·
dol"$ : H. J. Niehaus (Edms.) Bcpcrk,
Posbus
Posbus 2108, Kaap,tad.
481\3, Johannesburg.

..

'TI Ander gcwal wat m n r.
Eyssen genoem b et is d ie waar
twee knkier idders m elmar gC'wed h d l'ir 'n bottel whisky wie
van b ulle eerste 'n seker e ou
man van naby 70 j1lar in die
intemeringskamp sal h e.
Spr. was drie jaar en sewe
maande weg van sy h u is e n sy
werlc. Tot ''nn dag t oe b et by
geen verboor gek ry n ie. Dit was
'n dec! van 'n proses van ondcrplocging. Die permanente en
gevcstigde volksdeel moes doodgemaak word.
In sy antwoord het adv. Lawrence gese dat alles gcsicn moct
word teen die agtergrond van
die oorlog. Die destydse regcring mOes buite die Unie veg
en hct binnclands moct moeilikhedc tc kampc gehad. Daar was
gcvare van sabotasie en worklike sabotasic.

DIE REDES
Om tc ,.bcwys" dat die interncring van mnr. Eyssen gcregvcrdig was, het die voormaligc
minister voorgclees uit 'n dokumcnt opgcstel dcur die appclkommissaris.
Die opsommlng
\'an die verslag lui:
,.Eyssen maak daarop aanspraak dat sy houding volmondig pro-Afrikaans is wat, na hy
vcrklaar, nog pro-Duits nog
anti-Brits is. In werklikheid
is dit albci. Dat dit anti-Brits
i., word bt'\\'YS deur volslae on nodige, \'alse en klaarbl)klik
v~·andige
opmer ki ngs wat b y
gC'lloen hC't in vC'rband m Elt die
onderrig van E ngelse leerlinge
in EngC'Iund, d iC' gebr C'k aan
godsdien'!tige on derrig da.ar en
die bevot'lgdbed e en gedrag van

Engelse geest elikes en deur sy
onregverdige e n k\\.mdwilligC'
klngte teen wut b y 'llitlande r i<,m e noem.
,PRO-DUITS"
,.Dat hy pro-Duits is, is duidelik nie aileen uit die feit dat
hy gcdurig aan sy skool mcegedccl het dat hy Hitler bewonder nie en Duitsland gcnoem
hct as die voorbccld van tug,
maar omdat hy akticf teen die
regcring sc oorlogspoging gokant was, die troepc gcc.lurig
veroordeel en met minagtlng
van hulle gcwag gcmaak hct;
op uiters onbchoorlll{c wysc geprobeer hct om 'n leerling t.e
bclct om by die Suid-Afrikaansc magte aan te sluit en voortdurcnd luid was in sy lof vir
die Osscwabrandwag lank na.dat
die rcgering staatsamptcnare
vcrbied hct om ann daardic organisasie tc bchoort.
(Vcrvolg in volgcnde kolom)

, nie daarin kon slaag om hulle
Hierdic getuicnis is afgele tc oorrccd om by die Suiddcur mnr. James Fortuin, 'n Afrikaanse
KlcrewerkersvakKaapstadse
klcrcwerker
en bond aan te sluit nie, hct mnr.
voormalige voorsitter van die Fortuin gcse.
tak in Kaapstad. As gevolg •
van hierdie optrede van die
Kommuniste het hy uit die
Kommunistiesc Party bedank.
Hy het vcrdcr bcwccr dat die
Kommuniste stcrk vcrtccnwoordig was op die bestuur van die
Kaapstadse tak. Op 'n vraag of
die Kommuniste probcer het
om die belcid vir die vakbond
voor te skryf, het gctuie bcvesVictor Kravch enko, voorm~Y
tigcnd geantwoord. Dit was die
docl van die Suid-Afrikaansc lige Russiese afgesa nt in die
Klercwcrkersbond om die Kaap- V.S.A. en skrywer van ,,1 Chose
stadse
klcrcwerkcrsvakbond Freedom" b et sy lastersaak teen
hecltemal tc vernietig as hullc 'n Franse kommunistiese k oera nt gewen. H y b et 4.,000,000
<Vcrvolg van vorige kolom)
frank skadC'vergoed ing geeis
,.Volgens sy eic mededcling maar slegs 150,000 fraltke ontwas die ondcrrig in sy skool vang. Dit io; sowat £ 140. Die
van Christclik-nasionalc aard KommunistiC'se koern nt is egt~r
wat as suiwcr pro-Afrikaans bc- ook beveel om K ravch enko se
skou moet word en nie as pro- koste te betaal wat op ruim
£'5,600 te staan k om en om die
Duits of anti-Engcls nie."
In hicrdic stadium het die uits~,>r.mk van die h of op sy
Minister van Finansics, mnr. voor blad t e pla a s.
Havenga, uitgerocp: .,Ag u dit
Die blad b et t e k enne gegee
voldoendc rede om 'n man dat by ap{Wl s al aa nt eken.
KraYchenko bet hiermee gejarc lank op te sluit ?"
M:nr. Lawrence hct gese daar slaag in sy oogm erk om voor
vcrskil van mening kan bcstaan die wereld te bewys dat sy boek
oor die gcwig van die aanklag- - waarvan opsom mings ook in
t<'.
Die O.B. verskyn h et - eg is.

•
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Kravchenko
Wen Sy
Hofsaak
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Arb. Party Sien Sy Beil
In Nie-Blankedom
Een ~·an die n ewcpr o- j gckrimp tot 3 lede in die
Senaat en 6 !cdc in die Volks.
I
d u k te van d I f' a gcrnene raad. In 1949 hct die Party in
verk iesing in 194·8 en die provinsiale rade verdamp tot
van die provinsiale ver- 1 in Kaapland, 2 in Transvaal,
· 19 .. 9 · d' 0 in Natal. In die Vrystnat was
. •
k leSings I ll
-~'
IS
Ie die Party nooit 'n faktor nie.
verd w} ning
van
die Die Arbeidersparty sc bclcid
Suid-Afrikaanse Arhei- om steeds oorcenkoms met die
dersparty van die' poli- onwillige Vcrcnigde Party tc
· k
1 D
sock hct die gcvoel van verlle C lonee •
i£> pt·oses ydeling waaraan !cdc van di(
van aftakeling van dit' Party begin ly het honderdArhf'idersparty het in voudig laat tocncem. Noudat

194·6 begin. In daardi£> ....••••••••••••••••••
jaar h et die link!'gesin- POL ITIEK IN O~NSKOU ~
des hul vcrowering van DEUR 'N MEDEWERK ER
die Party voltooi en h et
d ie veteraauleier, wyle
...
m nr. Wolter .1\tadeley, dit vir selfs die vurigstc plcitd ie Party vt'rlaat.
besorgcrs van ooreenkoms met
Wylc mnr. Madeley het die
Arbcidersparty beskou as die
party van die blanke werkcrs
van Suid-A/rika. en as sodanig
'n party wat openlik sy dec!
moes bydra om die hccrskappy
van die blanke man in SuldAfrika te handhaaf. Sy teenstanders, die linksgcsindes ondcr Ieiding van mcv. Jessie
McPherson, hct die kommunisticsc standpunt van rassegclykstelling voorop gestel en
hullc wou die Arbcidersparty
uitbou tot die party van 'n bonte
prolctariaat van blankes, klcurlingc, natu,relle en Indiers.
Toe hicrdic rigting in die Arbcidcrsparty begin seevier hct,
hct die Party begin doodgaan.

king is die volgcnde:
,.Sosialismc" - wat die ideologic van die Arbeidersparty is
strek tot voordeel van die
prolctariaat ten koste van die
res van die gcmeenskap. D ie
proletariaat vcrtcenwoordig 68
pcrsent van die bevolking en
die res wat die sosiale voordele
moet vcrskaf 32 persent. Daarom k an 'n nSOSialistiese" party
onder die dem okratiese s telsel
die bewiml verower. In SuidAfrika. kan dit C'gter n ie gebeur
n ie, want die proletoriaat in ons
land is die naturelle en bulJe
bet n ie di e stemreg n ie! Die r e'!,
die 82 persent, is die bla nkes en
omdat d ie Arbeidersparty die
naturelle moet bevoordeel ten
koste van b ulle sal bulle noo it
vir d iC' l~arty stem nie.
Daarom sal die Arbeidersparty maar n iksbedu idend moet
bly totdat . . . . die naturelle
st~mreg lay!

die V.P. duid('lik geword het dat
die V.P. nic die Arbcidcrs as
bondgenote wil he nie, moet die
afgctakclde oorblyfscl van die
ANDER TUI STE
Party noodgcdwongc opnuut sy
kocrs bepaal moontlik tot
As dit die mentaliteit is wat
spyt van sommigc maar seer
sckerlik tot blydskap van die in die Arbeidcrsparty gaan oorhccrs dan word dit tyd dat die
linksgcsind<'s.
bchoudende blanke clemente In
AI<'HANKLIK VA.~ ~"'E
die Party 'n ander tuiste sock.
Dit is betckcnisvol dat terwyl
BLANKES
ander partye, vernaamlik die
Daar is reeds aanduidi~gs wat Afrikanerparty en die H.N.P.,
blankeskap beklemtoon, vcrhierdic kocrs gaan wees.
Dit is bctckenisvol dat mcv. klaar die Arbeidersparty dat sy
JC'sslc McPherson onlangs gc- hell gclee is in die verkryging
kies is tot hoofsekrctaressc van van stemrcg vir die naturclle.
Gc~n wonder dat die Arbeidcrsdie Party!
In die jongstc uitgawc van party uitgcwis word nie.
,Forward", die orgaan van die
Die vraag is wat gaa.n van die
TERUGSLAE
Arbcidersparty, ontleed 'n a.rti- bchoudendc blanke clemente In
k<'lskrywer die tockomsmoont- die Arbeidersparty word? DaarDie cerste crnstigc tcrugslag likhcde van die Party. Sy ge- op sal hullcself moet antwoord.
wat die party gekry bet was \Oigtrekking is dat <lie Arbei- l\lattr die feit van hulJe be!ltaan
sy vernictigcndc ncderlang in dtr<,party 'n onbeduidendC' party - a l is bulle getalle gering die stadsraadsvcrkiesings van r.al bly totdat die nie-blankes i'l 'n faktor wat gedagtes in die
Johannesburg in 1947. In 1948 In Suid-Afrika die stemreg !try. rigting vnn p olitieke reorrienhet die party in die parlcmcnt J Sy redes vir hierdie gevolgtrek- tasie lei.
·
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Hoe Kan Parlement Hervorm Word? ( 2)
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VOLK HET · VANDAG GEEN
VERTEENWOORDIGING
In ons eerste artikel het ons daarop gewys dat dit onmoontlik vir 'n
volksvt>rteenwoordiger in die parlement is om volksbelang voorop te stel.
Hy is 'n hlote stemeenheid wat deur sy kie~afdeling aan die een of ander
party Loegeken word, en hiune die koukus '\-an daardie party word aan hom
uitgestip waller standpuut by ten opsigtc van die Yerskillendc aangeleenthede m oet inneem. En omdat die koukus se e nigste doel is om die party
se eenheid - of helange - te beskerm, tStn·eek dit vansel f dat die voorskrifte aan hom uit~luitlik gebaseer sal wecs op oorweging8 van partybelang.
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PARLEMENT'NKLUG
WEENS KOUKUSBEBEER
Die gevaar van die stelsel van partyk oukus wat dle
parlement reduseer tot 'n b lote ,registrasie-liggaam " is
beban del deur s ir Gilbert Campion , 'n voor malige kle rk
"an d ie Britse laerhuis, toe by 'n byeenkoms in K aaps tad
yerled e week t~gespreek bet.
Sir Gilbert het gese da,t op
koulwsvergaderings lede die
meerderheidsbesluit moet aanvaar, wat volgens sy ond<>rvinding, altyd die menlng van die
ekstremiste binne die party is.

parlementere stelsel so sterk
bcklemtoon is, in ag neem, klink
onderstaande aanhaling uit Vrydag se Cape Times in verband
met die Suidwcs-wetgewing so
belaglik dat mens nie kan verstaan dat daar koerantlesers is
Dit word baie duidclik in baie wat hierdic kaf elke dag sluk
dominiums gesien. Dit \\il voor- nie:
kom as of debateer al &y waar,Dit het al die kritiese mag
de verloor bet. As die koukus
van die Verenigde Party
ldaar oor 'n &tuk wetgewing beweer opgewek . . . Hulle het
slu!t bet, word dit onveranderd
hard gcve,g om die verandedt'ur die parlement ge>fors('er.
ring te vcrhoed.''
As mens hierdie alombekcnde
Asof 'n opposisie 'n k oukuswaarheid wat deur hlerdie Brit besluit van die regering k an
met sy rype ervaring van die . verhoed !

Die volksraadslid be\ind hom dan in di e po.,is ie dat by
nle sy ideale van volksweh·aart voorop k:m stel nie, omdat
sy party daar deu r benadeel kan word, maar buite die party
het by n og mind er kans om dit toegepas te kry. Die ge,·olg
.
.
.
•
ts dat .b y m aar m d te party bly .s•t ~n gehoorsaan;t beweeg
soos die p a rtysweep k lap - ,dte tirannle van die partysweep," soos dr. l\lalan dit gewoonlik noem .

