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Afrikaans Is 
Se Duitse 

Bekoorlik 
Lese res 

' n Duito;e dame wat Die O.B. ,Afgesien van u artikels as 
op et>n of ander \Q·se 'n tyd soda.nig verskaf u ,onverstaan
gelt>de in hande gekry en sedert- bare taal', soos die E ngelse dit 
dien 'n gt>reelde Iesercs gcword noem, ons bale genot. Ons ver
het, gee haar indrukke omtrent staan dit h t>eltt•mal goed -
die Afrlknanse taal weer in 'n waarskynlik is die rede danr
brief wut sy as volg aa nhef: voor dat u taal in elke op!.ig 

,Eer<;t t>ns , nan u alma! en u nader verwa nt ann ons taal i!> 
Ieier dr. Hans v•nn Rensburg • as die Engelse-! Oorspronklik
v e e I s g e I u k met die 
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heid, eiewilligheid, maar veral 
twaalfde bt>staansjaa r va n die die na tuurlikheid en oningewik
O!>sewabramlwag. keldhei<l in u taal i'! vir ons so 

b<>sonder bt>l(Oorlik. Byvoor
bt>eld: ,die Britse mengt"lm oes
bt>volking' of ,lamsak-bt>leid' 
e-ns. Ons hoop dat Malan bier
die uitdrukkings nie sal invoeg 
by die dissiplincre kode waar
van hy op sy kongres vir die 
pcrs gewa,g gcmaak het nie. Ek 
so dit natuurlik maar net sk.ert
send omdat ons Amerikaanse 
koerant hier, Die Neue Zeitung 
waarskynlik hierdic mening toe
gcdaan sal wees." 

RUSLAND SAL ·OOR TWEE 
Sy meld ten slotte dat die 

brief van Goring uit Neurenberg 
vir bulle nuut en daarom dub· 
bel so interessant was. 

JAAR GEREED WEES 
Uu~land produseer ·Huulag vier a toombomme per nuumd en teen die 

einde Yan 195 .1 !'al sy plau ne gerced wees om d ie W estcr~e moondhede 
met 'n ultimatum te hegroet . Dit i~ die bevinding van die uiters h etrou· 
bare hlad Intelligence Dige~t op grond ~·an geh ei1?1e inligting nit nusland. 

Hierdie blad, onder redaksie "·an Kenneth de Courey, ht>t reeds in 
Januarie van jaar aangekondi~ dat Hu~land hesig is om die atoombom te 
maak en dat d ie ccrste hom in Junie get·~cd sou wet'~. 'n Paar wek e "'·oor 
die ontt>loffing in Ameriku en En~elaud amptelik ~·ir ·die eer~te maal aan· 
gekomlig is~ b e t. d ie blad al hcrig dat die on tploffing plaasgevind het. 

Die r edakteur Yerklaar dat dit glad n ie moeilik is om geheime inlig· 
ting in Ru"land te hekom n ie - soos. t rouens ook hlyk uit die ft>it dat sy 
grootbte ~eheim ('tlie atoomllom ) maklik in Westersc h esit gekom h et. 

Een van <lie hoogste R us'!iese 
regeringsll'de het 'n paar Wt>ke 
gelede , ·erklaar: ,,As ons hit>rdie 
here van " 'n!>hington en Lon
den nog net , ·ir 2t maamle nan 
die kaa rttafel ka n hou, ka n ons 
die saak ufrond deur hull t' uit 
te nooi om hul beursies tt~ oor
handig en te skoer t huisto"e." 

Die inligting i'! Yerstrek <le-ur 
'n gebeime ag<>nt wie se betrou
baarbeid as Grand A nung<•clui 
word, en die blad verklanr <lat 
dit die belangril(ste inligting i'l 
wat nog ooit in sy kolomme ve-r
skyn het. As die \\'t>stt>l"ie 
moondht>dt> nit~ k t>nnis daan·an 
n<>em en die nodige s tappe dot>n 
om hulself tf\ red nie, sal dit 
pre-<>ies die. toestaJl(l wees wnur
voor bulle oor t wee jaar te 
staan sal k om. 

A'l'OO) IBO:\DIE 

groot voorraad atoombomme in 
die ,·oJgende twee janr op te 
gaur vir gebruik in samt>hang 
met S;\'' ~oor<lpool-lugarmada 

wat vunclug die beste in die we
r el<l is, sy groot duikbootvloot 
vir gebruik van bomme oor lang 
afstandt>, en !>Y vloot van super
'!Oniese loodo;lose lugwupt>n<> wat 
by nou besig is om te ontwikkel. 

Hiordie !cite, verklaar die 
blad, kan slegs met die uiterstc 
gevaar vir die mensdom misken 
word. Die ongeluk is net dat 
die gaping tussen wat gedoen 
moet word en wat gcdocn word 
so groot is. Van. die grootste 
lx'lang in die stryd t<'en hit•rdie 
ge-,·aar is die redding van Asie 
uit die Kommunistit>sc grt>e-p, 
maar toe dit> grootste d<':-kun
dige op hit~rdie gebit>d onlangs 
'n onderhoucl me-t <lit> Britst> 
ministerie nm oorlog in Lond <>n 
aangevra het om di<' snalc t t> 

Rusland is voornt>m <>ns om 'n I bespreek , is <l it geweie-r. Die 

•• 

RHODESIE SPRING 
.. 

UNIE VOOR MET 
PROTEKTORATE 

1\lnr. Hugh Beadlr, die Rhodr.siese 1\linistrr Yan Binn e
landse Sake, h et verlede D onderdag na Engeland vertrek 
om samesprekings te voer m et die Imperiale R('gering oor 
die f ed er asie-plan ne van die Britse gebiede brnoorde die 
Limpopo. Mnr. B eadle gaan aan die Imperiale Regering 
voors te l <lat die B etsjoeana landse P rot ektoraat lid moet 
word va n die voor genom e feder:asie. 

