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,REPUBLIEK' BINNE TRONK
VERGEMAKLIK OWERHEID
SE TOESIG OOR BANDIETE

' n Paar wek e gelede b et Die 0.8. 'n
parodic b evat op die , nuwe Britse vrybeid"
waarvolgens Jede van die Ryk toegelaat word om
, vrye Republiek e" te word terwyl bulle nog
P rys Sd. _No. SO binne die Empire bly. In die artikel is die nuwe
vr ybeid gebek el deur dit te vergelyk m et handiete
wat nou , vry" word dcur ' n , bandietehond" binne die tronk te stig.
Dit blyk nou dat ' n sek ere tronk in lndie bierdie parodic in die prak·
tyk toegepas bet, en dat d it ' n groot welslae is as m etode om die bandiete
rustig te bou.

DU ITSE VERSET
TEEN POTSDAM

Onderworpenheid Eintlike
, Strydpunt _
Duitse weerstand teen die vernietiging van hul land se
nywerhede ooreenkomstl~ die dwase planne van Potsdam
bet n rlede Woensdag in die Ruhr-gebled uitgebreek toe
Brltse aftakelingseenhede woo begin met die afbreking van
die elf fabrieke wat slntetlese olle , ·ervaardlg. Polltlek e
waarnemers beskou die weerstand as die ernstigste krl<Jls
sedert die einde van die oorlog omdat dit per slot van sake
'n polltleke st ryd om die soewereiniteit van die Duitse volk is.

lndiers Leer
Van Britse
Diplomasie

I ndie is die enigste lid van
die Statebond wat gebruik gemaak bet van die ,nuwe vryheid" om 'n r epubliek te word.
Deur dit te doen, so bet dr.
Malan in die parlement gese, is
Indie vir die Britse R yk gered
en is daar sware handelsverllcse
vera! vir Engeland bespaar
gebly - m et ander woorde Indle
bly nog d ie 8 ritse melkkoei al
is by ,'n vrye republiek ".
Hierdle idee van ,vryb eld"
bet weerkla nk gevind in ' n lndiese tronk in Midde-Indll!.
Sap a-R euter berlg dat die 1,200
inwon ers va n die tronk 'n stelsel van selfregering ingevoer
b et e n dat dit met welslae funksioneer. Hulle bet 'n ,volksraad" bestaande uit 72 lede
gekies u lt hulsclf.
Hler die
volksraad
bet
'n
kablnet
van
vyf
lede
gekles
uit
die ,.L.V.'s" dus nog oor-

eenkomstlg die Britse parle- beers" en dat d ie toeslg van die
mentere stelsel wat n ie behoor- tronkowerheid ba le \'ergemaklik
like skeiding maak t ussen die is.
uitvoerende
en
wetgewcnde
John Bull h et b ierdie gebeim
gesag nie. Hierdie ministers is ba ie jare gelede al ontdek t oe
beklee met die portefeuljes van by 'n nuwe lmper lallstlese
wet en orde, vocdsel, kleding, beleld g evolg b et van , rroter
arbeid en sanltasie.
vrybeid" en ,selfbestuur" aan
Die berig voeg daaraan t oe die verowe rde gebiede BTh"NE
dat bier die nuwe stelsel die die Brltse R yk. Dit m aak sy
werk van die tronkowerheld toesig ba le makliker en b et te n
bale \'ergernaklik b et en dat gevolge dat daar blnne die E mdaar nou ,volmaakte wet en pire ,volmaakte wet en orde
orde binne die tronk b eers."
b eers."
Intussen bly die 1,200 bandiete
EMPffiE-TAAK VE R GE van die Sentraal-Indiese tronk
~IAKLIK
nog st-ds bandiete, beroof van
hul vryb eid. Bulle is egter n ou
Hierdle praktiese parodic op dood gelukkig m et hul ,repudie Britse ,vryheid" behoort die bliek " binne die tronk - 'n
Indiese regering - en ook die republlek boonop nog op Britse
Suld-Afrlkaanse - tot diepe na- parlemen Ure lees geek oei !
denke te stem, v eral die getulen is dat daar n ou , volrnaakte
wet en orde binne d ie t r onk

Toe die werkerseenhede onder likheid om 'n volgende Duitse
Ieiding van Britse amptenare oorlog te voorkom, maar die
vericde Woensdag by die eerste Duitsers moet eintlik die vernedrle fabrieke opda.ag, bet die
<Vervolg in kolom 5)
werkers in die fabrieke die aftakellngseenhede voorgekeer en
net die Britse amptenare deurgelaat. Die aftakelaars, wat
self Duitsers is, Is vanselfsprekend in volle simpatie met die
werkers. Die gevolg was dat
die Britse amptenare die stryd
gewonne moes gC'C In wat beskou word as die eerste rondte
van die gcveg.
Dit blyk dat alle Duitsers, ook
die leiers van politieke partye
bereid is om dcel te neem aan
die verset. Burgemeesters, partylelcrs en vakbondleiers is deur
die Britse streekskommissaris,
genl. Bishop, Vrydag na sy kantoor ontbied waar aan bulle 'n
ultimatum oorhandig is om alle
Dat d ie motief van die Verenigde Party
verset voor Sondagnag af te las.
sy
grootsk aalse immigrasie inderdaad niks
met
Die ultimatum is Sondag oor
die draadloos deur die Britse anders as ' u stem-aanryery vanuit Engeland
generaal herhaal, met beklemtowa s nie, word nou bewyl!l de ur die groot lawaai
nlng van die felt dat dit weerstand teen 'n mllitere bewind wat die Ver enigde Party en sy verwante organisasies
is.
se wetsontwerp op n asionaliteit waarmee by b eoog

MET VAKMANNE IS
EINTLIK GESELS OOR
STEM REG
V.P.-Verset Laat
Kat Uit Sak

))fOET DIT SELF DOEN
Berigte in die Engelse pers
praat van ' n k ragmeting waar\ •an die we~e is dat d ie Duitsers
ged\'\;ng m oet word om self b ul
fa briek e af te breek. Indien
bulle weier en die Britte naderh and die werk met beholp \'an
vreemde o.rbelders m oet doen,
sal dit all 'n oorwinn ing vir die
Duitsel'f! besk ou w or d.
Van
Britse kant sal om so 'n nederlaag te voorkom, gedrelg word
met sluiting van fabrieke wat
seifs nie vir aftakeling aangemerk is nie.
Hleru it blyk die groot mat e
van klf'inlike h aat wnt die b ele
P ot sda.m11e geknoei gekenmerk
bet. Die aftakeling van die fabrieke is kamtig 'n noodsaak-

op skop teen dr. Donges
om die Unie se wet in
oor eenste nuning te bring met die- va n ander dominiurns. lngevolge 'n
Ryk skon fer ensie in 19-1-6 waarop die Verenigde P arty self Suid-Afrika verteenwoordig b et, is naamlik oore engekom dat seke re veranderings ten .opsigte van die b epalingl!l van burgerskap aangebring kan word. Kanada h et
onmiddellik bieraan uitvoering gegee en onder m eer ' n vyfjaartermyn n eergele vir Britse onderdaue voordat bulle stemreg kan kry in Ka nada.

~lin. D onges se wetson twerp
w il dieselfde bepaling lnvoer,
maar die Verenlgde Party e n sy
geesgen ote ve rklaar n ou dat dit
, 'n v erb reking ' 'an die V.P. se
woord" teen oor die immigr ante
sal wees wat by in die ja r e n a
die oorlog op georganlseerde
skaal laat aanry b et. Aan b ier dit immigr.mte, so word betoog,
is belowe dat bulle binne twee
jaar sal k an s tem, en daarom
m ag die regering nie nou die
la n d se ,woord breek nie" !

STALIN SE: SLAGTE:RS LOOP
HULLE: VAS
Art

I

Kommuniste uit die direkteur van open bare veiligMidde-Ooste wat pr obeer bet om h~id berig ont~ang dat 14 AraEgipte binne te dring is op die b1esc kommumste Haifa verE i tl
b t . laat bet om hul strategic te verIt P ese grl"ns 1n
eg em s cnig met die Joodse Kommunisgtnl"em. H uUe htt verklarings tiesc Party. Die regering van
aan die p olisie gt'doen waarin Sirie bet bierdie lnllgting aan
hul.le d ie n ame van diegen e in . Egipte gestuur wat die K omEglpte wat aangem erk is om muniste betrap bet toe bulle die
\'ermoor te wor d, '\f'r.>t rek het. grcns wou oorsteek om hul
'n Tyd gelede bet die Siriese duiweise planne uit te voer.

I

Aan d ie Affrlkaners b et d ie
V.P. inder tyd weer ge~ dat die
mense nie ingevoer w ord om te
kom stem nle, ma.ar om on s
n y "l'erhede te ontwikkel - bulle
is alma l vakmanne.
(In die
howe is In die afgelope ja.re aan
die li&~ gebring watter soort
,vakmannc" almal inbegrepe
was. Op die oomblik soek die
polisie byvoorbeeld · nog n a die
, b rein" agter 'n georganlseerde
m otordiefstal-bende wat na vcrmoede 'n immigrant moet wces
omda.t die dlefstalle oorecnstem
m et
dergellke
,sake-ondcrnemlngs" in B r ittanje.

B E TOGJNGS
Die Verenlgde Party voel nou
so bcsorgd oor die moontlikheid
'dat die immigra nte van 1948 nie
sal kan stem by die volgende
algemene verkiesing nie, dat
groot proteste dwarsdeur die
land georganiseer word. Op die
'Johannesburgse
stadsaal-trappies sal in die volgende weke,
so word berig, daagllks protesvereaderings gebou word, soos
die
kommuniste
gewoonlik

·/

doen. In Kaapstad is Maandagaand groot vergaderings en betogings gehou waarby die Vcrenigde Party al sy verwantc
organisasles vir deelname gemobiliseer bet.
87,000 STEl\DIE
Volgens die verklaring van
die Britsc Minister van Handel
(Vervolg op bladsy 8 kol

A.P. Wou Setel
Betwis In
Bloemfontein
'n Versoek van die Afrlkanerparty aan d ie H .N.P. oor die toekenning van die vakante provinsiale setel Bloemfontcln-Stad,
naamllk dat die setel aan die
A.P. toegese word om te betwis,
is deur die H .N.P. van die hand
gewys.
Die organlserende sekretaris
van die A.P. in die Vrystaat,
mnr. I. L. Ferr eira, bet 'n brief
aan die H.N.P. gerig en gevra
dat die setel aan die A.P. toegesG word. D ie saak is daarna
deur die kiesafdellngsraad van
die H .N.P. bespreek.
Hierna
bet mnr. M. P . A. Malan, boofsekretaris van die H.N.P . In die
Vrystaat, In 'n brief aan mnr.
Fer reira g68kryf dat so 'n vcrsoek van die A.P. nie verwag is
nie en dat die masjinerie van
die H.N.P. reeds aan die werk
Is.
Die brief verklaar voorts dat
die raad van mening Is dat die
eenwording van die H .N.P. en
A.P. binne een partyverband 'n
middel sal wees om eensgesindheid te bevordor en dat by vertrou dat a lbci partye in die rlgtlng sal werk.
Die redenasie is m in of mecr
so: as twee verloofdes nle kan
stryk n ie omdat die een alles
wi1 he en weinig wil gee, moet
bulle trou. Dit sal dan die nodige eensgeslndheid bring.

1)

KORING VIR UNIE

<Vervolg van kolom 2)

Die volksraad bet toestemming verleen dat die Unie lid
word van die I nternasionale
Koringooreenkoms. Die Minister van Landbou bet verduidelik dat die Unie in die volgende
vier jaar 3,300,000 sak koring
teen hoogstens 48s. 2d. per sak
sal kan lnvoer. Die prys kan
in die loop van die volgende vier
jaar tot 38s. 2d. per sak daal.
Die Unie se koringproduksie is
tans sowat 0 mlljoen sak per
jaar, terwyl die verbruik by die
8,000,000 sak is. Hy bet gevolgllk aansoek gedoen om 3,300,000
sakke koring in te voer.

dering ondergaan om dit self te
doen, so nle Is dit 'n nederlaag
vir die Gea 11leerdes! En as deur
blerdle ha ndelwyse soveel haat
in die DQ!tse boesem gesaai
word dat dit uiteln delik weer
op 'n oorlog m oet ultloop, dan
sal die Geallieerdes m et stralekrans iee om die skuJdire k oppe
bedule dat die Dultsers maar
net 'n oorlogsugtige volk Is wie
se fa brlek e afgebreek moet wor d
t e n elnde wereldvrede te bewaar .
E n intussen is Amerlka en
J:nreland beslg om te bewapen
\'lr ' n oorlog teen die P otsdamse
bondgenoot, ,premier Stalin" !

