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KINDEROFFERS 
r-·va·~""'D ~~-. 0~-- 'OP""~i~ -§ 
Tt.-ee Soorte ogressors II! Deur Sybrand 1!1 Suid-Afrika se grootote bckommernis is vandag die 

in verband met die handhawing van 'n blanke bevolking. 
Trouens, die bclangrikste politieke twispunte is op hicrdic 
vrees ingestel. Die afgelopc week nog weer het die Kaap
stadse kampvegters van die twee hoofpartye swaarde ge
kruis oor die vrangstuk van immigrasie. Albei aanvaar 
die noodsaaklikhcid van 'n g.-oter bl:mke toevloei van uit 
die buiteland, en clkecn verwyt die teenparty dat by ver
antwoordelik is vir die afname in die immigrasicstroom, 
veral vanuit Brittanje. 

Van Afrikanerkant word die standpunt gehandhaaf 
dat nuwe inkomelinge licfs moet kom uit die Iande van ons 
voorvaders sodat ons volkskarakter sover as moontlik be
waar kan bly. Dit is 'n standpunt wat gelukkig verlede 
week nog deur min. J. G. Strydom onderskryf is en wat 
gerusstcllcnd afsteek by die pogings van sommige nuder 
regeringsmondstukke om die Engelse tot die oortuiging te 
bring dat daar geen diskrlminasie teen Britse immigrante 
is nic. Ons meen dat die Afrikaner die volste reg bet om 
die bevolkingsverhouding wat die Smutsbewind kort na 
die oorlog doelbewus met grootskaalse Britse immigrasie 
probeer wysig bet, te handhaaf ook sover as wat dit hmni
grasle aangaan. 

l\la.ar immigrasie is nie die enigste en ook nic die beste 
middcl om 'n bevolkingsaanwas te versckcr nie. Vir ons 
volk ,·an nog nie eers anderbalf miljoen nie is dit van die 
grootste belang dat die hoofnadruk op voort)lla nting moet 
val. Omstandighede het die Afrikaner in die verlede in die 
opsig begunstig. Die Afrikaner was hoofsaaklik tot die 
platteland beperk waar groot gesinne vroecr die reel was en 
selfs vandag nog baie gunstiger vergelyk met die van ste
delike gebiede. Dit is om die rede ook te verwelkom -
hoewel dit in ander opsigte te i.Jctreur mag wees - dat 
groot getalle Afrikaners vandag na die noordelike gebiede 
verhuis waar bulle baanbrekerswerk doen en gevolglik weer 
'n lewe vocr wat bevorderlik vir groot gesinne is. 

AGTERUITGANG 

As ek moct oordeel na koc
rantbcrigtc wat afkomstig is 
uit die hoofstede van die demo
kraticse volkc, en wat voorgec 
om die gevoelens van die re
germgs van daardie volke te 
vcrtolk, dan moet ek aanneem 
dat die hele demokratiese w~
rcld daarvan oortuig is dat 
kommunistiese Sjina, op aan
drang van Rusland, 'n agrcs
sor is. En nogtans vind die 
regering van die Verenigde Sta
te van Amerika dit uitcrs moc!
lik om sy demokraticse medc
rcgerings oor te haal om kom
munistiese Sjina openllk tot 
agressor te vcrklaar! \Vaarom 
sou dit wees? Sou die Iande 
van die Britse Statebond, by
voorbeeld, onwillig wccs om 
kommunisticsc Sjina 'n agres
sor te nocm omdat hullc weet 
dat Rusland die eintlikc agres
sor is en dat Sjina maar sy 
handlanger is? Indicn dit so 
is, dan moet bulle tog bercid 
wees om Rusland as 'n agres
sor te brandmcrk. En dit is 
nie die geval nic. Troucns die 
Eerste Ministers van die Brit
se Statebond het onlangs nog 
in Londcn samcsprckings en 
onderhandelings met kommu
nisticse Rusland bepleit -
bulle het Rusland nic as agres
sor verdoem nie! 

Is daar dan twec soorte 
agressors - die Nazi-agressors 
en die kommunistiese agres
sors? Hoc is dit dan dat die 
Nazi-agressors vertoei, verplet
tcr en uitgcroci moct word ter
wyl die kommunistiese agres
sors nic eers gcnoem mag word 
nic? 

Bl't'oorrl•gte Behande
ling vir Stalin 

Maar hierteenoor staan die fcit dai die Afrikaner in 
die Unie in . die afgelope jarc 'n groot verskuiwing na die 
stede ondervind het, en reeds kan die uitwerking hiervan 
waargeneem word in die syfers wat so pas deur die sensus
kantoor voltooi is. Dit is reeds vyf jaar oud, en weerspieel 
dus nie die huidige posisic nic, maar dit gee reeds genoeg
same aanduiding van die agteruitgang wat daar in die kort 
bestek van tien jaar plaasgcvind het. Soos verlede weelc In die Iaaste tye is die groot 

verskil tussen die bchandeling 
in Die O.B. aangetoon was daar 'n aanmerklike krimping wat Adolf Hitler in die jarc 
in die belangrikste ouderdomsgroep aan Afrikanerkant. voor l93~ en daarna van die 
Teenoor 'n styging van 32 !)ersent by die Engelsspr ekendes demokratiese wereldleiers en 
in die onder-sewe-groep, bet die Afrikaanssprekendes maar -pers ontvang het en die be
met iets meer as 23 !,ersent toegeneem in die jare tussen handeling wat Josef Stalin van-
1936 en 1946. Ons twyfel nic daaraan nie dat die bevol- dng onlvang besonder opval
kingsopname van hicrdie jaar, waarvan die uitslag ongc- lend. 
lukkig nie voor oor vyf jaar bckcnd gemaak sal word nic, Hitler se strewe was om aile 
'n skok vir die Afrikaner sal inhou wat so pas in die dag- Duilsers in die Derde Duilse 

Ryk te verenig. Toe Tsjeggo
bladpers gelees het hoe voor die wind dit met sy voort- Slowakye en Pole s.i. 'n belem-
planting gaan. Soos ons verlede week aangetoon het, is merlng vir hierdie strewe was, 
die prentjie heeltemal skeef. Die te wagte vergroting van het hy die een geannekseer en 
die Afrikaanse voorsprong sal maar van tydelike aard wees. die ander een binnegeval. Toe 
Die syfers ,·an 19-16 t~on dat die maksimumkoers van het die hele demokratiese wc
voortplanting by die Afrikaner reeds in die jare ,·oor 1936 reid hom _'n agressor gcnocm 
bereik is - dit wil se \';\'ftien jaar gelede. Wanneer ons I wat ~or dte aardbol hecrskap
weto-ewcrs oor n·f iaar tot ontnu!!tering kom, sal twintig PY wil voer; oorlog teen hom 

"' • - . " verklaar; sy volk probeer uit-
jaar van !>kade reeds aangeng wees. wis; sy stede uit die lug aan 

DIE OORSAKI!~ 

Die vraag kom natuurlik op wat daaraan gedoen kan 
word om hierdie proses van agteruitgang te keer. 'n On
dersoek na die faktore wat vir die geboortedaling verant
woordelik is, mag nuttig en miskien noodsaaklik wees. Die 
belangrikste rede daarvoor skyn nie soseer moderne op
vattings oor geboortebeperl~ing te W('CS nie, as die knellinge 
van die stadslewe self. 

