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Vryheidsdag 
Oproepe om op 27 Fe

bruarie - verjaardag van 
die Boeresege op Amajuba. 
oor die Britse veroweraa.r 
- vanjaar met nog groter 
geesdrif die vryheidsvure 
dwarsdeur die land rum te 
steek, i s vervat in mee· 
gaande O})roepe van die 
K.G. en Adjunk-K.G., dr. 
J. F. J. van Rensburg en 
mnr. J. A. Smith onder
skeidelik. 

Laat Die Vlam 
Weer Brand! 

Dr. Van Renshurg I staat gchonde dcur han de 
skryf: In die 0.8. het ons wat in t.y eie konstitusie 
trou gesweer aan die ide- verankcrd is nic. 
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aal van 'n Suid-Afrikaan
se Repuhliek. 'n Vrye He
puhliek, aan ~een ander 

Die republikeinse gedagte 
is die een historiese leidraad 
\"an ons ,·olk en ons durf dit 
nie in die agter;.;rond laa.t 
gaan nie-. Die regcringspar-

OPKOMS VAN 
KOMMUNISME 
'n Tt•rugblik op llic afgelo(l~ 

balwe l'eu gee 'n heeld tot 
watter mate die politici van 
Europa brouwerk \'('rrig bd. 
Ann\'anklik, in 1900, wn!l 
dnar 41 koninkryke l'n 2 rc
publiek('. 
~a dia l'erste wi\reldoorlog 

in 1919, bl't dnnr H republieke 
gest-.um teenoor 15 konink
ryke <'n 1 kommunistiese 
lliktntum•. 

Toe l<Om die h\('elle we
reldoorlog met llie prysens
waardige \'oornente om 'n 
,beter wereld" te skep waar
in ,.\'ier \'ryheide" ROU beers. 
Die resultaat: 

9 Kommunistiese lliktature, 
9 republieke en ngt konink
ryke. 

Duitse Meisies 
Verkies Engels 

Die Cape Times berlg dat 112 
van die 114 Dultse mdsics wat 
onlangs uit Duitsland gcbring is 
om as verplccgsters opgclci te 
word, vcrkics hct om hul op
lciding in Engels te ontvang. 

Bewcegredes daarvoor sou 
w<>cs dat byna alma! 'n bictjic 
Eng<>ls in Duitsland gelecr hct. 
Sou kennis yun Engels as ann
ben•ling geld by llic wcrwing 
Y~ID tlie me isles in Duitsland ~ 

~og 25 meisies word hierdie 
mnand uit Duitsland vcrwng. 

MOET GELEENTHEID VIR 
VRYHEID VOORBEREI 
Die. Adjunk-K.G., genl. J. A. Smith, skryf in verbuud met 

V ryheidsdag: 
Niemand is vry net omdat hy die vryheid he~:~it om hom vry te 

mauk nie. Dit i~o~ 'n drogrede, daardie hewering dat Suid-Afrika so 
vry i~:~ a!; die Hepuhliekc net omdat hy 'n Uepuhliek kan word as die 
volk so l'Ou he.sluit. Dam·die geleentheid om die reg te gebruik en 
die Vicrkleur te hys, i~:~ nog van owt~rheidswe~ die volk nie gegunnie. 
Suid-Afrika en ~y volk staan om hierdie rede net so vas aau die 
Bribe konstitu!:"i<' geketen as die ou Kaapkolonie van vyftig jaar 
geledc! Hy is nie vry nie. I tyc het ander verantwoorde

likhede en ander oorwegings 
.. en durf nie-republikeine nie 

Maar dit is ook nic die rege- \'ltl'HEIDSDADE I bymekaar, .steck aan die vry- ,·ervreem nie. Ons begrYI> 
ring, van watter party ookal, hcidsvure! <lit ('n ons steun die r<'ge-
wat daardic gelccnthcid sal aan- ' Die Osscwabrandwag hct 27 Om •n voll< 11e verlange in ak- ringspartye. Maar sulke nie-
bicd nje. Dit is die volk wat Februaric, Amajubadag, gekies r;ie om te sit is byeenkomstc no- retmblikeinse stremminge 
buite purty-oon,·egings om dnar- om die !cdc van sy organisasie dig vir onderlinge besieling tot hinder die Ossewabrandwag 
llie geleentbeid moet sk('p, en as en alle Afrikaners byecn tc rocp uksie. as Beweging hoegenaamd nie 
die geleentheid dan ('eumnnl be- . om herinncr tc word ann die en ons het nie net die reg 
staan, ru-. die plig en uihoering groot waarhcid dat 'n daad as SKOTSE KLIP om die republikeinse gedagte 
dnarvnn op elkc vaderlander, die vonk moet dien om die vry-, aan te wakker nie; ons het 
rnnn en nou om lliG daad on- hcidsvuur van bergtop tot berg- . . . dit as plig g~weer. 
milldellik by die woortl te sit top, van hart tot hart te laat d"Bchalwe ~~s cie gc~klc~c~s Ons Jtet jare gelede, 27 
en dit te neem. ontbrand! 1 Icn v~rbec c van an ~r ' 0 , e Febn1arie - die verjaarda~ 

'n Volk volg die Ieiding wat hy Was dit nie Sarel Celliers op ~~ VIJ ons tot aansp~nn~. n van die lossparte-ling van die 
kry. Daarom het die Ossewa- die kanonwa tc Danskraal wat .'P• Ie so~en:~m1~d ronmgs- Suid-Afrikaanse Republiek 
brand wag as sy doc! gcstel en ' die moed tot oorwinning by khp wor~ mt. c , Y • wcg~e- , ·an we leer te Amajuba -
simbole en middele aanbcveel, BloNlrivier HC\\'<1 clae later lnnt vocr as Uitdagmg tot n uyhe,_d- o-eJ. ies as die dag van die 
om 'n volksaksic te verkry. Hy I ontvlnm bet nie? Was llit nie stryd c~ !nat. Skd~tse rasi~nahsi .i'aar waarop ons die geloof 
hct steeds vcrklaar dat hy die die paar duisend om die klip- me opv ~ m E 1e '.' .. ~ag ~· vo I in ons. ideaal wil versinn<'
volk so wil saamsnocr, voorbc- hoop by Perdekranl op 13 De- van ben:, s~os scgie 00 c~ns beeld. Klokslag nege-uur 
rd en opvocd dat die volk van ,embl'r wat 16 Desember in 'n sy ongemspircerde v:olk geswn daardie aand bet ons die re
enige gelecnth<>id wat hom mag Vrybeidsdag - die herstel van het. <Eseg. ~7• Ices dtt asb!). publikeinse vure laat oplaai, 
voordoen of wat die volk self die Republiek lleur die bysing Laat ons saamkom om die vry- dwarsoor Suid-Afrika. 
deur sy optrcdc skep, gcbruik van die Vi<'rkleur op Heid(')berg heidsvure om nic alleen ons Kamerade, sorg dat bulle 
moct maak dcur die aanwending bew!'rkstellig het nie~ En was ,.laagtc vol doodsbene" te ~en weer op daardie uur en daar
van sodanige middele as wat die dit nie die bevel ,·an Joubert: nie, maar God te vra om vices die aand opvlam! 
gelcentheid vereis, om bcvryd in ,.Gaan bani die vyand af van die aan die bene en gees in die her- As u in klein ge-talle by
'n Christelik-Nasionale Rcpu- berg!'' wat die segellaad vir die opgewekte liggame te blaas. mekaar kom - nou ja, laat 
bliek in te kan stap. R~>Imhliek betel<en het nie? ~ Eseg. 37 v s. 10: .,En toe het die die ,·uur wat ons geloof ver-

Ek doen dus hlermee uit naam ' gees in hulle gekom, en hulle sinnebeelcl deste groter op-
van alles wat op die vryheids- WAT DOEK OXS~ het lewcndig gcword en op hullc taai. En u het die verseke-
altaar van die volk reeds gcle voete gaan staan - 'n ontsng- ring: daar ver Oil Amajuba 
is, sowel op grond van die voll{s- En ons, u en cl{, wat docn ons like leer."' Laat 27 Februnric se kn1in skiet die vlamme in 
vcrlangc, en die belofte wat allc om aan te durf of anders as vanjaar die hcrontwaking wccs die hoogte - 'n sigbare be
lcdc van die Osscwabrandwag in veinsaards te sing: .,Ons sal van ons elkeen en alma!. · wys van die geloof van die 
die verledc mcknar en die volk antwoord op jou roepstem, ons Is 27 000 vrouc en kinders wat I Ossewabrandwag en van die 
gedocn het, 'n bcrO<'P om soda- sal offer wat jy vrn ?" in ka~pc omgekom hct en die ~edagte dat slegs clie repu-
nigc gcleenthcdc as wat daar Hcldedag, 10 Oktober; Gc~of- duisendc wat onlangs nog weer blikeinse vryheid vir die 
kom, aan te gryp om die vry- tcdag, 16 Dcse~ubcr; Vryhc1ds- in kampe gesit hct, niks? En Afrikaner ware \"rybeid kan 
heidsvlam wat in Afrikanerhartc dug, 27 Fcbrua~IC, is al_mal roc~- het ons nou niks meer geword beteken. . 
brand hoog tc !nat opvlam tot stcmme. En Vtr u as hd van die I as die sicllose gcraamtcs in die Op 27 Februane, om nege
ondcrlinge aansporing en vry- Volksbcw<>ging le 27 Februaric groot laagtc van doodsbene nie? uur die annd, BLAAS IIOOG 
heidsontwaking. nou voor. Hy rocp u. Kom N , lk b . DIE VLA)I! 

ee, n vo s cwegmg mng 

Brittanje Eis Nog Steeds 
Setel Vir Rooi Sjina 

nie, kan nie, sal nie sterf en ver- , 
bleik tot wit doodsbeendere nie. I 
Xee, lnai hoog op llie vrybeids
vlam! Vrybcidsdng wcnk u: 
KOM! 