BLADSY TWEE

DIE O.B., WOENSDAG, 15 JUNIE 1949

Hoe Kan ·,Parlement

Hervo~m

Word? ( 5)

Tussenverkiesing
AFSKAFFING VAN KOUKUS Laat Seepkis
NOG GEEN · OPLOSSING Kraak In ,,Huis'~
belange nie, maar uitsluitend oor
die party se belange, dit wil se,
toe te sien dat die party aan
bewind bly of kom ongeag wat
sy ideale is. As die republikeinse ideaal in die pad van 'n
oorwinning staan, dan is dit die
plig van die koukus om daardie
idcaal in die yskas te plaas of
AFWEERSTRYD
selfs in die asblik te gooi.
B inne die regering tlus geen eerDie party aan bewind moet like kritiek ten opsigte van sy
behalwe skemas te ontwerp vir dade nie.
die oplossing van vraagstukke
en die daadwerklike aanpakking
SKEIDING
daarvan, voortdurend 'n afweerstryd voer teen die opposisieDie enigste oord van kritiek is
party wie se amptelike en
die opposisie, m~ar die word nie
gedra deur welwillendheid niedit is inteendeel bedoel om die
Ons wil verskoning vra
regering by die volk ,in disaan ons lesers dat hierdie
krediet te bring" en gevolglik
reeks vir 'n paar uitgawes
luister die regering nie daarna
onderbreek was weens die
nie en maak dit hom eerder
onlangse politieke verwikkoppiger.
kelings op staatkundige
Die vraag kom nou hoe ons
gebied waaraan DIE O.B.
by hierdie moeilikheid verby kan
as republikeinse orgaan
kom. In die cerste plaas is dit
veel ruimte moes afstaan.
nodig dat daar 'n behoorlike
skeiding gemaak moct word
tussen regering en volksvcrtecnbetaalde taak dit is om die woordiging. Laasgenocmde se
regering by die volk ver'dag te taak moet wees om die regcring
maak en voor die oe van die m te Jig omtrent die volkswil,
kieserspubliek
uitmekaar
te en hy moet vry wees om dit
skeur. Maar behalwe dat dit openhartig en onbevange te
sy taak is, is dit ook die enigste doen. In die tweede plaas is dit
manicr om ooit self aan bewind nodig om die regering op so 'n
te kom, en sodoende 'n bydrae gron dslag te stel dat by op onte !ewer ooreenkomstig die Jig bevange wyse kan regeer son wat hy het.
der om belemmer te word deur
kwaadwillige "kritiek. Agter die
GEBREK AAN KRITIEK
regcring moct daar dus geen
koukus-diktatuur staan nie. Dit
Daar is dus in die eerste bring mee dat die regering nie
plaas binne die regcrende party afhanklik gemaak mag word
'n algebele gebrek aan open- van 'n mccrdcrheidstem in die
bartige en eerlike kritiek. Aile volksraad nie. Die volksraad se
lede word deur die koukus ver- besluite behoort 'n ontwyfelbare
plig om uit een mond te praat meningsuiting te wees van wat
volgens die else van die party- die volk wil, en nie as stote
belang - want die koukus wat bedoel te wees in 'n skaakspel
die hoog11te gesag dra, is n ie in- vir of teen die rcgcring nie.
gestel om te waak oor volks- (Vervolg in volgende kolom )

Laat ons in hierdie artikel vooraf die belangrikste
punte opsom in verband met die swakheid van die
parlementere stelsel; en met dit voor oe oorweeg wat
die beste manter is om hierdie swakhede nit die weg
te ruim.
In die cerste plaas het ons
vasgestel dat die grondswakheid
van die stelsel le in die feit dat
die regering nie in die eerste
plaas 'n funksie is wat deur
daartoe gekose persone uitgeoefen word nie, maar bo alles 'n
,prys" Is wat verower word
deur twee of meer vegtende partye.
Die
eersteministerskap
word aangebied aan die Ieier
van die oorwinnende party, en
hy dee! dan die kabinetsposte
uit slegs aan mense wat lid van
sy party is en wat daarin geslaag het om hul eie setels te
wen. Selfs a! sou 'n groep persone eerlik en opreg sekere
volksbelange nastrewe, dan nog
word die bereiking van hul
ideale onderhewig gemaak aan
hierdie ,.wedstryd" tussen politieke partyc. Hulle moet ook
eers meeding, en verloor bulle,
bly hulle geheel en a! uitgesluit
van enige positiewc bydrae tot
die volksbelang.

KOUKUSBEHEER
Hierdie wedloop bring mee
dat daar 'n _strenge dissipline
gehandhaaf moet word sodat a!
die lede uit een mond kan praat.
Daarvoor is die koukus -ingestel
wat moet sorg dat niemand iets
se wat die party skade kan
berokken nie.
Volk!!verteenwoordlgen verteenwoordig dus
nie hul klesers by die regering
nie, maar bulle is slegs stemeenhede van die partykoukus skaakmannetjies wat deur die
koukus opgestel word in die
posisles wat p as by die strategiese partyplan.

BEROEMD en WELBEKEND
oor die 66 jaar vir
BESTE WAARDE
in

KLAVIERE
J1LEUELKLAJIIERE
HUIS- EN KERKORRELS

sowel

a~

aile

ander soorte MUSIEK.INSTRUMENTE en Toebehore.
GRAMMOFONE, Plate, ens.
DRAADLOOSTOESTELLE
BLAD- en BOEKMUSIEK in grootste verskeidenheid
Spesiale A.fdeling:

WAPENS
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYK.ERS, W eerglase
Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens.

•

Nuwe afdeling vir
YSKASTE •
ELEKTRIESE STOWE

•

Elekwiese Artikels

R. MULLER CEiens.) BPK.
Hoek van Kasteel· en Burgstraat -

Posbus 133 -

KAAPSTAD

Soos dikwels in die verlede was die volksraad verlede
Donderdag weer by uitstek die propagandaverhoog van die
partypolitici. Gewoonlik is hierdie propaganda meer in die
algemeen, maar Donderdag was dit hoofsaaklik toegespits
of die tussenverkiesing te Mayfair en 'n moontlike nuwe
verkiesing te Vereeniging indien sake dalk in die rigting
ontwikkel.
•
• Ten einde in 'n goeie Jig by
die mynwerkers van Mayfair te
vertoon het die V.P. onder Ieiding van mnr. G. Sutter tydens
die tweede lesing van die Begrotingswetsontwerp skielik voorgestel dat die raad weier om die
ontwerp goed te keur tensy die
pensioene aan die weduwees en
toelaes aan die afhanklikes van
mynteringlyers verhoog word.
Spr. bet die regeringslede wat
Randse kiesafdelings vertecnwoordig kwalik geneem omdat

•

cyervolg van vori,ge kolom)
Geen ander belange as die welvaart van die volk mag daar
geld nie.
SLEGS ·DIE VRUG
Nou sal die antwoord miskien
kom dat ons net 4iie koukusstelsel moet afskaf. Maak 'n
wet dat die partye nie hul lede
mag dwing om teen hul oortui·
ging te stem nie. Maar dit sal
beteken dat die bose vrug afgepluk word sonder dat die boom
w •.t dit dra aangetas word. Die
koukus is immers 'n uitgroeisel
van die stelsel van wedywering
tussen partye met die staatsbewind as prys. Om die partydissipline at te skaf ter wyl die
wedstryd voortbestaan, sal dieselfde gevolge he as wanneer 'n
vegtende leer aile dissipline afskaf. Hy sal nie kan veg nie
en die een kabinctskrisis op die
ander sal volg.
Die tweede
dwaling sal erger wecs as die
cerstc. Solank 'n regering tocgeken word aan die party wat
'n verkiesing wen, sal daar partydissipline wces omdat die
party aileen as eenhcid kan oorwin en optrec. Die koukusstelsel is onafskeidbaar van die idee
van parlementere partyregering.
PARTYE SE FUNKSIE

Die oplossing skyn in di~>
eerste plaas te le in die afskaffing van die funksie van politieke partye soos ons dit vandag
ken - die verowering van die
sta:ttsbewind as prys wat onde r
sy lede verdeel word. Daar moet
dus nie meer sprake kan wee~
van 'n .,regeringsparty" nie. Die
regering moet bestaan uit lndividue en nie uit 'n onpersoonlike organisasie wat sy bewim'
met aile middele moet ban<lbaaf
deur onder andere te verhoed
llat 'n meerderheid verte.enwoor:ligers teen h om in die v.olksraa<l
<>tern nie - soos 'n paar weke
~elede in ons volksraad gebeur
bet. Die maklikste oplossing
hiervoor is dat die regering losgemaak word van die volksverteenwoordiging, dit wil se dit
moet nie meer nodig wees vir 'n
man om eers aan 'n party te
behoort en daarna 'n setel tr
wen voordat hy in aanmerking
vir die staatsbestuur kan kom
nie. Dit w~s die toestand in dit'
Boere-republieke. Pres. Kruger
en pres. Steyn bet geen partye
~tehad wat bulle uitgestoot bet
as lede vir die regering nie. En
hul ampstermyn bet ook nie afgebang van die gelui v.::n 'n
klokkie in die raatlsale wat moet
sorg vir 'n meerderheid in die
volksraad by elke stemming nie.
(WORD VERVOLG>

hulle nog niks gedoe·n het vir
die weduwees van mynteringlyers nie. As die regering nie
sulke wetgewing dadelik indien
nie, sal dit diskriminasie wees
teen die weduwees van teringlyers.
Die voorstel van die V.P. hct
daarop neergekom dat 'n wetsantwerp binne 'n paar uuz: opgestel, inge-dien en deurgevoer
moet word - iets wat nog nooit
gebeur het nie. ~laar intussen
bet die lid blykbaar vergeet dat
sy party veertien jaar tyd gehad bet om sy voorstel uit te
voer, maar dit nooit gedoen bet
nie.
KAMTIG BESORG
Dit is nic omdat die V.P. so
begaan is oor die welsyn van
die mynwerkers nie (by bet
veertien jaar tyd gehad om sy
besorgdheid op tasbare wyse te
betoon), maar dit het die V.P.
die geleentheid gcgee om in die
parlement 'n goeie vertoon te
maak voor die Ji:iesers van Mayfair.
Die regeringsprekers hct die
toesprake van die V.P. oor hier:lie onderwerp ook in hicrdie Jig
gesien en nie ernstig opgeneem
nie en dit was natuurlik weer
hul taak om die moontlike aansien wat die V.P. deur hierdie
voorstel verkry hct, dood te
vert.
PROPAGANDA
Elke H.N.P.-spreker het die
saa.k dan ook uit 'n propaganda·
oogpunt benader. Mnr. F. E.
Mentz het benadruk dat die V.P.
die amendement met die oog op
Mayfair ingedien het en dat dit
bedoel is om die stemme van die
mynwerkcrs te vang.
Niemand anders as die Minister van Ekonomiese Sake, mnr.
Eric Louw, bet hom hierby aangesluit nie. Plegtig bet by ve.rklaa.r dat dit 'n te ernstige saak
is om 'n politieke speelbal van
te maak. As die opposisie bierdie propaganda in Mayfair wil
gebruik, kan bulle dit maar
doen, want hulle sal niks daarmee uitrig nie, het hy ten slotte
verklaar.
En hiermee het mnr. Louw
gehoop dat hy die propaganda
van die V.P. om 'n gunstige indruk te maak, weer doodgevee
bet en dat die kiesers van Mayfair weer vir die H.N.P. sal
stem omdat die nie van bulle 'n
politieke voetbal wil maak nie.
tBELOFTE NAGEKOl\1

Oor 'n heeltemal ander onderwerp het dr. J. Loock (H.N.P.,
Vereeniging) kans gesien om
voordeel vir homself te behaal.
Hy het naamlik 'n lang toespraak afgesteek oor beweerde
wanadministrasie van Yskor.
Nadat by hierdie dinge ontleed
bet, bet by triomfantlik verklaar dat by sy kiesers belowe
bet om die saak te berde te
brin'g en dat by dit nou gedoen bet. Spr. verneem ook
dat die V.P. moontlik 'n hofsaak
teen hom wil open. Maar die
werkers van Vereeniging sal
hom weer na die parlement
stuur, want hy is die man wat
vir hul regte veg.

BLADSY DRIE

' DIE O.B., WOENSDAG, 15 JUNIE 1949

JODE SE MISGISSING M~T
In S.A.
BRITSE POLITIEK SoekOok
Vastrapplek

Die bekende feit dat die \'erstrooide .Jodedom oral in
die wereld poog om bul gewlg in te gooi by die groep wat
bulle meen die sterkste in die land is, of gaan word, is ontstaan teen die bepaling dat
onlangs weer treffend in Brittanje geillustr eer. Tekens Jode nie ledc van die H.N.P. in
hiervan is ook in die Suld-Afrlkaanse politiek te vind.
Transvaal kan word nie.
Die Britse blad, Gothic Rippies, berig dat gedurende die
onlangse plaasllke verkicsings
in Brittanje slegs sewe van die
verkose Jede Jode is, terwyl ten
minste 20 Joodse kandldate verwerp is. ,Dit is eenvoudig omdat die Jode tlie Kon!!erwatiewe
Party, wat bulle verkeerdelik
beskou bet as die slnkende skip,
verlaat bet en probeer bet om
as Arbeiders in te kom." (Die
gety het onverwags teen die Ar-

beiders gedraai. - Red.) Die
blad meld dat Joodse kandidate
in die verkiesing tussen 50 en
500 stemme minder op bulle verenig het as die nie-Joodse Jede
van hul party. Hierdie stemme
het waarskynlik diegene verteenwoordig wat die Jood as 'n
vreemdeling beskou.
Die Joodse indrir.~ing In die
Britse Arbeidersparty het die
afgelope week ook naklank ge~ had op die kongres van die A~beidersparty te Blackpool. Dte
kongres het een van sy warmste
oomblikke beleef toe die verbanning. va~ twee linkse Jood~e
L.V.'s u1t dte geledere van dte
party te berde gekom bet.

Die jongstc ' vergadering van
die Joodse Raad van Afgevaardigdes het hulle rn hlerdie verband uitgelaat en in sy kommentaar oor die bcsluite wat die
raad gencem het, skryf die
Jewish Herald in 'n hoofartikel:
H.N.P.