Daar is die beperkte salarisse en lone van die meeste ste
dclike broodwinners in 'n tyd van stygende lewenskoste 
wat swaar belaai word deur elke kindcrtoevoeging. Maar 
ccn van die belangrikste faktore sal ongctwyfeld wees die 
woningtocstand. Onder die stelsel ,·an woningbelasting wat 
vandag in ons groot stede in swang is, word daardie deel 
van ons be,olking wat nog die drang na ltinderrykdom bet, 
gedwing om 'n kind of mecr aan die bclnstinggod te offer 
vir <lie voorreg om 'n dak bo die kop te he. Dit is nie te 
!.terk uitgedruk as daarO!) gelet word dat jong getroude 
Ilare wat vandag 'n huis koop (of huur) 'n addisionele 
bedrag Yan enigiets van £-t !ler maand net aan stadsbelas
ting ''ir bulself of hul huiseiennar moet bybring nie. Bier
die dwase stelsel van oucrbela!.ting - want dit is die ge
troudes wat huise bewoon - word gehandhaaf selfs waar 
ons groot stede ,·andag die stadium bereik bet waar bier
die kinderoffers nie m<-~r toereikcnd b \ir die - so dik
wels soandabele - begrotings nic. 

Daar is verder dir. onnatuurlike woonstel-lewe waar
heen al meer en meer Afrikaners hul toevlug necm in 'n 
tyd van woningskaarste. Waar daar in sulke gevalle nog 

(Vervolg in volgende kolom) 

brand gesteek; sy politiekc 
volgelinge sowcl as profcssio-

(Vervolg van vorige kolom) 
geld en begeerte vir groot 
gesinne aanwesig is, maak 
die woongeriewe sclfs 'n 
enkele kind 'n saak van on
houdbaarheid. 

HERSKEPPING NODIG 

Dit is duidelik dat hierdie 
faktore wat knaag aan ons 
volksbestaan nic bcsweer kan 
word met mooi toesprake op 
volksfeeste of met manhaf
tige beloftes in tye van ver
kiesings nie, en nog veel 
minder met parlementere 
sittings waar partye bul 
strydbyle , ·ir MEKAAR slyp 
nie. Dit , ·ereis kragtige en 
doelgerigte optrede deur die 
volk as geheel - dit wil se 
gesamentlike optrede van 
volk en r egering. Dit ver
eis tot 'n g root hoogte die 
herskeJ)ping van ons ekono
miese en bestuurstelsels -
veral ook • wat betref ons 
steele. 

So nie, is ons besig om nie 
vir ons nageslag te veg nie, 
maar vir die van ander Iande. 

nclc soldate doodgeskiet en aan 
die galg opgcbang. Daar is 
noolt ccn enkclc vcrskoning vir 
Hitler aangevoer nie en niks 
was \'ir hom en die Duitse volk 
tc slcg nic. 

Vandag crken almal dat Jo
sef Stalin die hclc wereld wil 
oorhccrs - trouens hy beers 
reeds oor die hclftc van die 
aardbol. Hy het reeds mecr 
mcnsc met wreder gewcld ver
ower as enigc ander tiran wat 
ooit voor hom gcleef het. En 
tog is dicsclfde mense wat oor 
mekaar se voete geval hct in 
bulle haas om Hitler 'n agrcs
sor te nocm, nog steeds onwil
lig om Stalin as 'n agrcssor te 
brandmerk en te vcrfoei. Waar
om? Omdat bulle vir hom 
bang is? Nee. In 193~ was die 
demokrate net so bang vir Hit
ler as wat bulle moontlik van
dag vir Stalin kan wecs. 

Ek wil herhaal: Stalin strcc.f 
doelbewus na wereldhcerskap
py. Hitler het nooit dnarna 
gestreef nie. Stalin se kanse 
om wercldhecrser te word, is 'n 
prakticse moontlikhcid. Hitler 
se kanse op w~reldhl•erskappy 

het nooit verdcr gekom as die 
hersenskim van sy vyande nie. 
Vir clke druppcl blocd wat 
Hitler vergiet hct, het Stalin 'n 
paar cmmcrsvol vergict. Vir 
elkc Jood wat Hitler van sy po
litieke vryhcid in Duitsland be
roof hct. hcl Stalin duisende 
nic-Jode van al hul vryhede 
beroof. As Hitler 'n duiwel 
was, dan is Stalin ongctwyfeld 
BctHscbul. 

Tlitl£>r, Stalin en llie 
Jodi' 

In die Jig van h!erdie feite 
wonder ek wnarom Stalin nie 
vandag di<'sclfdc en nog erger 
behandellng kry as wat Hitler 
v66r 1939 gckry het nie. 

In daardie jare is die haat
propaganda in die demokratie
se Iande teen Hitler en die 
Duitse volk onvcrmoeid uitge
maal totdat die betrokke volke 
opgeswcep was tot 'n histcricse 
woedc teen Nazi-Duitsland. Dit 
was die voorberciding vir die 
oorlog teen Hitler - die soge
nnrundc duiwel. Maar hoe lyk 
die voorbcreiding vir die oor
log teen Stalin - wat dan 
Bei'lsebul is? Daar is geen 
haatpropaganda nie. Gecn his
tcricsc woedc word aangcblan~ 
nic. Inteendeel. Stalin word 
voorgestel en behandel soos 'n 
fatsocnlike man wat bictjic on
redelik handel. Terwyl Hitler 
vcrkleinerend ,korporaal" g<'
noem was, word Stalin vcr
erend ,.maarskalk" gcnoem. 
Daar word na allerlei !ormulcs 
gcsoek om sy agressie nic agres
sic te noem nie en vergcsogtc 
argumcnte word aangcvocr om 
sy optrede, so nic tc vcrgocilllc 
nie, dan tog siclkundig te ,vcr
klaar." Waarom is Stalin dan 
so 'n bevoorregte vyand? Is 
dit omdat daardic ,,mal man" 
Hitler die onvcrgccflilcc !out 
gemaak het om anti-Joods te 
wees? En omdat Stalin 'n 
vricnd van die Jode is? 

Die Demohrllte Bly 
Verdeeld 

Die nie-kommunisticse Iande 
bly nog steeds in vier groepe 
verdeel: Amcrika en sy '\'rien
de wat opcnlik vyandig is teen
oor kommunistiesc Rusland en 
sy satellietlandc; Brittanje en 
sy vricndc wat nalcf genoeg is 
om in vrcde met die kommunis
tc tc wil led; Jndii' en sy Asia
tie.sc vriendc wat so seer die 
ondcrgang van Europa begeer 
dat hullc openlik toegewings 
nan en konsiliasie met die kom
munlato beplelt; en die uitge-

worpenc3, wnaronder Duitsland, 
Spanje, Japan, en die Sjinese 
onder Cbiang-Kai--:hek, wat 
nog nie demokratics genoeg is 
om toegclnut tc word in die 
verdeeldc anti-kommunistiese 
iuinge vnn die demokrate nie. 

Ek bcskou bulle verdeeldheid 
as die vcrnaamstc swakheid 
van die dcmokratiese volke. 
Voortvloeicnd uit hul verdeeld
hcid is hul onvoorbereidheid 
wat ongetwyfcld bul tweede 
swakhcld is. As die demokra
tiesc volkc 'n suksesvolle stryd 
teen die kommuniste wil voer, 
sal bulle aile volkc wat anti
kommunh;ties is as gclykwaar
digcs en vriendc moet aanvaar 
len cinde die maksimale anti
kommunistiese ecnhcid te vcr
kry. As bulle dit nie doen nic, 
~ml bulle nog in bulle hand 
hull oor bulle dwase kortsig
tigheid. 

' n 1'u:eede Front 

Ek herinner my nog hoc hard 
die kommuni.>te tydens die 
lwecde wereldoorlog geskree 
bet dat die Britte en die Ame
rikaners 'n tweede front in 
Europa moet open omdat die 
Duitsers bulle alte seer slaan 
op die oos-front. En ck her
inner my ook hoe nors Stalin 
teenoor sy ,bondgenote" was 
omdat Churchill en Roosevelt 
daardie tweede front nie gou 
genoeg na sy sin gcopcn het 
nie. En dit was ook daardie 
tweede front wat op die Fran
se kus geopen is wat die einde 
was van Duitsland en die begin 
was van die dcrdc wcreldoor
Iog. 