SAM KAHN VRA 
REPUBLIEK 

,Die Britse afgevaardigde op die Verenigde Volke se 
Voogdyraad bet Olldrag onhang om enige voorstel vir die 
lidmaatskap van die Kommunistiese Sjinese r egering te 

BRI TSE. GE.VAAR I ondersteun- 'n cis. wat deur Rusland gedoen is." So lui 'n 
berig wat op Woensclag, 31 Januarie, deur die korre,-.pondent 

IN AFRIKA 1 van die Cape Argus uit Londen getelegrafeer is. 

Swaar Las Vir 
Amerikaners 

Die Amcrikaanse volk is ver
lcde week 'n bykomcndc belas-

:.'\(nr. Snm Knbn (naturelle
vertl'emvoordiger) bet \"Priede 
week in llie volksraa<l kenni'l ge
gee van 'n voorst~l wat lui: 

,\'olgen"' die mcning \'an bier
die raad het die tycl nou annge
breek vir Suid-Afrika om van 
die Britse Statehond at to Rkei 
en 'n onafhanklilcc, demokratiese 
republiek te stig." ~a ,.e.rwag 
word, snl 'n ,·ro~>gtydige ,·albyl 
van die regering tlic voorstel vcr
ongeluk voorllat <lit ilie b<•spre
kingstallium bereik. (Lees ook 
ons boofnrtilcel op blndsy twel'.) 

'n Dag nadat hierdic bcrig vcr- in die parlcmcnt gese: tinglas van £3,500,000,000 vir die 
,Die Britse departcment vir : skyn hct, hct die Alg<>mcne Ver- ,.Sjinn. h<'t agressic g<>pleeg- jn.ar opgele vir bewapenlng. Dit 

kolonics was in die afgclo?e pa~r I g_adering van die V.V.O. op Amc- n~eman~ kan daa~aan twyfel b;lng di~ totl':le oorlogsbclasting 
jaar vt•rantwoordcllk v1r bruc nkaansc aandrang - en na me. D1c vraag IS gcopper: v1r d1e Jaar sovcr op 
skokke. Ek meen dat die sncJ-

1 
wc~clangc te~~kantl~g van Brit- ?.~?Ct ons die Ko~munistiese £22,000,000,000 te staan .. Dit. is 

hcid wao.rteen hy bcweeg nood- 1 tanJe en Ind1e - SJtnB form eel SJma erken? iBr1ttanje bet ccn-dcrde mecr as wat m emge 
lottig Is. Hy benadccl nle aileen , as agressor gebrandmcrk, maar Sjina erlcen, en spr. moet tot enkcle jaar gedurende die 
die nature lie in die gebicdc · met die tocgcwing om die deur Brittanje .se verskoning se dat \"Orige oorlog opgevordcr is. Indie wat bcdrcig word deur 
waarvoor hy sorg nic, maar skcp vir onderhandcling nog oop te llit gedoen is voor bierdie 'n hongersnood, hct 2,000,000 ton 
'n bedrciglng vir Suid-RhodesiC," hou. Inllie, Suid-Afrikll se sus- ngressiewc dnad." Tot op 'n ccnheid bcrckcn, koring van Amerika gcvra. Die 
het die Rhodesiese eerstc minis- ter-dominium, bet s:mm met Of dr. :\[alan se verskoning vir bctcken dit dat elke Ameri- stemming in Amerlka is nic vir 
ter, sir Godfrey Huggins, ver- Ruslnnd en sy sntelli('te teen Brittanje nog 11teek bou mi laas- kaan.se man, vrou en kind 'n · Indiil baie gunstig op die oom
Iede week in die parlcment gese die voorstel gestem, maar Brit- I g('noemde se opdrag rum sy at-

1 
bcdrag van ongcveer £300 vir blik nle weens sy paaibelcid ten 

toe 'n lid 'n voorstcl wou indien tanje hct 'n lrac hand daarv?or gevaa.rdig~e - 'n week !nter - 1 bewapcning .. m?Ct op~ring - opsigtc van Sjina. Daar word 
in verband met die ,.to<>ncmende opgesteek uit vrces dat Amenka: om v1r SJma se erkennmg ook I wat vcr hoer lS as d1e totalc egter g.cvrees dnt Rusland .die 
onrus oor die toekoms van die hom aan sy lot sou oorlaat. l lleur ilie V.\'.0. te stem, knn die inkomste per kop van die groot- koring sal verskaf indien Amc-
blanke ras in Afrika." Op 25 Januarie hct dr. Malan , Ieser self oordeel. stc mcerderhcid aardbewoners. , rika wc:er. 
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Afrika vir die republiek ge- he;d van . die . partypoh~lek. nlc. Ek hct met 'n mate van trot-
Die voorstel in verband met die stigting van 'n republiek maak is, is ongetwyfeld die Hy bcpl.elt d~e .republlkamsn:e I se vcrbasing verlcdc week die 

. . . . Vryheidsvurc wat die komman- omdat die vryh~ld hom ~rns IS name van die ticn leer!inge 
wat verlede week deur mnr. Sam Kahn m die voormtsig ge-

1 

do's van die Ossewabrandwa.g en nl.c omda.t d1e repubhkanis- wat die hoogstc in die Kaap-
stel is, het, na berig is, ,.gelag uitgelok aan albei kante van elite jaar op 27 Februaric in ~c ':''r hom n propagan~akreet Jandsc Scnior-sertifikaat-eksa-

allc dele van ons 1 d aa t k 11s me. Daarom het d!C O.B. . h die Huis." Mens k::on 'lanneem dat sommige lede se lagspiere . . . an . ns ee · u d kl · d' men u1tgckom ct, dcurgelces. 
D1e Slmbohek van d1e vure is voor < urcn. e rc arne :'"r. le Op die name en dit\ van die 

geprikkel is oor die ,onverwagte" kant vanwaar die voorstel dat die rcpublikeinsc drang 
1 
~cpubl!ck mg~strl, nl. die . Jaa~- skolc nf moes rk tot die gc-

. . b d · d' h rt • d' Af · hksc Vryhc1dsvurc. HH'rd!c ' . gekom het. Ander sou waarskynhk gelag het omdat d1e I ran m IC a c "an IC rl- . . , volgtrckkmg kom dnt met uit-
. . , . , . ltancrs wat die vure aanstcck crns ga~n e!ndcllk die rcpubl.ek sondcring van die vyfde pick, 

voorstellm dat ,die tyd nou aangebreek het v1r n repubhek. en daarom vergader. Die be- voortbnng. • _ wat blykbaar dcur 'n kind van 
· · · t k · d' · d t Duarom se ek ann my vncnde . . Ons w1l beklemtoon dat die voorstel van mnr. Kahn m geen c crus. van 1e vure IS a so- . . . . Joodsc afkoms mgcnccm 1s, al-

. . . . . . lank d1t aangcsteek word die 10 die O.B. · gaan voort om die mal Afrikaanssprekcnde kinders 
opsig lagwekkend IS me - m elk geva l m e mmder lag - rcpublikeinsc idcaal !ewe _ Vryheldsvure aan te stcck, sclfs is. 
wekkend as nege jaar gelede toe dr. 1\la la n by wy se ' 'an 'n en nic dood is nie. al is die gctallc v~n die O.B.- Daar mag mcnse wecs wat 

- . , . I Dikwels word daar in Londcn !cdc wat rondom die vurc vcr- dalk bcswaar sal maal{ wan-
}larlementere mosie genl. Smuts versoek bet om n repu bliek Ann Suid-Afrikaners gcvra. hoe gader, ~na.ar klein. . necr 'n mens so 'n !cit beklcm-
uit t~ roep nie. I dlt met die rcpublikanisme in Ek Wll ook da~raan. hc~mncr toon omdat dit dan stcurcnd vir 

.... I h 1 · 6 · · Suid-Afrika staan. Die trcf- dnt d!C Rcpubhek die ldeaal gocic ,rasse-verhoudings" ltan 
!unr. {a n se voorste IS n g onvcrwags nog belaghk. t d t t d t d' van die hclc Afrikanervolk is-en s e an woor wn op 1e wecs. Ek glo dit nie. Die Afri-

Twce jaar gelede toe dr. Malan van Londen teruggekeer het vraag gegce kan word is 'n ver- of bchoort tc wces. En dnt aile kaner hct in die vcrlcdc nooit 
met die nuwe beleid van Empire-eenheid het mnr. Kahn, toe wysing na die vryhcidsvure wat A.frikaners - n:e net O.B.-lc~e tot sy reg gckom nie. Die 

nog as volblocd-Kommunis, ontpop as 'n pleitbesorger van 

die rcpubliek. Hy het verklaar dat hy ,saam met ander 

republikeine in Suid-Afrika diep ontsteld voel oor die feit 

dat die Eerstc Minister die republikeinse beginsels verraai 

het." Ily het voortgaande gese dat hoewel hy van konink-

elke jaar op 27 Februarie aan- me - derhalwc op 27 Fcbruane Britsc impcrialistiese bcle:d 
gcstcek word. rondom die Vryhcidsvure moet was om hom so minderwaardig 

Die vicring van vryhcidsdag vcrgader. Da.nrom is my rand te !nat voel dat hy gretig sou 
deur die kommando's is 'n bui- ann. die k~mmando's 0~ all_c wces om sy mcnslike status te 
tcngcwonc plig wat op die Arrtka~crs 10 hul om_gcwmg .u1t ,verhoog" deur in die Engclsc 
skouers van elkc kommando tc noOI na .die plegttgc vlermg gcmeenskap op te gaan. Sy 
rus. Daardie vurc moct aangc- van Vryhcldsd~g. Hou. maar I foute is oorbeklcmtoon - sy 
steek word. As dit nle gedoen aan om hullc Ult te. noo~ - a! dcugde vcrswyg of klcineer. 

like afkoms is (,koning David van Is r ael"), hy ,nogtans word nie hct die vyande van het u _hullc ~ok a! m d~e ver- Maar ten spytc van hierdie 
republikanismc die volste reg lede Ul~gen?01 en al hct. hul~c teenwerkinge het die Afrikaner 
om te se dut die vryheidsideaal ook al _ m die vcrlc~c u uitnodt- opgeklim sodat hy "'andag in altyd 'n republikein" was. 