Lidmautskap van 'n B ritse 
Federasie .sal die ge-esdriftige 
steun genit>t van al die bla nke 
inwoners van die protektoraat 
sowel as van die m <>er<lt>rht>id 
\'an die naturelle. Hierdie f<>ite 
gaan mnr. Be-adle aan die Im
periale Rt>ge-ring m eedet>l. 

Die metodo waarvolgens die 
Rhodcsiese Regering te wcrk 
gaan om B<'tsjoeanaland tc pro
bc~r inlyf by 'n Rhodesiese Fc
dcrasie staan in skrille kontras 
met die metode wat dr. D. F. 
Malan, die Unie se Eerstc Mi
nister, gebruik het in sy pogings 
om die protektoraat by die Unic 
in te lyf. 

Dr. 1\la lan h t>t in Bloemfon
tein op sy party k ongres St' ver-

hoog gaan o;taan t>n kordaat nan 
<lie I Nit' van sy {)ltrty vt>rtt'l da t 
sy g!'dul<l oprnak en dat die 
Brit'ifl J•rotektorute non by die
Unie ing<>lyf mot>t word. Dr. 
:Ualnn ht>t \'Crgeet dat hy die 
Eer.te- :'\lini'!ter van d i<> la nd is 
en dat hy gevolglik van die di
plomatit•kfl kanalt> gebruik moe-t 
maak om sodanige \er.,o<>k uan 
die Engt>lst- regering te rig. 

Die Rhodesiesc Rcgering 
daarenteen slaan munt uit dr. 
:Malan se versuim en stuur 'n 
Minister na Engcland. 

Dr. 1\lalan kan maar nio Yt'r
g<'et dat hy partylt>ie-r is nie. 
H:r maak van alles party
politick. 

persoon moes tevrede wees om 
dcur. 'n ondcrgeskikte ampte
naar ontmoet tc word. (Moont
lik was die minister toe te besig 
om die aanstaandc verkiesing
stryd teen die ,Opposisie" te 
beplan.-RED.) 

SJ~A 

In hierdic stryd teen Russiesc 
wereldoorheersing, aldus De 
Courey, is dit gcbiedend nood
saaklik dat Rusland verhoed 
word om 'n besliste oorwinning 
in Asii' te behaal. Irulien a ile 
hulp wt>erhou word vun daardie 
element.- wat die Kommuniste 
vyandiggt><,ind is, en dit> Sjinese 
Kommuni'!tiese regering word 
deur die \Vesterse m oondhede 
erke-n en gehelp, sul dit die 
grootste t> nkt>le bydrae wees tot 
Rusland se finale oorwinning in 
Suidoos-Asie. (Op die oomblik 
oorweeg die Britse r t>gering 
reeds om tuv-1-;lle \ an Britse 
hnndelsbelnnge die rooi Sjinese 
bewind te erken.-RE D.) 

AFRIKA 

In die twccde plaas lc die ver
dediging van Europa in die Na
bye Ooste, vanwaar die hoof
uitdaging sal kom. Die binne
lnndse toestandc hier is swak en 
die enigste manier om dit te 
vcrdedig is van uit Afrika, wat 
op reuse-skaal ontwikkel be
hoort te word deur aile \Vcster
sc Iande in die kortste moont
like tyd. Vir die doel behoort 
'n bedrag gCtlykstaande aan 
15,000 miljoen dollar beskikbaar 
gcstel te word tesame met die 
beste koppc waaroor die \Ves
tcrse Iande beskik. Dit behoort 
as 'n volskaalse oorlogsveldtog 
nangepak te word. Paaie, spoor
wei>, lugverbindings ens. moct 
uitgcbrci en geokoordineer word 
bencwens ekonomiese ontwikkc
ling. In 'n vorigc uitgawc het 
die blad 'n skema voorgestcl 
wnt o.a. 'n spoorwcgverbinding 
tussen Plumtree in Rhodesie en 
\Valvisbaai in Suidwes aan die 
hand docn. Gebruik van dicsel
elektriese lokomotiewe behoort 
so 'n spoorweg die mees ekono
miesC> in die \\·ereld tc maak, is 
verklaar. ' 

POLI'l'IEKE OI<'J<'E~SIEF 

A!i 'n <lerde mantrt>ei word 
voorgestel dat die \\'esterse 
Ia nde op groot skaal 'n politieke 
off t>nsi<>f in R usla nd en sy sa
telliete loods. So ietr; is baie 

Maak Vier 
Atoombomme 

Per Maand 
makliker as wat vermot>d word, 
en die blud Yerklaar dat hy in 
die verband oor geheime bt>skik 
wat nie geopenbaar k an word 
sonder om <lie Russiese r.-g(>ring 
van wanrdevolle inligting t t> 
voorsit> n nie. Dit mot>t deel 
vorm van 'n grootskaal<.t> ope-
ras ie. 

Indien hierdie maatrci.lls nic 
getref word nic, aldus die blad, 
sal ons een oggcnd ontwaak om 
tc bevind dat Rusland toegcrus
te afspringplekke op al die 
uiterste punte van sy uitgc-brei
de gebiedc opgerig hct. As die 
Atlantiese moondhcde hul 
atoombom-voorrade net op dric 
of vier plckkc hou, en danr 
geen basisse is wat van aile 
kante op die hart van Rusland 

Empire 
Nouer 

Moet Nog 
Saamwerk 

'n Britse ekonomirne rykskon
ferensie wat die vermoe van die 
hele Empire moct verenig en 
mobilisecr is verlcdc week deur 
die Australiese opposisieleier, R. 
G. Menzies, bepleit. .,Die ver
enigde ckonomiroe vcrmoe van 
die Statebond is net so groot 
soos die van die Vcrenigde 
State", het hy gesc, en daaraan 
toegevo<'g dat dit noodsaaklik 
is dat daar 'n blywende en ge
descntralisccrde instelling moet 
wees vir onderlinge raadplcging. 
,Met ander wocirde, ons cerste 
volkebond moet wecs die Britsc 
Statebond." 