,Ons glo dat die Kongres van
die Raad van Afgevaardigdes
deur sy eenparige besluit wat
hy hierdle week aangeneem bet
oor die poslsle van Joodse burgers in Suid-Afrika, nou vir
eens en vir altyd 'n einde gemaak het aan die verspotte
vraag van dubbele lojaliteit.
,Saam met dr. Malan sien die
Joodsc burgers nou vooruit na
die tyd wanncer daar nic meer
,BRrrrE"
verdere praatjics oor die sogenaamde Joodse vraagstuk in die
Onder
groot
lawaai
bet
een
Die Kommuni!iitiese Party in
lewe en politick van hierdie land
van
die
lede
opgestaan
om
die
Suid-Afrika. bet besluit om 'n
natural as hul kandidaat vir die uitsetting van die Jode te \'er- sal wecs ~c.
a.anstaande stadsraadsverklesing tledig. Hy bet gese: ,Somtyds
ONWELKOl\fE HERINNEin K::apstad in die \'t>ld te stoot. wonder ek of ons aan Brittanje
RING
Hy is cne J. Ia Gul111l. Hy sal glo. Kan ons nie Britte in die
wyk ses beveg. Na verwagtlng Laerbuis kry nie'?"
,Die enlgsle hcrinncring (beScdert 26 Mei 1948 het die housal die verkiesing in September
halwe van sckcrc tot dusver onding
van
die
Jode
in
Suid-Afriplaasvind.
gerepudleerde vcrklarings <\cur
Wanneer gaan dil' rt>gering ka teenoor die regerende H.N.P.
personc wat hoil posisics in die
teen die Komrnuni!!tiese Party heclwat veranper, waarskynlik
rade var1 die Nasionale Party
omdat
hulle
meen
dat
dit
bcter
se bedrywigbede optree? In tlie
beklee) van die ongelukkige
ban doen van vergadering in is om aan die wenkant te wees
periode toe ingevoerdc politieke
Transvaal s..tl niks doen om die as aan die verloorkant. Uit
ideologiet! die Joodse Suid-AfriKommuniste se krag te breek sommige Joodse kringe het daar
dan ook van tyd tot tyd agitasies kancr laat glo hct dat sommige
nle.
Nasionale leiers nic gocdgcsind
is tccnoor hom nie, is die voortgcscttc verbod op Joodse lidmaatskap van die Transvaalse
Nasionale Party.
Daur kan
geen twyfel be!ltaan nie dat die
,sogenuamde .Jood!!e ,·raagstuk'
makliker \'Un die tont>el &Ill verdwyn a!t hit>rtlie ,·erbod opgehd
word. Die bewoording en gees
van die bcsluit van die Kongres
wat handel oor die Rand se
Verlede week bet DU~
houding oor plaaslikc politieke
vraagslukkc, behoort vcr te
O.B. in verband met komgaan om die agterdog tc vcrwymunlstiese bestryding geskryf
der wat die Nasionalc Party
dat bierdi4! gevaar nooit
sonder twyfel kocstcr tecnoor
beboorlik opgeruim kan word
die Raad sc politieke affiliasics.
solank Suid-Afrlka vaskleef
Die volgendc stap is in die hanaan die Britse parlementere
de van die Transvaalsc Nasiostelsel met sy eienaardige
nalc leierskap", nidus die blad.
opvattings omtrent ,.vrybeid"
In Brittanje het die· Jode onnie. Ons bet claarop gewys
tangs op die vcrk<>crde pcrd gcdat aan die een kant 'n Kommunis toegelaat word om met wed. In Suid-Afrika is hullc
groot waardigbeid in die volksraad te sit en as onderdeel blykbaar daarvan oortuig dat
van die parlementere masjlen die ,.vrybeid" bet om kom- hullc hut geld op di<' rcgtc perd
muni!;tlese vergaderings In Kaapland te bon net wanneer sit.

ROOI NATUREL I
STAAN VIR
STADSRAAD

Parlementa risme
Verhoed Kragtige
Optrede

MINISTER STRYDOM BE:VRY

N EDERSETTERS
\Vetgewing om die knellende
servitute op nedersetters op
staatsgronde wat hulle onvry
gelaat het uit die weg te ruim,
is die afgelope week deur die
volksraad.geloods en is reeds in
die senaat bespreek.
Die ou wet is oorspronklik
in 1937 deur wylc genl. Kemp,
toe Minister van Lande in die
V.P.-regering, ingedien. In 1944
is dit deur sen. Conroy, wat toe
dieselfde pos beklee het, gewyslg
sodat die skroef aansienlik stywer aangedraai is. Later Is 'n
kommissie van ondersock aangestcl wat aanbevecl hct dat die
beperkende servitute verwyder
moet word, dog sen. Conroy wou
nie gehoor gee nie.
Toe die wctsontwcrp in die
volksraad gedien bet, bet die
V.P. geen teenstand gebied nie,
en in die senaat was dit slegs
sen. Conroy van. al die V.P.l~d·e wat die maatreel beveg het.

<Vervolg van volgende kolom)
Die Burger bet ook onlangs 'n
spotprent gepubliseer waarin
gen1. Smuts en dr. Malan saam
na voetbal kyk en wat die een'leid .moet uitbceld. Forward
:;kryf dat dit die ecrste niebeledigende spotprent oor genl.
Smuts is wat die blad bevat en
dat dit blykbaar die weg vir 'n
koalisie moet voorberei.

I)IE

UNIE

bestee

jaarliks

Is Koalisie
Aan Kom,

Vra Blad
Die vraag of da.ar 'n k o.tlisie
tussen die H.N.P. en die V.P.
ann die kom is na. aanleidin g
van onlangse gebeure in die
volksra.ad en versk ynsels in die
polltlek, word gestel deur For ward, die orgaan v ..n die Ar beidersparty.
Die blad skryf na aanlelding
van die herroeping van die servltute op nedersettings - iets
waaroor die V.P. altyd 'n geveg
opgesit het
dat die party nou
geen teenstand gebied bet toe
die Minister van Lande hierdie
servitutc herrocp het nie. AI
teenstand wat daar gekom het,
het gekom van die kant van die
Arbeidcrs, s6 die blad.
Die felt dat die V.P. al mindcr tccnstand in die parlement
bled, laat die blad gis of 'n
koalisie nic moontlik aan die
kom is nie en noem dan nog
'n aantal punte wat hy meen
die bcwcring onderstreep.
Die V.P. hct die wysiging van
die Werkloosheidsversekeringswct gocdgekcur, hocwcl daar 'n
paar V.P.-lcde was ,wat vir die
werkers opgckom het." Daarby
het
V.P.-sprckers
witvoetjie
gesoek by die H.N.P. ten opsigte
van die vcrslag oor die Durbanse onlustc.

£80,000,000 aan onderwys, volgens

'n amptelike mededeling.

<Vcrvolg in vorige kolom)

_.,:«

--PROBEER DIT! .._.
VIR OE- TOETS

ENGELSE BLAD

BEVESTIG
0 .8 .- STELLING

Kyk hoe clraui die wiel om en om I
Draai bierdie tekening eers met die klok mte vooruit en dan teeo
die klok in. Hou dit dan atil en kyk hoe die wiel oog aanbou met draai!

VIR SHAAK-TOETS

en waar by wiJ, maar dat sy \'ergaderlngs belet word sodra
by in Transvaal kom.

Neem twee akuiwe van eoiJe aoon
8i@iaret. bebalwe Kommaodo. Moeoie
~ eente ekuif intrek oie, maar blau
dit eag~~;iea deur u neu•@iate oiL Neem
nou die tw~~de ekuif, trek dit io eo
blaae dit dao deur die neu11ate of
d~ur di~ mond uit. Toeu Kom.maodo
oou op dittelfde wyse. Let op wattet
ugte , geuriso rokia u •an
Kommando kry.

,POOLS' NOU
ONWETTIG

'1ulle onaangcname dinge van
Jie land sal se, die weerhouding
1an hul paspoorte is in werklikheid 'n daad van politieke senmur. Politieke sensuur is in
Die volksraad ht>t die afgelope
-.tryd met die parlementere stelweek 'n wet aangt>necm om
,el en kan, indit>n daarmee vol>port-pools in Suid-Afrika te
ift>hou word, die stelsel in ge\'aar
be let.
~ring."
Die Minister van Justisie het
Die volk kan slegs maar hoop
Jat die regering vroeer of la- verklaar dat hierdie praktyk in
Engcland so 'n omvang aange'er - maar in elk geval voor
nccm het dat dit nic meer gelit te la.at is - weereens soos
kecr kan word nie al wil hulle
in 1941 tot die beset sal kom
dit ook doen. So lets moct in
dat die Britse parlementere
Suid-Afrika verhocd word.
~telsel met sy Britse lewensuitDie wet Is aangcncem na aankyk, wat al die jare gebots het
leldlng van vertoe wat tot die
met die Afrikaner se politieke
regering gcrig is. Die maksien J111latskaplike opvattlngs nie
mum straf vir die oortreding is
die instrument kan wees wa.ar£500 boetc of twcc jaar tronkmee die Afrika.ner-erfenls in
straf.
ons land bevellig kan word nie.
AI teenstand teen die wet het
Elke volk het 'n werktuig nodig
gekom van die Kommunis Kahn.
wat pas by sy aard en omstandighede, en waar die Britse parlementere stelsel selfs nou al in
wye Engelse kringe as verONPARLEl\IENT2R
Prof. dr. S. J. du Plessis, hoof
ouderd beskou word vir die op- van die afdeling plantsiektelecr
Jossing van moderne vraa.gstuk- aan die Landboukollege StellenDie blad verklaar:
ke, kan Suid-Afrika nie Ianger boseb-Elsenburg, sal vanjaar die
,Of die redes nou ook al Is bekostig om daarmee opgeskeep Havenga-prys vir wetenskaplike
die politieke oortuigings van die te sit en sy reuse-vraagstukke navorslng van die Akademie vir
betrokke mense of die vrees dat te vertroebel nie.
Kuna en Wetenskap ontvang.

Daar is 'n duidelike tecnstrydigheid in die bele afferc
aan
die ecn kant die Afrikaner se
historiese wil tot selfbehoud
wat in sy verlcde tot op<'nbaring
gekom het In die van uit Britse
oogpunt bcskou ,ondemokratiese" uitsluiting van naturelle
van die politicke en militere
!ewe, die beperking vall; vera!
tot vaste woonbuurtes, ens., en
aan die andcr kant die Britse
parlemenU!rc werktulg waarmee die huldigc regering hom
moet behclp in sy stryd teen die
vrccmdc gevare.
Hoe reg ons stelllng is blyk
nou uit 'n hoofartlkel van die
Cape Times van 9 Junie, waarin
dr. Donges a.angeval word weens
sy verbod op die bu iteland8e
reis~ \'an kommunlstie!le agitators en persone wat die Unie
in die buitelanil beskinder tot
groot nadeel van die land.
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Die Vriendelike Sigaret
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REGER ING SE POLITI EKE
BOEKE NAGEGAAN

•
GEMENGDE HUWELIKE
Hierdie is lweede en laaste deel van die ,ouditeursver8lag" van die
EN· BRITSE TRADISIE Nasionale
hewind se politieke boeke vir sy eerste jaar op heel onpartydige
(SLOT)

grondslag. Die eerste dee] wat verlede week verskyn het, het gehandel
oor die poste ,Materieel" en ,Rassebeleid". Ter vergemakliking van die
Die wet op gemengde huwelike van dr. Eben Donges, bespreking plans ons hieronder weereens die laaste drie poste soos onderwat eersdaags op die wetboek sal wees, is die afronding van verdeel in bates en laste:

'n baie lang stryd oor een belangrike aspek van die stryd
om blanke voortbestaan, en waar die Minister reeds aangekondig het dat buite egtelike verkeer tussen blank en aile
nie-blankes ook verbied sal word, het ons die bevrediging
dat 'n mylpaal wei bereik is, maar aan die ander kant ook
die bange verwyt dat die maatreiH so laat in die dag gekom
het dat veel skade wat klaar verrig is soos 'n donkere monster op die spoor van ons volk sal voortsleep. Nietemin verdien dr. Donges en die regering die dank van die volk dat
bulle uiteindelik tot die daad oorgegaan het om so 'n belangrike euwel vas te pen.

Die standpunt teen gemengde huwelike bet aktueel
geword sedert die aankoms van die Britse imperialisme met
sy vreemde opl·attings omtrent reg en vryheid - die Brltse
Uberalisme met sy gelykstellingsideaal. En dit is daarom
ook nie vreemd nie dat op hierdie tydstip wanneer 'n
nasionale regering besig is om 'n verbod te plaas op bloedvermenging, daar in Brittanje aktiewe propaganda gemaak
word vir bloedvermenging as 'n metode om internasionale
wrywing op te los! In Brittanje is daar naamlik 'n lnstituut
wat homself noem die ,National Marriage Guidance Council"
wat 'n maandblad ultgee onder die moot klinkende naam
,Marriage Guidance". In sy Februarie-ultgawe verklaar die
blad: ,Verredaarvan dat bloedvermenging 'n misdaad is, sal
dit meebelp om die ware broederskap nn die mens te
verseker."

III.- NASIONAAL
KREDJETE

V. KREDIETE

DIE GEVOLGE
merdie lekkasie - van sowel buwelike as buite-egtellke
verkeer - bet enersyds ten gevolge gebad dat die kleurllngbevolklng versterk is, en andersyds dat die blanke lyn
binne die kleurlinggroep verskerp is waardeur dit moontlik
gemaak is dat gekleurde bloed in die blanke gemeenskap
kon deursypel. Dit is vir die blanke trots dan ook pynlik
om uit 'n kleurlingblad te verneem dat reeds 'n kwartmlljoen
kleorlinge in die blanke gemeenskap ,verdwyn" bet.
Dit is bes moontlik hieraan te wyte - hoe onaangenaam dit ook al mag klink - dat die Minister dit nie
moontlik kon ag om afkoms as toets vir gemengdheid te
stel in plaas van voorkoms, soos die wet tans beloof te
wees nie.
- -~~

Onder die Britse imperialisme met sy Britse tradisie is
'n euwel in ons land toegelaat om aan te kanker totdat ons
vandag 'n wanhoopsmaatreel moet tref wat in die oc van
denkendes op 'n te late uur van die dag geskied. Ons kan
slegs hoop dat hierdie maatreel sowel as die beloofde een
teen buite-egtelike bloedver menging met die strengste toesig
toegepas sal word en dat veral die laaste met genoegsame
sanksie beklee sal word om die euwel in sy verdere ontwikkeling te stuit.
Maar pesslmisme slaan 'n mens om die hart as daaraan
gedlnk word dat solank die Brltse tradisie in die land gevoed
bly deor Britse lnstelllngs, veral op staatkundige gebied, die
gevaar nog altyd bestaan dat wat nasionale Suid-Afrika
onder een bewlnd opbou, later weer net so maklik afgebreek
kan word onder 'n ander bewind. Ons kan dus nooit se
dat 'n wet wat onder een bewlnd op die wetboek gekom
bet, 'n waarborg vir toekomstlge geslagte inhou nle. Dit
hang alles maar saam met die wentelende gang van die
parlementere wlel.