VJ<}RLATE VESTING 
van ons volk, eindclilt, na jare ging me nanvaar me. mccste vertakkingc van die 
van hcroiesc stryd en na dui- Doodan n-Doodslaajs !ewe bo op die leer staan. Dit 
scnde mannc, vroucns en kin- is, terloops, opvallcnd dat ccn 

Republikanisme is in ons land 'n diepgewortelde oortui

ging en dit het die stukrag agter die nasionale partye ge-

ders hul blocd daarvoor geoftcr Ek sien in die dagbladpers van die groolstc sukscssC' op die 
hct - eindclik b<'gin doodloop van 'n man wat aan die gc- Engelse toneclverhoog so pas 
in die belangeloosheid en party- volge van armocdc oorlede is nog weer dcur Afrikaners be
belange van hicrdic geslag van tcnvyl hy die reusc-bedrag van haal is wat in die jongste tyd 

vorm. Dit is daar om glad nie verbasend w a nneer 'n polit i - die Afrikancrvolk. £600,000 besit het, maar te sui- ldassielte werkc in Engels op 
k us, wat na 'n magsposisie in Suid-Afr ika streef, dadelik die Dan sal die Britse Empire nig was om sclfs l:ort voor sy die plankc bring waaraan 

die finale oorwinning oor die dood vir bchoorlike mcdicsc be- andcr in ons land hullc nog nic 
loO()f"raaf ,·an republikanisme sal gaan b eset wanneer a nller h d I' t b tanJ "' Afrikancrvolk bchnal hct - an e mg c e " · gcwaag het nic. 'n Mens hoef 
dit ontruim n ie. En dit is j uis b ier waar die belaglikheid want dan sal daardic volk op- So 'n man is indcrdaad brand- nlc in be.~onderhedc in tc gaan 

gehou het om tc bc.staan en dan arm - en miskien nog armcr, n1'e - die !cite Je" voor d1'c hand. van mnr. Kahn se voorstel ophou. Soos 'n aasvoiH se a fda- t 1 b 't · d' ·1 sal hy gcrced wccs om op te wan 1y CSI me cens 1e WI Maar die idee dat die Afrikaner 
ling op die jagveld spreek van die agterlating van 'n karJm s , gaan in die muil-nasie _ die wat 'n arm man besit om geld tweede viool moet spec! in sy 

k Kah t I d • · ,,Suid-Afrikaan!'c volk." (al hct hy dit nicl tc be.stec land, kan nou maar gerus 1'n so spree mnr. n !lie voors e van te wegwerpmg van ~ 
nie. die graf gclc word. 27 Fcbruari(> Maar die gedagtc hct by my r epublik anisme ; en dit is glad nie iet s waaroor 'n Afrika ner 

Ius voel om te lag nie. Die datum 27 Februarie is 
dcur die Ossewabrandwag ge
kics om Vryheidsdag tc vier 
omdnt ons vc..•:.rvnaers op daar
die dag die Ecrste Vryheids
oorlog gewcn hct toe hullc die 
Brltte beslisscnd vcrslaan het 
by Amajuba. Hulle mocs later 
'n twcede Vryheidsoorlog veg 
- wat hullc verloor hct. Nou 
steek hulle nageslagte clkc jaar 
op 27 Februarlc die Vryhcids
vure nan om tc vcrklaar dat die 
stryd vir vryhcid nic gcwonnc 
gcgce is nic - maar dat die 
stryd voortgesit sal word tot
dat die vryhcld herwin is. 

opgekom dat dit. nl(' net hicr- Geen Koloniale 

Maar dit is nie net 'n ontstemmende verskynsel nie. 
die man is wat so arm is nic. Kont plck s 
Volkc kan ook so arm wccs dat 
hullc doodtcvrcdc is om hon
derddu!sende rcgtc in die bank 
te he waarvan hulle weier om 
icts te gcbruik. J.;n ek ltcn so 
'n volk - my "'olk. Scdcrt 
1926 Is aan ons volk gesii dat 
hy die grootstc mate van vry
hcid gckry hct, jo., .,selfs nog 
grotcr as wat die Republicke 
-;chad het," het ons politic! ge
>e. Vra jy dan waarin daar 
die vryhcid bcstnan. aangcsicn 
die Britsc koning nog ons ko
ning is, dan lui die antwoord: 
,,Ja, maar ons hct die reg om u1t 
tc stnp net wnnncer ons wil." 

Daar skuil bf'slis ook gevaar in wanneer mnr. Kahn, en nie 

dr. Malan nie, tans voorstelle by die parlement indien vir die 

uitroeping van 'n rcpubliek - al sou b ulle albei die politieke 

vernuf declagtig wces om met sulke voorstelle net te kom 

solank bulle seker is van 'n minderheid in die parlement. 

Teen die gevaar hct Die O.B. twee jaar gelede gewaar sku toe 

ons berig het van die republikeinse m an tel wat die kommu

niste in Indie hulself onmiddellik omgehang het nadat Pandit 

Nehru met sy Empire-republiek uit Londen teruggekeer het. 

Mnr. Kahn as volwaardige kommunis destyds, het by hierdie 

taktiek anngesluit. Van dag is mnr. Kahn amptelik nie meer 

'n kommunis nie. Sy party is ont bind, en b y staa n politick 

gesproke naak. Niks verhin der h om en sy geesgenote dus 

om die weggeworp e republikeinse mantel op t e t e l en hulself 

daarmee te beklee nie. 

NOG 1\IEER ANTI-REP UBLIKA.l\'l.Sl\IE 

In die p r aktyk sou dit meebring da t hoe h a rder mnr. 

Kahn en Kie. p leit 'ir 'n r epubliek, h oe harder sal die rege-

r in gspa.rty en pers beduie dat 'n r epubliek nie w enslik is nie. 

Die datum. 27 Fcbrunrle, sin
spccl op die stryd wat onbe
vrccsd gcstry moet word en 
hoofsaaklik op die oorwinning 
wat uiteindelik behaal sal word. 
Ek wil op my vricndc in die 
Osscwabrandwag 'n bcrocp 
doen om hicrdic kosbare klei
nood - Vryhcidsdag met sy 
Vryheidsvurc - wat die O.B. 
aan die Afrikanervolk gcskcnk 
het, in ere te hou en om ook op 
27 Fcbruarlc 1951 die Vryheids
vure op die heuwels van ons 
land te laat brand. 

Hicrdic ou man met sy 
£600,000 hct ook die reg gchnd 
om net wannccr hy wou vir 
hom 'n palcis tc gaan bou en 
met ses Cadillaes rond tc ry 
soos sommige mfljoeners plccg 
tc docn. Mnnr daard;e reg het 
hom nog nic ryk gcmaak nie. 
Intcendecl, c11tccn sal sanmstcm 
met die gcnecsheer dat hy 
.,arm was ten spytc van sy 
rykdom", want per slot van 
sake is hy van hongcr dood. 

Die gcvnar bcstaan dat ons 
Sulke ver duidelikings sal waarskynlik hierdie sitting al ge- iVooi Hulle Uit volk op die duur ook nog 'n 

Ek is heeltemal hewus van gcestelike hongerdood kan 
boor word wanneer en indien die voors t el van mnr. Kahn tot 

bespreking kom. Dit b etek en da t ons volk a l verder wegge-

voer sal :word op die pad ,·an 

Botha-volgelin ge van ouds. 

die feit dat die rcpublikeinse- sterwe omdat ons wcicr om ons 
idcaal vandag in ons land hocgc- £600,000 sc republikeinsc reg tc 
naamd nlc diesclfdc populere gl'!bruik wat in Buckingham 

imperialism e n et soos die ideaal is wat dit tydens die oor- Palace opgc.1luit !c. Soge-
logsjare was nic. Ek wcet ook naamde ,.vryheid" wat in 'n 

Nog gevaarliker sal die posisie word wanncer die rege- dat die republikcinsc idcaal die leer weggehcrc is. hct vir ons 
grootste popularitcit geniet ge- • volk gccn prakticsc bctckenis 

ring dalk daartoe sou oorgaan om mnr. Kahn as voormalige durende daardie jare wannccr nic. As ons dit nie wll gebruik 
Kommunis tc ,nocm" en uiteindelik uit die parlement te sit. die nasionale politickc partyc nie, bly ons maar nog net so 

in opposisic is. \Vannccr daar- onvry as die Skottc wat daar
Die ,republikeinse" stryd sal in dnardie geval deur gees- die partye aan bcwind is word die reg nog nie hct nic. Of 
genote van mnr. Kahn voortgesit kan word sonder dat enige die rcpublikcinsc ideaal in die nee, ck maak 'n !out: ons is nog 

koelkas gcsit - m.n.w. dit word mindcr vry as hulle. want dit 
beskuldiging van eertydse kommunisme teen bulle ingebring kunsmatig onpopuler gemaak ontbrcek ons selfs nan die wil 
knn word. dcur die partye sc propaganda om tc gcbruik wat ons het, tcr-

