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AFRIKA--BELEID VAN 
BRITSE REGERING 

VAN M6RE 
.,On., 'en\erJ) apartheid. On~ \ e rwerp oorbeersing. Ons 

g lo dat die ra.,.,e in , ·ennoot..kap moet lewe op 'n grondslag 
van gelykheid," het die , ·oormalige Brit.,e minister van 
kolonies, J ame., Griffith .,, 'rrlede week op d ie kongres , ·an 
die Arbeider.pnrt~· gese. Griffiths bet ook \erwys na. dr. 
Malan s e toe ... praak in ' e rband met die Protektorate, wat 
b~· .,met ontstelte nis gelt-e..; het." Agte ret'molgende Britse 
regering~ b e t die standpunt ingen eem dat .,-.odra die tyd 
gelee is bulle die betrokke , .olke sal raadpleeg , en indien 
d ie volke ,nee ' i.e, 1.al dit die Brit'>e .. tandpunt bepaal," aldus 
Griffiths. 

• 

WORTEL . VAN KRISISSE. 
MOET VERWYDER WORD 
Duidelike_r as wa t dit ooit ge!-!tel was~ b et die een erkt"nning na die 

an dt"r en et~n verklaring na die under van die Eer~te Minister m(•kaar 
opgevolg en i!'. heaam deur die op posisieleit>r dat d ie klt~unraag~tuk een 
is wat hokant die partypolit iek rnoet staan en dat d it ' n ~olkeaak i~ waar
voor die O()lossiug )mite die m ag ~·an die partypolitiE'k gclei> is, ~:-kryf 
mnr. J. A. Sm ith. Out die partye toe bemot>iing daarm E'c die ka·isi"' ver
groot lw t , wil ek hulle nie nou ~ E' l'WJl nie. Hul pogingl!'l het mi~luk. l\laar 
d it is nod ig en in hdang van die volk dat d ie henadel'ing van hierdie 
vraag~tukke lmite die I>artybelange aan gemoedig word c•n dat on" moct be 
dat a!-1 datu· ooit ' n re~rte etandpun t was, dan is d it d i(> wat ook nou deur 
die partylf ierr., in n uvolging ~·tm die 0.8. hepleit wm·d. 

Ook sc die E t'rstc M lnlalt•r 
wat ons stN·ds boklt'mtoon hct 
en wat indcr tyd die pa r tyban op 
die hnls van die O.B, gchaal 
het- da t die ander groot vraar
stuk die konstitusioncl•! k risis 
is. H y sicn dit cgter nog as t·cn 
voortvlociende uit die .,klrur
krisis,'' maar wat in werklikhcid 
die ooraaak - en nic g(:volg nie 
- van laa.sgenocmde is. 

Die kon;;,titu;;,iom•lf' kri,i;;, ht"t 
in werkJikbt>id begin m~t d ie tot
!>tnndkoming- ·n1n din l lnie en h t t 
mome ntum Vt'rkry tll"ur <lit' uit
setting , ·a n genl. Hertzog ui~ 

die ka binet . 

ons Stntcbondsgemeen~>kaplik- , jy dan met jou st(·m, met die 
beid ons lnut belaml kruisie, die par tykruisic, die 

BRITSE WER KTUIG 

Ook ons ekonomicse intcgrasie 
- ons verbondenhcid aan Brit
tanje wat ons geldwesc en han
del bet rcf-skep vir ons krisisse 
ccn op d ie a ndcr, want die groot 
kri.,i;;,-;;,keppende oorsaak is 
ona onaanpa:.bare grond\\ et wat 
nog nooit gedeug hct of kan deug 
n ie. Dit bly "n B r itsc sataniese 
wcrktuig wat ons tot voor die 
vraag van ons voor tbestaan 88 

blankedom gedryf het! 

v rangstuk weer terug in die 
pa r tykraam indrn. Dus gcen 
oplossing nic. ' · 

En die partyl~irrs sa nou hul 
pa.ri.Yt' Is malftl"looo,. Die vraag
stukkc staan bokunt partye, dit 

Die \OOrmnlige onde rst"kre taris , ·an kolonies, John On-. oorlolt' ot'ring-. "«-d ertdien 
Dugdale, het die federa.,ie<,kt"ma , ·ir l\l idde-Afrika gekritiseer - nou WN' r di~ N' n nan dit' 
e n gese: , On., bet ge.,ien wat in Suid-Afrika gebeur. Die ?gte rka nt , -an du• nnrdbol daar 
lan d is aan die blanke be , ·oJking uitgelew e r . Moenie dat ons ~~~oret\1 wntt <>l'kt'r ' 1

1
r. ons0b~-1 

Ek hcrbeklemtoon die uit
sprank van dr. Malan dat ons 
ons te middc van twce lcwens
bclangrike krisissc bevind en 
dat die oplossing nie in die mag 
vnn 'n pnrty le nie. Ek wil dit 
(•gtl'r sterker st_el: N ie eens in 
die mag Yan ;;,amewerkende, 
ll t't', ook nie in tlie mag , ·nn 
!»Ume ... meltende Of koalisieparty~ 
nlr. Dit is 'n groter, vee! grotcr 
tank as waartoe partye in staat 

·is. D it is ' n volkstauk, vry t'n 
onbcswaard van cnigc partyoog
merk of -voordcel. 

d ·t I '"'I 'd I Af 'k k d • ., "ll " a an 11
" t Jt' " ee 1 weer n •• 1 < e - rt a oo oen me. lu<>;;,it>"-oorlo"" (di~> , or irre , · 1 • B ·k . t . ]... d t .. . .. \ I .. n es rywmgspun waarm aange< rmg wor op gro er die Rooi r, uo;)-i-, krisi._.,., "aar-

'>eggenskap aan natur t"lle in Afrika 011 die grondslag van 

1 

in ons ondl'rtlanight'id, ons aan
ilie Goudkus-staat I<, dNtr die k ongre., na die hoofbestuur Ienning us gevolg vnn on., ver 
van die par ty verwys. britse konstitm;iont'ltl IJONisie rn 

GEESDRIF IN WYE KRINGE HOE DIT UITLIG? ' . 

VIR REPUBLIKEINSE BLAD 
:\laar h oe nou dan? \\'a a r 

m oet 'n begin gemaak word f'D 
hoe moet ' n beweging, 'n roc
ring; uksie of koers ondt> r d il' 
' olk begin u;;, die beleto,el bly 
dat niemand ,.politiek buit«- die 
X a ... P a rt)·" , ·an dr . .'\la la n en 
mnr. Ha,·enga ,,mag voer nie"! 

G et'sdrif vir die nun e republikein.,e blad wat binnekort 
sal ve r.,k)n, word ondenind in kringe wyer a<, <lie Ossewa
brandwa g. 'n R e publikt-in<,ge-.inde ,\.frikane r in Transvaal 
het per brid aange bit'tl o m g e lde like hulp t e verleen, t e nvyl 
'n , ·ooraanstaande lid van die Nas ionale Party in die noor
delike Ski('rt•iland uit ... y ele aan~ebied bet om s e lf 'n ko llek
t~lys by sy 'riende rood t e net'm. 

Die ootrokke pcrsoon het op
gcdaag by 'n huis waar die 
plaaslike generaal, mnr. J . A. 
Strauss, juis aangcdot•n hct om 
fond!!C vir die blad In t11 samd. 
H y wou wcet waaroor dit gaan, 
en toe aan hom vt'rduld elik is 
dat die doc! is om 'n republi
kein!!c mondstuk vir die rcpu
blikeinsgesindc Afriknncrdom in 
die !ewe te rocp, hl't hy ges c : 
.,Daa rmee gaan 1•k h l'l'lte mal 
;;,nnm. Daar i._ ' n }:" root behoefte 
na n so 'n blad wa t dil" r l" publl
k l" in"f' ,.,aak kil n ... t.·l onjP;I'lllt 
part~ politieke oorw!'~injP;'o. Jli~r 

i., m y ~. en a ... julie "il <.a l !'k 
SEU m et 'n . I) s by m~" pa r t)·· 
vr it>nde rondg-tul n." 

, REPUBLIEK NET 
GOED AS DIT 
SLEG GAAN " 

Die Yforw) t d a t d ie J"«"publi
keinse ideaal '"·.-rgl't't w ord \\ 11n· 
nee r dit gor1l gaan m.-t di!' 
pnrty, maa r dit wl'l'r opgt•tl'l 
word sodr::t dingt' t l"en di!' party 
g-aan, is op <lit" T r uns \·aalo;t" kon
gre!l vnn dit" Xnsionalt" I•nrt ~· 

deur mnr J . H . Abraha m, L. \ '., 
gemaak. 

