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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as •n Nuusblad. 

Monde Gesnoer As Volk . 
E.enheid Soek In Party 

Jrg. 10 Kaapstad, 14 1\laart 1951 Prys Sd. No. 15 

,As gevolg van die 
partypolitiek is die mon
de van die provinsiale 
raadslede gesnoer; as ge
troue partyvolgers kan 
die puhliek ook nie he
swaar aanteken nie, want 

PARTYPOLITIEK VERYDEL 
DIE NASIONALE STRYD 

,Dit is slegs moontlik vir 'n politieke party 
in Suid-Afrika om nasionaal en repuhlikeins te 
wees solank hy 'n opposisieparty is. Sodra die 
politieke party egter regeringsparty word, word hy 

0.8. Aileen Is 
Doeltreffend 

die regering van Sy Majesteit se Suid-Afrikaanse koninkryk en as sodanig 
die draer van die Britsisme - in teenstelling met die repuhlikanisme in ons 
land." Aldus mnr. W. R. Laubscher, die Voorligtingsoffisier van die O.B., toe 
hy verlede Saterdagaand op die Vrybeidsfees van die Montaguse kommando's 
gepraat het. Die fees is gehou op die plaas van mnr. Dawid Joubert (hoof
kommandant). Spreker het gese dat die partystelsel die oulikste artikel is 
wat die Britte nog na Suid-Afrika uitgevoer het. Solank die nasionale Afri
kaners in opposisie is, kan hulle na bartelus anti-Britse en repuhlikeinse 
stoom afblaas. Sodra bulle egter Sy Britse Majesteit se hewind in Suid
Afrika oorneem, dan moet die repuhlikleinse stoomafblasery vanselfspre
kend endkry. 

Dit is dan wanneer die Engel
se koerante met groot selfvol
daanhe!d vertel dat die ,nuwe 
verantwoordelikheid" van die 
nasionale Ieier hom tot ,gema
tigde insigte" dwing en hom 
laat vergeet die ,wilde stories" 
wat hy in sy opposisiedae ver
kondig bet. En dit is dan wan
neer die Afrikaners teleurgesteld 
begin voel dat die nasionale 
en republiekeinse verwagtinge 
wat bulle in die dae van oppo
sisieskap gekoester het nie ver
wesenlik word in die dae van 
bewindskap nie. 

Vir die afgelope veertig jaar 
moes die nasionale Afrikaner 
telkemale toesien hoedat hlerdie 
proses van verydeling in sy 
vaderland keer op keer afge
speel word. 

HERTZOG STAP UIT 

Met die stigting van die Unie 
in 1910 is die nasionale Afrika
ners van die vier provinsies ver
enig in die Suld-Afrikaanse 
Party. Toe was die opposisie 
die Unionistiese Party. In 1912 
het wyle genl. Hertzog in op
stand gekom teen die verbrit
sing van die S. A. P. en het hy 
hom aan die spits van die nuwe 
Nasionale Party gestel. 

wat hom op versigtige wyse teen 
die proses begin verset. Genl. 
Botha bet sy Hertzog gehad. 
Genl. Hertzog bet sy 1\lalan ge
had. Sal dr. Malan sy Strydom 
kry'? Ek weet nie. Sal daar. 
uit die huidige regeringspartye 
weer 'n nuwe nasionale poli
tieke party peul wat, op sy 
beurt, in die jare van sy oppo
sisieskap, nasionale en republi
keinse beginsels gaan bely '? Ek 
laat dit daar. 

REPUBLIKEINSE ERFENIS 
Daar kan egter geen misver

stand wees oor die taak en die 
plek van die Ossewabrandwag
die republikeinse volksbeweging 
-in die lewe van ons volk nie. 

Die Ossewabrandwag het ge
kom om die stryd van ons vaders 
vir die republiek voort te sit. 
Hoewel ons vandag in die Ko
ninkryk van Suid-Afrika leef, 
bet ons vanaand bier bymekaar 
gekom om die republikeinse er
fenis van ons voorgeslagte op
nuut in ontvangs te neem, om 
opnuut trou te sweer aan die 
republiek en om opnuut te on
demeem om te stry vir die re
publiek - totdat die vryheid 
herwin is. 

dere plig op die O.B. gele word 
om nie aileen te staan vir na
sionalisme en republikanisme 
nie, maar om daadwerklik daar
voor te veg. 

SAKE VAN DIE DAG 

Mnr. Laubscher bet gese dat 
'n bale belangrike taak, wat 
deur 'n proses van eliminasie 
op die O.B. afgewentel is, is om 
die republikeinse .standpunt ten 
aansien van sake van die dag 
te stcl. As die O.B. dit nie doen 
nie, is die republikeinse stem in 
S.A. stil. En dit mag nie wees 
nie. Spreker wil 'n paar aan
geleenthede noem. 

Daar is die kwessie van 'n 
naderende wereldoorlog en S.A. 
se deelname daaraan. Regering 
en opposisie bet reeds albei on
voorwaardelik in die Britse 
Statebond se oorlogswaentjie ge
klim, gereed om aangepak te 
word, sodra die Empire begin 
ry. Maar wat se die republi
kleine daarvan? 

Daar is vanselfsprekend die 
ltwessies van republlkanisme en 
statebondisme. Regering en op
posisie praat uit een mond oor 
hierdie sake. Maar nie die re
publikeine nie. 

Daar is die noodsaaklikheid 
dat S.A. met 'n eie Afrika.-beleid 
voor die dag sal kom as alter-

dan sal gese word: ,Julie teenoor hul volgelinge 
sleek jul Administrasie - Nasionaliste - orn 
in die rug of julie is on- van so 'n posisie · mis
troue Nasionaliste." En hruik te maak ?" 
intussen doen die Admi- Hierdie klag word 
nistrasie net wat hy wil. deur iemand wat hom
Is dit hillik? Is dit billik self noem ,Ontevrede 

natief vir en in opposisie teen 
die noodlottige beleid wat Brit
tanje in Afrika volg. Die volk 
moet opgevoed word om soda
nige alternatiewe beleid te eis; 
en as die regering en opposisie 
swyg en talm, dan moet die O.B. 
praat en aanpor. 

Daar is baie sake van die dag 
waaroor die republikeinse stand
punt gestel en verkondig moet 
word. Ek wil egter volstaan 
deur te se dat dit hoog tyd is 
dat die Afrikaner se standpunt 
ten aansien van die kapitalisme 
weer 'n keer duidelik gestel 
word en dat die geheul met die 
geldmag endkry. Dis tyd dat 
die kapitalisme se eis om eko
nomiese integrasie van die na
ture! in die blanke buishouding 
geweier moet word en dat terri
toriale apartheid as praktiese 
beleid aanvaar moet word. In
dien dit nie gebeur nie, is die 
kreet van apartheid wat die 
blanke beskawing moet red pure 
huigelary. 

1\IOET WEER INSPAN 

Ek weet, bet mnr. Laubscher 
ten slotte gese, dat lede van die 
O.B. in die jare wat verby is die 
offers moes bring wat die Afri
kaner se stryd geverg bet. Ek 
sou bly wees as ek vanaand vir 
u kan se dat u nou maar kan 
uitspan omdat die Afrikaner se 
stryd gewen is. Ek mag dit eg
ter nie doen nie. Daar le nog 
baie stryd voor. Ek moet vir u 
vanaand vra om nog 'n keer in 
te span. Daar is bale werk vir 
die Ossewabrandwag en ek vra 
elke lid om sy of haar deel te 
doen. 

OUDSTRYDER DOEN MEE 
Mnr. A. J. de Jager (komman

dant) het 'n verduideliking ge
gee van die stelsel van gesins
organisasie en het 'n beroep gc
doen op elke huisgesin om die 
gesinsvorm in te vul. Op die 
verhoog bet ook plaasgeneem 'n 
oud-stryder, mnr. Schoeman, 
vader van mnr. W. H. Schoe
man (veldkornet op Bonnievale). 
Mnr. Schocman is 'n Kaapse Re
bel wat saam met die A.K.G. 
(mnr. J. A. Smith) in die Twee
de Vryheidsoorlog onder komdt. 
Scheepers geveg het. 

Na afloop van sy toespraak 

(vervolg op blad.sy 6 kolom 2) 

Nasionalis", Lindley, ge
uiter in Die V olkshlad 
van 2 Maart. 

