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AtLE INRI(;'TINGS . 'LIJIT AAN IN STHVD 

SeIde tevor e, indien o.o it, het die Afrik 115 atud nt 0 d- 
v rteenwoordigende flam trekking b leef as ~erl de Satcrda on die t u 
dentekongres i.-v.m. moederla londerwya w t die A.N.S. ill di Via ra I 
v n ;die Norma lkolle e, Bloemfont in, by eng ro p hi t. Di ond rneming 
het In oortuiging en ensg indheid wcrklik geapr k v n Afrik an s stu- 
d nte-eenh id. Sowel die dir kt 8 die indirekt vol w t uit di 
Kongers w arskynlik sal voortvloei, mng v n groot b 1 Ilg W in on. 
tudente- en volkslewe. 

DIE KONGRES-BESLUIT. 
In die eerste plek IS die betekenis 

van die Kongres in die besluit self 
~at daar namens die Afrika. n e stu- 
ent e van 12 inrigtings vir hoer on 

derwy eenparig gen.eem is. Hier 
~ee bet genoemde studenteliggame 
d?lle onvoorwaardelik v.erbind om 
hI .. strewe na volledig Afrikaanse 
boer onderwys met aIle krag e te 
evorder, maar veraJ ook om met 

J>r~ktiese middels sa am te stry vir 'n 
~?lW r Afrikaanse universitere inr ig 
l~n in die Vrystaat. In volle werk- 
1.kheid is die stryd vir v rafr ikat n 
~n van die U.K.O.V.S. vooItaan 

tlt led stryd van die Afrikaanse studen 
e om! 

STUDENTE-EENHEID 
Die re ultate van die Kongres sal 

~~ter meer insluit as die steun in 
. ie stryd vir moedertaalonderwys en ;t U.K.O.V.S. As demonstrasie van 

, u~ente-eenheid is hier die Kongres 
d~ elangrike gebeurtenis op 'n sta 
a l~m dat volkseenheid sterker as w~it deur alle Afrikaners bevorder 
h,t word. Sonder veel twyf 1. was 
d 1 rdie die mees verteenwoordigen- 
: den eenparige sametrekking van 
v ulkente-afgevaardigdes wat ons 
a nag gesien het. Dit was 'n 

praghtige voorbeeld van wat volks 
.. ~n eid en studente-eenheid kan 
nee. 

'N INSPIRASIE. 
A l~ierby ka~ 'n mens voeg d t 'n 
t,efrtkaanse studente-kongres no nie 
o \Tore ulke pentane en aktiewe 
nd~r teuning van dosente en publiek 

v em t het nie, Oor alle vroeere 
rd eldheid heen het hierdie Kon 

h es wat die A.N.S. byeengeroep 
k et, 'n praktiese iJIustrasie van Afd 
,a~ereenheid verskaf wat allesins 
b tSPirasie was am te bele f en wat 
n 00£ om nag vee1 vrugte in die 
abye toekoms af te werp in die 

~trYk· d vir moedertaalouderwve en vir 
01 seenheid. 

I< 

Oedurende di e dag het die Kon- 
I wat ond.er die voor itterskap 

\Tan die A.N.S.~leier plaasgevind het, 

.HO FKWA 
: VI . . 

hom na 'n grondige inleidin oor 
die C.N.O.-stryu d ur prof. Keyt r, 
besiggehou met die be, pr king v n 
sy standpunt en van ma: tr el en die 
formulering van 'n samevattende be- 
slui t. 
Die a. ndsirting h t die vor 11 van 

'n openbare ver adering gen m 
en is bygewoo 1 deur 'n ehoor wat 
die Afrikaanse publiek en and rwys 
lei rs van Bloemfont in 0 d v r 
teenwoordig het, A apr ker. t 