. . . • wat leer dat ,die tyd nic nou \vyl ander onderhori,ge volkc in 
IIIer die gevaar onderstreep dte n oodsaaklikheid dat die 

1 

ryp is vir 'n republlek nie." Dit elk ge,·aJ die wil het om te gc-
republikeinse ,·aandel gedra moet word deur 'n volksbeweging is die ou storie. En dit is die bruik wat hu11e nog nie hct 

. • . . . soort storie wat republikanisme nic. Armer dus as brandarm. 
soos die O!>sewabrandwag wat brute die m vloed van die in Suid-Afrika gann doodmnnl{ En dit is ook wat dr. Malan 
partypolitiel{ staan. D it dien ook as waarborg a an daardie I as ons nie oppas nie. erlten het toe hy in 1949 in die 
r epublikeine wat binne die politieke pa rtye s taan en vandag Die Oss~wabrand~ag is buite- p~rlement gese het dat nama~e 

parlementer. Hy 1s derhalwe dte bande losser gemaak IS 
w eens partytug of par tylojaliteit t ot S\VYC gedwing is. [ nie onderhewig aan die buierig- ,het die Statebond dit nog al-

Die vraa~ kom by my op 
waarom dit so is dat die Afri
kaner oral waar hy hom in
werp die Ieiding nccm. Daar 
kan natuurlik bai~ rcdes voor 
wees. Mens dink in die eerste 
plaas aan afkoms. Die Afrika
ner stam uit die kcur van Euro
pa sc volkere mensc van 
karakter, volharding en sclf
standighcid van gees. Maar 'n 
belangrike fnktor sal ongc
twyfcld wccs dat net die Afri
kaner wcrklik saamgcgroei bet 
met sy bodem. Hy is tuis en 
voel hom op homself aangcwese. 
Daar is nie mccr by hom 'n 
koloniale kompleks nie. Hy 
verwag nic meer hulp en bystnnd 
van die mocdcrland nic. Hy 
laat nic mccr die moedcrland 
vir hom sy letterkunde, sy 
kuns, sy bcleid en sy ondcrnc
mings op allerlei gebicd sleep 
of ontwikkel nie. Hy is 'n af
gcrondc persoonlikheid wat in
pas by sy omgewlng. 

Die dag wanneer ons vricnde 
van Engelse afkoms ook met 
albci \'oetc op Suid-Afrlkaanse 
bodem staan - en die dag 
nader vinnig - sal hulle eers 
in staat wc~s om tot volle ont
plooiing te kom. Met 'n kolo
nlale komplclts is jy soos 'n 
ouboet in pa sc huis. Jou pa 
dink vir jou, skep vir jou en 
gee vir jou. 

Om weer terug tc kom tot 
die skoolrcsultatc: Hicrdie 
prcstasies van die Afrlkaanse 
skole dicn ook as afdocnde 
antwoord ann daardic Engelsc 
pcrs en politic! wat gedurig 
raas oor die .,politlckc onder
wyscrs" in ons Afrikaansc 
skolc. As hullc so dan1g poli
tick-bedrywig is as wat voor
gegee word, het hulle darem 
nog heelwat tyd oor ,.to deliver 
the goods", soos die Engelse se. 
Maar dalk is dit juis daardic 
selfstandigheid van gees waar
van ons so ewe gepraat het 
wat ons teenstandcrs aansien 
vir ,,politiek." 
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tA.ai'Elf Till OJ:JU..&IISrFI!'I1'!1UlD11i .t.DVE&TENSIU• 

au:;::,=,~~e~~~rt •• nertgenl, Ill ~emortam, celukwUIIlll' lAnder Se Menings 
ei!JI. ) ld. p<'l' 'II'OOrd: mtnJmum 218 per plulng. Voorultbetaalba&r, ~lr 
b•rballn~t• 2:1 p,~t. atalac. 

Band~\ "rteruiiCII I 
Eerate plaatnp:, 2<1. per woor.1. VIr berballnp 2~ J),lt. araJec. 

latekoacrld &p ,.Uifl 0.8." lv~J'IIk)-n we«-kUI<a): 12/& per ja&r or &/3 per 
6 maande. Vooruttbetaalbnar. Stuur advertenaie~;eld, bestelllnp, en lnteltea&:ald 
aa VOOBlSLAO (EDY~.) BPE., .PCNibna Hll, Eaa~&a4. 

TE KOOP GEVRA 
Stuur al u orval Koper (enlge 

vorm) aan J. ld. Prlnsloo, Pretoria 
Noord Staele. Ona betanl &d. per lb. 
op u ataale onmlddellll< nn ontvanga. 

2t/1 / 6B 

TE KOOP 
3,000 Prn&tlll~ OJ>rf'&'tr, ~wart Au•· 

tratorp gewaarborgde kulkena, be
aklkbaar weekliks. ~:rrate kla• groot
maak verm<>l!. £6/10/ · t>er hontlerd. 
NASIONALN )IJtQ};H:It\'1 l'oAbu~ 
ll28, lllt>l'mfonh•ln. 31/l/17B 

Voortrekkerklapak <No. 4) gesklk 
vir teesgeleenthetle. Pas pereoon van 
11 voet 9 dm., £10 or redellke aanbod. 
Skry! aan - ,.Wcrktooa", Potbot 
Hll, J\IUipstad. T.K. 

GRYSBARE 
ORYSHA.RE berate!, altllren •er· 

wyder, b&.rerroeJ bevorder, joncvoor
koma verseker, <lit waarborg OR'k'S· 
ILURWONDER, dle joncate kuna· 
m.-Uge wereldwonder ha&.r- en kopvel 
voe<11ngamlddeJ u, alr.a<lelooe, kleurator
vry, 5/- per bottel celd met beatelllnJ!. 
Boe:r~geneMmlddeill, PCNibua 6Z7Z, 
lobann,..burc. C/1/9/4.8 

Orysbare en baard blnne een maand 
tot natuurllke kleur heratel of geld 
terug, vry van l<leurstor. Bevorder 
hoo-egroel, verwyder ekll!era. 11/6 per 
bottel, posvry. Kontant met bestelllng. 
J>le noorevrou, Posbua 7GII9, Jobannea
burg. 014/6/60 

1\IEDISYNE 
Dulbe :llrrlno-rnmnlt'IJ'~A ult\·f'rkoop. I Verwyder dle wortel van u kwUol 

Plaas bes telllnp vir N ovember-afle- of atekte en heratel u r ecmatJce 
werlngs om teleuratelllng te voorkom. ertenls GESONDHEID, ona bealr.Jk oor 
Geteel van opre,;~:eteelde Elarnburg- die mlddela en behe.ndeJ &lie alel<tea, 
vadera. ( ' . du 1'oll, l\13lansta•l~. skryf, lnllgtlng rratla.-Boence~~eea-

31 / 117B mJ<I<Ieta, l'Mbaa U72, lohanne~~bW'c. 

PLA.."UU.'E 0:\1 GELD TE 1\IAAK 
Z2:1 Plarule om cetd Ul maak. Toon 

boa u makllk In u •-rye tyd ~;eld kan 
verdien. Qefrankeerdc koevert be
aorg craotla lnll~;tln~;. Sltr)'f aan :
POIIbue 16, O.B., Robinson. Tv!. 

17/ 1/6 

RADIO 

A/1/9/48 

SJektea en kw&le Terban! Opera
oleo vermy en gesondbeld heratel. 
Waarom dan sal u Ianger lyT Skryf, 
meld besonderhe<le, raadpleeg Die 
~rev:roa, Bus 7558, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/DHD 

BEHA."iDELING GRATIS. - One Ia 
daar ao oortulg ve.n dat OIIJI 'n egte 
Suid·AfrlkaMlae geneeamlddel vir Ru· 

LOU\V r.N LOVW, die Beroemdt matlek, Lendepyn, Heupjlg en verwe.nte 
Radlo-logenleura, Staaleweg, PAROW. kwale onl<lek het, dat ona 'n gratis 
verkoop eo berate! Radio's rn Elektrleee proermonster aan enlge lyer eat atuur. 
II'oeatelle. O.re~;latreerde Elektrlaltelta- - Stuur 1/6 vir poageld, ens., aan: 
aannemera. Jl'oon 8-84311 1 ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Pol-

bus 775, Pretoria. 6/12/:1 

I
V .A.."'l'S CONCRETE PRODUCTS 

(EDMS.) BEPERK 
Dtrekteure: 

P. W. J. van Heerden. 
P. G. van Heerden. 

Potgleterstraat 2118, 
h/v Pretorlueslraat, 

PRETORIA. 
TE!l:LS (vloer en muur - verakll· 

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

8/11/TK 

MEUBELS 
3ti:CBJ:LS.- Beter meubela teen 

Dllllker pryse Babawaent1les, ROOt· 
,Beaoek onl TAll. In die Wanllei

JI&Dg, Groote Kerkgebou, vtr BadJoa, 
t:lektliese ToCAI~IIt. f'ft l\ttabela. Skl'yf 
aan oi!JI Posbeate!llnli,sardellng, l'hD 
Uorkrl, Posbua 27Zl, Kaapatad ." 

karretjles, drlewiele, llnoteums, tapyte. 
ens., ook &Jtyd In voorraa<l. Oeen 
Klltalo~•- Meld waarln u bel&ng1tel. 
-\"ISSER-MEUBEI.8, X.nptraat 1711, 
Kaapatad. 3/12/11 

~.n-.~~~~~~_a,~~~~~~~~4?~~~ 

Teken • 1n op DIE. 0.8.! 
Suill-Afrilm is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse koning: 

DIE O.B. vcg vir 'n Rcpublick onder 'n Afrikaanse President. 