:\lnr. Abrnha m b l"t in te en
woordigheid van vier miniNh•rs 
op die '"t'rhoog ge<.i' d nt die 
bouding tt'enoor dit' re pubt:ek 
dieselfde- 1, ao; teenoor g-od'- · 
die~. ., \\'a nne>er a lli!S voor die 
wind gaan, drywe on ... wr.g '"·a n 
die Chri;;,telikbt"id, maa r in moe i
like tyl" nec-m ono; toe\ lug da nr
b~n. D h-:, ellde gt"hl"ur met d~ 
Afrikaner ;;,e rt'publikl'inse 
ideaaL X t>t wanne~r ding-e teen 
ons gnan, i., ono; republikein.,." 

Hy het daaraan toegevocg 
dnt hy graag die hceleerstc 
blad wat gcdruk word wii 
ontvang en as vaste intcke
nnnr wii in~kry!. 

.'lnr. Strau;;,'., het ook bood
"IUIJIPC van tw.-e :tnder Nuo;io· 
nuli.,te onha ng tlat bulle grnng 
tot tlie fond-. " il hydra en dttl 
hy by· hull.-. m oet uandocn. 

In die twet·maandclikse tyd· 
Hkrif Koers, wat op Potchef
l!lroom uitgl'gre word, het prof. 
S. du Toil, wat gccn lid van die 
O.B. is nie, In ' n ·oorsig oor d ie 
b lnnclandsc politick hom ook 
tl'n gunstc vn n 'n re publikcinse 
blad en sclfs ' n republikcinse 
hcwcging uitgcs preek. Prof. Du 
Toit hct gcs kryf na aanleiding 
vn n die Lne.rtrt!k se bcsluit om 
nf te stuur op 'n omvattende 
rcpublikcinsc bcwl'ging. 

P rof. Du ·Toit • skryf onder 
mcer: ,Danr sal ongetwyfeld 
dcur sommigc geredencer word 
dat die :-l' .P . ' n republikeinse be
weging i-, en dat 'n ck:;tra bc
wcging en blad onnodig is. 
~kr) \Wr hi~n·an kan egter gcen 
b.-swnnr to.lt•n tt'en ona fhanklike 
blnni11 nio en ook nie 'n republi
kein,.,c htiWI'ging nie, mils daar 
'n goeil' \l' rstandhouding is tus
;;,en party e n beweging . Die 
P nrt;r mort ;;,y prog ram van ak
;;,ie tt•lkt>n<, •wyo;ig na d it' ei!. van 

CVervolg van kolom 5 ) 

jon l:"!lt~ l ) d bepleit, da.ar vir ' n 
party ~;e-en , ·olk<;cloel, geen' 
'olk-.trulk oorbly n ie e-n b y van 
gecn tlie n., 'ir d ie \ olk meer is 
n ie. 

I..aat ons dan buitc die partye 
m ekanr ns volksgl'note in 'n 
groot magtigc volks bcweging 
vind wat die enigstc mlddel kan 
wccs om ons u lt krls!sse te red. 

d ie om .. tandiJ:ht'dl'. So ffi(lf"-" 
dit• republikl'in .. ~ ideaal t~delik 

t1•rugw~·k \ ir di t~ ~t root 'rnng
<~tuk , ·a n di t'. nl'-'><'· Xt>t .,ooo, 
!'\A.BRA op onufhunkJike " Y"'' 
d ie a pa rtheidsbelt>id be.,tudt·t•r 
en , ·oorlilftin,; , e,...knf , kan 'n 
rl'publikein'<t' bcweging- die ' olk 
gf'durig vi r hi!'rdi~ ideaal in
;;,pireer.'' 

Hoc en dcur \\;e of wat moct 
daar dan buite die partye om 
kocrs· in dle krisis kom JOiank 
die partyc ge<"n volksbeweging 
duld nie? By wysc van die 
partystcmbus? Maar daar moct 

Koningin Wil 
l{om Woon 

Die C'a11f' Times beri~ dat die Britse koningin reeds 
ha a r be~('(·rte uitgt'.SJirt•c•k het om \oortaan ook in haar 
D ominiums om die ht~ urt; te gaan woon en dat die pla nne 
hierYoo r net nii die kroning aanstaande jaar in g e reedhcid 
gebring .... al nord. Die beri~ meld dat die konin~in sowel 
amptt'like a :-; . priva tc-. wonings s a l m ot-t he e n dat die e e rstt
!>tap n o u is om die dominiale rt'~t-rings t e raadplet'g oor 
watter lt>n~te clie ' e rbly r moet aanneem ten einde dit .. die 
moeite \\erd t e m nnk," e n watter akkommoda<,ie be...kikbaar 
sal w e e., vir die .. ~root JUlleisge' olg ." 

Die \' raagstuk \ a n '-t r e m o nie i<; die grootste <,truikel
blok, word Yt>rklaa r , aan~e.,it>n e lke dominium S) eie reiils 
bet tn daar dus 'n kompromis bereik sal moet word met 
die be.,taande J)a lri.,tlrotokol. 

Di~ Dritt.- i" k lnnrblyk lik ffi t'l'r 
bf'komm.-r oor hul koninklik~ 

"l' rt'monie'i wat ' in dll' Domi
nium-. vermink 1cun word 1\'1 oor 
dil' moontlikh~id V!lll hui;;,n•., . 
ting . E n hedtemal tereg ook. 

Ons Gocwt'rn<•ur-gl'nPraal ht•t 
vyt wonlngs <twc~ In Kaapsl nd, 
ccn in Blocmfontl'in, (•en in 
Pretoria en cen in Durban I. As 
die mccrderc kom moct die min
dcre wyk, lui die gcscgde, en 
met die grctighrld waarmce dlc 
Suid·Afr ikaanse n·gcring in 1917 
£418,000 bestee h.-t om dit vir 
die koninkllkc !nmilic hicr ge
ri~fllk tc mank, en die ooreid
will lghd d waarmcc daar in d ie 
beg in van die jnnr nan Bothn
huls in Natal vcrbou is om dit 
vir koninkllkc hcrbcrg geskik 
te m nak - Is v ir die Brltse 

Empire-bcplanners genocgsame 
waurb(!rg dat daar in Suid
Afrika n ie 'n trkort aan huise 
vir die d raer van die Britsc 
kroon sal wccs nie ondanks die 
duisende huise wat vroctir in 
hh•rdie ceu in naam van diesclf
dc kroon a fgebrand is. 

Maar na tuurlik, die ,.groot'' 
konlnklike gcvolg skep 'n pro
bleempie. 'n Koning kan dan·m 
nic met diesclfde hulpies klaar 
kom 88 by in 'n Dominium woon 
as wanneer hy daar as gos 
kuier n ie. ~laar as Suid-Afrika 
bereid is om miljoene pondc op 
te offer om werkskuwe Britsc 
arbciders nog 'n bietjie te laat 
slulmcr en nog 'n bietjie tc .laat 
hnnde vou, waarom n lc 'n paar 
miljoen pond aanwen.d \ir die 

<Vervolg op bl. 4 kolom 3) 

:\lS R . J . A. S:'\IITII 

is nic 'n partysaak nie, maar 'n 
\ olksaak ! I..nat my dan toe om 
'n vraag In nile l'erllkhcld en 
oprcgthcid nan dr. Malari-hulle 
te stel: \\'uarom om .. lu•p die 
Xasionalt' l'a rty hom ni1~ in 'n 
Yolk«be\\l',ing \ir di f' o,ktpping 
\ "an ' n nie-part~ ... tPI&el as di~ be
stuur.' orm'! DAAr Ill tog die 
oplossing om 'n grotcr mag in 
die land op tc bou a s waartoe 
die party as 5odanig oolt in staat 
sal wces. 

\'OLKSOPTHF.OI; 
Di~ l'nig;;,te wt'g- i, di~ \ OJko;. 

f'Oiitil•kt> bewt'ginr;, 'n volksbe
sliR!Iing oor die kon~titu-.ionele 
krio,i., I'll nie oor wnt nit• krug
ten., die ou ,grondwt•l geoorloof 
i;;, or nit•, \\1lt r t>f'd o, ook 'n kri.,i ;;, 
in dit~ r('go,pleging 'l'roor.uuk 
h r t. 

Dill grondoorMiak vun on ;;, 
kri~l"'"'' bly tlie n..n 'n ' t'rkeerde 
bt• ... tuur.,tel~l. din Yerbrit"c 
pa rt ) IH'-.Iuur ... t el.,el m et "Y kou· 
ku~diktatuur. 

l iit di t a li<-S lH'hoort dit nou 
tog duid l'lik It' \\ , . ....,_ da t a " nl 
<lie leweno;bf'Jan~trikl' 'raag ... tuk· 
k t', wut krisi.,.,e \\ Ord, .,boknnt. 
d i~ pa rtypolili l'k uitgt'lig word,'' 
c.ooo, deur part ~ leit'r.., -.elf in d ie 

<Vcrvolg in kolom 2) 

KONINGINMOEDER 
NA AFRIKA 

Die B r itsc kon!ngin-mocdcr 
sal in die twcedc helfte \'Sll 

aanstaandtl jnnr na Rhodes!~ 

kom om die nmpldike opl'ning 
van die Rhodl'll·ccufres-t••ntoon
stelling in Bulawnyo waar te 
nccm. \ 

Daar knn verwag word dat 
van Britse !cant nllrs in werk
ing gcst t•l sal word om hnnr ook 
by diesrl fdt! gd(•cnthcid na die 
Unie tc bring. Die konlnklike 
Camille sc vernaamstc taak dccs 
dac is om die Empire-bande te 
ver:;terk deur persoonlike bc
socke. 