A.N.~ •• Af hliling f'un ie 

ill J n 

• 

opgetree: Dr: P. J. Coertze, van 
U.S" met 'n werklike in pil'erend 
rede oor die moedertaal e plek en 
betekeni in die organiese volkslewe; 
prof. dr. H. v, d. M. Scholtz, v n 
U.K.O. V.S., met 'n kort ire fend 
toespraak oar moedertaalonderwy. as 
ons volk se eersgehoortereg; en d . 
P. J. Pienaar, voormalige aadslld 
van die U.K.O.V.S., met 'n In hel 
dere uiteen ettin van die grondoor 
sake van di U.K.O.V.S.- tryd. 
Besonder melding moet erna 

word van die onmi hat e rl el w t 
dosente SODS prof. dr. J. d W. Key 
ter en prof. dr. H. v. d. M. Scholtz 
van U .K.O. V .S. en dr. dley en 
mnr. D vel van die orm lkolle , 
Bloemfontein, hyg dra het om lei .. 
ding oor moed rt alond.erwys 
die kongresgan ers te vers'kaf. 
Baie bemoedigend w s ook 

belangstelling wat die Kongre . 
wye kring v n die volk lewe nlet 
het soos geblyk het uit boodsk ppe 
vad die F.A.K., van die Moderato 

(Vervolg op bl . 4, kol, 2) 

IE 
! Pl in tra t 



TWEE 

DIE MATIE 

JJIB lIA'I'm, VhYI)'A(~, 22 OK'rOI3BH Hl4a. 

am rt 601-520 V71de VereUepl" 

R. W van Kyo 
LA Ie. 

Tel. :~l'U. Po.ba. 281'7. 

Groote K rka hou, 
KAAPSTAD. 

Laat u brllvoor.krlt deur my vooltool 
word. Maak u k use utt 'n groot 
yenk.ldenhetd van moderne rame, 
Spell I. .'lla, vir Stud Dte. 

Maties! 
M k ons u 
APT KEIS 
w s v rs k r 
van ons b st 
AFRIKANER 
DIENSTE. 

.x: DIE _I 

Voortrekker ·Apteek 
ADdripra1tr •• t, St lIenbolch 

DIE EIKE KAFEE 
( ienur: G. H. van z-n 

S'l'UDEN'I'E: 
Kom na die "NIl.E vir 
vars vrugte, [okolade en 
tabak. 
Ons waardeer U onder, 
steuning en verseker u 

ons 1» to dicnste. 

KS 
On hied u deskundige 
bediening en betrouhare 

medi. yne ann. 

JOERNING en SHUN 
(Eien •• ) Bp • 

Hoek Bird- en Pleinstraat, 
S 'r B T.J IdTI N nos C H . 

I z 
oon 0013. 

TOMMY TRINDER 

22 en 23 Olt"lober 
M tin'8: tard g om 3 n.m. 

FLO 
BLOIMJS 

Plukblonune, uiker., nnee, kouerruikc:r 
en GctkcQkm ndjle •. 

VAN IY IV.LOITI"T, STILtlNIOSCH 

o 

Alle korrespondensie aan: 
D. F. VAN DER MERWE, 

HOOF -REDAKTEUR, 
Dagbreek. 

Deel III. 22 Okt. 1943. No. 28. 

DIE A.N.S. EN DlE 
STUnENTEKONCHES 

Die studentekongres wat op 16 
Oktober ni Bloemfontein gehou is, 
was een van die weinige kere wat 
die Afrikanerstudentedom as een 
heid saamgetrek het om as leidende 
verteenwoordigers van die jeug soos 
een man stelling in te neem vir die 
behoud van hul nasional karakter 
teen die aanslag van die Empire. 
Hierdi unieke gebeurtenis is moont 
lik gemaak deur die Hoofraad van 
die A.N.S. wat die leiding geneem 
het en onder die banier van die 
A.N.S. die verteenwoordigers van 
alle studenterade sowel as A.N.S. 
takke en ander belanghebbende or 
ganisasies byeengeroep het. 