Die brief is veral be
langwekkend omdat dit 
die dilemma van die pat·
typolitiek so kinderlik 
beklemtoon: 'n Opposi
sie word gesoek omdat 
kritiek nodig is; 'n sterk 
opposisie maak 'n swak 
regering en dan volg be
roepe op groter eenheid; 
word daardie eenheid 
hinne 'n party hereik, 
dan is daar geen kritiek 
meer 'ltie en ·doen die he
wind net wat hy wil sou
der dat iemand durf 
waag om sy mond oop te 
maak. 

Die briefskrywer, wat voor
heen E-eker een van diegene was 
wat meegedoen het aan oproe
pe om groter eenbeid, kan n·e 
wegl{om van die Britse party
idee nie, maar soek nou, nadat 
;:;y strewe vir volslae party-een
beid verwesenlik het en misluk 
het, die oplossing in die herin
stelling van 'n opposisi-e - d't 
wil se in die teruggang na volks
verdeeldheid. 
Sy brief lui: 

,Daar is diegene wat bcweer 
dat die partypolitick 'n euwel 
is. Ek gaan nie daarmee ak
koord nie. In die omstandig
hede waarin ons verkeer, is dit 
nodig dat daar partye sal wces. 

,1\faar waar die partypolitiek 
wei 'n euwel is, is in die geval 
waar daar geen opposisie onder 
so 'n stelsel in die raad is nie. 
As daar in die Provinsiale Raad 
'n sterk opposisie gewees het, 
sou daardie vier lede van die 
padsending nie maklik gewaag 
het om op so 'n vakansietoertjie 
te gaan uie. Daardie storie dat 
hulle kastig swaarder padgerecd
skap gaan koop, wil by my maar 
nie inslaan nie. 

BRANDVLEI SAHEL £123 
IN OP VRYHEIDSDAG 

Met verloop van tyd het die 
Nasionale Party sterk geword 
en het die S.A.P. saamgesmelt 
met die Unionistiese Party. En 
toe het die Nasionale Party aan 
bewind gekom. Na nege jaar 
bet die proses hom volkome her
haal. Die Nasionale Party en 
die S.A.P. het saamgesmelt en 
dr. D. F. Malan het hom aan die 
hoof gestel van 'n Gesuiwerde 
Nasionale Party. 

Maar nie aileen veg die Osse
wabrandwag vir die verbreking 
van die Britse konneksie en die 
verkryging van die republiek 
nie. Die Ossewabrandwag veg 
ook vir die vernietiging van die 
Britse partystelsel wat die be
kroning van ons nasionale stryd 
verydel. Met die stigting van 
die O.B. bet die nasionale Afri
kanerdom vir die eerste keer die 
Britse party-wapen as ondoel
treffend verwerp en begin om 
vir hom 'n wapen te smee waar
mee uiteindelik nasionale self
verwesenliking bereik sal word. 
Aangesien dit steeds duidelik 
word dat die nasionale party
politick die volk nog 'n keer in 
die steek laat, word dit onmis
verstaanbaar dat die voortbe
staan van die O.B. nie alleen 
noodsaaklik is nie, maar ook 
dat gebeurtenisse die waarheid 
van die O.B. se leerstellings be
vestig. 

Die Brandvlei Kommando het 1 Behalwe 'n paar lede van die 
Amajubadag op Dinsdag, 27 kommando wat weens moeilike 
Februarie, op Skansklip B, die omstandighede verhinder is, 
plaas van die hoofgeneraal, mnr. was alma! daar. Ons was ook 

,.Was daar 'n .sterk opposisic, 
dan het daardie on-Afrikaansc, 
ongevraagde aandrenne oolt 
nooit die Jig gesicn nie. As 
daar nie so 'n swak opposisie 
in die Provinsiale Raad was 
nie, sou die Administrasie nie 
twee ewewydige teerpaaic van 
Bloemfontein na die goudveld 
bou nie. Hier in die Noordoos
telike Vrystaat waar die meeste 
geproduseer word en die paaie 
die meeste gebruik word, is die 
paa.ie die slegste en teerpaaie 
nog iets van die verre toekoms. 

,As gevolg van die partypoli
tiek is die monde van die Pro
vinsiale Raadslede gesnoer; as 
getroue partyvolgers kan die 
publiek ook nie beswaar aante
ken nie, want dan sal ge~se 
word: ,Julie steek jul Admini
strasie in die rug of julie is 
ontroue N~ionaliste.'' En intus
sen doen die Administrasie net 
wat hy wil. Is dit billil'? Is dit 
billik teenoor hul volgelinge -
Nasionaliste - om van so 'n po
sisie misbruik te maak ?" 

NOGEENS VERBRITSING 

Sedert 1948 is dieselfde proses 
al weer aan die gang. Sewe jaar 
nadat dr. Malan as opposisie
leier in die parlement voorge
stel het dat Suid-Afrika 'n repu
bliek moet word ,afgeskel van 
die Britse kroon en ryk," het hy 
as Eerste Minister in 1949 in die 
parlement verklaar dat Suid
Suid-Afrika ,in enige omstan
dighede" in die Britse Statebond 
wil bly. In 1942 het dr. Malan 
gese dat republiekwording ,ver
onderstel die verbreking van die 
Britse konneksie." In 1949 het 
hy gese dat indien S.A. ooit 'n 
republiek word, dan moet hy 'n 
Emplre-republiek word, sodat die 
Britse konneksie behou kan word 
Hlerdie proses van verbritsing 
het alreeds opnuut die aandag 
gevestig op 'n man in die rege
ring - mnr. J. G. Strydom -

O.B. SAL MOET VEG 
Dit is die O.B. se plig om te 

sorg vir die kontinuileit van die 
stryd vir nasionlisme en repu
blikanisme. lndien daar 'n na
sionale politieke party mag be
staan of ontstaan wat gewillig 
is om vir hierdie beginsel te 
veg, sal die O.B. hom ten volle 
ondersteun. Maar indien die 
stryd vir nasionalisme en repu
blikanisme aan die partypoli
tieke front doodloop, sal die ver-

W. P. Burger, gevier. 

Die verrigtinge het reeds voor 
ontbyt 'n aanvang geneem met 
sang en gebed waarna die hoof
komdt., mnr. N. D. L. Burger, 
die aanwesiges welkom geheet 
en aangespoor het tot offerdade. 

Die dag is deurgebring met 
jukskeigooi deur die mans ter
wyl die lede van die vrouekom
mando hulleself besig gehou 
het met flinke diens by die ver
versingstafels. By die tafels is 
dan ook 'n mooi bedraggle ge
in. Dit is aangevul deur die 
opveil van .skaap en ander klei
nighede. 

Die pragtige bedrag van £128 
wat ingesamel is, getuig van 
die pragtige gees wat geheers 
het. Selfs die twyfelagtigste 
brandwag, as daar die sulkes 
was het seker moed geskep om 
die stryd voort te sit. 

MNR. W. P. BURGER 
(Hoofgeneraal) 

baie bly om 'n paar lede van die 
Kenbardt Kommando by ons te 
be vir 'die dag. 

Laat die namiddag is afge
sluit met die sing van Die Stem. 

-(Korr.) 

DIE OPLOSSING 

Ons hoofartikel op bladsy 
twee, wat na aanleiding van an
der gebeurtenisse opgestel is, 
behandel ook hierdic swakheid 
van die pa.rtystelsel. Die brief 
is dus 'n ongevraagdc bevesti
ging van ons stelling. 

Die oplossing moet egter nie 
binne die euwel self gesoek word 

(vervolg op bladsy 6 kolom 1) 
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DIE O.B., WOENSDAG, 14 MAART 1951 

BEDREIGING VAN 
PARTY- MONOPOLIE 
In ons uitgawe van vcrledc week hct daar 'n opsomming 

vcrskyn van die mening van 'n bekende politieke waarnemer 
in Brittanje oor die doodsheid aan die kant van die publiek 
en die onvermoe van openbare figure om onder die alles
oorheersende sambreel van die politieke party na leierskap 
te styg of enige invloed op die landsbeleid uit te oefen. 'n 
Rcgering kan in die grootste skandaal of wanbestuur be
trokke wecs, en nouliks 'n stem van protes sal daarteen ver
necm word. Die gevolg van hierdie partypolitieke monopolie 
is dat Brittanje in die aangesig van ongcewenaarde gevaar 
waggel op die opeenstapeling van politicke flaters en kor
rup~ie. 

