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Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Noosblad. Presidensiele Stelsel Was · 
Geen Diktatuur 

Die Zuid-Afrikuansche die konunando-gesag wat 
Hepubliek het sy et>rste deur die lt>iers van die 
konstitusie in 1858 ge- Groot Trek uitgeoefen 
kry, d.w.s. ses jaar nu is. 
di<• stigrting daarvun! Ons . In. bierdie grondwc~ van 1858 

• 1s d1e wetgewende, u1tvoerende 
kun aanneem ·dat d1e re- en regterlike gesag van mekaar 

. gel'ingstelsel gedurende geskei. 
Jrg. 9 Kaapstad, 6 September 1950 Prys Sd. No. 42 die tyaperk van ses jaar WETGEWENDE 1\IAG 

GEVAARLIKf 
WOLPRYSf , 

Terwyl die wolboere breed 
geglimlag ·bet toe wolpr)·se 
l\lanndag in Kaapstad sommer 
aan die begin van die veiling 
die rekordprys van verlede jnar 
met meer as 5/- oortref bet teen 
12/6 per pond, bet daar reeds 
'n gevoel van kommer op die 
goud-druppemle wolspoor in 
Australie gevolg, waar dieselfde 
ongekende hoogtes bereik is. 

Die vrees word uitgespreek 
dat teen sulke enorme pryse wol 
besig is om 'n weelde-artikel 
te word in plans van 'n nood
saaklike roustof. Die uiteinde
like gevolg kan maar net wees 
dat dit vervang sal word deur 
'n goedkoper sintetiese produk, 
word verklanr. 

Die minister van landbou in 
New South Wales (Australie) 
bet in 'n toespraak gese dat 
sulke pryse (14/- per pond) nie 
strook met die Jangtermyn- be
lang van die land nie. 

ASIATE NEEM VINNIGSTE 
TOE 

Die totale bevolking van die 
Unie het sedert die helfte van 
verlede ja.ar met 200,000 ge
styg, volgens 'n skating van die 
Buro vir Sensus en Statistiek. 
Die bevolking tel nou 12,320,000, 
van wie 2,620,000 blankcs is, 
8,347,000 naturelle, 323,000 Asiate 
en 1,030,000 Kleurlinge. 

Die bevolkingstoename vir die 
Asiate was die vinnigste - 2.8 
perscnt vergeleke met 1.9 per
sent van die blankes, 1.15 persent 
van die naturelle en 2.5 perscnt 
van die Kleurlinge. 

1 'n voortsetting was van Die wetgewing was opgedra 

Verwoesting Sonder 
Sal Tevergeefs 

Hervorming 
Wees 

Dit was hierdie week elf jaar gelede dat Brittanje, ondersteun deur 
Britsgesinde politici in die Unie, die wereld in 'n oOI·log gedompel het ten 
einde ,·die Chri~tt>ndom. en die W t>stt>rse beskawing" te red. Die omniddel
like aanleiding tot dit> oorlog was 'n Britse waarborg aan Pole dat sy gren
se, waarbinne voormalige Duitse gebied, geen duirn versit sou word nie. 

Vyf jaar nadat hierdie oorlog h eeindig is met die algehele vernit>ti
ging van Duitsland en die afskeuring van byna die helfte van Pole se ge
waurhorgde grondgehied ten behoewc van een van die ,drie groot" oor
winnaars, is die Westerse wereld weer besig om te mobiliseer vir Chris
tendom eo beskuwing onderwyl die voorspel tot 'n derde wereldoorlog 'n 
ulles behalwe bemoedigende aanvaug in Korea geneem h et. 

Elf jaar gelede bet die O!>se- l GROTER ONTBINDING politieke bcrskepping gepaard 
wabrandwag hom ver&et teen met wapengeweld waar die 
Sui d- Afrika se det'lname 'n Inflasie-kranke wcreld word kwaad te ver gevorder het. 
aan die dwase oorlog. Ons het opgeroep om met wapengeweld Die wapen- en atoom-geweld 
beklemtoon dat die opkoms van rebellie te voer teen die Kom- van die komende oorlog is by
Hitler 'n reaksie was teen die j munistiese tiran wat deur die voorbaat al gedoem tensy dit 
vervalle en verworde knpitalis- demokratiese oorwinnaars op die 1 vergesel gaan van 'n hervor
mo en demokrasie enersyds t'n wereldtroon geplaas is. Wapen- ruing van lewenswyse en -hou
'n verweer teen die mens\'er- gcweld is a! wat die kapitalis- ding wat die beginsels van die 
woe&tende Kommuuisme nnder- tiese en demokratiese magte in Christelike beskawing waardig 
syds. Ons bet beklemtoon dat die laaste beslisscnde stryd kan sal wees. Daarom word die 
wat die vorm van die Duitse werp - en as hierdie stry<1 een- taak van die Ossewabrandwag 
\'er&et teen genoemde euwels dag beeindig is, wut sui oorbly en soortgelyke bervormings
ook al mag wees, die wereld 'n van die waardes Witt elf jaar ge- organisasies dringender namate 
behoefte aan hervorming het, lede bestaan bet en vandag nog die oorlog nader kom. 
en dat !IO ver dit Suid-Afriku bier en daar voortbuiwer, veral 
betref, die grondbeginsels vir a!> onthou word dat die Kommu
daardie hervorming opgesluit le ni&me 'n mag van ontbinding 
in ons volk se eie verlede en le-

1 
i'>, en niks so bevorderend vir 

wensbeskouing. ontbinding is as 'n oorlog nie? 
Elf jaar na die uitbreek van Die Kommunistiese ideolo-

hierdie oorlog sal geeneen van I gicsc woestyn bet gcvolg op die 
die oorlogskrceuers van toe kan grondverspoelings van kapita
beweer dat die oorlogsoogmerke listicse uitbuiting en ,demokra
waarvoor miljocne Jewens geof- tiese" wanbestuur in die wereld 
fer is, selfs by bcnadering be- va.n elf jaar gelede. Hierdie 
reik is nie ten spyte van die woestyn is tydig en suksesvol 
oorwinningsblocdfees in Neuren- in Italiti, Duitsland, Portugal en 
berg. ' ~panje gestuit deur vreedsame 

Die Unie-regering bet 25 vlieg
tuie van Amcrika gekoop vir 
gebruik in Korea deur die Suid
afrikaanse vcgterseskadrilje wat 
as gebaar teenoor die V.V.O. 
na die Verre Oostc gcstuur word. 

E.NGE.LSE. PE.RS 
DUBBE.LE. TROU • 

VAAR 
• • • 

UIT -TE.E.N 
IN SUIDWE.S 

Hoe pryse vir Suidwes-kara
koelpelse word tans in Amerika 
betaal waar Russicse pelse in 
onguns verval het as gevolg van 
die Koreaanse oorlog. Die ge
middelde pryse verlede week 
op die mark was mcer as £3. 
Daarteenoor is berig dat 'n vrag 
Russiese pelse in 'n Britse ha
we le en vergaan nadat Ameri
kaanse dokwerkers geweier bet 
om die skip af te laai. 

aan 'n Volksraad wat gckics•is 
deur die stemgeregtigde burgers 
(oor 21 jaar) volgens distriktc. 
Die lede van bierdie Volksraad 
moes minstcns 30 en boogstens 
60 wccs. In 1858 bet die Volks
raad bcstaan uit twaalf lede en 
in 1873 uit 28. 

\Vet nr. 4 van 1890 het 'n ver
andering aangebring in die wet
gewcnde gesag, waarvolgens 
daar in die toekoms twee Jig
game sou bcstaan nl. 'n Eerste 
Volksraad en 'n Tweede Volks
raad. Die ledetal van die Volks
raad het op daardie tydstip 40 
getel. Volgens die nuwe wet sou 
die Eerste Volksraad in die ver
volg net 24 !cdc b~ en die Twee
de Volksraad ook 24, gekies vol
gens dieselfde stcmdistrikte. 

Die Tweede VoJksraad se ge-

I ~ 

Deur 
A. J. van Rooy 

sag was ondergeskik aan die van 
die Eerste Volksraad en die 
stemregkwalifikasles was ook 
minder streng. Nie aileen kon 
mans van 16 jaar en hoer stem 
nie, maar ook die nuwe intrek
kers bet heelwat gouer stemreg 
verwerf. 

Vir die Tweede Volksraad is 
daar 'n sekere terrein afgepen, 
waarvoor hulle wetgewing kon 
indlen - min of meer soos ons 
provinsiale rade vandag, maar 
op darem beelwat groter skaal. 

UITVOERENDE RAAD 

Die voorstelling en uitvocring 
van wette is opgedra aan 'n Uit
voercnde Raad, wat bestaan bet 
uit 'n President, Kommandant
gcneraal, twee burgers en 'n 
sekretaris. Hierdie Uitvoerende 
Raad is mettertyd uitgebrei om 
by die beboeftes van die tyd aan 
tc pas. So bet daar byvoorbeeld 
later 'n notulehouer en 'n 
staatsprokureur bygekom. 

Die P re'>ident is gekies vir 5 
jaar deur aile burgers wat vir 
die <Ecrstc) Volksraad stemgc
regtig was. 

Die Kommamlant-generaal Is 
gekles deur die burgers maar 
t.ie lengtc van sy ampstermyn 
bet van tyd tot tyd verande
rings ondergaan. 

WYSIGINGS 

Die grondwet van 1888 het be
paal dat die K.G. vir 'n onbe

(Vervolg op bladsy 6 kolom 4) 

Die Engelse pers het bulle _onver~celdc trou vi~ h~l bulle ook nl ~er~ies om t~ on-
volgelmge e1s, hct nou h1erd1e der&teun. ,D1t 1s waarhk 'n 

n1et groot wrewel verwys mense met vcrdccldc trou in hul baie eenvoudige besluit. En dit 
na die deurslaggewende skoot versamel. Die Nasionalis- s~y': vir m~ of dit ~a logiese 
rol wat die Duitsers in ~e wat vcx;>rgee _dat bulle _gcsk?k ':utemdes let. In Sutd':"es bet 

Tevergeefs 
• • • IS oor d1e fett dat dtc me- JY 'n party gcbad wat me rond-

Suidwes se verkiesmg ge- blanke stem in sommigc gevalle gcloop bet en se ,Moenie die 
speel het. Opskrifte het 'n dcurslag kan gee, bet die Duitsers vertrou nie'. 1\laar ek 

ewissel van Sie I deurslaggewende mag in Suid- het baie mense dit hier boor 
gH il 1, D • "o g Afrika oorhandig aan daardic se, en bulle was nie Nnsionalis-

e · tot , Uitse 01'• Duitsers met verdeclde trou. te nie. Sulke dinge raak be
winning", en Die Cape Dit is 'n onnasionalc oorwin- kend in 'n klein gemeenskap en 
Times het onder die op- ning:" Aldus. die boo!artikel ~\'es men~e ''ie se ondersteu-

k • f 0 . l O in d1c Cape T1mcs. mng, wat JY ookal danrvan mag 
s l'l , nnas1ona e 01'· se, somtyds nuttig is! 
winning" te velde getrek BETIG ,Dit is ec:tvoudige sielkunde 
teen die Duitsers wat . . . · . en praktiese politi~k dat jy al-

• · • • D1t was me nodtg om dte tyd sal verloor as JY rond .gaan 
Weier om Su1d-Afnka- blad te wys op die balk in en se ,Ek hou nie van daardie 
uer~; te word. Engclse oog wanneer dit op man se voorkoms nle; ek is 

,Die Nasionaliste gee voor dat dubbele lojaliteit neerkom nic. bang vir wat by my kan aan
bulle staan vir 'n onverdeelde 'n Rubriekskrywer van die blad doen.' 
trou, en bet keer op keer gesl! het dio volgendc dag self 'n ,Dit was presies die houding 
dat bulle nic mense van dubbele versigtige - en ietwat sarkas- wat baie onderstcuners van een 
lojaliteit in Suld-Afrika wil he ticse - vermaning gerig ann die psrty ingeneem het teenoor die 
nie", verklaar die blad. ,Selfs adres~ van Engelse wat so wan- Duitse kieser. En dit bet die 
voor die oorlog bet 'n geregte- troucnd van die Duitsers praat. party sy nederlaag in die ver-
like kommissie gctoon dat baie Hy skryf: klcsing besorg. 
van die Duitscrs in Suidwes- ,Ek dink dat, nou dat die re'l ,Daar is nog steeds niks te 
Afrika ondergronds in sif}lpatie van ons almal goeie Suid-Afri- wen en baie tc verloor deur al
was met 'n bultclandse rege- knners is sonder 'n keuse in die gemene houdings wat gegrond 
ring, dat jong Duitsers na. l saak, on'! politick beelwat ver- is op vrees en agterdog. Die
Duitsland gegaan bet om in die beter kan word as ons besluit gene wat besluit om die ander 
Duitse leer opgelei tc word en om nie aileen goeie Suid-Afri- man, ongeag wat sy afkoms Is, 
dat bul trou teenoor die Man- I kaners te wees nie, maar om 'n beter Suid-Afrikancr te maak, 

. daatbouer twyfclagtlg was. Die ander beter Suid-Afrikaners te sal vriende maak en hullc be
Naslonaliste wat voorgce dat 'maak,. ongeag watter party I bou.'' 