'~esighcid vnn 'n
aansoek as
wanneer die n.anso('k gcdoen
word deur 'n persoon wat gebaat word,. en wat boo~op &y
aa!1'>0('k juJ., doen met d1e oog
(Vcrvolg op bls. 6 kol. 4.)

Die vraag is nou hoe om uit
hierdie bose kringloop te breek
- hoe daarin te slang om die
volksver teenwoordiger in \'ryheid te stel om sy volk!>idcale
te verwesenlik sonder dut by
sy eie doel in die wiele ry deur
blootstelling van IIY e n igste
politieke instrument nan aanyaJJe en verswakking tleur die
opposisie.
As nou gelct word op. die oorsaak van 'n party se koukusdissipline, is dit moontlik om
die uitweg te vind na 'n beter
instrument. H ierdiE' oorsaak le
opgesluit in die feit dat 'n party
as sodanig die rC'geringslmssings
verower en dan daarin bly solank die meerderheid van · die
verteenwoordigers
,-ir
hom
stem. Verloor by 'n stemming
oor 'n saak van beginsel in die
pnrlement, m oet die regering
bedank, en kom daar in elk geval niks van sy ideale te r eg
nie.

Brittanje Bet Hom Aan
Beskaafde Oorlog
N ooit Gehou Niese Brit

GEEN VERTEENWOORDIGING
Die nuttigheid en noodsaaklikheid vir 'n party om die bewind te ,vcrowcr" moet dus
verwyder word uit jou stelsel.
En die voor die handliggcnde
oplossing is di~ wat ons in die
Republlekc gehad het clnt
jou regering n ie saamgestel
word u it jou volksverteenwoordigers nie, maar uit bekwame
kmgte buite die volksverteenwoordiging. Immers, dit is 'n
kolossalc stuk volksbedrog om
nog te praat van volksvertecnwoordigers binne die parlementerc stelsel in 'n land waar die
staatshoof - goewerneur-gcneraal - niks anders as 'n rubberstempel is nie. By wic vertecnwoordig die L.V.'s hul volk?
By die regering, natuurlik.
lllrutr wie is d ie regering, of die
kabinet? D it is die volksve>rteenwoordigers wat deur die
eerste min ister, wnt self 'n L.V.
is, <lnartoe aangestel word.
Daardie volksverteenwoordigen.
verteenwoordig die \'Olk clus
elntlik by bulseH ! En omdat
bulle h ul posis ies uitsluitlik te
danke b et ann h ul gesnmentlike meerderheidsposisies binne
die parlem ent, moet bulle met 'n
ysterband verseker dat bul posisies binne die volk!otraad en
sodoende binne die kabinet ge. handbaaf wo rd.

I
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l\IOET REGERING D R A

Op die manier is die volksverteenwoordiger nie meer 'n
volksverteenwoordiger by die
regering nie, maar 'n regeringstut - iemand wat die regering moet dra, in plans van
die regering te l<ritiseer wanneer hy die b('btnge van clie
volk veronagsaam of in gevaar stet.
Hierdie taak, naamlik van
kritiek of bewaking van landsbclangc, is nou oorgeplaas in die
;1ande van di<> amptelike opposisie - ook 'n party. Net die
opposisic-party het nou reg om
die regering te kritiseor en die
volk by die re,gering te vcrteenwoordig.
Met ander woorde
-ninder as die helfte vn n
lie 'olksvt>rteenwoordigers ver:ee>nwoortlig die volk by mel.'r
\'! die b('!fte van die volk.,vt>rteenwoordigers. Dit i'! ..oo!ot
'n
twee> ..lagtige dier.
Aile
>in van \Olks,·erteenwoor<liging
is oorboord. Die oorspronklike
ide>e van volksverteenwoordiging
i.'! tog immers dat die rcgeriug
b('lvrug moet word m et d ie
\'Oikswil deur middel van die
\'C'rte~nwoordigers wat drutrdie
,·olksl'\·il moet oordra op die regl.'ring.
VYAl'a>E

Die ellende is egter dat die
minderheid volksverteenwoordisrcrs nic mcer mense is wat
~uns vind in die oi> van die
.,rcgering" nie hulle is
,vyande" wat op elke punt en
om elke hoek bevcg moet word.
Die regering luister n ic na bulle
nie, want wnt b ulle te &e bet
word gese met die doel om die
regering ,in diskrediet te bring
by die volk". Aile opbouende
kritiek b et dus vervnl en gevolglik ook d ie Ius om daarna
'e !ulster, behalwe in sover dit
nodig is m('t die oog op selfverdediging. Di('l rC'gering is dus
negntief ingestel op die enigste
kritiek wat born nog in naam
van ,die volk daarbuite" bereik.
Die volk kon dus net so wei
heeltemal sonder verteenwoordiging gcwccs het _ miskicn
selfs verkicsliker daarsonder
want geen voordrag is nog be:
ter as die voordrag van iemand
wat aanstootlik is. 'n Toegeg('wi ng .!tal eerder kom in af-
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S U ID-AF RIKA A N SE NASIONALE
TRUST EN ASSURA NSI E MPY. , BPK.
'l'akke d w&ndeur CUe UDie.

Die aan tyging dat Britta nje steeds die Ieiding gen eem h et in d ie
omverwerping van crkend e r eels van oorlogvoering wanneer dit horn gepas
het, is vervat in die hoek ,Advance to Barbarism" wat onlangs verskyn
het nit die pen van 'n Britse reg!o;geleerde wat 'n oorsig gee van die vooruitgaug en teenswoordige verval van die b eginsels van oorlogvoering in
die geskiedenis van die mensdom.
Nadat hy die primitiewe tydperk behandel het waar geen
genade aan verowerdcs, soldate
sowel as burgerllkcs, betoon is
nie, dui by aan hoc die idee van
menslike oorlogvocring in Europa na die Christellkc tydvak
geleidelik ontwikkel hct totdat
vasgelegde kodes teen die agticnde eeu neergele is. Een van
die grondbegin<,els van oorlogvoeriog was toe dut burgerlike
persone wat geen deel nan d ie
krygsverrigti nge neem nie, geregtig is 011 vollo beskerming
van ligganm en eieondom. -Dit
bet 'n vuste reel gt>word dat die
oorlog &treng beperk moet word
tot die kr)·g~ mugte en krygsterrein.
Hicrdie kode, so verklaar die
skrywer, was gerugsteun deur
die bes<>f van Europese volke
dat die een wat dit van sy
kant bre<'l< onderhewig is aan
vergelding vroe~'r of later. Gevolglik bet alma! op die vastoland hulle aan die reels .gehou
deur al die oorloii.

landingsgroepc afgebrand met hulle nie geld gehad bet om te
die uitgesproke bedoeling om betaal nie !"
die Amerikaansc volk te besiel
met 'n ,be.geertc tot vrede'."
TOTALE OORLOG T~~
B OERE
D IE REDE
Die skrywer verwys na die
Na nog enige voorbeelde tc Anglo-Boere-oorlog ook nog as
noem, gee die skrywer die vol- 'n ,beskaafde oorlog", b oewel
gende verklaring waarom Brit- by nan kap tein Liddell H a rt
tanjc die enigste uitsondering ,teensinnig toegee" dat die plan
was ten opsigte van die neergc- van lord Kitcb ener in 1900, om
legde kode van beskaafdc oor- die platteland te verwoes, Boelogvocring:
replnse af te brand en die vroue
,Solank die Britse vloot die en kinders na k onsentrasiesec beheer het, bet die Britse kampe te verwyder waarin
volk geen rede gehad om te ongeveer 25,000 gesterf b et, beverwag dat die terugkeer tot skou kan word as die invoeri og
primlticwe oorlogvoering op van totale oorlog.!"
hulle toegepas sou word nie."
Hy is nie bale genelgd om
Die skrywer beweer dan dat nie met die Britse militere deskuneen van die vastelandse volke dige Liddell Hart saam te stem
van die beskaafde reels afgc- nie, en baa! aan as voorbeeld
wyk bet nie, selfs In gevallc van die mensllkc wyse waarop
waar die versoeking soms byna die oorlog wei ook gevoer is die
onweerstaanbaar was. ' n T ipie- geval (aan Boerekant) van genl.
~o>e voor beeld hiervan Is d ie geval Dela Rey wat lord Metheun na
wnar clie Pruisiese leer na die gevangenemlng
so
spoedig
slag van J ena in 1806 die bit- moontlik teruggestuur bet na
tere koue weerstnan het sonder die Engclse omdat hy vir die
UITSO~'DERIXG
vuur ,liewer as om beslag te le gewonde gencraal nie die beste
op burgerlike stor e vol bout wat versorging kon bled nie! ,,Die
(Vervolg op bls. 6 kol. 2)
In die gevul van E nge>lund byderb and was, miUlr waarvoor
was duur ej4'ter 'n u itsondC'ring.
Hoe>wel die inwoners van Enge1~1¥1 ook gelcer is dnt verskr ikk~ng van die burgerlike bevolkmg gelykstaande was aan ,'n
bou ondl'r die belt", het Brittanje self nie d ie r eel eerbiedig
niC'.
,Dit is mcrkwaardig dnt die
cnigste volhardende wciering
om aan die nuwe kodc van beskaafde oorlogvoering te voldo~n, van dle kant van die
Br•tse Admiraliteit moes gckom het. Lank nadat beskaafde mctodes van oorlogvoering
op land aanvaar was, het die
Britte In die seeoorlog aangchou
!!I
om hul vloot-oormag te gebruik
1! 1
om druk uit te oefen by wyse
1!1
van die bombardering van kusstede. Beginnende by Dicppe,
wat in 1694 fcitlik vernietig is
~
leur 'n mecdoi'nlose bombardcment, het bale min 'Fransc ha"{)\t
wcns gedurendc di<' volgende
honderd jaar aanvallc deur
Britse vlote vrygespring . . . .
In ~ie oorlog van 1812-14. is ook
die kuste van Amerika op dieselfdc wyse verwoes, en verskeie
belangrike dorpe, veral ·washington en Baltimore, is deur
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BINNE BRITSE
•
STATEBOND
Dr. Malan vertrek hierdie week na Londen waar beslissings geneem sal word wat ook vir die Unie verreikende
gevolge mag he.
Engeland is in die posisie geplaas dat by moet aanskou
hoe sommige lede van sy ryk as gevolg van 'n nasionale
ontwaking voorbereidsels tref om gebruik te maak van 'n
reg wat bulle 'n twintigtal jare gelede in beginsel vergun
is - die van afskeiding. Die reg is indertyd juis gegee
met die bedoeling om die Britse dominiums vir die Ryk te
behou ooreenkomstig 'n resep van geharde imperialiste soos
lord Durham en Joseph Chamberlain. Vir meer as twintig
jaar het hierdie resep die Ryk aanmekaar gehou, maar dit
was uiteindelik nie hestand teen die geharde verset van die
Jere en die Oosterse ontwaking van die Indiers nie. Van
die kant van hierdie twee Iande word die eenheid van die
Britse Statebond nou in gevaar gestel, en al uitweg wat daar
vir Brittanje oorbly om die toestand in sy guns t e red, is
om 'n formule te vind waarvolgens Iedelande ,republieke"
binne die Britse Statebond kan wees.
INDI~

S.A. VOOR

Hoewel Suid-Afrika altyd heskou was as 'n land wat
saam met I erland gereken moes word in die verset teen
Britse imperialisme, strek dit nie heeltemal tot ons eer dat
dit uiteindelik Indie was wat saam met Ierland hierdie plek
ingeneem bet om die verbrokkeling van die Britse Ryk 'n
stap verder te voer nie.
Met die wapen bet ons velk indertyd selfregering afgedwing as een van die voorwaardes by die oorgawe van Vereeniging; deur taaie stryd bet genl. Hertzog hierdie en die
dominiale status omgeskep in die soewereine onafhanklikheid van die statuswette; die volgende stap is die verkryging van Suid-Afrika se republikeinse vryheid - buitekant
die Britse Statehood en afgeskei van die Britse kroon.
In sy toespraak in die Senaat verlede Vrydag bet die
Eerste Minister uitdruklik verklaar dat ,mits daar geen
inbreuk op die vrye onafhanklike regte van eenhede van
die Statehood is nie, is die Unie nie van plan om daardie
assosiasie te verlaat nie." Op die regstreekse vraag van 'n
Natalse Empire-man het dr. 1\lalan onder gelag van die
imperialiste gese dat hy nie met die republikeinse Ossewabrandwag op sprekende voet verkeer nie.
Hy het ten
duidelikste gese dat hy ,vierkant staan" by die huidige
grondslag van die Britse Statehood.
Op sy beurt wil die Ossewabrandwag ook ten duidelikste
se dat hy vierkant staan by die Afrika!J.er-republiek, buitekant die Britse ,Assosiasie" en afgeskei van die Britse
kroon - m.a.w. los van enige konstitusionele bande - wat
nie noodwendig selfstandige verdragsluiting uitsluit nie.
'n Nuwe bedreiging vir die Afrikaner se republikeinse
ideaal het teenswoordig tevoorskyn getree. Die wenk word
vryelik uitgespreek dat 'n Statebondsland 'n republiek kan
word sonder om die Britse konneksie te verbreek. Dit is in
stryd met die Afrikaner se tradisionele republikeinse ideaal
en die O.B. verwerp sodanige komprorois geheelenal.
Die taak van die Ossewabrandwag sal deur die Londense
konferensie net sterker beklemtoon word as ooit tevore.

