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Jrg. 11. Knapstn(l, 6 Det;ember 1951. J>rys Sd. 

Voorsitter van Grootraad 
· Wens Die 0.8. Geluk 

Onder opskrif ,Die 0.8. Tien Jaar Oud," skryf die ~·oorsittet• van 
die Grootraad, prof. D. j. van Rooy, as volg na aanleiding ~·au die tien· 
jarige bestaan vau Die 0.8.: 

Otis blad het die eerste tien jaar van sy loopbaau agter die rug. As 
ons dink aan die uiteN moeilike omstandighede waaronder die hlacl OI)ge
rig is eu nog steeds in stand gehou word, is dit geen geringe prt!stftsie 

I 
dat dit die tien jaar kon oorlewe nie. Aan die hestuur en die redaksie kom 

Sr. s. aile lof toe. Hul taak was en is inderdaad nie 'n maklike nie. 

O.B. KOERS EN TAAK VAN 
DUIDELIK BEPAAL Adjunk-K.G. 

Oor Besluite 
van Grootraad 

Selfs onder normalc cmstun 
dighcdc l.s dit 'n hele ondcrn 
ming om 'n weckblnd in stond 
tc hou. En ,,normulc omstan. 
dighedc" hct Die o.n. nog noo;t 
bclewe nlc. Ecrs is hy van aile 
kante aangcvnl en vcr.;uls, 
daarna gclgnorcer. H!crin WM 
die lot van die bind dieselfdc 
8.'1 van ons bcwcging, die Ossc-
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wabrandwag Maar net soos 
niks die bcwcging !ton doorllay 
nie, kon nlks ons blad tot swyc Die omlerleier ,·an (lie Ossewahmndwag, mnr. j. A. Smith, skryf 

soos ,·olg oor die jongstc hesluite van die (;rootraad: tiese stappe" deur die Groot- bring nie. Dit is die stem van 
raad beveel. Uit h ierdie anti- die volksgewete wnt hom ellw 
partyfront: sal dit> masjinerie week laat boor. Die Ieser knn 
om die partystelSf'l omver te mlskien van hom ve.rskil, t ot 

Dt!Ur sy hesluite b y _mondc van die Gt·ootraad het die Ossewnbrnnd· 
wag sy voorthestaan as volksbeweging Yerseker. Jly het 'n wekroep laat 
hoor wat sclfs die grootste twyfelaar hierdie feit laat hesef en die wanke
laar weer sy voete laat vind. Hy wat )mite of binne die volksbeweging aan 
die onthinding of uitstf~rwe van die Ossewahrandwag gedink of daarop 
gehoop bet, is ontnugter tot die besef dat die land voor die begin van 
' n nog groter ontwukinf~ te staan gaan kom. 

werp mot>t spruit. . ·~· kwaadworde.ns toe, ncgccr Jmn 
DIPLIK \ lO:JES egter niemnnd hom nie. Dit 
· ' ' priltl>cl, dit welt nl,sie by die 

En watter impliltasies hou 
hierdie laastc opdrng vcrder in 
vir bulle wat ltocrs moat aan
wys en hul taak as leiers in 
die Ossewnbrandwag moct uit
vocr? 

een, reakslc by die nnder. 

BEGINSEL 

Want Die O.B. bchandd al<
tucle stof op 'n aktuele manier. 
Gebaseer op die Christelil<-nn
llionale bcginsel, RtrC'ef die bind 
vir die hcil van .land en vollt. 
Teenoor die res van die wl!rcld 

Die lwers, pylreguit n~ 'n ecnollc t'indbest~mming \'ir 
die volk, word deur daardie be'>luite as 'n boop,·oiJer toekoms, 
weg van die part.yh1-iste wat ons volk nog altyd op die asboop 
\'an die Britse llOlitieke stelsel laat sit het, ingelui. As daar 
diegene is wat buite of binne die volksbcweging aan 'n under 
rigting as 'n ~ie paty-vrye l•oers vir tlic Osscwabrandwag 
gedink het, dan wis daardic be~!uite daardie gedagte volkcmc 
en beslis uit. Wat die OssewBbran()wag se tnak en koers 
betref, is daar vandag ~een ousekerbeid nie. \'ir bulle binnc 
die volksbeweging is daar gct'n twoo rigtingH om aan te 
dink nie, want, die besluite \"an die Grootraa.d is ondubbel
sinnig. 

Die ldeaal van die Ossewa. 
brandwag is wccreens ltort t'n 
bondig nt'ergele. 

,.Dit> Grootraad .sirn as posi
tiewe tank /\'an d'e Os<iewn
brandwag die voortdurende 
krngtige propagering van die 
republikeinse ~;ta:tt gevorm na 
d >e model \·an die tradisionf'le 
partylose rf'publiek van Trans
vaal aangepas by die be
staanslewe \'Un die volk op 
politieke, maatskapllke ell 
ekonomiese cebied." 

PRAKTIESE STAPPE 

Daarbenewcns hct die Groot
raad oak die tank van die Os
sewnbrandwag uitdruklik voor
gcskryf: 

,Die Grootraad beskou dit 
tile Ossewubrandwng st~ Mpe
sirieke tank om die praktiese 
stappe ter verwesenliking \'an 
die id·Pnal van 'n republiek 
met 'n eie Afrikaunse f!taat. 
stdsel op die grondslag van 
volksregering in plek van die 
Uritse l)llrtystel!wl voortaan 
voor te bt>rei.'' 
Vcrvolgens het die Groot

rnad die praktiese .stappc wat 
gcdoen moet word genocm: 

Eerstens. ..Propngering van 
die s u I we r c republikeinse 
ldeaal." 

Tweedcns. ,.Bestudering van 
sy staatsbeskoulngs." 

Derdens. ,,Die !ikepping \ ·an 
'n front so breetl as moontlik 
van persone en groepe wat be
re!d is om die partystelsel te 
\'t~rwerp, reeds vir die huidige 
shutt." 

BEJAARDE SE 
BYDRAE 

Tant Annlt' van Zyl van 
Swellendtlm, een \'an ons be
jnarde en gewnanleerde lesci'C!<
IIE>, hl't 4'en nuwe intekenaar' vir 
D ie O.B. gE>werf. Sy skryf: 
,.Ek is tog so bh• dat. ons koe
rantjie so mooi vorder. Ek 
kyk daarna. ult die hele week.'' 

WANTROUE IN 
PARTYSTELSEL 

Hiermee gee die Grootraad, 
soos hy dlt konsckwent in die 
verlede gedoen het, ondubbcl· 
sinnig sy wantroue in die par
tystelsel as middel tot hervor. 
ming en die bereiking van die 
republick, te kenne. Hierin is 
hy diesclfde mening tocgedaan 
as o.a. die huldige ccrste mi
nistcl" wat die weg van die ver
kryging van die republiek n:c 
langs die van partyaksie sien 
nie, maar deur middel van 'n 
volkstemming, Laat ons die lm
plikasles van hicrdic uitspraak 
reg vcrstaan, naamlik dat vir 
die. stryd en verkryging van die 
republiek die lid van die Ossc
wabrandwag nie binnc 'n party 
sy taak moet gaan sock nle, 
want die republikeinse aksie sal 
bulte die van 'n party moet 
plaasvind. Daarom is die t"nlg
ste praktiell4' moontlike weg: 
samesnoerlng van dle volk bul
tekant en bokant die partypoli
tiek ten einde drlngt"nde t~taat!'l
hervormingM tewet>g te bring in 
voorber!'idlng vir die verkry. 
ging van die republiek. 

PARTYPOUTIEK GELOS . 
Die Grootraad was. met die 

oog op heldere en praktiesc Iei
ding vir die volk en in sonder
hcid vir lt•de van die Ossewa. 
brandwng, baie duidellk in sy 
uitspraak en opdrag aan iede. 
Hy laat hullc deur die tydelike 
benew!'Jing as gevo!g van die 
eenwordlng van twee nnsionaal
gesinde politieke partye heen 
sien deur tc verklaar: 