D ie Sunday E'P~'~''-'> het reelb 
in 'n . .:roat htorig mm~t'kondig 
dat die_ konlnginmoeder dr. ur die 
Unit"- rt'£erlng u itgl'nooi Is, maar 
dat hnur ontwoord nog nic ont
,·ang is nie. 
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ONS SAGTE PLEKKIE 
VIR BRITTANJE 

l[:~~~:,·:?~:~,, . ,,,o;·,,, ,,~p·~?E:~~-!:1· 
T oenadering JIJisluk !jl Deur Sybra~Jd I!! Hy is ·n naprater van die ve:-1l lange en die begeertes van d1e 

Die pogings om die Nasionale volk. En die partypolitikus wat 
, Vir die mense van Brittanjc het on s , ·eral 'n sagte 

1 

Party en die Verenigde Party verband dink. <Hoewel mnr die beste dcmagoog of naprater 
p lekkie. Is u nie een van die beste k lan te vir baie van ons tc oorrced om nou met mekaar Louw nie sy naam genoem hct is - hy wen die vcrkicsing. 
primere p r odukte en ~rondstowwe n ie? En h t>t on s nie saam te werk ten aansien van nie, is daar nie twyfel na wic hy 

ed k · t d b · · k 1 d kl t k h 1 As ons dan die partypolitikus w er en~ op~e r ee eur so ate m u wer p ase en u ie curvraags u et b ykbaar vcr"""·s nie l. Die Nasionale 

I ··" in ons midde moet he - soos fabrieke te lmop n ie? Die waarde , ·an h ierd ie tweerigting- misluk. Die mislukking het ge- Party se kocrante het mnr. 
I d · ld die armes Jaat die partypoli-handel bet die afgelope )>aar jaar ontsa~like syfer.., ber eik," vo g op die toena crmgsve tog Louw soos volg gcrapporteer: 

bet min. N. C. Haven~a verlede week oor die Brit<,e r adio wat ver ede maan gevocr is. M bestemd '"as om te wee~ _ nl. I 1 d tikus in hemclsnaam bly wat hy 
" in. Louw hct gewaarsku .. ~ 

in Lon den 'erklaar . Ek dink die oor.:~akc van hier- t t -1 b demagoog. Moenie dat hy sy lyf ccn mense wa nou w1 pro ecr, 
Vir die rcpublikein is hierdie uitlating nie so gescllig as I die pogings, wat uit vcrskillende tcrugkom na die politieke !ewe probeer Ieier hou nic, en bowe-

wat dit vir die Britse luistcraars moes klink nie. Die handel oorde aangewend is, is drielcdig. op die rug van die kleurvraag- al moenie dat hy die ware lclcrs 
met Brittanje is stelselmatig opgebou ten koste van handels- Die aanleiding daartoe is ongc- stuk, asook teen buite-organisa- van die volk die deskundiges 
betrekkinge met ander Iande. Dit is die ~evolg \ 'an 'n , Buy t\":~cld verskaf deur die eerste sics en welmenende mense wat - probecr vcrbied om te lei nie. 
B r itish " -beleid wat sed ert die Britse \·erowering in Suid- mmJstcr, dr. Malan, wa~ ~I te_I- die drang vocl om die kleur- Die volk wat dit toelaat saai 
Af rika gevol~ is tot g root s ka de van die Suid-Afrikaanse kcmal<' sy party se gcwllhghe~d vraagstuk tc help oplos." Mnr. die wind en hy sal die warrcl
bevolking. Ons ma rkte i<, a lles so t oegespits op Britta nje tc kcnnc gegee . hct om dlC Louw het voorts gcsc dat die wind maai. 
d t hi d . .._ · tin h d l" . d di b 1 klcurvraagstuk Ult die party- 'n a er •e , .,,veen g g- an e \an a~ een van e e ang- IT k t r D' 'dd 

1 
klcurvraagstuk politieke 

r ikste Empir~-b~nde. is wat die _ko~s v~n 'n republiek ve r- ~~; :orsa:k ~!·n v~~lc~:':aa:~ vraagstuk is wat deur die Na- Plek vir Doel-
t~ag - en Ulte~ndelik sal belet mdien dte Jlros~ van ek ono- se veldtog is die opposisie-leier, sionalc Party opgclos moet organisasies 
~·es~ vaskoppehn.~ verst erk gaan word soos dte aan!>taande mnr. Strauss, se verklaring dat word. 
E mpue-konfer enste beoo~. sy party die kleurvraagstuk uit Hierdie uitlatings van mnr. 

Die Suid-Afrikaner betaal nie net in idealistiese sin I die partypolitiek wil Jig en sy Eric Louw is 'n klassicke voor
vir hierdie .,sagte plekkie vir die mense van B rittanje" nie, uiteenscttlng van die Vcrenigde beeld van wat wylc genl. Hert
maar OOk op heel tasbar e wyse. 'n P aar maande gelede bet P arty sc klcurbeleid wat deur zog gcnoem het: .,partykrame
min. Havenga in die parlement verklaar dat Suid-Afrikaanse leiers van die Nasionale Party ry." Mnr. Louw is klaarblyklik 
invoerders deur die stelsel van invoerbeheer ' 'an staatswee beskryf is as ,.baie na aan nie gei'nteresseerd in die reg 
gedwing word om duurder goed in Brittanje te koop as wat apartheid" en .,as die Nasionale of verkccrd van die kleurbeleid 
<lit elders verkry k an word. H y b et <lit a s 'n .,opoffering" I Party se bcleid." As gevolg van wat mnr. P irow bepleit nie: hy 
van ons kant beskryf terwille van die Britse s terling- hierdie omstandighcde hct baie wil net die deur vir mnr. Pirow 
vrangstuk. mense die lndruk gekry dat die toehou sodat laasgenoemde nie 

geleentheid nou aangebrcck het in die politieke !ewe kan terug-
BRITSE VOORKEUR 1 vir die twee .part.ye om die kle~r- kom nic. 

vraagstuk Ult d1e partypolltlek 
, te lig. en om 'n gesamcntllke op- Al l t J B " 
n Ekonoom soos prof. H . W. J. Weynolds bet aangetoon Iossing daarvoor na t e street m.a 1noe , a, aas, 

dat ons Britse tekstielg oedere invoer teen p r yse wat 25 1 . se 
persent boer is as in Amerika, maar ons kan nie die goed- Jl . . T D't . • h · 
koper ware invoer nie omdat ons ons goud aan Brittanje eruyte en een- 1 Is n onaangename erm-

t nering dat die N.P. nog maar 
!ewer t en einde sy dollar-posisie t e versterk . verwy e dieselfdc H.N.P. van ouds is. 

Maar 'ons betaal ook t en duurste terwille van ons 'n Ander grocp mensc wat Dit bly nog maar die Nasionale 
.,sagte plekkie" deur dat Suid-Afrika telkemaal teen sy eie voel dat die twee partye sc P arty se standpunt dat as 'n 
b elang agter d ie B ritse pond aan devalueer . Deur die .,oplossings" van die kleurvraag- man 'n nasionaalgesinde Afri
jongste devaluasie in 1949 is Amerikaanse goedere oornag stuk albei verkccrd is, het ook kaner is, en jy weier om ja, 
m et een-derd e in prys verhoog . Dit bet , afgesien van r ege- mcegehelp aan die toenadcrings- baas, vir die Nasionale Party 
ringsdwang, 'n outomatiese oorskakeling na Britse goed ere veldtog in die hoop dat as die se Ieiers tc se, dan kan jy 
vir S uid-Afrika beteken - g oedere waarop in s ommige twec partye ecrs oorreed kan liewer 'n Sap word as wat hulle 
ge\·alle s olank a s drie en vier jaar gewag moet word. word om die vraagstuk uit die jou aan die nasionaalgesinde 