As Hy Rooi ·Word
Welkom!.
Die pers het verlede week met groot opskrifte die
ondertekening van die Noord-Atlantiese Verbond aangekondig. Dit is voorgehou as 'n kragtige samesmeding van
kragte teen die rooi gevaar uit die Ooste. Die bedoeling
daarvan is om aile lanqe van Europa wat teen die komrounisme ingespan kan word, in die verbond op te neem.
Vir die doel is selfs die Skandinawiese lande uitgenooi wat
gevaarlik naby Rusland le en dus blootgestel is aan die
weerwraak van Stalin. In die Suide van Europa is naas
Italie, 'n voormalige vyand, en Frankryk, wat net soos Italie
op 'n kommunistiese vulkaan sit en dus eintlik tot 'n groot
mate gehroke riete in die weerstandsorganisasie is, ook Portugal uitgenooi om lid te word. Dit was 'n besluit wat meer
verstand geopenbaar bet as wat mens in die laaste tien 'jaar
van Westerse staatsmanne gewoond was, veral as in aanmerklng geneem word dat Portugal vir 'n lang tyd al aangemerk
staan as 'n ,fascistiese diktatuur". Portugal het naamlik
<vervolg in volgende kolom)

Dit is opmerklik dat ons jong mense vandag vir feitlik
alles ter wereld opgelei word met 'n bepaalde doel voor oe,
maar nie voorberei word vir hul eie gesins- en huwelil<slewe nie hoewel laasgenoemde so te se die belangrikste
in menslike verhoudings is. In hierdie artikel, die laaste
in 'n reeks waarin die O.B. se gesinsbeleid verduidelik word,
word onder meer op die taak van die man en vrou in die
gesin gewys. Ons .wil lesers aanraai om hie:rdie artikelreeks te bewaar en goed te bestudeer.
Dit moet duidelik gestel word
dat man en vrou volgens bulle
onderskeie aard en aanleg 'n
onderskeie
m aar
wedersyds·
aanvullende taak en roeping in
die volkslewe het. Die taak
van die man is gelee in die beh artiging van die beroepsarbeid,
die volkspolitiek en die krygskuns, terwyl die taak van die
vrou in die gesin shuishouding
gelee is, - sy is die spil waarom die gesinsvorming en die
gesinsopvoeding draai.
Die vrou se aandeel aan die
breere volkslewe moet altyd
as 'n bykomstige taak beskou
word en mag haar nooit sodanig in beslag neem dat die
vervulling van haar hoogste
roeping daardeur in die wiele
gery word nie. Hoewel bv.
die vrou die volksorg beter as
die man kan behartig, bly sy
tog in die ccrste plek die
moeder van haar eie gesin.
Uit bostaande volg dit dat die
vrou uit die aard van die saak
nooit haar hoogste roeping in
die beroepsarbeid kan sien nie.
Die beoefening daarvan is vir
haar iets tydeliks en so behoort
dit oolt te wees. Hierdie standpunt bring egter ook mee dat
die vrou aan die beroepsarbeid
vaarwel moet se wanneer ~ in
die huwelik tree want dan le
daar vir haar 'n and er en hoer
taak voor wat soveel van ha.·u
sal eis dat dit nie va.n haar verwag kan word dat sy ook nog
in <lie beroepsarbeid werksaam

<vervolg van vorige kolom)

die parlementere stelsel meer
as twintig jaar gelede a.l oorboord gegooi nadat dit hom
tot in die afgrond getrek het.
Langs Portugal le ook 'n
land wat deur middel van die
parlementere stelsel in die
kloue van Moskou geval bet,
maar wat gelukkig na 'n
harde stryd met die wapens
deur genl. Franco, die Christen-staatsman, vir die beskawing gered is. Die Generaal
het egter een sonde begaan
wat hom vandag uitsluit van
die Noord-Atlantiese Verbond
en die V.V.O.- hy het hulp
ontvang van Duitsland en
Italie teen die Russiese vyfde
kolonne.
Oat by tydens die oorlog
geweier bet om sy land as 'n
basis aan die Duitsers in
ruil te gee vir hul verleende hulp, wil die Geallieerde slimmerds nog nie
as genoegsame ontrou teenoor Duitsland aanvaar vir
bondgenootskap teen die rooi
vloedgolf nie.
Die voorwaarde wat bulle stel is dat
Franco moet plek maak vir
die ,demokratiese magte"
wat hy omver gewerp bet.
1\let ander woorde, indien
Franco sy land weer oorIewer aan die magte wat hulp
van 1\loskou ontvang het
twaalf jaar gelede, die magte
van anargie en revolusie, dan
kan Spanje opgeneem word in
die stryd teen Moskou!
Da.t by in daardie geval
weer aan die kant van 1\loskou sal staan, is blykbaar bokant die begrip van st aatsmannetjies wat vatbaar was
vir die oortuiging dat Stalin
sy kanonvoer opgeoffer het
vir demokrasie en die Christendom.

meisie vir 'n mm1mum tydperk
prakties voorberei moet word
vir die behartiging van die
taak van die huisvrou en
moeder. As deel van hierdie
voorbereiding moet sy dan vir
'n bepaalde tyd werk in families
waar huishoudelike hulp nodig
is. Die groot doel is om reeds
by die volgroeide jong meisie
'n egte gesinsbesef aan te
sal wees nie. Dit is niks minder kweek.
as billik nie dat die getroude
vrou uit die beroepsarbeid uitGESIN EN VRYETYDSgeskakel moet word. Met die
BESTEDING
oog daarop moet die !nkomste
van die man voldoende wees
Die probleem waarvoor ons
vir die versorging van sy gesin
en differensiiHe loonpeile vir hier te staan kom . is dat die
getroude en ongetroude mans stedelike gesin meer en meer
sal niks onbilliks wees nie. In geatomiseer word in indiwidue,
elk geval moet in hierdie ver- d.w.s. sy lede word deur die
arbeid
en
band gese word dat die beoefe- gedifferensieerde
ning van die beroepsarbeid deur vryetydsbesteding sodanig gedie getroude vrou in die grond indiwidualiseer dat die hegtheid
van die saak niks anders as van die gesinsbindinge verkonkurrensie met die moeder- swak word. Daar is nie volskap en die gesinsvorming is doende saamlewe en onderlinge
meebelewing van die gesinslede
nie.
nie. Daarom is dit nodig om
1aarop te wys dat die huislike
OPVOEDING VIR
samesyn bevorder moet word en
GESINSLEWE
dat die vryetydsbestedlng, veral
Dit is opmerklik dat ons jong van die kinders en jongmense,
mensc vandag vir feit)ik alles ten dele aan die ouerhuis verter wereld op stclselmatige wyse bonde moet wees. Die onderen met 'n bepaalde doe! voor oe linge gesellige verkeer in die
gesinswoning word te min deur
voorberei word maar nic vir
hulle eie huweliks- en gesins- die ouers aangemoedig en dit
is o.a. om die rede dat die jonglcwe nie, hoewel laasgenoemde
man soms tot so 'n mate van
om so te se die belangrikste
hulle eie gesinslewe vervreemd
menslike verhoudings is. Dit is
raak.
nou die bedoeling om hier net
kortliks aan te toon wat in bierdie verband gedoen kan word.
VOLKSVERBAND
Die allereerste wat nodig is,
is natuurlik dat seuns en dogOns vind by ons volk die verters reeds voor die puberteitsskynscl dat baie gesinne eintlik
leeftyd voorgelig moet word oor
buite die egte volksverband
wat die aard van die verhoustaan. Enersyds het ons die
ding tussen die twee geslagte
betergesteldes
wat
sodanig
behoort te wees. Hulle moet gedenasionaliseer is dat hulle
vroeg al begryp dat die twee 'n vreemde kultuur bo hulle eie
geslagte baie van mekaar ver- verkies en in vreemde tempels
skil en dat hulle op .grond van aanbid. Andersyds het ons die
daardie verskille elk 'n beson- armes wat die verwaarloosdes
dere taak of roeping het waar- en verstotelinge van die volk is.
voor hulle reeds van die jeug- Hulle staan steeds meer eendige leeftyd af voorberei moet kant en het slegs 'n uiters
word. Aan hierdie voorligting geringe deel aan die voorregte
en voorbereiding kan die gesin, wat die volkslewe bied.
die skool en <lie jeugbeweging
Dit moet klaarblyklik ons
veel doen. Vera! in die puber- doe! wees om elke Afrikaanse
teitsleeftyd moet dit nie agter- gesin in die daadwerklike en
wee gelaat word nie. Die seun Jewende volksverband in te
moet besef dat hy 'n toekom- skakel sodat hy sy deel kan he
stjge vader van 'n gesin en die aan algemene voorregte wat die
dogter moet weet dat sy 'n toe- volkslewe bied soos geestelike
komstige moeder van 'n gesin en liggaamlike ontwikkeling
is. In die volgroeide lewens- bywyse van deelname aan die
jare moet hulle gehelp word gesonde kultuurlewe, vryetydsom te besef watter verantwoor- besteding, e.d.m.
delikheid in daardie hoedanigElke gesin moet sy voile
hede op hulle rus.
aandeel he aan die aktiewe
volkslewe en ingeskakel wees in
SEUN EN DOGTER
die positiewe volksrigting.
Hierdie noodsaaklike doelstelIn die besonder moet daarop ling kan eintlik aileen verwerkdie nadruk gele word dat by lik word langs die weg van die
die jong man as toekomstige georganiseerde
volksbeweging
volwaardige staatsburger en wat vir aile volksbelange 'n oog
vader van 'n gesin daardie ge- het en wat in sy geledere indissiplineerde manlikheid aan- skakel, nie blote enkelinge nie
gekweck moet word wat ons maar wei . gesinne.
volk so broodnodig het. Met die
oog hierop kan veral op die volgende gewys word as wee waarBLOEDSUIWERHEID
langs lewensdissipline aangekweek kan word:
Ten slotte moet net kortliks
gekonstateer word
dat die
e Beroepsvoorbereiding e n bevordering van 'n gesonde en
-beoefening.
hoogstaande
gesinslewe
een
e Spesiale volksdiens, veral in van die wee is waarlangs ons
die vorm van hande-arbeid volk sy bloedsuiwerheid kan
vir 'n minimum tydperk.
handhaaf. In Suid-Afrika is dit
e Militere opleiding vir 'n per slot van sake die Afrikaner
minimum tydpcrk.
by wie die bloedsuiwerheid die
Wat die jong meisie betrcf, swaarste weeg en dis aileen. hy
moet dit veral beklemtoon word wat kragtens sy historiese
dat by haar 'n ontwikkelde rassebeleid die blanke bloed in
vrouelikheid aangekweek moet Suid-Afrika suiwer sal kan
word. Beroepsvoorbereiding en hou.
-beoefening
sal
ongetwyfeld
Gesin, bloed en vaderlandse
verantwoordelikheidsgevoel
by bodem - dit is naas ons godshaar aankweek, maar met die diens en ons vryheidsliefde ons
oog op haar eintlike toekom- grootste en heiligste volksstige taak moet meer nadruk erfenis.
gele word op gesinsdiens. Daar(SLOT>
mee word bedoel dat elke jong
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TEEN PARTYSKAPPE
1\lnr. P. J. van der \'\'e&tbuizen, sulke dinge docn, die koninkryk
Swartkop, Suidwe&-Afrika, van God nie sal beerwe nle."
skryf:
Liewc vriende, oorwceg die
bogenoemde en lees dlt goed,
Net 'n paar woordc in ant- kyk wat
spruit ult politick
woord op mnr. G. J. Burger sc vandag: Met partyskap is daar
brief In die O.B. van 16 Maart nie plek vir ons in die heme!
1949.
nic. Dieselfde apostel het ons
Llewe vriend, Jaat ons tog hier twee wei! aangewys, ons
liewer die Hcilige Woord van kom nou by die tweede wcg.
Goa uit die politick hou, want Gelate 5 vers 22-26: .,Maar die
volgens 1 Kor. 11 vers 19, moet vrug van die Gees Is Jiefde,
die beproefdes in die party- blydskap, vrcde, lankmoedlgskappc bly as bulle klaar be- heid, vriendelikheid, goedbcld,
proef is, of moct bulle daar ult- getrouhcid, sagmoedighcid, selfgaan? Laat ons sicn wat se behecrsing. Teen sulke /dlngc
dieselfde aspotcl Paulus daar- is die wet nie. Maar die wat
van In Titus 3 vcrs 10-11: ,.Aan aan Christus behoort, het die
die man wat partyskap verwek, vices met sy hartstogtc en bcmoet jy jou onttrek na die cer- geerllkhede gekruisig. As ons
ste en twecdc vermaning, wc- deur die Gees !ewe, laat ons
tende dat so iemand op 'n vcr- ook deur die Gees wandel. Laat
keerde pad is en sonde doen en ons nie word soekcrs van ydele
self veroordeeld staan".
ecr wat mekaar uittart en meNou gaan ons verder wat die kaar beny nie."
apostel gese bet in Galate 5
Ek verlang om te weet wat
vers 18-21: ,.Maar as julie dcur die regte weg van die twcc is,
die Gees gclel word, dan is julie moet die beproefdc van 1 Kor.
nie onder die wet nie. En die 11 vers 19 as bulle klaar bewerke van die vlecs is opC'llbaar, proef is nic by die laaste weg
naamlik owerspel, hoerery, on- aansluit nlc om ook dee! in die
relnbeid, ongebondcnheid, afgo- hemel te M, of sal die Meester
dery, towery, vyandskap, twis, ook vir ons se soos Hy in Mat.
jaloershcid, toornigheid, naywer, 6 vers 46 s!!: En wat nocm julie
tweedra.g, partyskap, afguns, my Here Here en doen nie wat
moord, dronkenskap, brassery Ek se nie?
en dergclikc dingc, waarvan ek
Lees die paar verse onderaan
julie vooraf se, soos ek a! en oordccl waarop ons gebou
vroeer gese bet, dat die wat het.