,,Ten einde dit ~ bewerk
~otellig (nl . die praktie~~e stap
pe nn die r epubliek) is dit 
noodsaaklik dat die Osllewa
brandwag hom geheel en al 
onttrf'k aan die partypolitiek 
en dnt sy lt•idlng hom nit
sluitend en akU.ef bepaal by 
die bereiking \'an voornoem
dp dot-lstellinlrll.'' 

~~~~--

O.B. SAL HELP 

Die Of!sewabr-nndwag, as so
danig, sal dt>rbalwe dot"lgerig 

llul opdrag is om arart. en 
bulte die partypontiek uktief 
op te tree vir die vervu:Jing 
van hi-erdie tank. \\'ant die 
&tukrag vir 'n r<>publiek met 
bogenoemde hervormings .sal 
buite partye gesoek word om 
dit 'n voll,sa:tk t(, mnak en te 
laat slnn:. 

Lede \·an die Ossewabraod
wag se taal' om Suill-Afr;ka 
te red uit die volkskndelike 
Britse pnrtystelsel is derhnl
we tc \·ind, nie binne in 'n 
party n i-e, maar in 'n nnti
partypolitleke front. Dit 
was altyd die beleid van die 
Os!>ewabrandwag soos bepaal 
deur d ie Grootruad st>dert 
1941. 

TOENADERIXG 
En ten einde van sy knnt sy 

MNB. J . A. SMITH· bydrae tot die skepplng van 'n 
anti-partypolitlcke .front ot 

voortgnan . a11 republikein~te 

1 

staatshervor.mlngsbewegin~ te 
volksbewegmg, maar by sal lewer Is dtt elke O.B.-hd so 
daadwerklik moet help met die · taak om toenadering van allo 
skepplng nn 'n anti-partypoli-

1 
goedgcsbtdes, persone of groepe, 

tieke front wat op sy beurt : naarstlglik tc sock. Dit is 'n 
(be!f moontlik op die parlemen- plig wnt die Grootrand op elite 
tere tf'rrein) vir die drin~tende :lid lc om nou die hnnde uit dio 
staatshervomling moet veg. Dit moue vir die Grotcr Volksbe
kan by !deale en doeh,telling,. ! weglng te stock en ywerig na 
nie bly nie vnndnar die ,prak- kontakpunte tc soek. 

STRYDOM E.N MALAN 
OOR RE.PUBLIEK 

Hy hoop dat die Nasionale Party sy werJ( sal voortsit 
totdat sy strewe na 'n rcpubliek en die bevciliging \'an die 
blankes se bestaan in Suid-Afrika bereik is, bet mnr. J. G. 
Strydom, Ieier van die N.P. in Transvaal, verledc week gese 
in Johannesburg by geleentheid \'an 'n eetmaal t.er \'iering 
van die samesmelting tussen die H.N.P. en die A.P. 

Mnr. Strydom hct voorts die 
hoop uitgcspreek dat die Nasio
nale Party verenig sal bly en 
gl'trou ann sy bC'ginscis. 

..'\let verwysing nn mnr. Stry
dom, wat voor h c.m gepraa' bet, 
11e verklaring bet dr. Malan er
ken dat die uiteindelike 11trewe 
\'an di~ Nn~>ionale Party 'n re
publiek is. By bet byge\·org: 
.,Dit ill ons party se beleid en 
rk probeer nik11 in daardle be
leid \'erander of \'t>rberg nie.'' 

word deur te aanvaar dat hy 
kragtens dominalc status daar
die rt'g het en deur gebrulk te 
maak van die reg. Indi\i bet 
ecrs vryc, soewercine onafhank
llkheid gekry en toe 'n rcpu. 
bliek geword." 

Dt·. Malan het gese dat dit 
nle sekcr is of die volk se 
gocdkeurlng vir 'n republlek by 
die volgcnde algemenc verkie
sing of in 'n volkstemming ver
kry kan word nie. Hy dink 
pcrsoonlik nie so nlc. 

in be.sonder tccnoor Groot
Brittanjc en sy Ryk - word 
fier die rcpublik<'Jn.sc ideaal gl"
buldlg en gepropng£'£'r. Vir die 
!ie voll< bring hy tile bootlsknp 
van h~Worming, tile vt>rwyde
ring \'an \Tcemtlc gode ult on~ 
midde. Een dnnn·:m is die 
vrcemdl' en skadelike partypoli
tieke stt'lsel wnt ons onderl~ng 
verdeel en Engels- en Afri
kaanssprekende tecnoor mcka:tr 
in die harnas bou, die helang
rikste. 

GROO'l'RAADSRESI,UIT 

Gesteun deur die jongste 
Grootraad~besluit gaun Die 
O.B. moed!g en val vcrtrouc op 
die aangewese wcg voort Die 
stryd is nle teen d:c leiers o! 
lede van een of nnder bl'staand•! 
party nle, allermlns teen die 
lede van die hcrsUgte Nasionalc 
Party, Daarom word gcen 
O.B.-Ud belet, nou so min as 
ooit tcvore, om partylid to 
word 8.'1 hy wll nie. l'tlna:- di 
stryd i!'l, ook in bulle belang, 
teen die partywese ns sodani~: 
En daardie stryd gann ,·oort
duur totdnt ons \Wt>r on-; elo 
staatstelst>l ing.evoer h~t en on!! 
!!'ie president. nan d;l' hoof van 
'n \'rye onafhnnldiko Suld· 
Afrlknunst>. Ht>publiel' bet. 

Aan Die O.B. ons dank vir 
die opofferendc wcrlc van d!c 
verlcdc en on::; allcrbcste wense 
vir die tockoms. Blaas die 
basuin hcldcr en luid, weer
stnan in die stryd teen die 
partypolitiek die \'Crsoeking om 
van partypolitickc mctodell g c. 
bruik te maak en gee u Iojalo 
steun aan almai en niles wat 
ons nnder bring ann die vcr
wcsenliklng van ons hoi:, hccr
like volksldealc. 

Parlementere 
Taa~l 

Dit' voormnligc Britse minis
ter van verdediging in die Att
lee-ksbinet, Emmanuel Shin. 
well, h.'t beswanr van Konser. 
watiewc kant uitgl'lok toe hy 
die volgcnde woorde in die par
lemont teen sy tccn.stnnders ge
bruik hot: ,Dit Is onmoontlik 
om sommigc van hull,., te be
lt'dig. As iemand in hul geslgtc 
spuug, sal h•Ille dink dlt is 
rP(~n." 

Dr. Malan het gese dat sy 
party die republiek nie deur ge
weld nic, maar grondwetlik wil 
verkry. Voortgnande het hy 
gewaarsku: ,.As ons dit op 
daardie manier wil verkry, moet 
(JnS nie, soos so baie mense 
doen, dle regte en vryhede wat 
ons reeds bet kleineer nle." 

Ten slotte het dr. Malan gese 
dat ,.Suld.Afrika se assosiasie 
met die Britse Empire · tans 
die Brltse Stntebond - sal 
voortgnan so Inn!< en so ver as 
dit in belang van Suid.Afrilm 
Is." 

WEG VAN INDU.~ <Lees · ons 
,.Ierlnnd hct 'n republiek ge- I bladsy twee.) 

hoofartlkel 

Die polltieltt' .,spC'i" neig 
blykbaar tc onta11rd tot 'n kin

cp j derspcl In twyfclngtigc omge-
•wing. 
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DIE WEG 
LOOP 

VAN INDIE 
VIR S.A. DOOD 

Dit is verblydend om te merk dat die republikeinse 
hunkering van die Afrikanervolk nog so sterk is dat die 
N.J.sionale Partyleiers by gelcentheid van hul partyfeeste
likheid verlede week in Johannesburg nie nagelaat het 
om daaroor te praat nie. Min. J. G. Strydom het weereens 
beklemtoon dat dit die party se ,uiteindelike doe!" is om 
Suid-Afrika 'n republiek te maak, maar dat die vordering 
tot daardie doel oordeelkundig en stap vir stap moet geskied. 
As min. Strydom van 'n republiek praat weet alma! wat 
hy daarmee bedoel. Sy ideaal, soos nog altyd gehuldig, 
is 'n republiek buite die Britse Ryk en as hierdie ideaal 
bereik kan word stap vir stap soos Ierland dit gedoen het, 
sal aile republikeine dit verwelkom. Ierland bet ook eers 
die soewereine status aanvaM en daama met die Britse 
Statehood gebreek sodat by vandag onafhanklik van die 
,lewende organisme" van die Statebond sy eie buite
landse beleicl be!)aal. Deel van hierdie buitelandse beleid 
is dat Ierland nie aan 'n oorlog teen Rusland gaan deelneem 
nie tensy Engeland voldocn aan sy eis om die noordelike 
graafskappe wat nog deel van ,die Verenigde Britse Konink· 
ryk is, terug te gee aan lerland. Hierdie eis van die Ierse 
Republiek het reeds so 'n sterk indruk op die buiteland 
gemaak dat dit al weerklank in die Amerikaanse Kongres 
gehad het toe 'n voorstel 'n paar maande gelede ingedien 
is wat aandring op 'n volkstemming in lerland oor die 
inlywing van Noord-lerland. Ons verwys hiema om aan 
te toon hoe noodsaaklik dit vir 'n klein landjie is om sy 
vryheidseise te stel wanneer die grotes oor hom verlee is. 

GEVAARLIK 

In elk geval, die weg van Ierland het daartoe gelei 
dat hierdie land vandag heeltemal onafhanklik van die 
Britse buitelandse beleid staan. lndien Suid-Afrika diesclfde 
weg wil volg, soos min. Strydom blykbaar in gedagtc het, 
sal ons dit verwelkom, maar dan moet dit baie duidelik 
aan die volk gestel word. Enige tussentydse statl moeniE> 
as eindideaal verheerlik word nie, en daarom, hoewel ons 
akkoord kan gaan met min. Strydom se stelling, voel on.s 
minder gelukkig oor die hoofleier van die party se stand
punt. By dieselfde geleentheid het dr. Malan in aansluiting 
by min. Strydom se toespraak na die voorbeeld van lerland 
EN lndie verwys as koers vir ons, en die betekenisvolle 
vermaning daaraan toegevoeg dat ons nie ,die regte en 
vryhede wat ons reeds het moet kleineer nie." 

Indie as Empire-republiek is nie 'n aanneemlike voorbeeld 
vir Suid·Afrika nie omdat hy in die eerste plaas nog nie 
'n volkome republiek is soos ons ideaal beoog nie, en in 
die tweede plaas as Oosterse staat 'n middelpuntvliedende 
neiging weg van die Weste en dus weg van die Britse Ryk 
het-'n neiging wat uiteindelik 'n sterker mag kan blyk te 
wees as die verenigende invloede van die Britse Statebonds
organisme. Suid-Afrika daarenteen is deel van die Weste, 
en die konsoliderende neiging van aile Westerse Iande teen 
die Oosterse gevaar maak dit vir Suid·Afrika baie moeiliker 
as ooit te vore om weg te breek uit die Britse Ryk omdat 
so 'n neiging deur teen- e11 buitestanders Jigtelik vertolk 
sal word as 'n isolasiebeleid. 

BRITTANJE BUIT DIT UIT 

