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Ten cevol&'e van die doksta
king deur sowat 10,000 Londen
se dokwerkers bet die Britse 
regerlng aan die begin van bier
die week 'n noodtoe!ltand afge
kondlg. Die reeds wankelende 
Britse ekonomie is 'n nekslag 
toegedlen deur die stakers, aan
gespoor: deur Kommuniste, wat 
'n loonsve'rhoging van 108. per 
week ' 'ra. Talle skepe word 
vertraag. 

Die Brltse minister van justi
sie bet die naweek verklaar 
dat "die stakers bevele van oor
see" ontvang. Die leiers van 

LANDSNOOD 
die stakinr, bet by gese, bet hul 
vasberadenheid te kenne gegee 
om die Marshall-plan te veron
geluk. By bet die staking as 
,ekonomlese en politieke ver
raad .teens die land'' bestempel. 

lnmlddels Is die staking in 
Brlttanje besig om uit te brei 
en spoo'rwegwerkers in Ma n
ch ester bet weens simpatie met 
die stakers met 'n sloerstaklng 
begin. 

FAKKELS BY 
MONUMENT 

Net soos tydens die hoeksteen
legging van die Voortrekker
monument aan die einde van 
1938 sal sowat 3,000 lede van die 
Voortrekkerbeweglng, elk met 
'n brandcnde fakkel, op 15 De
sember vanjaar aan die fees
plegtigheid deelneem. 

MINISTERS VAN 
VERDEDIGING EN 

FINANSIES IN 
BUITELAND 

BRITTE GAAN UIT PAD OM 
VERMENGING Tf BEVORDER 

Die Minister van Finansies, 
mnr. N. C. Havenga, het Maan
dag per vlicgtuig in Londen aan
gckom op uitnodlging van die 
Britse rcgcrlng ten eindc same
sprcking te voer In vcrband met 
middels wat aangewend kan 
word om Brittanje uit sy eko
nomiese chaos te red. By sy 
vcrtrek het mnr. Havenga gese 
dat hy later ook na Washington 
sal gaan vir samesprekings met 
die Internasionale Monitere 
Fonds. ,.Ek sal natuurlik by 
clke geleentheld my bes doen 
om die hoogste belan,ge van 
Suid-Afrika te dien", bet by ge-

Die huwelik tussen Seretse Khama en 'n Londense tikster het die 
Jig laat val op die omstandighede waarin inhoorlinge van Afrika as stu
dente in Engeland verkeer, en heklemtoon opnuut die gevare van ' n vrye 
sosiale verkeer tu~"eu wit en swart. In Londen het Britse wanopvattings 
omtrent rasse-suiwerheid daartoe gelei dat 'n naturellestam in Suid-Afrika 

SERETSE KHAMA 
AMPTELIK AAN 
VROU GEHELP 

sedelik en daadwerklik met ophreking hedreig word. Die nadele hieraan verhonde word sowel deur 
naturelle as blankes in Suidelike Afrika hesef. 

sc. . 
Die Minister van Verdediging, 

mnr. F. C. Erasmus, is ook in 
Londen in verband met militere 
aangeleenthede. 

Die samesprekings waartoc 
mnr. Havenga uitgenooi is, is 
voorafgegaan deur ekonomiesc 
samcsprekings tussen Brittanje, 
Kanada en die Verenigde State. 
Dit het geeindig sonder dat daar 
'n formule gevind is vir die op
lossing van die Britse krisis. 

Goud 
In 

Hoop Op 
V.S.A. 

Die goudrescrwes van die 
Verenigde State hct 'n 
nuwe rekord-hoogtepunt, nl. 
24,465,923,000 bercik. Dlt is on
geve~r drie-vyfdes van die we
reid se goudbesit. 

Volgens die Engelse pen mee
deel, het Seretse tydens sy stu
die In Engeland In 'n staat~
bostel gewoon, waar dit die ge
woonte van die bostelowerbeid is 
om omgang tussen die naturelle
studente en blanke meisies van 
goeie afkoms te reel. Dit was 
by 'n byeenkoms In 'n klub on
der toesig \ 'an die hostelower
beid dnt Ruth Williams Seretse 
ontmoet bet. Volgens die mede
deling van 'n amptenaar van die 
hostel was Ruth baie lief vir 
dans en het sy veral dikwels 
met Seretse gedans. In verband 
met Seretse word verklaar dat 
hy stil van geaardheid was en 
,nle so baie met meisies omge
gaan het soos meeste van die 
ander (naturelle-) studente nic." 

Ter verduideliking het 'n 
vroue-amptC'Ilaar gese: ,Dit is 
nle voldoende dat ons net na hul 
stoflike belangc omsien nie. Ons 
moet ook toesien dat bulle 'n 
bletjie van die sosiale lewe ~re

nlet, en aangesien daar feltllk 
geen meisies van hul eie ras bier 
is nie, is dit moeilik om te sien 
hoe bulle enige sosiale lewe kan 
he indien bulle nie met blanke 

meisies, en daarby blanke mel
sics van goeie karakter, om&"aan 
nie.'' 

GELD IN GRAF 
GAAN VERDIEN 

Raymond Emmert, 'n 44-jarige 
werklose oud-soldaat van Zan
seville, V.S.A., het uit sy graf 
opgestaan as die ,wereldkam
piocn vir lewendig-begraafdes." 

Hy het 44 dae, 23 uur en 20 
minute in 'n kis ses voet onder 
die grond geleef - byna drie 
dae Ianger as die vorige rekord
houer, L. G. Mcintyre, ook van 
Zansevlllc. 

Dulscnde het sy graf besoek 
cn deur die skeur, waardeur hy 
ascmgchaal hct, geloer. Baie 
het geld In 'n kassie wat Em
mert langs sy grat gelaat bet, 
gegool. Hy is deur die skeur 
gevoed met gewone maaltye en 
rooi wyn. Hy is nog gesond. 

Britse Karakter Moet 
Gehandhaaf Word In 

Statebond 
Vrees dat die Britse karakter van die 

Statehond en Empire dalk vernietig kan word 
weens 'n moontlike afname in immigrasie vanuit 
Engeland as gevolg van 'n agteruitgang in die 
Brit~e bevolkingsaanwas, word uitgespreek in 'n 
konuni~"ie-verslag wat so pas in Engeland na 'n 
vyfjari~e ondersoek openhaar gemuak is. 

Kommissie 
Bekommerd 
Oor Getalle 

Die kommissie verkJaar dat die neiging op die oomhlik is dat die 
Britl'le elemente in die dominiums sal verminder, en aan hierdie vraagstuk 
hehoort oumiddellik aandag ge~;kenk te word. 

Die berig toon aan dat die ge
middelde aantal kinders per ge
sln in Engeland op die oomblik 
2.2 is, wat nie genoeg is om die 
Britse bevolking konstant te 
hou nie. Hierdie klein gesinne 
hct sy uitwerking op emigrasie, 
sodat aangeneem kan word dat 
die grootskaalse emigra.sie na 
die Ryksgebiede nie van lange 
duur sal wees nie. 

.,'n \'erminderde emigrasle
"troom na ander dele van die 
Statebond kan ernstige gevolge 
hi' \'ir die ekonomiese e n poli
tieke toekoms van Groot-Brit-

tanje en die Statebond as ge- element in die Statebond sal at
heel. Selfs al sou die gemid- neem. 
delde gesingsgrootte in Brlt
tanje op 'n vervangingspeil of 
iets meer as dit gehandbaaf 
word - wat die meeste is wat 
verwag knn word onder goeie 
ekonomie11e toestande bier - is 
dit onwaarskynlik dnt emigran
te vnnult Brittnnje meer as een
derde of ' n kwart sal uitmank 
''an die immigrante wat die do
minium" nodig sal he om hul 
ontwikkelingstempo ''an \'oor 
1930 te bandhaaf. Dit is daar
om waarskynlik volgens die 
buidlge neigings, dat die Britse 

LEWENSBELANG 

,.Hierdie feit skep 'n vraag
stuk van lewensbelang vir die 
hele Statebond, en ons beveel 
aan dat dit gesamentlik be
studeer moet word deur die 
regering van Brittanje en die 
rcgcrings van ander State
bondsledc." 
Hlertcenoor meen die kom

misaie dat alle berekenings om
ver ,gegooi kan word deur Brlt
(vervolg op bladsy 8, kolom 1) 

LANDSWYE SKAAL 

Uit Londen word verder be
rig dat die departement van ko
loniale sake vanaf aanstaande 
jaar aile sorg van naturelle
studente wil oordra aan die 
Britse raad van maatskapllke 
dienste. Verklaar word dat die 
grootste gevaar wat ten opsigte 
van die nie-blankcs In Engeland 
bestaan, is dat ghetto's (loka
sies) met 'n veronregte mlnder
beid kan ontstaan. Om dlt tee 
te &"aan sal plaaslike klubs ge
stig word waar nie-blankes ten 
volle kan deelneem as volwaar
dige lede. Vertoe sal ook gerig 
word aan enige werkgewer wat 
op rrond \'an kleur diakrimi
neer teen inwoners van die Brlt
se Ryk. 

., VERBETERING" 

In dl~ verband skryf die 
Times dat daar groot besorgd-

'n Tjek • 
IS 

heid bestaan oor die behande
ling wat die 3,400 koloniale 
studente ontvang. Diegcne wat 
in universiteitsbostels woon of 
tuisgaan by private mense Is 
goed daaraan toe, maar dlegene 
wat in die staatshostels is word 
uitgeskakel van die gewone !e
we en dreig om gesegregeer te 
raak. Dit is gevolgllk goele 
nuus om te verneem dat die de
partement hieraan 'n verbete
ring wil bring, verklaar die blad, 
wat daaraan toevoe&': 

,,Niks in die program van 

koloniale ontwlkkeUng en wel
vaart kan vrugbaa.rder \vees 
as die pro8efl om aan die jon,g
manne ult die kolonies wat 
na Engeland restuur word om 
beter kennis op te doen in 
verband met bul taak. ' n 
deerlike lnsic te gee van die 
Engelse lewenswyse nle." 

• 

veiliger! 
Dit ia nie net ongerieflik om eeldelike verdl'enf.oae 
of oorbetallnga in konunt te doen oJ6-.dit bn ook 
verUeae meebrine. 

' 

V ermy 1u1Jce oneerieC, be•lommernia en nrlleee 
deur by oorbetalinea Uewer van die veillge en 
gerieCiike TJEK gobruik te maak. Spteek die 
nautc takbeatuurder van Volkskas. 

~ 
VOLKSKAS 
BEPUII: (Gere&letreard a Bandelabank) 
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Vervalsing 
Se Waarde 

Van Vrou 
Afgekeur 

Skoonheidskompetisies en die parades van sogenaamde 
skoonheidskoninginne in swempakke is sterk afgekeur deur 
die Kerkllke kongres oor maabtkapllke euwels toe me\', 
Gertrude Groenewald die afgevaardigdes toegespreek bet. 
Sy bet ook baar alkeur ultgespreek oor advertensies wat 
vroue aanmoedig om te rook en te drink en mansklere te dra. 

H lerdle dlnge het sy beskryf 
aa aubtlelc pogings om die vroue 
van die Christendom 'n vrecmde 
en valse opvattlng te gee van 
v·ttre vroulikheld. 

Vroue kan die ster wees In 
die gedagtes van mans, maar sy 
kan ook 'n valse lig wero wat 
mans na die onderga ng verlel. 
Vroue word omgepraat om te 
rook en te drink sodat bulle in 
die mode kan wees. 

Op die toncel en films en el
ders verkondig mode-ontwer
pers, adverteerders en andcr 
handelsbelange die ide(.'o van 'n 
filmstcr In 'n llefdesbeswyming, 
die d raaiendc, wiegelende ska
mel-gek lede danseres, die naakte 
v roue f iguur, en die lac hals as 
die ldeaal van vroullkheld . 

VALS 

.. 
haar geloof, die cenvoudige 
waardigheld en natuurllkhcid 
van haar !ewe, haar mocd en 
haar uithouverm oe om h lnder 
nisse te oorkom en die relnheld 
van haar karakter. 

Mev. Grocnewald is luld toe
gejulg. Die kongres het 'n be· 
sluit aangeneem waarin 'n be· 
roep op vroue gedoen word om 
hulle aan te gord teen hlerdle 
vcrval en euwels. 

B.A. KRY NUWE 
·BETEKENIS 

Hoe geleerder mense is, hoc 
mlnder kinders hulle het. Of 
dlt In Suid-Afrika ook d ie geval 
i:s, sal cers vasgestel moct word, 
maar statistieke in Amerika het 
dlt bewys. Daar is gevind dat 
gegraducerdes m instens elkecn 
nog twee k inders moct he om 
hul regmatige aandeel te neem 
In die groei van d ie Amerikaan-

Mev. Grocnewald het ges6 dat 
b icrdie opvatting van 'n vrou 
vals Is. Dit is 'n u iting van die 
tyd en vreemd aan die Chr isten
dom. Bale daarvan het sy oor
sprong In die outydse paleise en 
Oostcrse harems of In die bosse 
van Afr ika. sc volk. D ie Amerikaners vra 

k rag van hulle self af of B.A. ,babas af· 
gele In weslg' beteken. 

Daarenteen het die 
die Voortrekkervrou 

Versigtige verpakking 
verseker 

I 

veilige aflewering 
Dit is 0 NSEKER 

Moeoio aocdere los vcrpalc nie. 

Moenie swalc kartondose vir 
swaar &oed sebruilc nie. 

Moenio breekbare goed oobe
aterm verpak oie. 

Dit is VEILIG 

Maalc aile ruimtes styf vol. 

Gebruik stewige houers wat die 
inhoud sal steun en beskerm. 

Draai ellce stuk apart toe met 'n 
beskerming van strooi of papier. 