Nog 'n Konferensie 
Van Empire 

gcrig is nie, sal die vooruitsig Uit Londcn word berig dat die 
maar treurig wecs. Unie-rcgering versoek is om die 

In die verband wys die blad moontlikheid van bywoning van 
daarop dat Rusland fluks besig 

1

.n konferensie van buitelandse 
is om in Suid- en Scntraal- ministers van die Britse State
Amorika basisse tc verkry van- bond aanstaande jaar in Ceylon 
waar hy die Verenigde State l by te woon. Decl van die bo
van naby sal bedreig. sprekings sal glo gaan oor vre-

!vervolg op bladsy 8, kol. 1)• dcsluiting met Japan. 

fMoN-Ui~ENi~~Ei~l 
~ REPUBLIEK j 

Onderstaande boodskap in verband met die Voortrek
kermonument is deur die Kommnndant-gcneraal, dr. Hans 
van Rensburg, namens die Ossewabrandwag uitgcrcik: 

,Uit die Ossewatrck na die hocksteenlcgging van 
Monument elf jaar gclede is gebore die Volksbewcging, 
Ossewabrandwag . 

die 
die 

,Die Beweging groet die Monument waarnri die Afri
kaner optrek om besieling uit die heldeverlede van ons volk 
te skep nie om d aardie verl<'de t e verwater of t e 
begra we nie. · 

, Wa t KAN die !\lonument se boodsk ap aan die fees
gan ger-; anders wees as die van Vryheid en van. onvwdeelde 
trou a an Suid-Afrika? Daar die m anne en vr ou e van 'n eeu 
gelede h et a lles veil gehad vir re1mblik einse n~·heid, en 
daarom k a n ook die Jlad van die Oo;sewabrandwag nie a nders 
nie a s lei na r epublikeinse nyheid. 

,Daardie manne en daardie vroue hct weggetrek van 'n 
vreemde trou na een onverdeelde trou aan hul enigste 
vaderland. Daarom voer ook die pad van die Q!'lsewa
brandwag na een onverdcelde trou aan hul enigste 
vaderland die Republick. 

,Daardic manne en vroue het vir die blankc beskawing 
alles op die altaar gele. Daarom vocr ook die pad van die 
Ossewabrandwag na die bC'veiliging van die blanke bcska
wing, s onde r dat ons nie· Biankes wil veronreg - ewemin 
as ons voorou ers nie·B iankes wou veronreg. 

. ,.Daarom is die b oodskap van die Os.,rwabran dwag dat 
elke feesgan grr h om sal wrernselwig mrt hierdie !!Jeale. 

.,Ongeag watter party iemand aan bchoort en ongeag 
of iemand Afrikaanssprckcnd is, soos die Ossewabrandwag 
Afrikaanssprekend is, en of hy 'n andcr moedertaal hct, 
voel die Ossewabrandwag dat elkeen wat in daardie gees na 
die· Monu_ment gaan, beweeg op die pad wat. regstreeks tei 
uit die h eldev·erlede na die be. ... temming van oris volk . 

,En ewemin as enigeen die reg het om anclersdenkendes 
te w eer van die Jlad wat ons voorouers geba:m bet, ewcmin 
h e t enigeen die reg om ten,ille \'an andcrsdenkendes \'an 
daardie pad af te wyk." 
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Maatreeltjies Teen 
S.A. l{ommuniste 

Ons Moee Kabinet Ook U itged iend ? 

Dr. Y. M. Dadoo, 'n Kommunistiese Ieie r en 'o Indier 
wat in Suid-Afrika gebore is, is ooreenkomstig die Wet op 
Oproerige Byeenkomste deur die l'tlinister van Justisie, mnr. 
C. R. Swart, verbied om deel te he aan openbare ver
gaderings in die magistraatsdistrikte van die Witwaters
rand, Vereeniging, Pretoria, Kaapse Sldereiland, Port 
Elizabeth, Oos-Londcht, Durban en Pietermaritzburg. 

BESTE -KOPPE U ITGESLU IT 
VAN HOOGSTE DIENS 

Min. Swart se optrcde teen 
die Kommunisme kom maar nie 
verder nie. As 'n verbod op 'n 
persoon of pcrsone om in ecn 
of meer magistraatsdistrikto 
vergaderings tc hou. Die Kom
munistiese Party bly voortbe
staan as 'n gewettigde party 
met 'n verteenwoordiger in die 
Parlement. Die verspreiding 
van Kommunistiese koerante en 
pamflette duur voort. Kommu
nistiese agitators maak nog 
steeds Kommunistie.se prop:.
ganda en Kommuniste ' beklee 
nog steeds sleutelposisies in die 
vakbondwese van ons land. 

Kahn nou ,Sam Can't" is. Vir 
ons lyk dit of die anti-kommu
nistiese ywer van min. Louw se 
regering tot dusver maar baie 
lou was. 

(vervolg van kolom 5) 

masjien anders was nie. As 
ons regeringshoof soos die Pre
sident in die V.S.A. talente kon 
soek waar hulle ookal te vimle 
was en sonder partytaktiek in 
gedagte sou ons Staat nie van 
die uitstaande dienste van 'n 
H. J. van der Byl, 'n J{. J. van 
Eck, 'n lU. S. Louw, en van talle 
andere beter en meer vrugbare 
gebmik gemaak het nie? 

So pas het di.- bedroe
wende verhaal van nit
putting en ooreising van 
ons kahinetslede in die 
reg_eringspers die lig ge
sien. Ter h emoediging 
van ous as onderdane wil 
ons graag aanneem dat 
die toestand o01·dryf is. 
Moontlik is dit takties 
wenslik heskou om die 
maksimum me~gevoel 
met die oog op die skep
ping van addisionele 
poste te wek. Dit moet 
ons sekerlik hoop. 