Die politieke par ty met sy magtigc propagandamiddels 
aan die een, en sy tiranniserende dissipllne aan die ander 
kant, het mett~rtyd ontwikkel tot een van die gevaarlikste 

·monopolies wat die moderne tyd ken. Die partyleier, as 
aspirant-premier wat uiteindelik aile polit ieke possies uitdeel, 
het tot 'n potentaat ontwikkel wie se mag en invloed s legs 
deur sy teenhanger aan die hoof van die opponerende party 
be1>erk word. 

Teenspraak binne die party word nie gcduld nie en 
omdat die strewc na bewindsmag aile ander oorwegings oor
skadu, laat die mindcre leiers en lede van die party hulle die 
tirannie van die partysweep welgeval. Sonder dissipline 
immers raak die party verdeel en word hy magteloos om sy 
doel van bewindsverowering te verwesenlik - 'n doel wat 
'n ryke beloning inhou vir aile kopstukke, wie se finansiele 
posisie in meeste gevalle geheel en al afhankllk is van hul 
politieke baantjies. 

TWEE UITLATINGS 

Dit is teen hierdie agtergrond dat die waarskuwings van 
dr. Malan op Stellenbosch teen groepvorming en die waar
skuwing van die regercnde partyleiers t~en die Suid-Afri
kaanse Beskermingsbeweging verlcde week gelees moet word. 
E n omdat ons vandag in Brittanje die narkotiese gevolge 
van hierdie monopolie sien, is dit nodig om noegtydig en 
aanhoudend teen hierdie neiging in ons land te waar:;ku. 

Ons weet nie teen wie dr. Malan sy waarskuwing op 
Stellenbosch gemik het nie, maar dit is klaarblyklik gerig 
teen die duidelike republikeinse verset binne die H.N.P . 
onder Ieiding van mnr. J. G. Strydom wat weier om die 
Empire-republiek waarmee dr. Malan tans begeester is, te 
aanvaar. ~laar dit moet darem tog duidelik wees dat wan
neer partylede nie meer die reg bet om 'n eie mening oor so 
'n belangrike saak soos die vrybeid van hul land daarop na 
te boo nie sonder om bulle aan uitket tering en uitbanning -
soos in die geval van O.B.-lede - bloot te stel, 'n volk in 
geestelike slawerny verval wat in sy resultaat nie '\'erskil 
"·an enige ander diktatuur nie. 

Naas die mening-gelykmakende proses binne die party 
en sy gcvolg, wat 'n deel van die volk geestelik ontman, is 
daar die ywer van die politieke party om soos 'n kloekende 
hen die vlerke grimmig uit te strck oor die hele terrein van 
die opcnbare lewe. Niemand anders uit die volk mag 'n 
onafhanklike mening oor volksaangeleenthede uitspreek as 
net die politieke party nie. Raak die volk in verset teen die 
jarelange bal-bal-spelery met ' n volksideaal soos republika
nisme en 'n organisasie vir die bevordering daarvan kom tot 
s tand, dan is dit betreding van die politieke terrein, en die 
s t raf \ir so 'n oortreding is nie net partysensuur of -banvloek 
nie, maar ook openbare uitwissing met bebulp van pers- en 
skinderveldtogte van enige persoon of organisasie wat buite 
die party staan. Dit is wat gebeur het met die Osscwabrand
wag en sy leiers, en dit is wat nou dreig om te gebeur met 
die Beskermingsbeweging. 

VERKEERDE BEGINSEL 

Die leiers van die H.N.P. en die Afrikanerparty bet 'n 
waarskuwing uitg<'sprcck dat die Beskermingsbeweging, wat 
hom teen die infiltrasie en magskonsentrasie van Indiers in 
Transvaal bcywer, nou ,op die politieke terrein" begin be
weeg omdat die organisasie openbare vergaderings hou 
waarin aangedring word op segregasie van die Indiers. Vol
gens die verklaring sou die organisasie 'n bepaalde gebied 
voor oe he. Ons wil ons nie oor hierdie aspek van die saak 
uitspreek nie. Daaroor kan verskil van mening bestaan, en 
enigeen, ook die partylciers, het sekerlik die reg om as bulle 
van die beleid verskil, bulle daaroor uit te spreek. Maar wat 
vir ons wei baie bedenklik is, is dat enige optrede van mense 
uit die volk deur die politieke partye beskou word as 'n be
t reding vau bul te rrein. Volksake is die terrein van die 
volk en die dag wanneer die volk nie meer die reg bet om 
menings vanaf die openbare verboog oor sy eie vraagstukke 
uit te spreek nie, maar bierdie reg aileen die beroepspolitici 
toek om wat \ir bul bestaan en finansiele posisie dikwels van 
bul party-beleid afbanklik i.,, dan bet ons volk in 'n s taat 
van slawemy verval wat in geen ops ig verskil van die "'an die 
feudale staat of van Stalinistiese diktatuur nie, behalwe 
dat die strafmiddels vir , bet reding van die politieke terrein" 
deur ongemagtigdes mlskien 'n bletjie uitlopend Yan aard 
mag wees, hoewel nie minder doeltreffend en afskrikwekkend 
nie. 

Ek Ices in die Suid-Afrikaan
se koerante dat 'n Londense 
blad 'n sensasie-bcrig gepubli
seer bet waarin vermcld is dat 
Suid-Afrika gcdurende J\.'Iaart
maand in 'n rcpubliek omge
skcp gaan word. Suid-Afrika
Huis in Londcn is glo oorstroom 
met telefoonoprocpc van Britse 
joernaliste wat navraag gedoen 
het oor die juistheid van die 
be rig. 

Soos my lcscrs weet is die 
berig hecltemal onjuis. Trou
ens die eerstc minister, dr. D. 
F. Malan, het dit as die rege
ring se beleid necrgcl& dat 
Suid·Afrika .,in enige omstan
dighede" in die Britse State
bond sal bly. Ek hct derhalwe 
geweet dat die inligtingsbeamp
tes in Suid-Afrika-Huis op die 
navrae sou mocs antwoord dat 
die berig heeltemal onwaar is. 
Maar ek moet bcken dnt ck 
glad nie bou van die woorde 
wat die pasaangestclde inllg
tingsbeampte van Suid-Afrika 
gcbruik het om te ontkcn dat 
Suid-Afrika 'n republiek gaan 
word n ie. H y hct van die be
rig dat Su id-Afrika 'n republiek 
gaan word gese: ,Dis die grap 
van die dag." Vir my is die 
republiek nie 'n grap nic. En 
ek sou bale jammer wees as 
die lnligtingsbeampte sc woord
keuse die indruk by die Engcl
se publiek geskep het dat die 
H.N.P.-A.P.-regering die moont
likhcid dat Suid-Afrika 'n re· 
publiek sal word as so vergesog 
beskou, dat daardie moontlik
heid selfs as 'n grap bestempel 
moct word. 

Daar Is duisende Afrikaners 
in Suld-Afrika - selfs onder
steuners van die regering -
vir wle die moontlikheid dat 
Suid-Afrika 'n republiek sal 
word nle 'n grap is nie, maar 
dodelike erns is. 

Die Derdc Soort Vyfde 
Kolonrw 

Gcdurcndc die twccde wereld
oorlog het die bcgrip .,Vyfde 
Kolonne" In die propaganda 
van die .,demokratiesc" bondge
note vcrskyn as die etikct wat 
om die nekkc gehan,g is van 
diegene buitckant Duitsland 
wat verdink Is van vriendskap 
met Adolf Hitler se bewind. 
Mettertyd is daar gepraat van 
die Nazi Vyfde Kolonners. Na
dat die oorlog vcrby was en 
die sogenaamde demokraticse 
bondgenootskap opgcbreck is, is 
daar begin praat van die Kom
munistiese Vyfdc Kolonners. 
Nou vernecm ek dat daar in die 
Verenigde State van Amcrika 
'n derde soort vyfde kolonnc 
bestaan - die sogcnaamde 
Misdaad-sindikatc. Volgcns die 
verslag van 'n komitec van d ie 
Amerikaanse Senaat wat onder
sock ingestel het na mlsdadlg
heid, is hierdle kolonnes nogal 
venynig en magtig. Die komi
tee beskryf hierdie Misdaad
Sindikate as die .,tweedc rcge
ring" van die Verenigdc State 
wat 'n ondergrondse bewind 
voer. 