\Vant die kommunistc hct nie 
vernict so gckerm oor die twoo
dc front nie. As die Britte en 
die Amcrlkaners net stilgcsit 
het en niks gcdoen het nic, sou 
die Duitsers die kommuniste 
vers!aan hct. Dan kon die 
Britte t·n die Amerikaners aan 
'n uitgcputtc Duitsland vredes
tcrmc dikteer hct en was 'n 
derdc woreldoorlog teen Rus
land g(•heclenal uitgeskakel. 
Die opening van daardie twee
dc front op die Franse kus was 
'n da1td van ongeewenaarde 
dwaasheid en die niksvermoc
dende volke van Churchill en 
Roosevelt snl ongetwyfeld in die 
bloed en trane en ellende van 
nog 'n oorlog moet bctaal vir 
die onrcdelikc Hitlerhaat van 
bul destydsc oorlogslciers. 

Nou Iyk dit vir my asof daar 
vandag weer 'n dwaasheid be
gnnn word - om nie 'n tweede 
front in Sjina te open nie. Op 
die ciland Formosa staan die 
Sjinesc anti-kommunistiesc 
Icier Chiang-Kai-chek met dui
scnde Sjinese soldate gereed om 
nn die vasteland van Sjina oor 
tc sleek om hul vaderland van 
die ltommumste te bevry - in
dicn die Amerikaners en die 
Britte skcpe en wap"entuig vir 
rlie onderneming wil verskaf. 
Hulle wil dit egtcr nie doen nie. 
In diP. Koreaanse skicrciland 
1aarteenoor jaag die Sjincsc 
kommunisticse soldate die 
V.V.O.-magte voor hullc uit tot
dat laasgenoemdes waarskynlik 
noodgedwonge sal moet duin
kerk. Maar die vcrllgting wat 
die opening van 'n tweede front 
in China kan bring word nie 
aangegryp nic. Wanrom nie? 
Ek weet nie. 

Reklame t•ir ,dil• 
Parlement 

Verlcde Vrydag was dit 'n 
hele gcdocnte in Kaapslad toe 
die Parlcment weer 'n slag ge
open is. Die gcwonc Kapenaar 
het soldate en matrose en per
dcruiters gcsicn en talle blink 
motors met deftigc dames en 
hP.rc daarbinne. Altans dis wat 
ck gesien het. Maar die koe-

(vervolr op bla. 3 kol. 1) 

Teli 
Ui~ 
s 

'n Stuclie 
rel<l deur tlr. 
afdellng ,·an 
baar dnt die 
Secland, Jloll~ 
bet dat iudicn 
lose te<'n die ~ 
m elaatsheid s~ 

In sckcre Ian 
kulose-sterftesy 
bcsondcr hoog. 
dil 148 per 100 
volking en in 
100,000. 

Dr. McDougal 
dat die siektE 
onder 'n volk 
maar dat enkel 
na uitsluitend 
is vir die ster 
is 'n enkele st~ 
wat minder a~ 
die bevolking b~ 
delik vir mecr 
die land se ste 
kulose. 

Die syfers w 
vir d ie dertig 
toon dat die h 
Suid-Afrika be 
ger as in Euro 
tesyfer in Sui 

(Vervolg van bl 
rante hct vert 
Gocwcrncur-Gc 
Speaker; nuw 
nuwc Opposisi 
natore; nuwe 
nuwe amptena 
nuwe b<'kleeds 
en nuwc hoed 
brockc; nuwc 
'n nuwe lollcry 
sic om die re 
vir Speaker t 
glo nog andt•r 
waaraan ek ni 
nie. 

\\'nt egtcr o\1 
dcrd is, is die p 
sci van regcrln 
ty en opposisi 
party. gwc o 
Suid-Afrika be 
parlementcrc 
stiptclik nagev~ 
hondcrde jarc 
land ontstaan 

Wnt sou die 
die reklame q 
wat met die c 
parlcmcnt gepa 
moct scker die~ 
bclndruk met 
en die mag va 
Ek glo n1e dat 
word nie. D~ 
rusies wat in di 
vier vernietig 
waardigheid. 
loste problemc, 
gewone man c 
cle persoon raj 
oor die mag va 

Gaan Gel'n 
Gee Nie 

Ek het aan 
ringsondcrst<'un 
oink dat die Pt\! 
net vcrgader 
koste g:lan ver 
lasting3 ga~" 
was eerlik gcn 
te se: Nee. H 
beduie dat dl11 
volk moct di(m 
nie. Maar t'k 
genheimer nic 
volk, het clc v 
duic. En op c 
die parlcmcnt 
mccrdt'rheid v~ 
die voll< uH' 
die Icwcnskosh 
as hy ait ducn, 
respek h~ sonrl 
h'>cf te impone 
openinr. 
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rA:IIIBP YDI OEII.L&88111'l8JtEJ&DB ADVICKTENSIU: 
BatatiOildeiJke .Kennlagewtnp: 

(Verlowtng, huwellk, geboorta, atedgent, In memoriam, gelultwenatnl, 
ena.) 14. per woord; minimum ll/6 per pUI.slnlf. Voorultbetaalbaar. Vtr 
herhallnga 25 pat. &tala~~;. 

Bandela&dvertenales: 
Eerete plaslng, 2d. per woord. VIr herh&llngs 25 pat. &telae. 

lntekeogeld op ,.Die O.B." <•enkyn weeldlka): 12/8 per J&&r of 6/8 per 
6 maande, Vooruttbetaalbaar. Btuur advertenslegeld, bestellln~~;a, en tnteken~~;eld 
aa VOOBSLAO (EDl\18.> BP&., l'osbua lUl, &aa.pata4. 

HUISHOUDSTER GEVRA 
Benodlg hulshoudster vir klein ge

atn. Kennls van kook en n&aldwerk 
•n aanbevellng. A&nvangsa-taris £10 
per maand. Vry lnwonlng. Meld 
ouderdom en slult getutgskrifte in. 
Skryt &an ,Die O.B.", Posbus 1411. 
Kaapatad. 24/1/2 

TE KOOP GEVRA 
Stuur al u afval Koper (enige 

vorm) aan I. M. Prlnsloo, Pretoria 
Noord Sta<Sie. Ons betaat 6d. per lb. 
op u stasie onmlddell1k na ontvangs. 

24/l/6B 

TE KOOP 
Tlen gekrulllde Dnltae merino ram

metjtea van gereglstreerde vaders. Bel 
6811, Well1ngton. Telegrateer Du 
Tolt, :Malanstasle. 4/10/19B 

Voortrekkerklspak (No. 4) geskik 
vir teesgeleenthede. Pas persoon van 
li voet 9 dm., £10 ot redel!ke aanbod. 
Skryt aan - .,Werkloos", l'osbos 
lUl, &aapstad. T.K. 

PLANNE OM GELD TE MAAK 
226 Pta.nne om geld te maak. Toon 

hoe u makllk in u vrye tyd geld · kan 
verdien. Ge!rankeerde koevert be
aorg gra.tls lnligt!ng. Skryf aan :
Poabus 16, O.B., Robinson. Tvl. 