1 Nog nie op ,speaking terms" Ce) STAATKUNDIG:

m et O.B.
A.P.-kandidate
op
2 Veto
grond VllD O.B.-IIdmaatskap.
3 Dreigement van vervolging
van O.B.-leiers op klag van
skakeling met Duitsland.
4 Sklnderveldtogtc teen O.B.leldlng.
5 Belangrike staatsdokumente
nog in handc van Harry
Lawrei!CC.
6 DlssosiS~>ie
met
C.N.O.beleld.

In formcle sin het die huidige
rcgering die staatkundigc posisie
gccrf soos verkry dcur genl.
Hertzog en soos geformuleer
deur die Statuut van Westminster en die Statuswette, maar
wesentllk soos deur gcnl. Smuts
gci'nterpretccr op 4 September
1939 nl. oorlogsvcrstewlgdc
Imperiale bande en vasgekoppcldheid aan Brittanje en die
Britse kroon. Tot kort voor die
Londcnsc Konferensie was die
beleid van die H.N.P. nog altyd
die noodsaaklikheid van 'n republiek afgeskei ''an die Bribe
Stateboml. (Vgl. die optrede teen
IV. - INTERNASIONAAL
dr. Otto du Plessis sc suggestie
van 'n Empaaicr-republiek, en
KREDIETE
DEBIETE
die skinderstories teen genl.
1 Manmoedlge
houding op 1 Wantrouc oor Suid-Afrika Hertzog se s.g. VrymesselaarsEmpaaicr-republiek, dr. Malan
V.V.O. en oorwinning oor
se rassebcleld <geerf).
Inditi.
2 Bewerings van Naziismc.

•

Kort na Unie, in 1911, bet wyle oom Piet Grobler in
die volksraad voorgestel dat gemengde huwelike \·erbied
moet word, maar sy voorstel bet geen kans gehad blnne 'n
regeringstelsel wat op die Britse tradisie gebou bet nie.
Intussen is daar al verkiesings geveg oor hierdie kwessie, en
nou, na veertig jaar bet die Unie eers die punt bereik dat
by hierdie lekkasie van sy blanke bloed kan toestop. As ons
byvoorbeeld daaraan dink dat daar in die afgelope dekades
gemiddeld 100 gemengde huwelike per jaar plaasgevind het,
dan beteken dit al 4,000 gemengde huwelike met 'n eerste
nakroos van enigiets tussen 12,000 en 20,000 basters langs
hierdie weg aileen.

DEBIETE

1 Nouer samewcrking tusse·n
H.N.P. en A.P.
2 Groter vriendskap tusscn
V.P. en H.N.P.
3 Ophcffing van verbod op
A.B. en O.B.
4 Ondersoek na diskriminasie
teen Afrikaners in Spoorwcgd!ens.
5 Amnestic aan ,Oorlogsmisdadigers'' en politieke gevangenes.
6 Beeindiging van
dubbelmedium-onderrig.
7 Slmpatieke houding teen
Afrlkaanse kulturele organlsasies en kcrke.

ENGELSE AGITASIE
Dit is dan ook opvallend dat in ons eie land dit die
Engelse kerke en Engelse pers is wat die maatreel van
die regering veroordeel. Trouens, reeds tydens die Hollandse
bewind aan die Kaap is daar 'n verbod op gemengde huwelike geplaas, maar sedert die koms van die Britte is hierdie
beleid ongedaan gemaak as synde ,onchris~elik".

krediete verander na debiete nie,
maar eerder die kredietsy versterk.

J.

STAATKUNDIG
DEBIETE

Geen.

<c> Xasionaal: Op 26 Mei 1948
was die blanke bevolklng van
Suid-Afrlka hoofsaaklik drieledig verdeel: die hoofsaaklik
Brltsgesindcs in die V.P. onder
Ieiding van genl. Smuts; die republikeine en nasionalc clemente
verdeel onder partyvolgelingc
onder Havcnga-Malan en nonpartyaanhangers In die O.B.
Hoewel laasgenoeindes dC'Ur die
A.P. die regeringskombinasie
gesteun het, hct daar van
H.N.P.-kant geen vriendskap
teenoor V.P. of O.B. bestaan nle.
Onderwyl is die verbod op die
A.B. opgehef en moes dit ook
teenoor die O.B. gedoen word,
deels coerlik, deels omdat dit anders te ooglopend sou wees. Oorlogsmaatrei!ls is tot niet gemaak
ens. <vgl. die opsomming onder
die pos.) Nieteenstaande alles
het dit by die fundamentele nog
nic gekom nie - die versoening
m et m ede-, republlkeinse, a ntloorlopgesinde, nasionale Afrikaners, en bulle erkenning as
volwaardige volks-, lands- f'n
strydgenote. ACgcsien van die
skinderveldtogtc uit H.N.P.kringe teen O.B.-leicrs; afgesien
van die veto van kandidate van
die vennootparty, verklaar die
partyleler
en
regeringshoof
amptelik in die Senaat dat hy
en sy party nle op ,speaking
terms" met hlerdle mense is nie.
BETER VERHOUDING
Aan die batekant moct wel gekonstatee-r word dat ten gevolge
van die premier se jongste republlkeinse verklarings vera!, maar
ook uit hoofde van die rcgering
se gesondc ckonomlcsc en tot
dusver taamllk kleurlose Bantoe-beleid, 'n oppervlakkige en
skynbare bete-r verhoudlng geskep is tussen die H.N.P. en die
V.P.,
tusscn
Afrikaner
en
Engelsman oor die algemeen.
Watter van die twee prestasies
--< as u dlt so \\il noem vir
die toekoms va.n Suid-Alrlka die
belangrikste is? Wat die stofllke betref - geeien ons ekonomiese omstandlghede en 'n

1

Prysgawe
van
k einse strewe.

Rf'publi-

Deur
H. Coetzee

se 19!2-mosie e.a. uitsprake). Dit
behels twee dinge - 'n andcr
.status (afgeskei van die Britsc
Ryk) en 'n ander regeringsvorm ('n rcpublick). Histories
gesien glo ek dat vir elke Afrikaner die eerste saak amper nog
belangriker was as die tweede-dlc tweedc mocs ten dele clntlik
net die bewys wees van die veranderde status. Weliswaar is
dit ondubbelsinnig gcstel dat 'n
republiek nic uitgeroep sou word
sonder spesialc opdrag van die
volk nie. AI was die rt'publiek
afgeskei van die Britse krooDJ
nie onmiddelllke en praktlse beleid nie, tog was dit 'n punt van
kardinalc partybeleid.

rr.oontlike H.N.P.-V.P. koalisie
- sal die vriendskap van die
V.P. seker onmiddellik beter resultate lewcr In terme van £.s.d.
Maar as dit op geestelike, naslonale en morele waardes aankom, kan dlt die cersgenoemde
toestand nie neutraliseer nie.
Samewerking en eendrag met
die draer11 van die Britse konneksie in Suid-Alrika, sonder
samewerklng tussen ALLE Afrikanergrot'pe is 'n skynwaarde,
wat diest'llde resultant Jewer as
in 1914 f'n op 4 Septf'mber 1939.
H ierdic dcbietpos is nog nie
uitgcwis nie. Trouens, die toeBELEIDSVERANDERING
koms sal uitwys of die regering
hierdic las deur sy optrede kleiDie toespraak van die premier
ner gemaak het, en of dit slegs in die senant voor sy vertrek,
foutiewc en bedricgliko boek- sy Londensc optrede en sy verklarings daarna in die Parlehouding was.
ment, is 'n kardinale beleidsver(d) INTERXASIOXAAL:
andering. Daar mag niks in te
bring wees teen verandering van
Hierdic pos hct nie wesentlik beleid nic - vera! nie wanDICer
verandcr nie. Die wantroue - dit rekening moet hou met behoofsaaklik kommunisties-gei'n- hoeftes en omstandighede nie spireerd - in die rassebeleid maar daar is veel In te bring
van Suid-Afrika is nou nog ver- teen die oneerlikheid van ontgroot dcur verderc slagspreuke ken nig dnt 'n verandering ingeoor 'n Herrenvolk- en Naziistic- getree het. Hoedanig nou gese beleid. Die taak van adv. skerm word met status en regeLouw in die V.V.O. was dus nog ringsvorm, verandering van die
enigslns moeiliker as die van ~tatebond, noodsaaklike eenheld,
Harry Lawrence, maar deur die kommunistiese gC'Vaar, vryheld
apologeticse houdlng vir 'n ag- binne die gemenebes, - dit is
gresslewc, klockmocdige tc ver- niks unders as 'n algehele prysruil, het eersgenocmde daarin gawe van ''roeere beleid, van
geslaag om Indie van sy hoe die nao;trewe van 'n eie repuperdjle te Taat afklim. Daarby bliek - nie nf't 1.\!1 status nit',
is die lsolasie spook verdryf deur maar "" en vorm, ~n inhoud en
die aandeel van die S.A. Lugmag status en simbool ,·an 'n eie
in die Berlynse lugbrug en ver- Suid-Afrikaanse nosi~>skap.
a! die premier sc houding op
Die debietpos is deur dr.
die Statebondskonferensie.
){alan vergroot tot 'n enorme
As ' n verderf' kredietpos moet nasionalt- en mort'!~> skuld teenblerby genoem word dr. Malan oor sy party en die Alrikaner!It'
idee van 'n Alrikabeleld. volk wat b y tans probeer verVir ons \·erweE>r teen die komen- dOf''!el met die boekhouding van
de K ommunism e en ,·ir die toe- 'n geldverduistf'raar.
passing van ' n apartheidsbeleid
As geheel genome blyk dit nou
t.o.v. rasseaangeleenthede is dit dat die Malanregering in twee
onontbeerlik. Maar, in ecrllkheid van die vyf belangrikste poste
teenoor genl. Smuts, het hy nie 'nt versterking van krediete kan
ook 'n Afrikabcleid gehad en toon. 1\laar hlerdie twee Is m.i.
In praktyk probeer bring nle? die minderbelangrikes In die
Wat hlerdle pos betref het die bof'ke ' 'an 'n volk. Die drle
<Vervolg op bladsy 5 kol. 3)
regering sekerllk nie die geerfde
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PRO.PAGANDA IN PLAAS
VAN WETGEWING
Een van die uitstaande swakhecle van die parlem entere stelsel is da t
die eerste h elfte van die sitting vi r hyk an s n iks ander s as partypropaganda
uitgehuit word nie. Dit o pen dan ook gereeld met 'n , m osie van wan troue" in die regering wat dae in h eslag n eem. Daarna wor d tydens d ie
hegrotingsdebat alles en nog wat h ygelsleep o m die regering hy d ie k ieserspubliek in ongun s te bring. Aile h elan grike wetgewing moet dan oorstaan
tot die laaste paar weke van die vyf- of sesmaandelange sitting, wan neer
dit, nog steeds met die oog op partyvoordeel, in rek ordtyd d eu rgejaag
word. Die h uidige sitting wat nou ten ein de sp oed het h ierdie k enmerk
opnuu t heklemtoon.
Oor hierdie gebrek la.at mnr.
Willem van Heerden hom in
Dagbreek as volg uit:
,En soos byna altyd gebeur,
wemel die agenda nou in die
laaste sittingsdae van belang-

rike werk. Van Januarie af tot
'n week gelede het die Volksraad byna al sy tyd bestee aan
begrotings - addisionele begrotings, gedeeltelike be,grotings,
hoofbegrotings van sowel die
Minister van F'inansies as die
Minister van Spoorwee.
,.Om die waarheid te se, die
prosedure wat die Volksraad
volg by bewilliging van fondse
!ewer 'n volmaakte voorbeeld
van hoe moeilik dit is om enige
menslike instelling volmaak tc
kry. Die prosedure is met die
beste bedoelings so omslagtig
gemaak as dit is. Die oogmerk
was namelik om te verseker dat
daar geen gebrek aan geleentheid vir lede moet wees om
enige denkbare aspek van die
landsadministrasie uitvoerig onder die soeklig · te bring nie.
,Daarom is voorsietl\ing gemaak, eers vir 'n algemene debat na aanleiding van die Minister se voorstel om in begrotingskomitee te gaan, daarna vir
komiteebehandeling van elke
uitgawe-pos afsonderlik, en dan
eindelik vir • middele-wetsontwerpe waarby min of meer dieselfde prosedure gevolg word
as by gewone wetgewing en wat
dus geleentheid bied vir splinternuwe bespreking van dieselfde
temas.
,In a,g geneem dat die Ministers van Finansies en Spoorwee
saam tot ses begrotingsvoorstelle il'l( een sitting kan he, volg
dit dat maklik 'n halwe jaar
bestee kan word aan a! die besprekings wat daardeur moontlik gemaak word.