We ere en het die A.N.S. getoon 
dat hy die Uniale Afrikaanse stu 
dentefront is wat aIle Afrikanerstu 
dente organies saambind en waar- 
onder die Afrikaanse studentedom 
nie kan klaarkom nie. Onder die 
banier van "Eenheid in die Krisis" 
het di leier van die Bond die kon 
gresgangers saamg.esnoer in hul op 
trede. Dit is dan ook die eerste 
waarde van die kongres n1. dat alle 
persoonlike en politieke g.eskille uit 
die weg geruim is en Afrikanerstu 
dente oor die Unie vir die eerste 
k er as groot eenheid prakties saam 
opgetr ee het in 'n stryd om sy eie 
taal, 

Die A.N .S. glo in ell v g vir die 
organiese volksgedagte; ons g10 ook 
dat elke yolk or anie as 'n taaleen 
heid saamgebind is. Daarom het die 
A.N.S. die studentedom byeenge 
bring om homsel f te organiseer in 
'n stryd vir sy taal, Ons wi! dan 001 
hulde bring aan die A.N.S. en sy 
leier, mnr. W. A. Joub rt, vir di 
ski t terende wyse wa rop hy die stryd 
aangedurf het en die Afrikanerstu 
dente daarvoor organiseer heL 

nANTOE TUDIEKRIN(; 

1)1'. Language Neem Afskeid 
Op die laast vergadering van hier 

die jaa het i 'voorsitter, m j, Noelle 
Grobbelaar, haar hartlike dank uit 
gespreek vir die beiangstelling en 
samewerking wat die bestuur geniet 
het van beide studente en dosente in 
die loop van di jaar, Sy het daarop 
gewys dat eli belangstelling van die 
Afrikaners ten voll op die dringende 
volksvraagstuk b hoort gevestig te 
word, nl. "Die Naturellevraagstuk" 
en daar word voorsiening hiervoor 
gemaak in die Bantoestudiekring. 

rof. van Eeden her 'n paar woorde 
nd dr. Language gerig en gewys 

op die verlies vir die Departement 
deur dr, Language e verplasin na 
Brakpan waar hy as Bestuurder van 
Natur llesake sal optr ee. 

Or. Lan ua re het afskeid geneem 
n di hoop uitgespreek dat hy in 

die to koms as skakel sal dien tussen 
die Universitelt en daardie praktie 
deel v n di w 1 k w t hy nou aan 
va r. Die b stuur vir 1943 is a 
vol. 
DI. 1. J. Coertze: Spenser. 
Mnr, B. Pauw: Voorsitter. 
Mej. E. v. d. Merwe: Sekretaresse. 
Mnr. T. Louw: Tesourier. 
Mej. R. Botha en mnr, P. Joubert: 
Addisionele I de. 

Mej. Potgieter van Hui -de-Vii. 
Hers, verlaat Stellenbosch die einde 
van di kw rtaal weens siekte. -laar 
ou rs het haar kom ha J. Voor hulle 
n Joh nne burg vertrek, sal hulle 
eel'S vi twee weke tuis wees in 
Hotel Borde ux in Seepunt. 

JAARLIKSE GROOT STUDENTE 
ARBEIDSDIENSKAMP 

O.B.-Kommandos Trek Laer in- Fransch 
Hoekvallei 

AHBEID AAN HUGENOTE.MONUMENT 

Met die ondervinding van die arbeid.dienakampe van die verlede 
om uit te put, die goeie keuae van die kampeterrein, en veral die prag 
ti,e taak wat 'hulle an hull self atel, lal die O.B .• Studentekomman 
do', hulle werksaamhede van die fgelope jaar. sewel aa die reek. k m 
pe wat reed. gehou is, met die jaarlik.e November arbeidadi nakamp 
afrond. 