17 /l/6 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemd• 

Radlo-iogenieure, Btasleweg, PAROW. 
verkoop en berate! Radio's en El•ktrleae 
ll.'oeatelle. Gereglstreerde Elektrlaltelta
aaunemera. Foon 9-IU35 

,Beaoek ona Tak In die Wandel
l&ng, Groote Kerkgebou, V1r Radloo, 
Elektneoe ToeateUe en 1\Ieubelo. Skryt 
aan ona Poebeetelllngsafdellng, PbD 
Horkel, Posbua 2721, Kaapstad. • • 

SAAL GEVRA 
Nuwe of goele tweedehandse ,Cow

boy" -saG.!, stuur voile besonder.hede en 
prys aan: S. Bekker, Kleinfonteln, Tar
Kastad. 10/1/2B 

BEHANDELING GRATIS. - Ona Ia 
daar so oortuig van dat one •n egte 
Suld-Afrlkaamae geneesmtddel vir Ru
matlek, Lendepyn, Heupjlg en verwante 
kwale ontdek bet, dat on11 'n gratis 
proefmonster aan enlge lyer sal stuur. 
- Stuur 1/6 vir posgeld, ens., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Pos
bus 775, Pretoria. 6/12/5 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaa.l 

ot aiekte en berate! u regmatlge 
ertenls GESONDHEID, on• beaklk oor 
die mlddels en bebandel aile atektee, 
ekryt, lnl!gtlnc gratls.-Boere&'eoeea
mlddela, Posbua •211, .Jollanru>abur&'. 

A/1/9/4/i 

Dulsende II ree-ds van hulle kwa.le 
bevry. Talle vlnd daagliks bM.t. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryf dadel!k, 
raadpleeg Die Boerevrou, Bus 7559. 
Johannesburg. (Nr. 3) 1/9/49 

GRYSBARE 
GRYSBARE berate!, akll!era ver

wyder, baregroei bevorder, joncvoor
koms veraeker, dlt waarborg GRYS
HAARWONDER, die Jonpte kuna· 
ma.tlge w~reldwonder haar- eo kopvel 
voedingsmlddel u, skadeloos, kleuretof
vry. 5/- per bottel geld met beatelllng. 
Boere~teneeemlddela, Poebua f%12, 
Johannesbarr;. C/1/9/4/iJ 

Antlgrys berstel grysb&re en baard 
tot natuurllke kleur. Geen kleuratot. 
Verwyder skllfera, laat hare groel. ens. 
Gewaarborg of geld terug. 5/6 Per 
bottel, posvry. Kontant met bestell1ng. 
Die Boerevrou, Posbua 11lll9, Job&n.nea
burg. EH/6/50 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(EDl\18.) BEPERK 

Otrekteure: 
P. W. J. van Heertlen. 
P. 0. van Heerden. 

Potgleteratraat 258, 
h/v Pretorluastraat, 

PRETORIA. 
TE!tLS (vloer en muur - verskll

lende Upe), KOMBUISOPWASBAKKE, 
(vleklose staal en Terrazzo), SEPTIE
SE EENHEDE - W.C. STELLE, 
BADDENS EN HANDEWASBAKKE, 
VERF- EN STAALVENSTERS, LOOD
GIETERS BENODIGDHEDE, ENS. 