Soos Ons L~ers 1
Dit Sien

I

KRIOEL VAN
MAMBAS
Mnr. P. W. Klopper s, R()ber tson,
sk ryf:
Daar by die VoortrekkerMonument is 'n stapel klippe opeen gestapel wat staan as 'n
getuie van 'n eed voor die Allerhoogste, dat Afrikanerdom mekaar weer gevind het en meka.ar
se hande in mekaar geslaan het
om nooit weer te laat los nie.
Die klipstapel as getuie voor
God deug nie meer nie. Voor
die onthullingsplegtigheid moet
dit opgeruim wees as dit nie a!
opgeruim is nie, want dit krioel
van mambas.
Die eerste mamba-pik was die
vrymesselaarsbriewe gerig teen
genl. Hertzog en juis oor 'n
Empire-Republiek. Dit l}et hom
in die woestyn gedryf as banneling. Hy was een van die twee
hooffigure by. die klipstapel.
Die tweede mamba-pik was
gerig teen Pirow. Ons sien nog
die groot hooflyn in Die Burger:
,Pirow se Nuwe Orde in die
Ban gedoe·n".
Die derde mamba-pik was
teen die O.B. Weer sien ons in
D ie Burger in groot vet letters:
,Ultimatum gerig teen die Ossewabrandwag". (Vir ds. C. R.
Kotze na aanleiding van 'n brief
van hom 'n tyd gelede in Die
Burger; sou die Sappe hieroor
'n traan gestort het of was daar
gejubel by bulle?) In Rhodesie
het die eersteminister daar gese dat dr. Malan sy oe oopgemaak het vir die O.B. So vele
male het die O.B. sy hand uitgesteek, so vele male was dit
afgeweer. So erg so dat tot groot
vermaak in die Senaat dr. Malan
aan sen. H. Nickolls die versekering ,gee dat hy nie praat met
die O.B. nie. Hy, dr. Malan was
een van die twee by die klipstapel wat 'n eed voor die Alle·rhoogste geneem het. (Oom
Daw ie van Die Burger, is dit 'n
(Vervolg in volgende kolom)

DIE SW AKHEID
,Die noodsaaklikheid daarvan
(Vervolg van vorige kolom)
mooi voorbeeld van 'n volksIeier?)
Die 'gif van die mamba kon
die O.B. nie uitroei nie.
Nou verswyg die H.N.P.-pers
die Ossewabrandwag net soos
:lie Amerikaanse vrou haar
kind tien jaar lank vir die publiek verswyg het, deur hom op
te sluit, waarvoor sy onlangs beboet is. Die kind se geslaan
teen die deur om uit te kom is
seker deur sy moeder ook beskou as ,aanvalle" waarvoor hy
gestraf is. Maar sy kon hom
nie bly wegsteek nie. Die publiek het hom uiteindelik ontdek. So sal die Ossewabrandwag ook nog deur die volk ontdek word.

He t nou so pas
sy gr oot verskeidenh eiod

winter-

sto wwe uitgepak, ·
en nooi sy ondersteuners vrien delik uit om dit te
k o m hesigtig.
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om a! hierdie geleentheid vir
die Volksraad te verseker,
spreek vanself. Aan die ander
kant is die swakheid van die
stelsel dat die menslike natuur
nie hestand is teen die versoeking wat daardeur in "die weg
van lede gele word nie. Want
instede van om te bly by die
oorsp r onklike bedoeling e n te
volstaan m et deurtast en de ontleding en bespr eking, word geweldig veel ty'd bestee aan gewon e propaganda-toesprake en
pogings om polit ieke spyse te
berei v ir die geh oor buite.
,Die regering kan natuurlik
in sekere gevalle debatsluiting
toepas maar geen regering wil
graag beskuldig word dat hy
kritiek probeer ontwyk nie. Gevolglik laat die regering, behalwe in. uitsonderlike gevalle,
maa·r begaan. Gevolg is dat nie
net lede bulle tyd mors met politieke demonstrasies - en dikwels skyn,gevegte tussen die partye - nie, maar dat ook Ministers se aandag in beslag gehou
word omdat hulle natuurlik altyd gereed moes wees vir verdediging.
,.Die sitting wat nou ten einde
spoed, was in hierdie opsig geen
uitsondering nie. Daarom kom
op dit:! laaste tipple sulke belangrike stukke wetgewing soos
die van dr. T. E. Donges, wat
gemengde huwelike wil verbied,
mnr. N. C. Havenga se wetsontwerp vir die stigting van 'n
Finansiele Korporasie, mnr. B.
J. Schoeman se nuwe wysi,ging
tot die Werkloosheidsversekeringswet en dr. Donges se beIangrike wetgewing in verband
met Unie-burgerskap."
Tot sover mnr. Van Heerden.
DIE OORSAAK
Die moeilikheid waarna die
skrywer verwys ontstaan natuurlik weens die feit dat die
volop geleentheid wat gelaat
word om die lal'..dsadministrasie
onder. die soeklig te plaas, nie
benut word vir die doe! waarvoor dit toegestaan word nie,
maar te baat geneem word om
propaganda te m aak v ir die
opp on erende p artye son der in
agnem ing van d ie ware la n dsbela ng. Die taak van die opposisie is in. teorie om die regering te kritiseer m belang van
die land, maar in praktyk is dit
kritiek wat daarop bereken is
om die regerin,g tot so 'n onmag
te dwing dat die kiesers hom by
'n volgende verkiesing sal uitsmyt weens sy ,onbekwaamheid." Dit is d ieselfde sp el wat
die Kommunism e speel - stort
'n la nd in soveel ellen de as
m oontlik, dan sal die werk ers
uit wanhoop ' n k ommunistiese
revolusie steun.

REGERING SE BOEKE
(Vervolg van bladsy 4 kol. 5)
mces fundamentele ,.begrotingsposte" toon weinig verandering
ten goede, trouens een van die
belan~rikste daarvan - die van
ons eie Republiek - het ontwikkel tot 'n e·norme skuld wat dr.
Malan weier om te betaal. Sal
hy die debiete in die volgende
vier jaar kan u itwis of sal d ie
O.B. die volksverantwoordelikh eid h ier voor aileen m oet aanvaar? Dat die Ossewabrandwag
daartoe gewillig is ly geen twyfel nie. Mag hy dan ook die
genade ontvan.g om dit te kan
doen.

SWEEP-TIRANNIE
IN AKSIE
Die Cap e T imes b et die afgelope week op t r effende
w yse die op t r ed e van d ie p a r tyswepe gesk ilder in b ul pogings
om le d e die swye op te
Die bla d skr yf:
,.Mnr. J. J. Serfontein, hoof- het mnr. Frank Waring - die
regeringsweep was soos 'n ag- Huis se deskundige oor were1dterstevoor koorleier in die volks- voedseltransaksies 'n toeraad toe hy langs die regerings- spraak afgesteek wat die swepe
balhke afgestap het en a.an sy blykbaar as voldoende geag het
bende beduie het om nie toe- oor die onderwerp.
,Toe die Minister opstaan om
sprake te hou nie.
,Dit was tydens die bespre- te antwoord, hct dr. Abraham
king van die internasionale ko- Jonker opgespring en die oog
ringooreenkoms waaroor ,Cap- van die Speaker gevang. Dit was
pie' Strydom begeer het om sy te vee! vir ,Cappie' - maar hy
mening uit te spreek. Maar die was te laat om ,gesien' te word.
swepe probeer deesdae om by
,.'n Haastige samespreking h et
die strenge rooster te bly met daarop gevolg tussen mnr . Serdie hoop om die sitt ing moont- fontein en mnr. Fenner Sololik die end van1 aanstaande mon , die opposisie se adju nkweek te betHndig.
sweep. Laasgenoemde bet afgesit na dr. Jonker se bank,
,Sommige lede het meer be'- m aar voordat h y e n ige onderlan,gstelling getoon in mnr. drukkingstaktiek kon toepas,
Serfontein se poging om ,Cap- het d ie lid vir Tuine (dr. Jon pie' in toom te hou, as in ko- ker) sy stukkie voltooi.
ring.
,.Toe kon mnr. Le Roux sy
,.Nadat mnr. Steve le Roux antwoord inkry e'n ,Cappie' het
die ooreenkoms verduidelik het, sy beurt vir altyd verloor."

Ie.

REGERING VERLOEN
C.N.O.-PAMFLET
N i eman d is deu r d ie pamflet van d ie I .C.N.O . oor
Cbris t e like-nasion a le onderwys gebon de nie en wat d ie reger ing b etref, is b y gebonde aan d ie bel eid van die Nasion a l e
P arty, b et die Minister van On d erwys, dr. A. J. Stals, verklaar toe by d ie afgelope week in die sen aat geantwoord
b et op vrae wat sy stand punt teenoor Christelike-nasion a le
onderwys is.
Minister Stals het gese dat die beleid van die Nasionale Party.
I.C.N.O.-pamflet die resultaat is . Volgens artikel 18 van die provan studie deur 'n groep manne gram van beginsels van die
wat as leidraad vir ander gepu- H.N.P. is die Party se onderbliseer is. Die manne is drie wysbeleid as volg:
onderwysmanne, vier geestelikes
,Die Party beskou dit as die
en drie bekende politici. Spr. plig van die owerheid om toesig
ken alma! behalwe een persoon- te hou oor die onderwys en om
lik en hulle kan voor Suid-Afri- te sorg dat elke kind na aanleg
ka staan en hulself verdedig. en geleentheid onderwys ontHulle hoef nie verdink te word vang gebasseer op gesonde
nie.
opvoedkundige en nasioMle
Niemand is aan die pamflet beginsels.
Daarby dring hy
gebonde nie, allermins die hui- daarop aan dat by die uitdige regering. Hy het daar oefening van hierdie plig begeen dee! aan gehad en het hoorlik rekening gehou sal word
sowel met dic Christelike-nasiodit nooit oorweeg nie.
nale grondslag van die sta.at, as
PARTY SE BELE ID
met die reg van die ouer om te
bepaal in watter rigting hierdie
Wat Christelike-nasionale on- onderwys gegee moet word wat
derwys as sodanig betref, is spr. betref die sedelike en godsdienen die regering gebonde aan die stige vorming van die kind."

ALMAL afhanklik van Assuransie!
Die XINDJIE-vir die se.kerheid van 'n geldelik
versorgde !ewe, al is die ouer dan nie meer daar
nie.
Die SKOOLSEUN -vir 'n opvoeding wat nie onderbreek sal hoef te word nie.
Die STUDENT-vir 'n beveiligde loopbaan. Sy
studiegeld word gedek deur die polis wat in sy
jeug al uitgeneem is.
Die EGPAAR-vir die geldelike beveiliging van die
gesinnetjie en die eiendom wat bulle met soveel
sorg en opoffering opbou.
Die WEDUWEE-vir 'n leeftog vir haarself en
haar kroos, wat sy bymekaar kan hoQ en onder
haar sorg kan opvoed.
_
Die GRYSAARD-vir die onbekommerde oudag
wat hy Qou kan geniet, danksy die polis wat hy
nog as Jongman uitgeneem het.
Vir ELKEEN is daar.

,n SANLAM-Polis!
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ALOE:\lEEN
AANDAG !
Neem aaubl!ef ktnnll
dat ek vanat April 'n Marka.:enukap
becln - Muols!pale Mar':i Ultenhace.
en wet'll
UTU .
veuelrer van bute reaultate eD onmhf·
delllk' "itbetallnga. - 'l'. s. 84-lllncan.
913/ 48 TK
Adreeaeer u produkte -

Sal Fees Tweetalig
Wees?

Namcns die Minister van
Binnelandse Sake is daar ver lede week in die Senaat rcantC.R.-\TI., l'R\.,r.\.,
woord op vrac insake die ont·
VIr •n t:ratla r•ryetya van vtlra
O·~"·trmentag .. utlllaetrtle
Oroente• hulling van die Voortrckker&&ad akrywt aan Kan~o ~dk,.t ktno, monumcnt op 16 Desembcr vanPosbUI 107, Oudtaboorn.
8 / GI TK. jaar.
Die Minister is gcvra of albcl
TE KOOP
Suid-Afrika se volksgrocpc wclkom sal wecs by die fees. Daar
,.HOTI'Ol:'I.T" tTt:KTR.II:"t: STOOt'.
is gt'antwoord dat die ft-es \ ' lln
3 PlAte m et d lepte·atoomknker, •r· !tO 'n aard sal Wf't'8 dat sowt"l
oond Tbermomalleae kontrole ; so t:oed
u
;,uuL
Prya f48. tr;uul U<H!· die Afrikaans- a11 EncehutpreBkryf aan II , ('amp~U, l'osbut 2~ . k ende df'le van die , ·olk dit met
BtoUonboKh, o f btl 1M, SteUenbOSCb.
die jtTOOtste nymoedicheid 11&1
kan bywoon.
Die program vir die lnwydlng
Br.t:sTE: Opreueteelde J'eneybeelte
utl die beate bloed en melk-ruordl. moet nog opgestel word en sal
Koelt en verae. - z-n&n, ~~~r;:~':( ondcrhewig weea aan . die goedkcuring van die regering. Die
kwes~oie of albei tale gebrulk
BOERMEEL
BOF.R~n:..:;J. op 11ns bekende steen· moC't word en wie die spreken
meute Ktmaat, l<l/7 per 100 lb., moC't wce11, moet no~r oorwef'g
culfte meol, 2419; wllbroodmeel, 2'6/5, wor(l, ht>t llie l\-linl8ter ge~.
on mttlblom, 28/ 1; plus bankkommlsalc,
per lOG lb. aak.
8tor., Ellm, K.P.

K.M.B. -

l\U..Ion

T.K.

GESEESlliDDELS
tn; H\:'\Ut:I.ISG GR.\TI.."'. - Ona Ia
cl&ar ao oortu lc van d&t ona ' n ei:l~
Bulci•Afrlkaanae ~neesm!ddol vir Ru·
matlek, Lendepyn. Hwpjtg en vorwanto
k,.·ale ontdek beL dat ons cralll
proetmonster _ , enlge Jyu sal at uur.
--stuur 1/ · vir posgeld ens.. a a n ·
ANDRt:W SE PY:SPLElSTER!'l, Pol•
buo 771'1. J'rotorla .