Mnr. H avenga verwys met trots na ons ,.wederkerige" partypolitiek tc haal, die guide kant van ons openbare !ewe sal 
optrede ,deur ·so baie in u werkplase en fabrieke te koop." gclcentheid sal ontstaan bet om duld. Dit is hierdie soort dis
Suid-Afrika s e wederkerigheid in blerdie verband is inder- ~ulle ~or te haal om g~sament- kriminasie teen mede-Afl;.ika
daa.d iets om op trots t e wees indien mens op jou offer<; hk die . r~gte oplossmg, nl. ners, wat nic party-slawe wil 
mag roem. In 1951 b et E ngeland ons harte gest eel m et die Tgebtiedd_skletdmg, nad te strchcft. wces nie, wat so baie-Afrikancrs 

. . . ~ o 1e aasgenoem c groep e afstoot van die NQ.sionale Party. 
aankoop \ 'an Swd-Afrtkaanse pruner e produkte t er waarde I vera! m nr Oswald Pirow be-
van £73,000,000. Dit b et Suid-Afrika. beantwoord m et die hoort. · 
a ankoop van goedere uit Britse werkplase en fabrieke ter Bl k 
waarde van £166,000,000. Die tekort in die handelsbalans, ~ ~aar is alma! se hoop 
wat byna drievoudig in die guns van Brittanje is, is nie very c · 
met Britse welwillendheid t en opsig te van ons binnelandse Hoewel albei die partye te 
politieke vraagstukke y erg oed nie, maar moes deur Suid- kenne gee dat hullc die kleur
Afrika in goud aangevul word - goud waa.rmee ons veel vraagstuk uit die partypolitiek 

wil haal is gecnccn van bulle 
goedkoper goedere van elders kon koo}l. tog bcrcid om dit te doen wan-

BELASTERING Vffi DANK 
• neer die geleentheid hom voor

doen nic. 

I n ruil vir hierdie goud, wat die mate van wederkerig- Die ~asionale Party s6 dat d~e 
h id m t £93 000 000 te howe gaan ontvang Suid-Afrika Vercmgde Party _maar net die 

e ~ • • . . ' . . . I kleurvraagstuk u1t die party-
bel~tenng. en mosies van af~e~nng m die Bnts~ pers en politick wil haal om sy bankrot-
pohtieke krmge .. Ons eerste m1mst er w o_rd vana.; die bo~gste skap aan 'n kleurbelcid te ver
kansel belastcr m terme wat mens nouhks van n seepk1s af berg· bowendien hoop die leiers 
verwag en oud- en skaduwee-ministers bepleit openlik die van die Nasiohie P arty dat die 
uitlewering van Afrika aan die nie-blanke. Nog verlede V.P. oor die kleurvraagstuk sal 
week bet die oud-minister van kolonies, James Griffiths, skeur en dat die regtcrvleuel 
dr. Malan m et Hitler vergelyk omdat hy sy misnoee oor van die V.P . . (soos dr. Malan 
die gesloer met die opdrag van die Protektorate uitgesprcek dit uitdruk> dan cen of ander 
bet; terwyl sy voorma lige onderminister, Joh n Dugdale, bier- vorm van samewerking met die 
die ver basende uitlating gedoen bet: , On!> bet gesien wat ~.P. sal soek. 
in Suid-Afrika gebeur h et . Die land is uitgelewer aan die Aan die ander kant s6 die 
blanke bevolking. 1\loenie dat ons <lit w eer in 1\lidde-Af rika Verenigde Party weer dat die 
ook doen nie." N.P. nic die vraagstuk uit die 

Verre dat ons erkentlikheid ontvan~ vir die ,sa~le partypolitick wil haal nic om
plekkie" wat ons vir die mense van Brittanje het, word dat hulle die vraagstuk wll ge
ons uit die hoogste politiek e kringe venvyt dat ons in 1 bruik om vcrkiesings te wen en 
besit ' 'an Suid-Afrika gekom h et en word dit voorgehou om ~ulle bankrotskap aan ander 
as 'n bose voorbeeld van wat nie elders in Afrika mag g eb eur belelde te verberg. 
nie. Dit is die ,wederkerigheid" wat ons van Brittanje En met sulke verwyte en tcen
ontvang . verwyte word die kleurvraag-

Daar kom 'n stadium by elke mens en volk dat self- stuk al vaster in die partypoli
respek en selfbehoud moet ingryp om hom van vernedering tiek gewocl. 
en vemietiging te red. As ons eie ekonomiese belange t en 
opsigte van 'n ongunstige handelsverhouding met Brittanje Pirow op Vingers getik 
nog nie daarin kon slaag om ons te weerhou van te roem 
op slawe-offers nie, dan behoort die misgunning van ons 
blanke voortbestaan deur Britse leiers mlskien ons sin 
vir verbouding aan te skerp. Die dae toe ons moes hoor 
hoe Suid-Afrik.a. ,sy plig en eer" teenoor Brittanje by wyse 
van offers moes nakom en toe daar geroem is op die ,bit" 
w,at by in belang van -die Empire doen, bet ons gemeen, is 
lankal daarheen. Indien nasionale selfrespek dit dan nie 
kon nfe, behoort ons sin vir seHbehoud hierdie era van 
Empire-diens darem non af te sluit. 

Diegene wat gehoop het dat 
die twee partyc miskien oorreed 
kan word om gcsamentlik die 
ideaal van algehele of geblcd
skeiding na te streef, is ook 
teleurgesteld. Mnr. Eric Louw, 
minister van ckonomiese sake, 
hct op P rins Albert sommer 
reguit ges6 wat hy van o.a. m nr. 
Pirow se bemoelinge in hierdie 

En wie s die buite-organisa
sies wat wil help om die kleur
vraagstuk op te los en teen wie 
mnr. Louw ook waarsku? Hy 
nocm nie name nie, maar blyk
baar het hy SABRA in gc~agtc 
gchad - miskicn ook die Osse
wabrandwag. Is dit nie verskrik
lik aanmatigend nic? Het die 
Nasionale Party dan monopo
lie-regte op die klcurvraagstuk? 
En moet selfs dcskundiges oor 
rassc-aangeleenthcde verbied 
word om te help met die oplos
sing van die kleurvraagstuk? 

Die Rol van die 
Dnnagoog 

Ek stem saam met diegene 
wat verlang dat die kleurvraag
stuk uit die partypolltiek gelig 
word, maar, myns insiens is dit 
nie al wat moet gebeur nie. 
Bowc-al moet die klcurvraag
stuk uit die handc van die 
partypolitici gehaal word. 'n 
Partypolitikus met die kleur
vraagstuk in sy hand is net so 
gevaarlik soos 'n kind is wat 'n 
gelaaidc gcwecr in sy hand het. 

Daar is ongetwyfeld baie 
Afrikaners wat nog nie die 
partypolitiek verstaan n1c. Die 
Afrikancrvolk is gewoond om 
leiers te he - dit is sy tradisie. 
E k dink aan leiers van vergange 
se dae nog voordat die uit
heemse partystelsel bier inge
voer is. Lciers soos Pretorius, 
Kruger, Steyn, De Wet en ander 
was volksmanne wat gedink het 
in terme van doelstell!ngs wat 
vir die volk bcreik moet word. 
P artypolitlcl Is nie leiers nie -
bulle dink net in terme van 
verkiesings \vat gewen moet 
word. Daarom is die partypoli
tikus van huls ult 'n demagoog. 

Indien die partypolitikus hom, 
soos die skocnmaker, by sy Ices 
bou, en demagoog bly, dan word 
daar plek in ons openbare !ewe 
ingeruim vir wat ek, doelorga
nisasies, sal nocm. Dan kan 'n 
organisasie wat bv. algehelc 
apartheid as doe! bepleit, bestaan 
en floreer en sy leiers kan die 
volk opvoed om die doe! te aan
vaar. Net so kan daar bv. 'n 
republikeinse organisasie be
staan en sterk word as gevolg 
van republikeinse opvoe<Jings
werk wat hy onder die volk 
doen. 

En as die doelorganisasies 
die nodige oortuigingswerk ge
doen het en die meerderheid 
van die volk is tc vinde vir die 
doel wat bulle bepleit het, dan 
kan die partypolitici na vore 
tree, volgens hul demagogiese 
aard, en verkiesings wen deur 
vir die volk te belowe dat b ulle 
die betrokke doe! in die vorm 
van wetgcwing deur die parle
ment sal laat aanneem. 

Ek glo nog dat die partypoli
tikus 'n oorbodige wcclde is 
waarsonder die volk maklik kan 
klaarkom. Maar ek bewccr net 
dat as die partypolitikus sy rol 
as demagoog vervul en Ieiding 
aan die volk se natuurllkc leiers 
oorlaat, dan word sy gevaar t ot 
'n minimum beperk. 

·Die Oplossing van die 
Jllagvraagstuk 

Daarom s6 ek, laat ons om 
vredesnaam die kleurvraagstuk 
uit die hande van die party
politic! ncem en die deskundige 
lciers van die volk op hierdie 
gebied toclaat om die volk op tc 
voed tot die rcgte en billike op
lossing van die vraagstuk. 