8/ll/TK 

MEUBELS 
liEUBELS.- Beter meubela teen 

bill!ker pryee Babawaentllea, atoot-
karretJiea, drlewtele, llnoieums, tapyte, 
ens.. ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogus. Meld wawln u belan~:atel. 
-VISSER-IIIEUBELS, L&ngatraat 179, 
Kaapstad. 3/12/ll 

~~~..(?'<~~~ 

Was U Ook By Die 
Ossewaens? 

• Het u ook gevoel hoe dlt 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 hy die verlammende en verstikkende 
partypolitiek opsy skuif? 

• Het 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 toekoms bestendig? 

e Dan moet u ywer vir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders geie. 

e Daarmee kan u help deur nog 'n Ieser van DIE O.B. 
te wen. 

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

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op as intekenaar op ,~ie 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

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

........................ vir die eerste .................... maande. 

NAAM ............................................................... . 
(Naam en Adres In Blokletters> 

P08ADRE8 ....................................................... .. 

H andtekening. 

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

Voeg assebllef Kommlssie by plattelandse tjeks. 

WIE. SAL WE.N AS TWE.E. 
MASJIE.NE. SKAAKSPE.E.L? 

Die moontlikheid dat die wetenskap beelde van mense 
kan maak wat nie net soos mense kan ,dink" en handel nie, 
maar wat inderdaad deur eie oD<lervinding kan leer en hul 
, verstand" verbeter, word deur wetenskaplikes in die voor
uitsig gestel. 

Wetenskaplike 
Se Die Een Met 

Meeste Ervaring Standpunte oor die vermoe van elektroniese ,brein
masjiene" is onlangs ingeneem deur twee vooraanstaande 
deskundiges op hierdie gebied. 

Dr. Claude Shannon het die te word, en verbeter dus voort
mening uitgespreek dat dit teo- durend. Die oudste masjien sal 
reties moontlik is om 'n masjien dus altyd wen solank daar geen 
te bou wat 'n volmaakte skaak- werktuigkundige tekortkoming 
spel sal kan speel - dit wil se is nie. Hy glo ook dat alle goeie 
veertig stote vooruit kan bere- masjiene onderhewig aan senu
ken - maar dat dit prakties nie wee-instortings sal wees. 
uitvoerbaar is nie weens die tyd 

Prof. Wiener stel ook in die 
vooruitsig masjiene wat akku
rate weervoorspellings en selfs 
voorspellings van ekonomiese 
toestande sal kan doen. 

wat dit in beslag sal neem. D't 
sal makliker wees om 'n mas
jien sover te kry om 'n redelike 
goeie spel te speel deur drie 
stote vooruit te bereken en 
strikke van die teenstander te 
vermy. So 'n masjien sal nie 
senuweeagtig of uitgeput raak 
nie, maar dit sal tekortskiet 
aan genoegsame verbeelding 
en die waardevolle eienskap van 
die mens om deur middel van 
ondervinding te leer. 

,BAASS'PELER" 

Hierdie mening word deur dr. 
J. Bronowski van Brittanje be
twis. Hy se dat 'n masjien ge
bou kan word wat in staat sal 
wees om deur eie ondervinding 
te leer net soos 'n mens. Dit 
kan 'n geheue van onbeperkte 
vermoe gegee word sodat by 
elke stoot van alle spelle wat by 
speel, sal kan onthou. Deur die 
stote dan te rangskik sal hy 
kan vasstel watter .die mees ge
slaagde was. Wanneer by uit
eindelik sy gebeue volgeprop 
het met die feite, sal by 'n baas
speler wees met 'n eie sty!. 

Wanneer twee sull{e masjienc 
aanmekaar spring met 'n skaak
bord tussen hulle, sal die mas
jien met die meeste ondervin
ding wen. 

WORD NIE OUD NIE 

In die menslike lewe, aldus 
dr. Bronowski, word rypheid al
tyd deur die verlies van ander 
kragte belemmer. Die masjien, 
daarenteen, sal steeds meer be
kwaam word weens ondervin
ding, en daarby nog sy ander 
vermoens behou. Die masjien 
bereik rypbeid sonder om oud 

RYS NET OP 
SWART MARK 

Tensy Sjina in Suidoos.Asie 
toeslaan, sal daar hierdie jaar 
aansienlik meer rys vir die Wes
te beskikbaar gestel word. Na 
1:>erig word, sal Agter-Indie in 
die omgewing van 300,000 ton
of ses maal die gemiddelde uit
voer van die afgelope drie jaar 
- vir die buiteland beskikbaar 
he. Birma en Siam tesame sal 
meer as 2,000,000 ton rys uit-

In Suid-Afrika was rys in die 
afgelope tyd net op die swart
mark bekombaar. Die vasge
stelde prys is 8ld. per pond in 
die kleinbandel, maar in Dur
ban was die enigste rys - in 
nogal aansienlike boeveelhede
by Indiers op die swartmark 
teen 3/ • per pond te koop, ter
wyl pryse op die Kaapse swart
mark tussen 2/- en 2/6 wissel. 

Die Indiers het daarin geslaag 
om op die een of ander manier 
'n swartmark-monopolie ten op
sigte van hierdie voedselsoort 
te verkry. Waarom Suid-Afrika 
'n tekort aan rys moet he, is 
nie duidelik nie, want ons buur
staat, Portugees-Oos-Afrika, het 
volop rys. 

• 

PERS:t\<IAN BEYNDRUK 

'n Verteenwoordiger van die 
Daily Express wat so pas 'n 
konferensie van 300 elektroniese 
deskundi ges en 'n tentoonstel
ling van hul prestasies in Parys 
bygewoon het, het tot die oor
tuiging gekom dat menslike 
masjiene met 'n eie persoonlik
heid wat 'n toestand kan op
som, 'n beslissing daarvolgens 
kan neem en dit dan uit te 
vocr, wei moontlik is. 

Sommige van die masjiene 
wat hy gesien het, is reeds in 
staat om te ,.dink" en dit laat 
hom glo dat masjiene met 
supcrmenslike vermoens eers
daags moontlik sal wces. 

®om f!)tnbrtk 
<tablt ®orltbt 

In die ouderdom van 88 jaar 
LEER SOOS 'N HOND 2 maande en 9 dae is op 3 

Januarie te Brakpan oorlede 
,.Cora", bv., 'n skilpadagtige die ou vader Henry Edwards 

skepping wat toertjies maak, Cadle, vader van genl. E. B. 
het die vermoe om deur onder- Cadle. Op die 5de is hy be
vinding te Jeer soos 'n hond. grawe op sy plaas Twyfelfon
By die flits van 'n Jig vang tein in Natal. Oom Hendrik, 
.,Cora" se gevoeligc oe die Jig- soos alma! hom geken het, is 
straal op en sy beweeg in die gebore op die plaas Weltevrede 
rigting daarvan. ,.Sy" sal 'n in die Umvoti-distrik. Hy was 
fluitjie wat onmiddellik na d' e uit die 1820 Setlaars aan vaders
lig geblaas word, verontagsaam, kant afstammig en sy moeder 
maar na twintig herhalings re- i was Martha, 'n dogter van die 
ageer ,.Cora" op die fluitjie al- ou Voortrekker Johannes Bru
lcen. I wer. Hy was 'n hartstogtelike 

I 
O.B. en volgeling van dr. Hans 

'n Eienaardigheid van ,.Cora" van Rensburg. As een van die 
en ander derglike masjiene is grondstigters van die ou Nasio· 
dat hullc . aan die bewe gaan I nale Party in 1912, was hy altyd 
wanneer 1ets met hul ,.ver- sterk republikeins en anti-Brits, 
stand" verkeerd gaan. Die I daarby het hy ook sterk gods· 
Amerikaanse uitvinder, prof. 1 dienstige oortuigings en het hom 
Wiener, bet in die verband ge- I nooit geskaam daarvoor waar 
se odat hul gedrag ooreenkom hy ook gegaan het nie. 
met die van mense wat sekere Die begrafnisrede is waarge
senuwee-siektes opdoen. Dok- neem deur ds. H. J. Moolman 
ters meen dan ook dat 'n studie van Estcourt, bygestaan deur 
van hierdie menslike masjiene ds. E. c. Kriel van Weenen. 
se ,senuwees" bulle sal baat by 
die bantering van die menslike 
brein. 

WAAROM MOTORISTE 
VERBLIND WORD 

Waarin skuil die oplossing van die vraagstuk nagver
blinding? 

Dr. A. W. S. Sichel, president van die 1\lediese Vereni
ging van Suid-Afrika en voorsitter van die mediese onder
komitee van die Nasionale Padveiligheidsorganisasie, meen 
dat die vraagstuk van nagverblinding deur motoriste op die 
pad nooit 'So bevredigend opgelos sal word dat verblinding 