O~'"THOU TOC OM U \ 'RACBRIEWE TE HOU. 
As u pakkie die moeite " erd is om te \ersend, is dit die ;;;;e werd 
om veili& versend te word. Pak soravuldi&, bind gocd vas en adresseer 
volledi& en duidelilc. Ons sal die res docn. 

Die Spoorwe! beboort aan u-eise wo rd met u seld betaal 
Hl1rdie Is die eerste in 'n reeks wenkt, g~p/aas deur die Suld·A/rikaanse 
Spoorwel, en gemik op die veilige l'trYf>er en sne//e aftewering van 
ltHde,, 

TOENAME IN OU MANNE 
SKEP GROOT VRAAGSTUK 

VIR KWYNENDE VOLK 
Die "·erl!ilag , ·an die Britse kommi!lto~ic van ondersoek na die be,·ol· 

kingl"aanwas in Brittanje, werp ' n intereto~t~ante lig ook vir Suid-Afrika O Jl 

die gevolge "·an •u dalende geboortesyfe r . Die eyfers loon aau dat terwyl 
dif' jeug in Engt>land hel!lig il!i om tf' verminder, die ones \Un due 'n \o'er· 
duhheling ondt>q~aan hct. Een .van d ie gcvo)g(' b i.-rvan is dut die Jlroduk
~:~iev('rmoe van dit> land to~wuar getr~f word t t>rwyl die grot~r getal one~; 

l!iWaarder ,-erpligtings O Jl die land It-. Daarht-ncwens sal dit die hwloed 
n n Brittanje in die wcreld uiteindelik UUU!ooienlik Yennindt•r. 

In die afgelope 250 jaar het 
die Britse bevolking anngcgroci 
van 7 miljocn tot t9 miljocn 
maar sedert 1870 het die groolte 
van die Britse gt•11inne begin 
dau.l sodat dit vandag nie mccr 
In staat is om die bevolkingsvc-r
llese te vervang nle. 

Ontleding van die sy!crs wat 
die kommissie tot sy beskikk ing 
gcbad het, toon dat jong menle 
onder 20 jaar gewcldig in ver· 
houding afgenccm het tei"\'-'YI ou 
mense bokant sestlg jaar net 
mooi verdubbel het. Die gc-mld
i!eldc ouderdom van die volk hct 
gevolglik vin nig tocgene<'m. In 
1891 was die gcmlddelde Brit 27 
jaar oud, tans is die gemlddclde 
ouderdom 35 jaar. 

D ie Britse bevolking se same
attelling is tans as volg: pc-rsonc 
van 1 tot 19 jaar ma.ak 2!1 pe-r
sent van die volk uit; di~ tus
sen 20 en 39 sowat 30 persent: 
tussen 40·59 jaar 26 perscnt, te r· 
"-'Yl diegene oor 60 jaar nlks 
mindcr nie as 15 pcrsent van die 
bcvolking uitmaak. 

KLEL'o; GESTh~Jo~ 

Nadere ontleding toon bale 
duidelik waarom daar so min 
jong mense In B r itta.njc Is. Ge 
durende die Viktorla.ans<• tyd
perk het elke ouerpaar gcmld· 
deld 5l kinders gehad. Ouers 
wat tussen die jare 1925 en 1929 
getroud is, hct tans net 2.2 kin· 
ders. Daar is dus 'n dallng , ·an 
60 persent in die Brlt!lf' gt>boor
t~yfer. Daarby bet aan die li« 
gekom dat die daling In gf'boor· 
te~~yfer veral voorgekom het on
dt>r die cegoede mf'n~ wat dit 
ka n bt'kostig om klnde l'!l groot 
te mank. Die kommlssic- aan
vaa.r dat 2.2 kindcrs per gesln 
tans die basis is vir Brltse fami
lies. Dlt beteken dat die volk 
met ses persent tekortsklet om 
sy getal te handhaaf. 

Die kommissie toon , ·erder 
aan dat diegene t u11!1t"n 15 en 
S9 jaa r met 1.4 miljo.-n blnne die 
volgf'nde 15 jaar !'lll 'ermindf'r , 
te rwyl diegene oor ~ binnf' dif' 
, ·olltf'nde SO jaar m«'t 2-ll miljCH'n 
11al toeneem. Dlt> , ·erwagting Is 
ook dat geboorh•s binne die , ·ol
gende 15 jaar vinnlg 111tl afneem. 

AGTERUITGANG 

Die bevolking sal nog met 'n 
panr miljocn . binnc die cerate 
twce geslagte vermeerder, mo.at 
dan sal dit begin daal. I ndlen 
die gesinne net so groot bly aoos 
dit nou is, sal die Britse volk 
teen 1977 sy hoo&tepunt brrclk 
wanneer hy 50.7 miljocn sal 
wc-es. Daarna. sal hy vermlndcr. 
Daarby word gcsknt dat die gc
mlddelde ouderdom van die volk 
blnne 30 jaar met drlc jaar, 
naamlik tot 38 jaar, sal vermccr
der. 

Onder die voordele wat 'n gro
tcr bevolking vi r Brittanje sal 
lnhou, noem die kommlssle dat 
Brittanje dan sy produkslc sal 
kan vermecrdcr en daar sal 
meer tegniese ontwikkcllnga kan 
plaasvind. Daarby sal die c-ko
nomie van Brittanje mct'r bulg
baar gemaak word en dl<' Britse 
invlocd sal ook toenccm In die 
bultela nd. 

.!'lEER WERK VEREIS 

Die felt dati die be,·otking be· 
11ig is om 'innltr oud_ te word, 
!llll dit noodaaaklik maak dat 
die p roduktlie-,·ermoe Yan die 
Britse w erke r meer intens ief be· 
nu t en dat die ottree-oude rdom 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll§ 

I ENGELAND SE I 
~ REUSE-SKULD ~ 
§ § 
E E 
:: Die vraag of B rittanje :: = ooit WC<'r in staat sal wees = = = :: om sy skuld aan Amcrlka :: = terug tc bctaal, hct dlc a f- E 
~ gelope w<:oek by mcnlgeen ~ 
~ opgekom na aanleldlng ~ 
= van syfcrs wat die Brltsc = 
§ E = min ister van f inanslcs, sir = 
~ Stafford Ccip ps, In die ~ 
~ laerhuis bekend gcmaak ~ 
~ het. Hy bet aan die li&" ~ 
~ gebring dat Brlttanjtl se- ~ 
~ dnt 15 Augustu11 1943 ni~ ~ 
~ minde r 1111 £1,015,750,000 ~ 
~ , ·an Amerika Cf'leen bet ~ 
~ nie. ~ 
- T en s pyte van hlerdie 
~ reuse·len ing was B rlttanje ~ 

t~!,:::::~~:~:,:::J 
• 

in die to.-kom~o boer oprealruit 
~oal moet " ord. Indien laaar e
noemde nie gebeur n le sal ou
derdom~open !!loene die 11t nat teen 
1978 sowa t £601 miljoen pf'r jaar 
ltos. T a n'! ill dit £28!1 mlljoen. 

Omdat daar so min jongmense 
is, sal dit ook nodig wees da t 
elke jong Brit behoorlik opgelei 
word vir wcrk waarvoor hy aan
leg het. 

PR0 )10SIE \'E RYDEL 

Met die tocname van ouer per
sone in die diens sal die mcde
dinging tusscn bcjaardc manne 
om promosle ook gcwcldlg toe
neem. Dit sal baie jong mannc 
met ambisie in die wicle ry, e n 
hulle is juis die mcnsc met on
dernemlngsgees. H lerdle oor
weging Is ' n aanaporing vir 
vroegtydige a ftrce-pcnsioene, 
maar solets sal nle In belang 
van die staat wces met so baie 
ou mense nie. Dlo kommiuie 
ben~el d Ull aan dat la ncer diena
tyd nie , ·an tOf'pa&flln&" moet 
wees op senior-bfotrt>kkin&"a nie, 
maar hoofsaa kllk op ou manne 
in la t>r posisies. 

Uit die oogpunt van nasionale 
vcrdediging bcskou die kom mls
sie dit as ongelukk ig da t b inne 
d ie volgende tien jaar mansper · 
sone tussen 115 en 40 jaar vinnig 
sal afneem, wa n t dit is alleen 
uit hierdie klas wat die solda te 
getrek kan word. 

,HUlSE" • • 

ALBEI IS ,HUISE"-'o dak oor die kop, en 
vier mure om die weer buite te hou. Albet be
aotwoord aan die hoofdoel van beskutting. Maar 
wat 'n versk.il in gerief en gemak I 

So ook met Lewensassuraosie. 'n Klein polis 
is ook .,assuransie"-goeie, gesonde dekkin~. 
Maar, net so min as wat die man wat darem 10 

redelike gerief wil wooo, hom tevrede kan stel 
met die kleinste en goedkoopste ou huisie, net so 
wei.n.ig kan by geldelike versorgdheid vir homself 
en sy gesin verskaf deur te wil klaarkom met 
aommer net ,,'n polis" --eo te dikwels vir maar 'n 
deeltjie no die bedrag wat werklik nodig is I 

* Maak SEKER dat daar tJ.'trlr.Jile genoeg assuran
aie vir u gesin ae behoeftes of vir u eie oudag sal 
weea 

deur 

nor 'n SANLAM-Polis! 

- T AIO<I; O W AASOI:UR OlE U N II:
HOO,KANTOOR: WAALSTRAAT 21. KAA,STAD 
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SE.LFS , PAR TYPERS 
IN SENAAT GEE.N 

SIE.N ~oerantmanne 
NIJT Het Nie Veel Agting 

Die nuttelooslieid van die senaat as deel van d ie wetgewende gesag, 
soos weereens in die afgelope sitting geopenbaar, bet daartoe aanleiding 
gegee dat hierdie politieke ouman ne-tehuis die af gel ope week kwaai onder 
vuur geneem is deur 'n deel van d ie Afrikaanse partypers. Net soos Die 
O.B. al lank gelede teen die ondoeltreffend,heid van h ierdie instelling, wat 
niks anders as 'n skaduwee van d ie partytwis in die volksraad is nie, te 
velde getr-:k het, verklaar nou ook Die Burger in 'n hoofal'tikel dat hy 
geen goeie doel dien nie en maar net 'n r ubberstempel is van hesluite wat 
die regeringsparty in die volksraad klaar geneem het. 

Die blad skryf: 

,.Die teorie lui dat 'n Parle
ment van twee Huise beter is as 
wanneer daar net .een Huis is. 
Bes moontlik het hierdie teorie 
sy ontstaan daaraan te danke 
dat in die bakermat van die 
parlementere stelsel, onder om
standlghede wat nerens buite
kant Europa. te vind of te skep 
is nie, daar 'n House of Com
mons en 'n House of Lords is. 
Maar wat ook al die oorsprong, 
inderdaad is daar teoreties baie 
goeie gronde vir die standpunt 
Die ongeluk is aileen dat die 
praktyk so steeks is om hom 
by die teorie aan te pas! 

,.So is dit met ons Senaat, wat 
lanka! van 'n teoretiese raad 
van hersiening verander het ir. 
nie vee! anders as 'n eggo van 
die Volksraad nie. En hoewe· 
daar bale gese sou kan worJ 
baie w_p.t nie vleiend is nie, om
trent die optrede van die OppJ
sisie in die Senaat in die pal 
belHndigde sitting, wil ons nie 
nou blaam uitdeel nie. Per slot 
van sake is die verwordings
proses al baie jare aan die gant 
en kan geen party in verband 
daarmee die hande in onskuld 
was nie. Miskien is die ve;;
wording selfs inherent in die 
konstitusie van die Sen·aat. 
Hferdie konstitusie bring mee 
dat sy lede uit net sulke party
manne bestaan as die Volks
raadslede; terwyl 'n voorverelste 
vir die vervulling van 'n Senaal 
se teoretliese funksies is dat die 
partyverdeling daar nie oor-

, heersend mag wees nie. 

GEEN FUNKSIE 

,Eerder dan as oin blaam u:t 
te deel, wil ons die vraag ste: 
of dit nie moontlik is om van 
die Senaat 'n liggaam te maak 
wat in ons wetgewende masjien 
van waarde kan wees nie. Om: 
stel die vraag omdat die Senaat 
dit vandag beswaarlik is; orndat, 
tensy daar verandering kom, 
die publiek op die duur in op
stand sal geraak teen die groo' 
koste verbonde aan 'I) Jiggaam 
wat geen nuttige funksie vervul 
nie; en omdat ons meen dat in 
die besondere omstandighede 
van Suid·Afrika 'n tweede Huis 
moontlik inderdaad van nut kan 
wees. 