En dit is van hierdie toestand wat Brittanje vandag 
die volste gebruik maak om 'n tusscntydse stap na vryheid 
blywend van aard te maak deur middel van nouer informele 
aaneenstrengeling van die Britse Statehood op politieke, 
militere en ekonomiese gebicd. Op papier word aan die 
dominiums nuwe ,sta.tusse" gegee, soos Indie voorverlede 
jaar ontvang het - 'n ,republikeinse" status binne die 
Statebond waarvan die Britse koning nog die hoof is -
maar in praktyk word 'n nouer samewerking as ooit tevore 
gehandhaaf. Die gespcs van die Empire-bande word wei 
losgemaak, maar intussen word die Statebondslande met 
onsigbare sydrade tot 'n ondeelbare eenheid saamgeweef. 
Ons sien dit in die magdom van Empire-konferensies wat in 
die jongste tyd mekaar op allerlei gcbied opvolg: Ons 
minister van verdediging was nog besig om in Nairobi oor 
Britse Empire-verdediging te konfereer t~e word al weer 
'n Empire-konferensie oor ekonomiese aangeleenthede in 
Lon den bele; en ons minster van ekonomiese sake was nog 
in Louden 'n paar weke terug toe word ons minister van 
finansies al weer na 'n Empire-konferensie in Januarie 
uitgenooi, en mnr. Havenga sal nog nie behoorlik terug 
wees nie, dan sal ons eerste minister na Londen vertrek 
vir 'n premierskonferensie in Februarie; en intussen 
het ons minster van binnelandse sake, dr. T. E. Donges, 
Empire-konferensies oor algemene V.V.O.-beleid in Parys 
bygewoon. En die doel van dr. 1\lalan se gaan na Londen 
is juis om 'n nog nouer vorm van ,raa<lpleging" te bespreek! 

Op papier dus pragtige ,nyhede en regte" wat ons nle 
mag kleineer nie, maar in praktyk 'n groter Empire-eenheid 
as wat Joseph Chamberlain, die veroweraar van die Repu
blieke, ooit van gedroom het. 

In sulke omstandighedc is dit baie gevaarlik om 'n 
tussentydse stap te gaan verheerlik as eindideaal soos dr. 
Malan reeds gedoen het na sy terugkeer uit Londen in 1949 
toe hy in die Parlement verklaar het dat ,as daar geen 
beperkings op ons vryheid gele word nie" (met ander woorde, 
as Brittanje nie ons ,regte en vryhede" kleinecr nic) ,ons 
dan onder enige omstandighede in die Statebond wil bly." 

Van die Os op die Esel 
Republiek is Enigste 

Oplossing vir 
Rassestryd 

Ecn van my lcscrs - Pro 
Bono Publico - skryf uit 
Graaff.Reinet oor die artikel 
insake die derdc wereldoorlog 
wat in die Cape Times verskyn 
het en in ons blad hcrdruk is. 
Hy se: ,Die artikel in die Cape 
Times wat in 'n vorlge uitgawe 
van Die O.B. verskyn het gee 
groot stof tot nadenking. As 
ek sulke artikels lees kry ek 
altyd opnuut spyt dat die 
Engelssprekendc Afrikaners nie 
die ware geleentheid kry om 
die rcgdenkendc Afrikaner se 
gesigspunt te bcstudecr nie. 

,.Nasionalismc word ongeluk
kig deur die meestc Engcls
sprckendes vertolk as lidmaat. 
skap van die Nasionale Party; 
en derhalwe beskou bulle dit as 
lets wat wcsentlik anti-Engels 
is. Bale min dink ooft ernstig 
na oor die betekenis van na. 
sionalisme. Die meeste word 
ongelukkig meegcsleep dcur die 
golwc van bul pers - waarin 
bulle oenskynlik meer geloof 
bet as in hut Bybel. 

,,Dit ly geen twyfcl nie dat 
bale van ons anti-Engels was en 
moontlik selfs nog is. Dank sy 
die leerstellingc van die Osse
wabrandwag en ons leuse: Ek 
is my brocder se hocder, het 
daar vir bale van ons 'n ander 
lig opgegaan. Die bitterhcid 
het verandcr in 'n waaragtige 
oortuiging dat die omskepping 
van ons land in 'n rcpubliek 
die enigc ware oplossing is vir 
die rassestryd tusscn Boer en 
Brit. Dit is die enigste manier 
om van ons alma! cgtc Afrika
ners te maak wat nie met die 
ccn voet nog in die land van hul 
herkoms staan nie. Ek beskou 
dat 'n pcrsoon 'n cgte Afrika
ncr kan wees a! is Engels ook 
sy huistaal. 

Afrikaners en 
Uitlanders 

,Die beskuldiging oor die een 
voct in Suid.Afrika en die an
der in die land van sy her. 
koms slinger ek teen die hoof 
van clke uitlander - Hollander, 
Engelsman, Duitscr, ens, wat 
die onnosele vermetelheid hct 
om die Unic van Suld-Afrika as 
'n ,kolonle' tc beskou en der
halwc hooghartig weier om hom 
as sy ecn en enigstc vadcrland 
te aanvaar. 

,Die Cape Times het die 
spyker op die kop gcslaan oor 
toekomstigc oorloe - wat ewe 
waar in die verlcde was. 

,Ons Afrikaners was nie ge
durende die afgelope oorlog 
pro-Duits nie - ons het net 
gestaan vir Suid-Afrika eerste. 
Ons het mos geweet dat in die 
oorloe teen Duitsland - wat 
ons so graag wereld-oorloe wil 
noem om ons sonde te bedek -
daar miljoene betrokkc sal wees 
en ons het aan onsself gcse dat 
die mannekrag wat ons kan 
bled die uitslag van die oorlog 
nic 'n jota of 'n titel kan be· 
invloed nie. As ons gevolgllk 
uit die oorlog gebly bet, kan 
ons geproduseer en gelewer het 
en sodoende 'n gewcldigc sterk 
ekonomie opgebou bet - ln
stede daarvan bet ons £1,000 miL 
joen in die water gegooi en 
bowendien is ons nog maar 
steeds van die buitcland af
hanklik. 

,Indien daar egtcr 'n persoon 
was wat ult oortuiging wou 
gaan saamveg hct, kan hy sy 
paspoort na die land vir wie hy 
wou gaan veg gekry het. In. 
dien ons Engelssprckende vricn. 
de wou gaan vcg bet sou nic
mand bulle daardie opoffering 
wou verbied bet nie. 

l?.:~~- '!!.~.~~~~ .~ 
Ekonomiese 

Onafhanklikheid 
,Die kern van die saak le 

cgter daarin dat ons ekonomies 
en industrieel onafhanklik sou 
gcword hct as ons nie aan die 
oorlog deelgeneem het nie en 
dit is juis om daardie onaf
hanklikheid te bereik dat ons, 
nasionale Afrikaners, weicr om 
aan Europesc oorloe dee! te 
neem. 

,Die storie dat ons uit die 
buiteland kan aangeval word is 
'n uiterste stukkie onsin wat 
destyds verkondig is; en die idee 
om ,beskerming' in die Britse 
Statebond te sock is niks an
ders as 'n bangmaak.gogga nie 
- die gogga wat vir baba bang 
en gevolglik inskikllk moet 
maak. Indien die verrasscnde 
gebeur het en Suid-Afrika uit 
die buiteland aangeval is, sou 
dit vanselfsprekend in belang 
van die ander Iande gewecs 
bet om ons produksie vir hul 
cic doelcindes te bcskcrm. Want 
oorloe word per slot van sake 
tog maar as gevolg van bc
sighcidsjaloesie gevocr, ten 
spyte van die mooi propagan
disticse rcdcs wat opgedis 
word. 

,Dit sou tog bale gaaf wees 
as die andcr Engelse nuusblaaie 
net soos die Cape Times, die 
ware gesigspunt van Suid-Afri
ka eerste - selfs teenoor Engc
land aan ons Engelssprekende 
vricnde wil vcrduidelik." 

Ongerymdheid van 
Pryse 

Ek hct nog 'n brief uit die 
Karoo ontvang. 'n Leser, 
,Vleisskaarste" skryf uit De 
Aar: ,Die mielieblaarklub bet 
al bcsprcking oor die vleis. 
kwessie belet - ek hoop jy hct 
nic. 

,Volgens statisticke is daar 
oor die hele wereld 'n groot 
tckort aan aile kossoorte - die 
boer blameer die bclastings vir 
die inkrimping van sy produk
sie. Suid-Afrika is nie 'n uit
sondering op die wereldrcel nic. 
As ons nie vroegtydig begin 
plan maak nie sal ons oor 'n 
kort tydjie 'n ondervoede volk 
he. 

,As 'n mens cgter begin na
vraag docn oor pryse en jy boor 
wat die produscnt kry en wat 
die vcrbruiker moet betaal, dan 
staan jy verstom. Waarom is 
daar so 'n gcweldige verskil 
tusscn die prysc wat die boer 
ontvang en wat die dorpenaar 
moet betaal? Wle stcek al die 
geld in sy sak? En hoe kan 
die ongerymdhcid rcggemaak 
word? 

,Ek dink dat die K.W.V. vir 
ons hcle volk 'n voorbeeld is 
Waarom kan aile produsentc 
nie op dieselfde wyse kooperecr 
nie? Instcde daarvan kry ons 
kooperatiewe winkels, wat die 
gevaar van monopolies inhou 
en wat terselfdcrtyd kompeti
sie en private inisiaticf dood
maak. 

Denemarke se 
Jloorbeeld 

,Denemarke leer vir ons die 
les. Produsentc koopereer en 
bcmark onderhewig aan wins. 
bchccr. Prysbeheer, soos ons 
dit In Suid-Afrika ken, gee se. 
kurlteit net vir die winsmakers; 
nog nooit het die slagter so 
ryk geword in die vrye mark 
soos vandag in die beheerde 
mark nie. 

,As die vleisboerc in 'n groot 
koopcrasie vcrenig word, self 
bemark, bulle cie vleis inle, en 
neweproduktefabrieke op sen
trale plekke oprig, kan ver
spreiding bchoorlik vcrsorg 
word. 

,Dit is reeds laat. Maar nou 

is die tyd om laat te begin. 
Mocnie wag totdat die honger· 
snood die land beetgepak het 
nie - dan sal dit bceltcmal 
tc laat wees. 

,Partyregerings het nie die 
mocd om drastiese stappe te 
doen nie - daarom doen bulle 
die populllre dinge wat gewoon
lik tot nadeel van die toekoms 
strek. Regcrings verander, 
partyc verander, die ~eslagte 

bring stemme uit, maar di·• 
vaderland bly altyd bestaan om 
nuwe gcslagte te dra. Daarom 
moct ons darem nic net na ons 
eic tydclike bclange kyk nie. 
Ons moet aan die nagcslagte 
'n werklike nalatenskap laat 
sodat bulle nie hul voorouers 
hoef te verwyt nie." 

Produsentebemarking 