PLUIMVEE
Die Btele P1nna a PLUDoiVlt&,
F.IEBS • aader PBODUKTE . . .
. . . . . . Ia:

C. 1\1. ELOFF EN KIE.
llpk.
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Begeer Dade ,n Boeredogter S/:<ryf Oor
In Verband Kwaad In Ons Volkslewe
MetRepubliek
In Die Transvalcr, H.N.P.orgaan in die Noorde, verskyn
daar nog gedurig van tyd tot
tyd bricwe van lesers wat hulle
nle kan neerle by dr. Malan ac
onlangse verklaring oor die republiek nie.
In cen van die jonrste afleW<'rings van die blad, s kryt J .
W. van Pretoria:
<vcrvolg in kolom Ci>

VERK IE.SING
DALK BE.TWIS
Die H.N.P.-pers berlr dat daar
aanduidings is dat die Verenigde
Party hom voorberci om in die
hof die uit.slag van die tussenvcrkiesing in Vcrcenlclna- te
bctwis. Die H .N.P.-kandldaat,
dr. J. Loock, b et met 16 stemme
ingekom.
Daar word voorts bcrlr dat
die H .N.P. ook met derrellke
werk besig is en dat daar van
hulle kant eweneens bcsware
geoppcr sal word.
KO· OPERATlt:\' E \HINBOnn:as
\ ' F.RE!'>,GI:SO \ ' "X Zl'.IU· AYRIK" •
Bt:Pt:BKT.
(Qerectatre<-r kraKtena dl• Wet op
Ko· operattewe Verenlcln~~:•. 1939)

LOODGIETER

Aansoeke word ingewag
tot 30 Junie 1949 om die
bctrekking van Lood.gietcr.
Lykbeeorcen, GrafsteeiiiDAken, Meld kwalifikasies, ondervinding, ouderdom en salaris
&crafnlsvenekenan
verlang. Daar is 'n pensioenskcma vir die personeel. 'n
Bloemfontein Pretoria
Gesondheidsertifikaat is 'n
1M Takke
vcreiste.
WAPENS EN AMMUNISIE
Aansoeke gemerk .,LOOD·
van aile soorte
GIETER" moet aan die
Sf.'kretaris, K.W.V., Posbus
Groot voorraad .22-Gewere
528, ZUIDER P AARL, gcrig
Manie de Villlers,
word.

A.V.B.O.B.

~IEDISYSE
BLV
.IO~'K.
Verban
gryeharo.
or:rlllaM"Wonder, nuul.ste wtreldmlddel
teen r:r71bare, ai<Uten, eu., waarborl:
ceaollde, natuurllke kleur hare, ot ~;eld
teruc.
Geon kleuntof.
1>/- poavry
Geld md btstellln~:. K,..alt, alektee
bebandel. ~re.;•n-'lddC"II, Poa·
but 4272, Jobanneabur.:.(Nr. )
/ TK
1 2 13

HJ:UBEL8. Beter meubela teen
btlllker pryae.
BabawaentJ!M, atoot·
lrarretJiea, drtewlele, ltnoleuma, tapyte,
ena., ook altyd In voorraad.
Oeen
Katelocua. Meld waartn u belanptel.
- V1811J:B-li'EUBEI.S, La.nptraat 291,
Kaapetad.
3/12 Ill

RADIO
LOUW EN LOUW, die Bero~mdr
R&dlo·lncenleun, Stasltwec. PAROW.
...rlroop ea Mrttel R&dlo'e en Eleklrlrtr'
Toeatelle. Oereptreerde ElektrlalteiU ·
&aADellllrl, FooD 8·8t35.
OED.OOODII: VR'CGTE. Barry ·
merlr. cedroocde 'n'llcte poa&eld beiAald
ID Unle, In :1 en 10 pond·ktaolea. Appel ·
rtnce S·Dtamant, 2/1; Perakea, 3·
Diamant, 2/1; Pere. S· Diamant, 2!1 :
Vye, • ·Diaml.rlt, 2/3 : PTulmedante.
10/ 10
ttl": Roeyne. 3·Dia.mant
lO"d:; Troe·Roe:roe. • ·Diamant, 113:
Olr.llerneute, 2/S : Am&ndell, 1 / 9; per
poD4.
VoUedlce Pryalye verkr:r&b&ar

n.a

~to~>en-·R&odelnerenlctnc.

Po.
24/U/TK

111M T, Rob«UUIL

OIIISUIKEilDE 1-'BCOTE. Barr:r·
11111'11. CNUiktr<!e 'n'U~e. S/8 per aeo
1 poad·pelrlrlM of fl/3 per II pond ·
k!lllt, pollftld beta&ld In Unl~. Kon ·
tant met beateltlnc.
Ona atuur ook
a-ulkerde en cedroogde vrugte ten
bebotWe vM> lrlllnte aan Vl'lende oonee.,
Verdere btaonderbede verkrygbaar by
Die Roborllon·H&ndeleverenlctng, Poe
bUI T, RoberUon.
24/1~/'l'lt

SOUT
!lO()T Y!r dad~llllo aoeweNnc In
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Adr• :
Jl. . .te. 1(_,., Martie VM&er, Pouak
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Cederberg Rooibostee
Spesiaal gekweek
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Vcrpakker ,TEEKO~JNG"

Citrusdal, K.P.

VERVOERDIENS

Ons volkslcwe is vol moeilikhede en struikclblokkc. Somtyds
vra 'n mens jouselt a! wat die
grootstc kwaad in ons volkslew(• is, l'n wat g<'doen kan word
om daardic swak punt te v<'rb<'ter. Daar is natuurlik bale
moeilikhcdc bv. die verde<'ldheid onder ons volk.
Ons land sc slagsprcuk is ,.Ex
Unitatc Vires" wat beteken .,Uit
E<'ndrag kom Mag": maar hoevee) van ons kom daardie lcus!'
na? Dink maar bv. aan die V('rsklllende partyc en hull<• swartsmccr-taktiek! Polltieke pnrty<'
wat voel dat hulle te swak is om
medcdinging van ander partyc
te duld en dan dcur sklnderstories die gevreesdc party o! Beweging se minder vurige lcdc
na bulle kant probeer oortrck.
Politieke partyc beskindcr mckaar, saai twcedrag onder die
volk en dryf ons nasi<~ ultmckaar. Was dit maar al! Bcwcgi ngs wat niks met politick te
docn hct nic moet ook dcurloop
en bulle leicrs word daarvan
bcskuldig dat hulle hul inmcng
met die sake van die verrewcg
onpopulerstc party in ons land.
Dan is daar ook nog mcnsc
wat skynbaar daarop uit Is om
bewegings in 'n alcgtc llg te stel
dcur lcdc van die bcweglng tc
beskindcr en tc bcskuldig van
dinge wat nie so Is nie. 'n &·
wcging soos die O.B. word daarvan bcskuldig dat hullc, met
die oog daarop om die volk tc
vcrdcel en op t!' hits lc<'n mckaar, propaganda maak vir
vrecmdc moondhedl•, gcboue
sondcr rcdc opblaas en allcrhandc sulkc kaf. Die Ieier van
die O.B., so word gcsc, is kop in
een mus met die Ieier van die
V.P. \\'aarom al die skinderstories? N<'t om vcrdceldhcid
te saai. Om nou rcguit te
praat: Die mense van sekere
partye is bang dat die O.B. op
die lang duur die oorhand sal
kry <'n Suid-ACrlka tot 'n Republikclnse land met 'n absolute volksregcring sal omskep.
G<'noemdc pnrtyc wil Hewer
boetle-boetic spec! met ander
Iande en ons cie land daaronder
laat ly.

Ons voorvaders was Patriotte.
Hulle het ievcg vir hulle vryheid en regtc. Hoekom nie ons
ook nic? Hockom moet ons
!ulster no. wat o.nder Iande se
rrootkoppc vir ons voorskryf?
Ho<'kom kan Sultl-Afrika nle op
(vervolg op bladsy 7, kolom 5)

<vcrvolg van kolom 3)
Om aan te hou sc Suid-Afrika kan 'n republlck word, as die
volk so bcsluit, bcvrcdig sek er
duiscnde nie. On8 kon in 1911~
~n in 1926 ook al 'n ~publiek
geword bet, as die ,·olk 1>0 bf'..luit bet. En on.s ~>al in 2049
nog gef'n republiek \\f'f'• nie, a11
dit' \ 'Olk rue die (eleentheid kry
om te be">luit nie.
Ander en ek is gen()('g op die
hoogtc van ons politieke toestand om alle implikasies en
komplikasies tc verstaan en
dcur tc sicn, maar daar ka n
'n breekpunt kom. Ek kan bv.
o.a. nie met dr. Malan saamstcm
as hy se dat daar duiscndc was
wat wei vir die H.N.P. gestem
het tcr willc van sy naturellcpolitick, maar dit nle sou C<'docn
het as die totstandbrenilng van
' n rcpublick ook 'n belo!te was
nie.
:Maar wat moet nou redoen
word? As andere en ek sou se
ons moct 'n republlkclnsc blok,
indien dan nic 'n party nic,
vorm, dan sal u stellii nntwoord:
Nee, die l<'i<'rs vnn die H.N.P.
of die H.N.P. sal tllc rep ubliek
tcr gdeiiner tyd tot stand bring,
want dit staan In sy konstitusie
en bcsluite Mnnr dan antwoord
ons, jn, maar van praat kom
niks.
Ons wil juls nlc ons politickc
tocstand bcsprcck nie, hocwel
ons ons slcns"''YSe wl'l kan verdedig. Ons sal ook dad<'lik toegee (!at, al had ons 'n H.N.P.regering, die rommd nle in 'n
dag or sc-lfs In 'n jaar vcrwyder
kan word nle, • selrs al bcloof
prof. Fanus du Toit ook al sy
invloed. \\'at on'! i.\·.m. hif'rdie
f'tllllk e~rte r n•rhlllJr, i.. 'n dnadwf'rklikf' ~otup.

Vir Cllgemene ko~t.oerk etl
ook t.'en)()eT oott ~e tree bt
tJerbiftdmg met

J. A. STRAUSS
Poabua M - - TeJefoon t-8S66
PAROW

, IS U 'N REPUBLIKEIN ?
Dan is DIE 0.8. u blad
\'UL ASSEBLIEF BIER IN

Die Bcstuurder,
Voorslag (Edms.) Bpk.,
Posbus 1411,

KAAPSTAD.

AAN ALLE LESERS
Baie Belangrik
Ons wil graag , ·ir elke persoon, kind of \'olwa..'lsene,
wat in hierdie blad, DIE BOEREJEUG, belangstel en 'n
gereelde Ieser daan·an Is, \ 'ra om meegaande , ·ormple dadelik in te ' 'ul en aan on!4 terug te stuur. Ons neem blerdie
stap in ons lesers se , ·oordt'f'l, die rede waarom bulle later
sal uitvind.

As daar meer &!4 een Ieser in 'n buis is, Is een \'orm
vir so 'n buisgesin genot'g.
Stuur da.dellk die vormpie, anders gaan jy dalk later
spyt wees dat jy cllt nle gedof.'n bet nie.

Waarde Hecr,
Ncem asseblief my naam op aa intekenaar op Dle O.B. AAN:
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby
Die Redakteur,
ingcsluit vind u die bedrag van.................................. ..
,DIE BOl~Rl::JEUG,"
vlr dle eerste ...........................maande.
Posbus 1411, Kaa.p-,tad.
NA.A:M:
<Naam en Adrea In Bloklettera)

POSADRES: .............................................................. .

Ek Is 'n gereelde Ieser .nn ons blad, DIE BOF.RF..JEUG, en sal bly wees as u my naam l'ir rt-kord-doeltindes
op u register plaa~.
VAN.................................................... ...... ... ..

In Winteruitrusting
BY

VOORNAMI'J.............................................. .... ..

ADRES ............ .. ............................................. .

Ouderdom .... ............. .
Die

Modewlnkel
PAROW

lntekengeld: IZ/8 per jaar of 8/ 8 per halfjaar.
v~11 uee'NN/ Komm41N ~ plcJttelalldH t/elca.

Datt.m ...................... . .

Ek ls lid nn die Boerejeug -

JA NEE

'n Oop koevert met 'n ld.-secH sal genoeg wees.

DIE O.B., WOENSDAG, 15 JUNIE 1949
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Boerejeugnuus:

GEBIED A SE OFFISIERE

VERJAARDAGKETTING

TREK ·LAER
Na aanleiding van 'n besluit
op 'n onlangse Offisiere-saamtrek tc Wellington, bet die offisiere van Gebied A verledo naweek, 4 en 5 Junie, op die plaas
Rust-en-Vrede, naby Stellenbosch laergetrck.
Reeds die Vrydagaand hct die
eerste laergangers bulle opwagting gemaak en daar is in bree
trekke besluit wat gedoen sal
word. Komdt. Callio lc Roux
was in bevel van die laer. Nadat daar hard gewerk is aan die
terrein, is die res van die naweek gewy aan opleiding van
die offisiere.
Met die vlaghysing aan die
begin van die laer, bet komdt. Le
Roux verskoning gemaak vir die
afwesighcid van Hoofkommandant Pienaar, wat weens onvermydelike omstandighede nie
voor die Sondagoggend kon kom
nie.
Satordagmiddag was hoofsaaklik gewy aan paradewerk
en clke offisier het ook die kans

Die onderstaande maats het
gedurende die afgelopc week
verjaar. Ons wens bulle van
die seuns baie pret verskaf bet. harte geluk.
Daar is darem nie heeldag
net gewerk nie. Die opelug het
JUN I E
gesorg vir 'n goeic eetlus en 10 Maria Kilian , Middelburg,
daar is erg weggele aan die
Tvl.
wors en braai-ribbetjies - om 12 C. Rademeyer, Oudtsboorn.
Martha du P reez, Groot
die heerlike Boeretroos nie te
Marieo.
vergeet nie.
Sing-sing bet die seuns huis- 13 Elna K ruger; Paarl.
Sarah N ieuwoudt, Dist. Vrywaarts gekeer na 'n baie aangcname dag.
burg.
(Berig deur Asst.-Veldkornet
Sarel Nieuwoudt, Dist. VryJ. Bothma).
burg,
14 Henrietta Sonhge, Stcllcnbosch.
Anna Willemse, Bultfontein,

Kanoneiland:

o.v.s.

StellenDie Boerejeug van Kanan- 15 Villieia de Kock,
bosch.
eiland bet onlangs 'n baie geslaagde funksie gehou. Hoewel
dit baie koud was en die opkoms maar klein, bet bulle 'n
mooi sommetjie ingesamel.
Daar is twee vlagparades gehou en die aand by die kampvuur was Oom Tol Liebenberg
en asst.-veldkornet Jakob Liebenberg ook teenwoordig. Die
Boerejeug het Oom Tol se ver': ellinge terdee geniet.
Die Hoofkwa rtier van die
Na afloop van die funksie bet
Boerejeug is va n Pret oria
wagkomdt. :Pu Plessis alma! beoorgeplaas na Kaapstad.
:l.ank wat so fluks mcegehelp
Die nuwe adres is Posbus
het om die aand 'n sukses te
3471, Kaapstad. Aile kormaak.
respondensie
moet
dus
<Berig deur Noordewind).