"Franschhoekvallei is enig, 
Die mooiste in die land .... " 

Na die bloktyd en eksamens smag 
elke student daarna om weg te kom 
uit die akademiese omgewing en at ... 
mosfeer. Dan verlang hy na die ope 
lug en die vrye natuur om daar deur 
gesonde ontspanning weer tot ver 
haal te korn. En vir die doel kan 
nouliks 'n beter geleentheid gebied 
word as die aanstaande arbeidsdiens 
kamp van die plaaslike O.B.~Studen 
tekommando's, 

Die pragtige omgewing van die 
Franschhoekvallei, met die kampter 
rein aan die voet van die bekende 
Franschhoekpas, is reed genoeg om 
elk student aan te trek. Voeg daar 
by nog al die ander aspekte wat hier 
die terrein aantreklik maak, oos 
b.v. die mooi dennebosse en die heer 
like swemdam en u het 'n ideale 
plek om kamp op te slaan vir 'n 
honderdtal studente-arbeiders. 

GROOTSE TAAK. 

Die terrein kan ook nie anders as 
om elkeen te inspireer om sy deel 
tjie tot die grootse taak van ar 
beidsdi ns by te dra nie - veral 
waar dit die mooi votm aanneem 
van deur arbeid nie aIleen volks 
di ns te verrig nie, maar ook ter 
selfdertyd daardeur aan ons helde 
huld te bring. Die kamp sal dit 
n1. as sy taak stel om die terrein 
van die Hugenote-Monument wat in 
aanbou is reg te rnaak - hulle sal 
daarvan 'n terrein maak wat nie al 
leen die monument nie, maar ook 
ons Hugenote-voorouers waardig 
sal wees. 
Naas hierdi werk sal oak Boere 

hulp verrig word, en aan die dames 
'n geleentheid gebied word om op 
leiding en oefening in spin te kry. en Voorloper van die Spin- en 
Weefafdeling van die Arbeidsdiens 
wat a.s. jaar in werking sal tree). 

KAMPGEES. 

Al hierdie faktore sal ongetwyfeld 
daartoe bydra om dieselfde aangena 
me karnpgees wat vor ige arbeids 
dienskampe gekenmerk het in stand 
te hou of indien moontlik te verbeter. 

Daar sal genoeg geleentheid vir 
swem, boeresport, ens. wees, en oud 
karnpers kan getuig hoe aangenaam 
dit na die dag s skof is. Ook die 
die kampvure sal baie p t ver kaf, 
en wie weet, miski n i daar ook 
karnpers wat meer in die rornantiese 
sy van hi rdie gedeelte van die dag 
se program belangstel? 
Ook aan dicper geestelike waarde 

sal hierdie kamp vir almal baie be 
t ken. Die vriendskapsbande wat 
daar geknoop word, die leersame be 
sprekings om die kampvure, en die 
velddienste (waarvan o.a. waarskyn 
lik een deur ds. Vonter waargeneem 
word) salop alma! 'n indruk nalaat. 

NIE~LEDE WELKOM. 

SOOS in die verlede, sal ook op 
hierdie kamp goedgesinde Aftika 
ners wat nie lede van die O.B. i nie 
welkom wees. Vir hulle informasie 

word hier genoem dat die kamp sal 
duur vanaf 18 November tot 2 De 
sember, en dat hulle verdere be son 
derhede kan verkry en hulle name 
voor Dinsdag, 2 November moet in 
handig by een van die volgende:- 

Mej. Elise Diirr, Sonop. 
Mnr. W. F. P. Gibson, Riebeek 

huis. 
Mnr. S. J . Joubert, J onkershoek 

weg. 

MUSIEKVERENIGING. 
Sondagaand om 8.15 n.m. sal mnr. 

Ernst. van Heerden 'n plateprogram 
in die Conservatorium lewer. Hy sal 
ligte sowel as swaarder klassieke mu 
siek speel uit sy eie versameling. 
Alhoewel mnr. van Heerden meer 

bekend . s vir sy prestasies op let 
terkundige gebied is hy ook 'n en 
toesiastiese musiekliefhebb r en besit 
self 'n baie uitgebreide en r epresen 
tatiewe versameling plate. 