Die oorlog wat hierdie week elf janr gelede begin is "met die 
verklaarde oogmerk om Duitsland te \'emietig, het sy oogmerk 
vyf jaar en agt maande later bereik met die ondertekening van 
die onvoorwaardelike oorgawe deur genl. Gustav Jodi, stafhoof 
van die Duitse leer (regs). Maar die oogmerk om die wereld vry 
te maak van ,agressie, vrees en gebrek", bet skromelik gefaal 
omdat daar geen ondersteunende idee wus om die plek te vul van 

uitgediende opvattings nie. 
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BAlE VER AGTER 
Lord Vansittart, daardie grimmige kampvegter vir die 

demokrasie in Brittanje wat sy sin ten opsigte van Duitsland 
se uitwissing as 'n moondheid gekry het, het in die jongste 
tyd, soos soveel ander van sy kollegas, uitgevind dat die 
demokrasie as gevolg van die oorlogsoorwinning in 'n veel 
ernstiger gevaar verkeer as tien jaar gelede. En lord Van
sittart is op soek na bondgenote. Hy soek bulle in Duitsland 
en in Spanje - daardie staat wat by en sy geesgenote 'n 
paar jaar gelede bereid was om terug te gee aan die Kom
nunistiese skuim wat deur Franco afgeskep is. 

In 'n toespraak in die boerbuis het genoemde lord gese 
dat by 'n kwaai teenstander van Duitse berbewapening was, 
maar dat hierdie standpunt weens die verderflike beleid van 
Stalin onhoudbaar geword het. Hy is egter net bereid om 
toe te stem tot die bewapening van die Duitsers met klein
gewere waarmee bulle 'n guerilla-oorlog kan voer. Dfe ber
bewapening van Duitsland is gevaarlik en moet binne perke 
gebou word, was sy advies. Voortgaande bet Vansittart na 
Spanje verwys en gese: 

,Ons behoort ondersoek in te stel of genl. Franco 
nie bereid sal wees om 'n gulbartige gebaar teenoor sy 
volk te maak wat Spanje in staat sal stel om sy plek 
in die Westerse familiekring in te neem nie." 

NOG GEEN BESINNING 

Lord Vansittart is 'n tipiese verteenwoordiger van die 
Britse amptelike gedagteskool, en slegs om daardie rede is 
sy standpunt kommentaar-waardig. Dit toon hoe ver die 
Britse politici onder die gewig van hul blinde vooroordeel en 
haat agter geraak bet op die pad van die wereldgeskiedenis. 
Hulle bly steeds by die stertkant van wereld-ontwikkelinge, 
net soos bulle tydens die afgelope oorlog voortgestrompel 
het op die oorlogspad nadat die oomblik vir afsluiting reeds 

.,. bereik was. Weens hul blinde en onbeheerste vaart bet 
bulle hulself begrawe in die oorlogsgevolge waaruit bulle 
tans probeer kruip. Hulle het geen oog gehad vir die waar
skuwende tekens dat die stryd gestaak moes word nie. Hulle 
wou die beker van haat .tot die droesem ledig. 

Sti/ Prestasies L~::.,,~!!::,~:,:J Wraak of Se/frespek 

Verlede week, op Maandag, Is dit miskien cen van die redes 
28 Augustus, het mev. M. E. waarom die filosowe ons tydvak 
Rothman, die bekende skryfster oppervls.kkig noem? Want 
M. E. R., vyf-en-sewentig jaar wanneer Jigsinnigc sake be
oud geword. Dit is 'n lang spreek word praat alma! luid
leeftyd en in Tant Miemic se rugtig saam maar wanrieer 
geval was dit ook 'n leeftyd diepsinnige sake aan die beurt 
van idealisme, beskoidenheid en kom dun die deelnemers uit 
diens en dcrhalwe 'n Ieeftyd totdat net 'n klein klompic oor-
van stU prestasies. bly. 

Ek is besonder verheug oor Waaraan sou die skugterheid 
vera! drie aangcleenthede wat om betwisbare sake te bespreek 
die verjaardagviering gcken- toe te skryf wees? Aan die 
merk het. Die eersto is die diktatuur van geld? Ek weet 
waardering wat betuig is vir regtig nie. 
M. E. R. se sagte en bekoor- Ek het eenkeer met 'n pre
like persoonlikheid. In ons dae dikant oor die saak gesels. Sy 
wanneer luidrugtighe'id dikwels mcning is dat die mensc skui
deurgaan vir geselligheid is dit ling sock in oppervlakkigheid 
regtig noodsaaklik dat die omdat hulle probeer wegvlug 
openbare aandag darem som- 1 van die aaklige werklikheid 
tyds gevestig sal word op 'n 

1 

wat bulle nie wil bepeins en 
toonbeeld van fynbeskaafdheid. bespreek nic. Toe ek hom vra 
Dio tweede is die verrassende of die Osscwabrandwag dan nie 
waarheid dat M. E. R. nie ,af- 1 reg is om 'n herskepping van 
getree" het n'ie - maar dat 

1 
die grondslae van die bcstaande 

daar inteendcel 'n nuwe boek staats- en Iewensbcskouing tc 
van haar verskyn het op haar I bepleit nie, het hy gese dat ons 
75ste vcrjaardag. En die derde Hewers n'ie politick moet gesels 
is. die ontwaking van die kritici nie. Waarvandaan het die domi
wat eindelik M. E. R. se skryf- nee probeer vlug? 
werk begin waardecr. 

Die drie Susters 
Kwellings van die Gees 

Die verrassende uitslae van 

Die Verenigde Party se koe
rante vind dit blykbaar bo die 
menslike vermoa om die pak 
slae wat hul party in Suidwes 
gekry het met gelatenheid te 
dra. En die arme Duitsers moet 
dit nou ontgeld omdat bulle hul 
demokratiese reg gebruik het 
om vir die Nas10na!e Party 
van Suidwes te stem. Die V.P. 
stel die verkiesingsoorwinning 
voor as die Duitsers se wraak 
op die V.P. oor die behandeling 
wat bulle gedurende die oorlogs
jare van die party ontvang het. 
Gestel dat die wraakstorie waar 
is verwonder ek my nogtans aan 
die vermetelheid van die V.P. 
Was die verwagting dan dat die 
Duitsers vir die V.P. sou stem? 
Dan was dit op sy bcste 'n baie 
nalewe verwagting. Want elke 
bond kry tog sy dag en as die 
verkie.singsdag werklik die 
Suidwes Duitsers se dag was, 
dan moet die V.P. dit vir hulle 
gun, want dit moet onthou word 
dat die V.P. gedurende die oor
logsjare, 'n baie, baie lang dag 
gehad het. 

Maar sou die Duitsers werk
lik wraak geneem bet, of sou 
hulle maar net bulle selfrespck 
gehandhaaf het? 

M. E. R. woon op Swellen- die verkiesings in Suidwes het 
dam - op die heuwel aan die I 'n vlaag van mismoedigheid GESAMENTLIKE FUNKSIE 

Op 12 Augustus het die twee 
Kommando's van Vredenburg 
en Hopefield saam op die plaas 
Klipfontein van die Komman
dant, mnr. Jan du Toit, hul 
funksie gehou en die bedrag 
van £24 ingcsamel. Die same
werking van die twee Komman
do's was baie geslaagd. 

Oostekant van die dorp. Vir oor die hele Verenigde Party 
baie jare het die drie bekende i laat neerslaan. Ek het die mis
,susters, mev, Tomlinson, mev. moedigheid nie aileen in die 
:V.e.n Zy! en mev. Rothman langs I party se koerante bespeur nie, 
mekaar, elkeen in haar eie huis, maar ek het toevallig, op 'n 
op die heuwel gewoon. En nie- opoobare plek, 'n gesprek aan
mand se besoek aan Swcllendam I gehoor tussen twee Engelsspre
was afgerond voordat hy nie kcndes wat vir my 'n openba
met die drie susters gaan ken- : ring was. Die een het neerslag
nis maak het nic. Dit is reeds tig voorspel dat as dinge so 
meer as 'n jaar geledc dat mcv. l aangaan bulle een more aan die 
Tomlinson oorledc is en nou brekfistafcl die tyding sal ver
is dit nog net Tant Annie en 1 neem dat die Nasionaliste ook 
Tant Miemie wat oorgebly het ~,·die regering in Rhodesia oor
om die tradisie voort te sit. .geneem het. Die andcr het 

Mev. Rothman se Jewe van ,onthuts so 'n moontlikheid ver
Hulle bet nog nie daarin geslaag om hul las van baat en diens het vera! in drie rigtings 1 werp. Maar die eerste een het 
vooroordeel af te skud nie. Daarom die onrealistiese ad vies uitgebot. Sy hct haar beywer I sy kwellings verduidelik deur 
dat die Duitsers se enigste bydrae tot die verdediging van vir die opvoeding van haar volk.l te kla oor die duisende Afrika-: 
Europa moet le in 'n guerilla-stryd met kleingewere nadat Daarom het sy geskryf sodat ners wat Rhodesia binnetrek, 
Europa deur die Russe oorrompel is. ,haar volk kan lees. Sy het haar met net ecn doe! - om die re-

En nou mag dit vervelig klink om hierdie verwyt telke
maal onder die neus te vryf, maar die beleid van die Britse 
politici, soos ook nou weerspieel in Vansittart se toespraak, 
toon dat bulle nog geensins tot besinning gekom bet nie. 

Ons se baie dankie aan ,Oom 
Koos Visser" (Hoofkomman
dant) van Weglopcrsheuwel 
wat ons funksic geopen het, as
ook aan die ander vriende wat 
saam met hom was. Verder 
ook aan mevv. Lombard en 
Van Aarde, kommandantes van 
Malmesbury, en ander vr'iende. 