ONDER DIE VERGROOT
GLAS 

I Deur ]. de Vosl 
Ices van eie bclang geskoei is 
en met selfsug as dryfvee.r ope
reer, vind dit winsgewend om 
die hoogstc pryse vir die beste 
man te betaal. By hulle t~:•l 'n 
menslicwcnde vrygewigheid se
kerlik nie. Daar is skaars een, 
indien enige, van hic1rdie reuse
organisasies wat nie as kwessie 
van beleid salarisse van £20,000 
per jaar en hoer aan hulle hoog
ste amptcnare betaal nie. In 
die V.S.A. is onlangs beweer dat 
die ongeveer tien hoogste amp
to:tare in die Du Pont de Ne
mours-onderneming gemiddeld 
elk om en by £50,000 per jaar 
ontvang. 

Selfs die Amcrikaners onder 
px es. Truman se Ieiding en die 
Engelse onder mnr. Attlec se 
regering het a! doeltrcffcnder 
teen die Kommunisme opgetree 
as die nasionale regcdng in 
Suid-Afrika. 

Tot dusver is twee persone 
verbied om op 'n paar plekke 
Kommunistiese ver,gadering te 
hou, te wete dr. Dadoo en mnr. 
Sam Kahn, L.V. - wat nog kan 
optree net waar hy wil in Kaap
land. 

AM?TENARE EN 
PARTYPOLITIEK 
Ongeveer die helfte van Brit

tanje se staatsamptenarc sal 
voortaan aan die politick kan 
deelneem. Dit geld diegene wat 
n nywcrhede en die laer grade 

Sonder om nou juis heeltemal 
tot uiterstes te gaan moet die 

Mc1L hierdie toonbeelde van beginscl van uitstaande vergoe
oorywer voor die gees is dit nie ding vir uitstaande dienste ook 
onvanpas om die status en in die staatsdiens toegepas word 
funksie van ons kabinet onder en vir hierdic doe! sluit staats
dic vcrgrootglas te neem nie. diens sekerlik ook kabinetslede 
Dis immers die dircksie van in. 

Oor hierdie anti-kommunistie
se prestasie van sy regering het 
minister Eric Louw in Durban 
gcnpog deur te vertel dat Sam 

Kanada Skaf 
Appel Na Geheime 

Raad Af 
Die Kanadese senaat het 'n 

wctsontwerp aangeneem wat 
appellc van die hooggeregshof 
na d'e geregtelike komitee van 
die Gehe;mco Raad afskaf en 
wat die hooggeregshof die hoog
ste hof van appel maak. Daar 
word nou op die toestemming 
van die Konin,g gewag voordat 
die wctsontwerp wet kan word. 

wcrk. Bcslissing oor die posisie 
van die 470,000 staatsamptenare 
·n hoere grade is tot aanstaan
de jaar uitgestel. 

In die partypoliticke staat is 
d it 'n beginsel dat amptcnarc op 
politieke gebied ,neutraal" meet 
.vces in die oorlog tussen die 
::>- rtyc om heerskappy van die 
!and. Indien bulle kant kies, 
mag die lot wat sprinkaan-be
amptes, vce-inspekteurs, ens. 
• Ike vyf of tien jaar na 'n re
g cringswisseling tref, ook ge
dccl word deur die hoere amp
tcnare. 

In 'n volkstaat waar die be
wind nie op gewcttigde burger
oorlog berus nie, dog samewer
king, is daar niks wat 'n amp
t cnaar hoef te belct om aan 
d!e politick dec! tc neem nie. 

ons grootstc nasionale saak: die 
Unie-Regering. AI dadclik 
moet ons se dat die werksaam
hede van hierdie staatsorgani
sasie so ontsettend in die on
langse verlede uitgEhrei het dat 
beide die hocveclheid sowcl as 
die gespesialiseerde aard van die 
werk die allerbeste talente eis. 
Om dit te kry sal dit vir die 
land selfs goedkoop wees om die 
kabinet desnoods tc verdubbel 
en die salarisse te verdriedub
bel. Daar is egter een voorbe
houd: vir die hoe prys moet die 
beste artikel gelewer word, en 
hierdie artikel moet gebruik 
wont waar,·oor dit ten duurste 
gekoop is nl. die hoogste be
lange van die staat. 

HOFl BESOLDIGING GOEIE 
BELEID 

Die geweldige kapitalistiese 
ondernemin,gs wat slegs op die 

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in 

I{LAVIERE 
VLEUELKLA.VIERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toehehore. 
GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 

BLAD- en BOEKMUSIEK in grootste verskeidenheid 

Spesiale A.fdeling: 

WAPENS 
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, Weerglase 

Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens. 
• 

Nuwe afdeling vir 
YSKASTE • ELEKTRIESE STOWE • Elekkiese Artikels 

R. MULLER {Eiens.) BPK. 
Hoek van Kasteel- en Burgstraat - Poshus 133 - KAAPSTAD 

MINISTERS VAN STAAT 
DIEN PARTYE 

Nou kom egter die baakplek 
vir ons as burgers van die Unie. 
Die moeilikbei<l is dat ons weet 
te goe<l waarvoor ons so 'n prys 
sal moet betaal: ministers wat 
allcen as hoe uitsonderings die 
beste man in die Jand vir sy 
besondere departemcnt is, mi
nisters wat daarby soseer die 
partybelang moet <lien dat die 
staatsbelang soos 'n brandsiek 
eseltjie agter die gunstelinge op 
die renbaan aansukkel. 