REPUBLIEK VIR
WES-DUITSLAND
'n Ooreenkoms om aan die
Duitsers in die Westerse besettingsgebicde
van
Duitslaml
waarskynlik teen die enll van
die Europese somer ,'n federalt"
republiek" te gee met inbegrip
van 'n besettingstatuut om ,demokratiese selfbestuur" te verseker Is die afgelope wt"ek deur
Amerikn, Frankryk en Brittanje
onderteken.
Dit is Duitsland sc kans om
hiervan gebrulk te maak en tot
die familie van Wes-Europa toe
te tree, het die Britsc minister
van buitelandse sake na aanleiding biervan verklaar.
Wanneer die republiek uitgcroep word sal die milit~re regering ve-rvang word dcur drie
Geallieerdc owerhcdc elkeen
met 'n Hoe Kommissaris. Hicrdie drie sal saam die toekomstige beheerliggaam uitmaak.
Die besettingsmagtc sal egter
onder militere bevclhebbers in
Duitsland bly.

VE.E.STAPEL IS
UITGE.SLAG
Weens uitslagting gedur('lmle
die oorlog en die buidige droogte is daar nie meer genoeg vee
om in die land se behoeftes te
voorsien nie, bet <lie Minister
Ynn Landbou verklaar.
Die toestand is veral kritiek
ten opsigte van skape en beeste.
Die uitsla~ing was so erg dat
daar nie meer genoeg geteel kan
word nie. Die Unie sal hom
meer aan die gebr:uik van vis en
varkvleis gewoond moet ma.ak.
In 1942 is daar bv. 4,600,000
skape gcslag tans is daar maar
3,000,000 jaarliks
beskikbaar.
Tussen 1943 en 1947 het die
skaaptotaal met 8,000,000 verminder.
Ten opsigte van beeste is die
toestand ook ernstig. Gedurende 1935 tot 1939 is 56.2 persent
per 1000 beestc geslag. In 1946
was hlerdie syfer 75, in 1947
86.2, en in 1948 was dit 88.7.
Hier bet ons nog 'n paaiement
vir die nuttelose oorlog van die
Smutsbewind!

BLADSY VYF

fSoop~t"~;~:serS j ~1~!!~~J?.~!k~.~~,~~~
Twaalf Lande
Sluit Verdrag
Die ministers van 12 Iande het
hierdle week die Atlantiese Verdrag formeel In Washington ondertekcn. Die verdrag bind die
Iande om mekaar te help as cen
van bulle aangcval word. By
hierdle geleentheid hct Amerika
verklaar: ,Vir diegene wat bulle
op pad van agressie begewe, is
hierdie oorcenkoms 'n waarskuwing, naamlik dat as daar
oortrcdings bcgaan word, wee
die ecn wat dlt bcgaan bet.".
Die Iande wat dit onderteken
hct is:
Die Verenigde State,
Brittanje, Kanada, Frankryk,
BelgiC, Nederland, Luxemburg,
Noorwee, Dencmarke, Italie,
Ysland en Portugal.
Die Studente van die Unh:ersiteit van Kaapstnll het bcsluit
dat bulle weer by N.U.S.A.S.,
die studenteli,ggaam wat gccn
kleurskeidslyn erkcn nie, wil
annsluit. 900 studcnte hct ten
gunste van affiliasle besluit terwyl 500 daarteen gestem bet.
Slcgs 38 persent van dit" studcnte hcl gestem.

'n bale gesellige nand deurge- I verkiesing is 'n duidclikc bewys
bring by die huis \'an brand- dat daar nie teen republikeinsc
wag U. S. Bellingan waar diel mede-Afrikaners gediskrimineer
aanwesiges hulle vermaak het kan word nie, hct spr. gese. Ons
met Bocrespeletjies. 'n l\fooi het mckaar nodig en skinderbedrag'gie vir O.B.-dag is in- praatjies moct die nek ingegesamel.
slaan word. 'Vat ookal vir ons
Die Brandwagte was aan,ge- voor die deur staan met hulp
naam vcrras toe genl. P. M. du
Bo
t
'd bl
Plessis sy verskyning maak. Hy van . sa1 ons .s aa~ e y; ons
het 'n kragtig en bcsielendc sal me terugdems v1r ons taak
rede gchou en vera! die nadruk nie.
laat val op die noodsaaklikhcid
Mnr. Havcnga wat die voctvan die voortbestaan van die spore van wyle genl. Hertzog
Republikeinsc Ossewabrandwag
h
,
b . b
'k
waarin die Afrikaners, hoewel vo1g,
ou n
ale
<'1an,gr1 c
1
hulle van mekaar mag verskil, sleutelposisie in die Suid-Afrimekaar kan vind.
I kaansc politick.- (Korr.)
- · - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - -

GEWAPENDE DUITSERS
OM BLOI{I{ADE TEEN
RUSSE TOE TE PAS
B rittanje antwoord tans met 'n soortgelyke blokkade
as die Sowjet in Duitsland ten einde te verhoed dat goedere
uit Wes-Duitsland na. die Russiese besettingsgebied
gesmokkel word. Sowat 5,000 Duitse grcnswagte onder
Britse bevel sal hierdie blokkade handhaaf. llulle is met
vuurwapens roegerus.
Dit blyk al meer C'll mecr dat
fabriekstoerusting
en andcr
voorrade uit die Weste na die
Coste gesmokkel word ten be-

hocwc van die fondse van die
Kommunistiese Party. Onder
die smokkelware is ook sy, tckstielgoedcre, motorbande, staalondcrdelc, ens. Dit blyk dat die
mccste ,gocdcre oor die grcns
van Tjcggo-Slowakyc gesmoli;kcl word.
Onlangs hct 'n handclaar in
die Wcstersc gebicd aansock
gedocn om 70,000 motorbande
aan die Russiesc besettingsgebied te verkoop. Verlof is hom
gcweier. Daarna is die bande
aan 'n handelaar in Dencmarke
verkoop. Dit blyk nou dat die
' n Nuwe soort demoralieerende ,tydhele· bescnding bande tog in die
verdryf" waarhecn jong mense in die
handc va~ die Russe gekom
het. In d1c toekoms sal voor•
·
•
d
d
di
U
ele e van
e
111e U1tgenoo1 wor Onl
sorgmaatreels getref word om
bulle tyden s die etensuur te ve1,naak, word tan s wyd en syd gepropageer toe te sicn dat goedere uit die
en georganiscer . Dit is 'n soort Atnerikaanse ritteltit-dans, of soos dit in Weste nic in .die hande van die
k
d h
Russe kom me.
.. ,
die an d van sy oorsprong )C k end staan ,JIVe
.
o
aapsta
et, net Hierdie maatrt"el volg
die
soos Johannesburg, 'n slagoffer hiervan geword. Spesiaal afgerigte pare nankondiging <tat nrfftanje
gaan die skare voor onderwyl die gehoor uil"enooi wo1·d om deelte neem. goedere wat moontlik vir oor0
llogs<loeleindes
gebruik
kan
Of die danssoort in sy oor- sie sc kop dcur op haar skouers ons bier m et 'n ding te doen word Yoortaan nie meer aan
spronklike vorm bcdoel is om te dr~k. Hierdie proses wor.d ?et wat net sow~ sy .o~rs~rong Uusland sal verkoop nie. Dit
te wccs wat hy hom in Kaap- afgew1sscl met ruk- en swaa1- m 1\foskou kan b e. D1t 1s n felt •,Juit ook die Iande in wat Russtad voordoen, is nle bekend bewcgings van die onderlyf, dat die kommunisme nie net 'n ., Janel steun • Amerika volg al •n
nie, maar dit is duidcllk dat aile waarna die hele proses dan weer ekonomicse verskynscl is nle, bele t)·d lank hierdie beleid.
perke van wclvoeglikhcid en be- van voor af herbaal wor d . . . maar in sy wese revolusioncr
Nie lank gclcde nie het. Engcskaafdheid oorskry word wan- net 'n bietjie mcer intcns as die teen aile lewenswaardes is. Die land nog spuitvliegtuigmotors
necr mans en meisies op 'n rna- vorlge keer. Alles geskied op ondergrawing en demoralisering aan Rusland vcrkoop!
nier wat bcdocl is om die don- die maat van prikkclcnde, uit- geskied oor die bele linie van
kcrstc driftc aan tc wakker, op tartcnde musick.
die menslike lewe - ook op die
(Vervolg van vor~ge kolom)
die verhoog bcweeg.
Hierdie afstootlike gedoente gebied van kuns. Vandaar die jongmense bulle leen <;onder dat
Die .,vermaaklikheid" bestaan vind plaas ten aanskoue VlU\ strenge kontrole in 1\foskou van bulle bewus i~ van die magte
daaruit dat groot groepe- jong bonderde kinders tussen die die kuns.
wat agter bulle sit.
mcnse van ctlike honderde in vatbare ouderdom Ynn agt tot
Dit is dus net so moontlik clat
Dat die ding uit Amerika
een of ander teater saamgetrck sewen'tien (veral tydens die ons bier te doen bet met een oorgeplant is, verandcr niks aan
word waar hulle 'n toegangs- si{OOI vakansie) wat bandeklo.p- van die fyn beplande kommu- hierdic vermoede nie. Hollyfooi betaal. Onderwyl 'n orkcs, pend die paartjies op die ver- nistiese ondergrawings waartoe wood hct vol kommunistiese
waarvan die !cdc merendccls hoog toejuig.
(Vervolg In volgcnde kolom) miljocners gesit.
Jode skyn te wccs, prikkelcnde
PRYSE
ritteltit-musick speel, word die
aanwcsiges dan uitgenooi om te
Na elke dag se ritteltit word
begin ,jive"
pryse uitgedeel.
Dat daar van owcrheids- en
kerkwee nog geen barde waarSOOS BARBARE
Bring o oogarta ae voorskrlf vir brUle na ooa.
skuwing uitgegaan het nie, is
GOEIE WEBK TEEN BUJ.IKE PRYSE.
Die .,jive" bestaan daarult dat skynbaar slcgs te wyte- aan die
'n man en meisic met 'n lyf- felt dat die omvang en die baOOK IN VOORRAAD
swaaiery, vera! die onderlyf, be- naliteit van die ,spel" nog nie
gin wat cni,ge barbaar om die algemeen bckend Is nie.
As gelct word op die gehalte
bierpot bulle sal bcny. Om uitdrukking te gee aan die gevoel .,musiek" wat die mensc tot
Kerklaan, KAAPSTAD.
word kort-kort hard geskree. hicrdie vcrwringing moet aanWanneer die swaai van die on- moedig, kan enigsins beset word
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN.
dcrlyf op die maat van die mu- op wattcr peil dit gevoer word
Beaoek ou of ekryf om Beeonderhede.
sick 'n sekere stadium bereik Die titel van een geliefkoosde
hct, ruk die paartjies mekaar stuk wat deur die orkes gebler
woes rond; die meisie word in word is by voorbeeld ,Die bele
die lug opgegooi of In die rondtc boel van julie stink en dit geld
BESTEL ALTYD ALLE
geswaai. Om nog verdcr uitin'g ook vir my".
Ill;
KANTOORBENODIGDIIEDE
te gee aan die gcvoelens spring
KOMl\IUNI STIES?
die melsie wydsbccn op die man
KANTOOIUIEUBELS
se heupe waar sy vir cnkele
Behalwe dat hicrdie aanslag ,
oomblikke gesig aan gcslg met op die sedelikheid van die volk IH
SKRYFBEHOEFTES
haar maat vertoef.
in Amerika sy eerste vcrskyning
gcmaak het, kan niemand die
O~"DER DEUR
oorsprong daarvan bepaal nic
Die man op sy beurt duik dan Sommige meen dat dit van intussen die mclsle se bene deur boorling-oorsprong Is, maar die
ter\vyl sy as antwoord dieselfdc feit dat dit m et soveel doelbedoen. As dit nog nie gcnocg is wustht'id georganiseer word, het 1 Telefoon 2-7071
Groote Kerkgebou
KAAPSTAD
nie, spring die man oor die mel- die agterdog laat ontstaan dat 1