My Ieser het die K.W.V. ge

nocm en voorgehou as 'n voor
beeld vir die hele volk. Hy is 
ongctwyfeld reg insoverre die 
K.W.V. sekerlik beskou mag 
word as die mees geslaagde 
produsente-kooperasie in ons 
land. Maar hy is tewens dood
reg wannccr hy die addisio
nele funksic van bemarking aan 
die produsente-kooperasie wil 
toeken. 

Op elke jaar sc oes bcloop die 
verskil in die pryse wat die 
bocre ontvang en wat die ver. 
bruikers daarvoor betaal mil
joenc ponde. Dit geld nie ai
leen vir die jaarlikse wynpro. 
duksie nie, maar ook vir die 
jaarlikse produksie van alle 
voedselsoortc. Hierdie onge
rymdheid bied ruime geleent
heid om die lewenskoste dras. 
ties te besnoei. Maar dan 
moet daarmee 'n begin gcmaak 
word, soos my Ieser tcreg aan
toon. 

'n Partyregering sal hierdie 
ongerymdheid nooit oplos nie. 
My Ieser spreek met die wys
heid van crvaring wanneer hy 
se dat partyregerings nie die 
moed hct om drasticsc stappc 
tc doen nie. Ek kom weer 
terug na die K.W.V. toe. Waar. 
om gee die regering nie aan die 
K.W.V. die reg om die wynbou 
se produk in Suid-Afrika te be
mark nie? Sodra dit gebeur 
sal die prys van drank onmid
dellik daal. En aspirant-kopers 
sal nie Ianger gretig wees om 
duisende pondc vir 'n drank
winkel te betaal - om net maar 
die lisensie in die hande te kry 
nie. 

En wat vir drank geld, geld 
vanselfsprekend ook vir vleis 
en ander voedselsoorte. 

Indien daar van my lesers is 
wat die afronding van die ko
operatiewc ideaal in ons land 
verlang; wat verlang dat pro. 
dusente-kooperasies bemarking 
moet waarnecm onderhewig 
aan winsbcheer, m.a.w. op die 
grondslag van 'n koste-plus. 
stelsel, dan wil ek aan sodanigc 
lesers se dat bulle verlange met 
bulle sal wees solank as wat 
ons land dcur politieke partyc 
regccr word. 

Hulle verlangc kan eers be
vredig word nadat die party
stelscl afgeskaf is en die land 
deur volks. en bcroepsverteen
woordigers rcgecr word. 

Hoopvolle Verskynsel 
Ek wil graag 'n woordjie van 

dank en waardering uitsprcck 
aan die talle lesers van Die 
O.B. wat so vriendclik is om 
nuwe intekenarc vir ons blad te 
werf. Ek bou die aankondi· 
gings op die voorblad dop en 
tot my blydskap sien ek dat 
Die O.B. clkc week besoek gaan 
afle by etlikc nuwe huisgesinne 
In ons land. Dit is uitstekend. 
Ek vcrwclkom dit van ganscr 
harte. 

Daarom bedank ek die getrouc 
lesers van ons blad wat sorg 
dat nuwe lesers die blad ont. 
vang. 
(Vcrvolg op bladsy 3 kolom 1) 

'N ' 
F~ 

Dit IS 

Westerse m• 
pese politie~ 
Engeland er 
hegeer nie. 
sy reguit sp 
verkeerde E 
rikaanse en 
van alehemi 
boonop bela 

Gcncraal De ( 
kwame gencraal 
dige van tcnko 
dee! oor die E 
daarom vir die 
bond vernietige 
slaan die spyk« 
aangesicn die n~ 
en hard oor E~ 
Engeland - m 
nic aan die Eu 
hoort nic. 

Die Atlantics 
staan sedcrt Ap 
derde van die 
is ledc van die 
behoort Engel~ 

Bclgie, Hollan 
Noorwec, Italii:i 

Daarvan is Fr 
en Italie ledc w 
aangeslult het 1 

die druk van An 
niks anders doc 

Die twecde 
Europese Iande 
wi! bly is ook 
Europa en bes 
Finland, Duitsl~ 
Ierland, Switser' 

Die derde kat 
derde van Eurq 
die Oossee-lande 
Slowakye, Hon~ 
en Bulgaryc, I: 
der die hecrsk 
land en daarde 
lantiese Verbon 

GROOT AG 

Die politick va 
Verbond wat o~ 
van Amerika-E 
is nie vir 'n vii 
nie, maar wei t 
vereniging. Op 
bied beers in diE 
bond 'n fiasko. 
hct die Verbon 
opgestel en An: 
daar op die oorr 
sies wat gerec 
miljoen Russies 

'n Apokolipt 
van diepe onsck 
verwarring han& 

In so 'n tyd 
goed om van 
politic! te hoor 
die politick var 
des dink. 

Op 'n vergad! 
raal De Gaulle s 
in Parys het di 
klaar dat hy 
vind dat Frankr 
pick saam met 

Van Die Os 
<Vcrvolg van bl1 

Ek vcrtrou d~ 
SCI'S Die 0 B. ~ 
en smaak sal lc~ 

Die tocnamc 
van ons blad is 
en hoopvollc ~ 
is 'n riem onde 
elkc getrouc lid 
wabrandwag. 
want dit is 'n 
lcwe wat bruis. 

Ek wil my lc 
soveel as wat c 
in bulle vermo 
nuwc lcsers vi 
werf. Dit is 'n 
bare werk wat d 
Aan diegenc da 
help, gee ck die 
Handc uit diC' r 
Wl'rk! 
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GF..llOOr.TE 

GRYSHARE 

HORLOSIES E X BRILLE 

H • .J, STEI N , De \ II 11111traa t 17, 
\as~. K.P.-VIr h rl lee en brUle 
Verkoop en repnreer. PersooDl ke aan
dag. 19(9/TK 

Oil\ 811 \ Itt:, skllrcrs, uu vo<>rkomo, .1\IEDISTh'"E 
unnodll(. Oort11lg u aell d<·ur GllH-i-
ll i\ AltWO:O."ll•:n, die JoD~;ste k11nsma· OESONDHEID Is 11 regmatlge erUJ~Is. 
tlt;t, wl'reldwon,lcr, ha 1r• en kopvcl· I Oort ulg usetr deu r one bthllndel.na;a tc 
voedtngsml<ldel te gel1ru K. Skndelo!l)!, 1 ~;ebruik en 11 k waal te ontworlcl Skryr, 
klcurot<>Cvry, ::Os. l>Cr h ltel, geld rlf~t IDI!gtlr.g gratis, Boerl'cenoeanllddels, 
butellln~;. Jlout'l:"'"'camlddtl8, l'~>•l>u• t'o•'ous 4'!72, .Johann1'8bur~t. Bllll/411 
4%72, J ohnnnNlbUI'J:. Dl/9 411 

ANTIGR \h hcrot I cryah:tr~ rn b ..ard I DW.ende Ia ree4a ,.,... hull<l k" al11 
tot D&tuurhke klcur. Gecn kleuratot. ~'"l'Y· Talle vind daagllka bae.t. Waar
Ver,I'Yder akliCcra, laat hare groet, ens. om sal u lan~:er lyT SkryC dad••llk 
Gewaarbor., or el t teru 6 6 per Raadpleeg Die Eoeren-ou, r ... bus ,116!1, 
boUt!, posvry. Kontanl mel butclllos lohaoneoburg. <Nr. 8)1/0/•9 
Die BcH-nu-ou, l'.,.b,.. ,M9, dohaunes-
bar~:. E14/6/SO 

1\IEUBELS 
MEt liU.lS. Bcter :ucub~l te " b I 

Ilk r prya Babnwaer~tJ •ca, toolknrre
tJI s, <lrlm.lcle. llnoleums, tapyte, <ns. , 
ook altyd 'oorraaa. oeen lmtaloi:Us 
l'Jeld \\&&riD u belnngotel. \ l"'"'l .n 
~IEUJII.I.lS, l.ultl:•lrunt 170, ltaop,.tad. 

3/12/11 

Besoek ons T ak In die \\'andel

canl:', Groote Kerk-~;ebou, , ·ir 
R a dio's, E lektriese ToesteUe en 

1\Ieubels. Skryf aan ons P os

besteUlnpa.fdellnc, PbU Morkel, 

Posbus Z721, Kaapstad. 

Adverteerder 
Baie T evrede 
met DIE 0.8. 

iUnr. H . J . Steyn, Vasco, skryf ; 

,,Ek w il lang,. h ier<lic we~ 

my tevredenheid u itsp1·eek oor 
d:e uaers gunstige r caksies wat 
ek kry op my ad;vert.eusies in 
Die O.B. E k advertt>er ook i n 
a nder tydskrifte, m aar my 
groot" tc ondcrstcu ning van orul 
uit d ie land kry cit op m y o.n .• 
ad vertensie. E k wcet n ie wunr· 
ann dit toegeskryf m of't word 
nie, 'n g root sirkulao;ip of d ie 
kameraad skaplik e gesimlhf'id 
n:e, maar ek wil u g cluk Wl'ns 
ml't die waarde van u bl.td ' ir 
a d ver teerders." 

:'\lnr . Ste~·n is nie d ie eni~ste 
ad,·er teerder wat spontaan nan 
D.e O.B . geskr yf bet om ~;y te
\-redenhe'd uit t e sp ret>k n le 
TaUe brie\\e is rews in b ierdie 
gees onhang, 

Teken • 
1n 0.8.! op DIE 

Suhl-Atrlka Ia vandac 'n Koninkryk onde r 'n B r it s f! k ouinc . 

DIE O.B . veg vir 'n Republiek onder 'n Afrlkaant~e Pn!lid,.nt. 

DIE O.B. 

e Verwerv die l'art )!lt tllsel wa t die volk ve rdM I en veg vir d ie 
Partylose Eellheidataat. 

e Verwerp vorte&nwoordl&ing deur handlan~eeon van pnlitlt>kt 
partyfl en vef& vlr regcrlng deur vrye volk8,erteen" oordll{en. 
en dosl, undice beroep&,·ertl't>nwoordiger•. 

e Verwerp die K a p ltal isme en vea- vir 'n Afrikaner- volk• 
ekonomle. 

0 Verwerp die polltleke, mantskapllk e en ekonomiese intecra.,J~ 

van die nle-blan e en veg vir territoriale apartheid. 

DIE O.B. wll 'n vrye, t!ens~esinde, en welvarende S.A. bou. 
DIE O.B. se ldl'.aal Is oolt u fdeaal Help om dit te verwesenlllt 

~ ~~ 

I ntel<envorm 
mu fla op 11.! intekenau r 

O.B." tot ek u ' " kettni.! &tel om t oe3ending te l! fank 

.t 1 ind " dt" bedrr&g van .... 

INaam en Adrc:= In Rloklettual 

POSAnRES .. 

Ha.ndtekcnitcg. 

Ander Se Menings 

PLAN OM VOORTDURENDE 
PRYSSTYGINGS TE KEER 
In 'n haie intere~~ante artikel oo1· d ie vra~tg of daar dan nik!' aan 

die \'oortdm·cncle pr) sst)gings tc docn is nic, skryf prof. L. J. du Ple~~;i !'> 
in Baghrt•t•k tlat die huidigc geldsitua:-ie hlykhuur ' n k ccrpunt nuder in 
d it• wf.1·t>ld a s gt•het>l. Die allesoorh e<•rscndc naag i !'i of geld m inder of 
nu•t•r wt•rd sal word, met andcr woordc i'al om; inflasie he of sal die 
infla~;it'lu~weging tot slilstand kom en ~(·If !'I \ 't'l'' :mg word <leur ·u deflasie? 

l,ru f. Du Plessis skryf: 
Dlylcbaar hang hi<:>rdie onsc

k• rhr1d snnm met die vraag of 
llic w6rdd hom moet voorbe
r• I v r oorlog of vir vrt>de. In
ellen v1r oorlog, dan is verder.:~ 
lnflo.sle onvcrmydelilt: indicn 
v1r vrede, dan moet 'n deflasic 
verwag word. 

Rusland knn nntuurlik die bc
slissendc antwoord op hierdie 
vraag ger, m:1nr dit is in Rus
lnnd se bclang om die onseltcr
h ld t~ !ant voortbcstann deur 
ond r 'n dckmantcl van vredes
propaganda sy po~isle In die 
komendc oorlog te vcrstcrk. 

H::nn daur intusscn dan niks 
ann di0 sank gedocn word nie, 
hchnlwe om mnnr onbcperk vir 
<>(>rlog voor tc bcrei en du~ in