Die program is getiteld: "Plate 
waarvan ek hou." U is versekerd van 
'n baie aangenarne en interessante 
aand n is almal hartlik welkom t 

u .. n:EBATSVERENIGING 
I 

Senior HcdcnHur kf mp tisic 

Die onderstaande sprexers sal VJVj 
dagaand, 22 Oktober om 8 n.in. in 
die Huishoudkundesaal meeding in die 
Senior Redenaarskompetisie: 

Mej. Noelle Grobbelaar - Dawld 
v. d. Merwe. . 
Piet van Niekerk - Andries Treur- I 

nicht. 
Jan Smit - H. P. Raub nheimer 
As beoordelaars sal dr. H. B. Thorn 

en dr, Kempen optree, 
Almal hartlik welkom om te luister 

na uitst kende redenaarstalent I 

Verlede Vrydagaand het Dagbreelc 
se dinee-dansfunksie van stapel ge 
loop. Mnr. J. GreeH het die «astt 
verwelkom en dr. F. E. J. Malherbs 
het namens die eregaste die woord 
gevoer. VervoJgens het mnr, Popeye 
Celliers 'n heildronk op die dameS 
ingesrel, waarop rnej. Judeth Radloff 
gepas geantwoord het. Gedurends I 
die te was mnr. Eddie Taute die 
bekwame konvenor, ook an' die 
woord, en mnr, Jannie Krig het die 
goeie wense van P.S.O. oorgebring- 

Na die ete il1 Dagbreek het die 
gaste na die Stadsaal verda g, waat' 
die dansendes op die maat van die 
Manhattan-orkes gou in 'n jolige 
st mming geraak het. 

Die eregaste van die a nd waS: 1 
dr. en mev. F. E. J. Malherbe, dr· 
en rnev. P. de Villiers en dr. en mev 
J. C. de Wet. 

"WAPF~N 
TE OOP B 

OU" 
C.S.V. 
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MASSA EN ENEHGIE 

Behalwe dat die atoom uit elek 
trone. prot one en neutrone '(wat 
Waarskynlik 'n kombinasie van 'n 
proton en 'n elektron is) bestaan, 
IS daar nog ander boustene van die 
atoorn, nl. die neutrino en die posi 
tron, waarvoor Bohr se model nie 
voo~siening maak nie. 
Ole neutrino, wat dieselfde massa 

t S die elektron sou be - dit is, eg- 
er, elektries neutraal- is nog nie 
definitief vasgestel nie. Die posi 
tron, met dieselfde massa as die 
elektron maar 'n numeries gelyke 
POs;tiewe lading word gewoonlik 
tw r ' b ee ingsbroer van die elektron ge- 
d are. en is eers gevind deur die on 
I erskeid i.v.rn. cosmiese strale en is 
akt~r ?ok gevind in kunsmatige radio~ 
a hWlteit. Na 'n uiters kort .. Iewe' 
van 10-8 sekonde verbind die posi 
tron met 'n elektron wanneer die 
klein gesamentlike ~assas omgesit 
word in gamma-strale in die vorm 
van die twee phatone, Dit is in oor 
{~~st~mming met Einstein se rela- 
vltettsteorie wat o.a. verklaar dat bassa. en energie onderling omset 
aar is. 
[Die twee wette van die Behoud 

::n. Energie en die Behoud van Mas 
o! IS dus vandag saamgevat as volg: 

re totale som van energie en mas 
~~' gebring tot dieselfde eenhede, in 
re heelal bly konstant]. 
s' PrOf. Planck het die mees revolu 
It.onere teorie in die geskiedenis van 
(ie Wetenskap, n1. die Quantanteo,rie 
°pgestel, Hiervolgens bestaan ener 
~e nie uit arbitrere hoeveelhede nie, 
aar uit beperkte "pakkies" of 

~.~1lJta. Energie is ook 'n belang- 
81 e bestanddeel van die atoom 
kOOS ons by radio-aktiewe stowwe 
a;n vasstel: hier word gedurig 
t Pha-deeltjies (2 protone en 2 neu 
e~o~ saam, dus 'n Helium-nucleus), 
s/ trone (Beta-strale) en gamma 
a tale afgegee. Laasgenoemde word 
({' qUanta of photone afgegee. Rei: 
a e elektrone en photone ageer soms 
~ golwe (hul wys interferensie-v.er- 
Ynsels, ens.) en soms as deeltjies. 