Dansgedoente Wat Allig
Ge-inspireer Is Vanuit
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PLUIMVEE

TA.Jii.IEI' VI& GEKI..A.88IFISEEBDE .t.D'YEBTEN8Dt8:
B ...boallellke &ennlllgewlnr•:
Die Be.te Firma om u PLUlMVEE,
(Verlowlng, buwellk, geboorte, atertgeval, In memorlam, gelultwenalng,
ena.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Vooruitbetaalbaar. Vl.r
EIEBS eo ander PRODUKTE aan
berllallnga ~ Pit. atalag.
te IUlD.r Ia:
IIADdelaadver&en.IJea:
Eerate plulng, 2d. per woorc1. Vl.r berllallnga 211 pat. af•lag.
I.Dteli:eocdd op .,Die O.B." (verek}'n weekllka): 12/8 per jaar of 8/8 per
<Edms.> Bpk.
8 maande. VooruttbetM.lba&'. Stuur ac1vertens1egelc1, be8telllnga, en lntekengeld
II& TOOBSIAG (EDMS.l Bl'&., l'otbu Ull, K&ap•t&4.
~lOREMAB& <Poabaa 11811) Newtown

C. M. ELOFF EN KIE.

GEBOORTE
DU PLESSIS. - Aan Jan en Hannah, van 8anlam, Robertson, 'n prag..
tlge seuntjie op 7 April. Ons innige
dank aan die Goele Gewer asook die
dokter en mev. Roux.
13/4/1

VERWWING
Aan Camille en vrlende ma.ak ons
hlermee bekend dat ons twee, Dornh
en Rassle (StmatJie), verloof is.
13/4/1B

VAKATURE
junior ass!stent benodlg.
Doen persoonllk aansoek by: D.K.B.Groothandelaars Bpk., Selklrkstraat 23,
Kaa.potad.
13/4/2
~lANLIKE

GEVRA
Iemand met 3o-40 goete melkkoe!e
uook •n trekker, om In vennootskap
te gaan met a.ansoeker, wat 'n b&ie
goele stuk grond bet met klein woonhuls en bale Iande, voer Is beskikbaar
vir die winter.
Asook van droogte
gete~terde dele 20Q--30tJ skape en 100
asnteet beeste om mee om die helrte
te boer. Aanvraer staan aile koste,
persoonllke onderhoud word verlang.
Skryt oo.n: D. P. Coetzee, Vaalbank,
Posbus 67, Utrecht, Natal.
6/4/2B.

SOUT

TE KOOP

1\IEER AS PLIG GEDOEN

'

B

Adresseer u produkte - - en wees
UTH
verseker van be1te resultate en onmlddelllke ultbetalings. - U. S. J~llln gan.
9/3/49 TK

PERSOONLIK

ALSATIAN-HONDJJES ult kampioenatarnboekouers,
4 'h
maande
oud.
Kwasi en
waaksaam.
ReuntJies
£5/5/-,
te!les
£3/3/ •· Zeeman,
Robertson.
TK/30/3

BOERMEEL
BOERJIIEEL op .,ns bekende steenmeule gemaal, :.117 per 100 lb.;
geslrte meel, 2{/ 9; witbrooc1meel, 2'6/5;
en meelblom, 28/1; plus bankkommlssie,
per 100 lb. sak. K. M. B. - ~ll.sston
Store, Ellm, K.P.
T.K.

BOME, PLANTE EN SAAD
Van
goewerments
ge..ertlflseerde
J(J'Oentesaad: Chantenay wortels, 616;
Detroit beet, V 6; Egtpllese pla.t beet,
716; Greenteast saaderte, 1/· lb.,
£6/10/· 200 lb. sak; Copper King (laat
barde ulesoort), 10/ - lb.; Vroee Kaapse
plat, 9/·. Handelsnavrae verwelkom. Kango Saadkwekers, Posbus 107 Oodtsboom.
16/ 3/TK

GESERTIFISEERDE
GROENTESAAD
Chantenay-wortels
if·; Blaarsl&&l 17/6;
per pond, posvry.
pryslys van Premiers,
boek, Oudtshoorn.

6/-; Detroit-beet
Spitskopkool SfVerkry volledige
P.K. Schoemans6--4TK

1\IEDISYNE
BLY JONK.
Verban
gryshare.
GryshaM'wooder, nuutste w~reldmlddel
teen gryshare, skllfers, ens., waarborg
gesonde, natuurltke kleur hare, of geld
5/- posvry.
terug. Geen kleurstof.
Geld met bestelllng. Kwale, s!ektes
bebandel. Boere~tenoesmJddels, Pos·
bus 4272, Johannesburg.
(Nr. 1) 2{3/TK

MEUBELS
MEUBELS. Beter meubels teen
bllllker pryse.
Babawacntjtes, stootkarretJiea, drtewlele, llnoleums, tapyte,
ens., ook altyc1 In voorraad.
Geen
Katll>fogus. Meld waarln u belangstel.
-VISSER-~fEUBELS, Langstrnat 291,
3/12/11
Kae.pstsd.

RADIO
LOUW EN LOUW, die Beroemde
Radlo·lngenleurs, Stasteweg, PAROW,
verkoop en herstel Radio's en Elektrtese
Toeatelle. Oererlstreerde Elektrtstteltsaannemera. Foon 9·8435.

In kort kom die betoog daarop neer dat ten spyte van die
,beskaafde" wyse van vredesluiting in 1902, Brittanje in
hierdie oorlog die nuwe idee van
,.totale oorlog" ingevoer het, terwyl die Boere van hul kant
selfs meer gedoen het om beskaatd te veg as wat die oorlogreels voorsiening voor gemaak het.
Die derde aanklag wat deur
hierdie Brit teen sy eie vaderland gemaak word sonder
dat hy doelbewus daarop uit is
om sy eie land swart te smeer
- is dat Brittanje tydc'lls die
afgelope
oorlog
die
eerste
moondheid in die geskiedenis
was om die lugwapen teen burgerlike persone te gebruik. Tot
so 'n mate was Brittanje vir
hierdie misdaad verantwoordelik dat waar die oorwinnaars
selfs die Russie'se moord op

OES(T(KERDE VRUGTE. Barrymerk gesulkerde vrugte, 8/6 per ses
1 pond·p&kk!es of 6/3 per 5 pondkl.ule, posgeld betaald In Unle. Kontsnt met bestelllng.
Ons stuur ook
cuu!brde en gec1roogde vrugte ten
behoewe v1110 kllente aan vrlende oorsee.
Verdere besontlerhede verkrygbaar by
Die Robertson·Handelsverenlclng, Poe·
bua 7, Robert.on.
24/1:>./'l'K

15,000 Poolse offisiere, soos be-

wys deur die eenparige bcvinding van 'n neutrale kpmmissie
kort na die moord, op rekening
van die Duitsers geplaas het by
die Neurenbergse vcrhoor, hulle
dit nie gewaag het om die
Duitse lciers te beskuldig van
bombardering van burgerlike
stcde nie! Die rede hiervoor
was dat daar in 1944 'n boek
verskyn het van 'n b'oe Britse
lugmag-amptenaar waarin by
onweerlegbare bewyse gelewer
het dat Brittanje die eerste was
om Iuga1\nvalle te loods op burgerlike bevolkiQgs.
Hiervan sal ons meer besonderhede gee in 'n volgende artikel.

..

ARBE.IDE.RS
VERLOOR
GRON.D
~

Die Britsc Arbeidersparty is
besig om grond te verloor, te
oordeel na berigte wat uit Londen afkomstig is. Die verkiesing in die Londense graafskappe het so pas plaasgevind en
daarin het die Arbeiders 26 setels verloor. Tans het hulle 64
setels teenoor die vroeere 90,
terwyl die Konserwatiewe ook
64 het in vergelyking met hul
28 van voorheen. Die Liberale
party het net een setel verower terwyl die Kommuniste
a ltwee hul setels ingeboet het.

Het U AI 'n lntekenaar
Gewerf?
VUL ASSEBLIEF BIER IN
Die Bestuurder,
Voorslag (Edms.) Bpk.,
Posbus 1411,
KAAPSTAD.
Waarde Heer,
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B.
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby
ingesluit vind u die bedrag van.......... ........................ ..
vir die eerste ...........................maande.

NA.A:M.:
OEDROOGDE VRUQTE. Barry·
metk cedroogde vrugte posgeld betsal<l
In Unie, In 5 en 10 pond-klsstes. Appelrlnce 8-D!amant, 2/1; Perskes, 3·
Diamant, 2/1; Pere, 3-Dtamant, 2/1;
Vye, 4-Dta.mlllftt, 2/3; Prulmedante,
150/80, 1/8%;
Rosyne,
3-Diamant.
10~d.; Tros-Rosyne, 4-Diamant, 1/3:
Okkerneute, 2/3; Amandels, 1/9; per
pond. Volledtge Pryslys verkrygbaar
ftll Robertson-Handelavecenlglng, Poebua 7, Robert.on.
24/:U/TK

RADIOTRONICS

(A.

•
Brittanje Bet

Kamerade! Kyk hter bo! Wle gaan
offer wat ek vra? ONDERSTEUNING!
1). S. Belllngan, Bennettstraat 11,
UltenbaKe.
13/4/2

AANDAG!
Neem asseblleC kennls
dat ek vanac April •n Markagentskap
begin - Munlslpale Mark, Ultenhage.

(Vervolg van bls. 3 kol. 3)
op die boeveelheid ,diskrediet"
wat hy die gewer daarmee k an
aandoen.

1\'ET N AMENS HOi\ISELF
Perold en P. Brink)
Want die opposisie-party is
Vir berJ!tel en koop van
as potensii~le regering klaar
ELEKTRmSE APPARAAT
a! uitgeskud van aile aan(Onderneem ook yskasberstelkleefsels · van volksverteenwerk, ankerontwikkeling en le
woordiging.
van kabels in bulse en
Hy het klaar reeds sy lede
fabrieke)
1
binne die koukus saamgebind
Boofstraat
BELLVILLE
tot 'n toekomstige regering wat
STEENMA.AKMASJIENE. - .,Kleine
Foon 9'7-9114.
Wonder" vl.r die maa.k van standaard
afwerend sal staan teenoor die
grootte sementstene van 9 c1m. x 4 11/16
enigste oorblywende volkstcm.
c1m. x 3 dm. teen f30, of £20 aonder
Adverteerders wil Sy taak is nou net om die reroetstult.
Luukse modelle teen f5
ekstra. V.c.s. Hopetteldstaate. Han·
graag weet of u gering, dit wil se die meerderdelsnavrae word verwelkom. Oni behE:'id van die volksverteenwoorsonderbede en lllustraales sk.ryf aan:
hul naam in ,Die digers
Kleine \Vonde.r SteeomaaJlene (S.A. )
so dood te kritiseer en
t.ceolakappe, POibUI 18, Hopeflelc1,
0.8." gesien het. so in ,.diskrediet" te bring by
LP.
18/S/T.L
die volk da~ die volk hom later
weer die kans sal gee om sonder in agneming van die volkstem te regecr.

SOUT vir aadel!ke aflewertng In
goele sa.kke.
Brandwagte, om 'n
eerl!ke bestaan te maak vra ek u
vrlendelike ondersteunlng deur van my
sout te bestel.
Speslale A1 80/·;
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2
60/- per toa vrygetaat.
Soutwerke
tevredenheld
gewaarborg.
Ad res:
Komdte. i\fe,.. Martie Venter, Possak
No. 'S4, Arbeldsloon, Bloemfon\j')~iTK

(Vervolg van bls. 3 kol. 5)
gedagte om bierdie gevangeneming te gebrnik om die dood
van Scbeepers, Lotter en ander Boere-leiers wat kort tevore deur die Britte tereggestel is, te wreek, bet blykbaar
nie eens in die opregte gemoed
van De la Rey opgekom nie,"
aldus die skrywer wat ook nog
byvoeg: ,Hoe waardevol lord
Methuen vir die Boere as 'n
gyselaar ook nl mag gewees
bet, was die gesondheid van 'n
gevangene te beilig om in gevaar gestel te word deur hom
in gevangeskap te hou!"

ALGEMEEN

Geen Verteenwoordiging

.......................................................................