flu ic tc luat voorlgn:m, in die 
hoop dnt H.u::;lnnd nic dcur 'n 

verkoop tot 'n stilstand sal neig 
van•\'et; die felt dat mt'C'r wn r
dc geheg sal word nan goedc:
n.s nan geld: dit sal dle tyd 
wees ''an die groot dcprcsJic 
wat rewolu 1e en oorlog onv r
n:ydtlik sal maak, en wnar :Jp 
die Ru::sc moontllk pell trek 111 

bulle nfwiss lcndc p ro es van 
oorlogsdreigend en vredc.spro
paganda. 

Van hlcrdic kant gesien Is d e 
groat problcem die dalcnd 
waardc van nile g ld en die wcg
sluikende vertrouc in geld l=:n 
die oorsaak hlcrvnn Is nl' rc
seer dat daar tc vet•! gcd • 
wat jag mank op te min goc. 
dcrc nic, maar dat die hestaan 
de geld gren intrinsickc waardc 
bet nic - dit is blote 
ink in sigself. 

DIE OPLOSSI'SG 

l>csllste vr,•dcsbcwcging die hele Die oplossing van die pro
\Vester e wcrcld op die hoogtc- bl~cm is dus nil', soos soms n'l;:: 
mnt v m die inflasiP in 'n ver- gercdeneer word, die skl'ppiny 

nlct gc•tHic dcflasic sa~ stort nie? van ml'l'r geld deur clevalu·1s'" 
As infiD.Bic nil en danrann te of ander~;ins, of dcur die blcte 

vyt was dat du:- rt'g rings van verhoglng van die goudprys me. 
che wcr<:>ld dcur dlc sosiallstie e Die oplossing is blykbaar hcr
bcw<'glng en deur die miljarde- stcl van die waarde van geld 
vertercndc oorlogs~oorbreiding sodat danr weer 'n soliede basi 
v<:'rplig word om bo hullc ver- sal wccs vtr vcrtrouc In dl 
mo te I we, dan sou danr blyk- geldwaardc. 
bnar welnlg ann die snak te Vir rcgerlngs is dlt nntuurlilt 
doen v. ~es. die mocllikcr weg, want dit be-

MMr lnflasie en die danrop teken Of dat stantsultgnwe ln
noodw ndlg volgende deflasie gekrimp mort word llf dat uit
h<:'t nog 'n nnder oorsaak waar- druklik swnardcr bclns moet 
ann gclukldg wei iets tc docn word. Bale maldiker is die "'cg 
is. wat nou gevolg word, naamllk 

Dit Is nnamlik dat die waarde om staatsultgawcs steeds tc 
vnn geld self ondermyn word laat styli en steeds nuwc geld 
rieur 'n groPicndc gebrek ann te skcp om die uitgawes mce 
vcrtroue omdat geld nie meer te betnal. Dis makllker, manr 

m.a.w. daar is nie rekening mee 
gehou dat die algemene prys
peil algaande styg en dat nood
wendig ook die goudprys in die 
proses moct styg nie. 

EX TEE X R EGTE PRYS 

Die oplossing van ons pro
bleem is dus dnarin gelei.i dat 
die goudstandaard herstel moet 
word teen die regte prys van 
goud. En hlerdic prys sal nood
wendlg hoer wecs as die hcer
sende, wat gevind kan word 
deur die hcr.stcl van die vryc 
goudmark, waartoe op aandrang 
vera! van Suid-Afrika reeds 'n 
begin gemaak is: en waartoe die 
Franse regering so pas weer 'n 
vcrderc bl'langrike stap gedoen 
het. 

Word die goudstandaard eg. 
tcr lwrstcl op 'n tc lac prys
pcil, dan io; die implikasie daf 
g<'ld oorgcwaardeer word, m<"t 
die gcvolg dat geldpryse in die 
nlgemeen moet d UI na dil' 
pryspcil van geldgoud, soos dr. 
H olloway vera! so glasheldt>r 
aangetoon het. En dan het ons 
die groot deprcssie langs 'n \er
dcr wcg weer op ons gehaal. 

Die oplossing vir die pro
blccm van voortgMnde infla
sic en dreigendc depressle le 
du nlc in verder devnluasie 
of <'cm·oudig In verhoging van 
die goudprys nie, maar wei in 
die herstel van geldwaarde 
<leur die korrekte wysc van 
hcrinvoering van die goud
standnard op die regte prys
pcil. 

XIE MAKLIK NJE 

ann in:.trinsi('ke waarde gekop- dis onecrlik ,want ten slottl• Ongctwyfcld sal dit die tank 
JH 1 Is nil', m.n.w. omdat gdd in is dit 'n pros<'s van bedcktc en van aile regerings bemoeilik, 
W<'Se nit• me er goudgeld is ni<'. onbchccrde inkomste_ en knpi. \'<•rnl vir Engeland, maar ook 
Dnnrom is dnnr 'n vlug van taal-belnsting: vnn die volk word vir Amerika, omdat hullc dan 
~~el<l nn goiHI en dnarom moet waardes gcneem en nan hullc nlc mecr bo hulle vermoens sal 
die goudprytl ltunsmatig vasge- word teruggegee blot c papicr- knn !ewe, deur hulle volke op 
pc•n word. beloftes wat nl minder wert! bedricglil<e wyse van hulle ver-

}licrdlc weelt is daar egter word Slim moet sy bans op moi.:ns tc berowe langs die weg 
ult Pnrys lJf'rig dnt die Franse hierdic pad uitcindelik vang, 1 van onbeperkte geldvermeerde-
rcgcring d e dcs-betrcffendc soos a! so dikw.:-ls bewys is. ring, deur wat genoem word die 
pogmgc van die Jntcrnasionale ,monl!tisasic" van onbetaalbare 
l\loncHlre Fonds as 'n misluk- T E R UG XA GOUD stMtskulde nie. 
k'ng be kou en dus sal oorgnan 
tot d'e nanmunt van goudgeld 
Ln.nt ons Jwr tlllts In die Jig van 
bo taande die verband tusscn 
goud en gclrl nnder bcskou, ver
a! met die oog op d:e invloed 
hlervnn op inflasic en dcflasic. 

Inflnsic. soos reeds hicrbo 
nangedul, bly In die eerste pick 
'n d relgende gevanr omdat die 
stat van die wereld bo hul ver

M a.w. omdat die 
bchocftt'S nan ware en dicnstc 
groter is ns die voorsiening, of 
nnt!ers gesc, die vraag groter as 
die nanbod. Gcvolglik "lnoet 
pry e styg I'll dle verdcre ge. 
volg is dat J:l.'gerings st~ds 
mccr geld moct sltep om die 
stygcnde pryse tc kan bckostig 

Nnmate mecr geld geskep 
word, ml't of sondcr uitdruklike 
devahtnsie, word die pryse eg
ter .steeds hoi:r, m.a.w. die geld 
word nltyd minder werd. 

KAS ~U~ AA~IIOU ~IE 

Blykbanr kan dit nic tot in die 
onelndlge so Mngaan nil', om
dat vroel'r of Inter die vcrtroue 
in die wanrde ,•an geld wat 
steeds vermlnder, in duie moet 
tort, jn selfs dle ,·ertroue in die 

nlmagtlee dollar. En dan sal 
verdcre devalunsle natuurllk ni~ 
meer help nle, omdat koop en 

Die l'nlgstc manter om die 
rcgcring:> te disslplinrcr, om 
hulle t<' dwing om binne hulle 
•:crmoens te lewc, is om weer 
werklike waardc nan geld t<' 
gee: en dit knn aileen gcdoen 
word. deur weer nan goud tl' 
koppd, m.a w . deur die h<'r tel 
van die goudstandnnrd In dl 
een of andrr vorm. 

Herstel van die 
daard? 

Maar, se mcnsc, dit is tog dh 
bron van deflasic en dcprcssic, 
soos die wereld ondervind hct 
na die vorige wcrcldoorlog! 

Op hierdic punt nou juis hct 
ons ekonome wyser gcword ns 
wat hulle tevorc wns. 

Hulle hct naamlik uitgevind 
dat die fout wat mi die El•rste 
Wereldoorlog begann is, nle 
was dat die goudstundnard 
herstel is nie, maar dat hy op 
'n te onbuigsamc basis herstel 
is, met die oog op ons huldlge 
vinnig ontwikkelende en wlsse. 
Jende ekonomic, en veral dnt 
die goudstandaard op 'n tc Inc 
pryspcil hcrstd Is. 
~a die Eerste W~rcldoorlog 

is naamlik nie rckenlns- gehou 
met die felt dat dnnr 'n vcort
durende verlaglng van geld
waardes in ons moderne eko

Vir Suid-Afrika egter sal dit 
betreklik gemaklik wees, omdnl; 
ons die goud self produseer 01 

omdnt ons goudproduksic in 
gcldwanrde sal styg. Dit is dus 
nic onvanpns dnt Suld-Afrilm 
in hlcrdic sank die Ieiding sal 
necm nlc. En die eerste stnp 
hlcrtoe mag wei wees die deur 
die S.A. Financial ~ews and 
Times voorgestel, nl. die instel
ling deur Suid-Afrika van vry 
vcrhandelbare goudsertifikate. 

BEWEGING TEEN 
PARTYSTELSEL 

IS NODIG 
Onder opskrif ,,'n Party Om 

Pnrtye Te Bcvcg," skryf ,.Anti
Partyblok" soos volg in die 
Cape Times. 

,,Briefskrywers in die reg -
ring en In d;e opposisie se koc
rante hct bnie uit te wei cor 
die lewensduurtc. Maar ver
staan hulle dot die cen party 
hctaal word om te regcer en 
die nnder om te opponcer? 
Ecn party probecr om in du• 
rcgcrlng banke te bly en die an-

nomie plaasgcvlnd het nle, <Vervolg op bladsy 6 kolom 3 ) 

Parys 
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dat i 
reger· 
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H ulle 
se socw 
sover k• 
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mens jo 
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Op 
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Wes-Dui 
die alge 
statuut 
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genoem. 
staan no 
aanvaar 

Die lnht 
kings sal 
da t die 1 

h ede u lt• 
ring wat 
lui dat d l 
regerings 
verdragsr 
land en 
te verkry 
dlen van 
Op die 
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toetrede 
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WESTE SPEEL IN HANDE 
VAN RUSLAND 

( On1 Doitle Korre~pondent) 

Die Wes-Duitse kanselier, dr. Adenauer, i1 verlede maand 1kielik na 
Parys ontbied vir 88Dle&prekinge met die drie W estene moondhede nadat 
die wekelange onderhandelinge oor 'n sogenaamde algemene verdrag ter 
ophelfing van die besettingstatuut m et die drie hoe kommi1~ariese in Bonn 
nie tot eenstemmigheid kon lei nie. 

Die hoopvolle verw~ wat aan die Washingtonse be1luit geknoop 
was, bet weldra plek gemaak vir 'n diepe ontnugtering toe dit begin blyk 
dat in die plek van die beloolde gelykwaardige vennoot1kap die Bonn
regering 'n algemene verdrag aangebied i1 wat niks meer as 'n heniende 