• 
• 
Organisasies 

,.Die Senaat is nie 'n demo
kraties saamgestelde liggaam en 
jurf dit nooit wees nie, tensy 
ons twee Hulse wil he wat albei 
j aarop aanspraak rnaak dat 
huile die volkswil verteenwoor
dig, soos in die V.S.A. Maar 
omdat die Senatore met enkele 
uitsonderings net sulke party
manne en net sulke koukusle:le 
as die Volksraadslede is, kry ons 
in die praktyk hierdie gekke 
posisie: Het die regerende party 
ook in die Senaat 'n meerder
heid, is die Senaat nie veel rneer 
as 'n rubberstempel om die 
Volksraadsbesluite te bekragtig 
nie. Het die regerende party in 
die Senaat nie 'n rneerderheld 
nie, word sy belangrikste wet
gewing verwerp deur 'n liggaam 
wat nie die volk verteenwoordig 
nie. Dat laasgenoemde vanjaar 
sou gebeur het indien die Oppo
sisie oor 'n Senaatsmeerderheid 
beskik het, ly nie die minste 
~wyfel nie; en dieselfde sou 
Jeker maar met die wetgewlng 
van die Srnuts-regering gebeur 
het indien die Nasionale Party 
toe 'n meerderheid in die Senaat 
gehad het. · 

ADVISER END 

,.Maar waarom dan hoege
naamd 'n Senaat? Die felt dat 
aile ander Jande van eni.ge bete
kenis 'n Hoer Huis het, is vir 
ons geen afdoende rede nie. Wei 
glo ons dat die rassesamestel
ling van Suid-Afrika iets van die 
aard wensllk maak. Albei par
tye staan dit voor dat die be
lange van die naturelle in die 
Senaat deur blankes behartig 
moet word, en daar is gegronde 
redes voor. Maar-en dit 'maak 
die bestaande konstitusie van 
die Senaat nog ongesonder-dit 
sou 'n heeltemal onhoudbare 
toestand skep indien die natu
relle-verteenwoordigers, in die 
Volksraad tot drie- beperk, wat 
na die mening van die Nasiona
le Party drie te vee! is, in die 
Senaat die wil van die Volks
raad sou kan dwarsboom. As 
daar dus 'n Senaat moet wees, 
doen die vraag horn voor of dit 
nie hoofsaaklik 'n adviserende 
liggaam behoort te wees nie. 
Indien dit geheel en al anders 
saamgestel sou wees as tans, is 
dit denkbaar dat so 'n Senaat 'n 
nuttige funksieo sou kan ·vervul. 

propaganda gemaak en plaaslike 
belange bepleit het. So erg het 
dit toegegaan dat die Senaat in 
die laaste gedeelte van die sit
ting in die skaduwee van die 
valbyl moes werk sodat daardie 
groep senatore altyd daaraan 
herinner kon word dat daar 
paal en perk aan hul propagan
datoosprake gestel kan word." 

Die blad vervolg: Maar die 
valbyl is slegs gebruik ~ die 
siekte, naamlik om die Senaat 
te misbruik vir propaganda, nie 
te ver te laat vorder nie. ,As 
die senaat n ie instaat is om sy 
funksie as raad van herslening 
behoor lik aan te Vltl n ie, sal oor
weeg moet word of by nie beel
temal uitgeskakel moet w~rd 
nie.'' 

O.B.-BELEID 

I n d ie stelsel wat die Ossewa

btandwag beoog, sal daar in die 

p:ek van die senaat 'n kamer 

wees waar die beroepe verteen

woordig sal word. Hy sal dus 

bestaan uit verteenwoordigers 

van die arbeid van die volk, wat 

deskundiges op hul onderskeie 
gebiede sal wees. Die enigste 

deskundigheid wat daar vandag 

in die senaat bestaan is, die van 

beroepspolitiek - en dan nog 

is dit die swakstes op bierdie 

gebied wat in aanmerking konf; 

diegene wat die paal n ie k an 

haal in 'n parlementere of pro

vinsiale verk iesing nie. 

-vir Parlement , 
,As 'n volk se joernaliste voel dat die party-p oUtici 

met 'n holle, opportunistiese spel besig is en dat die h oof
saak net is hoe om aan bewind te kom en aan bewind te 
bly, dan is die gevaar gewis voor die deur," skryf Die 
Vaderland na aanleiding van die parlementere stelsel bier 
en elders. 

Nou dat die parlement se be
raadslagings agter die rug is 
moet die volk onwillekeurig af
vra of sy verteenwoordigers hul 
pligte noulettend nagekom het 
en met 'n geruste gewete by 
hulle kiesers verslag kan doen. 
Ook verrys die vraag of ons 
instelling van volksregering 
deur die bestaande masjinerie 
die doeltreffendste is wat gevind 
kan word, se die blad. 

,.Persone wat die bedrywig
hede en betekenis van parle
mentslede die beste kan gade
slaan, is die verslaggewers. Hoe 
is dit dan dat joernaliste dik
wels vir bulle s inies uitlaat oor 
menige wetgewer se betekenis? 
In 'n artikel wat aan die rol 
van die/Vlaa.mse pers in Belgie 
gewy is, merk ons dieselfde on
gerustheid oor d ie agteruitgaan 
van die parlementere instellings. 
, Wie met die politieke en parle-

Belofte T eenoor 
Kerk 

'n Nuwe drankwet, verdere 
stappe teen die Kommuniste, 'n 
veldtog om geweldmisdaad te 
ontmoedig en on.sedelikheid teen 
te gaan, is deur die ~inister 
van Justisie in die vooruitsig ge
stel toe hy die konferensie wat 
deur die N.G. K'erke bele is, in 
Johannesburg toegespreek het. 

Sowat 500 afgevaardigdes uit 
aile dele van die land het die 
kongres bygewoon om die be
stryding van sosiale euwels te 
besprcek. 

Die vergadering het 'n besluit 
geneem dat by die owerheid 
aangedring word dat alle binne
landse publikasies, net soos pu
blikasies wat die Unie inkom, 
gesensor moet word. 

mentere verslaggewers van dag
blaaie daagliks omguan' aldus 
die skrywer van die skerpsinnige 
artikel, ,sal getref word deur 
bulle skeptisisme, bulle gebalan
scerdheid en die werklike of 
geveinsde veragting wat bulle 
vir die politici aan die dag li~.' 

ERNSTIG 

,Dit is 'n ernstige beskouing 
en dit k an nie maar Hg daarge
laat word nie. As 'n volk se 
joeornaliste voel dat die partypo
litici met 'n holle opportunis
tiese spel besig is en dat hoof
saak net is hoe om aan bewind 
te kom en aan die bewind te bly, 
dan is gevaar gewis voor die 
deur dat hulle uit afkeur of selfs 
wanhoop vir hulle in die arms 
van 'n waaghalsige diktator
skap kan stort." 

Die blad verklaar dat elke 
volk baie versigtig is met die 
onderwysers wat sy kinders op
voed, maar die vraag is of hulle 
altyd sulke strenge else stel as 
hulle die politieke kandidate 
lteur. 

OPVOEDING 

, Die demokrasie verkeer op 
die oomblik in 'n groot krisis. 
Oral op die wereld is daar- ge
weldige kragte aan die werk en 
daar is groot veranderinge on
der die oppervlakte aan die 
gang. Aan die wortel v~n die 
hele vraagstuk le opvoeding. 
Kiesers wat behoorlik opgevoed 
en ingelig is sal graag verteen
woordig wil wees deur 'n intel
lelttuele man, deur iemand met 
werklike status in die maatskap
py. Dit is die enigste waarborg 
wat bestaan dat ons hele stel
sel nie ontaard en aan verwil
dering en opportunisme oorge
gee word nie." 

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in 

KLAVIERE 
VLEUELKLAVIERE 

HUIS- EN K ERKORRELS 

sowel as aile 

Ondervind 
Slapte 

,.Reeds in 1920 is geprobeer om 
'n nuwe samestelling vir die 
Senaat te prakseer. 'n Sterk 
kornitee uit albei Hulse het hom 
met die vraag besig gehou, 
maar sy voorstelle is wyslik in 
die doofpot gestop; hulle sou 
die posisie net erger gemaak 
het. Die tyd bet erter aange
breek dat opnuut aandag aan 
die vraag geskenk moet word of 
daar 'n Senaat moet wees en, 
indien wei, wat sy samestelling 
en sy tulnksies moet wees.'' 

ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore. 

Byna elke Afrikaanse vereni
ging en organisasie het die af
gelope paar jaar 'n slapte onder
vind en moet worstel met orga
nisasie-moeilikheide as gevolg 
van min belangstelling van die 
kant van die publiek, het dr. N. 
Diederichs, L.V., in Johannes
burg verklaar toe hy die R.D.B.
kongres toegespreek het. 

Hy het geantwoord op klagtes 
dat sommige van die takke van 
die R.D.B. tot niet gaan van
wee min belangstelling. Een 
van die afgevaardigdes het gese 
dat mense Hewer na 'n boksge
ve,g of voetbalwedstryd gaan 
kyk as Oil\ 'n kpltuurfunksie by 
te woon. 

Die R.D.B. tel 55,000 lede, is 
verklaar. 

DIE VOLKSBLAD 

Ook Die Volksblad, regerings
orgaan in die Vrystaat, bet hom 
genoodsaak gevoel om die ge
breke van die huidige parlernen
tere stelsel aan te stip: ,Die se
naat is die afgelope Parlement
sitting meer as ooit in dis
krediet gebring. In plaas van 
'n raad van hersieninr te wees, 
is dit as 'n verhoog cebruik van
waar 'n groep &~tore politieke 
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BLADSY VIER DIE O.B., WOENSJ;>AG, 13 JUUE 1949 

DIE O.B., WOENSDAG, 13 JULIE 1949 Hoe Kan Parlement Hervorm Word? ( 9) 

SKADELIKE TAAL Fatsoenlikheid Moet In 
Open bare Lewe Heers Volgens berig in die Engelse pers bet die Minister van 

Arbeid, mnr. Ben Schoemnn, in 'n verkiesingstoespraak in 
Vrededoit met verwysing na die Kleurlingstemreg gepraat 
van die .,Hotnots wat van die kieserslyste verwyder sal 
word" met die volgende sitting van die parlement. Hy het 
ook gepraat van die ,Koelies en kaffers" deur wie die 
blankes nie gercgeer sal word nie. Ons wil Hewer glo dat 
hierdie berigte nie 'n juiste weergawe is van die taal van 
die Minister nie, en indien dit die geval is, behoort min. 
Schoeman uit sy pad te gaan om dit te weerHi. Maar ons 
kennis van vcrkiesings dwing ons ongelukkig tot liggelowig
heid in hierdic geval. Opsweping van gevoelens is 'n belang
rike dee! van verkiesings onder die parlementere stelsel en 
in die giftige atmosfecr van strydende partye neig sprekcrs 
alte maklik na die platvloerse in die poging om die massa 
tot histericsc woede of vertwyfeling op te sweep. Vir 
iemand buite daardic atmosfecr klink sulkc uitlatings soms 
uitermate belaglik of aanstootlik, en waar daar altyd 'n 
opposisie-pers gereed staan om, ter kleinering van die teen
party, die wanklanke na kalmer buurtes te versprei, kan die 
skade van uitlatings soos die wat aan die Minister toegsekryf 
word, die voordele van 'n planslike verkiesingsoorwinning 
ver oortref, selfs al sou 'n oorwinning van sulke taal 
afhanklik wees. 

On~; h et nou vasge~tel dat die partyett>l!!!el l!lwuur getref eul word eodra 
behoorlike skeiding tue~en regcring en volksverteenwoordiging gemaak 
word. Groter persoonlike verantwoordelikheid "'ul ~owel in die "·olk~raad 
as in die regerin g waargeneem word omdat dit> gc•!oiumentlikc verantwoor
delikheid van die party wegval en ledt> dus n it> meer duar agter ~al kan 
skuil nie. Om! het dauruan toegcvoeg dut ind ien la icrdic uitskakeling van 
die purtygees us voorvereiste "ir staat~heetuur nog nit> dit> nodige kalmte 
bring n ie, kan daur net soos in die Transvaal~e Hepuhliek wetgewing iu
gedieu word om enigt> deelname van ' n J>olit it>kc• orgunh;a!>lie aan verkie
sings onwettig te verklaar. 

KOULS EN STEMME 

Al wat nodig iH, Is tlat 'n pt>r
soon weer 80011 toe verbied 
word om 'n \·erkiesing tt' Teg 
met behulp ,·an 'n ,·erkit'J>ing.,. 
komltee of o~nl..asie. 

Omdat die cuwel In Transvaal 
bctyds gekccr Ia, terwyl dit van
dq al diep wortel gcskiet het, 
mag dit nodig wecs om bietjie 
verder te gaan. Daar kan ook 
'n ·H•rbod &'l'plaall word op die 

Die rassetoestandc in die Unie is van so 'n aard dat stlrtln~r van nrkiesin~rdondse 
daar selfs provinsiale verkiesings met groot welslae oor en die praktyk dAt kumlitlate 
gebou kan word. Verantwoordelike persone- of liewe per- lltemme aanry na die r.tembus. 
sone in verantwoordelike posisies - vertel elke dag aan die Laaagenoemdc Is een van die 

ondemokratlesc dingc van die 
blankes dat hul bestaan op die spel is, en dan word dit voor- pnrtystelsel wat oorloop van dc-
gebou asof die blankedom met anderhalfmiljoen stemme mokrntlese ywer. As •n tlersoon 
gered kan word. Maar ons bet tevore en herbaalde kere nit' wil stem nle, waarom hom 
reeds beklemtoon dat die rassevraagstuk in ons land n le tet-n ay sin aanry en sodoende 
afhang van stemme of selfs koeels nie, maar slegs van een moreel verplllf om 'n bt>palllde 
ding, en dlt is 'n gesonde verhouding tussen die rasse. Selfs keuse te doen? As 'n pt>rsoon 
al sou die regering met behulp van sy polisie en soldate reen belang!ltelllng In die poli
daarin slaag om 'n gcdwonge beleid van segregasie deur te tlek bet nit>, watter sin sit danr
voer wat elke nic-blanke oor die grense sal veeg, dan nog In om born aan te I'Y om 'n oor-

dcel te <aan vel oor lt>t'l waarin 
beteken dit nie die oplossing van die vraagstuk nie. Al wat hy geen bl'lan< stet en dus geen 
dan gebeur is dat die vraagstok ver plaas word na 'n an der kennls van bet nle? Dit is tog 
terreln waar dlt In nowe \'Orme en met ,·erdobbelde woede ·n aanvaarde feit dnt daar 'n 
sal \'Oortwoeker. In plaas \·an dat blanke wonings bedrelg groot dec! blnne 'n volk is wat 
sal word deor nte-blanke boo rskap, mag b lanke wonlngs hoegenaamd nie politiekbcwus is 
bedrelg word deur afbrandlng deu r nle-blank:e slulpers soos nie. · Laat hlerdie mC'nse met 
In die dae van die Oosgrens. Dit is een \'an die vorme wat rus en hou vcrkiesing met die
die vraagstuk In sy nuwe gedaante mag aanneem, en dan gene wat wei die nodige belang
sal dlt ole 1;0veel en !'10\'eel stemme wees waannee die st~lling opcnbaar en dus darem 
vraagstok besweer moet word nie, maar so\·eel en so\·eet mtnstena sal wect waaroor daar 
soldate ; .... r In en ; .... r ult. • gcstem word, al sou hulle nlc 

..- ..- ' altyd bcvoeg wecs om oor die 

FYNGEVOELIG 

'n Gesondc vcrhouding tussen die rasse wie se lots
bestemming in Suid-Afrika opgesluit le, is 'n voorwaarde vir 
enige duursamc oplossing, of dit nou al segregasie of ver
menging is. En vcral vir die eerste, wat die O.B. ook beplcit, 
is 'n gesondc verstandhouding gebiedend noodsaaklik as dit 
met welslne deurgevoer moet word. En so 'n gesonde vcr
houding kan nie bewerkstellig word wanneer voortdurend die 
grootste vynndskap en minagting van blanke kant - en dan 
nog op kabinctshoogtc - geopenbaar word nie. Ons mag 
verskil oor die mate van strengheid waarmee die nie-blanke 
bebandel moet word, maar daar sal seker weinig wees wat 
sal verskil oor die noodsaaklikhcid dat bulle ordentlik behan
del moet wor<I. Ons !ewe nie meer in die dae van Jan van 
Riebeeck toe nie-blank en barbaar min of meer sinoniem was 
nie. Die nic-blanke het 'n bcskawingspeil en 'n daarmee 
gepaardgaande fyngevocligbeid ontwikkel waarmee vandag 
rekening gehou moet word. Daarom vrees ons dat 'n uit
lating soos die van min. Schoeman veel meer kwaad aanrig 
as 'n hele reeks vergnderings van Sam Kahn. 