BLOTE FABEL
Binne die huidige stelsel bet
alle betekenis van die woord
,volksverteenwoordiger" verval.
Daar is nie m eer plek vir die
woord nie - dit is 'n oorlewering, 'n fabel uit vervloe dae.
AI reg wat die volk nog bet is
om te kies tussen twee koukusdiktature wat na geen volksverteenwoordiger of volkswil luister nie. En hoc vry hierdie
k euse nog boonop is, kan enigsins bepaal word as in aanmerking geneem word dat elkeen van daardie diktature 'n
deel van die volksmening beheers met sy pcrs, en wei tot so
'n mate dat hy 'n volk kan
vra om oor 'n vergange oorlogsoptrede te stem op 'n tydstip
wanneer ekonomiese heropbou
die taak van die dag is, soos
gebeur bet op 26 Mei verlede
jaar; of dat by die volk kan

·········································.······················
......................................................
Handtekening.

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/6 per halfjaar.
Voeg a88ebZie/ KommtBBie by plattelatldse tJekB.

DIKTATUUR
Sterker as wat dr. D. F. Malan hierdie onvrybeid in 'n toespraak op S~llenbosch uit;gedruk het, kan ons dft nie doen
nic (Die Burger 26 Maart 1941) :
.,Maar hoe word ook die
publieke opinie gevorm? Dit
is vera! deur die pers, wat die
skool vir volwassenes is.
Daardie pers is nie vry nie.
Dit is in die lewe geroep deur
sekere geldelike belange. Die
pers moet sy baas dien en op
die wyse word die publieke
mening in Snid-Afrika gemanipuleer deur die geldmag.
Waar ditl die geval is, het die
demokrasie 'n diktatuur geword, en daardie soort demokrasie moet weggeveeg word."
Die vraag is nou: moet bierdie diktatuur deur 'n ander
soort een-party-diktatuur vervang word, soos sommige die
O.B. se beleid vertolk wanneer
hulle se dat parlementere bestuur die wese van die demokrasie is? Dr. Malan self het
die antwoord hierop as volg gegee in die selfde toespraak:
,Dr. Malan het gese dat die
demokrasie soos ons hom ken,
die Britse parlementere stelsel
is. Daar is ook ander vorms
van demokrasie en hulle verskil
van mekaar . . . As ons praat
van die demokrasie wat ons nie
wil he nie, dan het ons in gedagte die Britse parlementere stelsel, 'n st.elsel wat 'n karikatuur
is, en waar daardie stelsel 'n
karikatuur is, hoef ons ons nie
teen die demoltrasie te verklaar
nie."

I{OUI{US .VRA MEER
GELD VIR L.V.'S
Indien die voorstel van die H.N.P.-koukus wat waar·
skynlik binnekort aan die lUinister van Finansies en Minister van Binnelandse Sake voorgele sal word, tot wetgewing
omgeskep word, sal die Volksraadslede benewens hul £1,000
per jaar in die toekoms ook nog sowat £150 per jaar ekstra
ontvang. Dit sal bekend staan as 'n verblyfstoelaag omdat
lede kla dat bulle nie met £1,000 per jaar kan uitkom nie.
Volgens die Vaderland berig
is die mening vry algemeen op
die H.N.P.-koukus gelug dat
volksraadslede
dit
besonder
mocilik vind om die begroting
te laat klop. Hulle verklaar dat
baie geen byverdienste het nie.
Hulle vind die lewe in Kaapstad
duur en dan besoek kiesers
hulle daagliks wat getrakteer
moet word.
In die koukusvergadering is 22/ 6 per dag as
' n minimum-toelaag genoem.
Dit is net soveel as wat staatsamptcnare ontvang solank hulle in Kaapstad vir die sitting
vertoef.
' n Afvaardiging sal waarskynlik mnr. N. C. Havenga en dr.
T. E. Donges oor die voorgestel-

SAL WEER
ATOOMBOM
GEBRUIK

(Naam en Adres in Blokletters)

POSADRES:

vra om 'n uitspraak te gee oor
naturellebeleid by 'n verkiesing
wat gaan oor onderwys- en hospitaalsake, soos gebeur bet op 9
Maart.

As die welsyn van die V.S.A.
en die vrye volke van die
wereld weer op die spel is, sal
hy nie huiwer om weer die
atoombom te gebruik nie, het
pres. Harry Truman voor die
Amerikaanse Kongres verklaar.
Hy meen egter dat die Atlantiese Verdrag dit onnodig sal
maak om weer so 'n besluit te
neem.
Onlangs het Churchill in
Amerika gese dat Rusland net
wag totdat hy self die atoombom het voordat hy sal optree.

de toelaag gaan spreek. Wetgewing sal nodig wees om dit
van krag te maak.
Vroeg in 1946, toe veldm.
Smuts Eerste· Minister was, is
die salarisse van L.V.'s van
£700 per jaar na £1,000 opgeskuif en die van Ministers van
£2,500 na £3,000 terwyl die Eerste Minister daarna £4,000 in
plaas van £3,500 ontvang het.
By hierdie geleentheid is daar
ook spesiale voorsiening gemaak
vir die }eier van die opposisie
sodat hy £1,000 meer as 'n gewone L.V. ontvang, naamlik £2,000.
'n Salaris van £1,000 per jaar
is iets meer as £83 per maand.

PRYSE. DAAL
IN V.S.A.
'n Verlaging van die prys van
verbruikersgoedere het die afgelope week dwarsoor Amerika
voorgekom en die hoop verwek
dat inflasie sy laaste stuiptrekkings gee. Sommige prysverminderings was groot en ander
klein maar dit het 'n groot verskeidenheid van goedere geraak.
Sommige van duurder motors is
ook goedkoper, asook motorbatterye.
As die vernaamste rede vir die
besnoeiing van pryse word aangegee die prysbewustheid van
die publiek. Dit is moontlik
dat hierdie prysvermindering
ook in Suid-Afrika gevoel sal
word.
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HO£ BESOEK

.Satnes~eerders
afdeling die Icier is van die
beweging wat, wat . .. "
,Wat die moed bet om voortvlugtiges te beskcrm teen die
onreg van die Staat, nictcenstaande die risiko om crnstige
oortredings te bcgaan ?" Koos
Pieterse bet nou opgcwondc begin praat.
,Stel dit so as u wil. Maar
laat ons asseblief kalm bly,
meneer Pieterse, en aile misvcrstand vermy. Ek bet gemccn
dat u my sal kan help om
Grevclinck te spreek - in sy
cie belang."
Nou swyg albei. Mencer Joslas
van Vuuren voel verlig. Hy bet
die moeilike woord gespreek. As
Pictcrse net wil•meehelp.
Picterse besef die gewig van
die moment. Gedagtes van agterdog, lokvalle, ve-rraad wricmcl In sy gemoed. Hy kan onmiddellik antwoord en aile verdcnldng vernietig. Elke sekondc wat by swyg is 'n getuie teen
sy voorg~wendc onskuld.
.,l>'Icnccr van Vuuren, ck kan
kortaf se ck wect nie. As die

onderstel ek weet, of kan vasstcl waar Greyelinck is, kan ck
nie die boodskap aan hom oordra nie? Dit sal die risiko vir
hom en vir my en virousclf verminder."
,Ek vrees dit kan nie. Daar
is soveel implikasies aan verbonde, dat ek dit self sal moct
docn.
'n Ander moontlikhcid
is daar nie."
Koos Pieterse huiwer nog. Vir
homsclf sou hy die aanbod nic
aanvaar het nie. Maar watter
moontlikhcid mag daarin skuil
vir sy bcskermling? En dan sy
oucrs? Mag by uit blote wantrouc - waarvoor by, as by eerlik dnaroor nadink, geen vaste
bcwysc het nie - mag by uit
wantrouc oor 'n andcr se lot besHe? Oor die lot van 'n kameraad? Maar aan die anderkant
ook die vciligheid van 'n kamerand?
.,Ek sal u 'n aanbod maak,
mcnccr van Vuurcn. Dit is nou
ticnuur. Gee my vier uur tyd
om vas tc stcl of Grevelinck
hier is, en indien wei, waar, en
of hy u wil ontmoet. Die laaste
moet ons in elk geval aan hom
oorlaat. Nog ck, nog u kan vir
hom daartoc dwing.''
,.Dankle, moneer Pieterse. Ek
ry nou bier oor na Groenpunt
en bring die paar uur daar by
my ou vricnd, oom Jan Barnard,
deur. Tussen twee- en drie-uur
is ek weer hicr.''
,Goed. Tot twce-uur dan. En
nog e~n voorwaarde: gcen sterfling mag weet waaroor u my
vanoggend kom spreek bet nie."
,Ook gocd. Trouens, ek kan
u nou mocilik verraal sonder om
self in die pc.kel te beland. Ons
is nou feitlik samesweerdcrs !"
En meneer van Vuurcn lag
hartlik oor die avontuurlikc gedagte.
(Word vervol,g)

Koos Pictcrsc was die bcsoek
nie te wagte nie. As 'n skuldige
gewete lets te wagtc was, was
dit in die vorm van 'n pollsiepatrollie of 'n aantal spcurders,
maar nie van die Republikeinse
Volksraadslid, meneer Josias
van Vuuren nie. Ja, 'n moeilike posisie was dit. As dit die
gereg was, wis Koos Pietersc
wat om te doen. Daarvoor was
sy reelings vroegtydig reeds getref. Maar nou, hierdic neutrale
hoogwaardigheidsbeklcdcr?
Koos Pieterse bet hom voorgeneem om versigtig te wecs.
Hy bet die hoe gas ingenooi
met praatjies oor 'n vcrrassende besoek. Of die eleksie dan
vervroeg is? Hy bet mos niks
daarvan in die kocrant of oor
die radio gehoor nie? Sy gesig
was die ene gespanne onskuld.
Nee, daar is nie sprake van
'n cleksle nie. Die besoek is
met 'n persoonlikc doel - 'n
bale ernstige doel.
,Kyk, meneer Pieterse, laat
ek. maar met die de~r in die
hUIS val. Ek bet me gekom
om politick met u te gesels nie.
Ek is bier in verband met die
vellighcid van 'n persoon wat
op die oomblik onder u beskerming Is.''
Koos Piete'rse bet nietecnstaande sy bruingebrande vel
bleek geword. Bleek en rooi,
koud en warm. Op die pewering het by nog geen antwoord
gehad nic. Deur sy gedagtes polisie oor die informasic behct dit gcbllts: Verraad! Dan skik wat u nou bier meedeel,
is dit alweer bekend? Wie .. ? sal my ontkcnning nan J in elk
Maar by maak net 'n afwerende geval niks , bctekcn nic. Vir u
miskien ook nie. U sal se ek
gebaar.
dat ek
,Mcneer Pictcrse, ek weet kan probeer uitvind
ons is dit nie cens oor die poli- dit die makliltste kan vasstel.
tick nic. Maar Ialit ons mekaar As u informasie juis is, is die
nou as Afrikaners in vertroue veronderstelling miskien reg.
neem. Ek weet u beskermling Maar u moet my 'n kans gee om
is a! lank voortvlugtend. Sy die situasie te oorweeg. In clke
ouers kry swaar onder die toe- geval is dit vir my van belang."
stande van spanning en onse,Ek is bly dat u wil oorwec-g
kerheid. Ek is in 'n posisie om my te help. U hoc! nie oorom hulp te verleen, maar ek bet haastig te besluit nle, mcneer
u samewerking nodig."
Pieterse. Ek bescf die moeilik,Voor u vcrder praat, mencer hede verbonde aan die versoek
Die Britse, Amerikaanse en
van Vuuren, !aat ons mckaar maar dink net daaraan dat dit
eers goed verstaan. Van wie gaan om die toekoms van di~ Hollnndse vakbondleiers bet 'n
praat u? Wie bet u hierheen man, dat daar 'n sick moed<"r beroep gedoen op die vakbonde
gestuur en wie bet u die soge- is wat die onsckere tocstand wat nog lid is van die kommunaamde inligting gcgee? U ill nie kan dra nic; enige oorlas nisties-beheerde Wereldfederaseker bewus van mcnse wat dit van speurders, onrus kan haar sie vnn Vakbonde om die terugbulle beroep maak om valse ver- lewe verkort. Daar is nou 'n trekking van hut lidmaatskap
klarings af te le en skindersto- moontlikheid om hieraan 'n in oorweging te neem.
In die bcroep beskuldig die
ries te versprei ?"
einde te maak. As ons hierin
,Dit is geen skinderstorics kan slaag het u meer bereik as vakbondleicrs die kommunisnie. Ek praat van Grevclinck, om herberg te vcrleen.
En, ticsc vakbonde daarvan dat
Hans Grevelinck, wat vcrlede 1 waar onS' in bale gcvalle nle hulle stclselmatig eise van
jaar uit die interneringskamp meer skouer aan skouer staan politiekc aard stel. Nadat op
ontsnap het en sedertdicn voort- nie, is bier tog weer 'n geleent- hcrhaaldcllke geskille gewys is,
vlugtig is. Niemand bet my held om as Afrikaners saam te word die ou groepering van 'n
Internasionale
ook gestuur nie; ek bet uit cle werk." Die Volksraadslid het Kommunistiese
beweging gekom. Felt is dat net opgewonde begin raak in sy en 'n Intcrnasionale Bond van
Vryc Vakbonde in die vooruitek my eintlik skuldig maak betoog.
sig gestel. Die oudste- en mees
aan 'n oortreding, 'n ernstige
.Na 'n rukkie se Pieterse:
oortreding teen die staat. Maar
.,J\:'Ienccr van Vuuren, ek het ervare vakbonde sal buitekant
ck is gewillig om die risiko te oor die saak gedink. Ek is ge- die Wcreldfcderasic wees, en die
loop, terwille van 'n ou vriend- woond om eerlik te praat - naam ,sal nie mcer juis wees
•
skap met sy ouers en tcrwille vera! met mcnse vir wie 'n man nie.
Die bekendmaking van die
van die saak."
sc woord sy ecr is, en dikwels
• .,Maar wie is u informant, die ook sy vryheid en sy lewe. Maar oproep val sanm met besprenuusdraer wat beweer dat daar is ong<"lukkig ook diegene kings om 'n nuwe lntcrnasioGrevelinck onder my dak is?" vir wie 'n ander se vryheid en nale liggaam van vakbonde in
,Geen nuusdraers nie, meneer !ewe niks is nie omdat hullesclf die lewe tc roep.
Die verbrocdering met rooi
Pietersc. En niemand bet be- geen eer meer het nie. U moet
weer dat Grevelinck onder u self beslult onder watter groep vakbonde bet as gcvolg van die
dak Is nie . . ."
u val. In elk geval ek gaan afgelope oorlog ontstaan, toe
Ongehoord en ongesien slaak eerlik wces en u bchandel as 'n Kommuniste rein geword bet in
Pictcrsc 'n diep sug van vcrlig- man van eer. Ons twee dink die oe van dcmokratc.
tlng.
nic eendcrs oor hierdie besig,U bet dan so ewe . . "
heid nic. Ek vertrou niemand
,Ek hct aileen beweer dat in hierdie sake nic, behalwe
Grevellnek onder u beskerming enkelc uitgetoetstc !cdc van•my
is. Mlskicn bet ck my te kras beweging. Dit is juis die onuitgedruk. Grcvclinck se ouers eerbarcs wat agt<"rdog twcede
bet 'n paar dac gelede langs natuur by ons gemank bet. U
D i e Stat<'bondskonterensie
een of ander weg berig ontvang weet oolt dat ek u nie vcrtrou wat deur die c<'rste ministers
· Jat by hom bier Iewers skuil- nie. Dat ck die h<"lc b<'SO<'k en van die Gemcn<'bcs bygewoon
hou. Die oubaas bet my diesel!- gesprek ?"ct agtcr?og bctrag. word, begin op Donderdag, 21
de dag in die Kaap raakgeloop As ek u m verbindmg sou stel April.
Die Unie se Eerste
en gevra, byna gesmcek om tog met Grcvelinck en sy veiligheid Minister, dr. D. F. Malan, wat
iets te doen. Gisteraand bet ek daardc'..Jr bcdrcig word, sal ek die vergaclcring ook bywoon,
eers tuisgckom, en nou ..."
myself altyd verwyt.''
vertrek reeds op 14 April. Hy
, Maar waarom dan na my
,Maar my liewe men<'cr Pic- en sy eggenote reis met 'n Skykom
die distrik is tog groot. terse, ek verscker u . . ."
master van die Suid-Afrikaansc
\Vatter agterdog . . . ?"
.,Mencer van Vuuren, die cen lugdiens. Die konferensle sal
,Geen besondcre agterdog, versekering betekcn vir my so-~ na verwagting 'n week duur.
meneer Pieterse. Ek Is aileen vee! as die ander. Dnarom wil
Dr. Malan sal ook die koning
daarvan bewus dat u In hicrdie ek nog 'n paar vrae stel. Ver- en koningin ontmoel