D it klink ongclooflik dat 'n 
amptelike Amerikaansc kom
mlssie van ondersoek aan die 
wercld vertel bet dat misdaad 
in die V.S.A. reeds sodanig ge
organiseer en gekapitaliseer Is 
dat rampokkcrleiers 'n ondcr
grondse bewind in die land vocr. 
Tog is dit so. Luister wat se 
die komitec: .,H ierdie geheime 
rcgcring van misdadigers is 'n 
crnstigc bcdreigin,g wat, indien 
dit nlc gcstult word nie, die 
grondslag van 'n bewcging sal 
word wat die fondamente van 
hierdic land sal skud." H ierdic 
gctulenls laat my onwillekeurig 
dink aan die bedrywighede van 
die voormalige bankrower. Josef 
Stalin, en sy gcnotc, wat meer 
as dcrtig jaar gelcde die fon-

damente van Tsaristicse Rus
land tot op sy bodcm toe ge
skud het. Ek hou my oortuig 
daarvan dat die hcdcndaagse 
Kommunisticse rcgerings van 
die wereld bale mccr gemcen 
het met Amcrika sc .,onder
grondse" regcring as met die 
land sc wettigc bogrondsc re
gering. Dit is lets waaroor die 
Ameriltaners gerus ernstig kan 
nadink. 

, Beskermingsgcld" 

Die komitee vcrtcl dat dobbe
lary die vernaamstc bron van 
inkomste vir georganiscerde 
misdadigers in Amerika geword 
het. Bulle bereken die omsct 
van die dobbelbcdryf op £26,700 
miljoen per jaar. 'n Twccde bc
langrike bron van inkomste is 
.,besltermingsgeld." Miljocne 
dollars word jaarliks in die 
koffers van die misdadigers gc
stort deur diegene wat licwcr 
bctaat as om die onaangename 
.,attensies" van die rampokkers 
te gcnict. 

Wetsgchoorsame en regskape 
mcnse sal ongctwyteld wil weet 
hoc dit dan moontlik Is vir mis
dadigcrs om op so 'n groot 
s kaal en ongehinderd bulle on
wcttige bcdrywighede te be
ocfcn. Daarop verklaar die 
komitce dat sy mces skokkendc 
opcnbaring die getuienis is van 
die mate van amptelike korrup
sic en die vcrgemakliking en 
bcvord<>ring van georganiseerdc 
misdadighcld. Die komitee ver
klanr dat hy oor informasie be
skik dat hicrdic dinge in aile 
regcringsliggamc plaasvind -
in die fcderale, die staatlike, 
sowcl as die plaaslike besture. 

Tcrcg bcskryf die komitee 
bierdic getuienls as skokkend. 
Daar moet ongct\\-yfeld lets 
baic ernstig vcrkcerd wecs met 
die instcllings en beskouing wat 
gcldcnd is in 'n land waar so 'n 
verskriklikc tocstand kan ont
staan en voortduur. 

'n Ecu t•an Onre.g 

Daar was verlcdc week 'n uit
stalling van die pcrsoonlikc be
sittings van wylc genl. J. C. 
Smuts in die voorportaal van 
die Johannesburgsc biblioteek. 
Die oorspronklike manuskripte 
van Eene Eeuw van Onrccht is 
daar ten toon gesprci. En hicr
mee is die twyt:cl wat vir meer 
as 'n halwe eeu oor die outeur
s kap van die bock bestaan hct 
finaat uit die wcg gcruim. Dit 
ly gecn twyfel dat wylc genl. 
Smuts die outeur was nie. Die 
bock is oorspronklik uitgcgee 
as 'n amptelike stuk op gesag 
van die Zuid-Afrikaanse Rcpu· 
bliek. Dit was indcrdaad een 
van die laaste, indien nie die 
allcrlaaste .,Groenboek" wat 
deur die republikeinse regering 
uitgcgce is. Daarin is die boerc· 
standpunt met betrckking tot 
die vryheidsoorlog teen Brit
tanjc uitecngesit. 

In die jare 1912 en daarna, 
toe wyle genl. Hertzog uit die 
Botha-kabinet getree het en 
aan d ie hoof van die Nasionale 
Party gaan staan het, is die 
bock gcbruik om genl. Smuts 
sc toentcrtydse pro-Britsc 
standpunt tc vergelylt met sy 
v o o r m a I i g c pro-Afrikaanse 
standpunt. In die roes-moes 
van die partypolitieke stryd Is 
die twyfel gesaal oor die outeur
s ltap van die bock. Genl. Smuts 
het verldcs om steeds oor die 
saalt tc swyg. Nou is die twy
fel finaal opgehef met die ten
toonstclling van die oorspronk
like manuskriptc, baie waarvan 
in die handskrlf van die outeur 
is en wat al die jare gebere 
was in 'n amptelike omslag van 
die staat.sprokureur van Tran:s
' 'aal. 

I n 'n voorwoord tot 'n Hol
landse herdruk van hicrdic bc
roemdc .,Groenbock" se dr. H. 
J . Kiewiet de Jongc (Jo.nuaric 
1900): De man die dit schreef, 
in diens kop hecft lang ge
k r ieuwd de verontwo.ardiging, 
die eindelik Iucht ltrygt." 

Ek gaan vcrvolgcns ' n paar 
aanhalings nccrskryf uit d ie 
slothoofstuk van 'n Ecu van On
reg. Ek wil dit docn omdat 
wyle genl. Smuts vir ons 'n 
insig gee in die gewaarwor
dinge wat in die boerehart van 
50 jaar gclede gemaal bet. Hy 
skryf: 

.,Tot hier toe het ons volk 
geswyg; die vyand het ons volk 
bespoeg, beklad, geslaan en met 
aile moontlike minagting en 
haatllkheid bejeen. Maar ons 
volk het met 'n waardighcid 
wat die wereld herinner aan 'n 
nog smartvoller en grootser ly
dcnsgeskiedenis in stils\\")'e die 
hoon en veragt!ng van die teen
party verdra . . . 

.,Op honderde platvorms van 
Groot-Brittanje Is ons volk in 
die laastc tyd uitgemaak as on
bevocg, onbeskof, eerloos, troue
loos, korrup, blocddorstig, ver· 
radcrllk, ens., ens., totdat nic 
aileen die Brltse publiek nie, 
maar ook die hele wereld begin 
glo het dat on.s byna met wit
de diere gclyk staan. Op bier
die hoon en ulttartlng hct ons 
geswyg. 

.,Ons mocs vcrnccm dat ons 
karaktcrlose staatsbcstuur en 
ons onrcgvcrdige, gcwetenlose 
en wanordelike administrasic 'n 
steeds swcrende buil is waar
deur as dcur 'n peswalm die 
sedelike en politieke atmosfeer 
van Suid-Afrika vcrvuil is. En 
ons het daarop geswyg. 

.,I n tallose nuusblaale Is ons 
beskuld'g van aile misdadc teen 
die beskawing en die mcnsheid. 
Indlen die lesende publick slegs 
'n honderdste dec! sou gto, dan 
moet hutle noodwendig tot die 
volgtrekking kom dat hicrdic 
Republiek 'n rowcrnes en 'n 
moordenaarskult is. 

Die Poging Tot Kinder
moord 

,,Maar ons volk bet geswyg, 
dccls uit dombeid, deels uit 'n 
gcvoel van hopelose hulpeloos
.1eid, dccls omdat hy as 'n ccn
voudige landbouvolk geen nuus
blaaie lees nie en dus nic bc
kend was met die wyse waarop 
die gcvoel van die hele wcrcld 
met boosaardige woede teen ons 
opgeswccp is nie. 

,.Dle kordon van roofdiere en 
roofvocls is in die afgclope tien 
jaar steeds nouer en noucr om 
ons arme gcdoemde volkie go
trek. Soos 'n gewonde bok die 
nadering va n die leeu, die jak
kals en die aasvoel ontwaar, so 
lien ons volk hom oor die hclc 
Suid-Afrika omsingel deur d ie 
lis, die wraak:sug, die haat en 
die bcgccrlikheid van sy vyande. 
Elkc sec van die wercld geklief 
deur die skepe wat uit aile hocke 
van die aardbodcm Britsc troepe 
aanbring om h ierdic volkie wat 
maar 'n handjievol tel te ver
pletter. . . . Dit is gecn oorlog 
nie, maar 'n poging tot kinder
moord. 