Die eerstc reaksie van die 
ontnugterde toeskouer is om sy 
lot in Iuide Jeremiades te be
klaag. So het ook die Cape 
Argus as reaksie op Die Burger 
se katalogus van hoog,gcplaaste 
siekc~> bedroef gewonder of hul 
betreurenswaardigc toestand 
aan ywer in staatsake of party
sake gewyt moet word. Ons 
laat dit daar. Die Cape Argus 
voel skynbaar nou meer as van
effe, toe hy die Regerings-party 
gestcun het, oor hierdie simp
tome bekommerd. Wie weet kry 
Die Burger aanstonds weer ge
leo:ttheid tot kommer . 

VEROORDEEL DIE BOOI\1, 
~IE DIE VRUGTE NIE 

Niemand het egter die reg om 
hom hieroor te beklaag as hy 
nic eers bereid is om ons kabi
netstelsel te veroordecl nie. Die 
vrugte kom immcrs van die 
boom. 

Die keuring van ons kabinets
ledc geskied ep koddige wyse1 
Die Eerste Minister kom daar 
vanwee, gewoonlik, sy baasskap 
in 'n politicke party, die fonda
mcntsteen van ons regeringstel
sel. Die skitteren<lste persoon 
vir die hoe pos sal gewoonlik 
geen kans hf as hy nie <leur die 
politieke partymasjien wat hom 
bo moet bou, gestcun word nie. 
Van die oomblik dat die party 
onder hom verkrummel en sy 
steun onttrek bet, was genl. 
Hertzog nooit weer 'n moontlike 
Eerste ~linister van die Unie 
nie. 'n President ileur 'n volk
stemming kon hy nog moontlik 
geword bet as die knns gekom 
het. 'n Eerste Minister kon hy 
slcgs weer word as hy gewillig 
sou wecs om uit die hand van 
H.N.P.-basc genadebrood te ont
vang - en as hulleo dit sou wou 
gee. 

By die res van die kabinet 
word die beginsel van beloning 
vir dienstc aan die regerende 
party eerste in aanmerking ge
neem. Daar is natuurlik uitson
derings. Die reel bly egter dat 

dienste aan die party 'n hoe be
trekking verdien en wei by uit
nemendheid 'n kabinetsetel. 

NIEl\IAND IS SKULDIG NIE 

Die skuld van persone is dit 
nie. Hoe kan hul anders? Die 
Eerste Minister moet sy party 
onder hom staande hou. Ring
koppo van die party, manne wat 
die party ken, wat die party
organisasie opgebou het is nodig 
om die party gaande en veral 
in orde te hou. Anders is dio 
hele bewind van meet af aan 
gedocm. Die instandhouding 
van die party bly die bewind
hebbers se eerste taak, geewe
naar slegs deur die drang om 
die ander party te vernietig en 
in die verleentheid te plaas. 

DIE KABINET IN V.S.A. 

Sonder dat sy stelscl fouteloos 
is, stel die V.S.A. 'n aangename 
tecnstelling met ons s'n daar. 

Die President van die V.S.A. 
bly vier jaar lank hoof van die 
staat en stel sy kabinct uit die 
land se bekwaamstes aan, betsy 
vanuit of vanbuite die wetge
wende buise. Sedert Lincoln se 
tyd tot 1940 is daar 308 kabi
netsetels gevul, slegs 25 persent 
waarvan uit persone wat een 
of ander tyd lid van 'n wetge
wende Huis was, uit wie slegs 
'n geringe persentasie ten tyde 
van hul diens in die kabinet ook 
tegelykertyd lid van een van die 
Huise was. Vermoedelik bet die 
Presidente die bekwaamstes in 
die land gekeur. 

Tydens sy hele ampstermyn 
staan die Presidont met sy ka
binet onafhanklik van 'n party
mecrderheid. Hy is dus nie so 
onvermydelik op die handha
wing van par~dissipline aan
gewese nie. Omdat hy hul nie 
kan huis-toe stuur om ontydige 
verkiesingstoesprakc te hou nic 
dien ook die Senatore en Ver
teell.WOordigers hulle volle 
ampstermyne uit c.n stem dus 
sonder vrees vir hulle setels of 
vir die ineenstorting van hulle 
regering volgens eic oortuiging. 
So vind ons gedurende die 
ampstyd van 'n Demokratiese 
president nl. F. D. Roosevelt dat 
een van sY belangrikste wets
ontwerpe <leurgeloods word met 
'n meerderheid van 266 (Dem. 
197, Rep. 69 >teen 138 (Dem. 92, 
Rep. 41, an<lere 5). 

GEEN POLITIEKE 
~IONOPOLIE 

Teen hicrdic agtergrond sit 
die kabinet van mces bevoegdes 
hullc werk voort, die ministers 
getrek uit aile vertakkings van 
die. sameacwing, nie noodwendig 
of selfs dikwels uit die klein 
koterie professionele party-or
ganiscerders nie. Truman het 
kort gelede die hoof van die 
Studebaker Corporation, .,ene 
Hoffman, as hoof van die kolos
sale hulp-vir-Europa-skema en 
as sodanig as lid van sy kabinet 
aangestel. Van die grootste 
figure in die . algemeno samelc
wing van die V.S.A. het hullc 
gro·otste dienste binne en buite 
die administrasie gelcwer. On
der die ministerHHe name ver
skyn die van Mellon, Rockefel
ler,. Stettinius, Morgenthau. Die 
politick is nie 'n beskermde, ge
slote beroep uitgehou vir die 
geskool<le manipuleerder aileen 
nie, dog <lit word deur die per
soneel van die kabinette m et die 
bekwaamste breine, elk op sy 
gebied, gevoed. 