DIE O.B. 

e Vcrwcrp die PartystciRel wat die volk verdeel 
Partylose Ecnlteidstua.t. 

en vcg vir die 

e Vcrwcrp vcrtC'cnwoordlging deur handlangers van politieke 
pnrtye en vcg vir regering deur vrye volksverteenwoordigers 
en dcskumligl'l berol'p!!vcrtcl.'nwoordigers. 

e Verwerp die Knpitnlisme en vcg vir 'n Afrikaner-volks· 
ekonomic. 

e Verwerp die politicltc, maatskaplike en ekonomiese intl.'grasil.' 
van die nic-blanke en veg vir territorinle apartheid. 

DIE O.B. wil 'n vryc, ccnsgesinde, en welvarende S.A. bou. 

DIE o.B. se ideaal is ook u ideaal. Help om dit te verwesenlik. 

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

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

....................... . vir die ee-rste .... .............. .. maande. 

NAAM ............. ................................................. .. 
(Nnam en Adrea in Blokletters) 

POSADRES ............................................ ............ . 

............. ............................................. 

·················································· ······· 

·········································· 
H andtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/ 3 per balfjaar. 

Voee assebllef Kommlssle by plattelandse tjeka. 

DANS VEG AAN MOD ERNE 
KANT VAN DUISTERNIS 

In 'n verklaring wat 
opgeueem i"' in Die Kerk
hod(• vt•t·klaar die Sino
dale Kommissie vii· Be
sll·yding van Maatskap· 
like Euwt"ls "\'an die N.G. 
Kerk van die Vrystaat dat 
hy dit sy heiligc plig ag 
om aan die wcreld te 
t~e dat die Ned. Geref. 
Kerk die populcre he
dendaag~e dans ten sterk
ste afkeur, en wei om die 
' 'olgcndc rcdes: 

(1) In die Skrif kan geen reg
verdiging vir die modcrne dans 
gevind word nie.- Die paar 
voorbeclde van persone wat in 
die Bybel gcdans het, het of 
aileen gchuppel of saam 
met andcr van dieselfde 
geslag ritmlese bewcgings uit
gevoer met die docl om uiting 
te gee aan heiligc vrcugde en 
dankbaarhcld teenoor God. Dit 
was aanvanklik ook die geval 
by die hcidcnsc godsdienstc, 
maar bale gou bet bier ontaar
dmg ingctree. Dit hct geword 
'n vertoning van die liggaam 
wat gclci het tot die gruwe
llkste sinlikhcid. Met die docl 
om die seksuelc natuur des te 
meer op te wen, het in Griekc
land tussen mans van besoe
delde moraal en vrouens van 
twyfelagtige karakter die ge
mengdc dans sy intrede ge
maak. Histories vind die hcdcn
daagse gcmengde dans dan ook 
hier sy aansluiting. 

(2) In die verbete stryd tus
.sen Jig en duisternis staan dans 
onwillekeurig aan die kant van 
laasgenocmde.- Ons kan geen 
bewys kry dat dans mense bcter 
of ernstlger of meer toegewyd 
gemaak het nie. D!e teenoor
gestclde is die geval. 'n Hoof 
van polis!<! in die Vrystaat se 
in 'n lesing oor onsedelikheid: 
.,Een van die vernaamste oor
sake van die val van jong 
melsics is die danspartye op 
plasc." 'n GeneC'shcer met 'n 
grool praktyk wal homself nic 
vee! van 'n Christen noem nie, 
hct aan 'n cvangclis gese: ,.Ek 
weet en elkc genceshecr wat 
die ~ocd het om met die waar
heid ult tc kom, weet dat dans 
ons jongmense meer verlei as 
enige onder ding." Statistieke 
hct Mn die lig gebring dat 75 
persent van die gcvallc van eg
akciding hul oorsprong op die 
dansbaan gevind hct. Kan 'n 
mens daaraan twy!cl by walter 
kant in die stryd tussen Jig en 
duister, die dans sy krag in
gegool het? Gccn wonder dat 
crnstlge toegewyde Christene 
en selfs bale nie-Christene wat 
prys stel op reinheid en adel 
van gemocd, nie op die dans
baan gevind word nie. 

DANRl\IEESTER SE 
OORDEEI. 

hieroor uitgelaat: ,Vir vol-

Toetse Met 
Atoomwapens 

maakte dans is nodig volmaakte 
beweging, d.w.s. die twee Jig
game moet soos een beweeg; 
op die wysc word die twee ge
slagte in so 'n noue persoon
like aanraking met meka.ar ge· 
bring soos nerens elders in 'n _ReC'ks va~ vier atoomont
fatsoenlike geselskap sou ge- ?loff~ngs bet d1e afge~opc week 
duld word nie." Strcling van , m d17 staat Nevada m N?or~
dic seks bet in die moderne Amenka plaasgevind. Dtt 1s 
dans die allesoorheersende fak- die mces omvattcnde proefne
tor geword. En omdat dit mings met atoomwapens wat 
buite die goddelike Jiefde van n~g ~edoen is, wo~d vcrklaar. 
die huweliksverhouding plaa.s- Dte, Vt<'rde ontploffm~ was v~n 
vind verlaag dit die mens tot so n geweld dat dlC oranJe
die 'dierlike en staan dit 'lrer· vla.m 350 myl ver deur 'n foto
oordeel in die lig van die chris· g_raa_f afgeneem is vir publika-
telikc ctiek. Stc m sy koerant. 

(4) Dans hou n!e rekening •n Paar dae later het daar 
met die bedorwe menslike na- rodio-aktiewe sneeu op verskil
tuur en die listigheld van die lende plekke, selfs so ver as 
groot Verleier me.- Die Skrif 2,000 myl van die proefterrein, 
se: .,Maak dood dan julie ledc geval. Intussen word berig dat 
wat op die aarde is, nl. hoerery, die Amerikaanse departement 
onreinheid, hartstog, ens." <Kol. van oorlog ondcrsoek laat in-
3:5). En elders lui dit: .,Vlug stcl bet na die moontlike ge
vir die begeerlikheid van die bruik van radio-aktiewe gruis 
jonkheid" (II Tim. 2:22). Dans of vloeistof in plaas van atoom
doen net die teenoorgestclde. bommc as 'n meer menslike 
Dit skep die !deale toestand<' wys<' van oorlogvoering. Die 
vir die bedorwe menslike na- idl'e is dut die vyan<l deur be
tuur om, onder aanvuring van hiking met hierdic atoom
die groot Vcrlcier, homself ten new~>produkt('> gedwing kan 
volle uit te lewe. Ons noem word om gebiede te ontruim. 
net 'n paar uitstaande dlnge Uit sal dan llies<>Irde uitwerking 
soos die erotiese musiek, die hi' 11 ._ dit• stratC'gie'ie bombaxde
prikkelende klcredrag, die gc- rings van stede tytl('>nS tlie af
bruik van sterk drank, die in· gt'IOp('. wi'reldoorlog. 
tieme omgang van die twee ge-
slagte, die laat ure, ens. 

VOLKSTRADISIE 

(5) Ons kerklike belydenis
skrif, die Heidelbergse Kate
gismus, veroordcel dans.-Die 
antwoord op Vraag 109 se o.a. 
God verbied alle onkuisc dade, 
gebare, woorde, gedagtes, lu.ste 
en wat die mens daartoe kan 
lei. Ursinus, een van die opstel
lers van ons Heidelbergse Ka
tegismus, se uitdruklik dat 
dans een van die dinge is wat 
hier bedoel word. 

(6) Die dansgewoonte is in 
stryd met ons Calvinistiese 
volkstradisie.-Onder Hugenote, 
Puriteine en Calviniste wa.s die 
verset teen dans so st<'rk dat dit 
selfs nie in die hoogste kringe 
geduld was nie. Hierdie hou
ding het ons voorouers met 
bulle saamgebring toe bulle 
teen die helft<: van die 17de 
eeu na Suid-Afrika. gekom het. 
Sedert die begin van die twin
tigste eeu bet uitheemse sedes 
en vreemd~ invloede die mure 
van ons vollu!moraal binncge
dring. Die opvatting win 
grond dat iemand wat nie aan 
dans deelnecm nie, nie welop· 
gevoed is nie; hy word selfs be
skou as bekrompe en outyds. 
Kan ons nie, gedagtig aan d ie 
morele krag wat ons voorouers 
geopenbaar het, in hierdie opsig 
die vreemde invlocde met vcr
agting van ons weggooi en in 
hul voetspore volg nic? Dink 
aan 'n groot staatman soos 
Paul Kruger wat geen drink
partye en danspartye gcgce of 
bygewoon bet nie. 

Niemand moet dink dat die 

(vervolg van bls. 5 kol. 4) 

toe indiwidualiseer en losmaak. 
Dlt ncem dan nic lank nie of 
sy produktiwitcit daal, by word 
ontslaan en 'n nuwe een word 
in diens gencem en so gaan die 
mallemcule rond en rond. Die 
oorsaak van die daling in die 
produktiwitcit en die losheid 
van die arbeider word gesoek 
in ondervoeding en wanvoeding, 
in versklllende siektetoestande, 
misbruik van verskillende soor
te brousels, geslagsiektes, ens., 
ens. Daar word dus klinieke 
gebou, sopkombuise opgerig, 
onlspanningsfasiliteitc beskik
baar gestel, !dubs gestig en 
welsynsorganisasies in die !ewe 
gcrocp. Die resultant wat ver
kry word as diwidend op al 
hierdic ondernemings is uiters 
gering want alleen simptome 
word anngedurf en nie die 
grondoorsaak van 'n groot 
maa.L'!kaplike sicktc nie, nl. die 
prOt;('!'! van Vl"rcensaming wat 
\'Olg op diP losmaak \'an Jllftat
skaplike bnnde. 