Terloops. Dit was nie die 
partypolitici wat die Afrikaner 
se taalstryd gewen het nie. Nee. 
Dit was die volk se natuurlike 
leiers op daardie gcbied, nl. die 
kultuurleiers. Die partypolitici 
het maar net die stempel van 
wcttigheid gedruk op die cor
winning wat die kultuurleiers 
behaal het. En vandag is dit 
die kultuurleiers wat sorg dat 
die volk sy oorwlnning hand
haaf. 

Suid-Afrika se nasionale vlag 
is weer 'n voorbeeld van die 
soort ,.oorw'inning" wat die 
partypolitici behaal! Tydens 1938 
en die ontwakingsjare daarna 
het die Afrikanervolk by sy 
groot saamtrekke en feeste nooit 
gedink om gebru1k te maak van 
die vlag wat die nasionale 
partypolitici vir hom verkry bet 
nie. Ek dink dis afdoende kom
mentaar oor die partypolitici se 
sogenaamde vlag-oorwinning! 

En as ons die kleurvraagstuk 
in die hande van die party
politic! laat, dan gaan bulle weer 
dieseltde soort oorwinning be
baa! as wat bulle oor die vlag
vraagstuk behaal het. 
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DIE O~B., WOENSDAG, 8 OKTOBER 1952 BLADSY DRIE 

NOODHULPFONDS EN Uraanbedryf Brei 
Groot Uit 

BELOWENDE MIDDEL 
. . ..TEEN MALARIA 

Reed" twee-en-twmbg goud- 1 PARTY •!••- a- a- • - • •• • - ~-·-·- ·- •~• 

Soos Ons Lesers 
Dit Sien 

1 myne in 'Iransvnnl en die Vry- . • 
staat b~t met die Suid-Alrikaan- Proefnemmgs met nuwe mtddele bet aan malaria-lyers 

:\lev. J. Theron, Koffief'ontein, 
se Atoomkragraad ooreeng~kom hoop op volkome herstel van hierdie slepende siekte gebring. 

• om uraan te produseer. Die Veral sedert die uitbreek van die Koreaanse oorlog bet 

Ek hct die brief van Begin- ···- ·-;- ·-·-·- ·- ·-~-·- :· 1 ('erste fabriek (op Kruger&<lorp) Amerik~anse geneeshere bulle toegele op 'n meer doeltref
selvas O.B." ln u blad ·~an 

24 
ck hct maar my deeltjic na die wat met ti ;e •produksie sal begin, fende middel teen malaria as kina, en daar word aanspraak 

September noukeurig deurgclees I bcstc v~n. my v~rmo.n . gcdocn, I word op. 8 Okt~ber in werking op gemaa.k d:'t da~r in die afgelope tien jaar groter vorde
en by maak melding van iets maar d1t ts tog n btlhke ver- ge'iteL D'.~' fa.bru~k bet £1,~,000 rmg OJ) hierdte gebted gemaak is as in die afgelope 300 jaar 
wat my laat vocl dat daar 'n sock ~an .my •. as ~k ~ vra ~m ~ekos. Ht~rdl? nu~'e on~ikke-~ !oe kina vir die eerste maal in Peru by die R~oihuide ootdek 
gekiedenis in ons volk is wat d~tdchkhetd m . h~erdtc. opst~.

1 
h,ng bou v~r d1e Ume anns•?•ll~e IS. 

meer duidelikhe'd verg omdat Dtt sal tog tcnmmstc baJC, bate \\t>lvaart u1, en staan JDJskten D' - t t k b 

Skryf: 

. . t d 't d' . 1 k t t d' d k It' groo vraags u y ma-~ 
getuicnissc en pcrsoonlike on- mlsvc~s an e Ul . 10 we~ rUJm . . 0~ ge :· l' ,.oe me 1~ ont e - laria-gcvalle was nog altyd om 
dervindings soms bale uitccnlo- D~rd e ~cnsc 1~ tog tmmers 1 kmg '~ goud. In dkyte ~oom~ I die sickte nie net in sy aktiewe 
pend is. oo_ van ons vo en dit moct et>u sa uraa~ wnars n ne vorm tc enecs nie maar ook 

Be . 
1 0 

B, k fc1te wees andcrs is dit nic I so 'n belungr1ke grondstof wces . 1 ~ d • 
CRADOCK NEEM 

AFSKEID , . gmsc vas . . . maa geskil'denis ic as steenkool. m sy ~ u1meren. c vor~, wa~-~ 
meldmg dat gedurcnde d1c ver- ~ · . . . . . . Amerika en Brittan. c vcrskaf n~cr dtc malarla-parastctc m 
volging van Afrikaners in oor- Ek sal emgc JUtste mhgtmg . . . . l . . d1e wccfsels van die liggaam 
logsjare nic een partyman 'n in hierdie opsig tem scerste I dt.c k~pttaal vtr dtc uraanwmnm.g sk~l in plans van In die bloed. . Wocnsdagoggend, 24 Septem-
pennic gcgce bet vir die Nood- waar.dc?r. . . I mt dt,e goudmyne, ~n koop dlt By een vorm van malaria, die bcr, ~et die vertrek van oom 
bulpfonds nie. Dit is soos ck 

1 
<Dtt ts me hccltemal JU!s om teen n prys. wat ~Jc myne. sc meer dodelike, waar die para- I Cbrtsbaan Els en sy gadc om 

pcrsoonlik ook ondcrvind hct, I te be-:vccr da~ ,gccn enkel party- ~ostc dek, die kap~taal .na ttcn siete net cenmaal in die bloed- bulle in Witbank te gaan vestig, 
liewer die deur in jou gesig man n penn:e gegee hct vir die Jaar de~g en . nog n wms toe- stroom kom, kon kina volslae het Cradock 'n waardige en 

t kl 
·r d t . Noodhulpfonds nic". Toe die laat. Sutd-Afrtka kan wcl sovccl herstcl bring, maar by die an- voorbeeldige cgpaar ult 'n be-

oc ap, o , ,om a JY so vcr · h If h t moes stap sal ek jou darem 
11

_ grootskaalsc intcrnerings in 1942 uraan _vtr o~sc . ou as wa der vorms het die siekte telke- sondcr wye vriendckring ver-
gcc vir jou moeite" of as ck begin hct, het die Ossewabrand- by nodtg hct_ vtr sy ~tc bchoeftcs. ~ale maa_r wee; o~gevlam sodra loor. En dis vcral 'n gcvoelige 

d 
. kt f d lik wag 'n fonds vir hulpvcrlcning Benewens d1c fabrtekc sal nog d1e paras1cte utt die weefscls in vcrlics vir ons klompie kame 

cur stc c o onvermy e c , . , -
ta d

. h d b' d aan dtc gesinne van geintcrncer- drtc nuwc kragsentralcs teen n die blocd kom. rade wat agtcrbly vir wt·e hy 
oms n 1g e e ver m er was . · T ' 

If t d
. b ,. des m d'c Jewc gcroep wat in gcsamenthkc k o s t c van ans word gemeen dat 'n mid- altoos •n besieling was Oom 

om se e gaan om te yuracs I ' · · d 1 · · · 
i t 1 k

. d t 1948 afgcsluit is met 'n totaal £45,000,000 opgcng word om dtc c gevmd IS wat wel na cen- Stompic Els die man sonder 
n c same en my tn s uur, · · ' bet ek die boodskap gckry: ,S~ van £130,000 uitbcstee. Tcrsclf- l myne. van bykomendc krag te ma~1ge bchandeh_ng vol!fome gc- bene, hct nooit sy plig vcrsuim 

vir jou mocder ek sal darem dertyd bet daar ook oprocpc in v~orsl~n. . . . ncsmg ~ring. Dlt word genoem waar dit O.B.-aangelccnthede 
1/- (of selfs 6d) ee omdat ·y die vcrskillende H.N.P.-koerante n Ete s.Ikl_otron VIr die Ume, pri~akm, en hoewcl di_e proef- raak rue, en was gereeld teen-

t 
.. . b gt . Jlf vir 'n soortgelykc fonds verskyn waar radto-tsotope vir navor- ncmmgs met soldatc utt Korea woordig op elke 0 B -funks'tc 

so na gcrcen e en JOuse · · · nog nie ottoo· · · h t d't · · .. · ' b . k d' h I Wat die totale bedrag is wat op smgsdoelemdcs gemaak sal v ' IS me, e ' 'n Mens bet altyd gevoeJ· As 
n ew1ge vcr oue op 1e a s d d ' reeds geblyk dat van 477 gev 11 · 