Dis nie sonder bitterheid dat 
ons in Suid-Afrika kan droom 
oor welke kragte ons in 'n ka
binet kon gehad bet as die 

(vervolg in kolom 2) 
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Die Verhaal van Katyn 

Poolse 
Russe 

Op 

Oudpremier Kla 
Aan VOn Mo·ord 

15,000 Offisiere 
Dit is opmerklik dat die verhaal van Katyn nog nooit dem· die demo

kratiese llers aan die wca·eld '\·ea·td is nie. Dit is egter nie so onverklaar
baar nie. In die dat~ van die oorJog het hicrdie ,kampvt"~>1crs vir diP 
Christendom" die waal'lteid graag H•rherg omdat dit aan die wereld jo;OU 

toon dat ,premier" Stalin nie t"o 'n engel i~ a~ wat hy vooa·~c~kilder mot"!' 
woa•d nit", en in die due na die om·log kon hiN·die waarheid uic nteer aan 
die lig gcbring word nic omdat Duibe leiers in Neurenberg vir· die Ru~~ic!!'e 
misdaad tereggestaan het. Dit was dus in hclang van die oogmerke van 
die Westerse ~,Ciu·istt>ne'' om die wamheid van hierdie af~a·yslike geheurl~ 
nis saam met die as yan die Dnill"e leiers in die wind '\·an vergeteJitt"id 
te strooi. 

In 'n bock, The Pattern of 
Soviet Domination, wat onlangs 
verskyn het uit die pen van die 
gewesc eerste minister van Pole, 
Stanislaw Micolajczyk, wat ty
dens die oorlog in die Poolse 
vlugtclingrcgering in Londen Cltl 

na die oorlog in \Varsi<OU ge
dtcn het, word die vcrhaal in al 
sy afgrysing vertel. 

Die Poolse regering was be
wus dat die Rus.,c in 1939 
250,000 Poolse offisiere en man
~ol.npp(\ krygsgevnngt•ne geneem 
bet en 1,500,000 gewom• burgers 
t'n kimll'rs na slawekampe ont
' oer bet. Nadat Duitsland 
Rusland in 1941 blnnegcval het, 
het die Poolse regcring in Lon
den 'n verdrag met Rusland ge
sluit waarkragtcns aile Poolsc 
burgers en soldate op vrye voet 
gestel moes word. 'n Poolse 
leer op Russiese grondgebied 
sou dan opgebou word om saam 
met die Russe teen die Duitser~ 
tc vcg. Toe <lie leer saamgestel 
moes word, was die Poolse 
owerheid verbaas om te merk 
<lnt <lnar weinig of geen offisie
re bulle aanmeld nie. Op 15 
Oktober 1941 hct generaal Si
korski die volgende nota aan 
die Russiese ambassadeur gc
stuur: 

POOLSE NOTA 

,Die lot van etlike duisendc 
Poolse offisiere wat nog nie 
na Pole tcruggc.keer het nie 
en wat nie in Sowjet-militcre 
kampe gcvind is nie, bly nog 
'n saak van onsekcrhcid. 
Moontlik is bulle in die noor
delike distrikte van die Sow
jet-unie versprei. Hul tccn
woordighcid in die Poolse mi
literc kampc is onmisbaar." 
H ierop is van Russiesc kant 

geantwoord: ,Aile Poolse offi
siere binnc die grense van die 
Sowjot is vrygestel. U vcron
derstelling dat 'n groot aantal 
offisierc in die noordelike dis
triktc versprei mag wecs, berus 
klaarblyklik op verkeerde in
ligting." 

STALIN GESPREEK 

Kremlin 'n onderhoud met Sta
lin in tcenwoordigheid van Mo
lotof gchad oor die sank. Stalin 
het ewe vorwondcrd gevra: 
.,Maar is daar nog Pole wat nie 
losgelant is nie?" 

.,Baic", hct Kot geantwoord. 
,Ons ;., veral be'iorgd oor die 
lot van 15,000 kr~·gsgenllll;-t>nes 

wat in die kampe ,·an Staro
biel.,k, Kozielsk en Ostashkov 
aangehou was. Hull(• i<> na 'n 
onbekende bestemming ver
plna., t~;dens die lente van 1940 
en sl('g., tussen 350 en 400 bet 
hullt• by genl. Andt•r;, nange
meld." 

,.Ons vrystelling k<'n gecn uit
sondcrings nie", hct Stalin ge
nntwoord en toe met 'n offisier 
oor die tclefoon gcpraat. · Hy 
hct gcweier om daarna die ver
mistc offisierc verdcr te be· 
spreek. 

SKIELIK GEEN BRIEWE 

Voorhoen, aldus 1\ficolajczyk, 
is bulle deur die Poolse onder
grondse beweging meegedeel 
dat die briewc van die offisic
re aan bulle gcsinne plotse
ling in Maart 1940 opgehou 
het. 
Hierna hct gcnl. Sikorski per

soonlik na :\1oskou gevlieg om 
die saak met Stalin te besprcek. 

,Julie offi.,it'rc?" het Stalin 
gevra. ,Hull!' i., losgelaat. 
Hulle bet maar nog net nie jul 
kamp bereik nie. 1\loontlik is 
bulle erens in .!\lantsjoerye." 

Sikorski hct teengewerp dat 
dit onmoontlik is dat duiscnde 
Poolse offisiere onopgemerk in 
Rusland kan beweeg. Buitcn
dien sou bulle baic gretig wccs 
om by die Poolso leer opnuut 
aan te sluit. 

SKOUEROPHALI:SG 

,.Miskien het bulle ont:vlug," 
het Stalin met 'n skoueropha
ling gese, en geweier om die 
saak verdcr te bespreck. 

Sikorski het toe aan Stalin 
voorgestel dat, met die oog op 
die tekort aan offisiere, 20,000 
Pole na Engeland gcstuur moet 
word vir opleiding. 

ring;. deurt•ntyd geweit>r b('t om 
cnige 'ertoe aan Stalin tt' rig 
in verband met die bebandt•ling 
van die I'ole deur dit> Ru!lsl'. Die 
Poolse vlugteling-regt'ring is 
selfs deur die Lond(•n.,t> rege
ring aangest. om "Y mond te 
hou en in geen op.,ig it>t., te 
doen wat Stalin kan kwaad 
maak nic. 