Ten slottc die belydenis van 
die bittcreinder. ,.Of on.s oorwin 
en of ons stcr!: die Vryheld sal 
in Suid-Afrika rys soos die son 
uit die mOrewolkc. Dan sal dit 
wees van Sambesic tot aan Si
monsbaai: Afrika vir die Af
rikaner." 

So hct wyte Grnl Smuts in 
1899 ge.skryf. 

RE.P 
VCJ 
Ek wil 

voortdurem 
ders encr sy 
rigting. Et 
Fehruarie o 
die H .N.P., 
die eer ste k 
geleentheid 
wil toegee d 
nogtans h et 
Strydom he( 

D r. Malan se 
d ie Herenlgde 
d ie vryheidstry 
k ancrvolk volst 
gcse: ,.Waar 011 

a s vrye onafba 
ondcrdanig aru 

volk In die wej 
onder die nasi 
aan die Nasion 
d ie Nasionale 

Daartecnoor 
dom ten aansie 
k ancrvolk se i~ 
ha nklikhcid bek 
,,bale gou reeds 
geneem het va 
onafhankllkheid. 
h y ges&: , In di4 
publiek e bet di 
volheid gegroei. 
vir die werkl 
d aa.rdle ldenal 
nie, sou die v~ 
voor die Brit~ 
wat hom danrdi 
vandag nog, t en 
om daardie onA 
vernietig. By li 
lend probt>er be~ 
en soetkllnke~ 
Mnr. Strydom 
,As ons hierd.le 
vaar , sal ons si 
loos word en st~t 
knner wil voor tb! 
hom ver11et t ren 
gings om h lerdle 
nietlg.'' 

VREEDSAMI 

E k dink nie d 
is om aan te nee 
Strydom gcpraa 

NIE I 

BRI 
Onderstaan 

het op 6 l\faart 
die brief is beso 
die lig wat newe 
Coetzee Is beslis 
die soort , onafb 
Trouens, by skl 
nie. Sy brief lu 

Die nageslag saJ 
dankbaar wees da 
vaandcl hoog ho 
publiek van Sui 
wat hy weer o~ 
g cdocn het. Op I 
van toencmeftde 
het ons volk besh 
dlt sat ons all~ 
andermaal die 
idcaat hclder op 
te stel, die ldeaal 
d er t die dac va11 
mannc, vroue en 
hut lcwcns bctaal 
lewe ns is n ie g 
~;oort onafhanklik1 
vandag besit nle 
Wl'es \ 'lln 'n Brit 
ml't die Britse k 
staatlihoof e n a llet 
van men~ as o 
nie. 

D ie skepping va~ 
kraticse naturcllesl 
op gelyke voct In d 
is vi r ons 'n vlng 
ons uit daardle St 
uittree en 'n stc 
moet opbou a!! bol 
blanke bcskawlng. 
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fARJEF VIR GEKLASSIFISEERDE A.D\'ERTENSIES: 
Hulshoudellk& KennJsg-ewlngs: 

(Verlowlng-, huwcllk, geboorte, aterfgeva.l, In memoriam, gelukwensing, 
ens.) ld. per woord; minimum 2/6 per pl&31ng. Voorultbeta.alba.a.r. Vir 
herha.llngs 25 pst. Slfsla.g. 

Ha.ndellladvertell1114'8: 
Eerste pl&slng 2d. per woord. Vir herha.llngs 25 pst. a.falag. 

lntekengeld op ,Die O.B." (verskyn weekllks): 12/6 per ja.a.r or 6/3 per 
6 maa.nde. Vooruitbetaa.lbaar. Stuur advertensiegeld, bestelllngs, en ltltekengeld 
na. VOORSLA.G (EDI\18.) BPK., Posbus 1411, Kaapsta<l. 

GEWEERS TE KOOP 
1. Lee-Metford (S.M.L.R.) met felt· 
Ilk nuwe loop deur deskundJge gepa.k 
en voorslen van bykomstlge gaatjles
vlaler. Eerstekla.s toeeta.nd. Vol.kome 
akkuraat. - £15. 

2. Dultse Ma.u$er, .22 kallber. Eer
atekl8!11 In aile opalgte Welnlg gebrulk. 
Pragatuk. Ook voorslen van bykom· 
atlge gaatjlesvlsler vir skytsklet - £30. 

Bosta.&nde geweers Is b&le goed ver· 
aorg en op'gepas. Alma! gellsensleer. 
Doen dadellk aansoek by: J. A. Smith, 
Mymer, George. 

TE KOOP 
3,000 Pl-a.gtlge opregte, swart Aus· 

tralorp gewaarborgde kulkens, be
sklkbaa.r weekliks. Eerste klas groot
ma.ak vermol!. £6/10/· per honderd. 
NASIONALE RROEIERl', Posbus 
11Z8, Bloemfontein. 31/l/17B 

Voortrekkerklspa.lt (No. 4) eeskik 
vir teeageleenthede. Pas persoon van 
0 voet 9 dm., £10 of redellke aanbod. 
Skryf aan - , \Verklooa", Poabua 
Ull, Kaapstad. T.K. 

Dultae Mertno-rammetJJea ultverkoop. 
Pla.a.s beatelllngs vir November-atle
werlngs om teleuratelllng te voorkom. 
Geteel van opreggeteelde Elsenburg· 
va.ders. 0. du Toit, lllalanata.ele. 

31/1/7B 

RADIO 
LOU\1' EN LOUW, die Beroemde 

:Radlo·lngenleurs, Stulewes, PAROW. 
verl<oop en berate! Radio'• en llliel<trteae 
ll'oestelle. Geregistreerde illektrlaltelt.a· 
aannemera. i'oon tl-8416. 

GBYSBARE 
GRYSHABE, akllfers, ou voorkoma, 

onnodlg. Oortulg u self deur GRl'S. 
HA ARWONDER die JOD&'&te kuns
matlge wereldwonder, baar en kopvel 
voedingamlddel te gebrulk, akadeloos. 
kleurstotvry, 0/- per bottel, geld met 
bestelllng.-Boereceneelllllddela, Posblll! 
t272, Jobanneaburi. D/1/9/49 

A.nt.tpya kun.lmatl&'e baar, kopvel 
voedlng. Heratel gryahare en baard 
blnne een ma.and tot natuurllke kleur, 
ot geld terug. Geen kleuratot. 5/6 
Per bottel, posvry. Kontant met be
atelllng. Die Boerevrou, Poabua '711119, 
Jobannetbwy. FU/8/00 

MEDISYNE 

OESONDHEID Ia u regma.Uge erfe· 
nls, oortulg u self deur ona behande· 
lings te gebruik en u kw&al te ont· 
wortel, altryf, lnllgtlng gratis, BoeJoe.. 
g-eneeamtddet., Poabua 4272, Johannes· 
burg. B/1/9/4P 

Voor u aile hoop van genesln.r iaat 
vaar, en u aan die ergste onderwerp 
akryf, dan vir oula.ae, raadpleeg 
Ole Boerevrou, Bus '715119, Johannesburg. 

(Nr.l) 1/9/49 

BEIIA.NDI!LJNQ OBA.TIS. - One Ia 
d&a.r ao oorlul& van dat one •u egte 
Suld-Atrlka.aoae geneesmtddel vir Ru· 
matlek, Lendepyn, HeupJII en verwante 
kwale ontdek het, dat ona 'n eratlo 
proefmonster aan enige lyer aa.J atuur. 
- Stuur 1/8 vir poegeld, ena., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Pos· 
bus 775, Pretoria. 6/12/6 

MEUBELS 

MEUBELS.- Beter meubell tee!. 
billil<er pryae Baba.waent1!es, atoot 
karretjl~s. drlewlele, llnoleums, ta.pyte 
ena., ool< altyd In voorraad. GeeL 
Katalogua. Meld W&M'ID u belang•tel 
-VISSE~MEUBELS, La.ngatraat 1711, 
Kaapata.d. 3/12/ll 

VERVOERDIENS 
algetfteM ~"k -

verooer vcan meme nree .,_ 
tlerbff&d(tlf ... 

J. A. STRAUSS 
Posbu. M • • Telefoaa t-~ 

PABOW 

op , DIE. 0.8.! Teken • 1n 
Suid-Afrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse koning: 

DIE O.B. veg vir 'n Bepubliek onder 'n Afrikaanse President. 