besettingstatuut is nie. Die regte wat die drie Weetene moondhede vir 
hulself voorbehou rus nog steeds - sewe jaar na die oorlog - op die 
status van ,onvoorwqardelike oorgawe." 

Hulle glo dat bulle Duitaland 
se aoewereinlteit maar net In 
sover kan teruggee as wat dlt 
met ay verdeelde toeatand ver
enlgbaar Is. In sover hlerdle 
beaondere regte van die Ge
allleerdes net betrekklng bet op 
die verdeeldheidstoestand, sal 
nlemand in Dultsland daarteen 
beawaar kan maak nie. Maar 
wanneer dit die beheer ook op 
verakillende ander geblede in
aluit 8008 navorsing, of wan. 
neer bulle met behulp van bier
die beaondere regte Dultaland 
wil dwing om die Neurenberg
vonnlsse te bekragtlg, dan stel 
mens jou met reg die vraag of 
dlt nog leta met die verdeeld
heid van Duitaland te doen het. 

BUSSE GBYP IN 

Midde in die samesprekings 
oor die ,onopgeloate punte" 
van hierdle algemene verdrag 
bet die Ooa-Duitae regerlng 
met sy oproep gekom vir ge. 
samentlike beraadalagings oor 
die uitakrywlng van verkleslngs 
vir die hele Dultaland en die 
beapoedlglng van 'n vredesver. 
drag. 

Die Sow,let, 10nder wie ee toe
stemming die Oos-Daltee rep. 
ring vansellaprekend ceen ... p 
kan doen. bet ~eweet waarom 

by Jula bierdle t)'d1tlp ultklea: 
Wea-Daltaland wu dear die 
venlrapelae van die Geallleer
dee, wat Die claaraan pdink 
bet om Daltalancl die beloofde 
geQtkwaardlp vennootlbp te 
llkenk nle, dlep teleiiJ1rMteld. 
Adenauer het bard onderhan. 
del om die gevaar van 80 'n 
verbittering by die volk af te 
weer. En juia hlerdle oomblik 
benut die Sowjet om met 'n 
radikale koenverandering in ay 
Duitle beleld tevoorakyn te 
kom. Oornq bet by ay propa. 
gandartatinc verander: Wee. 
Duitsland wat tot nog toe 
,.bondgenoot van die Westerae 
imperiali1me'' was, moea ewe 
skielik aaam met die ,Witboek 
oor die berryaenia van die Dult
se Imperiallune," wat maar In 
AUJ'U8tua eera In Ooa-Duitaland 
herverakyn bet, verdwyn. Die 
Ooa-Dultae regerlng was plot. 
seling bereld om rondom een 
tate! te sit met dfe Wes-Duitae 
,lmperialiate" om oor die her
eniging van Duitaland en die 
welvaart van die Duitae volk 
te beraadslaag. 

EIS ONDERSOEK 

Die Wes-Duitae regerlng het 
geantwoord met 'n verklaring 
wat veertten ultgewerkte punte 
bevat waarln bealis g~ia word 

BE.SE.TTI N GST ATUUT 
WORD GE.WYSIG 

(Ons Dnitse Korre&pondeot) 

Op 22 November is nit Parys berig dat daar eenstem· 
mlgheld berelk Is tussen die Franse, Britae ea Amerlkaaue 
ministers van bultelandse sake en die boiPManeeHer vu 
Wes-Dultsland, dr. Adenauer, oor die onopgelo8te pante in 
die algemene verdrag wat die ophefflng van die besetting
stataat vir Dultsland beoog. In 'n radlorede bet dr. Adenaner 
dit 'n poUtleke gebeurteals van die aUergrootste betekenis" 
geooem. ,,()ns bet tans vaste grond onder ons voete. Ons 
stun non in die Weste en moet daarmee ook die pUgte 
aanvaar wat daarmee saamhang," bet by ,;~. 

Die inhoud van die aameapre. 
kings sal nog gehelm bly tot. 
dat die verskillende beaonder. 
hede uitgewerk is. 'n Verkla
ring wat daaroor uitgerelk is 
lui dat dit die doel van die vier 
regerings Ia om onathankllke 
verdragsreelings tuasen Duita
land en ay voonnallge vyande 
te verkry wat as grondslag kan 
dlen van 'n duuraame vrede. 
Op die grondalag van gelyk. 
waardlge vennootakap sal die 
toetrede van die Wea-Duitae 
republiek tot die W e11te voltooi 
weea. Die verdrag Ia nog nie 
onderteken nie, aangesien dit 
nog eers voltooi moet word. 
Dlt moet daarna ook nog eers 
deur die betrokke state bekrag
tig word. 

Die inhoud van die ooreen
koms kom hlerop neer: Die be. 
aettingstatuut word opgehef so. 
dra die verdrag In werking tree, 
en die taak van die hot\ kom
missaris word daarmee be
eindig. 

KAN INMENG 

In die velllgheldstatuut be· 
hou die drie · Westersc moond-

bede alegs aulke regte voor as 
wat in verband ltaan met die 
stasionering en beveiliging VIUI 

atrydmagte In Duitsland en 
Berlyn en vraaptukke wat die 
bele Dultaland betref. 

Die Geallleerde1 ~bou die 
reg voor om op miU~re of 
polltieke pbled In te meng wan. 
neer llalle V&D menlnc Ia dat 
die demobatieee orde In Dalta
land dear butte· of blnnelandee 
radlkale beweclnp bedrelg 
word. Die Dultae regering sal 
egter die re1 h6 om te eia dat 
die Geallleerde11 voor enige 
stappe gedoen word oorleg met 
hom plccg. 

Die vraagstuk van die Oder. 
Nelaae.grena sal oorgelaat word 
aah d ie ultelndellke vredesver. 
drag. 

Ten s lotte bet die ministers 
hul strewe vir die herstel van 
die Duitae ecnheld opnuut te 
kenne gegee en oorcengekom 
om die beoogde voorstelle van 
d ie V.V.O. te ondersteun waar
na ingegaan sal word op die 
vraag of 'n vrye verkiesing In 
die hele Dultsland moontllk Ia. 

dat 'n onaydlge kommiasie on. 
der toealg van die V.V.O. in 
albel Dultse state onderaoek in. 
atel na die moontllkheld van 
vrye verklealngs in die huldige 
omat&Ddigbede. Eera daarna 
kan oor 'n vrye verkleaing ge. 
eels word. Hlerop het eer1te 
minister Grotewohl geantwoord 
dat die veertlen punte meer of 
min aanneembaar Ia, maar dan 
kom die belangrlkate sin: ,One 
Duitaers het aileen die reg en 
plig om te bepaal of vrye ver
lde.lngl moontlik Ia." Dus, 
ceen onaydlge beheer! Dit IOU 

natuurllk selfmoord weea. 

BUIT TOESI'AND UIT 

Intuaaen Ia die vooratel van 
die Wea-Duitae regering dat 'n 
internasionale kommiiSie aan
patel moet word by die V.V.O. 
In Parya ondanka die beawaar 
van Oos-Duitae kant op die 
agenda geplaas. Maar dit sal 
nog gerulme tyd duur voordat 
dlt behandel word, en lntuaaen 
bet die Sowjet geleentheld om 
die spanning aan te blaas wat 
daar tussen dr. Adenauer en 
die opposisieleier, dr. Schu
macher, beataan oor die ver. 
r eetse onderhandellnp van 
Adenauer met die Geallleerdes. 

derayda sal die verwarrlngs. 
maneuwer In verband met 
Duitle aameapreklnp miakien 
ook onrua en tweedrag in die 
Duitse volk stlg. Wanneer selts 
die Duitle oppoelale leler In ver. 
band met die wetaontwerp van 
die kablnet oor die verkiesing 
van 'n Dultae volksvergaderlng 
vir die opstelllng van 'n grond
wet verklaar dat ,die Bonds· 
regering ten aterkate bota met 
die onvervreembare beginael van 
elke vrye demokrute wanneer 
by 'n deur die besetttngaower
heid opgedronge verkieaing~tel

llel vir 'n volkavergaderlng 
voorstel," en die Ooa-Duitae 
Grotewohl byna dieaeltde s6, nl.: 
,Dit Ia geen Duitae wet nte 
maar 'n Geallieerde wet," hoe 
sal die Dultae volk self nag 
regkom? 

DUITSE BEGEEBTE 

Die algemene verdrag vir d ie 
ophefflng van die besettlngsta
tuut het nle veel bygedra om 
die Dultse volk van die opregt. 
held van 'n volwaardlge ven. 
nootakap te oortuig nie. Dat 
die hele Duitae volk ten gunste 
van aanslultlng by die Weate IP 
en dat die Dultaers In die Kom. 
munlaties-beaette deel aedert dar 
en jaar wag om van hlerdie juk 
bevry te word, weet die Ruaae 
nog beter as wat die Weaterae 
moondbede wil glo. 'n Geaa
mentlike Duitae verkles inr on. 
der neutrale toeslg sal d lt be· 
wys . Maar die Sowjet sal hom 
nie op hlerdie revaarlike ter
reln begewe nle. Dultsland Ia 
vir hom te vee! werd dat hy 
ook maar 'n dulm daarvan sal 
prys gee. Hy sal dua nle toe
laat dat 'n tntemaslonale kom. 
mlsaie die moontllkheld van 'n 
vrye verkieaing In ay beaettlnga. 
deel sal onderaoek nle. Indien 
hy dlt tog toelaat, sal dlt aileen 
teen 'n nog hoi!r pry11 wees, 
naamllk die vcrsekering dat 
geen Wes.Duitac troepe op die 
been gebring sal word nie. 

SKIETSKILD TER ERE VAN 
HELDE VAN SPIOENKOP 

Die sklld waarvan die foto hierbo geplaas word Is 
geskenk vir mededlnging tussen Transvaalse skole op die 
sldetbaan ter na,;edagtenis aan wyle kapt. H. F. Slegtkamp 
eo sy twee ontslape makkers, kapt. Jack Hlndon en De 
Boos, skryf dr. H. Slegtkamp, seun van die held van 
Sploeakop. By vervolg: Die boogtepunt ' 'an hul ldeaal 
om land en volk te red bf\t tot ultlng gekom met die 
slag van Spioenkop. Hlerdle voorval was eeo vu die 
hoogtepnnte van die driejarige epos. Aldrie was in die 
bniteland gebore maar bet die Afrikanersaak as hnl ele 
aanvaar en alles daarvoor ,·ell gehad. 

Die Hollandse blad, Kenne
merland, het op 6 Augustus 1902 
die volgende relaas in verguldc 
letters ter ere van kapt. Slegt
kamp gegee: 

,Den tweede dag van dien ses 
daagschen atryd, hebben wy 
met on11 drlcc!l een kop ge. 
nemen, die zoo erg deur die 
Engelschen beschoten was, dat 
onze mcnacben genoodzaakte 
werden hem te verlaten. Ek 
was egter bang dat de Engel
schen hem aouden bezetten, 
waarop wy met onzen drleer. 
op af gingen, dwars door de 
kogels been. Toen wy er boven 
op waren hebben wy een paar 
uur lang al maar snelvuur lig
gen 1chieten opdat de Engel