1 h 1 d k 
die wyse ingesamel is kan nie wor • wor tans teen n koste a e oom Christiaan by die funksie 

sa aa maar an crs sou e _ ' £'"' 000 b . 1 wat met prlmakin bebandel is 
l
.k -"·~ h t . , gese word nie maar op 30 Maart van ""• gc ou en sa teen t , . . ' kan wces sal dlt darem 'n 

waar 1 llllU> gegee c rue. , . • A ril 1954 in wcrkin wces nc een n weermstorbng gehad ' 
Tog het 'n oud-geintcrneerde 1943 - n J~r later - het D!e P g ' bet in vergelyking met een-derde ~k~de wees as ek wegbly! ~Y 

bier in ons buis aan my man Transvalcr, m antwoord op n van die gevalle waar 'n ander IS n getrouc Ieser van Dte 
en my persoonlik sy grootstc n~vraag g~meld da~. daar ".oor nuwe middel, chlorokln, gebruik O.B. ~n bet vroegtydig gereel 
verbasing uitgespreck dat ons dte £4,000 uttgegee Is deur btcr- is. Dit wil voorkom of primakin dat dte blad na sy nuwe adrcs 
nic weet dat ,groot volksmanne" die fonds en dat in die .vorige Persoonskaarte saam met cblorokin die beste gestuur word. 
en by name mnr. s. P, le Roux maand 37 gevalle gehelp 1s. Die • rcsultate !ewer. Van 231 sulke Saam met hom het ook sy 
(nou minister) en mnr. P. blad bet egter daaraan toegc- V1r Alma/ gevalle bet nog geen enkele vrou die beweging gcdien, en in 
Olivier, die buidige adminstra- voeg: ,As dit juis is dat die wecrinstorting voorgekom nie. die dac van die Noodhulpfonds 
teur van Kaapland bulle bande O.B., soos by bewcer, £2,000 per p k t 1 11 Daar is net een moeilikheid bet bulle sommer baie bygedra • d e r s o on s a a r e v r a e t d' . . 
,so dicp" in die sakke gesteek maan aan sul~e afbankllkes blankes en nie-blankes sal waar- me te mlddel: by As,tate en en noo1t gewag dat daar ccrs 
bet en ,hondcrdc pondc" byge- uitgee, dan sal d1c komitee kan skyniik aanstaande jaar ultge- naturelle veroorsaak dlt n vorm by hulle _aangeklop word om 
dra bet tot die Noodhulpfonds oorweeg om nou sy werksaam- reik word volgens 'n medcdeling v~n bloedarmoede, wat egter bydraes me. Sondcr bene, was 
vir bulle wat agter die doring- hede te staak, want verreweg van die direkteur van sensus en me by blankes voorkom nie. Vir by nietemin 'n sprekende voor
draad moes sit vir bul !deale. die meeste gevalle wat gehelp statisticke. Die voorbereldcnde laasgen~mdes skyn 'n ander beeld vir aile mcnse sover dit 
Ek persoonlik is nie bckend is, was O.B.-Iede." werk vir die opstelling van 'n nuw~ m•ddel, daraprim, meer arbeidsaambeid en vlyt betref. 

Wat 1 · · · · d t di gesk1k te wees D h d k met die bydracs wat vir die we JUis 18 IS a c persoonsregister is byna voltooi · cur ar e wer bet sowel hy 
Noodhulpfonds ontvang is nie; O.B.-Noodhulpfonds nie die en teen die end van die jaar sal as sy gade daarin geslaag om 

steun van party-aanhangers of begin word met die fotografcring (Vcrvolg van volgende kolom) 'n ordcntllke lewensbestaan te 
bul pers gcnlet bet nie, wat van nie-blankcs. maak. Afnemende gesondheld 
onder die lndruk gebring is dat Aile blankes bo 16 jaar en alle bul van harte gun. Die aand dwing bulle om nou te gaan rus, 
die gcinternecrdes ,rampokkers" nie-blankcs sal verplig wccs om voor bul vertrek is 'n tjek en 'n rus wat al bulle talryke 
was. H.N.P.-koerante het kon- 'n persoonskaart tc dra wat te adres dcur die kamerade bulle vriende en vera! bul kameradc GEKLASSIFISEERDE 

ADVERTENSIES sekwcnt gewcier om selfs be- cnigertyd getoon moet kan aangebied. Ons beste wense 
taalde advertensies in belang word. vergesel bulle .. (Ingestuur) .(Vervolg in vorige kolom) 

van die fonds te publiscer, so-TARIEF: 
Balaboadellka K.eDDIQewt:Dp: 

(Vulowtnc. buwellk, ceboOrte, 
otertceval, In memoriam, plu.ltwen
a!Dc, en..) 1cL per woord; mlDJ.Jnum 
218 per plaaiDlf. voorultbetaalb&W. 

dat die £130,000 wat deur bierdie 
fonds ingcsamel is, en waaruit 
oor die 800 gcsinne onderbou 
is, feitlik uitslultend uit die 
sakke van O.B.-lede gekom het. 
-Red.) 

PICASSO Sf HY LE.WE.R GE.E.N KUNS : 
BUIT NE.T DOMHE.ID UIT VIr berbai!Dgs 2G penent atalac. 

llanddaa4~: 

Zerat. PlaatDC 24. per wooM. VIr 
berballnp 211 perHDt ataJ&c. 

lnteltflllpld op ,Dle O.B." (VV• 
akyn wetklllla): 12/8 per jaar of 
8/3 per I maa.nde. Vooruttbetaal· 
baar. 8tuur adnrUDalegeld, beat.l· 
UDgs en IDteltmgeld na VOOB8LAO 
(li:DMS.I BEPEBK, Poeboa Ull, 
ll.AAPSTAD. 

MEUBELS 
&IEOBZLS.-Beter M.eubels teen bll· 

Uker pryae. Babawaentjlea, stootkarre· 
tjles, drtewlele, Unoleuma, t.pyte, ene., 
ook altyd In voorraad. oeen kataloltQa. 
Weld waarln u belaDgatel. - VISS£8. 
MEUBELS. LAnptraal 111, Kaapatad. 

3/12111 

RADIO 

E.erw: Scott uit 
V.S.A. Geweer 

Die sogenaamde ,moderne 
kuns" is meermnle deur Die 
O.B. skerp veroordeel. merin 
bet ons, sonder dit te weet, die 
ondersteunlng van die groot 
modernis, Pablo Picasso, gehad. 

Ecrw. 1\ficbael Scott, wat al IDerdie verwringer van die 
die afgclope paar jaar in die kuns blyk <gewetenswroeginge 
buitcland op die voetspoor van te he wanneer by oor sy lewe 
die V.V.O. draf om Suid-Afrika en ,.kuns" nadink. 
weens sy naturellcbeleid aan te In 'n bock van die Italiaan 
kla, is deur die Amcrikaanse Papini, waarvan daar 'n uittrek
regering bierdie keer die loef sci onlangs in die Nieuwe 
afgcstcek. 'n Visa om hom in Haagsche Courant verskyn het, 
Amerika toe tc laat, waar die erkcn Picasso openhartig dat hy 
V.V.O. se volgende vergadering nic kuns lcwcr nie, maar met 
plaasvind, is hom geweier son- die ,domheid" en ,ydclheid" 
der verstrekking van redes. van sekere mcnse 'n winsgewen

Volgcns eerw. Scott is die rcde de bcs'gheid opgebou het. Hy 
vir die weiering die felt dat by het allerlci ,.dwaashede" aan 

BORLOSIES EN BRILLE n ie bereid was om 'n eed at te I h'erdic mense vcrkoop nadat hy 
R. "· STf:YN, De vtmer .. traat 11, Ill waarin hy vcrklaar dat by bescf bet dat die hcdendaagse 

vaeeo. K.P.- Vtr horloatea en brllle. nooit 'n kommunis, 'n fascls of mens net na die ,vreemde" en 

LOUW ~ LOUW, die Beroemde 
ltadlo·IDgenleura, Staaltw .. , Parow, 
.erkoop en berate! Radlo'a en Elelttrleae 
Toeotelle Gerectotreerde Elektrloltella
aannemera. Foon 8·1K31i. 

r:~koop on repareer. Peraoonl~~~e,~K nazl was nie. ,skandelike" sock. 

I 
Die mens sock in die kuns nie 

mecr troos en geestelike vreug

0.8. 
VRIENDSKAPSENTRUM 

Groote Kerkgebou 604, Kaapstad 
VIr 

Heerlike koffle: Tee: Kbeldranke: Roomys: Geroosterde brood: 
Toebroodjies: Soep en Nagereg 

Besoek ons wanneer u in Kaapstad is 
Ons pryse--4/e billilate Ons dlens-dle beste 

: 

de nie. Die geraffineerdcs, die 
rykcs, d'e niksnutte sock aileen 
nog maar die nuwc, die vrccmde, 

I 
die oorspronklikc die bultcnspo
rige en skandelike," bet Picasso 
aan Papini ges~. ,Ek bet sedert 
en reeds voor die kubisme bier-
die kenners en krit'ci bevredig 
met alle wisselende dwaashede 
wat in my kop gekom bet. Hoe 
minder bulle daarvan begryp 
bet, hoe meer bet bulle my 
bewonder." 