nie meer 'n gevaar of tenminste 'n ongerief vir die motoris 
sal wees nie. 

Dr. Sichel verklaar dat die 
bespreking van die probleem 
gewoonlik uitsluitlik oor die 
meganiese aspek gaan en dat 
die menslike faktor geheel-en-al 
uit die oog verloor word. 

Hy wys daarop dat die mens
like oog twee baie duidelike 
en afsonderlike instellings het; 
die een vir die sien in die dag

naderende Jig die proses van 
aanpassing van die retina so af
fekteer dat die persoon vir die 
oomblik fcitlik ,.blind" is en as 
dit gebeur, is daar net een weg 
om te volg - die bestuurder 
wat tydelik verblind word moet 
dadelik sy spoed verminder of 
liewer stilhou. 

lig en die ander vir sien in die Dr. Sichel meen dus dat by 
nag; en dat die tyd wat 'n ge- al die pogings wat tans aange
sonde oog neem om aan te pas wend word om die meganisme 
van donker- na ligomstandig- van die voertuig volmaak te 
hede en omgekeerd, aansienlik kry, die indiwidu opgevoed 
verskil by verskillende indiwi·l moet word om hierdie mensllke 
due. en baie belangrike aspek van 

As 'n mens in die donker be· die probleem behoorlik te ver
stuur, kan die felheid van die staan. 
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Ander Se Menings Atoombom Kan As Taktiese 
Wapen Teen Russe Geld •• 

SUID- RHODES IE AS VYFDE 
UN IE 

'n Aanbeveling dat die atoC:mbom nie net as Strate
giese wapen teen burgerlikes gebruik moet word nie, maar 
dat die ou soort born waa.rmee die twee Japanse stede 
Hirosjima en Nagasaki gebombardeer is, teen troepe-same
trekkings gebruik moet word, word deur sekere militere 
ra.adgewers van die Verenigde State se leer gedoen. 

PROVINSIE VAN 
,Dit is weer sterk on

der d.ie aandag van die 
minister van kolonies 
gebring dat daar 'n refe
rendum van die hlankes 
in die twee kolonies ge
hou moet word en dat 
die volkstemming oor 
drie aparte vrae moet 
gaan: Is jy ten gunste 
van federasie met NooFd
Rhodesic en Niasaland?; 
h jy ten gunste van aan
sluiting by die Unie van 
Suid-Afril.:a as 'n vyfde 
provinsie?; Is jy ten 
gunste van die handha
wing van die status quo? 
Dit sal aan die hevolking 
'n goeie geleentheid hied 
om hul politieke wense 
uit te spreek," skryf The 
Rhodesian Monthly Re
view van N ovemher 
1950 met verwysing na 
die voorgenome konfe
rensie van amptenare in· 
sake f ederasie. 

.,Dit is al meermale deur sir 
Godfrey Huggins gese," gaan 
die blad voort, .,dat ons al 
reeds 'n referendum oor aan
sluiting by die Unie gehou bet 
en dat dit in 1922 afgehandel is. 
Dit, tussen hakkies, is slegs 'n 
halwe waarheid. In die eerste 
plek, ten tyde van die referen
dum, het die land maar 'n klein 
blanke bevolking gehad met ge
ringe ontwikkeling. Die stem
ming het aangetoon dat daar 
8,774 ten gunste van Verant
woordelike Regering was en 
5,989 ten gunste van aanslulting 
by die Unie. Daar sal opge
merk word dat die totale aan
tal kiesers wat aan die stem
ming deelgeneem het 14,763 was 
plus 93 wat hul stembriefies be
derf het. Vandag sal dit 'n 
ander storie wees. Die kiesers
tal sal in die omgewing van 
sewentig- of tagtigduisend wees 
indlen 'n referendum teen die 
einde van volgende jaar (1951) 
gehou word. 

DIE SWART NOORDE 

,Verder: In 1922 was daar 
wat bestempel kan word as 
slegs 'n handjievol Afrikaners 
in die land, terwyl hulle van
dag nie baie minder as die 
helfte van die bevolking uitmaak 
nie. In elk geval is bier genoeg 
van bulle om enige volkstem-

STEEDS MEER 
VROUE WERK 

Hoe lewenskoste en belasting 
in die vVesterse Iande veroor
saak 'n steeds groter toestro
ming van vroue tot die arbeids
mark. In Suid-Afrika is jong
getroude huisvroue a.l amper 'n 
seldsaamheid. Vir die eerste 
paar jaar van die getroude !ewe 
is die vrou ook maar broodwin
ner, en in toenemende gevalle 
keer vroue met jong kindertjies 
terug tot die arbeidsma.rk. 

Volgens amptelike syfers is 
byna. een-derde van Brittanje 
se werkers vroue - wat aan
sienlik meer is as op enige 
tydstip tydens die oorlog toe 
vroue die plekke van soldate in 
fabrieke en ander noodsaaklike 
dienste moes inneem. In die 
afgelope jaar aileen het die 
aantal vroue wat werk met 
160,000 toe~eneem. 

ming te belnvloed. Dit is waar 
dat alle Afrikaners nie nood
wendig vir aansluiting by die 
Unie sal stem nie, maar dit is 
eweneens juis om te beweer dat 
daar 'n aansienlike mate van 
Engelse mening ten gunste van 
die Unie is as gevolg van hul 
vrees wat van Rhodesie gaan 
word. Hulle gee voorkeur aan 
die Malan-poging om 'n ,Wit 
Afrika' te vestig. 

adv. Pirow se Nunshrief. Genl. Garvin, 'n voorstander .,.,--------------

,Alles in aanmerking geneem, 
is dit glad nie so seker dat 'n 
referendum aansluiting met die 
Swart Noorde sal voorstaan 
nie en dit mag ons na die Unie 
van .S'uid-Afrika neem," aldus 
The Rhodesian 1\lonthly Review. 

WIT AFRIKA 

.,Daar moet in gedagte gehou 
word dat in die dae van die 
groot propaganda voor die jare 
1922 oor die vraag van ,Home 
Rule' versus die Unie, wyle sir 
Chas. Cochlan en ander leiers 
van die Responsible Government 
Association dit bo enige twyfel 
gestcl bet dat ,Rhodesie uitein
delik by die Unie sal aansluit, 
maar hy moet dit doen op sy 
eie voorwaardes.' 

,.Sy jongste voorstel byvoor- van hierdie gedagte, meen dat 
beeld wou Suid-Afrika aan 'n een van hierdie verouderde bom
bespreking van die geskil tussen me 'n hele divisie kan uitwis as 
Indie en Pakistan oor die Kash- dit op 'n hoogte van 2,000 voet 
mir-vraagstuk laat deelneem. ontplof word. Hy meen verder 
Gelukkig het 'n kabel van Suid- dat die radio-aktiwiteit wat 
Afrika hierdie gevaarlike voor- deur die ontploffing vrygestel 
nemens die nek ingeslaan. Laat word, nie Ianger as 'n paar 
Suid-Afrika net een keer sy minute aanwesig sal wees nie, 
neus in die huishoudelike moei- sodat dit troepe in staat sal 
likhede van die twee Koelie- stel om kort na die ontploffing 
state steek en die deur staan vorentoe te beweeg. 
wa-wyd oop vir laasgenoemdes Een so 'n born, is volgens sy 
<m bulle met ous interne aan- berekening so kragtig as 8,000 
geleenthede te bemoei. Ons is middelmatige artillerie-bomme, 
seker dat dr. Malan reeds bit- en bied die antwoord vir die 
ter spyt voel dat by hom laat Russiese oorlogsmetode om son
gebruik bet om Indie as lid van I der in aanmerking van mense
die Statebond te behou. lewens groot massas soldate in 

.,Dr, Dongcs was tot sover nie 

1 

'n geveg te st()ot - 'n metode 
baie gelukkig oorsee nie. Nie- wat ook deur die Russiese hand
mand het verwag dat by op die Jangerstate nagevolg word. 
Kleurlingkonferensie van Lake 
Success iets sou uitvoer nie en 
sy mislukking in hierdie opsig 
sal nie teen hom tel nic. Maar 
wat wel onvergeeflik was in ver
band met sy optrede voor die 
V.V.O. was die geesdriftige 

Wolwinste 
Verdubbel 

wyse wat hy hom met die kri- 1 Die wolwinste van Australie 
minelc voorstel vereenselwig hct 
om die Italiaanse kolonie, Soma
Iieland, onder Hailee Selassie te 
plaas. Dit lyk asof die Gesui
werdes nie gou genoeg van hulle 
oorlogsverlede kan wegkom nie. 
Ook dr. Geyer, die Unie se Hoe 
Kommissaris in Londen, maak 
gedurig toesprake om te bewys 
hoe anti-Duits die Regering ook 
as opposisie was. Kan of wil 

vir die eerste ses maande van 
die seisoen bet meer as ver
dubbel. Dit beloop £270,000,000, 
wat 117 persent meer is as die 
ooreenkomstige tydperk van die 
vorige seisoen, en staan gelyk 
aan 94 persent van die hele wol
tjek van die vorige seisoen. 

NUGTERHEID 