,Britse Kclrakter'' 
• 

Die besorgdheid wat deur 'n Britse kommissie van onder
sock geopenbaar word ten opsigte van Brittanje se moont
like onvermoe om genocgsame immigrante aan die 
dominiums te besorg tcr handhawing van die Britse karakter 
van die Statebond, behoort dicgene wat meen dat daar by 
Brittanje 'n onverskilligheid ingetree het ten opsigte van 
sy voormnlige kolonies wat nou selfs republieke kan word 
as bulle wil, se oc oop te mnak vir die feit dat 'n jakkals 
van haar mag verander maar nie van streke nie. 

Meer as honderd jaar gelede is daar in Engeland ook 'n 
verslag uitgebring deur ene lord Durham wat ondersoek 
moes instel in verband met die Kanadese opstand in 1837. 
Sy aanbeveling was dat aan die kolonies groter vrybeid gegee 
moet word nadat doeltreffende stappe gedoen is om bulle 'n 
blywende Brit<Je karakter te gee deur middel van groot
skaalse lmmigra~le. As die bevolking Brits is, is die bande 
met ,Home" so sterk dat konstitusionele bande oorbodig 

<vervolg in volgende kolom> 

sake behoorlik te., oordeel ni<'. 
Dit 881 rt'Cds 'n natuurlike llif-
tlng ~bring In die oordt>l'l 
~·an clJ~ \'Oik - let~o wat eerdu 
verwelkom as ,.t'rhot'd behoort 
te word. 

SPREKERS VAN BUITE 

Ten vlerde kan nt>t llOO'! in dit' 
Tran11vaalse Republiek 'n verbod 

< t'Crl'olo van t•ol'lyr kolom > 

word, was min of meer die 
lord se standpunt. 

H lerdle adlies is ge,·olg en 
veral ,.edert die verowering 
van die Boere-repoblieke bet 
dit die waarde van boge
n~mde stelling so onbetwJ ... 
baar bewyr; dat die hardste 
imperialls \ 'andag welgemoed 
toestem tot ,groter konstltu
r;lonele vr yheld" aan , ·oor
malige kolonles. Oor hierdie 
waarheid bestaan daar van
dag onder Britse politici geen 
verskil van mening nic. 

Met hierdie feit voor oe is 
dit die tank van enige 
nasionale rcgering om Britse 
immigrasie tot 'n minimum 
te beperk. As ons dan vry is 
om die Britse Statebond te 
verlaat, en te maak soos ons 
wil, dan behoort dit vir die
gene wat ons ons ,vryheid 
gun" ook gecn saak tc maak 
as ons bevolking se karakter 
minder Brits word nic. 1\faar 
M Sold-Afrika op grond \'an 
sy lldrnaatskap met die State
bond Britse immlgrante bo 
ander moet bevoorreg, dan is 
Sold-Afrika Of nog nle vol
kome n y nle Of daar word op 
sy vrybeld lnbreok gernaak. 
Solank 'n staat op 'n afstand 
van sesdolsend myl wll be
paal wat die karakter van 'n 
ander land se volk moet 
wees, so lank Is daar nog geen 
sprake vaa vryheld ole. 

geplaas word op die deelnam~ 

van 'n persoon ann 'n verkit'· 
sing buite sy eit' klesafdellng. 
Dit sal al dadelik die berot'ptl
politilcu!> uit!>kakel uat in Kaap
stad of Johanne~~burg- sit en dan 
vir hom erens ann die (l'enfJ van 
Suitlwes of Bet11joeanaland 'n 
setel uitskop. Daarby sal die 
.. groot kanonne" van die -party 
nie in st.aat wee.s om vir Ker
ncels Almalsgck in die ecn of 
andcr kicsafdcllng te kom op
veiscl as die redder van die w~
reld net omdat by toeva111g aan 
daardic party beboort nie. Kie
sel'!; sal dan in stant wee11 om die 
bt'kwaamste man In hul kiesnf
dellng nan te wys, en op die ma.
nit'r sal daar 'n verdere Klftlng 
plaasvind ~ hit'rdie kt't'r van 
volk.,,·erteenwoordigers. Hullc 
sal dan vee! grotcr verantwoor
delikheid tcenoor hul klesers 
dra as die huidigc parlcments
lid wat eintlik maar op gronC: 
van sy party sc program van be
ginsels in kom, en origcna 'n 
gedwee stemvec van die party
koukus is op wlc hy hom beroep 
1\S by voor sy kicsers moct ver
sing doen. 

Sonder dus om mecr ,dikta· 
toriaal" as die Transvaalsc wet
g<. wers te wccs, sal ons die par· 
tystclsel so lam kan le dat waar
digheid en kalmtc wecrcens tot 
ons raadsale sal kan tcrugkecr 
soos Noag se .duif na die droe 
aarde. 

DIE PERS 

AI wat nou oorbly ia die pcrs 
van die partye of organisasies 
wat hulle vir die ccn of andcr 
rigting bcywcr. Hullc kan nog 
oor die grcnse van die kiesatde
lings opcreer en klesers teen 
kandidate bevooroordeeld maak. 
Dit sal die laa'!te vestlnc van 
die partydraak wees wat ,·er
ower moet word, en ook bier 
hoef tlaar nie buitt"ngewoon kru10 
opgetree te word nle - in elk 
ge,·al nie krasser a~o wat daar 
\'andag ul teen indi\·idue in di~ 
gewonl' !ewe opgetr<'e word nit>. 

In die advc-rtenslewercld Is 
daar wetgewing wat st!kere mis
leidende advertensics verbied -
die Minister van Naturcllcsake 
bet nog 'n paar wckc gclede 
sulke wctgewing ingedien in ver
band met ,naturellemcdisyne". 
Verder word daar deur die Pera
unic streng gewaak teen on
billike en buitcnsporige aanspra
ke wat in advcrtensies gemnak 
kan word. As dit dAn geld ten 
op">igtc van die ad,·ertenf!ie van 
gOt'dere, .waarom kan die~f'lfde 

b<'ginsel nie ook toegepa!! word 
ten opsigte van die advt-rten11le 
van pcrsone en bl'ginNeiM nie? 
In Holland is 'n stap in die rig
ting nou gedocn deur die ln
dicning van wetgewing wat 'n 
rcgbank daarstcl wat moet wnak 
oor die gedrag van jocrnallste. 
\'erstrekking van onwurt'l felte 
b;p·oorbeeld "ord strafbaar ge
maak. Dit sprcck vanself dat 
soiets baie daartoe sal bydra om 
die soort wilde aantyglngs en 
bekladding van openbare figure 
waarvoor ons partypolltiek ge
kenmerk word, te voorkom. 

GROOT \'RYHEID 

In ons land Is 'n pogln&' aange
wend in die rla-tin&' deur 'n be-

paling in die Kieswct dat joer
naliste hul bcrigte moct onder
tekcn in vcrkiesingstye. Sover 
ons bekC'nd, Is egtcr nog nooit 
enige atappc teen 'n joernalis 
gcdoen op grond van onbetaam
like bcrlgte in verkiesingstyd 
1le. Die enlgste atappc kragtens 
die wet was waarskuwings aan 
redakteurs wat V<'rsuim bet om 
hul name te teken. Solank bul
le maar net bul name teken, is 
bulle blykbaar vry om die bui
tensporlgste propaganda en ver
draallngs te publlseer. Inder
daad Is ons lasterwette, wat an
derslns nogal taamlik gevo<'Iig 
is waar dlt gewone persone of 
sakcondcrnemings rank, baie 
slap waar dit opcnbare figure 
bctrC'f. Tot so'n mate is dlt die 
geval dat 'n koernnt of 'n spre
ker met beelwat veiligheid enige 
wllde aanklag teen 'n politlekc 
tcenstandcr se kop kan slinger 
!!Olank hy net die byvocglike 
naamwoordjie ,.politleke" voor-
nan voeg. 

' 
,Ol'Ello"Bi\UE BELA~G'' 

As rede hlervoor word anngc
vocr dat daar vccl mecr specl
rulmte gelaat moet word ,;r kri
tlek op politlekc gebled omdat • 
dlo ,opcnbare bclang" dit vcr
els. 1\lanr dlt' naag kan gestel 
word of die openbare belong nie 
veel eerder fatsoenlikheld en 
waarheid ,.l'reill nie. \\'at ill 
met'r In bt'lang \·an die publiek 
a!l die waarheld? 1\lug 'n man 
maar 'n tatlioenlike volksleier 
dood\·erf ml't ,·alse aunt)'gings 
en Jeuenag11J'e propaganda net 
omdat dit In die opt>nbare be
lang kan Wt't'!l dat tit'n persent 
van wat gt'H(I, word dnlk waar 
kan wee11'! I'! dit nle net so 
11kadelik 'lr die open bare belang 
aa so 'n man met !if negentig 
persent aan deugde of goeie be
doeling8 teruggehou word van 
If taak Wf'Cnll die WOn\·oorsteJ
IifW8 ,·an liY hoetlanlghede of 
oordr.)'\\ in~t ,·an sy tekortko
mingt' nle? 

POLITIEK ·~ SPEL 
... 

Atgeslen van hicrdic verskg,-
nlng wat aangcbied word wr die 
bultensporlgheid op partypoli
tieke i'ebled, moet bicrdie ge
dagtega.n&' tocgeskryf word aan 
die Britse opvatting van parle
ment~r<' spel. \'ir die Brit is 
politick nle 'n em!ltige saak van 
die hoog11te volksbelang nie. Dit 
Is 'n spel, net liOO'I gholf of krie
ket 'n Apel i'!. Daarom prnat 
bulle dan ook van die ,political 
game". En omdl\t dit 'n 11pel 
ill, worll dinge duur toegelant 
wat In die gewone !ewe nle ge
dultl word nle. As ek byvoor
beeld In die straat stap en 'n 
man pak my aan die kraag beet 
en slinger my teen die grond, 
~raan ck hot toe indien ek die 
aaak nic daar en dan uitspook 
nle. Maar as dleselfde man my 
op die rugbyveld teen die grond 
lak, sal ck met 'n glimlag op
ataan en verder spcel, soos dit 
'n goeie ,.sportman" betaam. 
Omdat die Brit die ,.parlemen
t~re apel" In dleselfde cees be
trag, genlet dlnge wat as onfat
(vervolg op bladsy 6, kolom 3) 
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Man In 
Mening 

Stroot Lug Sy 
Oor Parlement 

Kapenaars het blykbaar nie so 'n hoe agting vir die parlement as wat 
mens van hulle sou verwag nie. Blykbaar is dit omdat hulle die enigste 
groep mense is wat darem so af en toe ' n kansie kry om 'n uur of wat 
in die publieke galerye te sit solank die volksraad in sitting is. 

'n Verteenwoordlger van Die net hoe. Elke soort stelscl sal 
O.B. het die afgelope week langs I maar sy gebreke h~." 
Adderleystraat afgcstap en ver-
skele personc na bul mening ge
vra omtrent die parlement soos 
hulle hom vanjaar weer in 
Kaapstad in werking gesien bet. 
Die menings was nie bale uit
eenlopend nie. 

,.EEN SOOS ANDER" 

'n jongman 
verklaar. 

met 'n briewetas 

'n Huisvrou wat saam met 'n 
vriendin gestap het, het haar 
mening kort en kragti,g opge
som: ,.Ek dink dit is 'n klug". 

Atoombomme Sal 
VerNo 

Word 
1,000 Myl 
Steele Gerig 

Die volgE'nde oorlog sal waar
vanskynlik die gesamentlike ge
bruik van langafstand-vuurpyle, 
ntoornenergie en radar illus
tree r. Die vuurpylpunt sal ge
laai wees met 'n atoombom en 
gestuur word deur radar. Dlt 
is dwaas om te dink dat daar 
nie in hierdie rigting proefne
mings uitgevoer word nie, bet 
prof. W. F. Beezbold van die 
Universiteit van Pretoria op 
Kimberley verklaar. Hy bet die 

kongres van wetenskaplikes toe
gespreek. 

Hierdeur sal dit moontlik 
wecs om stede te vernietig 
wat 1,000 my! ver is van die 
baan vanwaar die vuurpyl ge
loods word. Dit sal 'n ver
skrikkende wapen we-es. 