Deur die beoefening van b1er
die spel bet by baic gou berocmd 

geword en ryk, maar as by beid, ydelheid en hebsug van my 
eerlik teenoor bomself wil wees, J tydgenote alles geltanl bet wat 
kan by homself nle as kunste- daaruit te haal is. Dit is 'n 
naar bcskou nie. bittere bekentenis, pynl iker as 

wat dit miskien voorkom, maar 
,.Ek is maar iemand wat die I dit bet ten minste die ver

p ubliek vermaak bet, wat be- dienste dat rut opreg is." Aldus 
gryp bet wat die teenswoordige Picasso, die groot held van die 
tyd wll he, en wnt uit die dom- 1 sogenaamde modernes. 

Beier Tabak 
maak Beier Sigarette 

• 
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Enge/ssprekende Pleit vir 
Behoud van Boerestelsel 

NATURELLE VOER 
SKRII{BEWIND 

Die s krikbewind in Kenia. wa.t onder kommunistiese 
aanvoering geskied en as oogmerk b et die verdrywing van 

Dit was aan 'n Engelssprekende oorge laat om die behoud met 'n voor<.tt>l om die BTitse a.lle blankes uit die gebied, neem steeds g roter afmetings 
van die Boeretradisie te bepleit teenoor die verbreiding van partystel~oel in die plek te plau'! aan. Die veldtog van owerheidswee daarteen kry met 
die Britse part)idee toe die Nasionale Partykongres in van .<lie e nigste oorgeble".e groot struikelblokke te kampe. Aanklagte teen meer as 
Transvaal 'n b eskrywingspunt behandel b et wat die beginsel ~tuklue Boere!.telsel, s oos ons ~·t honderd naturelle moes in die afgelope paar weke terug
van die partystelsel wou deurvoer na. die pro,insiale raad- m Tra~sv~al geken. het nte. getrek word omdat die getuies Of verdwyn Of weens 

. . . . :\laar dtt IS bemoedigend <lat 
stelsel, so~at net een party m d1e mtvoe r ende kormtee V'er- I daar al Engt>ls~>prekendes is wat dreigemente hul getuienis verdraa.i bet. 

teenwoord•g sal wees. vir die Boert>tradisie in d ie bres Die naturelle-organisasie wat kamp in die hoc noorde in te 
M:nr. Jan de Klerk, L.U.K., I Die Britse parlementere stelsel wil tree! I vir die skrikbcwind verantwoor- rig waarheen lede van die 

het gese dat die werk van die moet nie nagt'aap word n ie. Die delik is, word genoem die Mau- organisasi€' V!'rban kan word. 
regerende party met die huidige provinsiale raadstelsel dien as • I Mau, en gewdddadige metodes Die jongste aanslag van hier-
samest!'lling van die Transvaalse teenwig vir die Britse parleme n- Vo/op Bonde VIr word gebruik om sy ledetal te die organisasie is die grootskaal-
Provinsiale Raad belemmer tere stebel, en moenie as klein- laat aanwas. Naturelle wat se verni!'tiging van ve€' in 
word. regerings gesien word nie, ma.ar Empire weier om die eed van Jidmaat- blanke gebiede. Honderde be!'ste 

' n Engelssprekende afgevaar-~ moet ingt'~ig wees na dit' model skap af tc Je, word c('nvoudig is doodgcsteek of vermink. 
digde het die beboud van die on van plaas.~tke bes~e.. ,.Daar is 'n dringend€' nood- vermoor , of gemartel. Dicgene 'Vir Suid-Afrika is hicrdic m is-
stelsel bepleit. H y het gese dat . Dr. Donges, mmtster van saaklikheid vir aile W!'stcrse wat inligting teen die organi- daadv!'ldtog 'n ernstigt' waar
die !.telsel van provinsiale rade bmnelandse sake, het g!'s~ dat Iande om saam te staan. Dit sasie verstrek word insg!'lyks I skuwing. Dlt is maar ecn stap 
die laaste oorblyfsel is ,·an die dit 'n saak is wat bale ernstig geld vera! daardie grocp Iande om die lewe gebring. Mens!' verder as die vers!'tplegings-
Boe re'!telsel (wat volksverteen- oorwecg moet word voordat tot wat as susterlande of 'n familie ld • b 1 · k d D' word geslaan en v!'rsmoor ve tog wat tans hier gevoer 
woortligend en nie pa rty-vel'- n cs Ult geraa wor · It is van volkt' of moeder en dogtcrs d 
teenwoordigend was nie-Red.). 'n saak vir al die provinsies en beskryf word. Hoe mens hulle totdat hulle inwillig om die e~d wor · 

uit die ander provinsies het nog k 1 b k f d' b 1 'k t af te 1~. Ander word lewend1g 

Ons Goudopbrengs 
en Engeland 

oo a es ry , 1e €' angr1 s e . 
1 

h t 
nie so 'n versoek gekom nie. is dat daar genoeg g!'m!'enskap- v~rbrand ln bu ut €' wat aan Britse_ 

Di€' kongres- het besluit om die like ideale en gemt'enskaplike I d1e .bran~ gesteek wor~. . Immigrant 
Optrede 

Die Unie hoop om teen 1960 
goud en uraan ter waarde van 
!260,000,000 te produseer, bet 
min. N. C. Havenga verlede 
WE'ek in Londen gese. 

Die waarde van die huidige I 
goudproduksie is .£150,000,000, 
en daarvan het Suid-Afrika on
derneem om minstens £50,000,000 
ann Brittanje te verkoop tcr 
V!'rsterking van die sterlingge
bied se sentrale reserwe. 

Hierdie bedrag kan aansien
lik hoer we!'s indien Britse 
uitvoerders hul pryse en tyd 
van aflewering nader aa.n die 
van hul mededingers kan 
bring, h!'t mnr. Havenga ges~. 

Van Suid-Afrika sc totale in
voer van £468,000,000 in 1951 het 
Brittanje 36 persent gelewer 
teenoor 20 persent van die Ver
enigde State. 

saak aan die federale rRad van belange bestaan om hierdie Dlt' Br1tse regermg m Kema 
die party voor te le, wat dit dan groep, hierdie Stat!'bond, saam h~t reeds te kenne gegee dat 
vir oorweging na die regering te hou," het dr. A. L. Geyer, d1e gew.one landswette me ~ol
kan stuur. hoe kommissaris van die Unie d.ocnde IS om teen die orgams~-

Dit is sekerlik nie 'n pluimpie in Londen gese by gd!'entheid s1e dot'ltre~fen~ op te tree me. 
vir Transvaal dat hy eerste kom van die ingebruikneming van E!'n van .d1e bu1tengewone stap
- -------- ---- 'n oue-tehuis wat m!'t geld uit pe wat mgevoer i!l, is om 'n 

MacArthur 
We/sloe 

se Suid-Afrika opgerig is. 

Kommuniste se 
Die eerste verkicsing in Japan Houvas op 

scdert by sy volle vryheid terug 

Stappe Teen 
Sterkste Party 

in Egipte 
gekry bet, het uitgeloop op 'n B •t p ty 
parlementere uitwissing van rf Se Or G!'nl. Moham!'d Naghib, Egip-
die Kommunisti!'se Party. Die Eensesde van die ufgevaar- ~ ti!'Se eerste minis~!'r, het 'n stap 
party het al 22 setels wat hy d' d d ' 1 l'k rt verder gegaan m sy veldtog 
voorheen gehad bet, verloor. Die takk•g es vandi •ekp aas 1 e pa d~e- teen partypolitici ('n korrupsie 

· 1 p h 240 d' e na e ongres van 1 • 
L1bera e arty !'t met 1e B •t Arbeid r art _ \\at to€' hy geeis hct dat die lel!'r 
meeste setels gewen n se e sp Y d' k t rt· k t . . . • I hoop om die volgende verkiesing van Je ster s €' po I le e par y, 

D1e u1tslag word as n groot . E •~ d t . k die Wafd, mo!'t uittree. Nahas, 
· · · 1 M A th 1n nge ... n e \\t'n - tS om-

oorwmnmg VIr gen . ac r ur muniste of k ommunisties-geln- wat as die magtl~te politieke 
se beleid van versoening b!'skou . d h t 11 h G 't k 11 lder beskou is het gewei!'r om 
- 'n beleid wat vera! van die sptrE'er es, t' ug a• s E' • • . 