- (Ingestuur) 

VOORWAARDES 

Vir bierdie leiers bet die stryd teen die vernietigende 
Fascisme en Naziisme nog nie opgehou nie, net soos hul 
bondgenootskap met die Kommunisme nog nie beeindig is nie 
ten spyte dat bulle in volle bewapening verkeer teen die 
Kommunisme en reeds in Asie midde in die stryd sta-an. 
Daarom mag Spanje nog nie opgeneem word in die Westerse 
familiekring nie, bebalwe as Franco bereid is om sy op
vattings oorboord t e gooi, boewel die Kommuni'ste van Sjina 
sitplekke in die Veiligheidsraad van die V.V.O. aangebied 
word sonder enige voorwaar4e. 

Van Spanje word 'n gebaar verwag voordat hy sy plek 
ter verdediging van Europa mag inneem. 'n Kommunis soos 
Tito van Joego-Slawie ontvang egter ekonomiese hulp en 
politieke erkenning sonder dat selfs 'n gebaar ten opsigte 
van die vervolging van die kerk van hom geeis word. 

In sy hoek oor die Amerikaanse beleid tydens die oorlog 
het die diplomaat Bullitt die kolossale hulpverlening aan 
Rusland lionder die sweem van 'n voorwaarde tot matiging 
van sy imperialistiese dade beskryf as een van die onvergeef
likste flaters van Roosevelt. Maar sy teregwysing bet nog 
geen wysheid ten gevolge gebad nie. Amerika en Brittanje 
gaan nog steeds voort om kommunistiese Tito die erg be
geerde hulp te bied sonder enige voorwaarde te stel ten 
spyte van laasgenoemde se ongetemperde vyandskap teen 
die godsdiens en die waarde van die mens. Maar as in die 
grootste nood die hulp van Spanje ingeroep moet word, dan 
gaan da-ardie noodroep gepaard met die eis dat daar eers 'n 
demokratiese ,gebaar" moet wees voordat die bulp aanvaar 
kan word. 

Hierdie gebaar, so verklaar die blad Union, is blykbaar 
die berstel van ,demokratiese regte" in Spanje, dit wil se 
die herstel van daardie selfde ondergrawende elemente wat 
reeds die veiligbeid van ander Europese state ondermyn. 
Dit beteken eintlik dat voordat 'n lid tot die Westerse fami
lie kan toetree, by eers weer besmet moet word m et die 
kommunistiese kanker wat b y deur 'n operasie uit sy liggaam 
verwyder bet. 

gewy aan die versorging van gering van die land oor te neem. Ongeveer een uit elke sewe 
die beohoeftige dee! van haar En die ergste van alles, het hy huwelike in die Unie word deur 
volk. En met reg kan sy ge- gcse, is die skynbare magteloos- egskeiding beaindig, volgens bc
noem word die mocder van die hcid van die Verenigde Party vinding van die Buro vir Sensus 
sosiale werksters in ons land. om die tergende verloop van en Statistick. In 1948 was daar 
Voortdurend het sy bly hunker sake die hoof te hied. ,Die 3,832 verbrekings van die 27,917 
na die inner like eenwording van ding ontstel my", het hy vir sy I huwelike tussen blankes in ons 
haar volk. En dit is vera! hier- vriend vertel. land. 
die diepe oortuiging dat die 
Afrikanervolk 'n natuurlike een-
heid is wat nie opgesplits mag 
word in politieke partye nie 
wat haar aangetrek het na die 
Ossewabrandwag en wat haar 
vandag nog een van die stcun
pilare van hierdie volksbewc
ging maak. 

Tonge Geknieha/ter 

Ek het sl baie kecr gewonder 
hoe omvangryk die diktatuur 
van geld wcrklik oor ons volk 
is. En of die Afrikaners van 
die huidige geslag nie altevecl 
oorheers word deur die geldjie 
wat hulle verdicn nie. Ek ken 
mensc wat 'n mak en onder
danigc lewc voer omdat bulle 
bang is om hul salaris en hul 
pensioen in gevaar te stel. Hoe 
groot sou die persentasic van 
ons volk wees wat hul oortui
gings wcgsluk en hul tongc 
kniehalter omdat hullc gedagtig 
is aan die vrou en die kleinspan 
wat gevoed en geklec moet 
word. 'n Dorpenaar het aan my. 
gese: ,Dis net die boere wat 
aan die politiek kan deelneem 
soos hulle wil. Ons dorpenaars 
behoort alma! san die hou-jou
bek party." 

Dit beteken dat 'n man sy 
!ewe lank stilbly wanneer be
twisbarc sake bespreek word. 
En dit is juis by daardie ge
Ieentheid wanncer hy moet 
praat en sy standpunt moet stel. 

SUIDWES STUUR SES 
REGERINGSMANNE NA 

PARLEMENT 
Die Nasionale Party van Suidwes- wat 'n samesmel

ting is van die twee nasiona-a.I-georienteerde partye in die 
Unie- bet 'n volledige oorwinning oor die Verenigde Nasio
nale Sui<lwes-party behaal deur al ses setets vir die Unie
parlement te verower. 

Mccrderhede het gewissel tus
son 67 en 846, terwyl die totale 
aantal stemmc wat deur elk~ 
party vcrkry is, onderskeidelik 
12,434 en 10,033 was - 'n stem
meerderheid van 2,401 vir die 
Nasionale Party uit 'n kieserstal 
van 24,017. 

Vir die wetgewcndc vergade
ring van Suidwes het die Na
sionale Party 15 uit die 18 se
tels verowcr. Met die verkie
sing in 1945 bet die Vcrenigde 
Party al 18 setels gcwen. 

Die ses nuwe volksraadslede 
is: 

A. J. van Niekerk (Etosha), 
J. von S. Moltke (Karas), A. 
Webster (Middelland), J. D. 
du P. Easson (Namib), R. le 
Riche (Omaruru), J. H. Visser 
<Windhoek). 

Hierdie toevocging tot die 
Unic-parlement bring die rcgc-

ringsmeerderheid te staan op 
13 (71 H.N.P., 9 Afrikanerparty 
en 6 Nasionale Party Suidwes). 

HOE. STYGING IN 
GRONDPRYSE 

Grondprysc is vandag meer as 
dricdubbel so duur as wat dit 
voor die oorlog was. In 1939 
was die gemiddelde prys per 
morg in die Unie £1 17s. 6d. in 
vergelyking met £6 5s. verlede 
jaar, volgens verslag van die 
afdeling Sensus en Statistiek. 

Plattelandse eiendom tcr waar
de van £49,708,687 het van 1 
April 1948 tot 31 Maart 1949 in 
die Unie van eienaar verwissel. 
Dit is die hoogste syfer in die 
afgelope tien jaar. 
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Agter Die Siegfriedlinie ( 4) 

Sven Hedin Stel Bekend 
Soos reeds duidelik uit voor

afgaande artikels geblyk bet 
was Svcn Hedin byna daagliks 
in aanraking met die groat 
figure wat agter die Sicgfried
linie die Vasteland oorheers 
het. Hy dwaal dan ook dik
wels en tot genoee van die 
Ieser van die streng Jogicse 
patroon van sy vertellingc oor 
sake van die dag af om iets 
oor di6 of daa.rdie pcrsoon mec 
te dec!. Diegene wat vir die 
gewone kocrantleser net groot 
skaduweeportrette teen die hori
son van Europa was, word vices 
en blocd. Hul deugdc en Coutc 
word verklaarbaar. Hul wcl
slae· sowel as hul mislukkings 
wek meegevocl en meelewing. 
Een vir een gaan bul voor die 
geestcsoog van die Ieser vcrby. 

HER~IANN GORING, 

,UNSER HER:\IA...~" 

Ds.ar was die besoek van 
Hedin aan Carinhall, die weel
derige buitesteedse vcrblyf van 
Ryksmaarskalk H e r m a n n 
Goring wat die gaste soos 'n 
egte eerbiedwaardige grondbc
sitter in heldergroen landelike 
drag geklee, ontvang het. Hy 
was welgemoed on hartlik, 'n 
vriend van Swede ws.ar hy sy 
eerste vrou, Carin, na wie ook 
die landgoed vernoem is, ge
vind bet. Mede-gaste tydens die 
besock was 'n Suid-Slawiese 
Minister en sy vrou. 

Die gedrag van mev. Goring, 
een van dio tragiese slagoffers 
van Neurenberg, het Hedin in 
aile opsigte onberlspclik gevind. 
Sy het teenoor Hedin se suster 
bely dat die weelde wat in baar 
huis beers baar in die nood
toestande nie geval nie; want 
op die tafel van die wellewende 
Goring was Switsorse kaas, ka
viaar, Cynkosse van aller aard. 
Inderdaad was daar van rant
soenering geen teken nie. 

CARfli<'HALL, 'N WEELDE
VERBLYF 

Die verblyf was weelderig in
gerig met tapyte, standbeelde, 
sierkaste vol kosbare goud- en 
silwergcrci, 'n biblioteek wat 'n 
versamclaarslushof was, mces
terstukkc van die Italiaanse 
skilderkuns aan die mure. OndE:>r 
in die woning was 'n swcmbad 
en daar naby 'n elektries-aan
gedrewc modelspoortrcin bcdoel 
vir die jong Edda, Goring se 
dogtertjic, hoewel sy eic genot 
in die kosbare speelding ewe 
groot as hare was. 

Ten spytc van sy swakhede 
en sy licfde vir die aangcname 
van die !ewe is die prentjie van 
Goring tog nie onsimpatiek nie. 
Kleurryk, hoogs-intelligent en 
ordentlik in leefwyse, dinamies 
en eg, klop die weergawo met 
die aard van sy cinde as ,Unser 
Hermann", held van 'n wanho
pige, verslanc volk. 

VON RmBENTROP NIE BE
KW A.A.l\1 GENOEG NIE 

Van die Dcrdc Ryk se mini
ster van buitelandse sake, wat 
by vcral i.v.m. die Finse vraag
stuk persoonllk in die ou his
toricse kantoor van Bismarck 
gcsprcck bet, gee Hedin die opi
nlc dat by lank nie so onaange
naam was as die propaganda 
wou voorgee nie, dog dat dit 
hom werklik aan grondige ken
nis en bekwaamheid ontbreck 
bet. Ten opsigte van Finland 
hct Hedin dit geradegeag om 
so 'n kort lesinkic oor geskie
denis in te vleg sodat Von 
Ribbentrop in elk. geval kor
rekte gegewens kon he om op 
tc oordeel. 

Veel cerder sou Hedin 'n 
diplomaat van ervaring soos 
Von Wiezaeker daar gesien bet. 
Nietemin beklemtoon ons skry
wer dat Hitler in ullt' belang
rike sake sy eie kop gevolg bet. 
Om Von Ribbentrop vir te vcel 

verantwoordelik tc hou sou ver-I van die dag, krisissc van die 
keerd wccs. W~reldoorlog, te gescls. 

BY Hll\:IMLER, DIE 
KLEURLOSE 

• Hierdic gcvreesde maghebber 
het Hedin as een van die raai
selagtige persone om Hitler be
skryf. Waar al die ander Duit
se leiers stcrk indrukke gelaat 
het, was die eersto gewaarwor
ding aangaande Rimmler dat 

I Deur ). de Vos I 
hy 'n onintcressante, allcdaagse 
en selfs cffcns lewenlose uiter
lik vertoon het. 

TEENSTELLING ~lET A..~DER 
LEIERS 

Gobbels was die vurige, bc
weeglike, aangrypend wei ter 
tale en met 'n ewe welspreken
do gesigsuitdrukking; Hitler 
was die grootst' siener, gchoor-

HERMAJ.\'N GORL.VG. 

saam slegs aan eie oordeel en 
insigte, volkome selfvertrouend, 
onwrikbaar in sy genome be
sluite, groots in sy denkbcelde 
wat wercldc wou bcrskep na 
die gedaante van sy drome. 
Elkeen van die ander hot sy 
stempcl in die gemoed van die 
toeskouer gelaat. Maar Rimm
ler was kleurloos, nie hard of 
bars of hartstogtelik of !nne
mend nie, slegs n{>utraal hoewel 
vriendelik en hoflik. Sy kan
toor was die cenvoudigste ingc
rig. Sy omgewing was alle
daags. Sy enigste uitgesproke 
ambisie was om Hitler en sy 
regime te beskerm. 