d Die elektrone wat in die elektron 
b oPpe om die atoomkern beweeg 
va It ~uanta van energie wat afhang 
d' n dle baan waarin hul heweeg. In 
kle eerste dop (die naaste aan die 
e~rn). het die elektron een quanta 
d ergl • twee quanta in die tweede 
g~P. ns, Energie word aIleen uit 
ee straal as van die elektrone van 
ri~ baan oorspring na een van ge 
e} ger energie. Die bane van die 
in ektrone in dieselfde dop verskil 
as V?rrn (sommige is meer elirties 
duo (he ander), en hierin Ie die ver 
elkdeliking van die -spektresl-lyn«! 
00 e lYn op die spektrum dui op die 
tl'} rgang van 'n elektron tussen twee 
oonUike bane. 

d Volgende week al die Bohr-mO- 
b~ld' ebruik word om chemiese vei 
n lUg t verduidelik. 

IIlJt:.Df:.VJLLIEJ{S SF~ 
1944.HUISKOMITEE 

ko V ~rlede Maandagaand is die huis 
ge~ttee van Huis-de- Villiers vir 1944 
ita ~es. Dinsdagmiddag is mej. Hilde 
be r . Mereis sonder 'n teevoorstel 
ltitnfcm. tot prima ria. Die volledige 
Sag IS as volg: 
~.ildegard M reis (Primaria). 
n l~ .Tomlinson (Onder-Prim ria). 
T
rlgltte Papendieck, 
rude Knacke. 

I>iedie Bergman. 
JLoY~e Freund. 
erne OOS. 

"Totsit~n!i;, ,uri(", Totsien !" 
Geagte mnr. die Redakt ur, 
Die onlangse viering van Helde 

dag was ongetwyfeld vir elkeen 'n 
besieling. Die pragtige samew rkin 
tuss n alle Afrikaners v rdi nons 
innige dank en waarderin. M 
hierdie eensgesindheid teed 
en hegter word. 
Daar het egt I iets voorgeval 

waarop ek dit my pli g om die 
aandag te bepaal. Aan die be in 
van die oggendverrigtin is de at' 
o.a. In vervastrapte uitgawe van 'n 
huidige Engelse oorlogsIiedjie ge 
speel ("Totsiens. Sari, Tot lens"). 
Om die waarheid te se, Va trapmu 
siek is geen yolk, en nog mind 
ons Afrikanervolk, en allermins so'n 
heilige dag 008 Heldedag waarclig. 
Graag wil ek my m t mnr. Steyn • e 
sienswyse, dat di t in werk1ikheid 
neger- en kleurlingmusiek is, v r 
eenselwig. 
On yolk in die algemeen h t on- 

gelukkig 'n ongebalanseerde b rip 
i.v.m. Kultuur. Kultuur sluit nie 1- 
teen in Volksgodsdiens. -taal, -tra 
disie, ens. nie. (Daar is self. sorn 
mige in die land wat meen dat kul 
tuur "politiek" is), maar kun waar 
des is 'n allerbelangrike onderdeel 
daarvan, en in hierdie verb nd, ek 
moet dit ongelukkig erk n, staan ons , 
yolk taamlik vel' agter. Gelukkig 
is baie instansies van die w ntae 
stande bewus, b.v, die Vry ta tse 
Onderwys Dept. het 'n spesial M';l 
siekdirekteur aangestel om by di 
kinders van jongsaf 'n go ie rnusiek 
smaak aan te wakker - 'n n volg ms 
waardige voorbeelrl. 