,Ek en 'n vriend was nou die 
aand in die volksraad om te 
gaan !ulster wat daar aangaan, 
maar ek was bitter teleurgestel. 
Die waardigbe id wat ek daar 
verwag bet, bet totaal ontbreek", 
bet 'n kantoorjuffrou wat agter 
'n navrae-toonbank gesit bet 
verklaar. ,.Dit Is die wat ek nog 
nooit by 'n party of organisasie 
aangesluit bet nie. Ek speel eer
der tennis. 

'n Klerk agter die toonbank 
bet gese: ,Ek stel in die parle
ment net soveel belang as wat 
hulle In my belangstel. Ek bet 
laaste kecr nle gaan stem nie, 
want dit help tog nie. Die een 
party is soos die ander. Ek stel 
elntlik net belang in hoeveel be
lasting ek moet betaal." 

BE.E.STE. WORD 300pd. 

Hy bet ook gese dat dit 
moontlik is dat abba-vuurpyle 
in die toekoms ontwikkel sal 
word of reeds ontwikkel is. Dit 
sal bestaan uit vier saamge
stelde vuurpyle. Die een sal die 
ander abba. Sodra die een se 
dryfkrag gedaan is, sal die vol
gende een outomaties in wcr
king tree en die res verder dra 
totdat sy krag gedaan is wan
neer die ander op bul beurt hul 
werk sal doen. Op bierdie ma
nier sal 'n vuurpyl maan toe 
gestuur kan word omdat dit in 
staat sal wees om dcur die 
swaartekragsfeer van die o.arde 
te dring en na die maan ao.n
getrek te word. 

,Toe ons daar was, was die 
aaal vir die grootste gedeelte 
feitlik leeg en ek bet die spre
ker jammer gekry omdat by vir 
mense moes praat wat nie eint
lik belangstelling getoon.- bet 
nie." 

POSBODE SE ~IENING 

'n Posbode met 'n swaar ge
laaide briewesak wat vir 'n bus 
staan en wag bet, bet gese ,Ek 
dink bulle is 'n klomp lekker 
ouens daar in die volksraad. Ek 
bet al gehoor dat bulle 'n lekker 
doppie kan steek. Ek bet nog 
nooit die moeite gedoen om 
saans na bulle te gaan sit en 
luister nie." 

,Ek gaan gereeld parlement 
toe", bet 'n netjies geklede ou
baas wat in sy motor sit en wag 
bet, verklaar. ,Elke jaar is dlt 
maar dleseUde. Dulle raas en 
baklei binne in die saal en dan 
drink bulle weer saam koffie. 
Nie een neem die ander emstig 
op nie, en elkeen kry maar sy 
hou in as dit hom pas.'' Gevra 
of by rede slen dat ons die par
lement moet hervorm, bet by ge
se: ,Bcslls, maar die vraag is 

'n Dame met 'n aantal pakkies 
in haar hand het by 'n bushalte 
gestaan. Wat dink u van die 
parlement, bet ons verteenwoor
diger baar gevra. ,Ek weet nie 
juis nle. Persoonlik stel ek nie 
juis belang In politick nie. Maar 
my man kan nooit genoe.g praat 
van die kwinkslae wat ons men
se die Sappe in die volksraad 
toediC'n nie. Ek was eenkeer 
daar saam met hom, maar bet 
dit bale vervelig gevind." 

GOEDKOOP VERl~ 

'n O.B.-lid bet verklaar: ,As 
ek die aand goedkoop vermaak 
wil b~, dan gaan ek in die par
lement sit, maar ek kan dit ge
woonlik nie Ianger as 'n balf
uur uithou nie." 

,Ek weet nie, maar ek dink 
daar is nie juis fout met ons 
parlement nie. Hulle praat net 
vir my te vee!. Maar dit is mos 
eintlik waarvoor bulle daar is, 
om die dinge uit te redeneer", 
bet 'n man verklaar wat uit 'n 
winkel gekom bet. 

,.Dit is die Sappe wat oorsaak 
is dat die parlernent so lK'latt
lik gemaak word. DullE' probet>r 
alles wat die regering doen 
dwarsboom. As ons mense bulle 
nie in toom hou nie, wonder ek 
wat sal gebeur. Nee wat, ek is 
tevrede met die parlement, vera! 
nou dat ons mense regeer," het 

Ondergrondse Water 
Bedreig 

P' .. -~ . 
Suid-Afrika se watervoorraad I die tot standkoming van die 

wat op een tydstip as onuitput- . Unie bet die Departement van 
baar beskou Is, is beslis aan die Besproeling aileen 35,000 boor
krimp, het d r . H. F. Frommurze gate geboor, wat bcteken dat 
op d ie jaarvergadering van die ongeveer 190,575,000,000 gellings 
Verenlglng vir die Bevorderin&" water uitgepomp is. Hierdie wa
van Wetenskap gese. ter is die grondslag van die 

Unie se wol en vleisproduksie. 
Een van die oorsake van die Meer en meer wate-r word 

vermlnderde watervoorraad is steeds ult die aarde gepomp as 
verspoelings en die boor van wat toegelaat word om daarin 
haas ontelbare boorgate. Sedert te gaan. 

DAMES-, 
MANS- en 
KINDER,.. 
UITRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
Be perk 

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA 
TAJUUI: lollalmeebar&', BelloDI, VereeDIJIDc, Kaapetad. 

SWAARDE.R AS GRAS 
• KUNSMIS · KRY 

Kunsmis mag 'n oplossing 
wees vir die Unie se \ 'lelstekort, 
volgens wetenskapUkes wat die 
afgelope week in Kimberley ver
gader bet. 

Drie wetenskaplikes, drr. T. 
D. llall, D. ~lereditb en R. Al
tona, bet ann hul mede-afge
vunrdigdes op die kongres ver
duidelik dat verbasende resul
tate verkry is met 'n kunsmis
bebandellng van weiveld. Die 
proetneming is oor agt verskil
lt>nde seisoene uitgevoer. 

BeMtte wnt op veld gewei bet 
wat geen kiUlsmis ontvang bet 
nie, bet 124 pond swaarder ge
durt>nde die somermaande ge
word. Waar diere op veld ge
wei bet wat met stikstof, be
staande uit sulfaat van ammo
nium, behandel is, bet die diere 
263 pond ~&an gewig gewen. Toe 
die boeveelheid sulfaat van am
monium vermeerdel" is, bet die 
dit>re 427 pond swaarder geword. 

Proefnemings wat onlangs in 
Australie uitgevoer is, bet ge
toon dat woestyngebiede op 

PETAIN BESIG 
TE VERGAAN 

IN TRONK 
Daar word nou weer pogings 

in Frankryk aangewend om 
maarskalk Petain wat tot le
wenslange tronkstraf gevonnis 
is en tans in die gevangcnis op 
die eiland d'Yeu verkeer, los te 
Ia at. 

Hierdie poging word aange
wend deur sy twee advokate wat 
hom verdedig bet en die saak 
weer by die Fransc president 
aanbangig gemaak bet. Tot dus
\'er was vori,ge pogings om hom 
losgdaat te kry, vrugteloos as 
gevolg van die teenstand van 
die Sosinliste in die Franse rege
ring. 

Petain verkeer in 'n baie be
denklikc toestand in die tronk. 
Hy is reeds oor die 90 jaar en 
sy gesondbcid Is baie agteruit. 
Sy bewaarders is onlangs ver
vang dcur mllitcre verpleegsters. 

In bul versoek aan die Franse 
president verklaar die twee ad
vokate dat bulle na bul onlang
se besoek aan Petain verplig 
voel om opnuut te vra dat hy 
losgelaat word. Hy is besig om in 
die donkcr dieptes weg te sink. 
Daar is 'n wet in Frankryk, se 
die advokate, wat dit veroorloof 
om 'n gevangene van 94 jaar los 
te laat. Dit sal selfs gedoen 
word in die geval van die groot
ste boef. 

Petain bet self nog nooit gevra 
dat by losgelaat moet word nie 
maar dat daar genade betoon 
moet word aan diegene wat sy 
bevele gehoorsaam bet, en as 
gevolg daarvan in die tronk be
land bet na die oorlog. 

bierdie manier in ryk rrasvelde 
omgeskep kan word. 

Vitamine C 
Maak Koel 

Die rol wo.t vitamine C speel 
om mense normaal en aan die 
gang te hou gedurende warm 
weer, Is onlangs in Amerika uit
getoets. 31 Arbelders is toege
laat om In 'n atmosfeer van 
tussen 100 en 120 grade F. te 
werk. Dit bet 'n maand lank 
geduur, en elkeen het elke dag 

'n hoeveelbeid vitamine C-pille 
ontvang. Aan die elnde van die 
periode het nie een van bulle 
aan bitte-uitputting gely nie. 
Ander werkers wat onder die
selfde toestande gewerk bet, 
maar nie vitamine-pille ontvang 
bet nie bet byna alma! aan hitte
uitputtin,g gely. 

Hiervan word o.fgelei dat dit 
nie soseer die koue in 'n lemoen
drankie is wat koeligbeid bring 
op 'n warm dag nie, maar die 
Vitamlne C wat dit bevat. 

---Probeer dit 1---
•• 

VIR OE-TOETS 
A 

• 
c 

Sbt ollya B o( 1)'11 C 'n v~ 
van 1)'11 A it. 

• 

VIR SMAAK-TOETS 
Ncem twee skuiwe van enige soort 
sigaret. behalwe Kommando. Moenie 
die eerste skuif intrek nie, blans dit 
saggics deur u ncusgatc uit. Neem 
nou die tweede skuif, trek dit in en 
blaas dit dan dcur die ncusgate of 

Kommando 
DIE VRIENDELJKE SIGARET 

10., :lOll, SO., met of _,d.,. kurk. 

deur die mond uit. Toets 
Kommando nou op dieselfde 
wyse. Let op walter sag 
geurig rokic u van Kommando 
kry. (Ant"oord op ot!-toets: 
lyn B voltooi lyn A.) 

• 
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Duitsers 
Beleid 

ALGEMEEN 

AANDAO! Neem a.ssebllef kennla 
dat ek vanaf April •n Markagentakap 
bectn - Muntslpale Mark, Ultenhage. 

B 
Adreaeeer u produkte -- eo wet~. 

UTH 
veraeker van beste resultate en onmld· 
delllke ultbetallngs. - u. s . Belllnran , 

9/3/t9 TK 

TEKOOP 

UEESTE: Opreggeteelde oogeregl· 
atreerde FrlealandbulletJies, nege maan. 
de oud; Brakfonteln·Bottermyn·bloed 
ult 8 ·10·celllngkoele . Ook koele en 
verae. Zeeman, Robertson 13/ 7/ T.K. 

'BEESTE: Oprecceteelde Jerseybeeate 
ult die beate bloed en melk-rekorda. 

...................... 
MENS SE HAND 

'n Nuwe metode om die hitte 
va n die menslike hand presies 
t e m eet, het belangwekkende re
sulta te opgelewe-r. Daar is vas
gestcl dat enige m ens se hand 
gedurende seke re tye van d ie 
da,g verskll van die t empera tuur 
tydens d ie res va n d ie dag. Elke 
dag so teen vler-uu r is mens sc 
handc die koudste- terwyl dit 
tussen 7 nm. en 11 vm. die 
warmste Is. 

I 

Wanneer 'n terughlik gE>wE>rp word op die Geallieerde politick kort 
na die oorlog - in die tyd toE> h ulle hesig was om Duitse Ieier·" te ver
hoor op aauklag van ,misdade teen die mensdom" - en daaraan gedink 
word dat dieselfde mense vandag nog die wereld hestmu·, is dit met 'n 
mate van huiwering -dat aan die toE>koms van die Westerse wer eld gedink 
word, veral as daarby besef word dat Iamie soos Brittanje nog steE-ds hesig 
is om uitvoering te gee aan ooreen k omste wat in dam·die roes ~an haat 
gesluit is. 

Koele en verae. - zeeman, ~~~~~ • 0. u •uu + ++ ++++++++++ 

I n sy bock Gruesome Harvest 
het Ralph Keeling aan die lig 
gebring hoe danr deur die d rie 
,.Grotes" o.n. ooreengekom is om 
dic D uitse voll< u it te hongcr 
en hoc h lerdic beleid indcrdaad 
toegcpas is deur 'n ,.gen tleman" 
s oos H arry Truman. Hy baa! 
onder m cer 'n besk uldiging aan 
van senator Capehar t in die 
senaat van die Verenigckl State : 

troulike en sum t>swerende kliek 
binne die beleldsbepalcnd~ 

kringe van die r!'gE' ring was en 
nog is om 'n volk wut nou aan 
volslae eUcnde pr~·sgegce is, in 
stukke te ka p. In bie rdie pro
ses is bierdie kliek, wat soos 'n 
trop bienus oor we bloedlge in
gewa nde van 'n lyk !itoei, en 
bes iel m et ' n sadistit>se e n fa
natieke baat, vusberudE' om dit' 
Duitse \'olk uit te dt'lg ongeag 
wut die ge ,·olge duurvan mag 
wees." 

wyl koelsk epe leeg I~ in Noord
Duitse buwens. T erselfdertyd 
word slagpale gedwing om bees
te Iewendig aan die boer e te
rug te stuur, waar bulle nou 
voer verbruik wut unders gt>
bruik kon g ewees bet vir , ·er 
meerd~>ring van produksie.'' SLAORCIS te k oop aaam mel aan· 

crenaeode woonhuls van 10 vertrekke 
en bulteceboue; dlt alult In een %-too 
vracmotor. al die alaghulsgereedskap 
en klendlale·waarde Kwota: 2{ skape. 
a beeate en varke onbeperk. Doen 
Clorerendt- bealgheld. Prys en besonder· 
bede van s. P . BEKKE R, Kleinfon teln, 
r arkutad. 6/7/2B. 