DUITSE ONTDEKKING 

Die cerste woord wat die 
Poolso rcgcring omtrent sy offi
sierc vnnccm hct, was toe die 
Duitse radio op 13 April 1943 
anngckondig het dnt hy vier 
massagrafte in die bos van Ka
tyn ontdek het wat gevul was 
met die lyke van ,10,000 Poolse 
offisiere." 

Moskou het daarop geant
woord dat dit 'n nuwe boel 
.,Gobbels-leuens" is en dat elk
cen weet dat daardie plek 'n 
historiese bcgraafplaas is. In 
die hoop om 'n onpartydige on
detrsoek deur die Intcrnasionalc 
Rooikruis te verkry, het genl. 
Sikorski dadclik 'n verklaring 
uitgereik waarin hy die feite 
omtrent die vcrmiste offisierc 
vcrstrek. Hy hct die volgendc 
getalle in vcrband met krygs
gcvangenekampc in Rusland 
genoem: In Koziclsk ongcvccr 
5,000 man onder wie 4,500 offi
~icll'e; in Starobiclsk, naby Kar
kov, ongcvccr 3,920 man wat 
met uitsondcring van 100 alma! 
offisiere was; in Ostashkov, 
6,570 man onder wie ongevccr 
380 offisiere. 

NAt\)lLYS 

H y bet daaraan toegevoeg dat 
'n onvoiiNlige lys m l't die 
namt', .,oos deur hul kamt'rade 
verstrek, van 4,645 offi~;iere wat 
in Ru.,land vermis word, uan 
Stalin gt>gee i.,, maar nit' t't'n 
\'an bulle bet sy verskyning tot 
op danrdi t' dug gemaak nie. 

Hierop hct die Russe met 'n 
nuwe storic voor die dag ge
kom: Die hand van die Gestapo 
sou dan daarin gesien kan word. 
.,Indcrdaad was daar in 1941 'n 
aantal voormalige Poolse ge
vangenes in die gebicd ten wes

Kapteins Slag Onderdane 
Vir Beskerming Teen Unie! 

Da.t die toenemende ritut>le moorde deur Basoetoe
landse kapteins inderdaad meer daa.rop gemik sou wees om 
Basoetoland teen die Unie te beskerm as teen die een of 
ander bose gees wat die kapteins ,bedreig" moet afgelei 
word uit 'n bE'wering van eerw. :\lichael S<'ott wat so pa<; 
'n versoekskrif van 32 Basocto-kapteins aan die Brit< .. e 
Koning besorg het. 

In die vcrsockskrif vra die 
kapteins die Koning om hulle 
tc beskerm teen inlywing by die 
Unie van Suid-Afrika en ook 

(vervolg van vorige koloml 
Hierdie kommissie h t>t na 

sy ondersoek verklaar dat dit\ 
offisiere gt•durende ::\bart en 
April 1910 't>rmoor is en dat 
die gebit'd toentert.Yd ondt•r 
Ru.,sie<,e besetting wn.,. 
Benewens hierdie intcrnaslo-

nale kommissic is die grafte ook 
ge\vys aan 'n afvaardiging van 
die Poolsc Rooikruis en aan 
Britse en Amerikaanse krygs
gevangcnc!l. 

Q::-;BETWISB.\.\R 

,Die vollcdige verhaal . van die 
moord op die offisiere is totnog
toc nooit vortel nie," vcrklaar 
Mikolajczyk. ,Die onbetwis
bare ft•it is natuurlik dat die 
offi..,iert• koelbloedig t)(•ur die 
Ru""'~' en deur die Ru"'"'' aileen 
vermoor is. Russiese nmJ)tennre 
het formt>le verklarings uitge
reik omtrent die ,loslating" van 
die offi.,iere meer as t wee jaar 
nndat bulle geslag i., in 'n to
nee! wat die ht>mel siek moes 
gf·munk het." 

En dan volg die vcrhaal van 
die moord soos dit uit Russiese 
mond verneem is. Ons publi
secr dit in 'n volgendc artikel. 

dat Unie-burgers -· .,die vyande 
in ons midde" - wat dcur die 
a dministrasie gcbruik word, in 
die pad gestcck moet word, aan
ges:en .,ons bang is wanneer ons 
bulle tusscn U Majesteit se dic
naars sien beweeg." 

In 'n bt•gt•lcidende brief vt'r
klaar eerw. S<>ott dat hierdie 
verwysing na ,vyande in ons 
midde" hom berinner nan 'n 
gesprek ml't ef'n van dit' ver
oordeelde kapteins en dat by 
nie die gedagt~ kan verban dat 
bulle meet· bevrees was oor die 
moontlike inlywing van hul lund 
as oor hul t>it• n~iligheid nie. 

Sinode Onderskryf 
C.N.O.-Beleid 

Die> Sinodc van die N.G. Kerk 
in Kaapland het verlede week 
sy bcsluite van 1940 en 1915 om 
akticf te help om 'n Christclik
nasionale onderwysstclscl te 
vcrkry, herbevestig. 

Die bclcid wat in bro~ojure van 
die Instituut vir C.N.O. uiteen
gesit is, is deur die Slnode in 
beginscl onderskryf, hocwel die 
Sinode hom nic• bind aan beson
dcrhcde en uitdrukkings nie: 

...---PROBEER DIT!----· --.. 
VIR OE-TOETS 

WATTER PAAL - IS DIE LANGSTE ? 