.,Wat 'n mens ook al mag 

dink van die bewind in Spanje, 
hierdie trotse en dapper volk 
moet ingesluit word by die ge
heel sonder om Ianger te wag. 
Wat ook al van eeu tot eeu ge
beur bet, is dit 'n feit dat Duits
land die hart van Europa is en 
dat die posisie aan die Elbe eis 
dat Duitsland moet deelneem," 
het genl. De Gaulle, Ieier van 
die Franse volksbeweging in 'n 
toespraak gese. 

Somertahherds 

In Hul 

Held ere 

Patrone 

BY 

~ 
DIE MODEWINKEL 

Parow 

.,Daardie tyd bet die bevol
king van Noord-Rhodesie nie 
aan enige vorm van amalgama
sie gedink nie. Jare voordat 
die referendum gehou is (1910) 
is daar voorsiening in die Unie
wet gemaak vir die uiteindelike 
insluiting van Suid-RhodesiC
en Suid-Rhodesie was hierin 
verteenwoordig deur die admini
strasie van die British South 
Africa Company. 

.,Ons eis nie dat hierdie Kolo
nie by die Unie van Sui.d-Afrika 
moet aansluit nie; maar ons se 
met di·e grootste nadruk dat dit 
oneindig beter is dat ons by die 
Unie moet aansluit as by die 
Swart Noorde. As ons dan 'n 
verandering in ons grondwet 
moet maak, laat dit in die rig
ting van 'n Wit Afrika wees." 

hierdie mense nie begryp nie 
dat hierdie soort optrede nie
mand belndruk nie? Hulle 
teenstanders lag vir hulle en 
hulle · vriende voel diep be-

11'~ .. \'. \>. \'. \ s 
ARDEVOLL£ \I~~G 

c:,?£Sl~LE HOUt:J<s 

,Donges Onder 
lnvloed Van 

Empire" 

skaamd." 

Vinniger Bom Vi 
Spuitvliegtuie 

Nodig 
Wapendeskundiges van die 

Amerikaanse vloot is tans besig 
om 'n afweerwapen af te rond 
waarmee snelvliegende spuit
vliegtuie getref kan word. Hulle 
werk aan 'n uitvinding van die 
Duitsers waarmee gedurende die 

D. M• · . ·oorlog reeds proefnemings ge-
" Ie IDISters IS maak is maar wat nie voltooi 

meestal stil - selfs 1nnr. is nie. I>ie Duitsers het gevind 
Eric Louw swyg amper dat hulle 'n projektiel teen hoe 

k · d • snelheid met groot akkuraat-
en S· ep asem VIr ' Ie heid so ver as 60 my! kon skiet 
groot pratery wat voor- met 'n kanon sonder groewe in 
Ie. Dr. Donges, wat, die loop. Dit is nie 'n vuur
soos ons voorspel het pylwapen nie, maar dit kan 

M . ' tweemaal so vinnig trek as die 
dr. alan op d1e State- vinnigste bestaande kanonkoeet 
bondkonferensie in Lon- Huidige Iugafweer-koeels trek 
don verteenwoordig, het teen 'n snelheid van 3,500 my! 
hlykhaar ook al 'n hie- P~r uur, en wo~d nou _as ~e st~-

•• • • dig beskou Vir spmtvliegtuie 
lJie onder die Entpire- wat teen soo my! per uur op 
invloed gekOin," skryf groot hoogte deur die lug woerts. 

ADDERLEYSTRAAT 134 

Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy ldicnte 

onder die hes 

geklede klasse tel. 

KAAPSTAD 

Dis uiters onverstanclig om spaarsaam met verpakkings
materiaal te werk te gaan. Die Spoorwee sal elke pakket 
met die grootste versigtigheid behandel. Dit sal ewenwel 
hul taak vergemaklik as elke pakket behoorlik geadressecr 
en verpak is. Swakkerige kartondose en sorglose ver
pakking ... lok net MOEILIKHEDE uit. 

ADRESSEER EN VERPAK BEHOORLIK 

-ONS SAL DIE GOED AFLEWER 

-en onthou om u vragbriewe te bewaar. 

SUID-AFBIKAANSB SPDDBWEB 
Cl"l 
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Switserse Staatstelsel MILJOENERS BOU 
RUSTIGE. REGERING WAARVAN BAlE MOTORS 

PARTYPOLITIEK MAKEER 
Onderstaande heskrywing van die staatstelsel van Switserland in For

ward herinner nogeens aan die feit wat so baie al in Die O.B. heklem
toon is, dat die Britse parlementarisme nie die enigste vorm van demokra
sie is nie. Dit toon tewens dat 'n afwyking van die Britse partystelsel nie 
eens noodwendig nader aan 'n diktatuur hoe£ te skuif nie, daar die Swit
serse stelsel inderdaad verder van 'n diktatuur af staan as die Britse met 
sy ,tirannie van die koukussweep". Die opsomming lui: 

Hoewel weinig hekend, is die Switserse parlementere stelsel wei 
deeglik werd om hestudeer te word. In Switserland, wat die Switsers he
stempel as die oudste demokrasie in die wereJ.d, ontvang lede van die par
lement geen hetaling nie; 'n gewone burger kan 'n parlementcre hesluit 
omver laat werp en partypolitiek is feitlik heeltemal onbekend. Daar is 
een eienaardige anakronisme in hierdie vooruitstrewende stelsel - vroue 
bet nie die stemreg nie. 

Die Switserse kiesers stel 
net soveel belang in landsake 
as die enige lid van die parle
ment, en politici van ander 
Iande word dikwels getref deur 
die gewone man se besondere 
kennls van openbare sake. Hy 
is verantwoordelik vir die rege
ring van sy land, want as by 
'n wetsontwerp afkeur en 30,000 
ander kiesers stem met hom 
saam, word die saak beslis deur 
middel van 'n volkstemming. 
Wat meer is, daar is altyd 'n 
tydperk van vertraging voordat 
'n wetsontwerp wat deur die 
parlement aangeneem word, wet 
word ten einde die kieser tyd 
te gee om die implikasies daar
van te oorweeg. Sekere wets
ontwerpe, soos die wat handel 
oor die grondwet, word reg
streeks na die kiesers verwys. 
Sodoende berus die laaste woord 
oor aile sake by die Switsers 
self en nie by hul verteenwoor
digers nie - en dit is die grond
liggende beginsel van die Swit
serse stelsel. 

KAN WETTE INDIEN 

die parlement - om wetsont
werpe voor te stel. 

In sommige dele van Switser
land word die ou Landsgemein
de of buitelug-raadsvergadering 
nog elke jaar gehou. Aile kie
sers daag op om hul raadslcde 
aan te wys en hul wette te 
maak. Daar word gestem met 
die opsteek van hande. 

Die parlement bestaan uit 
twee kamers - 'n volksraad 
met 194 lede wat gekies word op 
die grondslag van een lid vir 
elke 22,000 inwoners, en 'n 
staatsraad, wat 'n kleiner lig
gaam is en die Switserse kan
t :ms verteenwoordig. 

GEEN PARTYPOLITIEK 

Waar hierdie gebruik as ge- Die federale raad, wat dwars-
volg van 'n toename van die be- leur die jaar in sitting is, is 
volking uitgesterf het, word nog lie enigste regeringsliggaam 
van die kieser verwag om sy I .vaarvan die lede betaal word. 
standpunt by wyse van 'n volk- )it is die uitvoerende raad en 
stemming te gee. .an sy hoof staan die president 

GRATIS DIENSTE 

Aangesien dit as sy plig be
skou word om die volk te ver
teenwoordig, betaal die Swit
sers nie bul parlementslid nie. 
Die enigste bewilligings wat by 
ontvang is gratis tweedeklas
reiskaartjies na en van Bern, die 
setel van die regering, en 'n 
toelaag om sy uitgawes te dek 
solank die parlement s it. 
Aangesien die parlement ge
woonlik vier keer in die jaar 
sit en 'n sitting van twee tot 
drie weke duur, moet by nogal 

.vat sy amp 'n jaar lank be
klee. Elk van die sewe fede
rale raadslede staan aan die 
hoof van 'n departement en is 
egstreeks aan die parlement 

verskuldig. 
Partypolitiek speel nie vee! 

van 'n rol in die Switserse re
gering nie. Dit is grootliks so 
lmdat die parlement nooit ont
bind word voor sy vier jaar om 
is nie. 'n Nederlaag van die 
1egering veroorsaak nie 'n krisis 
tie, aangesien die parlement 
saamgestel is uit groepe wat 

'n Groep van 50,000 kiesers aansienlike geldelike opoffe
het ook die reg - soos lede van rings maak. 

kakerings van menings ver
eenwoordig eerder as opgestelde 
politielce programme. 

Duitsers Heeltemal 
Gelikwideer In 

Oos-Pruise 
Die Geallieerdes bet Oos-Prui

se na afloop van die oorlog aan 
Josef Stalin present gegee as 
blyk van erkenning vir sy by
drae tot die ,bevryding" van die 
wereld en die redding van die 
Christendom. 

Hierdie ,geskenk" bet nie 
deel gevorm van die stuk Duit
se gebied ten ooste van die 