BOERMEEL 

BOEBMJ:EL OP QOS bekende steen
m eule cemaal , 111/7 per 100 lb.; 
gealfle meel, 24/9; wltbroodmeel, 2'6/ S; 
en meelblom, 28/ l; plua bankkommlssie_. 
per 100 lb. aak. K.l.!. B. - Mllaion 
Store, Ellm, K .P. 

GESERTIFISEERDE 
GROEl."-"TESAAD 

T .Jt. 

Chantenay·wortela 81- ; Detrolt·beet 
1/·; Blaaralaal 17/8; SpltAkopkool 8/
per p<>nd, p<>avry. Verkry volledlge 
pryslya van Premlen, P.K. Bchoemans
boek., Oudtshoorn. 8--t TK 

OROENTESAAD 

VABS OOEWER~fENTSOESERTIFI· 
SEERDE GROENT ESAAU: Chantenay 
Wortel 6/6; Detroit Beet ~/6; Ice 
Cream WaatJemoen 8/6; Wonder en 
Tom Watson Waatlemoen 7/6; Honey 
Dew Spanspek 7/6; Little Gem, Lang
wltbos en Groen Hubbard Skorale 81·; 
Marv el Tamwlle 30/-; Beauty and Mar· 
globe 32/6 lb., 9/- '4 lb. poavry. Vol· 
ledlge prysly• gratis van KANO() 
HAADKWEKERS, Poabu.s 107. Oudll· 
hoorn. 1317/ T .K. 

G~"EESMIDDELS 

BF.HA."-'DELC(O GR-,TIS . - Ona I• 
daar 10 oortuig van dat ona •n egte 
Suld·Afrikaanse geneesmlddel vir Ru· 
matlek, Lendepyn, Heupjlg en verwante 
kwale ontdek bet, dat ons gratia 
proermonster _, enlge lyer sal atuur. 
- Stuur 1/ - vir p<>a!).'eld ens.. aan: 
ANDREW SE PYNPLEISTERS, Pol· 
bus 775, Pretoria. 

MEDISYNE 

ORVSRAAB\VONDER laat u jonk 
lyk . Hou u ha re tr l$, gesond, natuur· 
Ilk en vry va n skllfers. Oeeo k leur· 
etot . Oewaaorborg of geld terug. 5/ 
poavry. Geld met • es telllng. Kwale, 
a lek tea behandel. - Boeregeneesmlddelt, 
P oebua 4272, Johannesbur g. 

(Nr. 2) 2/ 3/ TK 

MEUBELS 

Ml!:UBELS. - Beter meubda teen 
bllllker pryoe. Babawaentjles, stoot
karretJiee, drlewlele, Unoleums, tapyte, 
ena., ook altyd In voorra.ad. Geen 
Ka Uolocua. Meld waarln u bel&ngstel. 
-~'I88Eil-MEUBELS, Langatraat 291, 
KMpo~tad. 3/ 12/ 11 

R ADIO 

LOUW t:H LOUW, die Beroemde 
Radlo·lncenleura, Btaslew eg, PAROW. 
n r koop en herat el Radio' s en E lektrlcee 
Toeetelle. Oeregletreerde Elektrleltelts
aannemera. Foon 0·843~. 

Of:DROOODl!: VRUOTE. - Barry
mtrk cedroocde vruct• p<>aceld betaald 
In Unle, In II en 10 pond·klaalee. Appel· 
rmce 8-Diamant, 2/1: P erak es, 8-
Diamaat, 2/ 1 ; P ere, 3·D iamant, 2/ 1 ; 
Vye, • ·DiamMlt, 2/ 3 ; Prulmedante, 
10/ 10, 1/S'Ji ; Roayne, 3-Diamant. 
10'Jid.; Troa·Roayne, • · Diama nt, 1 / S; 
Ol<ktnltut., 2/ 8 ; .Am&ndell, 1/ 0 ; per 
pond. VoUedJ&• Pryel:ya n r kryc baar 
ftJI .ftobt!Uoci-B.azldtln-D~DC, POl· 
II• T, :Rob.UOD. 24/ U / TK 

ODIUJ][EJU)f: VRUOTE. - Barrr· 

VERVOERDIENS 
Vi r algemene karteeiwerk ett 
ook vervoer van mense tree i n 

v erbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 - - Telefoon 9-SSIS6 

PAROW 

PLUIMVEE 
llte Beete Flrma om a PLUDIV£1!:, 
EIEB8 • aadu PBODUKTE aaa 

te etau Ia: 

C. lU. ELOFF EN KIE. 
(Edma. ) BpJr. 

~OBJ:MAJU[ (Poallu UU) N ....... 

A.V.B.O.B. 
Lyk besorgers, Gralat.eenmaken., 

Berratnlavenekeraan 

Bloemfontein - Pretoria 
1M Takke 

'r-->. - ~ 
Pragtige Modelle 
in Winteruitrusting 

BY 

D ie M ode w l nk e l 
. PAR O W 

,,Die feU; kan nie meer weg
gesteek word nit> <lat dit die 
doelbewus te beleid va n 'n ver-

HOE KAN 
PARLEMENT 
HERVORM? 

(vervolg va n bladsy 4, kol. 5) 
soenlik deurgaan in die gewonc 
!ewe, erkenn ing in die politick 
E'n word dit beoefen deur m~>nSE' 

wat na hul verkiesing uange
spreek word us ,,ugllure lede va n 
die Huis". 

STAAT GESABOTEER 

Wat nodig is, is dat die poli
tit'ke lewe in ooree n8temming 
gebring word m et die norme 
wat \'ir die gewone lewe geld. 
Wat lasterlik is in die private 
!ewe moet lasterlik wees in die 
openbarc !ewe. As in die geval 
van sake-ondernemings daar 
strcng gewaak word teen 
kwaad willige a a ntygings, waar
om ka n dit nie dieselfde wees in 
die geval van die s taat wie se 
aandcelhouers die hele publiek 
en wie se tank die welvaart va n 
die gcmcensltap is n ie? \Vuar
om kun die staut gesaboteer 
word me t k wuudwlllige en on-

1 gt'gronde aantHrings nt>t omdat 
I die moontlikbcid daar bestaan 
dat iet s mh.kien verswyg kan 
word wat werklik waa r is'! .. ~ 

IS U 
Dan 

'N REPUBLIKEIN ? 
is DIE 0.8. u 
VUL ASSEBLIEF BIER IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

Bpk., 

blad 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 
ingesluit vind u die bedrag van ................... .. .. .. ...... .. . .. 

vir die eerete ................... .. ...... maande. 

NAAM: 
<Naam en Adrea In Bloklettera) 

merit c esulkerde vructe, S/8 per aee POS A.DRES • 
1 pond-paklr.let of 1/S per II pond- • • " •"" """ """"" "" • "" •"""" """" " " ·"" "'" 
lllllle, posgeld betaa ld In Unle. Kon· 
tant met beat elllnc . Ona atuur ook 
,..wlr.erde en cedroocde vrugte t en 
behoewe van k Uent e u n vrlende ooraee. .. • .... • ...... • ........ • .............. • ........ • .............. • 
Verdere betooderbede nrk rycbaar by 
Die Robertaon ·Handellverenlclnc, POI
llaa T, Bobertloo. 24/ U/TJt 

I!JOVT 

80UT vtr dadellke atlewertnc In 
coele aa.kke. Brandwacte, om ' n 
eerllke bestaa n te maak vr& ek u 
mendellke onderateunlng deur van my 
aout te betel. Spes ta le A1 SO/·; 
eneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
10/ - per ton vrygelaal. Boutwerkt 
tt'lredeDheld gewaarborc. Adr11 : 
~te. MM. lllal1le V•ter, POllak 
Mo. X6, Arbe1411ooa. Blo.nrontetn. 

11/ 1/ft 

Baftdtekenitag. 

Intekengeld : l%/8 per jaar of 6/ 8 per balfjaar. 
Voeg UlltiNMI Komm4aft6 bst pJottelGIJUe tJe'ka. 

GEHEDIHOUDJNG 

Gepaard met h ierdie bcleid 
bet gegaan 'n seldsame voor
sorg om te verhoed dat enige 
inligting om t re nt die uitvoering 
en u itwe rking van die beleid 
onder oe van d ie Amerikaanse 
volk Jcom. So bet senator East
land byvoorbeeld meegedeel dat 
hy met die grootste moeite in
sage gekry bet in die ampte
like verslag van Calvin Hoover 
oor Duitsland. Dit is born ai
leen vergun nadat by plegtig 
onderncem bet om g een woord 
daar,•nn t e openbaar n ie. H y 
bet toe die vraag gestel : , Word 
die wa re feite verberg omdat 
ons beleid so \\ir eed is dat die 
Amt>rikaunse \'Oik dit nie sal on 
tlt>rskryf nie?" 

As voorbeeld va n hoc h ierdie 
doclbcw uste ulthonger ing in die 
cerstc jnre van die besetting 
uitgevoer is, haal die s k rywer 
twee opskrifte ann uit 'n koe
rant op dieselfde dag : 

( 1 ) .,\\'estelike D uitsers Gaan 
Harde Stryd T cgemoet Teen 
hongersnood" 

(2) .,K om En Neem D it , se 
Denemurke Aan H ongCT Euro
pa" 

D ie a r t ikel onder laasgenoem
de opskr if lui: 

, Die uitgeputte Det>nse Iand
bounywe rbeid bet daarin ge
slaag om vurke tot byna twee 
miljoen te laat toe neem, 60 per
sent van die vooroorlogse stu
pel, en ver iE'de WE'E'k Is 45,000 
beeste vir slagdo'E'It'indes uan
gebied waa r\'Un 82,000 geweier 
moes word omdut di E' stoorka 
m ers oorvol is en daur get>n 
skepe beskikbaar is nle. 

.,Denemarke het tevergecfs 
die aandag van Brittanje, Amc
rika e n UNRRA h ierop gevcs
tig en terselfdertyd met voor
stclle gekom, maar nog geen 
a ntwoord is ontvang nie. 

KOS VERl\IORS 

, Die groot koelkamergeriewe 
in Noord-Duitsland word nie 
gebruik van gemaak nit>, ter-

D ie New York News het 'n 
paar maande later ber ig dat 
daar geen sprake van voedsel
tekortc in F rankryk en Italic 
is nie. Frankryk het meer kos 
"lS E ngcla nd en Italii~ bet meer 
as Frankryk , het die berig gelui. 
Nogtans, so skryf K eeling, is 
groot bedrae deur UNRRA aan 
F.uropese Iande geskenk - be
drae wat in d ie woorde van 
'!enator Butler na 'n besoek aan 
33 Iande, ,.aangewend is om re
gcrings te finansier en n ie om 
hongeriges te voed nie". UNRRA 
bet inderdaad biljoene dollars 
se goedcre gegee aan R ussiese 
satcllictlande wat dit verkoop 
het aan diegene wat geld gehad 
hct om te betaal ,.wat aan bulle 
sodoende mooi inkomstes be
sorg het in plans van belas
tlngs". 

GEEN HULP 

, In Duitsland daaren teen, 
waar daar g rootskauls e bon
gers nood e n unnoe de is, is 
UNRRA ultdruklik verbied om 
op te tree bebalwe In belang 
van ,\'erplan!ilt e pe rsone'." 

Verder is die R ooikruis ver
bied om in Duitsland op te t ree. 
.,En dit is nou 'n geMkiedkundi
ge f eit dut die Wa'lbingtonse 
udministrusie vir byna 'n jaar 
uUe pogings gedwursboom bet 
om pri\'a te noodlen iglng rum 
Duitsers t e Iaut geskled, en 
slegs 'n skumele druppeltjie toe
geluat bet toe hy uiteindellk 
daartoe ingestem het ingevolge 
die dringende berot>pe van be
settingsamptenure . Dit bet ' n 
heperking van 2,000 ton per 
maa nd gest~l.'' 

Toe 'n be roep op president 
Truman gedot>n is om private 
ltulpverlening toe te laat, bet by 
:mn die betrokke st'nator ge
skt'l'f dat nit>mand bebalwe 
Duitsla nd self vir sy ellende be
hoo rt t e betaal nie . 

Later, aldus die sk rywer het 
dit aan d ie Jig gekom dat die 
verbod op hulpverlening ge
deeltelik 'n uitvloeisel was va n 
'n ooreenkoms tusscn die 
o.tGrotes". Vandag is dit Brit
tun je - cen van die samesweer
ders - wat noodoproepe die 
wereld instuur om hom van 
hongersnood te red. 