II ,n Verhaal Uit

Die Oorlogsjare
deur Johann
Hendricks

BLADSY SEWE

Markstelsel Pas
Net Middelman:
Wysi·ging Beoog
Die stigting van 'n a.antal klein markte in elke voorstad
van die Unie waar boere op georganiseerde wyse hoi vrngt.e
en groente a.an die publiek kan verkoop omdat die praktyk
van 'n sentrale markstelsel wat ontaard bet in 'n middelmanmark geheel en al uitgedien is, is 'n doelwit wa.arvoor
invloedryke kringe bulle tans beywer, na verneem word.
Daar word gevoel dat die stelsel van 'n sentrale mark vir die
platteland nog tot 'n mate doeltreffend is, maar dat die stelsel
in die stede die toestand onhoudbaar maak omdat die
meestc hulsvroucns nie die geleentheid bet om die sentrale
mark te besoek en daar van die
boer op groothandelskaal te
koop nle. Sy word verplig om
haar groente en vrugte van 'n
venter te koop wat dit ten
duurste aan haar afsmecr. Die
felt dat die produk in sommige
gevalle dcur drie pare hande
gaan voordat dit by die verbruiker kom, Is dikwcls die gevolg dat dit tot dric en vier
maal soveel kos as wat die boer
dit voor gelewcr bet, en daarby
nie meer so vars is nic.
IN EUROPA

Die beoogde stelsel is in verskeie Europese Iande in swang
en beantwoord baie goed nan
sy doel. Plaaslik sal dit 'n helc

omwenteling tewcegbring en
wetgewing, waarskynlik aanvulling van die Bemarldngswet van
1937 waaronder die Bemarkingsrade fungcer, sal nodig wees.
Die vrugtcselsoen in die Boland het so pas sy hoogtcpunt
bereik en tcrwyl Kaapstad
grens aan die vrugteboordc is
perskes verkoop teen 4d. stuk,
of as jy gclukkig Is teen 3d.
stuk. Op die oomblik is die
appeloes in volle gang. Terwyl
die boer nie meer as Ud. per
appel kry nie, betaal die verbruiker aan die middelman in
Kaapstad 4d. vir 'n appcl. Hoe
verrot die huidige stelsel Is blyk
by voorbeeld treffend uit die
volgende: 'n Boer verkoop 'n
kas appels in die groothandcl
teen 14s. (of 168d. vir 150 appels
wat bietjie meer is as 'n pcnnic
pet' appeJ). Op die Kaapstadse
Parade waar die middetman dit
aan die publiek verkoop, vm by
4<1. stuk vir dieselfde appels of
50s. per kissie.

Groot Vordering Met
Navorsing Van
Wll ROOIES NOU
Kinderverlamming
WEER AFSKEI NA
VERBROEDERING

BEGIN OP
21 APRIL

..

Twee Suid-Afrika.anse geneeshere bet die stryd teen
polio 'n stap verder gevoer deur suksesvolle proefnemings
met 'n middel wat die verlammende uitwerking van die
gevreesde siekte teenwerk.
Die procfneming bet bestaan
uit die inspuit van 'n middel in
die spire wat die spiersametrekkin,gs verminder sodat die spiere hul normalc spanning hou.
Die middcl staan bekend as
,ctamon".
Die
behandeling
werk ook permanente verminking teen.
Die twce gcneeshere is dr.
Joseph Lannon en dr. J. L.
Braudo.
In hospitaalkringe
word hul ontdckking beskou as
'n groot voorwaartse stap in die
bestryding van kinderverlamming.

die land dcurreis om belangstelling te wek.
Waaroni moet Suid-Afrika
dan so 'n groot aandeel neem
in die stryd teen polio? vra
mense dikwels. Nie aileen beskilc Suid-A.frika oor wereldberoemde wetenskaplikes op bierdie gebicd nie, maar <laar is ook
'n vrugbare studieterrein omdat
dit blyk dnt die Bn.ntoe onvatbaar is vir die siekte. Daarby
beskik Suid-Afrika. ook oor die
blou-aap "~arop deeglik geeksperiment'eer kan word.

•
GEEN STEUN VIR
ONAFHANKLIKE

Reeds sedcrt 1945 is aan die
teorie gewerk toe vcrklaar is
dat indien die bloedsomloop na
die spiere verbeter kan word en
die spiersametrekking wat hul
oorsprong in die senustelsels
In die tussenverklcsing In
bet, teengewerk kan word, baie wyle mnr. J. H. Hofmeyr se
van die skadelike invloedc van setel, Johannesburg-Noord, is
die siekte uitgcskakel kan word. 'n onafhanklike, mnr. P. J.
LOtter, met 4,946 ·stemme vcrGevalle waar die rug reeds
slaan deur, mnr. B. Bekker
verkrom was, bet herstcl nadat
V.P.-kandidaat. Eersgenoemdc
die pasient met die inspuitings
het in sy verkicsingspropaganda
behandel is. Ander pasHintc bet
verklaar dat by vir apartheid
dadelik verligting ondervind en
staan as die enigstc oplossln,g
geen permancnte spierinkrimteen kommunisme en die swart
pings bet voorgekom nic.
~cvaar.

FONDSE

Om een of ander rede bet die
H.N.P.-leiding 'n beroep op sy

Die Nasionale kantoor van
Polio-navorsing in Suid-Afrlka,
wat tans 'n veldtog loods om
fondse in te samel vir navorsing, maak aa.nsienlike vordcring. Vyt-en-negentig werkende komitees beywer bulle tans
om die navorsing aan te help.
Dr. E. H. Cluver, hoof van die
Suid-Afrikaanse Instituut vir
Mediese Navorsing het onlangs

lede gedoen - ook in die pers
- om in geen opsig dee! te
necm rum die verkiesing nie.
Die 559 stemme wat mnr. LOtter
ontvang bet, toon dan ook dat
die oproep gehoorsaam is. Die
rede vir die buite stemming
blycry is nie duidelik nie, daar
mnr. Lotter gcen O.B. is nie,
maar bckend is as 'n vurlge
ondcrsteuner van die H.N.P.

BLADSY AGT
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SPOORWEE MOET ONDER,..... Kroon Sal Deu r
PARTYBEHEER UITKOM SE Verdrag Verva.-.g
Moet Word
,
DESKUNDIGES

Die nadele verhonde
aan die feit dat die SuidAfrikaanbe
Spoorwee
onder politieke heheer in J>laas van sniwer besigheidsbeheer geplaas Is,
het kenbaar na vore gekom m et die verhoogde tar·iewe en die kommissie
van onder soek na griewe van personeellede op politieke gronde.
In onderstaamlc artikel word verwys na die Raad van Handel
en N ywerheid :o0e hevindings drie jaar gelede wat aangedring h et op d.ie
uitligting van die Spoorwee uit die partypolitieke beheer.
Mnr. Haran
Oost (A.P.) het dan ook tydens die debat m die Volksraad voorverlede
week gese dat hy selfs te vinde is vir ' n herskommeling van partye indien
soiets daardeur hewerkstellig kan word.
Met die onlangse Spoorweg!
begroting is die wyse waarop
die Spoorwee beheer word weer
druk bespreek. Op die oomblik
word die Spoorweii beskou as 'n
staatsdepartement en word as
sodanig bestuur. Die enigste
afwyking is die feit dat die
Spoorwegbegroting apart van
die gewone begroting behandel
vord. Die huishoudelike sake
van die Spoorweii Is egter oop
vir bespreking net soos enige
ander staatsdepartement.
Die vraag is gestel of dit nie
beter sal wees indien die Spoorwee 'n bietjie meer ,privaatheid" kan kry nie, en 'n korporasie word soos die Yster en
Staalkorporasic
<Yskor)
of
die
Elektrisiteitsvoorsieningskommissie .<Eseom>, die Randse
Waterraad ens. nie. Hierdie
voorstel is van die hand gewys.
Daarvoor is 'n paar redes en
ook 'n paar gocie ekskuse aangcbaal. Indicn die redes baie
goeie rcdes was, sou dit ook
goeie redes gewees bet om
Yskor en Escom in staatsdcpartcmente om te skep - en dit is
te betwyfel of iemand ooit die
vrymoedigheid sal be om dit
voor te stel!
GESAGHEBBE!\"DE KRITIEK
Dit sal seker die moeite loon
om na te gaan wat die Raad
van Handel en Nywerheld te se
het omtrent ons huidige Spoorwegbestuurswyse in hulle verslag m. 28.'5 van 1946.
Die Raad rapporteer o.m. (ons
kursiveer) soos volg:
,Art. 144. Ten einde die druk
van politic! en belanghebbendes

op die Spoorwegadministrasle
te verminder en te sorg dat die
Spoorwee volgens gesonde besi.gheidsbeginsels bestuur word,
hct die Zuid-Afrika Wet voorsiening gemaak vir die admlnistrasie van die Spoorwee deur ' n
Spoorwegraad . . . , . . . door
een Direktie bestaande uit hoogstens drie Kommissarissen, welke door de Goeverneur-generaalln-Rade aangesteld worden en
een Minister van Staat als
voorsitter'. As die Unie tien
jaar later tot &tand gekom b et
sou die \\'et heelwaarskynlik
bepaal bet dat die Suid-Afrikaanse Spoorwee 'n openbare
korporasie moet wees.