H.DDILER SE VERWEER 

Uitgesprokc kritiek van Hedin 
na aanlciding van berigte mis
handeling van Jode bet Rimm
ler nie ontstem nie. Hy het 
ewe vriendelik die wreedhedc 
ontken en die else wat sy amp 
aan hom stcl om die nasionale 
vciligheid te waarborg beklem
toon. Of sy vyandc reg gehad 
hct om in hom die selfaange
wese opvolger van Hitler te sicn 
kon niemand as die waarhcid 
of andersom bewys nie. 

BELANGSTELLING IN 
AARDRYKSKUNDE 

Daarby was by besonder ge
intcressocrd in Hedin se geo
graficse navorsingswerk en bet 
hom vcrsoek om tog 'n jong 
beskermling~ ene dr. Schafer, 
wat so pas 'n reis na Tibet ge
docn bet en pragtigc foto's kon 
neem, tc woord te stnan en aan 
te moedig. Op 'n later stadium 
bet Hedin dit ook g(•doen en 

RYK 1'\:IOET AAN E IE WETTE 
GETROU WEES 

Hedin se laaste besoek aan 
Rimmler is afgele om vir aarts
hertog Karl von Habsburg, wie 
se vrou 'n Sweed was, in te 
tree. Rimmler se antwoord was 
hoflik dog beslis dat hy nie 
anders kon as om die noodwet
gewing sonder uitsonderings toe 
te pas nie. ,.Hoe kan 'n Ryk 
bestaan wat self nie sy eie wet
te gehoorsaam nie ?" het by He
din gevra. Die Ieser kan nie an
ders as 'n mate van simpatie met 
die logika van Rimmler se 
standpunt soos hy dit gestel het 
te voel niC\ Hedin het hom 
op sy persoonlike vricndskap 
tecnoor Duitsland berocp, dog 
kon gcen tocgcwing verkry nie. 
,Dit spyt my buitengewoon 
vecl", bet Rimmler gese, maar 
hy kan di6 een aartshertog nic 
voortrek nie. 

Nictemin bet hy Hedin vec.r
tien maandc later self geskryf 
dat alle moonllikc toegewings 
aan Habsburg gegec word. 

TEEN KOJ.'\1;\WNISl\IE, VIR 
VREDE 

Himmler bet hom sterk uit
gelaat oor die rocping van 
Duitsland om Europa teen die 
Kommunisme tc beveilig. 
,Duitsland is die enigstc moond
heid wat die Bolsjewismc pcrke 
kan stel", het hy bewccr. Van 
Hitler het hy gesc dat sy loop
baan in drie dele val: die stig
ting van die Derdc Ryk, die 
beveiliging van die grondslae 
van 'n nuwe Europesc orde deur 
'n beslisscnde sege vir Duits
land, die grootse opbou van die 
Westersc beskawing in die te
wagtc tydperk van na-oorlogse 
vredc. So bet die drome van 
Rimmler gclyk . . . 

GOBBELS - DIE ANDER SY 

Hedin sc prentjie van GOb
bels se pcrsoon is 'n aantrck
likc,. Vir vee! wat oenskynlik 
mot Gobbcls se toestcmming ge
beur hct, het Hedin weinig 
gocds te sc. 

DIE DAGBOEKIE VAN DIE 

HERNH{;TTERS 

Hy deel egtcr ook die vol
gende mce: 

In die lentc van 1943 het die 
w~reldbcroemde Hernhutter-ge
nootskap met hul boofkwartier 
in Sakse aan Hedin mecgctlcel 
dat hul vertoe tot die ower
held in Berlyn rig om die her
uitgifte van die jaarliksc gods
dienstigc dagbockic vir die 
214de kccr, len spyte van oor
logstckorte, moontlik te maak. 
Hul het Hedin versoek om bulle 
te steun. 

Ons skrywer dee! dan mee 
van die gasvryheid wat hy by 
die Genootskap sc sendingsta
sies tot bo in die Himalaja's 
ontvang bet. Hy het dus met 
graagte onderneem om die ere
skuld deur sy voorspraak by 
Gobbels te delg. 

Hy het 'n u1tvoerige brief 
ann Gobbels gcrig om die ver
lof toe te staan. Hy he¢ gcse 
dat honderdduisende die wereld 
oor daarvoor sou dank; dat by
self, Hedin, in die Asiatiese wil
cl!:rnisse en in oomblikkc van 
doodsgcvaar vir 6·1 jare lank die 
bot'kic altyd as bron va:a be
sieling met hom met'genecm bet. 
Die onderbreking van die jaar
liksc uitgifte sou 'n groat ver
lics vir al die lesers woes. 

'N VRIE~'DELIKE "\'ER
G~Do"G 

bet Himmler hom pcrsoonlik Die nntwoord hcl onmiddellik 
vir dh· hulp beda!'lk. Dit was gekom, se Hedin. Giibbcls hct 
mocilik om hom van nnrdryks- die brief persoonllk geteken. 
kundc los te skeur om oor sake Dit was 'n bondige dog hart-

Algehele 
Mosley 

Segregasie 
Se Beleid 

,Die beleid van Union l\lovement (Oswald l\losley se 
beweging) vir die ontwikkeling van Afrika bied die enigste 
moont like oplossing, aangesien dit die doelstelling buldig da t 
die negers daardie dele van Afrika moet bewoon wat die 
beste geskik '\oir bulle is sonder inmenging deur blanke neder
setters en uitbuiters, terwyl die witman daardie dele van 
Afrika ontwikkel waar hy kan lewe en floreer,'~ lui 'n artikel 
in die amptelike orgaan van die beweging. 

Die blad verklaar dat die 
vraag nie is of die witman be
ter as die nature! is nie, want 
dan kom die vraag ten opsigte 
waarvan? Op sportgcbied het 
die neger hom in verskillendc 
opsigte die mcester van die wit
man getoon, maar op intellek
tuele gebied is die posisie om
gekecrd. Dit i'! dus nie 'n kwes
sie van betcr nic, maar van ver-

like tocstaan van die nodigc 
verlof. Die oplaag van 600,000 
bet verskyn en is in een van die 
groot Berlynsc drukkerye wat 
die bomaanslac ontkom het, ge
druk. In 1944 toe die krisisso 
reeds teen Duitsland begin op
stapel het, is dieselfde vcrlof 
ewe vriendelik gegce. In 1915 
is die drukwerk noodgedwongc 
en op inisiatief van die Genoot
skap self in Switscrland gedaan. 

,,IN DIE ONBEKENDE 
DUISTER"NIS • • • . " 

Hedin wy die volgcnde ecn
voudigc slotsin aan Joseph 
Gobbets: 

,Toe die doodsklokke vir die 
Derde Ryk lui en die nog so 
trot!>e gebou Yan lcort tevore in
een!>tort, het Gubbels homself 
stilweg in die onbelccnde dois
ternis teruggetrck." 

<Word Vervolg) 

skiL Die naturel. bet 'n nnderse 
agtergrond en geestelike snme
stelling, en die Westerse Jeefwy
se pas nie by hom nic. Dit is 
dus onrenli'!ties om te prnat van 
sy opheffing tot die Westerse 
lewensw~·se. Dit is nie 'n saak 
van lewenspeil nie, maar van die 
vcrskaffing aan elke ras van die 
lewenswyse wat geskik is vir 
hom. 

Algehclc skciding by 'n ult
eindelike verdcling van Afrika 
tussen blankes en naturelle sal 
meebring dat elke ras op sy eie 
manier sy bydrae sal lewcr tot 
die gemeenskaplike welsyn. So 
'n beleid sal vcrhoed dat die na
ture! onder voorwendsel van 
,gclykheid" uitgebuit word deur 
die gewetenlose magte van die 
gcldbelange. 

UIT BEAUFORT-WE$ 
Mnr. S. J. Krynauw, Komdt. 

Bcaufort-Wes, skryf na aanlei
ding van 'n berig oor die ge
slaagdc funksie tc Middelwater 
op 12 Augustus, dat die gene
raal sc voorlcttcrs foutief weer
gegec is. Dit mocs wees mnr. 
J. J. lc Roux. Mnr. W. S. van 
Heerdcn (komdt.) van Kraai
fontcin, was ook cen van die 
offisierc wat tot die sukscs by
gedra bet. 

HIERDIE TABAK • • • 

verskaf werk aan 
duisende Suid-Afrikaners 

TABAK is ' n uiters belangrike produk vir 
Suid-Afrikaners- en die vervaardigers va n 

Spr ingbok-sigarette het eerste hierdie rykdom 
vir die land ontgin. Veertig jaar gelede is a ile 
sigarettabak ingevoer; vandag produseer 16,000 
Suid-Afrikaanse boere blaartabak. Hulle is 
van die begin af aangemoedig en gesteun deur 
die vervaardigers van Springbok-sigarette, die 
o udste sigaretvervaardigers in Suid-Afrika. 
Die vervaardigers van Springbok het meer 
as 6,000 werkers in hul diens, en ondersteun 
nog steeds die Suid-Afrikaanse nywerheid deur 
grot e r werkverskaffing aan te moedig. Die 
verhaal van die Suid-Afrikaanse s igare t , is 
hulle verhaal. 

- danksy die vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 

~ 5400 
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Jlala-dellke Keouaiacewtap: 
(VerlowiDg, buwellx, geboorte, 1terteeva1, In memorl&m, gelulnveiiiiiDI. 
e111. ) ld. per woord; minimum 2/6 per plasiDg. Voorultbetulb&ar. VIr 
berb&liDga 25 Pit. &talag. 

llandela&dvertelulel: 
Eerate pl&alng. 2d. per woor<1. VIr berb&IIDge 2:! p1t. atiJac. 

IDtekenceld op ,.Die O.B." <vera~ weekllka): 12/6 per Jaar ot 6/3 per 
4 m&&nde. Voorultbet&&lb&&r. Stuur adverten~Jegeld, beateiiiDII, en 1Dtelten1eld 
D& VOOW!L&G (EDliS.) BPK., Poabaa Ull, Kaapst&d. 