Het nou so pas 

!'.Y groot ver~kei-

d€'nheid winter-

stowwe uitgepak , 

en nooi sy onder-

steunE>rs vriendee 

lik uit om dit te 

kom hesigtig. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 
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BRIE WE-KOLOM 
Posbus14ll, '.-tudent op Stellenbosch en kla 

KAAPST AD. dat hy ietwat uit voeling is met 
• 13 Julie 1949. , die Bocrejeug. Hy lees cglcr die 

Beste Maats, IJlaadjie en vertel dat daar in 
Vandeeswcek hct ons weer 'n die Paarl hard gewerk word om 

heel paar interessante briewc fondse in te samel vir die end 
ontvang. Tw<'e !wm daar vcr van die jaar. <Ons kon nie 'n 
van die Noorde af, twec uit die kopcr kry vir jou flits!ig nie. 
Vrystaat en 'n paar uit Kaap- Jy moet dit self kom haal. -
land. Sou dit nie ou!ik wees as Red.> 
ons ook van ons Natalse maats PIET VAN DER WESTHUI
kon boor nie. Waar is die ZEN van PRETORIA stuur aan 
klompie wat ons op die Majuba- ons sy naam vir die verjaars
Jaer ontmoct hct? Kom maats, Jagkcttin,g maar vergeet om die 
skryf aan ons! latum tc gee . Hy vertd dat hul 

Uit MIDDELBURG, TVL. vel<lkornetslmp uitbrei. Daar is 
skryf di~ oudste lid van die non mcer scuns as 'n tydjie ge
Boerejeug, KAPT. HENRI !cdc en die klomp is al weer aan 
SLEGTKAMP D.T.D. Hy !ewer die uitkyk vir 'n geskikte laer
gereeld bydracs vir ons blaadjic terrein. 
wat baie gewild is onder lesers. Een van ons gereelde korres
Ons het juis hier 'n brief van pondente, SARAH KLEYN van 
klein COENIE THERON VAN GEORGE vcrtcl dat sy hard 
KOFFIEFONTEIN waarin by probeer bet om die ecrstc pick 
ons vertel hoe graag hy kapt. in haar klas tc bchaal maar on
Slegtkamp se vcrtellings lees. gelukkig kon sy nie daarin 
Cocnic is nog maar in Sub. B. :>laag nie. Sy bescf egter dat om 
maar is een van ons geree!de tc wen moct 'n mens aanhou 
ltorrcspondente en 'n gctroue en ons wil haar alles van die 
Ieser van die blaadjic. Hy het beste toewcns. Sy s!en glo net 
sy Boerejeug kcntcken ontvang baie uit na di~ dag wannccr die 
en is in sy noppies daaroor. skole weer begin en is Ius vir 

En was ons verbasing nie die werk wat voorle. (Jou vorm
groot toe ons 'n P AARLSE pic het ons ontvang en ja, hou 
brief oopmaak en sien dat dit maar die pos dop!-Red.J 
van ALTUS VILJOEN kom nic. SARIE THERON van KOF
Hy wil weet waarom lescrs nic FIEFONTEIN stuur 'n oulike 
dinge soos gedigte of liedjie'S grapple wat ons later sal ge
instuur nie. Jy kan gerus 'n brulk. 
voorbeeld stel, Altus. Ons weet Hartelike Bocrejeug-groete, 
waartoe jy instaat is. Altus is BOEREJEUG-REDAKSIE. 

S.A. PRE.STE.ER IN BUITE.LAND 
Drie Afrikaners het deur hul mers op Wimbledon daarln ge

prcstasies op sportgebied Suid-1 slaag om die gemengde dubbel
Afrika die afgelope week op die spel te wen. Die wedstryde op 
w~reldkaart geplaas. Bobby Wimbledon word gelykgestel 
Locke, die baasgholfspeler van met wereld-kampioenskappe. 
Suid-Afrika, bet hom onderskei 1 
deur die Britse opekampioen-
skap te verower. Hy bet die Ier, 
Bradshaw, met twaalf boue uit
gestof. Die prys (£300) verbon
de aan die oorwinning is nie 
groot nie, maar dit is die mees 
gesogte titel in die gholfwereld. 

Op die gebled van tennis het 
Eric Sturgess en Sheila Sum-

Leen u ook DIE 
BOEREJEUG aan u 
vriende om te lees? 

* 

'n Nt'tjit"•C erewag \'an BoE'rc jeuglede bring alt~·d luister aan 
'n 'ergadering. 

-----

VE.RJAARDAG
KETTING 

Hierdie maats het gedurende 
die afgelope wcek verjaar. On11 
wens bulle van harte geluk 
Vanaf aanstaande week plaas 
ons die name van lescrs wat ver
j&.ar 'n week vooruit. . 

J ULIE 

8 Adriana Basson, Kwaggafon
tein, Tvl. 

Catharina van Zyl, 
spruit, Tvl. 

9 Nic Cloete, Dist. Fras<'rburg. 
Thys Smit, Malmcsbury. 
Ria Froneman, Middelburg, 

Tv I. 
10 Catharina du Plessis, Ken· 

sington, JohannC':Iburg. 
Wilma de VilJiers, Paarl. 
Marthinus Smit, Malmesbury 
Rina Keyser, Loxton. 
Salmina Smit, Oudtshoorn. 
Rennie Swanepoel, Frankfort 

o.v.s. 
11 Anna Henning, Paarl. 

Grieta Lubbe, Marchand. 
Daphne Strauss, Frankfort, 

o.v.s. 

~ DWARS : --
1. Offislersrang, net laer as 

Kommandant. 
8. Ons docn dit met ons oe. 
9. Dit word in die oorlog ge

bruik. 
10. Ons maak ons Wl\pcns daar

mee blink. 
11. Die boonste syfers van 

breuke. 
14. Kop. 
15. Daarsonder k:ln ons nie !ewe 

nie. 
16. H y is die vyfde : ... aan die 

wa. 
17. Ons doen dit as ons moeg is, 

veral snags. 

2. Uit die chaos van die .... 
3. Ligvoets huppel en baljaar. 
4. My oom se seun is my .... 
5. lets waaraan 'n mens kan 

raak 
6. In die Boerejeug word 

strenge . . . . gehandhaaf. 
7. Nie moontlik nie. 

11. Bale van ons ry daarmce 
skool-toe. 

12. Gcdurende vakansies of na
wcke woon ons ..... by. 

13. 'n Outydsewapen. 
14. Stop! Halt- (Ons skrec dlt 

vir diere). 

12 Jaeomina Zwart, 
Dist. 

18 Iemand wat glo in die on-
Kakamas · vermydelike toekoms. 

17. Deur ons Boerejeug-werk 
street ons na 'n gesonde 
gees en 'n gesondc ..... 

13 Martha Botes, Loxton. 

Klank Maak 
lnsekte En 
Muise Dood 
\\'eten!>ka plikes het nou 'n 

heelte mal nuwe ma ni,er uitge
vind om \'an muise en ander 
plae wat opgegaarde voedsel
\'oorrude aanval, ontslae te rank, 
naamlik om bulle deur middel 
van kla nk te dood. 

In die proefnemings wat on
lungs in die buite la nd uitge\'oer 
is, is sirenes gebruik wa t 'n be
sondere hoe noot onh\ikkel. 
Binne tien sekonde<; was vliee. 
muskiete, kakkerlakke e n ander 
soortgelyk e pine dood. D ie kla nk 
veroorsaak dat inwendige dele 
van die insekte !IC Hggame ver
nietig word. Dit i!> ook bevind 
clat die vlerke \'1\n in'!ekte deur 
·Jie t r illings gebreck is. Die 
voedselvoorraad word natuurlik 
'lie aa ngetas n ie. 

I n die toekoros ~tal daar waar
;k~·nlik meer aandug ann bier
lie soort plaagbe!>tryd ing gegee 
word. 

19. Klok. 
21. Die Boerejeug stel dikwels 

vir die K.G ...... op. 
24. Skerp blik wat alles rondom 

raaksien. 
25. Ongelukkig moes ek onver

rigte r ... . terugkeer. 
26. Kerk waaruit alle kerke ont

staan het. 

20. Bak waarin 'n mens jou han
de en geslg was. 

22. Die man het al bale swaar 
gehad in die !ewe, ons se: 
,Hy moes al harde .... kou." 

23. 'n Halwe .... is beter as 'n 
lee dop. 

(Qplossing volgcnde week.) 

DIEWE BESOEK 
DIE LAER 

(Deur ~faat Thys van der 
1\ferwe, l'\lalmesbury) 

AI ons manne was om die 
kampvuur die aand. Die wagte 
by die laer-ingang was op hul 
pos. By die kampvuur het die 
laergangcrs hartlik saamgesing. 
Die pragtlgc sang word deur die 
aandwindjic gedra aodat 'n mens 
dit ver kon boor. 

Die wagters kon nie anders 
as om oolt tc !ulster nie. Skielik 
gewaar Jan iemand wat 'n re
wolwer op hul gerig bou. Hy 
skrik so groot dat by nie sy 
wagmaat, wat nog altyd staan 
en Iuister, ltan waarsku nie. Dit 
duur ook nie lank nie of albei 
is stewig vasgcmaak. P iet wou 
skreeu, maar vind IRter dat dit 
onmoontlik is vanwee die watte 
in sy mond. 

By die H oofkwarticr is die 
sluipers reeds besig om die 
geld-kassie van die Administra
tiewe Staf-Offisier oop te breek. 
Onwetend van die skelms, sing 
die laer,gangcrs nog van hul ge
liefkoosde kampvuur-liedjies. 

Jan, wat intussen daarin ge
slaag bet om die wag-hokkie te 
bereik, merk dat die fllkkerende 
kersie hom van hulp sal kan 
wees. Versigtig brand hy die 
stcrk tou waarmee hy vasgeblnd 
was af. Die vlammetjie martel 
sy een arm, maar daar is nie 
nou aan seerkry te dink nie. Hy 
moet die Wag-Kommandant van 
die gebcurde in kennis stel. Na 
vecl gesukkel was by los. 

Pretoria Se Boerej eug 
Braai Wors 

Haastlg wend hy hom na die 
kamp-tclefoon, om die Wag
Kommandant in kennis te stel. 
Gou-gou was die hele lacr in 
rep en rocr. Die groter seuns 
luy bevel om die Hoofkwartlcr 
te omsingel. Die waaksame 
Boerejcug 'Clkeen bewapen met 
'n wagstok, staan ,gereed. Toe 
die diewe onraad bemerk was 
dit reeds te laat. Dit duur ook 
nie lank nie of albei die diewe 
is vasgcbind. Later in die aand 
is bulle aan die polisie oorhan
dig vir vcilige bewaring. Dit 
was ook 'n groot diens wat die 
Bocrcjeug ann die polisie bewys 
bet, aangesien bulle reeds lank 
na een van die bcrugte diewe 
gesoek bet. 

Onlangs het die Boerejeug van 
Prt'tor ia 'n baie aangrnume uit
!tappie gt>hou. H ulle hE't reeds 
a nk daarna uitgesien. D ie seuns 

'tet besluit om a lma! met fietse 
:cry, terwyl die kleiner lede mE't 
'n motor ''ervoer sou word. 

By Klipkoppies het almal by
-nekaargckom en is daarvan
laan verdl'r na die plaas van 
mnr. Groenewald, ,Dagbreck". 
Dit was sommer 'n hele fictse
kommando daar in die pad af. 

By die plaas aangekom, bet 
Willie en 'n ander maat gesorg 
vir 'n vuur, terwyl Boet, ons 
nuwc Kommo.ndant, ons 'n bie
tjie po.ro.dcwerk laat doen het. 

Hierna bet ons gespeel. Dit was 
hoenderhaanskop, skilpadtrek 
en nog baie andcr ou boere
speletjies. Nou was dlt eliens
tyd, maar mense, het ons nie 
wors ge~et nie. Selfs 'n paar 
dames-offisiere het heerlilt aan 
ons wors gesmul. • 

Om die kos so 'n bietjie te 
laat sak, het Boet ons toe weer 
laat aantree. Piet sc voet bet 
agter 'n klip gehak en die hele 
ltlomp agter hom tuimel toe oor 
hom. H ierna het ons spoorgesny 
en later weer vrollk huiswaarts 

Hoewel Jan se arm lank 
daarna nog seer was van die 
brandwond, het almal hom as 
die held van die laer beskou. • 

gekeer. (Ons sal ook bly w~• om van andu 
<Bcri.g dc-ur maat P. van der maats v~rhaaltJI~~ te onh"ang. Th)~ 

Westhuizen.) :; ,:•':! !tJ:.~· oud, M kyk waartoe 
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Binne S.A.' MOET VIR GERIEF VAN ,Republiek 
BRITSE WERKERS BETAAL Statebond Bring · 

·Vryheid' 
Suid-Afrika se goud en Kanada se dollars i!! die twee r t-dmiddels 

waarop Bl"ittanjt- sy grt-tige oe ' 'est ig in sy geldelike krisis, wat tans dreig 
om ' n ,-olksramp ,-ir die Britte te word, veral omdat sy Wt'I'k('rS nie genoeg 
vaderlandsliefde openhaar om hande uit die moue te stet"k nit-. Onderwyl 
odie land wegsink in hankrotskap is sy werkers nog steeds ht-sig om hocr 
lonE' en korter werkure te eis en word landswye stakings vir hierdie 
doel georganiseer. 

Geen 
'n Waarskuwing dat die onlangse ontwikkeling in die 

Statehood, waardeur lede toegeiaat word om republleke te 
word sonder dat bulle die Britse konneksie verbreek, daartoe 
kan lei om die Afrikaner die spoor na werklike onafbank
llkbeid byster te laat raak, is vervat in 'n beskouing deur 
prof. dr. D. W. Kriiger in die tweemaandellkse tydskrif 
Koers. 

In verband met die toestand 
skryf die Britsc blad Financial 
Times dat die onmiddellike op
lossing van die dollartekort
vraagstuk in die hande van Ka
nada en Suid-Afrika bcrus ineer 
as die van enige ander land. 

Hierdie twee Jande kan die 
tekort afbring tot op die ver
langde peil, sonder om die eko
nomiese stelsels van\ die Iande 
van die stcrlinggrocp tc ontwrig. 

Hoewel Kanada nie 'n lid van 
die stcrlingfamili: is nie, ,ver
keer hy In 'n uit!ltekende posisie 
om a11e sterlinglande die ge
leentheid te bled om hul dollar
inkomstes uit te brei." 

,Suid-Afrika se bydrae ma,g 
die vorm aanneem van ooreen
komste, waarkragtens die dol
lar-,pool" van die sterlinggebled 
van 'n aansienlike aandcel van 
die Unie se lopende goudop
brcngs gewaarborg word." 

WIL ALLES H f: 

Hoewcl Suld-Afrika In naam 
'n lid van die stcrlinggroep is, 
was daar scdert die begin van 
1948 niks van sy goudproduksic 

BRITSE KARAKTER 
<vervolg van bladsy 1, kolom 3) 
tanje se uitvoervraagstuk en die 
gevare van die atoombom wat 
kan meebring dat die begeerte 
om te emigreer bale vcrgroot 
kan word of dat dit ten gcvolgc 
kan he dat 'n doelbewuste bc
leid, hoc mocilik ook al, uitge
voer sal mqet word om die 
mannckrag van die Empire te 
versprei. 