DIE O.B. 
e Verwerp die Partystelsel wat die volk verdeel en veg vlr die 

Partylose Eenheid.staat. 
e Verwerp verteenwoordiging deur handlangers van politleke 

partye en veg vir regering deur vrye volksverteenwoordigers 
en deskundige beroepsverteenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Afrikaner-volks
ekonomie. 

e Verwerp die politieke, maatskapllke en ekonomiese integrasie 
van die nie-blanke en veg vir territoriale apartheid. 
DIE O.B. wil 'n vrye, eensgesinde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ideaal is ook u ideaal. Help om dit te verwesenlik. 
e~ ~~ 

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

Bier by ingesluit vind u die bed rag van ................. ... . 

........................ uir die eerste .................... maande. 

NAAM ... ................................................ ............ . 
<Naam en Adres in Blokletters> 

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

Handtekening. 

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

Voec asaeblief KommiiiBie by plattelandse tjeks. 

Ander Se Menings 

WEERPROFEET KOM MET 
SOMBERE VOORSPELLING 

Mnr. C. J. J. du Toit, van Andalusia, wat in die afgelope ses maande he· 
kendheid verwerf het, selfs in die huiteland, vir sy rake langtermyn-weer
voorspellings wat hy uitwerk volgens 'n hepaalde stelsel op grond van sekere 
feite wat hy in 'n jarelange studie vasgestel het, het verlede week in Kaap· 
stad die opsienbarende stelling gemaak dat die aardkors geleidelik wanner 
word en dat daar 'n dienooreenkomstige afname van reen in ons land waar 
te neem is - 'n proses wat sal voortdum· totdat geweldige vulkaniese nit· 
barstings op verskeie plekke op die aardbol sal voorkom - onder andere 
moontlik ook in Afrika en aan die Suid-Afrikaanse weskus. 

Die onlangse verskynsel van swaweldampe aan die Suidwes-kus heskou 
mnr. Du Toit as 'n bevestiging van sy bevinding waartoe hy so lank terug 
as 1931 gekom het. 

Mnr. Du Toit, wat 'n vereni- val nie met 'n enkele druppel 
ging van wetenskaplikes by die I nie, maar dit veroorsaak wei 'n 
Universitcit toegespreek het, verdeling van die neerslae oor 
het gese dat toe hy hierdie ont- meer <lae", het spr. gese. 
dekking in 1931 gedoen het, hy BEWYS VAN GEV AAR 
so benoud geword het dat hy 
sy papiere vir etlike weke weg
gebere het. 

In 1949 het hy 'n rondskrywe 
met die voorspellings in hierdic 
verband aan ses koerante ge
stuur, maar die reaksie was 
ongunstig. Daarin het hy voor
spel dat uitbarstings verwag 
kan word op die dun plekke van 
die aardkors, te wete aan die 
Suid-Afrikaanse weskus van die 
Oranjeriviermond af min of 
meer noordweswaarts by noord, 
met moontlike vertakkinge na 
Wes-Spanje of Portugal en 'n 
ander meer weswaarts in die 
rigting van Ysland. 'n Tweede 
gevaarlyn strek min of meer 
vanaf die Ruwenzori-gebergte 
noordwes van die Victoria-meer 
in suidelike rigting tot by die 
Springbokvlakte. 'n Ander lyn 
strek oor die pieke Kenia en 
Kilimanjaro in suidelike rigting 
na die Springbokvlakte. 'n Ver
dere baan volg die Skeurvallei 
en mag so ver suid as Noord
Zoeloeland strek, terwyl 'n laas
te gevaarlyn van die Ooskus 
van Asii~ tot naby Australie 
strek. 

BEWAARHEID 
Sedert hierdie waarskuwings 

van hom het daar reeds ver
skillende bevestigings gekom, 
byvoorbeeld vulkaniese bedry
wigheid in die bo-lope van die 
Kongo, by Mombasa, Mount 
Lamington in Nu-Seeland, en 
dan die groot aardbewings by 
Assam verlede Augustus waar 
hele bergreekse in die aarde 
versink het, asook aardbewings 
in die Japanse eilande onlangs. 

Spr. is egter veral besorg oor 
die Afrikaanse weskus en die 
omgewing van Nu-Seeland. As 
d'ie uitbarsting in die see plaas
vind sal 'n atoombom soos 'n 
klapper daarmee vergelyk en 
aile kusstede aan weerskante 
van die Oseaan mag deur 'n 
gewehlige vloedgolf verswelg 
wol'd. 

WORD WARJ.\>lER 
Mnr. Du Toit het sy onder

sock na die hitte van die aarde 
eers in Johannesburg (Joubert
park) begin, maar toe hy die 
styging van die nagtemperatuur 
waarneem, het hy ,gemeen dat 
die myne dalk iets daarmee te 
doen kon he en hom gevolglik 
by Kaapstad bepaal. Sedert 
1858 het die nagtemperatuur ge
leidelik skerp gedaal tot in 1894 
toe dit 'n laagtepunt bereik het. 
In daardie jaar was die reen
val op sy hoogste. Sedertdien 
bet die nagtemperatuur geleide
lik gestyg - hoewel die dag
temperatuur afgeneem het as 
gevolg van die boomaanplanting 
wat sedert 1877 (met die rooi
krans) en sedert 1898 (met die 
dennebosse) gesk'ied het. In 
die verband het mnr. Du Toit 
met 'n grafiek aangetoon hoe 
1at die aantal reendae sedert 
die boomaanplantings vermeer
der het, hoewel die totale neer
slag jaarliks afgeneem het as 
gevolg van die toenemende hitte 
van die aardkors. ,Boomaan
planting vermeerder die reen-

Die versltynsels aan die Suid
weskus van swawelgasse en 
dooie visse beskou mnr. Du Toit 
as bewys van sy bevinding. Dit 
is die voortekens van die uit
barsting. Die plankton in die 
see gaan dood weens die toene
mende hitte van die aardkors 
en die ontsnappende gasse uit 
die aarde neutraliseer die suur
stof in die water tot 'n verhou
ding van laer as ses persent 
met die gevolg dat die visse 
vrek weens gebrek aan suur
stof. 'n Termometer onder die 
sand op die seebodem sal spr. 
se Stelling onderskryf. 

Tesame met die hitte-toename 
en die gevolglike reenafname 
het spr. 'n geheimsinnige dog 
moontlik baie betekenisvolle be
weging ,agter die skerms" 
waargeneem. Hlerdie beweging 
is naamlik 'n stygende lugdruk, 
terwyl 'n stygende temperatuur 
juis 'n dalende lugdruk veron
derstel. AI verklaring wat spr. 
hiervoor kan gee is dat die 
groter hitte van die aardkors 
meer suurstof laat ontsnap. 
Miskien kan die mediese weten
skap help om vas te stel of 
daar enige verandering in die 
bloedkleurstof van die mens 
sedert 1894 waar te neem is as 
gevolg van 'n ryker suurstof
mengsel in die lug. So iets 
sou beteken dat die mense van
dag gesonder moet wees as 
voorheen. 

NUWE TEORIE 
Mnr. Du Toit het 'n heel oor

spronklike teorie uitgespreek 
oor die vorming van hemellig
game en die aarde. Hy neem 
nie aan dat hulle uit afkoelende 
gasse ontstaan het in die af· 
koelingsproses wat nog steeds 
voortduur nie, soos wetenskap
llkes beweer nie, maar meen 
dat elektrone saamgekom het 
om atome te vorm met die nei
ging om so na as moontlik aan 
die middelpunt te heg. Daarom 
is aile hemelliggame rond. So
dra die deursnee van 'n liggaam 
'n afmeting bereik wat heelwat 
groter 'is as die van die maan 
- wat koud is - ontstaan daar 
so 'n drukking op die middel
punt dat die atome beswyk en 
hitte word vrygestel. Die hit
te, soos aile energie, beweeg 
weg van die middelpunt, maar 
kan moeilik deur die rotse 
dring. Dit slaan dan oor in 
elektrisiteit wat deur die rotse 
na buite gelei word waar dit 
'n elektriese plafon buite on.s 
atmosfeer vorm wat 'n groot 
invloed uitoefen op ons weer
toestande. Dit veroorsaak die 
donderbuie wat al meer die 
plek inneem van die vroeere 
landsreen. 

MET ODE 
Mnr. Du Toit het verduidelik 

dat sy voorspellings berus op 
drie sleuteldae waarop reen ver
wag word. Op hierdie drie 
dae trek die atmosferiese pla
fon die nouste saam rondom 
die aarde. Omdat die hoeveel
heid vog dan die nouste saam
gepers is, is reen op daardie 
drie dae die waarskynlikste. 