Oder-Neisse-lyn wat aan Pole 
present gegee is in ruil van die 
stuk Poolse grondgebied wat 
Josef Stalin in 1939 ingepalm het 
nie, en was ook nie ingesluit by 
daardie dee! van Duitsland wat 
deur Harry Truman en Clement 
Attlce aan ,premier" Stalin 
toevertrou is met die doe! om 
die Duitsers ,voor te berei vir 
die uiteindelike herskepping 
van hul !ewe op 'n de
mokratiese, vreedsame grond
slag, sodat bulle te gele
genertyd hul plek tussen die 
vrye, vreedsame volke van die 
wereld kan inneem" . nie. 

DUITS VERBIED 

Duitse vlugtelinge uit daardie 
dee! wat heeltemal van die res 
van die wereld afgeskei is, ver
tel dat die hoofstad, Kalinin
grad (voorheen lConigsberg) nie 
herbou word nie, maar 'n nuwe 
nywerheidstad op die patroon 
van die groot Amerlkaanse ste
de opgerig word. 

Van die voormalige bevolking 
van Oos-Pruise is nog net 

100,000 Duitsers oor van wie 
20,000 in Kalimngrad woon. Die 
eenmaal welvarende landbou
streke is vervalle met slegs 
16,000 boere op gemeenskaplike 
plase en 'n paar staatseiendom
me. . Die r es van die land le 
onbewerk. Sonder uitsondering 
is elke kerk in Oos-Pruise ge
sluit en godsdiensoefening is 
beeltemal verbode. In die sko
le vind onder.rig net deur mid
del van Russies plaas. Selfs 
Duitse opskrifte op grafstene is 
verbied. 

DOBBELNES 

Verskilende fabrieke vir oor
logsproduksie is in die gebied 
opgerig. 

Die aangrensendc stad Stet
tin word ook nie herbou nie. 'n 
Nuwe stad, wat 'n kombinasie 
is van Danzig, Zoppott en Gdy
nia bet tot stand gekom. Dit is 
tans 'n luukse plesieroord waar 
geld vryelik vloei in nagklubs 
en dobbelsale. Die vernaamste 
ondersteuners is hooggeplaaste 
Kommunistiese amptenare van 
Pole en ander ,volksdemokra
siee" wat bulle oorgee aan bras
sery en wellus wat enigiets van 
die aard in kapitalistiese Iande 
oorskadu. 

Die ongeveer 4,500 Duitsers 
wat in Stettin oorgebly bet, 
werk vir die Russe teen baie 
Jae lone. 

Toesprake in die Switserse 
parlement verskaf baie selde 
opspraakwekkende koerantbe
rigte. Hulle word gekenmerk 
deur hul kalmte en ordelikbeid 
en daar word weinig beroep op 
sentiment gedoen. 

TEN SPYTE VAN 

Aangesien Duits, Frans en 
Italiaans die drie amptelike tale 
in Switserland is, is buitenge
wone vertalingsgericwe, net 
soos die in gebruik by die Ver
enigde Volke-organisasie, in die 
parlement aangebring. 

Switserland is miskien die 
enigste land ter wereld waar 
die regering eerder deur die 
volk as deur die parlement ge
rig word - maar dit het ge
slaag. En dit bet geslaag ten 
spyte van taal- en politieke 
moeilikhe!le en ten spyte van 
talryke vraagstukke van 'n klein 
landjie wat van die buitewereld 
afhanklik is van sy bestaan. 

Totsover die opsomming in 
Forward. Die verskil tussen 
die staatstelsel van Portugal en 
Switserland is uiteenlopend. 
Eersgenoemde word deur die 
Britte by die diktature inge
deel omdat politieke partye daar 
afgeskaf is en die uitvoerende 
gesag met meer mag beklee is 
as in die Britse stelsel. Maar 
die Portugese en dit Switserse 
stelsels bet dit in gemeen dat 
daar ,kalm en ordelik" regeer 
word souder opspraakwekkende 
persberigte en beroepe op sen
timent - want in afwesigbeid 
van partye is dit die regering 
se taak om te regeer en nie om 
propaganda te maak nie. 

f,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccles!& Drukkery, Stelleoboecb, vtr 
die eleos.ars eo ultgewera: VOORSLAO 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703. Poabua Hll, Kerkplei.D, Ka.ap
•t&d. 

• 

'n Kykie in die oorweelderige bestaa.n van miljoeners is 
die afgelope week deur twee verskillende blaaie verskaf. Die 
Cape Times berig van 'n Britse 1\liljoener wat na die Kaap 
gekom het en gee onder meer die volgende beskrywing van 
sy leefwyse: 

,Hy bet 'n groot voorliefde 
vir motors. Tot omtrent drie 
maande gelede bet by 12 ge
bad, maar sy vrou bet hom oor
reed dat dit 'n onnodige groot 
getal is. Gevolglik bet by sy 
vloot tot agt verminder. Hy 
verseker my dat al agt in ge
bruik is. 

,Gedurende sy besoek van 'n 
paar weke aan die Unie sal hy 
vier van die motors gebruik, 
waaronder twee Rolls-Royces 
wat aanstaande week sal aan-
kom, en twee nuwe motorkarre 
wat vir hom wag in Bulawayo. 
Hy word vergesel van sy vrou 
en drie kinders en sy swaer. 

Sy huis naby Oxford bestaan 
uit 108 vertrekke ... " 

Amerikaanse miljoener, Joseph 
Davies: ,Davies sou so pas 'n 
vloot van sewe nuwe Cadillac
motors gekoop het. Too hy 
deur koerantmanne te Tregaron, 
sy vryheerskaplike landgoed in 
Washington, opgesoek is, bet 
Davies die hele saak opgeklaar. 
Hy het gese: ,Ek bet vier klein 
motortjies gekoop om petrol te 
bespaar. Myne is 'n Chrysler of 
Cadillac, ek weet nie seker wat
ter van die twee nie. Ek kan 
maar se daar is 'n hele paar 
Cadillacs gekoop - nuwe motors 
spaar regtig petroL Ons het 
vier of vyf klein motortjies ge
koop, ek is nie seker watter 
soort nie, maar nie heeltemal 
net vir onsself nie. Ons het 'n 
groot personeel.' 

,Presies hoeveel motors besit 
,KLEIN" MOTORTJIES I hy allestesame? Joe Davies 

bet ongeduldig geantwoord dat 
Die Amerikaanse blad Time by nie weet nie en dat by sy 

verwys na 'n gerug om trent 'n 
1 
boekhouer sal moet vra." 

---···························--············ 
Ons koo p by hulle 

wat in ons blad adverteer 

··-······································ 

SY LEWE WAS OP DIE SPEL 

9
D Operasie 

was d•·ingend 
nodig! 

Dit bet aUes so skielik gebeur-
Johan Tbeunisscn hct nie eers 

geweet dat by sick is nie~rnstig 
sick-totdat by in die bospitaal 
bykom en Nellie en die kinders, 
blcek en bcangs, om die bed sien 
staan. Sy !ewe was in gevaar en 
daar was net ceo boop- 'n nood
operasie deur 'n spesialis. 

'n Duur operasie! Maar gelukkig 
sou daar uitkoms wees, want op 
Johan se Sanlam-polis sou bulle 'n 
lening-sonder rente-kon asngaan, 
om die onkoste van die operasie en 
hospitaal te help dek .... 

e Hoe sou U in so 'n noodge
val vaar ? Sou U 'n bron be 
waar u gehelp kan raak? Vir u 
eie ontwil en die van u gesin, 
vra VANDAG boedat Sanlam 
u in tyd van nood kan help. 

• 
Suid-Afrikaanse Nasionale 
Lewensassuransie-Mpy. Bpk. 

Hoofkantoor: 
Waalstraat 28, Kaapstad. 
Takke en Agentskappe Oral. 

Daar is altyd C4Nl4~ 
uitkoms by Sanlam I I 
................................................................................ ·-----------···· 

Sanlam, Afdeling 17b, Posbus 660, Kaapstad. 
Laat my asb. dadelik weet hoe ek rentevrye lenings 

vir noodoperasies kan aangaan. 

NAAM: ............................................................ 
ADRES: ............................................................ 

............................................................. 
Beroep: .•.••.•...•••••• Ouderdom volgende Verjaarsdag . ..... C2 

Jrg.lO 

week die 
te slaan 
bet bulle 
emstige 
emstlge 
Verenigde 
v.v.o. 
Ilk in die 

Op 
dwarsdeu 
agtergro 
Empire \l 
DIE 0. 

ning van 
weer ge 

ReB 
draai wa 
sinsbedr 
ODS }and 
tanje se 

Die ultla 
Donges na 
rensie in 
laasgenoem1 
bulle nie o~ 
gebly bet llj 

:::!e ~=~· 
betref. 
Suid-Afrika. 
van lerlan 
die weg w 
del, kom 
van die ee 
wys die Ie~ 
die" aan a 
wat gevolg 

Dat hler~· 
net tot en 
beperk i.s 

gesak bet ~ 
ult die ver 
voorsitter 
in Ierland, 
,voile en 
binne die 
amper of 
keine nou ~ 
na lerland~ 
daa.rdie sto 
die Britse i 
bekeer. 

Maar dit I 
bare uitlatl 
vaar van 
loening gek 
besorging ~ 
skap san dl 
die mond ~ 