STADSBEPLAX!\'IXG 

(3) Dans vcrnietig een van Kerk nie die hedendaagse mens 
die moo'iste ehrlstelike dcugde, begryp en o.a. sy sosiale in
n!. kuisheid, en word also sonde stink ncgeer nie. Die Kerk ont
teen die sewcnde gcbod.-Kuis- ken net c.lat dans, wat sovccl 
heid bcstaan daarin dat die ge- gevare inhou, wescnlik nood
slagsdrif gelel word langs die saaklik is vir ons sosiale om
ka.nalc van suiwere licfde van gang met mekaar. Die Kerk 
66n seun of man vir een dogter verlang dat mense vrolik en 
of vrou en omgekeerd. So het gelukkig sal saamlcwe. Om 
die geslagsdri! cen van die 1 dit te verkry, moct clkeen hom
magtigste dryfvere tot grootse ' self altyd die volgende twee 
dade geword. Dans maak die vrae stel: .,Is wat ek doen tot 
geslagsdrif los van hierdie su- verheerliking van God?" <I Kor. 
blimerende band. Kuisheid 10:31) en .. Is dit tot 'n seen vir 
verdwyn dan en die geslagsdrif my naaste?'' <Rom. 14:21>. 
word gestrcel deur 'n willekeu- Hierdie toets kan dans nle 
rige omgang van een geslag deurstaan nie. Van dans geld 
met die ander. \Vat aileen toe- dieselfde as van sy tweeling
laatbaar is binne die perke van maat, die wyn, ,.op die end byt 
die monogame huwelik, word op dit soos 'n slang en spuug gif 
die dansbaan gemeengoed. 'n uit soos 'n basilisk" (Spr. 23: 

Is dit dan te veel gevra dat 
behuising in die ecrste pick be
plan sal word met die oog op 
:nbinding van gesinne en daar
deur die vorming van maat
skaplike groepc? Verwag ons 
te veel as ons hoop dat selfs 
op hlerdie late tydstip besef 
sal word dat die Bantoe-beska
wing, wat so roekeloos vernie
tig word, in sy ontbindingspro
S<'S baie ander dinge kan mee
sleur? Gcen behuising wat nie 
daarop ingestcl is om maat
skaplike inbinding te bewerk
stellig, Is iets anders as 'n vloek 
nie. Ons wil in alle erns daar
voor plC'it <lat minstens die ge
sonde inhl'emse Bantoe-patroon 
\'t\n shulsbl.'planning as grond
slag moet dien ,·ir die bebui
sing \ 'an stl'<lelike naturelle. 
On'l sal dan die nodige erken
ning ,·erlt't'n ann d ie volkser
varing van die Bantoe in Afri
ka wut oor bnie el.'ue strek en 
"aarvan stadsbeplanners in 
Jo~uropn vandag, "onder dat 
bulle daarvan ben-us is, vrug
bnre gebruik maak. 

Dansmeester het hom as volg 32). I <Word Vervolg) 

Stedeli~ 
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~ 
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het in my 
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vriend ult s 

DUISEND 

So is dna 
en ook dulse 
die kake va 
masjien en 
tempo van ~ 

vermorsel ej 
Praat of dl 
mense wat s 
gespoel word 
die lewenstrl 

,£2! 
VIR J~ 

Die bale 
sedert die o 
Brittanje op 
slaan. Die 
hou na Jo 
stad homsel 
kaanse beso 

'n Versoek 
nesburgsc s 
die stad w· 
om 'n skenk 
vervaardiginl 
vaandel. Di~ 
sinle poging! 
om Engel!Oe 
Brittunje se 
trekllk mool 
buiteland"e 
gesien daar 
hannesbur( 
bulle rraag 
,·an welkom 
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Stedelike Arbeiders (I) 

BANTOEWERKER 
MENS GESIEN 

MOET AS 
WORD 

VERHAAL VAN 'N 
BRAN DARM MAN 

Ek sal dit nooit ver- • al da?ellk dat dit dinge is wat 1 vooraf bestellings gemaak word 

'n Drie-en-sewentigjarige blanke man van Johanne~>burg 
wat die afgelope 38 jaar die lewe van 'n klulsenaar gevoer 
het en in daardie tyd ongeveer :£600,000 op die makelaars
mark gemaak het, bet in armoede aan hartkwaal en onder
voeding gesterf. 

. D' , daaghks gebeur, dat 'n mens en dan Is dlt om ,.kontakte" 
geet1ue. It was n paar nie sentlmenteel moet raak te handhaaf of nuwe kontak-
dae nadat ek Jny huidige daaroor nle en dat daar tog te" te skcp wat vir ~ns van 
hetrekking aanvaar het. honderde is w~t in die tou staan professioncle of bcsigheidsbe-

Vyftig jaar gelede bet by uit I en het vinnlg geld gemaak. 
Engeland na die Rand gekom Daar word vertel dat hy letter
en in Boksburg vir wyle sir lik hande van goud gehad bet, 
George Farrar op een van die en alles waarmee by iets te 
myne gaan werk. docn gehad hct, het hom dui-

T k 'dd en wag om ;be t'en se plek to lang kan wces. 
oe e na lUI agete hy neem wat uitval. Alles word Die Bantoe is mense wat by 

my kantoor wou instnp, mos bcreken in tcrme van pro- uitstek sosialiste, d.w.s. maat
staan daar 'n verflentcr- duksie per eenhcid en diwiden- skaplik lngebonde mense is en 

Na vasgestel kon word, hct sende ponde In die sak gcbring. 

d 1 d 
de. Die diep mcnslike leed nou is bulle binne die bestek 

e en verwaar oos e na- wat gcoffer word om die moo! van 'n balfeeu uitgeruk uit 'n 
turel Jnet 'n Yerskrikte balansstate moontllk te maak, samelewlnr wa.ardeur maat
uitdrukking op sy gesig word ongelukkig nooit in bier- skaplike warmte deur aile 
· , I k' d' die • balansstate rcflekteer nie lewensfa"'es straal en as enke-
111 ll toe Ie Op Ie stoep. en kan indien die wil daartoe linge via rekruterlngsagente 
W crktuiglik beweeg sy bestaan', nie in syfers omgeslt oorgeplaas na die kllle atmos
band na sy kop 0111 die word nie. feer van die stad en nywer-

hy toe reed3 'n groot vrees 
gekoester dat hy op sy oudag 
arm sou wees en na 'n tebuis 
sou moes gaan. 
Hy hct begin spekulecr en in 

die distrik Benoni, kort na die 
stigting van die dorp, 'n groot 
stuk grond aangekoop en na 
omtrent een maand teen drie 
maal meer van die hand gesit. 
Hy het goudmynaandele gekoop 

1 d
.. l' • Om Bantoe en Blankes wat beid!'l-sentra.. En nou sit ons 

lOC Jie te 1g wat Iue langs die lewensweg in hicrdle met die bande in die hare met 
daar is nie en ek hoor dat tegniese eeu na. sic! en liggaam Tsot!!i'l, geweldpleglng en nan
by bees !!l'Oet en nty voor- verwond raak te verpleeg en te randings, aantastlng van die 

eo 1 ver· 10rg, het gocdhartige mense blanke vrou en redelose moo rd. 
IHlUJll llOCitl, 

Dadelik wek dit my bclang
stclling en net so spoedig bet 
wccmoed in my opgewcl, want, 
dit was niemand minder nie 
as 'n mede-kalwerwagter uit 
my kinderdac met wie ek me
nige genocglikc uur in die veld 
v.erslyt bet op Saterdae en ty
dcns skoolvakansies. Hy was 
'n forsgeboudc knaap wat later 
tot 'n fris jong man ontwikkel 
bet en al ons plaasarbeiders 
kon uitdaag met spitwcrk, mis 

' oplaai, sakke dra en cnige ar
beid wat uithoudingsvcrmoe en 
krag vcrcis bet. Op Nuwejaar, 
wanneer al die plaasvolk fees 
kom vier het om die bees en 
die bier wat my vader altyd 
aan hullc gegee bet, kon 'n 
mens hom cintlik hoor brul van 
plesicr soos hy sy makkers uit
daag tot 'n stoeigevcg of wan

Sabra-Lesin g 

Deur 

C. W. Prinsloo. 

tallc welsynsorganisasics In 
die lewe geroep maar in plaas 
van 'n afnamc slcn ons daagliks 
'n toename in die aantal mense 
wat behoefte het aan maat
skaplike sorg. Dink 'n mens 
oor die grondoorsake wat bier
die mensvernietigendc siekte 
ten grondslag le, verrys diep 
uit die donker van die toe
stand die groot behoefte van 
die verwordcnde nywcrhcids
mcns, nl. 'n behoefte aan maat
skaplike warmte. 