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

Deur
A.). van Rooy
·------------------~
SOXDER FUNKSIE

,Art. 145. Die administratiewe masjinerie wat deur die Wet
beoog is om te belet dat politieke druk op die Spoorwee uitgeoefen word is egter nooit geskep nie . . . . . Uit die aard
van die Rand (d.i. Spoorwegraad) se werk en sy samestelling is hy in werklikheid feitlik
geheel e n al ~omler funksies gelaat.
,,Art. 143 . . . Artlkel 131 van
die Wet bepaal daarenteen dat
as die Regering van die Administrasie vereis dat hy dienste of

•

Republiek 1n Yskas
<Vervolg van bls. 1 kol. 3)
aan die imperialiste juis OP'
verenig. , D it is 'n ke!'rpunt in hierdie tydstip moet kom wandie geskiedenis '\'an ons la nd," neer Ierland 'n republiek word
bet die &-nat()r gest>. Nou dat en Indie besig is om een te
dr. 1\Ialnn daarin geslaag bet I word met die klaarblyklike
om ul die blankes met hom tocstemming van Engeland, is
saam te vo.er, hoop b y die vir die republikeinse rigting in
Eerste Min ister ~~~- ook die ons. land ·~ harde s~ag. N~g
s ·mewt>rking van die nie-blan- noo1t was dte omstandtghede vtr
k;s soek.
'n r epubliek gunstiger as jois in
NUWE OPVATI'L~G
hie~ie. April-ma~nd nie .. ~rit
tanJe IS oor dte dommmms
Sen. Duthie <Arb.> het gese meer verlee as ooit tevore dat die toespraak hom 'n nuwe vanda~r sy ge\\illigheid om
opvatting van dr. Malan gegee' agter bulle ann te hardloop met
het, terwyl sen. Barrell (V.P.l 'n r epublikein!'lt'l verlofbrief soos
die mening uitgespreek het dat In die geval van lndie.
die toespraalt 'n nuwe begin
In lui.
AFDIXG-TYD
Die Cape Times s;e verslag
meld dat daar ongelukkig 'n
Die bedoeling is wei seker om
anti-klimaks in die dcbat ver- deur toestemming tot republiekoorsaak was dcur sen. Ver- wording die !oja!iteit van die
woerd !le poging ,om die kiesers dominiums te koop, maar dit
daarbuite" te verseker dat die bly nog altyd net 'n Britse hoop
Eerste Minister se toespraak en geen verpligting hoef aangeen verandcring van beleid aam·a~r te word om dit wei t e
beteken nic.
gee nie.
Dat daar egter wei 'n veranDit was nou <lie tyd om af te
dering van front was, erken
<ling in Londen, m aar tcnsy
ook Die Burger se parlementtlre
dr. 1\falan t ot nuwe insigte
beriggewer dcur te praat "an
beweeg word, sal ons volk
,'n nuwe klank". Dit beteken
gen oee moet nPem m et die felt
dat hierdie klank voorheen nie
<lat ~'~Y :Sasionale Eer.~te 1\liniverneem was nle, en omdat dit
ster by voorbaat 'n aanbod tot
nou verneem word, is die Vergroter vryheid van dif' h :md
enigde Party so in hul skik dat
gewys b et. Dr. 1\lalan staan
bulle dit aan\'aar as .,'n keer,vierkant" by die huidige status,
punt in ons geskiedenis".
en hy het hom in die parlem.ent
SWAAR SLAG
gebind tot die handhawing
Dat dr. Malan se toegewing daarvan.

fasiliteite hetsy kosteloos verskaf of teen 'n tarief wat onvoldoende is om die uitgawe
verbonde aan die verskafflng
daarvan te bestry, die Spoorwegraad aan die einde van elke
boekjaar aan die Parlement 'n
rekening wat deur die Kontroleur en Ouditeur-generaal goedgekeur is moet voorle wat die
bedrag aantoon van die verlies
wat in verband met die verskaffing van hierdie dienste gely is,
en hierdie verlies moet dan uit
die Gekonsolideerde Inkomstefonds aan die Spoorwee terugbetaal word .. ..
NIE NAGEKOl\1
,Art. 14.8. Sover die R and
kon vnsstel, is die Spoorwegraad nooit die geleenthci<l gegee
om die pligte uit t e voer wat
by die Zuid-Afrika Wet aan
h'om opgedra. is nie. Geen rekening Is aan die Parlement voorgele ten opsigte van verliese in
vcrband met nuwc bouwerk of
die dienste en faslliteite wat
deur die Staat verkry Is nie met
die gevolg dat die Spoorwegadministrasie geen vergoeding
ontvang bet n ie. D ie Spoorwegraad verskaf dus nie die waarborg soos deur die opsteUers
van di e Zuid-Afrika \Vet beoog,
naamlik om toe te sien dat die
Spoorwee volgens besigheidsbeginsels bestuur word nie.
,Art. 151. Volgens die mening
van die Raad moes die bedoeling van die betrokke klousules
van die Zuid-Afrika Wet reeds
lanka! uitgevoer gewees bet ..."
SOOS YSKOR
Aldus die verslag van die
Raad van Handel en Nywerheid.
Hlerdie verslag .gee taamlik duidellk uitspraak. Dit blyk dat
die oorspronklike bedoeling waif
dat die Spoorwee bestuur sou
word d eur ' n direk sie, n etsoos
bv. Yskor vandag, m et die uitsondering <lat 'n minister voorsitter van die direk sie sou wees.
\Vas dit tien jaar later dan sou
die Spoorwee h eelwaarskynlik
uitdruklik ' n openbare korporasie geword b et.
Ongelukkig is die status van
die Spoorwegraad nie onmlddelJik behoorllk bepaal nie. Art.
144 van die verslag van die
Raad van Handel en Nywerheid
meld verder: ,Die Spoorwegraadwet wat uiteindelik In 1916
aangeneem Is bet die funksies
van die Spoorweg- en Hawensraad tot 'n bloot raadgewcnde
aard vermlnder. As troos vir
hierdie vcrlaging van status bet
die Raad die suiwer negatiewe
bevoegdheid ontvang om sy meningsverskil met die Minister te
boekstaaf sonder dat daar masjinerie bestaan waardeur die
Raad die saak na so 'n meningsverskil verder kan voer.''
KABINET DIE BAAS
Dit blyk dus duidelik dat die
Minister i.p.v. net voorsitter van
Spoorwegraad te wees, clie hele
gesag van die Spoorwegraad
op h om geneem b et, en dit sodoe nde oorgedra ht>t na. die Kabinet en die Volksraad. Die
Volksraa<l is dus nou in die
praktyk ook .,Spoorwegraad",
terwyl die eintlike Spoorweg<Vervolg in volgende kolom)

..

Tussen die kroon en die republiek bestaan daar geen
middeweg nie. Jy is Of binne die Statebond Of jy is heeltemal daarbuite, b et veldm. J. C. Smuts, Ieier van die
Opposisie, die naweek verklaar toe hy die aanspraak van
lndie bebandel bet om 'n onafhanklike republiek te word
wat nie binne die Britse kroon staat nie en ook ole binne
die raamwerk van die Statebond pas nie maar wat t()g met
die Statebond betr.ekkings wil handhaaf.

I ndie is begerig om as 'n onafhanklike republiek buite die
Statebond sommige van die
voordele te bandbaaf wat voortvloei uit 'n verhouding met die
Statebond. Die vraag of 'n aanspraak van die aard toelaatbaar is op g rond van enige voorwaardes of formulering wat
ontwikkel kan word sal op die
Statebondskonferensle
uitge-.
maak moet word.
, My persoonlike oortuiging is
dat daar geen middeweg tussen
die kroon en die republiek, tussen die binne of buite die
Statebond is nie. Jy is of daarbinne of daarbuite en as jy
vcrkies om daarbuite te wees,
is jy heeltemal daarbulte en nie
volgons voorwaardes wat ontwerp kan word nie. Dit is die
geval van die uitgeslote middel", aldus genl. Smuts.
SONDER BETEKENIS
,As jy op een of ander newelagti.ge en verwarde wyse daarblnne en daarbuite kan wees,
is die hele begr)p van die Statebond tot niet en al wat daar
oorbly is die naam sonder betekenis."
,Dit spruit uit <lie aard van
<lie Statebond. Dit hang saam
m t>t die Kroon en is nie afhanklik van ' n ge'ikrewe Grondwet
nie. Dit is n et 'n ongeskrewt>,
vrye, vriendelike Yerhouding
vnn gelykes, die een met dit>
ander onder die Kroon, in wat
di e Statebond genoem word.
DIE WESE
, Die Koning of Kroon, of ' n
soortgelyke instelling is die
wese van die Statebond en <lnaruit vloei die gemeenskaplike

status van die diepgaande gevoel wat <lie siel vnn die Statebond i!'l.
,In die teorie is die koningskap alles en die res vloel daaruit. Verwyder die Koning en
die res Yerdwyn . . . . die gemeenskaplike trou, die gemeenskapllke status, die vriendelike
en intieme gevoel wat die Statebond as geheel besiel."
Veldm. Smuts het gese dat as
daar aan die begrip van die
Statebond gepeuter word, sal
daar 'n nuwe f:'rondslag of ooreenkoms tussen die ledestate
gevind moet word. \Vat lndlij
bcgeer is nie verenigbaar met
die Statebond nic-.
NET VERDRAG
,Groot sorg moet gedra word
om die Statebond nie van aile
inhoud te ledig nie, om dlt nle
af te snipper totdat niks anders
as die woord sonder werkllke
betekenis of gewig oorbly nle.
Dan sal dit beter wees om dit
heeltemal te laat vaar."
Die duidellke begrip van die
Statebond moet ongeskonde bly
en nie in vae verboudinge ondergedompel word nie. Iodien
Indie 'n onafhnnklike r epubllek
buite die Statebond wil word, Is
daar vir hom net die wt>g van
verdrae oop ~ by enige betrekking m et die Statebond nil
handhaaf," b et veldm. Smuts besluit.
Die O.B. stem volkome sn.am
met genl. Smuts se steUing, met
die verskil dat waar by verkies om binne te wees, ons bulte
wil wees. 'n Verdrag is voldoende vir gemeenskaplike optrede
teen Rusland - dit getuig die
Noord-Atlantiese Verbond.
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Het Gepraat Na Volk se Hart
<Vervolg van bls. 1 kol. 5)
die N_sionale Afrikanerdom
terwille , ·an a.Ues wat sy voorgeslag h eilig was en 'n volk
dierbaar is, die stryd om republikeinse vryheid voer.
,,Reeds voor die oorlog, soos
blyk uit die opname in 1935 van
die rt>publikeinse doel<,telling in
die Nasionale Party se Pro-

gram van Beginsels, bet die
grootste deel van die nasionaalvoelendes besef d at die bande
met Engeland en sy Ryk, in die
woorde Yan dr. :\(ulan, die
bevordering en praktiese uitlewing van ons eie nasieskap in
die pad staan; dat dit die
grondoorsaak is van die wrywing en \'an onophoudelike bittere , ·erdeeldheid tussen Afrikant>rs; dat dit d ie oplossing
van ons grootste e n dringendstevraagstukke belemmer en dat
dit ons keer ·op k eer met groot
opoffcrings in IBrittanje se oorloe beland. En reeds voor die
oorlog bet die llo'asionale Afrikanerdom die treurige feit nanvatu d .t solank die Britse k onneksie bestaan, die Engelssprekendes be!'l waarlik daartoe
<~al kom om 'n Suid-Afrikaan se
nnsieskap te ontwik.kel en ons
vraagstukke 'an 'n Snid-Afrikannse st:~ndpunt te besien,
maar hulself en Suid-Afrika
steeds as 'n aanhangsel en ' n
gewillige werktuig van Engeland sal beskou.'' Aldus die
blad.
Hierdie standpunt bet die
Ossewabrandwag in 1942 onderskryf en hy kan nie anders as
om vandag nog daarby te
staan nie.

(Vervolg van vorige kolom)
raa<l vir sy lede seker ' n bale
aatigena.me liggaam moet wees.
Wat hierdie saak bctref is die
Zuid-Afrika Wet dus feltlik oorboord, wat nogal jammer is
aangesien dit opgestel is , ten
einde <lie druk van politic! en
belanghebbendes op die Spoorwegn.dministrasie t e Vt'rminder
en t e sorg dat die Spoorwee
\'olgens gesonde besigheidsbegi n'>t>ls be:ltuur word.''
W AAR DIE FOUT U
Persone wat voel dat hulle
die slagoffers geword het van
,die druk van politic!" of personc wat kla dat hulle tc duur
moet betaal vir hulle reiskaartjies en dit wyt aan 'n gebrek
aan ,gesonde besigbeidsbeginsels" weet nou presies waar om
die fout te sock.
Indien ons eendag" Suid-Afrika
in 'n model-republiek wil omskep sal ons die foute wat hier
,. DIE o.B." word gedruk deur Pro
begaan is ook moet herstel, en f Ecclesia-Drukk~ry
Beperk, Bt~Ueu
van die Spoorwec i.p.v. 'n staatsbo•ch. vtr die elenurs en ult~ewers:
VOORSLAG
(Edms.)
Beperk, Groote
departernent 'n openbare korpoKerkgebou
703.
Poabu.a
UU,
rasie maak.
Kerkpletn, Ka.apotad.
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