• 

Binne twaalf dae nadat die uit
setting van die atmosfeer weer 
ingetree het, agterhaal die ver
damping die uitsetting sodat dit 
minstens nog eenmaal moet 
reen binne twaalf dae, en die
selfde gebeur binne die volgen
de sestien dae. As dit egter 
n'ie reen op die drie sleuteldae 
nie, sal dit beslis nie reen in 
enige van die ander twee tyd
perke nie. Dit is 'n wet wat 
so vas staan soos 'n horlosie se 
meganlsme. 

Op 'n vraag het mnr. Du Toit 
gese dat as hy aile geriewe tot 
sy beskikking het, sal enige 
persoon wat op sy stelsel werk 
'n voorspelling kan docn vir 
enige plek in die wereld wat 
honderd perscnt juis sal wees 
met slegs 'n toegewing van 3 
persent vir weerkundige onge
lukke soos vulkaniese uitbars
tlngs en hittegolwe. 

DRANK EN 
DANS DIE 
OORSAAK 

Dans en drank is die 
belangrikste oOI·saak dat 
meisies val, volgens 'n 
verklaring van ds. J. du 
Toit in 'n artikel in Die 
Kerkbode oor die Uit· 
koms-tehuis in Malvern, 
Johannesburg, waar on· 
getroude moeders opge· 
neem word. 

Ds. Du Toil verklaar dat onge. 
veer 54 persent van die meisies 
van die stad en 46 persent van 
die platteland afkomstig is. 
Dit wil voorkom of 'n betrek· 
lik klein persentasie afkomstig 
is uit Christelike huisgesinne of 
die Christelike opvoeding van 
huisgodsdiens, Sondagskool en 
biddende ouersorg geniet het. 
'n Onverantwoordelikheid teen· 
oor die lewe word dikwels be· 
speur. Dwarrelwindomgange, 
waar die man onbekend of on
opspoorbaar is, is verantwoor
delik vir 35.8 persent van die 
gevalle. 

,Ons tref min gevalle waar 
drank nie die verdowingsmid· 
del is om die dogter se trots, 
eergevoel, beskeidenheid, ja, 
selts haar vrees te ondermyn 
nie. Een van ons welsynswerk· 
sters beweer dat ons nie sal 
fouteer as ons se dat drank 
byna sonder uits·ondcring 'n 
verwoestende rol gespeel het 
nie. Die dans is byna in aile 
gevalle die geleentheid tot on
tug en gewoonlik die aanlei
ding daartoe. Een betrokke 
man het die vermetelheid ge
had om te beweer dat hy ,nog 
nooit 'n dogter misgevat het 
of nie in sy doel om haar te ont
eer geslaag het nie - mits sy 
lief vir dans was!' 

,Dit is nie by die onervare 
dogtertjie van 14-16 jaar waar 
die meeste gevaile voorkom nie, 
maar by die jong vrou van 19 
-20 jaar waar mens ryper ver· 
antwoordelikheid verwag." 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 14 MAART 1951 

STRAUSS VRA 
GESAMENTLIKE SITTING 

OOR KLEURWET 
Die Speaker van die/volksraad, mnr. J. H. Conradie, bet 

Maandagmiddag die pers versoek om geen kommentaar te 
lewer wat moontlik die uitspraak wat by moet gee oor die 
indiening van die Kleurlingstemreg-wetsontwerp by die 
volksraad, kan vooruitloop of prejudiseer nie. Mnr. Coma
die sal sy beslissing ter gelegenertyd gee. Die Ieier van die 
Opposisie bet op 'n punt van orde die reeling van die Speaker 
gevra met betrekking tot die wettigheid van die indiening 
van hierdie wetsontwerp wat deur die minister van binne
landse sake voorgestel is. 

Verlede Donderdag het dr. 
T. E. Donges naamlik verlof 
gevra ,om 'n wetsontwerp in te 
dien wat voors'iening maak vir 
die aparte verteenwoordiging 
in die Parlement en die Pro
vinsiale Raad van die Provin
sie van die Kaap die Goede 
Hoop van Blankcs en nie-blan
kes in daardie provinsie, en 
wat vir daardie doe! die wet 
wat betrekking het op die regi
strasie van blankes en nie-blan
kes as kiesers vir die Parlement 
en vir die genoemde Provinsiale 
Raad wysig; wat die wet wat 
betrekking het op die registra
sie van blankes en naturelle in 
die Provinsie Natal as kiesers 
vir die Parlement en vir die 
Provinslale Raad van Natal 
wysig, wat 'n Raad vir Kleur
lingsake in die !ewe roep en 
voorsiening maak vir sake wat 
daarop betrekking het." 

PUNT VAN ORDE 
Mnr. J. G. N. Strauss het on

middellik aangevoer dat die 
Volksraad alleen nie bevoeg is 
om die wetsontwerp te behandel 
nie. Daarom vra hy 'n beslis
sing van die speaker op die 
volgende punt van orde: 

,Of die wetsontwerp nie vol
gens die bepallngs van artikel 
35 en/ of 152 van die Suid-

(vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

nie. Ons eie Boerestelsel, wat 
ook deur leiers van die 
H.:N.P. tien jaar gelede be
pleit is, bied daarvoor die 
oplossing. In daardie stelsel 
bet ons geen gesnoerde mon
de gehad nie en ook geen be
taalde opposisie nie. Kritiek en 
volkseenheid bet met mekaar 
gepaar in plaas van vyande van 
mekaar te wees soos binne die 
Britse partystelsel. 

Party-eenheid kan nooit volks
eenbeid vervang nie. Dit is die 
les wat die Vrystaatse Provin
siale Raad hierdie briefskrywer 
behoort te leer. 

Unie Verwerp 
V.V.O. Se 

Besluit 
Die Suid-Afrikaanse 

regering het d ie V.V.O. 
se besluit van Desemh er 
1949 insake 'n tafelron
de tussen Suid-Afrika, 
lndie en Pakistan oor die 
hehandeling van lndiers 
in die Unie venverp. 

Hierdie inligting is vervat in 
'n brief, gedateerd, 7 Maart, van 
Suid Afrika se adjunk-afgevaar
digde na die V.V.O. wat deur die 
sekretaris-generaal vrygestel is. 

Die brief lui ,dat die Unie
regering die Algemene Verga
dering se besluit waarna ver
wys word as die grondslag vir 
enige tafelronde nie kan aan
vaar nie, aangesien die bewoor
d ing van die besluit inmenging 
beteken in 'n saak wat nood
saaklikerwys binne die Unie se 
huishoudelike jurisdiksie val." 
Die regering verklaar ~gter dat 
hy bereid is om voort te gaan 
met die onderhandelinge op die 
grondslag van die Kaapstadse 
samesprekinge. 

Afrikawet voor 'n gesamentlike 
sitting van albei Huise van die 
Parlement geHi moet word nie 
wat deur die Goewerneur
generaal deur 'n boodskap van 
albei Huise volgens artikel 58 
en 152 van die Suid-Afrikawet 
saamgeroep moet word, waarin 
beliggaam word as 'n beginsel 
daarvan dat voorsienings wat 

(1) daarop doe! op persone 
op grond van ras en kleur in 
die Kaapprovinsie te diskwali
fiseer wat onder die wette val 
wat bestaan het onder die Kaap 
die Goeie Hoop by die totstand
koming van die Unie en dat as 
kiesers geregistreer is of gere
gistreer mag word; 

(2) Vra om persone op grond 
van 'n diskwalifikasie wat op 
ras en kleur gegrond is van die 
kieserslys te skraap, wat in die 
Kaap die Goeie Hoop as kiesers 
geregistreer is, daardeur in
breuk maak op die bepalinge 
van afdeling (2) van artikel 35 
van die Suid-Afrikawet wat nie 
gewysig of herroep kan word 
volgens die wyse wat deur ar
tikel 152 van die wet neergele 'is 
nie; en of die mosie om verlof 
om die wetsontwerp voor te Hl, 
nie verwerp moet word nie." 