. . . een van die party se Ieiers e n I te gehoorsaam. Dte party se 
kant van Br1ttanJe en hnkse I . rnl . f' fondse wat £100 000 bedra is 
I b. d' v sA t 'oorn1abge ntster van 1nan- , , , 

e emente mne •e · · · groo . d' t d r die staat bevries en 'n t k t' tv h t &tes, na afloop van 1e par y- eu 
een an mg on ang e · kongres ,erklaar. Hy bet daar- ondersoek word ingestel na die ---------- I nan toegevoeg dat sells al sotl fortuin waaroor Nahas se vrou 

S A Hou BRITTAN1E 
die kommunistit-·H~ verteenwoor- bcskik. 'n S!'g:;man van die re-v diging eentiende of eentwintig- gering het g!'s; dat die 75-jarige • • • ste gewees het, dit 'n , uitf'r s I Nahas deur sy 39-jarige vrou 

se 
'n Britse immigrant, Leslie 

Gordon Etehel, is tot 31 weke 
dwangarbeid in Kaapstad ge
vonnis nadat hy skuldig bevind 
is aan crimen injuria. Hy het 
homself uitgegce as 'n verteen
woordiger van 'n filmonderne
ming wat jong meisies moes 
werf. 'n Groot aantal mcisies is 
deur hom ondersoek. Hy het 
hulle kaal laat ulttrek. 

Aan die magistraat het hy 
gese dat hy die geld waarmee 
hy in duur hot!'lle tuisgegaan 
het, verkry het van 'n huis wat 
hy in Brittanje verkoop het. 
Hy het in April na Suid-Afrika. 
gekom. 

Slegs 18 persent van die be
volking van Purys is kerkbesoe
kers volgens 'n ondersoek van 
die Roomse Kerk. Dit het ook 
geblyk dat die welgestelde mense 
mcer dikwels die kerk besoek a.s 
die armes. In agterbuurti!S 
gaan mindcr as een uit elke 
honderd m!'nse kerk toe. 

Tee-Aand Burrf As Hy MET skokkende toestaml van snlce" r!'geer word en dat sy die b€'
sou gewet's bet. leid van die party bepaal het. 

Die linksgesinde groep van die Egipte kan so iets nie duld 'n Tee-aand wat Donderdag-

DOGTfRS' GfSfLS party, onder Ieiding van Aneurin 

1 

nadat hy van Faroek ontslae aa.nd, 2 Oktober, by mev. M 
' Bevan h!'t dnarin geslaag om S!'S geraak hel nic, het die s!'gsman Erasmus, op .Tiervl~i ge~ou is, 

Brittanje \'Oel baie afgehaal omdat Amerika weier om van hul ondersteuners in die verklaar. bet £4 lOs. mgebnng v1r die 
sewe pl!'kk<' wat die kongrt's op I fondse van ons bla.d. 

hom a<, to~kouer toe te laa.t 0 P vergade rings van die Stille die hoofbestuur moet vul, v!'r-~a .,DIE o.B." word gedruk deur Pro Die volg!'nde tee-aand word 
Oseaan-verbond, wat bestaan uit Amerika, Australie e n Nu- kies te kry Selfs die adJ'unk- Eeelesla-Drukkery, Btrdlltru.t, stet· op 7 November by die g!'n!'raal 
- • t k · tenboseh, vir die elen&&ra en ulta:e· • 
~eeland. Churchill bet reeds sy voomeme e enne gegee Ieier, H!'rb!'rt Morrison, is uit wera, vooraJag (Edms.) Beperk. mnr. J A. Strauss, De Ia R!'y-
om die saak te opper op clie Empire-konferens ie van eerste die hoofbestuur gegooi Gaitsk!'ll Groote Kerkgebou 703• Posbua 1411• straat 36 Tiervlei gehou . . . • · Kerkpleln, Ku.pstad. • • · 
ministers aanstaande maand. Die Br1tse politict voel dat hct gese dat die groot aantal • 

daar inbreuk gemaak word op d~e geslote. krin~ van die 

1 

,.kom~unisties-~elnspi.re!'rde b€'- •• • • ••• • ••• • • • • • • •••• • • • • •••••••• • • • • •••• .... 
Brit!'>e statebondsfamilie e n dat d•t d a.lk die begm van 'n skrywmgspunte op d•e kongres I I 
opbrokkelingsproses kan wees indien sy ,dogters" met 'n 'n uit!'rs. vero~trustende v.er- ~ 0 B JAARGANGE 
buitestaander beg in nfsprake nakom wa.ar byself nie teen- ~ skyns~l IS. Die . waa:skuwmg • • 

• . dat d1e kommumste n nuwe JAARGANG 1950--1951 
woord1g mag wees m e. metod€' van insyp!'ling in die 
Tw~>e aansoeke va~ Brittanje I pligting~ aanvaar, ~Y domini~ms Arb!'idersparty gebruik. skyn I Nou verkrygbaa.r teen £1 5s. elk. 

om by die samesprekm gs toege- outomabt>s daarby mgt'slt't'P IS-- juis te wees, het Gaitskcll gcse. PRAGTIG INGEBIND I 
laat t~> word is geweier. Na be- die standpunt wat genl. Smuts 
rig word, bet c hurehm sterk attyd gehutdig bet. VOORRA.A.D BA.IE BEPERK 
p rote-. aangeteken by die r ege- Dit> Oos-Duitse rt>gering het 1 BESTEL DUS DADELIK BY: 
rings 'an die drit' Iande en amnestic verleen ann aile ge- + 
on<lu meer daarop ge"ys dat wese l!'de van die Nazi-party VQQRSLAG (EDMS.) BPK + 
Brittanje weens clie Statebonds- N aturelle v ra wa.t vroordeel is. Daar sal ook • : 
wrhouding outomatie-. betrokke ge!'n. bcperkings van burg!'rreg- Groote Kerk-gebou 703 - Ka.apstad i 
is by enige militilrl' Vt'rpligting Repatriasie te dl d d' t 
\\at deur Australie en N u-See- meer op ou e €' van •e par Y •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V I d• W€'€'5 nie. 
land aangegaan word. Om hier- an n J.erS - -------- -- '-
die rcde is dit noodsaa.klik dat Konl·ng~·n NET 'N PAAR ITEMS hy teenwoordig moct wees wan- 1 Die Bantu National Congress, 
ncer die verdt'digingsplanne die tt>enbanger van die African 
bcspreek word. Nntional Congres.,, h!'t ' n kabel-

Die stelling dat Brittanje ou- gram aan die V.V.O. gestuur 
tomaties ingeslt'ep is by militere mt't die versoek <lat die Indiers 
Yerpligtinge wat d eur sy dornl- in Suid-Afrika gerepatrieer moet 

<Vervolg van bladsy 1, kolom 4) I 
bou van twec of meer palcisc 
nic? 

Dit sal wei r!'g kom. Net die niums aanvaar word, is belang- word. 
wekkend. Die omgekeerde is dan 
natuurlik ook waar, naamlik 

' seremonies is 'n struikelblok! 

dat as Brittanje militere ver-
Die redes vir hi!'rdie versoek Maar ook hierin is daar hoop. 

word in 'n memorandum aan di€' Suid-Afrikaans€' meisies het a! 
afgevaardigdes van die V.V.O. bcclwat ond!'rvinding opgedo!'n 

--- uiteengesit. Die Indiers word as met kniebuigings voor die Goc· 
Die Vert>nigde Party sal die 'n ongewenst€' minderheidsgrocp werneur-generaal en sy vrou. En I 

Indiers dieselfd€' verteenwoor- beskryf, terwyl die lydelike ver- wat kniebro!'k€' vir ons minis
d1ging in die parl!'ment g€'€' as set teen aparthcidswetgewing ters betref, as ons ,.serjeant
die naturelle indien onderhan- tocgeskfyf word aan ryk I ndi- at-arms" dit reeds in Haar 
delings m!'t Indii.i en Pakistan ers wat gekant is teen die wet I M:ajesteit S€' parl!'ment in Kaap
oor vrywillige repatriasie van op groepsgebi!'de. ,Die trotse- stad dra ('n ons ,speaker" dra 
die Indii:irs nie slaa.g nie, hct I ring van ,onr<'gverdige w!'tt€'' ·n pruik soos dit 'n cgte Brits!' 
sir De Villi!'rs Graaff, L.V. op kom nie uit die harte van di€' speaker betaam, wat sal ons dan 
Eersterivi!'r gese. Bantoes ni<'," word verklaar. • nog dink aan kompromisse? 

om n in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Giant Potloodskerpmakers ... ... ... ... ... ... 24/S 
Elite Draadhegmasjiene . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . SS/0 
Dubbele Glas Inkpotte ... ... .. . ... .. . ... ... 10/ 9 
Afrolpapler 13 dm. x 8 dm. ... .. . .. . .. ... 10/2 
Tikpapier 13 dm. x 8 dm. .. . ... .. . ... .. . . .. 12/0 
Tikpapier 10 dm. x 8 dm. ... . .. . .. . .. .. . .. . 9/ 0 
Losblad Grootboeke-alle groottes in voorraad vanaf 88/0 

A.lle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u. betaal om u. t•olgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Keeromstraat 95, KAAPSTAD 

.I 
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