In sy kommentaar oor die ver
slag skryf die Daily Te-legraph 
dat indien die kommissle sc ver
wagting bcwaarheld word dat 
die Britsc geslnne op die huidl
ge basis sal bly, Brittanjc dlt 
sal kan bckostig om jaarliks 
50,000 immigrantc na die domi
niums te stuur met 'n bevol
kingsverlies van sle,gs 7 persent 
oor 'n ceu. ,Hoewel dit minder 
is wat sommige domlniums be
geer, 11al dit nogtans 'n aan
sienlike bydrne kan lewer tot 
die bandhawing van die Britse 
karakter van die Statebond, en 
een uitwerking van die verslag 
sal wees dat dit 'n goedgerigte 
beleid van volksverbuising sal 
nanmoedig." 

Aap Nie Meer 
Evolusioniste 

Se Oupa 
Aanhangers van die cvolusie

Jeer is nog steeds besig om rond 
te tas na vermiste stutte vir hul 
teorie en die proses skyn a! 
moeiliker tc word vir hullc. 
Mnr. J. T. Robinson, assistent 
van dr. R. Broom - wat naam 
verwerf hct vir sy ywer in hier
dic vrugtelosc soektog het 
verlede week nuwe twyfel in die 
geledere van sy krlng gewerp 
toe hy aan wetcnskaplikes in 
Kimberley gcse het dat dit ,.nog 
geen uitgemaakte saak is dat die 
mens van die aap afstam nic," 
en dat nuwe ontdekkings hlerdie 
vcronderst('lling wecrsprcek. In 
ouer geologiesc !at>, aldus mnr. 
Robinson, Is vorms gevind wat 
mcer ooreenstem met die van 
dit> mt>ns, en dit is dus moont
lik dat die nap ,die produk van 
'n ander cvolusic-ycrtakking is." 

vir die scntrale dollar-pool bc
skikbaar nie. 

Dit mag gebeur dat die Unie 
se tocncmende sterlingtekort, 
soos ook blyk uit die groot trek
kings uit die Britse goudlening 
van 1947, hom in elk geval sal 
verplig om tc oorweeg om 'n ge
dccltc van sy goudopbrcngs tc 
gcbruik vir die vereffening van 
sy nadeligc betaalbalanse by die 
res van die sterlinggroep, ver
klao.r die koerant. 

, \Vat die dolla1'-pool egter no
dig bet, is nie net 'n nederige 
persentasie nie, maar die groot
ste gedeelte ,·an die lopende 
Suid-Alrikaanse goudopbrengs. 
As reelings gctref kan word om 
dit tc waarborg, in ruil vir 'n 
stcrling-lening, sal dit die Unie 
in staat stel om die moeilikhede 
in vcrband met sy algcmene te
kort aan buitelandse bctaalmid
delc te vcrlig. Sowel die ster
linggebicd as geheel as Suid
A!rika self, sal vee! baat daarby 
vind," aldus die Financial Times. 

IN BRITSE BELANG 

Dit is heeltemal te verstaan 
dat Brittanje heelwat baat sal 

• 

Wit E.n 
Teen 

vind by 'n reeling wat Suid
Afrikaanf!e 'goud vir hom sal 
besorg in ruil vir duur Brltse 
go~dere wat nou in 1n dalende 
wflr~ldmark d~ur goedkoper goe
dere uit dollarlamle verdring 
word. Maar of dit in belang 
van Suid-Afrika sal w~es om 
hom"!~lf t" bind tot die opkoping 
van Brit11e goedere wat weens 
bul hoe pry11e nie in die wereld
mark kan meedlng nie, terwyl 
by sy enig'Ote betnalmiddel waar
mee hy goedkoper op die wereld
mark kan koop, a.an Brittanje 
verpand, is 'n \·raag wat nie 
aan Londen oorgelnnt knn word 
om oor te ad,•isec.>r nie. 

Saam met Amcrika behoort 
Suid-Afrika daarop tc wys dat 
Brittanje sc redding in die ccr
stc plaas by homself H!. Solank 
hy bcsig Is om met 'n oppcrvlak
kige politickc stelsel sy werkers 
sc stemmc tc kOQp met bcloftcs 
van hoer lone en korter urc, so 
lank sal hy sy moeilikhede nic 
te bowc kan kom nie - behal
we as Iande soos Suld-Afrika en 
Kanada bereld is om te betaal 
vir die \'erkleslngsbeloftes aan 
Britse werkers. 

Prof. Kriiger skryf: 

,Die afgelope konferensie van 
Statebondspremiers het die in
teressante uitslag gehad dat die 
dominium Indie toegelaat word 
om 'n republiek te word met 
behoud van sy lidmaAtsl:ap van 
die Statebond en met die 
Koning as simbool van die bc
sondere assosiasie. 

,.Hierdie ontwikkeling het bale 
onverwags gekom. En tog Is 
dnar niks verrassends in nie, 
want die Britse sta.atsmanne 
het in die verlede reeds getoon 
dat bulle fyn diplomate en 
realiste is. Llewer as om die 
Statebond uitmeka.ar te laat val 
en o.m. die enorme handel!lvoor
dele ve rbonde a.an die lidmaat
skap van lndie te laat vaar, sal 
bulle die bande ietwat lesser 
maak, of liower die ysterket
tings vervang deur silwerket
t ings, en terseltdertyd die 
wesenlike voordele behou. 

,,Aan die een kant is daar vir 
ons in S.A. die voordecl aan 

, 

Swart In Afrika 
Meng-Huwelik 

verbondc dat die republikeinse 
gcdagtc nlc mecr aan die 
Engelse mede-burgers as 'n 
paaiboelic voorgchou kan word 
nic en dat die posisle van Indie 
nou blnne ons bereik 1~, dat ons 
in plaas van die gocwerncur
generaal 'n deur die volk self 
verkose president kan he. 

MOET GELEI WORD 

As die Britse regering <lie verto(~ in aanmerking neem wat daar die 
afgelope week in Suid-Afrika en Rhodesie uitgegaan het teen die moont
likheid dat Seretse Khama, ten spyte van sy wit Yrou , kaptein van die 
Bamangwato's gaan word, sal h y he!:lwaarlik die hesluit van die slam om 
Seretse te a\lnvaar, kan hekragtig omdat dit m stryd sal wees met odie 
belange van die naturelle sowel as die blankes. 

, Aan die anderkant is c1aar 
die groot slelkundige ge\·a.ar 
dat ons a.an die sla.ap kan ra.ak, 
vernl as die poslsie van Indie 
aan ons voorgehou word as die 
elndideaal van ons strewe, wat 
dlt voorwa.ar nie is nie. Vir die 
republlkclnse Afrikaner bradd 
die Jig vcrdcr in die wapad en 
hy sal nie rus voordat hierdie 
idcaal bcrelk Is nic. Ons boor 
dit wei dikwels: ,Die volk sal 
bcslult,' maar die volk moet ge
lel en gelnsplreer word. Dit is 
vir ons ten slotte nie 'n jurl
diese kwessle nie, maar 'n siel
kundige. Laat juriste vir ons 
nog soveel maal beduie dat ollll 
binnc die Brltse Statebond so 
vry is as wat ons maar kan 
dink om te wees, ons glo nie 
dat on11 In die volle !lin van die 
woord vry sal wees voordat die 
laaste band met die Britse 
Koninpka p \ ·erbreek is nie, al 
is dlt ~g maar net 'n band van 
11y. Dan kan ons met aile goed
gesinde Iande vcrdrae sluit, 
Engeland ingeslult, want vricnde 
hct ons nodig in hierdie gevaar
llke wereld. RepublikeiJUJe Afri
kaners moet dus wakker loop 
en die fakkels a.an die brand 
bou, a.an watter organlsaaies 
bulle ook al beboort. As ons 
glo In die leuse ,Voor in die wa
pad brand 'n Jig,' moet ons slegs 
oppas dat ons ole 'n dwaallig 
vir 'n ster aanslen nle.'' 

Seide het 'n huwelik van 'n 
naturelle-kaptein en die besluit 
van sy stam om dit goed te 
keur, soveel protes uitgclok as 
die van Seretse Khama en sy 
wit vrou, Ruth Williams, wat 
nog in Londen wag. 

Van heel onverwagtc kant is 
daar 'n stem van protes en 
waarskuwing gehoor. In die 
Rbodesiese parlement bet die 
eerste minister, sir Godfrey 
Huggins, verkla.ar dat die stam 
se besluit rampspoedig is. "Dit 
ly geen twyfel dat dit 'n uiters 
rnmpspoedige besluit \'an die 
stamlede is, om twee redes: In 
die eerste plaas toon dit 'n 
gebrek aan rassetrots in Bet
sjocannlnnd en h\·eedens is dit 
rampspoedig uit die oogpunt 
van die uitwerking op buur
gebiede." 

Huggins het gese dat hy reeds 
aan die Britse Hoe Kommis
saris in Suid-Afrika gcskryf 
hct om beswaar te maak teen 
Seretse se opperhoofskap. 

Ook van die kant van die 
N.G.-kerke het daar 'n geluid 
opgegaan. Tydens 'n kongres 
van die kerk oor maatskaplike 
euwels in Johannesburg is een
parig besluit dat erkenning van 
Seretse as kaptein weens sy 
huwelik met 'n blanke vrou 
wccrhou moct word. Die voor
stel versoek ook die Unie
regering om vertoe tot die 
Britse regering in hierdie ver
band te rig. ' 

Sowel Seretse as die huic.lige 
regent, Tshekedi Khama, het 
die afgelope week besoek afgele 

by die Britsc Hoo 
in Suid-Afrika, 
Baring. 

Kommissaris protektorate aan die Unie cor
sir Evelyn handig moet wor4, sterk onder 

die aandag. 
By gcleenthcid van hicrdie 

bcsock hct die regent amptelik 
meegcdcel dat hy en 44 ander 
hoofmanne besluit hct om die 
stam te vcrlaat en dat bulle as 
vrywilligc bannclinge na die 
Suidc sal verhuis. Die regent 
het versock dat hierdic besluit 
wat in 'n verklarlng vervat is, 
aan die Britsc regcring oorge
dra word. 

Tshekcdi en die hoofmanne 
betwis nic die reg van Serctse 
a:i kaptcin nie maar die wettig
heid van die stappe wat hy en 
sy ondersteuners gcdoen het om 
hom tot opperhoof, en Ruth 
\Villiams tot opperhoofsvrou, te 
verklaar. Hullc vra 'n geregte
like ondersock om !inaal die 
posisic van Ruth en haar kin
ders uit te maak. 

Onder mccr lui die verklaring: 
,On'l betoog dat ons erkende 
wette en gebruiko verbreek is en 
dat die bekende prosedure 
waurvolgt>ns ons opvolger uit
geroep behoort te wor<l, in die 
wind geslnan i~. Die bcslissing 
van die stam was 'n gcpcupcl
bcslissing." 

Die inhoud van die samcsprc
kings wat Scretse gcvoer het, is 
nie bekend nie. 

Daar word tans gcwag op die 
Unic-regering om ook sy stem tc 
verhef teen wat daar in een van 
die buur-protektorate aangaan. 
Di~ g~beurtenis'>C n lll dit' af

gt'lop~> t) d bring opnuut die 
noodsaaklikheid dat die Brlt~e 

BYBELBOEK VAN GROOT 
BETEKENIS ONTDEK 

Die ontdekking in 'n grot gedurende 1947 van 'n aantal 
leerperkamentrolle wat dele van Jesaja en die Psalms bevat, 
bet taus weer die tonge aan die gang gesit oor die betekenis 
daarvan. 

Dit is toevallig in Augustus 1947 in Sirie ontdek. Alte
saam was daar elf perkamentrolle en ook 'n paar kleipotte. 
Die grot was half toege,·aJ. 

Die geskrifte is in Hebreeus deskundige wat verklaar: ,Ek 
gcskryf, en bevat die bock J e- het die Jesaja-geskrifte gesien 
saja tot by hoofstuk 66 vcrs 24 op hul pad na Amcrika waar dit 
en ook verskeie Psalms. Daar nou bestudcer word. Die bete
ls ook 'n kommentaar gevind kenis h iervan Is werklik groot. 
op die profesie van die protect Die vrocgstc bckende Hebreeu
Habekuk sowel as oor Joodse se gcskrifte van die Ou Testa
gcwoontes. Verder is daar in ment datecr uit die 9c eeu na 
Aramees geskryf oor Henog, as- Christus en dlt word aanvaar 
ook dele wat handel oor 'n cpisic dat al ons Hcbrceuse gcskrifte 
werk, , Die Bock van die Oor- spruit ult gcstandardiseerde 
Jog", en ,Die Bock van Dank- werkc na die val van Jerusalent, 
segging". en die vraag het nog altyd ge-

Dic stukke is aan 'n Siriese kwcl of dlt ooreenstem met die 
klooster, die Amerikaansc Skool oorspronklikc teks. Dit is 
vir Oorsterse navorsing en aan daarom bclangrik om 'n He
die Universiteit van Jerusalem breeuse manuskrip te h~ wat 
gcskcnk. In Jerusalem is die dateer van voor die val van 
stukke deur proff. Burrows, J erusalem." 
Trevcrs en Browly ondersock. As dit 'n bevestiging blyk te 
Gcsaghe-bbendes het die mening wees van die Bybel, sal dit die 
uitgespreek dat hierdie perka- Bybelkrltiek van die afgelope 
mcntrolle dateer · uit die eerste eeu tot niet maak. 
of twcedc eell voor Christus. I .. DIEO.B'-; •• ;;-. -:,.=o=-=rd~=-ged=ruk::.:---,CI::-::eu.,.,-r,.....Pr=-o 
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