BEESTE 
Te koop. Jersey koele t'n verse: 

Sltakel 6811, Wellington. Telegrafeer 
Du Tolt, 1\lalanstasle. 1917/13B 

Agt h~graad en Frleatll>e verse uit 
eersteklas melkl<oele; twee ja.ar en 
ouer, p&&r wya uier; .£13/10/ - stult vir 
ultaoelt; £100 vir lot. VIer tollles die
self de Upe £10 stult. Een derdekal! 
llgkleurlge Jerseykoel, naby kalf; melk 
net drle apene, £22/10/-. Twee llg
kleurlge tweejarlge Jerseyvcrae !17/10/
stuk. Een agtlcnmaande Jeraeyvers, 
etfens holrug, donkerkleurlg, £10/10/-. 
VIer root melkl<ortboring·verse. maak 
uJer, !11/10/ - otuk. £~5 vir 20 dlere. 
K.B.B.; V.O.S. Eienaar, PoabU1 90, 
Gr&&tt Jklnet. 30/8/ 2B 

SPEELSKEIE 
Bottelskelo 4/-: kopskele 4/6; Agt

kantlge 5/-; Dubbelkop 5/6; per paar. 
Goele houtsoorte. Koos Bolha, P.S. 
l!epentlne, Dtst. Geo:rge. 2617/8 

GRYSHA.RE 
GRYSIIA.Bll: herstel, aklllera ver· 

wyder, b.aregroel bevorder, Jonroor
koma veraeker, dlt waarborg ORYS
IIAARWONDER, dlo Jon~rate kuns
ma.tlge wereldwonder baar- en kopvel 
voedlngsmlddel u, akadelooe, kleuratoC· 
vry, 6/- per bottel ield met butelllng. 
Boeregen-mlddell, Poebaa 4%7%, 
.lobalmeabo:r1. C/1/11/411 

A!lttgrya hentel IT)'Sbare en baard 
tot natuurllka kleur. Geen kleuretot. 
Verwyder skllfen, laat hara groel, ena. 
Gewa.arborg ot geld terug. 11/6 Per 
bottel, poavry. Kontant met bestelllng. 
Die Boerevrou, Po1bus '1559, Jobaruln
burtr. ICH/ 6/:10 

1\IEDISYNE 
Verwyder dla wortel van u kwaa.l 

ot llelr.te en btntel u re~matlge 
ertenls GESONDHEIO, one besklk oor 
die mlddels en behandel aile olektee, 
1kryt, lnllgtlni eratls.-Boerer;en~o· 
0\lddels, l'osbua un. Jobannubur~r. 

A/1/ 11/411 

VERVOERDIENS 
V'r aJgemene kar'ICetwerk en 
ook vervoer van menae tree in 

V61"binding met 

J. A. STRAUSS 
Poabua N • · T elefoon 8-8S55 

PAROW 

J)ulscnde Is reed1 van bulle kwale 
bovry. Talle vlnd da.agllks baat. 
Waarum sal u Ianger ly. Skryt dadelllt. 
raadpleeg Die Boerevrou, Bus 7:!511. 
Job&nnuburg. (Nr. 3) 1'9/49 

BERA."-'l>ELL~G GRATIS. - ODI II 
d&&r 10 oortuJg van dat ons 'n egto 
Suld-Afrlk&am.se genee1mlddel vir Ru· 
matlek, Lendepyn, Heupjlg en verwante 
kwale ontdek het, dat ona • n gratia 
proetmonster aan enlge lyer sal stuur. 
- Stuur l/6 vir poegeld, ens., &&n: 
ANDRF:WS SE PYNPLEISTERS, Pos· 
bus 775, Pretoria. 2617 /'S0/5 

~lARK AGENTE 
Kam~rade Aandagl AI julie mlsklen 

•n ander agent ondersteun het voordat 
ek begin het, kan Julie moe darem eo 
at en toe julie besendlnga deel, of boe? 
Merk Julie beaendlnga Belllnpn, U.T.H., 
die Spoorwd verltles dlt 10. Piau Julie 
beateUIDgl vtr vrugtebome vroegtydlg 
by SWll'lle :Nunerle., Poabu • Nnw.,.. 
piAU. 111/*/TK 

TE KOOP 
InternAtional %-ton bakkle. 2800 

myl gedoen. Doen aanaoek: .1. N. 
VUJoen, Alta, Wolseley. Foon: Brd
rlvler 1430. 30/8/2 

l'atatrank~.-Eerstekl&a aeamaende 
teen 7/- per 80 pond sal<. Ooele be
bandeling gewaarborg.-G. S. Ter
bla.ncht>, l'oA Gann&kraal, Dlst. :u ossel
baat. 6/9/8 

VAN'S OONCRETE PRODUCTS 
(EDl\IS.) BEPERK 

Dlrekteure: 
P. W. J. 'f&n H.eerden. 
P. G. van Reerden. 

Potg!eteratr&&t 268, 
h/v Pretorluutr&&t, 

PRETORIA. 
Tel!ls (Vloer en Muur), Kombula

opwat~bakke (Terrazo en Vlekloae 
ataa.l), Vuurher<le, Septlese eenbede vir 
t;eaondheld, Pllare, Wasvate, Bouera
en Loodgleterebenodlgdbede, St&&lr&me, 
Vert, ellS. 3/6/T.K. 

MEUBELS 
Mf:UBELS.- Beter meubela teen 

bllllker pryse Babawaentlles, 1toot· 
karretjles, drlewlele, llnoleums, tapyte 
ene.. ook altyd In voorra.ad. Oeer 
Katalogus. Meld wawln u belang1tel. 
-YISSER-li.EUBELS, Langstr&&t 1711, 
Kaapetad. 8/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Ra.dlo·lngenleuro, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en berotel Radio's en Elelr.trleae 
Toeatelle. Gereglltreerde Elektrllltelte
aannemera. Yoon ll-8t35 

~·L~~r~-d~~~4r~-d~~~ar~-a~~~4r~-d'~ 

Was U Ook By 
Ossewa~ns? 

Die 

• Bet u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikaners 
saam verkeer as VOLKSGENOTE in plaas van 
PARTY-GENOTE? 

• Het u ook gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer by die verlamrnende en verstikkende 
partYI>olitiek opsy skuif? · 

• B et u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u vaders behoort bet ? 

• Wil u graag hierdie toestand laat terugkeer en dit 
vir die t{)ekoms bestendig? 

• Dan moet u ywer vir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die g rondslae denr ons 
vaders gele. 

• Daarmee kan u help deor nog 'n Ieser van DIE O.B. 
te wen. 

• As elke Ieser nog een nuwe hierdie week bybring, is u 
krag aanstaande week verdubbel ! 

0~~ ~ 

I ntekenvorm 
Neem a8seblief my naam op aJJ i nt ekenaar op ,,Die 
O.B." tot ek u in kennis st el om t oesending t e staak. 

Bier by ingesluit vind u die bedrag van .. .. ..... ...... ... . . . 

.. •••.... ..•..•...• .... . 'Vir die eerste .................... maande. 

NAA.M ........................ ........................... ........... . . 
<Naam en Adrcs in B loklettera) 

POBADREB .... ..... ....... ... .. .. ...... ······ ··· ············ : ·· ···· 

Handtekening. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/ 8 per halfjaar. 

Voeg aaaebllef Kommlasle by plattelandse tjeks. 

To on 
r
Soos Ons Lesers1 

Dit Sien 
Lewenskoste 
Ongelykheid Van 

Spoortariewe 
I 
is vir nywerhede; hulle wil n ie 

noods:taklike staatsdienste be- w~et ot lewensdu~rte die pole
taal. Die spoorwee bedien ons ~tek moet wees vtr verwyte aa_n 
hoofsaaklik met sy vier hoogste d~e een kan~ en verontskul~i
tariewe en die hawestede mees- gmge aan die andcr kant me. 
tcndecls met die Jaagste en spe- In 1926/27 was die spoorweg
sialo tariewc. Die lacr vcrvoer- de~artcment se beswaar teen 
pryse secwaarts is 'n oorblyfscl pn~aa.t vervoer ~at die spo~r
van die dac voordat die wee die 13.ag tanef - dus me
Fabriekswet opgestel was, toe lonende vrag, .vervoer. en die 
ons van die standpunt uitgegaan v:agmotor c~ d1e trekdierwaens 
het dat ons ruprodukte moet uit- d1e hoogtanef-goedere vcr:voer, 
voer vir verwerking dcur die met die .gevolg dat die bmne
fabrieke van ,Engeland en die l~nder diets .. gemaak was d~t 
Vasteland van Europa. Die die spoorwee sy grootste besit 
hawestede hct gedaan gekry dat ~s. Di~. ~r~gmoto~ en die .vaa:t 
die tariewe so moes bly sodat m Breerivi~r op 1s toe u1t die 
hulle nie net handelstcde kon konkurrcnste verban. \Vat bet 
bly nio maar ook die nywer- daartoe byged:a dat sak~man
hcidstede kon word dus sentra- ne tans hullc eie vervocrmiddels 

.Mnr. A. L. de Jong, Roberhon, 
s kryf: 

Lcwenskoste! Die nuwe felt, 
diena.sngaande, het pas weer 
aan die Jig gckom: daar was 
'n effense daling in Julie. 

Die prysindcks vir die ncgc 
groot stedc was in die maand 
soos volg: Pretoria 167.5; Wit
watersrand; 161.3; Oos-Londo-n 
159.6; Bloemfontein, 159.4; Dur
ban 158.9; Kaapstad 156; Port 
Elizabeth 155.8; Pietermaritz
burg; 155.6; en Kimberley 151. 

Ons wat binnelands in kleiner 
gemccnskappe woonagtig is, 
wect nie waar ons staan nic, 
maar ons bescf dat hoe diepcr 
ons die land inwoon, weg van 
die hawestede - Johannesburg 
is ook 'n hawestad ...- hoe meer 
ons aan spoorvrag en vir ander 

Wil Afrika Eie Rys 
Laat Kweek 

Die Britse regering is besig 
met die uitwerking van 'n plan 
vir die grootskaalse kweking 
van rys in die mocrasagtige 
streke van Noord-Rhodcsie en 
aangrcnscnde gebiedc. Dit sal 
glo duisende morge beslaan en 
'n hcle paar miljoen pond kos. 
Daar word gevrees dat met die 
gevare van oorlog in Asii;i die 
rystocvoer uit daardic wcreld
deel uitcindelik afgesny sal 
word. Daar word gehoop dat 
die Britse regering in elk gcval 
'n groter sukses van sy rysplan 
sal maak as wat dit die geval 
was met sy grondboontjic-ondcr
neming in Tanganjika waaraan 
byna £30 miljocn bestee is son
der sukses. 

Proewe met ryskwekcry In die 
Unie tot sover, vera! in die oos
tclike dele, word as bevrcdigend 
beskou. 

Petrol Vir Nog Net 
100 Jaar Se 

Geleerde 
Die wereld se petrol-, olic- en 

stccnkoolreserwes mag binne 
honderd jaar uitgcput wees, vol
gcns die sonwetenskapllkc, 
Eugene Ayres. 

.,Ons wcct dat die tyd sal 
aanbrcek", hct hy gese, ,wan
ncer dit vir ons nodig sal wecs 
om beplande tcgnologie te ont
wikkel met die oog op die in
.spanning van sonkrag in plaas 
van om cenvoudig alles so vin
nig te verbrand as wat ons dit 
in die hande kry." 

Dr. Ayres het in vcrband met 
die problcme van sonverhitting 
gese dat die hoogste olieproduk
sie waarskynlik tussen 1957 en 
1960 bchaal sal word. H y hct 
daaraan tocgevoeg dot die hoog
ste antrasicproduksicpcil reeds 
agtcr die rug is en dat die 
hoogste produksiepeil van eer
stegraadse asfaltstcenkool, stel
lig blnne ticn jaar bcreik sal 
word. 

liscring. ' op die pad sit? 

EEN RIOTING 

Die lonende spoortariewe is 
binneland toe en die nie-loncn
dc taricwe, wat op besighcids
grondslag berus, hawestedc toe. 

Die spoortaricwc het scdcrt 
1945 by 44 pcrsent toegeneem 
waarvan 1n persent sedert April 
1949 bygekom hct. Die lewens
duurte het nie juis danig op
mcrklik in die afgelopc 18 
maandc toegeneem nic. 44 Per
sent op die lac en spesialc 
taricwe toon nie juis mcrkbaar 
in die prysindoks vir die hawe
stcde nle, maar dit moet gc
nicpsig seer maak op die saam
gestclde inkoopsprys en hoe 
vragprys. Omdat Pretoria nie 
'n hawcstad is nic is dit ver
staanbaar hoekom sy prysindeks 
6.2 hoer staan as Witwaters
rand. Die vra.sg vcrrys of die 
tyd nic aangebreck hct dat die 
prysindeks vir nege groot dorpe 
en ncgc klein dorpe ook vasge
stel moc•t word nie. 