schen souden meenen dat de 
kop vol Boeren was en om de 
vyand woedend te maken namen 
wy een Engelschen geweer, 
bonden daaraan de Transvaal
ache vlag en zetten hem boven 
op onze scbana. De ultwerking 
daarvan was verachrlkkelyk. 

,Och, och, bommen, maxims, 
kogela, alles barste om ona been 
docb wy bleven het vuur be· 
antwoorden tot den avond toen 
was onze berg behouden. We 
hadden egter oogenbllkken dat 
wy geheel onder de zand lagen 
van de bommen. 

.,De volgende dag kwamen wy 
op den 11lagveld en zaren daar 
veel treurigs. Stapels Iyken 
van Engelschen soldaten, aom. 
migen geheel verbrand, anderen 
kop van de romp; ik sal uit
scbelden, bet was te verschrik
kelyk, doch weer gewonnen." 
<Kapt. Slegtkamp.) 

SIMBOLIEK 

In verband met d ie sk ild, in 
die vorm van 'n geweerwiel 
(ontwerp deur D. Aschenborn), 
en die sinnebeeld daarvan, skryf 
dr. Slegtkamp: 

Hlerdle wlel - 'n cgte Suid
Afrikaanse almbool - dien as 
'n vriendellke vennaning aan 
alma! om skouer aan die wiel 
te sit en aodoende 'n gedugte 
span en 'n volk te help opbou. 
Hiervoor word lnspanning en 
hardc werk geverg. 

"Die slmbollese voorstelling 
van ona aklld is, nl. spangees 
en 'n bewuatheld vir verant
woordelikheld teenoor mekaar. 
Hout Ja warm en vriendellk en 
die houtgedeelte stel derhalwe 
vriendakap en hartlikheid onder 
mekaar voor - die spa ngecs 
wat die spanlede bymekaar hou. 

Die gewere wat as speke dlen, 

stel die lede van die span voor. 
Iedere ltd van dle span dra 'n 
groot vcrantwoordellkheid op BY 
skouera. Aileen deur samewer
king kan 80 'n span van krag 
tot krag groei. 

Die naaf is die middelpunt 
waarom alles draa!. Hlerdlc 
mlddclpunt is die Ieier, of die 
afrlrter. Met 'n bckwame Ieier 
aan bewlnd is die wedatryd al 
half gewonne. 

Nou bly daar nog die yater
band oor. Yater Ia koud en 
hard en dit stel derhalwe die 
re' ls en regulasiea voor. Son. 
der hierdle yaterband sal die 
struktuur so 11wak weea dat dJe 
wlel inmekaar kan val aodra 
die weg moellik word. 

Die wiel as 'n geheel, atel dua 
nle aileen ona ldeaal en aamewer
klntt op die skletbaan voor nie, 
maar ook algehele samewerking 
vir ,,Land en Volk." 

UITSLAG VAN 
KOMPETISIE 

Die uitalag van die elnde van 
d ie tweede .(en laaste> ronde 
van die Spioenkopskild-kompeti• 
sie vir 19151 Ia as volg: 

Hoer Seunskool Helpmekaar, 
1ste span - 4,M6 (uit 'n moont. 
like 4,800>. 

Hoer Seunskool Helpmekaar, 
2de span - 4,491. 

Hooge n h o u t - Ho~rakool 

(Bethal) - 4,424. 

M I d d e I b u r g - Hot\rakool 
- 4,410. 

Die prya vir die hoogste in
dlwlduele puntetelling gaan aan 
W . L. Betz ,(Helpmekaar.Hot\r. 
skool), met 'n puntetelling van 
768 ult 'n moontlike 800, gevolg 
deur L. de Wet, 766 tweede, P . 
Botes, 765 derde <albel van 
Helpmekaar) en J , H. de Plea
siB <Hoogenhout • Hot\rakool> 
met 762 vlerde. 

Drankmlabruik koa Suld-Afrl

ka jaarliks tussen £30,000,000 en 

!GO,OOO,OOO volgena bereken 

word. Ongeveer ~.000 blankea 

In ona land Ia misbrulkera van 

drank en elkeen van bulle be· 

invloed die lewe van 18 tot 20 

ander menae. 
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Sow jet 
oor 

Kan Bekostig om 
Vrede te Praat 

VOLKSVE.RHUISING NA 
SUID-RHODE.SIE. 

UIT UNIE 
Ruslnnu het 'erledc n celt Sl sl uif g d 1 t~cn die -

Westc sc uedes-tcenoffcnsicf deur 'n nnnkondiging van 
Wisj nski in die V.V.O. tlat Rusland bcrcitl is om same...,pre
k"n ,s met Amerllm, llrittanje en 1'1-ankryk tc ltou oor 
nlg m ne onhlnJienin . Ill bet ook te l<enrw gegee dat 
Rusland ·n in m ionalc ondersocl, na nile atoomkrag
ondernemings I n m r mits dtt om r f()esag \an die 

Lord Begeer 
Nie .. Blankes 

Vir Australie 

Die bevolking "an Rhodesie deur Unie-burgers b et vir 
die eerste nege maande bierdie jaar nog steeds voortgeduur 
ondanks stremmende maatreels ' an die Suid-Rhodesiese 
regering in sy poglng om Afrikaner-im loed in die kolonic 
tot 'n minimum te beperk. 

V II" gheidsroad geskicd. 

Diegene wat In gedugtt:> hou vat m n d t tyd aan Ru land 
wnt die cogmerkc van the kom. se !.ant 1 Korea bied 'n voor
mu i m., is - \\t'rl'ldr volu~ie h ld ' n ultg£'re1tte same pre
<1 ur die proletnrinnt met be - : ldngs met kommuniste wnt al 
hulp \Un enlgl' mugsmiddel - !ies mannde lank voortslecp. 
t;Oek nie d'l' ' r ed tl u· r in 1\l os- e \\'nnr Amerikll aileen vir ' n 
kou nie. D voor t I van die ldperk \an \ ier jaar byna net 
\Ve!:te om 'n oor o\eel aan bewapening bestt•o 
ontwapemng t b wat d ' twee ''enldoorloe 
beskou as 'n blot hom gcko bet, sal d ie l kono-
set teen nuslnnd, n d1e ant- tie gtnolge '\an hlerdie e nor . 
woord van \VIsjln ki is ook me u&tgawe dieselfde wecs as 
maar 'n tccnsct, en verteen- !'iS ,·nn 'n groot oorlog a l word 
woordig nlc Moslwu sc begcer- tlle \\Upon, nooit gebruik n ic. 
tc en strcwc nic. 'n Deprcssle in d ie \ \'ester e 

\Vat hoop Mosl{OU om met 1111d11 wnt danrop moet '\olg, 
hierdie et te bcreik? ·s vir die Ru.;t::E- misk ien nog 

Daar is sekere felte wat lig ru 1st g r a~ 'n ovrlog \\at hullt• 
op die antwoord k n werp: a 1 \\en. Die samcspreldngs 

e Onderwyl Ru land tot d'e f mnar net 'n bletjlc Ianger 
tando toe bewapcn bet in d tg rek te word as di6 in Koren 
afgelop · paar jaar het hy 'n m d c gcwenst r suit nt vir 
wercldwyc vrcdcsoffensief ge- Mo kou te vcrkry. 
lood wc.arc.leur die wit van die e U1t kakehng van atoomwa
\Ve ter c voll{c tot verset teen en~. waarop Amcrika 'n groot 
M kou e lmperlalismc krag- o01·sprong genict, lmn waur
tig ondermyn 1~. Die nuwc ltynllk Moskou se ecrllke be-
'oorstel \Orm dee! 'an bif'rtl'c erte op die oomblik verteen-
\Tede oorlo~ en is bedoel om oordlg, aang sien hy deur 
die \Ve teN; \ollie nog \erder !:laic waarnemers tans beskou 
a:1n die tilaap te sus. ord as die stcrkste moondheid 

c Om tae te 1.U>m tot same· n d&e lug, op die land en onder
~;prl'klngl! oor ontwapcning he- e. \ \'ord utoom\\ &Jiens uitge. 
Whl'n nog lanlc nie dat oornen- lmkel \\nnrnan Amer ika 
f;temming tlaaroor bcreilc ~;nl 1 mderde- miljoent• dollar van 
wort1 nh•. Intussen wen Rus. ~;y ,verdediging'!lbl'groting bestne 
land tyd en dnar is wnarnemt-rs 'l"t - ~al di,. skmtl nog m l'er 

Karkasse E.n Nie 
Vee Moet Stede 

Toe Goon 
V ce bchoort gc~lag tc word 

by die produksiesentrum en n!c 
by die vcrbruikerscntra nic, 
die standpunt van bocrc 
Noord-Kaapland, het mnr. 
J) Butler op 'n konfercnslc 
K'mberley gesli. Wnnr daar 
tans vyf trokl{e nodig Is om 
VPc lcwendig nu die stede te 
vcrvocr, sal daar net een nodig 
wecs indien dieselfdc aantal 
karkassc vervoer word. 

(Hierdie bcleld is dikwels a! 
in Die O.B. bt-plelt.> 

a die gun" \lUI Uuslaml swaai. 
n d an kan snrnesp rl'kings oor 

tlgemene ontwupening ook 
aar mi .. luk. 
Die vrcdcs-tecnoffcnsief van 

i"c \Yesters polltlci sal :,poe
d'g blyk 'n lompc flnter tc 

·ec., soos trouens reeds al 
n Die O.B. bcklcmtoon is. 

\Vat vir ll it' \\ esto bevorder· 
.ik !-.:&) wee11 is nit• vredespraat
;ies wat n t·t die ore van hul eie 
.oll'e berclk nic , maa r 'n vry
heid5belofte nnn die \'Oikf' a g 
tt-r die Y tcrgordyn - la ngs 
Ike moontllke w eg. 

.. DIE 0 B " "ord gedrul: deur I'r 
Eccl a·Drnkker), Stellenbosch, v r 
<lie e1 naara en ultg wers: VoorBI 1 
( l>.:dma ) U pcrlt Groote Kerkubou 
703. Poshu• IHI, Kerkpletn, Kllnp· 
stad. 

Smelt Nie Saam Se 
oofbestuurslid 

lly het be lu"t om nie li 1 tc word nie van die nun c 
Nasionale Pnrty \\at tot stand ~ekom het as gevolg ' an die 
!-:arne mel in van die II.N.P. •~n die A.P., het mnr. J. G. 
nenade, lid \an die hoofbcstu r \an die voormaligc Afrika
ncrpnrty en burgcmeeste1· \an Bloemfontein, verlcde week 
''crldaar. lly het ge~e dat ll hoegenaamd nie bercid is 
om 'n handlanger te word ' n die .• t•rofe!'>sionelc poli t iei 
wat baas peel in die Naslon:-lc Party nie." 

,,nrm· d't• sRJill'!iJUClting van 
di • twt•r. pnrtye is geen \ 'Or
d r'ng gemaulc op die pntl nn 
\vnre '\Olksel'nh!'itl n·e," sl' 
m1 r. Benade. ,,D:t \\Ortl hf'. 
WlS (leur d'e fcit dat slegs 
d"c \ollcsrandslede en lienn
tor• '\an die Afrikanerpnrty 
crt 'n hnmljievol gewone lcde 
' •1 d'e trarty ingesJuk is deur 
tlie Nu'>ionale Party. .\let 
andt•r woorde, 'n klein min. 
tl<'rhe'd van die Afr'lcnner
party h"t bulle onvoorwa·&r. 
delilc I'.J\11 die xn .. ionalc rur
ty.m jien oorgegee. 

,.Hulle sal geen segg n knp 
In die nuwe party hli nie en d'c 
b tr..,ltklngc tussen die l\\ce 
partyc in die verlcdc gee welnig 
lwop dat reg sal gesldcd aun 
dl Jedn van die vnormal'gc 
Afrikanerparty." 

PAUTY BO \'OLK 

.Mnr Benadc het ge c dnt hy 
ti·cef na ware volkscenhcid en 

nit' na die politieke samcsmcl
tmg van die Afriknncrdom nie. 
Die Nasionalc Party std die 

le.erskap van die wltman in 