Hoofkwartier van
Boerejeug Nou
In Kaapstad

~ ~~~~~~ ~ ~~~

ANDER BOEREJEUGNUUS
op bladsy 6

voortaan hierheen gerig
word. Ver dere aankondigings in verband hiermee
sal later gedoen word.

~~~~~~~~~

BRIEWE-KOLOM
Twee van Oudtsb oorn se Boereseuns besig m et sein-oefening.
gekry om bevele te gee.
Die aand het komdt. Jan du
Toit vertel wat hy van 'n mode~
kampvuur-program verwag en
daar is dan ook probeer om so
'n kampvuur te hou.
Die voorligtings-offisicr van
die O.B., genl. W. R. Laubscher,
bet ook die lacr besoek en 'n
baie interessante praatjie gehou
oor die verhouding van die
Boerejcug tot die O.B. Offisiere
het ook die geleootheid gehad
om vrae te vra.
Die offisiere neem -graag die
geleentheid te baat om komdt.
en mev. Roos, op wie se plaas
bulle laergeslaan bet, asook vir
Tielman baie hartlik te bedank
vir bulle gasvryhcid en hulpvaardigheid.

Oudtshoorn:
Oudtshoorn se Boereseuns het
onlangs 'n genoeglikc dag deurgebring toe bulle op 'n uitstappie
na die veld was. Dit was 'n
vakansiedag, Dinsdag 31 Mei. Die
afdeling bet goed van bulle kans
gebruik gemaak om die scuns,
vera! die klompie nuwes, gocd
te brei. Daar is hard gcoefen
aan vlagparades, wagte-wisseling, parade-werk en sein. Aangesien die seinwerk 'n tydjie
neem voordat 'n mens dit ken
is dit vanselfsprckend dat dit

Posbus 3471,
KAAPSTAD.
15 Junie 1949.
Beste Boerejcug-maats,
Die briewe begin al weer sta:ligaan afneem. Is dit die vakansic wat aan die kom is, maats?
Baic dankie in elk goval vir pie
paar b~,;iefies wat ons wei ge~ry het. Alma! skryf hoe koud
Jit by hulle is. Hier by ons in
die Kaap is dit egter betrcklik
warm, 'n mens sou ampcr nie
Je dat dit al winter is nie.
S. D. BADENH ORST, MAYFAIR-WES, JOHANNESBURG
skryf dat hy graag in verbin:iing met die Boerejeug van Jo'•annesburg wil kom en dat hy
'n gereclde JeseP van ons blad
is. Hy vra ook om meer inligting omtrent die uniform. (Ons
3al u brief aan Boerejeug-hoofkwartier oorhandig en bulle kan
:ian weer met u skakel in vcrband met die kontakte in J oaannesburg. Ons is bly om te
Jemerk dat u ook gereeld ons
!>lad lees. Wat die uniform betref stuur ons 'n uitknipsel uit
n vroeere uitgawe aan u. Red.)

HANNIE van TWEERIVIER
het WO:)r aan ons geskryf en se
:iat sy teleurgesteld is dat daar
partykccr so min briefies verskyn. Hulle bet 'n uitstappie na
:lie berg gehou en kon nie juis

kiekies neem nie omdat die son
al agter die broodbome weggesak bet. (Ja, Hannie, ons is ook
partykeer telC'Urgesteld as die
briefies so min is. Ons is jammer dat julie nie die kiekies kon
neem nie, daar ons graag daarvan in ons blad sou wou geplaas het.- Red.)
KOMDT . HITGE van OUDTSHOORN skryf dat ecn van bulle
Boerebabas
na die
Groote
Schuur-hospitaal kom. <Baie
dankie vir die poskaarte, Rommandant, ons maak van die ecn
gebruik. Ons kan u versc-ker
dat u gladnie te vee! nuus stuur
nie, ons is maar te bly om die
briewe en bcr iggies te ontvang.
In verlcde week se uitgawe het
ons beson derhede in verband
met die ,.Sam B rownes" geplaas.
- Ons sal verseker die maat in
die hospitaal gaan besoe•~{.
Red.Y
Maats wat met penmaats in
verbinding getr ee bet en nie kan
terugskrywe nie, moet tog verseker vir die maats so gou as
moontl ik Jaat weet as bulle nie
weer kan ter ugskrywe nie.
Maats wat penmaats gevra bet
moet ook vir die maats laat
weet wanneo:- bulle nic meer
kan neem nie. D it is nie mooi
om sommer stil tc bly nic.
Boercjeug-grocte,
BOERE JEUG-REDAKSI E.

BOER E.JEUG-OFFISIER. HET U AL INGET EKEN OP ONS OFFISIERE-BLA.D
•• VJ.I,R S'LAG"? DOEN DIT V ANDAG
BY POSBUS 1059. PRETORIA.

BLADSY SEWE

Die PI igte Van n
~ Tent- Veld l<or net
Dit is die beuel wat my uit my
drome wck. Kwart-oor-ses en
opst aan-tyd. Daar is die ecrste
fluit reeds. .,Kom Riatjie dat
ck jou hare help vleg".
Nou, weg is ons wasdam-toc.
Ai daar steek 'n yslike doring
vir Marika. Ek het bulle so
mooi gewaarsku teen die dorings
en gemaan om bulle skoene aan
te trek. Nou eers na die noodhulp-tent sodat die doring uit-·
gehaal en die wond ontsmet kan
word.
Ek voel vanoggend regtig bewerig want twee van my tent
se dogters moet die vlag hys.
Alhoewcl ek darem mooi verduidelik het wat bulle moet doen,
kan 'n foutjie tog te maklik insluip. Dit is nie dat bulle nie
weet wat om te doen nie, maar
'n mens moet darem maar net
weer die verskillende bewegings
vir bulle noem.
Dankie tog, nou bly slegs die
inspeksie nog oor. Die ontbyt
is verby en ek bet toegesien dat
alma! genoeg gchad het. Alma!
weet hoe om die komberse te
vou, bchalwe Riatjie en as sy
vir my so 'n handjie bysit sal
ons sommer gou alles in die
haak kan kry. Laat ek ,gou
sien , ja, alma! se skoerie blink
soos 'n spice! en jy sou nooit
se dat my span so hard moes
potte skuur as jy na bulle
nacls kyk nie. Alles in die haak.
Ek hou darem 'n ou lappie in
my sak wat ons gebruik om die
skoene weer so 'n bietjie te
poets wanneer ons in die ry
staan. Die droe stoffies is tog
alte lastig.
Inspeksie is ook eindclik agter die rug. Nou voel 'n mens
sommer weer of jy berge kan
vcrsit. Daar is nog 'n ty~jie
oor voordat die volgende flui1:jic
geblaas word. Ons gaan gougou die dag-program na sodat
ons presies weet wat verder
gaan gebeur. Ek maak nota
van alles sodat ek presies weet
wat aangaan en vir my tentmaats kan se wanneer bulle
miskien navraag doen. Ons bespreek gou so 'n paar dingetjies
wat ons tent vanaand by die
kampvuur wil doen maar kry
n ie klaar nle. Die fluitjie vir
praktiese dissipline klink skril
van die bo-ent van die paradegrand af en ons lp.at nael om
betyds daar te kom.
.,Gocie nag Boere, Goeie nag
Bocrc!" Ja, dit is alweer 'n
ander kampvuur wat verby is.

Gou sock ek my tentmaats bymckaar en ons maak gou om
by ons tent te kom. Ons is atmal vaak na die dag van werksaamhede. Voordat die Jigteuu:-beuel gcblaas word kan ons
nog so 'n bietjie lag oor die
grapples by die kampvuur.
,.Is alma! nou onder die komberse? Ek wil die lantern doodblaas". 'n Mens sukkel so 'n
bietjic om alma! in die bed te
kry, want die grond is lekker
hard en kort-kort word die komberse weer anders gegooi. Soja, nou net ;og inkruip en dan
kan ek lekker slaap. ,.Wat 'n
wonder, ek hoef nic vanaand
weer te praat oor die geraas nie.
Dit Iyk my gisteraand se prekie
het so 'n bietjic gehelp", dink
ek terwyl ek begin insluimer.
(Veldknte. G. Bothma.)

Opstelwedstryd
Dit is vir ons ' n genoee
om bekend te m aak dat
die wenner in die Opstelwedstryd Veldkornette G.
Unie-stra a t,
B oth m a,
OUDTSH OORN, is. Baie
geluk Veldkornette.

<Vervolg van bladsy 6 kol. 5)
eie voete staan nie? Dit is alles
net te dankc aan papbroeke wat
bang is dat ons tot niet sal gaan
as ons nie na ander Iande se
pype dans nie. Hoekom nie ons
eie wil ·dcurvoer en dan cerbaar
ten gronde gaan i.p.v. papbroekerig en lamsai{kerig te bly
voortbestaan nie?
Dit is waarvoor bewegings
soos die Bocrejeug daar is:
Om die kinders van die Boer
opregte Suid-Afrikaners te
maak, en om dus die toekomstige leiers van ons volk,
mense met wilskrag en deursettingsvermoe wat tot voordeel van die volk sal handel,
daar tc stel; om daardie neiging van twccdrag en one~n
heid te verban, en om opreg
in alles te wees.
LANK LEWE DIE BOEREJEUG!
(Johanna Leeuwner, Potchefstroom).

(Links) : Een van die
spanne wat, t ydens
<lie Paasnaweek-Iaertrek te BellviJle, aan
die kompetisies deel geneem bet.
(Onder) : Die sierlike
optog van Iaerg'angers,
wat d ie kompetisies
voorafgegaan bet, tydens die Paasn aweekIaertrek.

DIE O.B., WOENSDAG, 15 J UNIE 1949

BLADSY AGT

Britse Partybewind Braai Afrikaners Soek
Op Kole Van
Eenheidsfront
Verkiesingsbeloftes
In Suidwes
Purtypolitiek e sosialism e i!'l besig om sy hankrotskup m Brittanje te
openhaar. \ ·ir ha ie jare h et 'n I)Olitiek e I>arty die h em el OI> aarde h elowe
aan die Britse werke rs ten e inde laasgenoe mde se stemme te vang m ver·
kiesingstye. Hulle het dit reggekry om die Britse vakhonde by hul party
in te skakel en op die manier ' n magtige "'·erkiesingsm asjien daa r te stel
wat in die verk iesing van 194 5 dan ook ' n oorweldigende meerderheid
by die stembus b ereik het. '
In die afgelope weke h et die we r eld n et vern ~em vun stakings e n ontevredenheid in Britse arbeidskringe - opstand teen die party wut na vier
jaar se bewind sy reuse-beloftes na die heste van ~y vermoentjie probeer
uitvoer h et.
•
Binnc die Britsc parlcmenterc l lngcskakel
agter
'n
par ty,
stclsel het sekerc politiei 'n bchoort geen ander mededinger
guide gelcentheid gesien om 'n by die stembus gcvrccs te word
reuse-dee! van die volk sc nie. So byvoorbeeld b et die
stemme agtcr bulle in te skakel Sui<l-Afrikaanse Arbeldersparty,
as bulle hulsclf kan opwerp as wat hierdie B r itst' r esep 'n der dic voorvegtcrs van die wcr- tlg-veertig jaar geled e b eelhuids
kcndc klas. Hicrdie mensc hct oorgeneem b et, 'n tydjie gelede
bcrekcn dat mccr as sestig per- "Y sommetjie gt'maak en toe
sent van die kicscrs tot die wer- tot die ontdekking gekom da\
kendc klas b<'hoort en met bulle by nooit aa n tx>win d sal k a n
k om sola nk d ie naturell e s ond<' r
st emreg is n ie, omdat 68 pe rsent van die k iese rs in Engeland aan die proletariaat behoort vir wie <lie party se beloftes aantrekllk Jyk, t e rwyl In
Suid-Afrika d h.• m eerderheid va n
die proleta r iaat geen stem reg
Die vcrgadcring van die mi- het n ie.
nisters van buitclandsc sake van
BEI. OI•'T ES
die vjcr groot moondhedc wat
nou al 'n paar weke in Parys
In Engcland was hicrdic Gil
aan die gang is en die kwcssic
van 'n oorccnkoms tussen Oos persent vir die grootste dec! inen Wcs, asook die Duitsc vre- geskakcl by die Arbeidersparty
desverdrag moct bespreck, is 'n en bulle hl't soos een blok vir
mislukking, volgens die Amcri- die party in 1945 gestem. Aan
kaansc minister van buitclandse bulle is belowc minder wl'rk en
sake, Dean Acheson Satcrdag, meer ~ betaling wat gepaard sou
gaan mrt die nasionaliscring
verklaar hct.
H ierdie misluktc vl'rgadering van alle groot bcd rywe.
Die Arbcidcrsrcgering h<'l dan
is een van die baie in 'n rl'cks
wat scdert die einde van die ook 'n dcftigc poging aangewcnd
oorlog plaasgevind het. Die mis- om 'n skyn van verwcsl'nliking
lukkings Is te wyte aan die doel- van sy dol'lstellings te bcwcrk·
bewuste optrede van Rusland stellig. Groot nywer hedc, onder
om gecn ooreenkoms met die andere die spoorweii, is gcna!jioWeste tc bereik nic. H oc Ianger nalisccr, dit wil se in plaas van
Duitsland in chaos vcrkecr, hoe die private base het hullc nou
maklikcr kan die Kommunisme die Arbeidcrsparty se staats'n houvas kry op Europa, is die amptcnare of partybOI'ties as
base gekry. D ie we rker b t't nie
Russicsc taktiek.

Vergadering Van
Grates Mis/uk

Met · Vakmanne Is Gesels