WIL WEET 

Die binnclanders hct die reg 
om te wcct waar hullc staan. 
As die komputasies van die de
partemcnt van statistiekc sui
wer en korrek is dan is Kim
berley cerder die aangewese 
p lek vir nywerheid oo verblyf. 
Die binnclanders wil wcct of 
die amcnitcitc wat hullc omgc
wings kan aanbied ook gunstig 

Atgevaardigde 
Ontnugter 

Verteenw oordigers yan N u .,as, 
d ie liberalist ies-geor Hin teerde 
studente-organisasie in Suid
Afrika , wat 'n konterens ie von 
die , Internasionole Studente
bond" in Prang bygewoon bet, 
bet ontnugter teruggekeer en &aJ 
aan beveel dat N usas hom ont
t rek aan die internasionaJe or
gan isasie. 

Volgens ' n verk la ring van <lle 
Ie ier van die afvnardiging, mnr. 
R . le Riche, wa"' die k onfere n
•ie niks anders D"' ' n verheerli
king van Stalin nie. Groot 
toto's van ,vader'' Stalin was 
oral opgestel en wanneer die 
R ussiese diktator se naam ge
n oem Is, bet die studente a.an 
h oudend gejuig - een keer s o
lank as S5 minute naneen, on
der wyl bulle die naam ritmies 
h erhaal. 

Mnr. Le Riche bet gese dat 
die Suid-Afrikaanse owerheid 
geweier het om sy paspoort te 
onderskrywe, maar dat hy dcs
ondanks na Praag gcgaan het 
waar hy die ontnugtcring opge
docn hct. 

ELEKSIE-VELDTOG WAS IN 
VRYSTAAT ONBEKEND 

Hoe ver die Britse partypolitieke stelsel ons volk weg
gesleep bet van orrs tradisies en opvattings, blyk uit onder
staande aanhaling uit die boek , J.\1. T. Steyn" deur wyle dr. 
N. J . van der 1\lerwe waarin by sy standpont ten opsigte van 
'n verkiesing weergee. 

,Volgens Artlkcl Twaalf van 
Hoofstuk XXVII van die Wet
bock 1891, moes die kandidatc 
vir die setel van President in 
antwoord op rckwisisies wat 
van tyd tot tyd hultc aangebicd 
word, hulle beskouinge omt rent 
die politieke kwcssies van die 
dag in die Gocwcrmentkoerant 
ulteensit. 

die betrekkin g nie'.'' 
Vergelyk dit bietjie met die 

toestand vandag! 

Bestraling Laat 
Henne Meer Le 

, Dit was nie die gewoonte 
vir so ' n k a n didaat om die Hoenders sal mc.er eiers Hi as 
land deur t e r eis en oral d eur hulle aan ultra-violctstrale 
toesprak e st emmo te wert nie. blootgestel word, het die Amcri
F rnscr was die eerste en enig- kaanse departcment van Jandbou 
ste wat dit ooit in die Vrystaat aangekondig. 
gedoen b et. Bierdie handel- Wctenskaplikcs het hierdic 
wyse bet ook vee! kritiek teen feit ontdek terwyl hulle proef
h om uitgelok. ncmings met ultra-violetstrale 
,Mccr as een ondersteuner van gcdocn het in die stryd toon lug-

Steyn het egter onrustig begin bakteriee in hoenderhokke. 
word en hct gevolglik die Reg- Hulle bet procwe uitgevoer 
ter aangeraai om ook maar van en gcvind dat hocnders wat be
die ou gcwoonte at te stap en straal is, van 10 tot 19 persent 
die volk oral sy politick te ver- mcer eiers geHi hct. 
klaar. Steyn wou n ie. H y was Hicrdie toetse Is ondergronds 
selfs d narop teen om eleksie- ondcrneem. Vcrdcre toetse sal 
agen te aan te stel. Hy wou geen nou op die grondoppcrvlakte ge
enkele pennie span deer om h om docn word om vas te stel of die 

Besoek 0111 Talt In die Wandel· in die setel t e kry nie. T oe by uitwerking daar dicselfde is. 
ga;)g, Groote Kerkgebou, vir Badlos, h om aangedring wa'l, bet by I Tot dusver kon bulle :tog nie 
Elektriese Toeatelle en l\leabell. Skryt I eenvoudi"' "'eantwoord • Die be- aan 'n verklarlng vir hierdie aan 001 Polbeatelllngaatdellng, PhD ,. " • ' 
uorkel, PoabUI 2771, Kaap1tad." trekkin r moet my soek , nie ek verskynsel dink n ic. 
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'' 
SKANDELIKE'' BRITSE EIS 
HET REM VERWYDER ·IN 

OORLOGSVOERI NG 
Brittanje was nie n et verantwoordelik vir die 

Tweede Wereld-oorlog n ie, maar was ook r eg
l!!treek~ verantwoordelik vir die uitbreiding daar
"·an tot 'n wereldwye botsing, verklaar Peter H. 
Nicol in sy hoek, Britain's Blunder. Was dit n ie 

Eng else 
Geestelike Kom 

Met Feite 

dat Brittanje met sy eis "·an onvoorwaardelike oorgawe gekom het, sou 
die oorlog nie so hande uitgeruk het nie. 

Van Britse kant, verklaar -die skrywer , word die vinger veroorde
lend na Duitsland gerig in verhand m et die ver owering van onsydige state, 
maar in werklikheid was dit Brittanje wat die eer ste daartoe oor gegaan het 
om neutrale regte te skend. 

,\Vanneer die wet eers een
mnal in so 'n Jewensbelangrike 
stryd verbreek is, is dit byna 
onvermydelik dat 'n vJoedgolf 
onwettighede sal volg. En wie 
die eerste met bierdie wettelose 
pro&es begin bet, is welbekend 
en selferken. Dit was Brittanje. 
Hy bet Noorse waters geskend, 
myne daarin gel6 ten einde die 
vervoer van yster van Swede 
na Duitsland te verhinder en 
die Altmark tot binne aan die 
Noorse kus agtervolg ten einde 
Britse gevangenes aan boord 
daarvan te bevry. 

WAS TOT ONWETTIGHEID 
BEREID 

,Dit was so 'n duidelike ver
breking van neutrale regte en 
die volkereg dat ons regering 
dit openlik erken en as versko
ning aangevocr het dat Duits
Iand dieselfde reg geskend het 
na die gees indien wei nie na 
die letter nie. Dit was inder
daad 'n lamlendige ekskuus. Die 
wet is doelbewus opgestel, en 
indien enige moondheid binne 
die perke van daardie doclbewus 
geformuleerde letter van die 
wet optree, handel hy binne sy 
regte. Indien hy die voorskrif 
verbreek, doen hy verkeerd. Die 
wet was bale duidelik in hicrdie 
geval. Geen oorlogvoerende kon 
neutrale waters binnegevaar om 
daar myne te le of vyandelik op 
te tree nie. Niemand sal ont
ken dat Brittanje onder die 
omstandighedc in stcrk versoc
king was nie, maar dit was geen 
regverdiging hoegenaamd nie, en 
11y optrede het '>legs getoon dat 
indiE"n by genoE"g aanleiding kry, 
Brittanje bE"reid en misdadig ge
DOE'f was om die volkereg te 
verbreek.'' 

WEG GEBAAN 
Hierdie besondere optrede was 

op slgself nie van soveel bete
kenis ni~; sy ware misdadige be
tt'kf'nis u; daarin dat dit die weg 
gebaan bet vir die bele vloed
golf skendings van neutrale reg
te wat daarop gevolg bet. Dults
land het uit die aard van die 

omstandighede daarop geant
woord, want as Brittanje dan 
die rcgte van onsydige Iande 
skend wannecr dit hom pas, dan 
staan niks in sy pad om enlg
lets aan tc vang nie. D uitsland 
kon in sy hart aangeval word 

Sedert Die O.B. 'n tyd 
gelede uittreksels geplaas 
het uit Peter H. Nicol se 
boek, Britain's Blunder , 
bet ons soveel navrae in 
verband daar mee on tvang 
dat ons besluit bet om nog 
'n paar aspekte van sy 
openhartige kritiek weer 
te gee. 

indien Brittanje sulke regte ver
onagsaam. Die gevolg was dat 
Duitsland opgetree het. Ook hy 
het toe die regte van onsydige 
Iande veronagsaam en dlt op 'n 
bale grotcr skaal gedoen. Hy 
het Denemarke binnegeval en 
daarna. Norwee. Dit Is waar 
dat dit 'n verbreking van die 
reg op bale groter skaal was 
as wat Brittanje gedoen het 
maar die felt is dat Brittanje 
eerste die wet oortree en die be
ginsel geskend bet, en op die 
wyse sy vyand uitgelok bet om 
dieselfde te doen en hom die no
dige verskoning daarvoor gegee 
het. 

OORLOGSOOGl\IERK 
Maar Brittanje se optrede was 

nie die enigste oorsaak vir bier
die uitbarsting van wetteloos
heid nle. Daar was 'n ander on
eindig veel kragtiger beweeg
rede en aanhitsing vir Duits
land, een wat die Britse staats
man en patriot graag verberg en 
vergeet. Na afloop van die 
Poolsa veldtog het Hitler gepleit 
vir vrede op 'n grondslag van 
wedersydse ooreenkoms met alle 
moondhede sowel wat die toe
koms van Pole betref as alle 
ander volkeregtelike belange op 
die Vasteland. Dit was 'n bui
tt'ngewoon redelike a an bod . D it 

NOORDPOOL WORD 
SLAGVELD 

DALK 

Dit is baie waarskynlik dat die koue Noordpool met sy 
ysbedekte oppen-lakte in die toekoms een van die vernaam
ste slagvelde van die wereld mag word en daar is a ile aan
duidings dat die groot moondhede van die wereld kaarte 
soos die van Gibralter en die Suez-kanaal wegbere en bulle 
toespits op die bestudering van plekke soos Alaska, Spitz
bergen en gebiede ten noor<le van Kanada. 

In hierdie gebiede is in die 
afgelope jare paaie aangele en 
vliegvelde gebou. Sedcrt die 
afgelope oorlog is wetenskap
likes en ,proefkonyne" besig om 
die gebied te . ondersoek en vas 
te stel wat die geaardheid van 
die omgewing Is. 

Dit het aan die Jig gekom 
dat dit byna onmoontlik is vir 
iemand om by 60 grade onder 
vriespunt asem te baal, omdat 
die Jug in sy Ionge verys. 
Daarby kan mens metaal ook 
nie op dnardic temperatuur 
verVO('r nie tenvyl kordiet in 
die ammunlsif' vcrys. 
Spuit anng~drewe vliegtuie 

kan maklik by daardie tempe
rature aan die gang gesit word, 
maar dit blyk dat die luginlaat
pype verys. Medici het ook vas
gestel dat met clke graad wat 
dit kouer word as zero 'n mens 
se werksvermoe vcrmlnder. 
Proefnemings is ook ultgcvoer 
om te kyk of mense In be
skermende klere in die koue wa
ter kan leef. 

Die Verenigde State het reeds 
verskeie weerkundlge stasies in 
die gebied van Alaska en spesi
ale troepe-eenhede Is opgelei om 
in hierdie gcbiede op te tree in 
geval vnn oorlog. 

het ''ooniening gemaak vir vol
doende m iddele om toe te s ien 
dat dlt uitgevoer word, maar dit 
is sonde r meer deur Brittanje 
verwerp ten gunste van voort
l!ett lng van die oorlog tot die 
bitter einde. En toe is daardie 
einde omskryf en aan die bele 
wereld bekend gemaak. Dit 
was die on voorwaardelike oor
gawe van Duitsla nd. 