Suid-Afrika in gcvanr omdat hy 
d e party se lelersknp bokant 
die witman se Icier knp plans." 

.,Ten slottc wil ck ann my 
medc-Suid-Afrilmncrs s6,'' nidus 
mnr. Benadc, .,dut dit rny diep 
•ricf om te sien hoedat die mate 

van eenheid wnt in die verlede 
opgebou is tot op die grond to• 
af:;-cbrcek word deur men~(; 

wat die party bokunt die voll 
plaas en hnlsstarrlg 'n bcleid 
"\an \\it apartheid volg 

,,Die Afrilmner1mrty bet vir 
my en n mlor wat soos ck d 'nk 
in die steek gelnat." 

'n Pleidooi dat Australii' bY 
dcur moet oopgooi vir nlc-blan
ke lmmlgrante ten clndc die ar
beldstekort op plase en In I1Uise 
te verlig, is deur lord Hard 
wlcko gelewer. Hy hct ibctoog 
dnt die Australlesc gcuoorte
syfer gestrem word deurdat 
hulsvrouc te hard moet wcrk. 
Die invoer ing van nlc-blan ke 
hulsbediendes sal die blankc 
bcvolklng:;groel op natuurllke 
\vyse laat toenel'm! 

Allestesame bet daar geduren- :-------------

I n antwoqrd hierop het die 
Australiese minister van lmmi
grasic gese dnt Austra!H! sal 
voor tgann om die dcur geslult 
te hou vir nie-blankcs. Die re
ger ing het verslae onlvnng wat 
toon dat Suidoos-Asii.i bcgrip 
het vir d ie land se beperkende 
immigrasiebl'lcid. 

A~"DER E 1\fE XIXGS 

<Vcrvolg van blndsy 4 kolom 5) 

ler party probt-cr om daar te 
kom. Om hull.-, docl te berelk 
bely hulle knmtlg vnderlands
liewendc doelwitte, maak hullo 
gebruik van rassehaat, en saai 
bulle agteroog tuss£On Afrikanns
.en Engelssprekcndes ten cind~ 
onderlinge wantroue aan die 
gang te hou. 

,,Dnar is net een oplossing. 
Die publiek moet sell noue r on
dl'r linge k ontnk bewerkstell ig ; 
hulll' m nf'n ie notis ie nel'm '!i a n 
••ropngnndn nie; f'n bulle moet 
v ir hullest•lf dink. Daar !-; In 
~er wnarhcid geen v£'r!.kil tus. 
;en d ie I•a rtyf'l nie - behnlwc 
d enkh •eldige ver skillt>. \Vat 
ons nodlg bet is ' n hl'kwum e 
bc.c;tc man'-regering en 'n anti
part)·hlok om dit daar te stel. 
Dan sal on., lets bforeik.'" 

de die nege m annde 13,858 im
migrante Suld-Rhodesie binne. 
gega a n van wle 8.271 die Unie 
,·an Suid-Afrlka aange gee het 
tts hul laaste perma nente Vf'r
blyfplek . \'a n bulle was 6 ,902 
in die Un:e gf'bore '\'ergeleke 
met 6 ,203 gedurende diest>lfde 
tydperk n rlcde jaar. 

In September, dle lanste 
maand wanrvoor syfers beskik. 
banr is, was 42 persent van die 
Rhodesle c immlgrante mense 
wat In die Unle gebore was, 
terwyl mccr as 50 persent blY
wcnd In die Unle gewoon hct 
voor hul verhulsing. 

Slcgs 4,480 van die totale ann
tal immigruntc het Groo£-Brit
tanje as hul laaste permanent< 
vcrblyfplclt aangcgec. 

Volgens !.yfers wa t s o Pll!l in 
Pret or ia , ·erstrek is , het da nr 
gedurc nde die eer!>tf' nf'ge 
maande 12,208 bla nkes die land 
vcrlaat teenoor 11,027 wut dif'\ 
land binnegekom het. Tf'f'noor 
:>0!1 n ie.bla nkes \\at die tJnic 
hinnegeltom bet , bet t.!eg-!1 183 
di1• lund verlaat. Daar io.; d u .., 
'n vt•rlies aan blankes e n 'n unn-
5it•nlike wins ann n lt'l- l;lnnk es 
OJl die Unie se bevolklng'!taa t . 

.Die stroom uit die Unic na 
Suld.Rhodesie sal wanrskynlik 
m die toekoms aanslcnlik af
neem weens die jongstc beper
kende maatreels wat vcrcls dat 
'n immigrant vooraf 'n permit 
moet ontvang voordnt hy in die 
l<Oionie kan gaan woon. Dit 
was vera! gemilt teen die in
stroming van Afrilconers, en die 
uitwerking dnnrvan sal in die 
volgcnde maandc wei merkbaar 
wees. 

VERWAG Vf.RVROEGDE 
VERKIESING 

Sowel adv. Os\\ al•l Pirow as mnr. Ha rry 1.-a.wrl'nce voor
spcl 'n H rvroegdc a lgcrnenc verkiesing - dio een omdat 
die Appelhof die Klcu rlingw ·t in konstitusioncle orde sal 
vind en die ander omdat die A ppelhof <fit nle ~at doen nil'. 
iUnr . Pirow \Oorsp••l tcwens oal;; 'n koalisle met die .,Sappe." 

,,In die politick is dit altyd Party.regering pynlik bewus 
gcvaarlik om te voorspel maar word van die onverbiddelikc 
daar is ongetwyfcld tckcns wat l verloop van die tyd. Die don
aandui dat 'n verlticsing nie ker skaduwce van die volgcn
bnic ver is nle. Troucns, al'l lie algf!mene verldesing knn 
dr. Malan nie blnnc die volgen- reeds op dle gcsigseinder be
d e ses m aande 'n beroep op die speur word, sltryf mnr. Harry 
volk doen nie, sal sy po:;isie Lawrence, vooraanstaandc Ver
nansienlik verswak," skryf adv. enlgdc Party-leler, in die Cape 
Pirow sc Nuusbrlet. Argus. Nog skaars vyftlcn 

,.Ons vcronderstcl natuurlik mannde en die dag van afreke
dat die appclhof die beslissing ning is vir die nasionallste dnnr. 
van die Kaapse Provin~iale Af- Mnr. Lawrence verldanr dat 
deling sal handhanf, waarvol- 'n bcvincting van die Appl!lhof 
gens die Kleurllngwet bekrag- dat die aannnme van die l{leur
tig is. Deur die s.krapping \'an lingwct In stryd is met di0 
tiendulscnde l{lcurllngstemmc grondwet, die datum van d.c al
van die blankc kicscrslys sal gemenc vcrklesing annslcnlik 
die bestannde nnsionalc sctels knn vervroeg. Dit is ~;y mcning 
in die Knap rloodveilig vir die dnt die en·arc pohtleke tnkti
H N.P. gcmaak word. kus moct rckening hou met 

,.Ons vcrwag 'n nlgemene ver- hlerdle moontlikh,.id 
kicsing binnc ses maande,'' lui 

Masjien Kruip 
Soos Mol 

Ondergrond 
llo~wt'l Ru ... siese aunspruke 

met beelwat sout geneem moet 
word, is die aankondig ing in 
tlie Ru s:ese tydskrif, Sm f'na, 
dat 'n .,ondergrondse &l<ip" deur 
'n ingenieur, Alexander Treve
le\', uitgevind is, intt•rt>ss:mt. 

Die ber ig mt'ld dat die uit
vlud.ng d 'e resultant \an 'n 
nuwe wetenskap - , 1crradina
mie" - is wat hom heslg bou 
met ondergrondsc bcweging. 

Die masjicn wnt glo in die 
Ural op die proef gestel is, werk 
op dieselfdc wysc as 'n mol. 
D't grawe ondergrondse ton
nels en druk tersclfdertyd die 
los grond vas teen die wande 
van die tonnels Met die cer
te toets hct dlt vyftlcn \'Oct 

onder die grond 'n horisontale 
tonne! gegruwe. 

Die masjien, aldus die bind, 
al gebruik word om ondcr

grondse knbcls en pype te lc 
sondcr om die oppervlaktc tc 
\'erstoor of d e verkeer tc be. 
Iemmer. Daar word voorspcl 
dat dit in die toekoms vir on
dergrondsc \ nart en aardkun
digc prospekteerdoeleindes op 
groot dlcptc aangewend sal 
word. 

Middel Teen 

Drank/us 
'n Hulpmiddel teen dronken

skap wnt in Denemarkc ontwilt
kcl Is en bekcnd as Antubusc, 
is so pas vir algemene gebruik 
op voorskrif van dokters in 
Amerlka op die mark gcbrlng. 
D ie ultwerking is dat die drin
ker 'n groot afkeer aan drank 
kry, maar dokters wnarsku dnt 
dit op sigself nie genoeg Is om 
dronkcnskap te genccs nle. 
Sielkundigc bchandeling moct 
gepaard gaan dnarmee. 

'n Amerikaanse dokter wat 
149 pasiente met die middcl be
handel het, h<'t bevind dat die 
helfte van bulle hceltcmal van 
die drank afgcrank het, tcrwyl 
'n kwart gocie vorderlng maak. 
Hy beklemtoon cgter dat die 
m iddel gcvaarlik Is en die dood 
kan veroorsaak lndicn onoor
deelkundig toC'gcpas. Dit is 
dus n ie raadsaam vir vroue om 
sonder doktersadvles 'n bletjie 
van die mlddel In die man se 
koffie te goo! nlc. 

die Nuusbrict voorts ,en onR 
verwag dat die regering die 
eleksle gann wen, alhoewcl 
hulle mcerderheld miskicn sal 
daal. Ons vcrwag verdcr dnt 
na die oorwlnnlng by die stem
bus dr. ~lnla'l sal aftree as eer
ste minister en dat daarna ont
wikkcllngc nl volg wnt wanr
skynhk tot 'n l:oalisic·rC'gcrlng 
met die Snppc sal lei." 

&RILLE 

,,D O:'IiKE R SKADUW EE" 

Daar Is onmiskenbare tckens 
dat lede van die Naslonale 

Bring u oog:1rts se voorskrifte v ir brille na ous. 

GOE I E W ERK TEE~ BILLIKE l'RYSE. 

OFHOOHAPP \RAAT 
OOK I N VOORRAAil 

Cie Voortrekker .. Apteek 
Kerkluan, KAAPSTAD 

1\laitlundstruat, BLOEMFONTEIN 
Besoek ontt of skryf om besonderhelle 

RBI 
TE~ 

Tot w 1 

ge!>laag h~ 
behulp \ a~ 

begin Sept~ 
da.t die tw~ 
immigrnnte 

Nndat die 
gering by II 
ccrste minisl 
argelope p~ 
vir Afrikane 
baar het en 
lik vaster g1 
paar maand 
maatreel aat 
dnt allc in 
keurraad in 
keur moet ' 
vir vaste ve 
toegelaat s~ 
reoel bet in 
in werking 11 
maand bet d, 
grante wat j 
b et na 681 g1 

die 958 in A 

Geduren( 
syfer verd~ 

dus minde 
die Augusl 
Vir die eer 

t ydperk bet I 
Brittanje di. 
tref toe du, 

VIR T 
GEEN 
Daar -.al 

net een uit 
\-'erskyn, n~ 
sember. I 

Net SOO!t 

daa.r in die 
jaarsweek g 
word nie, e 
gawe na 19 J 
dus eers op 

S.A. Vet 
Op i1 

Die Unie 
tJ,OOO,OOO sk 1 
nf!.kiet of 
vliegtuie in c 
log. Die Must 
mee die Sui 
veg, kos £20, 
Is al heeltema 
gelyklng -m1 
M.I.G.-vliegtu 
ste tyd in toe1 
die toneel ve 
dus vcrwag d 
kort ook tot 
spuitvliegtuie 
In Korea sal 

Daar is ver 
Suid-Afrikaa" 
Korea aangel 
P. I. Norman. 
Whitehead is 
dood en kapl 
van Rensbur1 
sy vliegtuig 
gaan het. 

Dit bring di 
mense-verlies~ 

26 te staan e 
45. 