<vervolg van bladsy 1, kolom 4)
In 19-18 het daar in die twee jaar
1946 en 1947 37,000 Britse immi·
grante na Suld·Afrika verhuis.
Hierdie men se sal a lmal stemr rg he by die volgendc algemene \'erk iesing in 1953 - d ie
meeste van bulle bet dit r eeds
outomat ies on tvanv; ,·erlede jaar
en hierdie jaar . Die enigstc
wat deur dil' nuwc wctgewing
gctref sal word, is die 35,000 wat
gcdurende 1948 die land binnegckom het, vir die grootste ded
onder die Nasionale bewind.
Die Verenigde Party is nou
dan ig besorgd omdat 'n aantal
van hierdie immigrante nie sal
kan stem soos aan hulle belowc
Is nie. Die eintllke besorgdhcid
Is egter dat die Vercnigdc
Party nie die volle nut sal kry
van die stemvce wat hy ingc·
voer het nie.
Vandaar die
gesk reeu.
GEEN

BEGL~SEL

Beginscl spec! hier gecn rol
nie. T oe die Ver enigde P a rty
aan die tx>v;in ,·an die oorlog
honderd~ Duitsen; met 'n pcnn<'streep beroof b et Ya n burv;~r
skap wat hullt> reeds klaar , ..,r werf b et, was daar get>n sprak<'
,·an bt>lofteH wa t ter noor bulle
~temaak w_s n i~ - self11 nie vnn
die bef.krrming wat b uilt> wetlik
toegek f'n was <'n dr ur dit> Htap
,·emieti~t is nit>. Hulle was toe
beskou ~s moontlike stemvee

van die destydse opposisic en
kon dus maar gelikwideer word
ongcag plegtige ondcrnemings
tecnoor die mensc.
, FAIRPPLAY"
Die Verenigde Party wat die
mond vol het van gdyke regte,
sal ook nog mOI't beduie op
grond waarvan 'n Brit die voor·
reg kan he om na twee jaar
outomaties - sclfs teen sy sin
burgerskap
en
daarmce
stcmreg tc verwcrf, terwyl die
onderdane van Afrikaanse stamlande eers na vyf jaar genatu·
raliseer kan word. A"l hul aankLg t een die re~tering juis is dat
laasgenoemde die nuwe maat reiH indien n et om s temme t een
h om a f t e weer, en die kwes !lie
van burgerskap dus Ya n nile
k ante net 'n !1temr3:ery is, i!l dit
m os in ooreen ste mming m et die
s ogenaamde "Br itish fairplay"
van die pa rlemente re spel da t
albei dir pa rtye gelyke gelee nthede m oet h~ om stemme va n
oorsee aan t e ry.
Miskien moet 'n men s die
protes van die Veren igde P a r ty
ook nie t c ernstig opn eem n le hy word mos bctaal om aile
maatrcels van die r egering teen
te staan, en as dit boonop nog
gaan oor sy stemvee wnt op
staatskostl! aangery is, kan hy
met sovf'e! tn<'cr opr<'gthl'ld en
hartstog sy vereiste teenstand
bled.

veel va n die Ycra ndering bewus
geword nie, behalwe da t 'n
klompie beta alde vakbondle iers
g roter en ,·etter posh• gekry het
binne die staatl•masjine rie en
nou tjoep stil is.
VERLIES E
In pick van mccr geld het die
spoorwee grot cr vcrliese gctoon
sodat in die C<>rstc vier maande
van die jaar daar byvoorbccld
'n daling van £4,000,000 aan inkomste was. Aan die verkicslngsbeloftes van hoer lone en
minder wcrk kon nie uitvocring
gegee word nie. Die gevolg is
dat daar oral slaldngs begin uitbreek het. Die misleide stemvee, wa t ,;-t>m t><'n h et dat bulle
sell aan bewind k om, begin nou
\litYind dat hul grie we en tx>geertes maa r net uitgebui t is
deur gewe nte nlose p a rtypolltiei
wat daarin ' n vrugba re akker tot
selfverht'ffing g<'~;icn het .
Daarom is daar tans oral
stakings aan die gang.
Dil'
hawens word lamgele deur dokwerkers wat wcier om tc wcrk
terwyl 'n sloerstaking op die
s~oorwci' ~~.an die gang is, in 'n
e1s om hot•r lone.
•
.,
HOE ::"'OU ·
Intussen hl't die party die afgelopc week in Blackpool in
kon grcs bycen gekom om 'n verkiesingsbcleid op te stcl vir die
verkicsing aanstaandc jaar. D ie
Britsc pers verklaar dat die
party tc doen het met die grootste krisis sedert sy bewindsaanvaarding. Dit is te begr ype,
w.mt sy ou beloftes te l n ou
tee n hom en nuwes 11al kwalik
geglo word deur die mlsle ide
68 pe fl'!e nt kiesen . Duarom verwa g waarne meNI da t die Arbeidel'flbt>wind in Britta nje se dae
getel is tensy by met 'n , ·errassingsverkiesing in die \ ·oJgende
ma ande voor die dag kom, Yoordat <lie s troom te f!tt'rk te<'n h om
Jtt'dra ai b et. I n daardie geval
kan bulle dan vir nog vyf jaar
IU\n bewind bly, hoewel bulle en
die hele wereld dan sal wect
dat bulle die vcrtrouc van die
mccrder heid kiesers nie eens vir
die voile eerste vyf jaar van
hul bewin d kon bchou bet nie.
Maar dit is glo h<'eltcmal 'n oulike en slim manicr om aan
bewind tc bly met ,demokratiesc" metodcs!
DRAAIENDE WIEL
In elk geval het partypolitieke
sosialisme ·-die Idee om st em me
binne die parlementere stelsel
te vang met sosialistiese slagspreuke-sy bankrotskap klaar
bewys. Brittan~ b et , ·ir die
soveelste k f'er die beW)'S g r lewer
da t ' n polltit'k e pa rty, !lelfll al
bet by 68 per sent van die klesf'rs by 'n f!te mbus agte r h om,
,·a sgebind is aan 'n draaiendC>
(vervolg in volgende koloml

Die Nasionale Party van Suidwes bet die Afrikaner·
pa rty van die gebied genader met die oog op amalgamasie
van die twee partye. Hierdie f eit bet verlede week aan die
Jig gekom tydens sa mesprekings wat oor die voorstel gevoer
is deur mnr. J. A. Cronje, voorsltter van Suidwes se Afri·
kanerpa rty, met die Ieier, min. N. C. llavenga, en die uniale
voorsltter, mnr. Harm Oost.
Na afloop van die samcspr ekings is 'n verklaring uitgereik
waarin bekendgemaak word dat
die lciers van die A.P. besluit
het om die voorstel tot eenwor ding te aanvaar, en om by volgclinge vani die A.P. In Suidwcs-Afrika aan tc beveel om
voortaan Iede te word van die
Nasionale Party van Suid-Wes.
Grondslag van die amalgamasie is die feit dat die Nas ion a le
Party van Suid-Wes heeltemal
afgesonderd staan van die
H.N.P. in die Unie en hoegenaamd geen vcrband wat organisasic betrcf met hom het nic.
En voorts dat die N .P . van
Suid-Wes onderneom bet om in
geen ops ig teen lede van die
Afrika n erparty, selfs al sou bulle lede wee,; , ·an nie-pa rtypolitiek e organ isasies, soos bv.
die Ossewabrnndwag in Suid\Ves, te diskrimin eer nie.
ONTKENNING
In 'n ondcrhoud wat Maandag, 13 Junic, in Die Burger verskyn het, ontken mnr. H. J.
Klopper, Icier van die N.P. van
Suidwes, ,dat die Nasionale Party van Suidwcs hceltemal apart
staan van die H.N.P . in die Ulljic
en gccn vcr band met laasgcnoemde hct wat organisasie bctrcf nie." Mnr. Kloppcr bewecr
dat die V.P. van Suidwes selfs
verkondig dat die N.P. van Suidwes onder die gesag van die
H.N.P. in die U n ie staart. I n
werklikhcid werk die N.P. van
Suidwes hartlik saam met die
H.N.P. in die Unie. Suidwes se
N.P. het t rouens dric adviserende ledc op die Federale Raad
van die H.N.P. in die Unic.
DIE O."B. vernecm dat vcrtecn-
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VOORSLAG (Edms.) Bep~rk, <lroole
Kerkgebou
703.
Poabua
Hll,
KerkpleJn, Ke.apatad.

N ASIONALE FRONT
Indien amalgamasie t ussen die
twee part ye prak tlcs bewer k st ellig word, sal dit bctek en dat n aslonaalvoelende Afrika ners In
Suidwes
'n
gemeensk a pllke
front sal stcl tcenoor die opposlsie in die aanstaande algemene
vcrk iesing van Volk sraadsledc
vir die Unie-Parl~ent en Jede
van d ie Wctgcwcnde Vcrgadcring van Suldwes-Afrik a.
Dit sal ook beteken dat die
N.P. Yan Suidwes die weg aangetoon bet waarlnngs naslonale
ee nheid - ook In die Unle bereik kan word, nl. ( 1) deur
erkenning \ 'an die O.B. as ' n nlepartypollt ieke orga nisasie en (2)
deur ' n beleid \•an " geen dlskriminasie tee n O.B .-lede" te voir.

Suid-Afrikaanse Spoorwe ti

Eksamen vir Toelating
Van Vakleerlinge tot
Die Spoorwegdiens
VIr al~:emene inllgtlng word bekendgemaak dat •n eksamen vir toelatlng
tot dte SPOOrwegdlens as vakleerUnge,
~p Vryd&l(, 7 OktoMr 1949 op die VOl·
gende centre. acgeneem &&I word:-

<vervolg van vorige kolom)
wiel waarin die wa t , ·andag bo
is, m ore weer onder k om. In
Brittanje h et bierdie wiel sy
krin gloop blykba!lr blnne vier
jaar ,·oltooi.
Hoe lank gaan dit duur voordat die parlemcnt~re wiel in
Suid-Afrika sy draa! voltooi het?
Hoc lank gaan dit duur voordat die Afrikanervolk ontnugt<'r gaan word met 'n n uwc
Empire-par ty aan bewind?
b dit nie hoo~t t yd dat die
Sasiona le bewind homseH uitruk uit h ierdie wentelgang
voorda t <lit te laat , .ir ons \'olk

K&&pat.e.d
Uttenhage
Durban
Pretoria
Kimberley
Windhoek
Ooa· r.onden
Pltltrma.rltzburg
Uplnglon
Bloemfontein
Johannesburg
•n Seun wat Rtanderd ees mel goele
<:evolg afgele het, or In November/
Deetmber 1919 sal afl~. en op 30
'leptcmber 1949, 1:1 jaar or ouer m e.e.r
'>oogatene 19 jaar sal weea, ke.n vir
hterdle eksamen tnskryf.
Seuns wAl oor dl~ ouderdom va.n 19
J&Ar Is, me.ar wat hot'r opvoedkundlce
l<we.llflkasles "" atanderd VII
of
hpeslale kwe.li!ikaales beail. k&n spesie.le
•oestemmlng van die Depa~rlemenl kry
>m die elulamen ar le If. en elke geval
word op sy mertete behe.ndet
Nader besonderhede kan van enlge
werktulgkundlge lngenleur, afdelingabeatuurder or st.e.atemeeeter v erkry
word.

BY DIE STERFBED
YAN 'N VOLK

Ke.ndldate m~t die eksa.men op die
tkJ&mensentrum ne.aste .an but tulste
<lfl~. en e.an...,..ke om die. eksl.men &f
te 1~ moel ae.am m~t die ceboort&- ea
DEUR
~knolstrtU lkaat •-an cUe a p pllkaat betyds lngestuur word om die naaete
~1. J . PIE NAAR
wetktulgkundige tn~:enteur of die e.fde·
we.l tydens wereldnorlog nr. 2 In ltngsbestuurder, Kimberley, Joh&nneaOllllsl&nd wae en hler In Suld-Afrlks• burg of \Vlndhoek nte later n le 1.1 15
Aan-ke
deur d1e smuts·bewlnd van Hoog- Augustus 1949 te bereik.
verraad A.A.tu::tkla en gf'straf le.
om die l"kaamen a f te I ~ ~ nle aan

9s. 6d. Pos vry

clle H oofbeatuurder ' "tuur w ord n lf\,

ONTHOU U NOG

.• O Mlfi'n:t..and ,

Urw"

Jo.lst~raa"

I~

"'lutd-A f r ika...
..Goetena(" 1\oforf',.,
' n G~•at:htbb...,M werk Mur lem a nd
w"t &11('8 • Pi f d t u r leef b e t.

RESTEL VAN:

VLAM-BIBLIOTEEK
Po"lms 1230
PRJ<;TORIA

,j; .. DIE O.B." word j:tedruk deur Pro
F.~el~•in·Drukkrry
Beperk. Rtell•n·
bos~h. vJr •lie fl~naars fll ultt;c"'~'·s :

woordigcrs van die A.P. van
Suidwcs ver lede Vrydag verteenwoordigers van die N.P . van
Suidwes ontmoet het om die
A.P . se bcrcidwillighcld t ot eonwording beken,d te maak .
In 'n verklar ing wat Saterdag in Windhoek aan d ie pers
uitgereik is, se dr. H. J . Steyn,
voorsitter van die N.P. van Suidwcs, dat ,die Afrikaner par ty en
die Nasionale Party van Suidwcs nog geen finale ooreen;Jtoms
in vcrband met die, voorgestelde
amalgamasie van die- t wee partye bereik het nlc."

tl
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Kandldate w&t na 'n ekaamensentrum
rela met •n apoorwegvrype.s deur die
Admin!Btre.sle verake.f. en latu 'D e.e.nbod om as ve.kletrltng In die Dlena e.angestel t e word, ve.n die band wys, moet
die Admlnlalraale vergoed vir die rela
wat onderneem Is.
W, M. CLARK,
HOOFBESTUUllDE R.

Junie 1949.
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