1\IEES ONREDELIKE 
Hierdie d oelstelling was die 

onredel!kste en sk andelikste be
leid van optrede wat e nige 
moonclheid wat voorgee dat hy 
clie vrede lief bet, 'n regsgevoel 
besit of 'n gevoel vir die gods
diens bet, m oontlik k on aan
vaar . Dit bet alle red e en reg
verdigheid veronagsaam . Dit 
was 'n beleid wat daarop ge
m ik was om die bele Duitsla nd 
te vern ietig en nie net die Nazl
bewind nle. En by bet n ie ge
aarsel om dit te se nie. En dat 
dit geen oordrywing was nie, 
blyk uit die lot wat Dultsland 
vandag te beurt geval het -
uitmekaar geskeur, verreneweer 
en sterwend onder die hlel van 
sy veroweraars. Dit Jy geen 
twyfel nie dat as H itle r gewen 
en B r ittanje s o sou behandel bet, 
daar geen woorde lang genoeg 
gevind sou kon word om so 'n 
bees van satan iese boosbeid te 
beskr yf n ie. 

ALLE 1\UDDELE 

Toe H itle r ontdek bet dat 
B rittanje n ie daarop uit was 
om die een of a nder denkbeel
dige onreg of die onafhanklik
heid van Pole te herstel n ie, 
maar om sy geliefde vaderland 
te vern letig tesam e met al sy 
erfgoedere, sy volk en sy be
stemming, kan m ens jou ver
baas as die voornem e in sy ge
m oed opgestoot bet om en ige 
en elke m iddel te gebruik om 
b ierdie onmenslike doelstelling 
te verydel? \ Vaar om wil Britte 
wat roem dat bulle liefhebbers 
van , fair play" is, nie erken 
dat toe H itler D enemark e en 
N oorwee binnegeval bet by ge
weet bet dnt by nie Ianger met 
B r ittanje twis oor die saak van 
Pole nie, maar besig was om 
vir die blote bestaan van Duits
land te veg teen 'n onversoen
llke vyand wat onderneem het 
om te bly veg totdat Duitsland 
geheel en a l en v ir a ltyd vernie
tig is? 

D IE OORSAAK 
Daar kan dus in aile waar

beid gese word dat terwyl Brit
tanje, soos voorheen aangetoon, 
die vernaamste oorsaak van die 
oorlog was wat hy in 1939 ver
klaar bet, hy die regstreekse 
en ware oorsaak was van daar
die omvangryker oorlog wat 
spoedig die wereld omspan 
hct, a lles as gevolg van sy bar
baarse, onsedel ike en volstrek 
bose voornem e om D uitslnnd 
beeltem al t e vemietlg ongeag 
en ige aanbod of en ige voor 
waarde wat Ja asgen oemde m og 
maak. 

IDTLER SE VOORSTEL 

Daar moet onthou word dat 
wat Hitler na die nederlaag van 
Pole voorgestel bet was d ie her 
stet van 'n onafhanklike Pole 

<Vervolg in volgende kolom> 

Vergete Jode In 
Afrika Ontdek 

'n , Verlore" Joodse stam van 25,000 lede is so pas in die 
At lasgebergtes, 1\larokko, ontdek, berig die J ewish Herald, 
wat daaraan toevoeg dat dit nog 'n bevestiging van die 
Bybelse profesie in verband met die verspreiding en insame
ling van die J ode is. Hul besta.an was voorheen nooit be
kend, selfs nie aan die J ode van Casablanca nie wat onge
veer 1,000 myl vandaar verwyder is. 

VERJAARDAG
KETTING 

SEPTEl\m ER 
6 Magdalena Breedt, Boshoek. 

Andries du Tolt, M!!.tooster. 
Geortruida Toerien, Middel

burg. 
Wilhelmina Wagener, Oudts

hoorn. 
Paul Pretorius, Paarl. 

7 Piet Erasmus, Frankfort. 
Christiaan Bronner, Vryburg. 
Danie Roux, Franschhoek. 

8 Marie Fourie, Luckhoff. 
Esesias van Rooyen, Stellen

bosch. 
Ettienne v. Willigh, Paarl. 

9 Anita Hugo, Franschhoek. 
10 :P.bgdalena van Niekerk, 

Middelburg, Tvl. 
.Jakobus van Zyl, Paarl. 
Stephanus Koekemoer, La

motte. 
11 Yvonne Eksteen, Franseh

hoek. 
12 Gllllomee van Rensburg, 

Frankfort. 
Roelfie van der Merwe, Slab

berts. 
Magdalena Basson, R afters

kraal. 
J. H. Sohnge, Stellenbosch. 
Theunis Swanepoel, Paarl. 

13 Cornells Willemse, Bultfon
tein. 

Christie Jordaan, Noorder
Paarl. 

14 Pierre Theron, Sutherland. 
16 Johanna Landman, Humans

dorp. 
16 Fransina Agenberg, Kaka

mas. 
T hys Lotter, Franschhoek. 

18 Gerhardus van der West-
hulzen, Kakamas. 

Llewyllen Bohlman, Paarl. 
K. Wolmarans, Oudtshoorn. 
Magrieta Olivier, Oudtshoorn. 

19 Jakoba Roets, Frankfort. 
Hester le Rowe, Stellenbosch. 
Ingrid Snoek, Paarl. 

(Vervolg van vorige kolom) 
met billike en ordentlike grense 
(vergelyk d it met die Pole van 
'n Geallieerde oorwin n ing!), die 
afskaffing van duikbote en 
bomwerpers, die. begin van 'n 
algemene ontwapenlng en invoe
ring van beter ekonomiese be
trekkinge tussen die Vasteland
se moondbede in belang van al
ma!, en hierdie maatreels sou 
gewaarborg word deur die deel
name van alle belangbebbende 
moondhede, sodat Duitsland nie 
die nakoming daarvan kon na
laat as hy wou nle. 

Die stam handhaaf nog die 
.Joodse tradisie ten volle en 
praat Bybelse Hebreeus. Hulle 
verklaar dat hulle oorblyfsels 
van .Joodse bannelinge na ver
nietiging van die eerste tempel 
is. 

Afgesny van alle bande na 
buite, het bulle hulself as Jode 
gehandhaaf vir 'n paar dulsend 
jaar en hoofsaaklik as land
boners gelewe. 

Op een of ander manier het 
dit tot hul ore gekom dat die 
.Joodse staat herstel Is, waarna 
die hele stam gereed gemaak 
het om terug te keer. Dlt was 
as gevolg van hierdle bedrywig
heid dat bulle met die Jode In 
Casablanca in aanraklng ge
kom het wat aanleidlng gegee 
bet tot hul ontdekklng. Hulle 
word tans voorberei vir opname 
In Israel. 

KRY 
LIEWER U 

WINTER

UITRUSTING 

BY 

DIE MODEWINKE1 

Parow 

U het 'n Droomhuis 
in die Verskiet 

BOU SAAM MET 

SIIMBOU 
Die Bestuurder. '>£a.nt:rou (Permanct'lte) 
Bouvereniainll. Posbus 11 80. Kut>sud. 
Stuur my asb. u eratis brosjt.lre " 'urin u 
verduidelik hoe om ons ideAte met a• 
reelde besparinas te verwesenhk. 
f\l aam:. _______ _ 

Adrea'---------··-----

---------····-············--· -----
BRILLE 

BriDJ' a ooprta M voonluU Ylr brUle aa ou. 
GOEO: WEBK TEEN BUJ,IKE P B YSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONT EIN 
Belloelt OJU of ekryf om Bellonderbe&a. 

8 AUGUSTUS-BASAAR 

Generaalskap A2 hou 'n 8 Augustus-basaar 
op Saterdag 9 September 

in die 
Nasionale Saal, Tiervlei. 

Opening 3-uur nm. deur: 
Hf./genl. J apie de Vos. 

6 nm. Verversings. 

7.30 nm. Vergadcring- Spreker: W. R. Laubscher. 

ALLE OF'FISIERE EN BRANDWAGTE WORD 
GEVRA OM HIERDIE FUNKSIE TE ONDERSTEUN 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 6 SEPTEMBER 1950 

SAMEWERKING TUSSEN H.N.P. I Presidensiele Stelsel 
EN A.P. GAAN GETOETS WORD 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 5) 
paalde termyn gekies word. In 
1873 is die pos van sowel kom
mandant as kommandant-gene
raal vir vredestyd afgeskat. Dit 
was gedurende die president
skap van ds. T. F. Burgers. 
In 1881 is die amp herstel en 
die K.G. sou in die vervolg vir 
10 jaar gekies word en die kom
mandante vir vyf jaar. En 
vanaf 1896 sou die kommandant
generaal weer vir 'n ampster
myn van 5 jaar gekies word. 
Die sekretaris is deur dio Volks
raad gekies vir 4 jaar en die 
twee burgers wat lede was van 
die Uitvoerende Raad Is deur 
die Volksraad gekies vir 3 jaar. 
Niemand kon gelyktydig lid van 
die Volksraad en die Uitvoeren
de Raad wees nie. 

is deur die burgers uit twee
talle wat deur die Uitvoerende 
Raad genomineer is. Hulle is 
bygestaan deur beemrade wat 
deur die Uitvoerende Raad aan
gestel is. Die Nasionale Party van Suidwes het in die algem.ene verkiesing wat 

verlede week in die gebied gehou is 'n skitterende oorwinning behaal. ' n 
Dubhele verkiesing het plaasgevind en dit derhalwe 'n dubbele oorwin
ning. Die kiesers van Suidwes het ses Nasionale Party-vertcenwoordigers 
gestuur om hulle in die Unic-Volksraad te vertcenwoordig en vir die 
Wetgewendc Vergadering het hulle vyftien Nasionale Partylede en slegs 
drie V erenigde Partylede verkies. 

Dit is duidelik dat hierdie re
publikeinse stelsel baio meer 
,demokraties" of Hewer volks
verteenwoordigend was as die 
Britse stelsel. Ons kan maar 
net vir die Volksraad ons stem 
ultbring, nieteenstaande daar 3 
gesagsliggame is, nl. Goewer
neur-generaal, Senaat en Volks
raad. Die republikeinse burger 
kon drle keer stem, nl. vir die 
President, vir die Eerste Volks
raad en vir die Tweede Volks
raad. 

Die Nasionale Party van Su idwes is 'n selfstandige politieke party en 
anders as diE' Herenigde Nasionale Party van die Unie omsluit die party 
al die nasionaalgesindes in Suidwes. Afrikaners in Suidwes wat ondersteu
ners is van die Ossewahrandwag of van die Afrikanerparty is almal gelyk
waat·dige lede van die Nasionale Party van Suidwes. Daurom is die oor
winning wat in Suidwes behaal is in der waarheid 'n nasionaalgesinde oor
winning. 

GEEN DIKTATUUR 

Om dus van die presidensiele 
stelsel as 'n diktatuur te praat, 
getuig van dieselfde houding as 
ditS van die mense wat 75 jaar 
gelede van Afrikaans as 'n 
,.kombuistaal" gepraat bet. 

Die oorwinning In Suidwes 
bet die rcgering deurslaggcwend 
versterk in die parlement van 
die Unie. Die stand van die 
partye in die volksraad is nou 
soos volg: 

die partye beskik en in die Malan nog daardie samewer-
Volksraad sal die H.N.P. 77 lede king ba.ndhaaf? Dit is die toets Die Regt~rlike Mag is uitge
he teenoor 73 lede van die oppo- van die opregtbeid van die loefen deur landdroste wat gekles 
sisiepartye en 9 lede van die samewerking. 