Ons voorvaders, wens hut pr ~ 
tiese le we vol stryd, (a ook ell 
isolasie v~n die buitewereld), het 
nie die kans gehad om hul be ond r 
op kunswaardes toe te Ie nie, maar 
vandag, met al die voorre te en e 
leenthede, is dit die plig v, n elk en 
om. ook terwille van on yolk, 'n 

• (Vervol op bls. 4. koI. 2) 

DIE IAROO·BAIEN· 
DAM!SUITRUSTER 

EieD •• r: H. J. A. SMIT <Baken) 

Het vertrek 
na geriefliker 

oord vir Stud nte. 
voorheon 

W. H. DU TOIT SE G BOUE. 

The Stellenbosch 
Stationery Store 

vir 

BEKOORLIKE GESKENKE 

Nuwighede van alle soorte, 

Deftige Skryfbehoeftes 

en 

MODEBOEKE. 

A. DOW ON, 
And'ri dr.at, Stell bo h. 

DRJE 

I, 

Mnr. H ppy Steyn, finale [a 
B.Se., het Stell nbo ch tyd Iik ver 
I at om 'n po in Prie k vir die re 
vr n di j ai w l' t neem, 

Alfred Blommaert, 
( rcon 48 n 76) 

STEL 

Di Winkel vir en 

U w t I k r Ito IW 
om Idji kry vir 
d tji .1 

i. 

H z 
vir 

Elektrieae Be odigbede 
R dio Rep ra ie 

L n 
Voortr kk rApt k 

Ond (sf un 
dl Alomb k nd 

. MUSIEK· FIRMA. 

R. MULLER 
E r t vir KI vi r • Orr Is. 
Musi kin trum nt in di 
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AF IK AN MEDI E 

FAKULTEIT 

TEMPORA 11VT NTVR, 
o ET MVTAMIR IN ILt/S 

n omgewin 
A ek Italiar. 

VIIR 

ie uw , 
G. F. Stegmann. 

Quantum mutatus (11) illo ! 
In Benito Mussolini e Iewensbe 

skrywing (tot 1939), met "n snnbe 
velende v oorwoord deur Richard 
Was,hburn Child, v oorheen Ameri 
kaanse gesant ill I telie, - uitgegee 
deur Hutchinson & Co., Londen, 
Ice ons op bll. 283 - 286 (ons ver 
taal): - 
Winston Churchill, die toenmalig 

KanseH r van die Skatkis, het Itali" 
in J nuari 1927 b soek, en in 'n on 
derhoud vir publikasi in die Ita 
liaan p r 'n opsomming e ee van 
die ien wyse deur die mee te r g 
denkend mense g huldi t n op i te 
van a cisrne en I Du . Iy het 
Ill. v rkla r : 
.,Onwillekcurig i k betower deur 
ignor Mussolini se hoflike n n- 
voudige rnani re n d ur sy kalm n 
bedaarde voorkoms, ten spyt van 
m ni erl i problem en gevare. Dit 
i rnaklik om te bespeur dat sy enig 
ste g dagte die welvaart van die 
Italiaanse yolk is, oos hy dit v r 
. taan, en dat alle ander geringer be 
Ian e vir hom geen waarde het nie. 
Heelwat is nan my m eged el aan 

gaande u geinkorpore rde w tt.e 
waarby, na ek verne m, twintig mil 
joen werk am burgers reg tr eks 
aan die Staat verbind i en waarby 
die Staat verplig is om t enoor hull 
en hulle afhanldikes die mee dir k 
t v rantwoordclikhede op hom te 
neem. Hi rdie 1 ew gin (Fascisme) 
j uit rs inter s nt n die re ult te 
daarvan al m t aandag gevol word 
deur alle and r lande. Van lfspre 
k nd word di meest weIwi1lend 
h id en samewerking van di h le 
yolk ev rg, sowel a duid like n 
verstandi eli r kap van die Staat. 
o ten aansi n van 0 'n t lsel 

wat deur almal ge driftig aanvs ar 
war , is dit e nvouc1ig bela lik om 
te b weer dat die Itali nee - 

ni p '11 po u1"'~ b is rond 
i nie, of d dit ni met 
migheid die adw rklikc n prak- 
tie e teun van die rna a 
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