EEXS..\Al\IHEID 

neer hy optree as Icier by 'n Sosioloc wat bulle nie besig 
ritmicse volksdans. Een wat hou met tabelle en statistieke 
dit gcwaag het om kragte met nie, maar wat 'n aanvoeling 
hom tc meet bet spoedig met het vir die behoeftcs van 'n 
sy wit tandc, in die kweekgras medemens sonder om dit met 
gebyt en hom die goedige be- grafieke voor te stcl, konsta
spotting van die feesvierende teer dat vereensamlng die 
jong meldjies op die hals ge- grootste sickte van die Wes
haal. terse beskawing is. \Vie van 

AI hicrdie mooi toneeltjics ons wat 'n paar oomblikke af
het in my gcdagtt's opgekom sondcr en Iewers op 'n droe 
toe ek hom na vyftien jaar In boomstomp in die veld die 
vodde aantref, met die lig uit ewige gejaag vir 'n paar oom
sy oe, 'n gebroke mens wat blikke afskud, ondervind nie 
kom hulp sock hct by 'n blankc die gevoel van eensaamheid tc
vricnd uit sy kindcrdae. midde van die duisende mensc 

wat ons daagliks op 'n galop 
DUISEXDE 'VER~IORSEL sien rondskarrel na wie-weet

waarheen-nie? Wlc van ons het 
So Is daar duisende Bantoc 'n vriend wat ons met tere ge

en ook duisende blankes wat in voelens verwelkom en van wie 
die kake van die groot stads-~ ons met weemoed afskcid 
masjlcn en die snel lewens- neem? Hoeveel mcnse is daar 
tempo van die twintigste ceu nog wat kuier ult 'n behocfte 
vermorscl en vergruis word. om geestesgemcenskap met 'n 
Prant of dink 'n mens oor medcmens te vind en weer 
mcnsc wat so op die walle uit- bande van maatskapllke warm
gespoel word soos opdrifscls van te stcrker te snoer? Nee, as 
die lewenstroom dan boor jy ons gaan ku'icr moct daar eers 

, £25 ASSEBLIEF OM ONS 
VIR_'jULLE MOOI TE MAAK!" 

Die bakhand-mentaliteit wat in sommige Britse kringe 
sedert die oorlog posgevat het, is nog steecls besig om in 
Brittanje op die mees onverwagte plekke en oomblikke uit te 
slaan. Die jongste ge,·al is die , ·an 'n stad wat die hand uit
hou na Johannesbur~ om 'n donasie van £25 waarmee die 
stad homself aantrekliker kan tool tot stigting van Suid·Afri· 
kaanse be ... oekers! 

<vcrvolg van vorige kolom) 

1\IE~S-VRAAGSTUK. 
heilsame inwerking op d!e wor-

Verskeie gesaghcbbendes met dende mens kon he nie. 
wie ons gedagtcs oor bicrdie Naturclle-arbeid is in die af
ondcrwerp gewissel bet, bet ge- gelopc drie geslagte na die 
s~ rasionele arbeldsdistribusie Is stede gcbring en In hoofsaak 
ons belangrikstc vraagstuk of in enkclkwartiere gehuisves, be
die verhoging van die produk- staande uit kille aaneengeska
tiwitcit van die naturellc-ar- keldc geboue wat op 'n vcr
beldcr moet voorrang genlct of beeldinglose wyse saamgeflans 
bchuising is die kernvraagstuk, is. _Na.derhand bet die nature! 
ens. Wat sal 'n oplossing van al gele1dellk self na die stad ge
hlerdie vraagstukke baat as ons kom gevolg deur sy vrou en 
nie die ,mens-vraagstuk" bo oral bet pondokdorpies, eers 
aan die lys plaas nie? Of klein, groter en al groter oral 
moet, soos nou by Europcaan- op die buitegrensc van stcde 
en Bantoe-werknemers die geval bulle verskyning gemaak. Ecrs 
is, maar altyd gepraat word van toe, ongeveer vyf-en-twintig 
wcrknemer nommer so-en-so? jaar gelede, is op aansicnlike 
Is dit dan glad nie meer moont- skaal lokasies gebou met die 
lik om van mense anders as docl om familiebchuising te 
dcur middel van 'n versyfering verskaf. 
van hulle waardes te praat nie? 

Ons wil dit aan u stf'l dat 
tensy ons 'n oplossing ,·an die 
naturellevraagstuk, en In die 
besonder die oplossing van 
vrangstukke In verband met 
11tedelike naturelle-arbeiders 
daarin soek dat maatskaplike 
lngebondenbeid die oplossing 
Is, ons tevergeefs na 'n oplos
sing sal soek. 

Daar is geen verantwoorde
like blanke burger en geen wel
lewende nature! vir wie dit nie 
met sorgc vervul om elke dag 
die nuusblaaie oop tc slaan en 
so gerceld soos klokslag 'n 
hele reeks gruweldade opgesom 
tc vind onder 'n misdaad-kolom 
op die voorblad nic. Baie s~ 
maar skouerophalend dit is te
kens van die tyd, dis oorgangs
fases of sulke dinge bet maar 
altyd gebeur. Die mees ont
moedigende verskynscl is dat 
bale mense bierdie en ander 
vraagstukke met die haatllkc 
slagsprcukie ,ek kan nlc 
,worry' nie" van bulle afwerp. 
En tog is daar wee waarlangs 
die ondcrhawige vraagstuk ont
bloot kan word van bale dodo
like angels. Ons wll vervol
gens u aandag by 'n paar van 
bulle bepaal. 

BEHUISING 

'n Huls is nie net 'n pick 
waar 'n mens moet eet en slaap 
nie. Dit is 'n sentrum wat die 
ontstaan en die groei van 'n 
maatskaplike kern moontlilt 
maak. Dit Is by uitstek die 
plek waar maatskaplike warm
te gcnereer word. Die huis is 
eintllk die kragstasie wat 
maatskaplike 1ngebondenheid 

SYFERS GEE DEURSLAG 

Die lokasies het in die rei.'! 
(en dit is nog die gevaD be
staan uit sicllosc rye en rye 
huisies, ingeryg Jangs moo' 
vierkantige blokkies omsoom 
dcur reguit nou straatjics. Hoe 
groter die digtheid en hoc vier
kantlger allcs gcmaak is, hoE: 
lacr kon stadsbcplanners en in
genieurs die kostepeil van be
huising en dienste hou. Soos 
maar altyd die mode is het 
syfers die dcurslag gcgce en 
mensewaardcs Is noo'it oorweeg 
nie. 

As ons vir 'n oomblik 'n na
turelle-arbeider vergesel na sy 
tuisplek in \Vendaland, Zulu
land, die Transkei of wa.ar ook
al, dan vind ons daar 'n tuiste 
bestaande uit 'n aantal butte 
op smaakvoUe wyse gebou en 
gerangskik op 'n perdehoef-pa
troon wat al dadelik 'n sinne
beeld is van insnoering en om
armende litfde vir nl die in
woners waaruit bierdie gemeen
<;kappie!! bestaan. Hier in dit> 
tuisgebied is maatsknplike in
binding en lewenswarmte ge
simboliseer in die bebuisings
patroon. Nou word die arbei
der oorgeplaas na die stad met 
~y kampong en sy lokasie wat 
die maatskaplik-ingcbonde Ban-

(vcrvolg op bis. 4 kolom 5) 

~ 

'n Versoek is aan die Johan- aanbring. moontlik maak. Dit is die hos-

KWAAD OOR RING 

Omstreeks 1913 bet by in Jo
hannesburg 'n vrou ontmoet en 
haar 'n diamantring van £5,000 
gckoop, maar na enkele wekc 
het sy met die seun van 'n 
mynmagnaat weggeloop. Hy 
was mcer woedend omdat sy 
nie die ring teruggegee hct nie 
as omdat sy weggeloop het. 

Hy bet homself hierna gele:
delik van die gemeenskap ont
trck en sowat dertig jaar gc
lede 'n kamcrtjie in Germiston 
gehuur en homself daar 8'J 

kluisenaar gevestig. 
Daar bet by aangehou met 

a.andele koop en gel!l gemaak, 
maar by het homself aile ge
riewe ontsl.\. Hy wou niks met 
sy medt>mens te doen he nie, en 
bet na bewering van brood en 
koffie gelewe. 

Ofskoon by in 1929 en 1930 
duiscndc ponde op die aandele
mark verloor het, bet hy nog 
sowat .£100,000 oorgehad. Hier· 
mee het hy van nuuts af be
gin woeker en ten tye van sy 
dood het hy ongeveer £600,000 
beslt. 

ORAL TE VOET 

Ten einde geld te bespaar, bf't 
!ly altyd te voet gert>is na enige 
plelc waar by wou ·wees, en bet 
nie 'n pennie op lets spandt•('r 
tensy by munt daaruit Jcon 
;laan nie. 

Dric weke gcledc het by sick 
gcword en het na die provin
siale hospitaal gcgaan om vryc 
behandeling tc ontvang. Aangc
sien hy aan hartkwaal gely hct. 
is hy aangeraai om na 'n hnrt
spcsialis te gaan, maar hy hct 
gcweicr om dit tc docn. Hy hct 
egter 'n gewonc pral<tisyn gaan 
spreek en hct geweier om vyf
tien sjielings te bctaal en vyf 
sjielings aangebied. Hy hct ou 
verslete klerc gcdra en hct hoe
genaamd geen nuwe klcrc gc
had nie. 

Sy geneeshccr bet hom aan
geraai om na 'n verplccg1nrlg
tlng te gaan, sodat hy danr be
hoorlik behandel kon word, 
maar dit bet hy ook gewe'er, 
en by is as vrye pasii!nt in 'n 
provinsiale hospitaal opgcnccm 
waar hy aan hartkwaal en on
dcrvoeding gesterf het. 

Sy gencesheer ht't ges~: 

,Hierdie arme ou man - arm 
ten spyte van sy rykdom -
het bomself gekul. Hy wou 
geld op sy oudag he, maar hy 
het in armoedc met rykdom 
rondom hom gesterf." 

(Lees opmerkings van Sy
brand onder Van die Os op d'c 
Esel op bladsy twee). 

Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy klicnte 

onder die heF 

geklede klasse tel. 

nesburgse stadsraad gcrlg deur Daar kan afgelei word dat pitaal wat die mens genecs van 
die stad Windsor in Engeland derglike bricwe ook aan ander die wonde wat by in die lcwe 
om 'n skcnking van .£25 vir die stcde van die wereld gestuur is. opdoen. Dit is die kweckbodcm 
vervaardiging van 'n versierde Buitelandse besoekers sal dus vlr aile mense wat oolt die 
vaandel. Die brief lui da.t spe- op hul eie koste in Brittanje naam w~rd was. 'n Huis met 
siale pogings aangewend word verwelkom word. 'n sterk en gesonde huislike 
om Engel!>e stede gedurende IIi e r d I e onbeskeidenheid !ewe is die grootste verseke
Brittanje !.e feesja.ar so aan- staan nie 'n tree terug vir die ring teen misdaad wat daar nog 
treklik moontlik te maak vir ,·an die Britse ministerle van ooit was want kriminologiese 
buitelandse besoekers, en aan· poswe&e nie wat 'n tyd gelede ondersoek toon dat die oor
gesien daar ook mense van Jo- 'n posstempel op aUe briewe grote meerderheid van niisda
bannesburg verwag word, wil na die bulteland geplaas bet dlgers uit gebroke bulse kom 
bulle gra.ag 'n besondere teken met die rrowwe wenk: ,,Hart- waar lewenswarmte nooit die 
van welkom vir die besoekers llk dank vir voedselpakkles!" 1 (vervolg in volgende kolom) 
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Sow jet-Elemente VJ ord 
Nou Verwyder Uit 
Neu ren bergstelsel 

Die Amerikaanse besettingsowerheid het verlede week weer 'n groot
skaalse hersiening van Neurenberg-vonnisse teweeggebring. Onder meer is 
Alfred Krupp, 44-jarige seun van die beroemde nyweraar, wat 'n vonnis van 
twaalf jaar tronkstraf ontvang het nadat hy as plaasvervanger aangekeer 
is vir sy vader wat op sterwe gele het, saam met agt direkteure uit die tronk 
gelaat. Die hele Krupp-nywerbeid wat deur ·die Geallieerdes gekonfiskeer 
is, is aan hom teruggegee met die verduideliking dat ,algemene verbeurd
verklaring van eiendom nie 'n gangbare element in die Amerikaanse regstel
sel is nie en strydig is met die regsopvattings van die Amerikaner." 

Daar word egter nie erken dat 
dit vir die West.erse regsopvat
tin~ ook vreemd is dat 'n erf
genaam gestraf kan word vir 
die misdade van sy vader nie. 

trekking van hul vonnisse gewag r-------------

Nietemin getuig niks soseer 
van die feit dat die Amerika
ners en Britte hulle aan die 
einde van die oorlog onder die 
Russiese regspleging laat in
skakel het sover dit Duitsland 
betref, as hierdie verduideliking 
nie. Noudat Rusland 'n vyand 
begin word en ,premier" Stalin 
weer 'n diktator, word die Rus
siese elemente in die regsple
ging een na die ander uitgerafel. 
Ongelukkig is sommige van die 
rafels reeds verewig deur tereg
stellings wat nie herroep kan 
word ni.,, 

het, is begenadiging net aan 21 
bewys, terwyl 7 nog onder af
wagting van die voltrekking van 
die doodvonnis verkeer. 

Verskillende ander gevangenes 
se vonnisse is verminder. Hans 
Lammers, hoof van Hitler se 
kanselary, wat tot 20 jaar ver
oordeel was, se vonnis is tot 10 
jaar verminder, terwyl een van 
die Gestapo-hoofde, Gottlieb 
Berger, se vonnis van 25 jaar na 
10 jaar verminder is. Twee 
Duitse generaals, Wilhelm Spei
del, goewerneur van Griekeland 
tydens die oorlog, en Hans 
Dehner, wat ,gestraf" is omdat 
hy te rof gewerk het met Joego
Slawiese partisane, het vrystel
Jing ontvang van hul vonnisse 

Behalwe Krupp is nog 22 an- van 20 jaar, terwyl veldmaar
der ,oorlogsmisdadigers" ver- skalk Erhard Milch, minister 
lede week vrygelaat, maar van van lugvaart onder GOring, se 
die 28 terdoodveroordeeldes wat l lewenslange vonnis verander is 
reeds meer as 'n jaar op vol- na 15 jaar. 

Britse Barbare 
Kry Aanskoulike 

Partypol itiek 
Die Britse regering wat sy demokratiese stelsel hierdie 

week uitgebrei het na die barbare van die Goudkus, bet die 
wese van sy stelsel op heel aanskoulike en kernagtige wyse 
uitgebeeld toe by sy swart burgers opgeroep bet om in hul 
duisendtalle te gaan stem vir ,Papegaaie", ,Koeie", ,Torre" 
en ,Visse." 

Hierdic amptelike bestempe
ling van die kandidate as gocters 
en goggas is 'n flinke stap voor~ 
uit op die Brits-demokratiese 
wee van die dominiums waar 
sulke verwysings nog hoofsaak
lik bcperk is tot die nie-ampte
like verkiesingsvcrgaderings van 
politieke partye. 

van die meer ontwikkelde domi
.1iums waar geletterde kiesers 
hul party-totems kies op grond 
van mooi beloftes in die vorm 
van ,programme van beginsels" 
wat met praktiese politick uit
~indelik net so min verband hou 
'l.s die blou tor met die swart 
Goudkus-kandidaat wie se stem
bus hy simboliseer. 

In elk gcval, hoofsaak sal wel 
wees dat die inboorlinge van die 
Goudkus, wat vir hul politieke 
eiding in die verlede nog meer 

afhanklik was van die dolosse 
van 'n bok as van 'n party
pamflet, in (vir die Britte) nut
tige vegkampe verdeel moet 
word waaruit die oorwinnende 
'Jarty en die verloorder-party die 
krassende Britse staatsmasjien 
in werking kan bring onder die 
wipryery van Sy Masjesteit se 
Rcgering en Sy Majesteit se Op
posisie. 

Em pi re-Resep: 
Groter Vryheid 

Langs Regte Lyne 
'n Voorstel wat vra dat 'n 

permanente liggaam bestaande 
uit afgevaardigdes van aile 
Statebonds- en Empire-Iande in 
Londen saamgestel moet word 
om gemeenskaplike beleid te 
verseker, is in die Britse laer
huis teruggetrek nadat die mi
nister van koloniale sake daar
op gewys hct dat dit die Brit
se regering se beleid is om 
,konstitusionele ontwikkeling 
en selfbestuur in die kolonies 
aan te moedig langs die regte 
lyne.'' Enigc voorstel wat sug
gereer dat die teenoorgestelde 
moet gebeur, is ,onprakties en 
ongewens." 

Die minister van kolonies het 
maar net opnuut beklemtoon 
wat dr. Malan in 1949 gese het 
by sy terugkeer uit Londen: 
,Namate die bande Iosser ge
maak is in die verlede bet die 
Statebond nog altyd daarin ge
slaag om beslag te le op die 
gees.'' 

Dit is 'n resep wat lord Dur
ham meer as honderd jaar ge
!ede al aan die Empire gegee 
het, en wat met groot welslae 
toegepas is ook op Suid-Afrika. 

Toegewing Aan 
lndiers 

Kanada het ingestem om sy 
beperkinge op die immigrasie 
van IndHirs te verslap. Voort
aan sal daar elke jaar 150 In
diers toegelaat word om hulle 
binne die dominium te vestig. 
Met Pakistan en Ceylon word 
oor soortgelyke reellngs onder
handel, sodat die totale aantal 
Indiers wat per jaar toegelaat 
sal word, waarskynlik op meer 
as 400 te staan sal kom. Bo en 
behalwe hierdie immigrante sal 
die mans, vroue en onmondige 
kinders van IndHirs met Kana
dese burgerskap soos in die ver
lede nog toegelaat word. 

t .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla Dru.kkery, Stellenboach, vtr 
die elenaara en uitgewera: VOORSLAG 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, PoabWI Ull, Xerkpleln, X&&p
atad. 

In wese is daar egter nie vee! 
verskil tussen die metodes wat 
nou in die Goudkus en die wat 
in die meer senior gewestes van 
die Britse Empire in swang is 
nie. In eersgenocmde land i< 
daar vir elke kandidaat 'n stem
bus aangebring met sy simbool 
daarop - 'n rooi papegaai, 'n 
blou tor of 'n bont koei. In plaas 
van 'n stembriefie met 'n blou 
potloodkruisie agter die naam 
van die kandidaat (wat voor die 
vcrkiesing deur die teenparty af
geskilder is as 'n mamparra, 'n 
uil of 'n weerwolf) is van hier
die analfabete verwag om net 
hul vingerafdruk te gooi in die 
bus van die kandidaat (wat 
amptelik aangedui word as 'n 
tor of koci). &RILLE 

PARTYVORl\I~G? 

Of dit so bedoel is, kan van 
die pcrsberigtc nie afgelei word 
nie, maar die simbolc wat deur 
die Britse amptenare gekies is, 
skyn ooreen te stem met die 
totemisticse indclings wat onder 
inboorlinge gevind word. Blyk
baar moes hicrdie bygeloofparty
vcrdeling gestel word in die plek 
van die liggeloof-partyverdeling 
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Waar u ook mag wees 

is die gewildste 
Suid-Afrikaanse sigarette 

GI-3056·AF 

Gereglstreer 

Ml 
Kaapstad 
gedoen

Op 'n 
slapping 
antwoord 

,BRITS" 

Die Britse m 
verder uitgewe 
soort Empire e 
Die Burger se 
toegegee dat 
vind om nog 
,Britse" Stateb 
'n paar weke g 
nog van ,Brits, 
praat het. Hy 
gument a.ange1 
Burger kort ge 
artikel gebruik 
wys dat die Sta 
,Brits" is nie o 
derheid inwone~ 
van Bl'itse afko 

Hy het bygev 

, ......... ., 
Vryhe 

24 Fe~ 

Braaivleis 
Bring eie 

spitte vir 
Voorgeskrewe 
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