Volgende keer hieroor meer. 

Afrikanerparty. Dit beteken I DIE GROTER KABINET 

D
. i 

1 
. . . (Vervolg van vorige kolom) 1 \ \'inston Churchill nie! Die par-

te u ts ae van dte verktesmg ty ploctCir op middelmatige 
STAli.'D VAN PARTYE 

Herenigde Nasionalo Party: 71 
Afrikanerparty: 9 
Nasionale Party van Suid-

POLITIEK IN O:ENSKOU stsp wces in die vloeibaarwor- . . van 'n vcrgangc tydvak. En ek 
DEUR WAARNEMEB ding van die politieke situasie Dtt ly geen twyfel dat diC vrees _ sonder dat dit my tot I 

in Suidwes mag dus die eerste DIE VERE.......,'"IGDE PARTY wysc voort met die slagspreuk 

• ' in die Unle. Dit kan of die Verenigdo Party 'n ernstige trane bewecg _ dat ons langs 
6 ••• •••• t tttttt t ••• • ••• stramme sam ewer king tussen n~derlaag gely het in ~uid':"es die sterfbed van 'n eens mag-wes: 

Totaal van die regerings-
partye: 86 !at die H.N.P. in die volksraad 

Verenigde Party: 64 Jlegs verslaan kan word wan-
Arbeidersparty: 6 1eer die Afrikanerparty saam 
Naturelleverteenwoordigers: 3 net die Opposisiepartye teen die 
Totaal van Opposislepartye: 73 "'f.N.P. stem - 'n moontlikheid 

Die regering se meerderheid .vat heeltemal buite rekCilling ge
bet derhalwe ln die volksraad aat kan word. Derhalwe be
gestyg van sewe 110. dertien. I n skik die H.N.P. dan, vir prak
die senaat bet die regeringspar- ,liese doeleindes, ook oor 'n vol
tye nou 'n meerderheid van ses ,strekte meerderheid oor al die 
en wet soos volg: }.lartye in die volksraad. Die 
Herenlgde Nasionale Party: 19 H.N.P. sou dus in die toekoms 
Nasionale Party van Suid- fundamentele kleurwetgewing 

kan deurvoer ,op sy ede pote" 
en sonder die steun van die 
Afrikanerparty - lets wat in die 
verlede nie moontlik was nie. 

wcs: 
Afrikanerparty: 
Onafhanklikes: 
Totaal van regeringspartye: 
Verenigde Party: 

• 2 
2 

27 
14 EER~ BO~~GENOOT 

Naturclleverteenwoordigers: 
Arbeidersparty: 

~ Soos dit 'n eerlike bondgenoot 

21 1 

bets.am bet mnr. Havenga 
1roegtydig bekendgemaak dat 
hy nie kan meewerk om funda
nentele kleurwetgewing met 'n 

Totaal van Opposisiepartye: 

VOLSTREKTE 
:\IEERDERHEDE 

Die belangrik&te vraag wat 
die Suidwec;verkiesings laat ont
staan bet gaan oor die bouding 
van die Suidwesverteenwoordi
gers in die parlement. Gaan 
bulle bul identiteit as let!e van 
die sellstandige Nasionale Par
ty van Suidwes bandhaaf of 
gaan bulle bul Jot onvoorwaar
<lelik inwerp by die llerenigde 
Nasionale Party van die Unie. 
Gaan dio Suidwes-lede hulle eie 
partykoukus hE!, soos die Afri
kanerparty sy ele het, of gaan 
bulle eenvoudig sitting neem in 
die koukus van die Herenigde 
Nasionale Party. Indien bulle 
laasgenoemde weg volg beteken 
dit dat die Herenigde Nasionale 
Party oor 77 ledo in die Volks
raad en oor 25 lede in die Senaat 
gaan beskik. 

In die Senaat sal die Herenlg
de Nasionale Party dan oor 'n 
volstrekte meerderheid oor a1 

gewone partymeerderheid op die 
.vetboek te plaas nie. En soos 
n realis het dr. Malan daarop 
aangekondig dat hy nie met sy 
1oorgenome kleurwetgewing kan 
aangaan nie - want hy kan dit 
nle deurvoer sonder die steun 
van mnr. Havenga nie. Na die 
oorwinnings in Suidwes sou hy 
dit wei kan doen. En nou eers 
sal die opregtheid van die 
H.N.P. se samewerking met die 
A.P. tot 'n mate getoets kan 
.word. Toe die voortbestaan van 

y regering afhankilk was van 
die samewerking met die Afri
kanerparty bet dr. Malan daar
die samewerking gebandbaaf -
selfs toe dit beteken bet dat 
hy die uiterste punte van sy 
kleurbeleid moes afstomp. In
dien die voortbestaan van sy 
regering nie m eer afbanklik is 
' 'an die samewerking met die 
Afrikanerparty nie - gaan dr. 

,Verbode Immigrant" 
Bet Dit Gehring Tot 

Senatorskap 
Die aansoek om die vernietigverklaring van mnr. W. G. 

Ballinger se 'erkiesing tot naturelle-verteenwoordiger in die 
senaat op grond van die bewering dat by nie 'n Unie-burger 
is nie, is verlede week deur die Hooggeregshof in Pretoria 
met koste van die hand gewys 

Die regters het bevind dat sen. as Minister van Binnelandse 
Ballinger ondanks die felt dat Sake opdrag gegee bet dat hy 
by by sy aankoms in die Unie as 'n verbode immigrant beskou 
tot 'n verbode immigrant ver- moet word. Later bet hy hom 
klaar Is, die land wettig binne- as gevolg van vertoe tegemoet 
gekom en op grond van sy per- gekom deur hom vry te stel van 
mancnte verblyf Unic-burger- die plig om sy tyde!ike permit 
skap verwerf het. dr iemaandeliks te hernu. 

Dr. D. F. Malan bet ook ge- Volgens dr. Malan het sen. 
tuienis in die saak afgele - Ballinger indertyd uit Brittan
die tweede keer in die land se je gekom as sdviseur van die 
geskiedenis dat 'n eerste mini- I.C.U., 'n gevaarlike naturelle
ster dit doen - en verklaar dat organisasie wat die vrede en 
hy na ontvangs van hoogs ge- orde in die land aangetas bet, 
heime inligting van die Britse I en waarva."l die sekretaris, Cle
regering omtrent sen. Ballinger ments Kadalie, gedeporteer is. 

die H.N.P. en die A.P. heelte- me. En boonop dat dte Jeter- I tige party staan. 
mal tot stilstand rem Of dit skap vsn mnr. J. G. N. Strauss I Ek weet nie wat die Verenig
mag die stramheld wegvlot en g7weeg is e~ te lig bevind ~s de Party gaan docn om homself 
dio samewerklng hartliker en me. Ek dmk dat selfs dte !ewe in te blaas nie. Trouens 
intiemer laat voortgly. Ek dink vriende van die Verenigd.o Par-~ ek wect nie of die party iets 
die eerste geleentheid '\vat dr. ty moet erken dat daardte par- kan doen nle. Ek is oortuig 
1\lulan gaan kry om t.e toon hoe ty vandag bale swak is en 'n daarvan dat daar in Suid-Afrika. 
by voel oor die kwessie van die hopelose figuur .slaan !n ons in die toekoms geen plek gaan 
toekoms tige samewerking tussen openbare !ewe. Dte V.P. 1s swak wees vir 'n politieke party wat 
sY party en <lie Afrikanerparty omdat by 'n totale gebrek bet minder nasionaal is as die Her
sal kom wan11eer d ie Eerste san sko~spela~ige en ~eevoo· enigde Nasiol1nle Party nie. Ek 
Minister die uitbrei<lil1g van sy rende leters. D1e party IS swak 11 ongelukkig net so oortuig 
kabi11et aankondig - i11dien by o~dat hY boe~enaamd geen be- daarvan dat daar plek ingeruim 
dit gaan aankondig. Hy sal dan gr1p ~et van die ve~nderde om- sal moet word vir 'n politieke 
of vir mnr. Jan Viljoen, L.V. standigb?de ~~:at . 1~getree b~t organisasie wat meer nasionaal 
vir Vryburg en onder-voorsitter 'Sedert d1e_ beemdigmg. va.n dte is as die Herenigde Nasionale 
van die Afrikanerparty in sy tweede wereldoorlog me :- en Party. l\lanr daardie rot kan 
kabinet opneem Of hy sal hom derbalwe ook geen verges•g bet die Verenigde Party nooit vul 
uitlaat. Sy beslissing sal onge- van die toekoms van ons land nie. 
twyfeld 'n goeie aanduiding en ons ' 'olk nie. Dit is ver
wees van sy gevoelens oor toe- byst~rend maar waar dat die 
komstlge samewerking met die party sedert die galgmoorde va11 
Afrikanerparty. I Neurenberg, geestelik nie eel"i 

(Vervolg in volgende kolom) so ver gevorder b et soos mnr. 

... DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleal& Drukkery, Stellenboeeh, vtr 
die eteoure en uttgewera: VOORSLAG 
(Edma.) Beperk, Groote Kerll:gebou 
703, Poebua Hll, Kerkple!D, Kup-
11&4. 

DIE MOORREESBURGSE 
LAND BOUTENTOONSTELLI N G-

GENOOTSKAP 

TENTOONSTELLI NG 

op 

W oensdag en Donderdag, 20 en 21 September 1950, 

op die TENTOONSTELLI.l\'GSTEUUEIN. 

Die Tentoonstelling sal geopen word op Donderdag, 21 September 

om 2.30 nm. 

Hekke gaan oop om 7-uur vm. 

GROOT VERTONING 

Pragtige Jer sey- en Friesbeeste, Karpe1·dE-, Karcscl8, Ryperde 
S1>am1e Esels, Spanne Perde, Varke, Skai>C, Graan, Groente, 

Huishoudkunde, Naaldwerk en Blomme. 
Motors w'ord toegelaat binne die terrE-in. 

Luidsprekers op die veld. Mu~i"l\., 

Verversings en ~1iddagete op die terrein te kry. 

Skrywe dadelik in by die SekrE-taris: 

J. H. VAN HEERDEN. 

FOON 30 en WOONHUIS IS 13 

f. 

Gereg 

= 

Ge~ 

II 
Jigenc1 
dag 1>1 
toelcor 
gehow 
beer v 

Daar 
miese 
Sua nee 
en han 
te bly 
vlees i1 
t<'ensta 
Suaneo 
Spanje 
word it 
vryhcic 
br<'ek 
m<'en. 

Inm· 
toestnn 
genl. F: 
der b~ 
maul< I 
lik Will 

se eis 
delil< n 
male b 
herstel 
bet on1 
muni~;tl 
verancl1 
ke toeA 
ook dil 
word r 
gewing~ 

Likv 

DieS 
<leur g1 
Spnnje 
ns tien 
grens 01 
gaan hi 
bulle dj 
terse tll 
ontlf.'lr 
eerste r 
()('r!>OOI~ 

<leur eli 
likwidl'l• 

Die I 
Party i 
'"·erklaaJ 
Obrero, 
die par 
\"OOr dif 
intt>rnee 
stuur te 
Span jan 
gestt>l i1 
in Franl 
a<, om i1 
verban 

<V• 
'n Krug( 
N\ met 
'n Kotz~ 
So is <~ 
groe(l, 1 

Stram,<;~ 

die Vol 
grot>p.e I 
V.P. en 
beideNpl 
Groepe 
maar d 
politiel<e 

Die re 
in hierd 
juls on 
Raad er 
hanklik 
<Vervolg 