SAL LATER BESLIS 

Die Speaker het lede van die 
Vo!ksraad versoek om die op
posisieleier se punt van orde te 
bespreek. Mnr. Strauss het die 
besprekings ingelui met 'n ge
motiveerde juridiese pleidooi 
ten gunste van sy party se 
standpunt. Namens die regering 
het mnr. Tom Naude, minister 
van pos- en telegraafwese gc
antwoord. Ander lede het die 
debat voortgesit. Vrydag het 
die Speaker die besprekings be
eindig en sy beslissing voorbe
hou. Hierdie juridiese pleidooie 
was die inleiding tot die be
loofde titaniesc botsing tussen 
regering en opposisie oor bier
die netelige wetsontwerp. 

'n Motor wat sy eie voortref
likhede verkondig sodra iemand 
naby hom kom, is die nuutste 
tocvoeging tot die verkoops
kuns in Amerika. 'n Motorhan
delaar het 'n pratende robot
masjien binne sy motors wat te 
koop aangebied word, geplaas. 
Wanneer iemand die motor na
der, begin die masjien vir drie 
minute lank die goeie hoedanig
hede van die motor te beskryf. 

Kommandos Moet 
Weer lnspan 

(vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

het 'n klein afdeling van die 
Boerejeug met brandende fak
kels 'n fakkel aan mnr. Laub
scher oorhandig waarmee hy die 
vuurstapel aan brand gesteek 
bet. Gelei deur oud-stryder 
Sehoeman, hoofkomdt. Joubert, 
het die aanwesiges elkeen 'n 
stukkie hout op die vuur gegooi. 
Daarn& is Die· Stem gesing. 

Die funksie het die vorm van 
'n braaivleisfees aangeneem. 
Lekker wors, brood en koek 
is deur die vroue, onder Ieiding 
van komdte. J. C. Burger, aan
gebied. 

... DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleela Drukkery, Stelleoboech, vir 
die eleoaare eo ultgewers: VOORSLAG 
(Edm • • ) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Poeb11.1 1411, Kerll:ple!D, xaap
.tt.d. 

PONTECORVO GEE NUVVE 
VVAPENS AAN RUSLAND 
Die ver dwyn ing van d ie Britse atoomdeskundige, P ontecorvo, na 

Rusland verlede September m ag miskien nog hlyk ' n helangrike geskie·dkun
dige gebeur tenis te wees, verklaar Intelligence Digest , wat daaraan toe· 
voeg dat hy uit dieselfde hron wat in 1948 hom agt maande voor die eerste 
atoomontploffing in R usland daaromtrent ingelig h et , verneem dat Ponte
corvo ua R usland gevlug het met die geheim van ' n nuwe soort atoomhom 
wat veel m akliker en dus op groter skaal vervaardig k an word as die 
Am erikaanse produk. Hy verklaar dat Pontecorvo, toe hy hierdie moont
likheid ontdek het, Moskou dadelik in kennis gestel h et d at hy na Ruslaud 
wil gaan omdat hy die geheim n ie aan die W esterse volke won laat toekom 
nie. 

Die blad verklaar dat Fonte
corvo geruime tyd reeds met 
die Russe in verbinding was. 
Sommige Britse a mptenare was 
hiervan bewus en bet inligting 
met d ie Amerikaanse intelli
gensiediens uitgeruil. Dit is 
egter nie duidelik waarom die 
Britse regering hom toegelaat 
het om die land te verlaat na
dat d ie Amerikaners bulle in 
kennis gestel bet dat ny 'n 
verdagte persoon is n ie. Dit 
;s nietemin bekend dat hy die 
beskerming geniet het van se
kere invloedryke vriende wat, 
hoewel sonder verkeerde be
doeling, hom 'n beslissende tyd
perk lank beskerm bet. Hulle 
was onder die indruk dat hy 
die onskuldige slagoffcr van 'n 
reaksionere ketterjag was. 

NOG TWEE 
Wat meer is, <laar is nog 

twee ander professore wat op 
dieselfde wyse besk erm word 
wat op hier die oomblik ge
heime inligt'ing aan R usland 
stuur. 
Pontecorvo het besluit om 

Engeland te verlaat omdat hy 
'n stadium in sy navorsings
werk bereik het waar dit vir 
hom nie Ianger moontlik was 
om sY kennis te weerhou nic. 
Indien hy bly, sou die Ge
allieerdes die voordeel daarvan 
geoes het. Dit sou, so het hy 
gemeen, in die geval van oorlog 
die oorwinning binne hul be
reik geplaas het. Omdat hy 
begeer dat Rusland moet wen, 
het hy 'n boodskap na Rusland 
deurgestuur dat hy Brittanjc 
sonder versuim moet verlaat. 
By sy aankoms in Moskou het 
Beria 'n buitengewone twee
daagse sitting van Rusland se 
hoogste atoomgesag bele waar 
Pontecorvo van begin tot einde 
teenwoordig was. Beria was 
voorsitter en professor Golub
stoff en Vollmer is ingerocp, 
maar het nie die hele tyd ge
bly nie. 

Die onderwerpe wat bespreck 
is, was: 

NUWE BOM 
(1) Die vervaardiging van 'n 

nuwe tipe a toom bom wat, hoe
wei nie so kragtig as die Am e
r ilcaanse produk n ie, teen 'n 
breuk van die koste e n tyd 
vervaardig kan word en 'in 
groot getalle. 

(2) 'n Nuwe soort grond-vuur
pyl wat met groot presiesheid 
oor 'n baie lang afstand gevuur 
kan word - vera! bruikbaar 
teen hawens, stede en troepe
sametrekkings. 

GROOT KENNIS 
(3) 'n Nuwe ontwikkeling in 

kosmiese straal-verdediging 
teen vliegtuie. 

H ierdie planne is oorweeg in 
die Jig van Pontecorvo se ken
nis van kosmiese strale en 
atoomkrag - onderwerpe waar
oor hy een van die grootste 
deskundiges in die wereld is en 
waarin hy 'n gevorderde sta
dium van kennis opgedoen het 
wat hy nie bereid was om aan 
die Westerse Iande mee te dee! 
nie, maar wei aan Rusland. 

Ponteeorvo bet tot lewensbe
Jangrik e gevolgtrekkinge ge
kom wat rus op sy diepgaande 
kennis van a l d'ie Weste se 
h oogste geheime op hierdie ge
bied. Sy ind iensneming deur 
Rusla nd is daa.rom van die 
grootste beJa ng. 

WYSI G STRATEGIE 
Beria was hoogs beindruk 

deur wat hy mee te dee! ge
had het. H y het so ver ge
gaem as om tot die be
sluit te kom dat die hoogste 
voorkeur verleen moet word 
aan hierdie ondernemings 
selfs ten koste van 'n mate 
van vertraging en aansienlilce 
wysigings van strategiese be
planning. 
'n Memorandum is v'ir Stalin 

opgestel waarin aanbeveel word 
dat Pontecorvo tyd moet kry 
tot Oktober 1952 om praktiese 
nywerheidsresultate te bereik, 
'n datum wat deur Pontecorvo 
self voorgestel is. Stalin was 
net so in sy skik en het al die 
voorstelle goedgekeur. 

WIL TYD WEN 
Hierop het Ponteeorvo met sy 

gesin in een van Beria se spe
siale vliegtuie vertrek na 
Tasjkent. Hy is tans 'in die 
kosmiese navorsingsentrum 
erens aan die Kirgiz- of Tad
zik-grens. ,Dit moet nog ge-

, Rem brandt 
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beste tabak" 
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Mnr. GEORG MALAN 

Tabakboer 
Patentie 

sien word in hoever hierdie 
nuwe onderneming waaraan 
Stalin en Beria soveel waarde 
heg, die wereld-tydtafel sal ver
ander," verklaar die blad. ,Dit 
is nog te vroeg om 'n antwoord 
daarop te gee, maar dit is n ie
temin bekend dat sedert Pon
tecorvo se planne aanvaar is, 
Rusland veel meer as ooit be
reid was om 'n samekoms van 
die vier moondhede te hou. 
Daar is verskillende politieke 
tekens wat dui op metodes van 
tydweruling." 

Aan die anderkant meen die 
blad dat die oe nie gesluit mag 
word vir grootskaalsc voorbe
reidings in Oos-Europa nie. 
Sametrekkings van valske rm
troepe word waargeneem in 
verskillende Oos-Europese Iande 
terwyl daar koorsagtig gewerk 
word aan die oprigting van 
vliegvelde. ' n Dee! hiervan 
skyn gerig te wees teen Joego
Slawie en dit hang net af of 
Rusland die knoppie gaan druk 
wat 'n aanval van sy satelliete 
teen Tito van stapel sal stuur. 
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