~~ 
VIR SMAAK-TOETS 

Op 14 November 1941 het die 
Poolse ambassadeur Kot in die 

Die skrywer meld dat die 
Brihe e n Amerikaan<,e rege-

Kan tnet LI·ots 

maak 

kliente 

te van Smolensk (wat bot.,, ni
dus dit• skrywer, met die Rus
s iese amptelike bewering dat 
a ile krygsgevangenes losgelaa.t • -
was) en bulle het na die Rus
sicsc tcrugtog in die hande van 
die Duitsc slagtcrs geval, wat 
bulle doodgeskiet en van valse 
dolwmcnte voorsien hct." Die 
bcwys hiervoor, aldus Moskou, 

Nccm twcc skuiwe van en1ge 
soort sigarct, bchalwc Kom
mando. Mocnie die ccrste skuif 
intrck nic, blaas dit saggies 
deur u neusgate uit. Neem 
nou die twccdc skuif, trek dit 
in en blaas dit dan dcur die 
ncusgate of deur die mond uit. 
Tocts Kommando nou op die 
;elfde wyse. , Let op watter 
~agte; gcurige rokie u van Kom
mando kry. (Antwoord op ol!
tocts : As u meet, sal u ontdek 
dat hullc presies ewe l;tnk is.) 

aanspraak 

dat sy 

onder die hes 

geklcde Iilas!-le tel. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

is die feit dat die Iyke nog nio 
ontbind was nic. 

WEIER TOESTE)J:\fiNG 

Die Internasionale Rooikruis 
hct gcwcier om 'n ondersoek in 
tc stcl tensy Ruslnnd daartoe 
tocstem. Moskou h(•t l'gter ge-
Wt'il'r om sy tol'stemming te 
vnlt'en, waarop dit' Duitsers 'n 
internasionale kommissie van 
gelt>er<les uit <lie wrskillende 
Europese Ia nde uangewys het 
om die moord te ondersoek. 

11 I (vervolg in volgende kolom) 
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WIE SAL RED? 
Elders in ons blad plaas ons 'n opsomming van die 

vreesaanjagende bevindings van een van die mees ervare en 
bes ingeligte deskundiges op die gebied van wereldgebeure. 
Ons het hier nie te doen met propagandapraatjies van poli
tieke organe of die sensasieberiggewing van goedkoop joer
nalisme nie, maar met 'n stelsel van geheime diens wie se 
akkuraatheid deur die ontwikkeling van gebeurtenisse her
haalde keer bevestig is en wat in sy proses van inligting
versameling reeds meer as een medewerker op gewelddadige 
wyse verloor het. Daar bestaan dus geen rede om te twyfel 
aan die juistheid van die inligting wat omtrent die Russiese 
voornemens verstrek word nie. lUaar ongelukkig bestaan 
daar twyfel ten opsigte van die bekwaamheid van die 
huidige politici wie se taak dit is om die wereld van die rooi 
aanslag te red. Want die Westerse wereld het deur middel 
van sy mal politieke stelsel wat selfs met geweld op die 
meer verstandiges afgedruk word, opgehou om staatsmanne 
voort te bring. In plek daarvau het ons vandag net 
ambisieuse partypolitici by wie die eerste oorweging is om 
in die ,kussings" te kom of daarin te bly - deskundiges 
op die gebied van eleksie-voering, maar pappegaaie op die 
gebied van volks- of wereldpolitiek; reuse op 'n propaganda
verhoog, maar dwerge op <lie terrein van staatkundige 
optrede. 

Dit was aan politici soos hierdie dat die wereld uit
gelewer was toe mannctjies met hul borsies tot barstens toe 
vol haat aangesit het om die tafels van ,premier" Stalin en 
,ja" en ,amen" gese het op elke eis wat die Oosterse 
despoot gei:nspireerd gevoel het om te stel. Dieselfde manne 
wat elke gebaar van 'n volksgenoot in die teenparty met 
argwaan sou bejeen, het soos verblinde motte rondom 'n 
lamp aangefladder teen die gestalte van die Russiese dik
tator. Toe Stalin sy eise gestel het ten opsigte van die 
inlywing van die helfte van Pole - terwille van wie se 
onskendbaarheid hierdie Lulliput-mannetjies die wereld in 'n 
oorlog gedompel het - het die ,groot held" van Amerika, 
Roosevelt, onder voorwendsel van maagongesteldheid opsy 
gestap en die beslissing oorgelaat aan Winston Cpurchill, 
wat op sy beurt nie eens die sedelike moed gehad het om 
aan hierdie vlugtende Amerikaanse ,staatsman" by Casa
blanca te se dat hy nie van die idee van onvoorwaardelike 
oorgawe hou nie. 

BEWIND VAN DWERGE 

En hierdie Britse ,reus", Churchill, is sedert die einde 
van die oorlog vervang deur die dwerge-bewind van Clement 
Attlee wat tot op hierdie hede nog weier om die nie
parlementere Spanje as staat te erken, terwyl hy heeltemal 
bereid is om Stalin se rooi poppe in Sjina met amptelike 
erkenning te vereer, en wat tot verlede week nog na geen 
rede wou luister in verband met die aftakeling van Duitse 
fabrieke nie. 

Dit is opvallend dat hierdie politici nog vir vier jaar 
lank volhard het om ,hul Potsdamse woord na te kom" 
nadat dit vir almal al duidelik geword het dat ,premier" 
Stalin sy finale reelings tref vir die likwidering van die 
Westerse beskawing. Onderwyl Stalin besig was om nie net 
die Duitse volksgevoel tfi! verower met skoonklinkende 
beloftes nie, maar ook die Duitse militere krag voor sy 
oorlogswa af te rig, het hierdie Westerse dwerge nog volhard 
om die Duitse volk met hul aftakelingsbeleid tot Kommunis
tiese wanhoop te dryf. En eers nou, nadat Stalin met sy 
Oos-Duitse republiek en militere ,polisie" 'n regstreekse 
uitdaging aan bulle gerig en met sy verwysing na die 
gekombineerde krag van Rusland en Duitsland sy oogmerk 
onomwonde verklaar het, het daar 'n fladdering in die anders 
so trae duiwehok van Westerse politici gekom. Die clwerge 
het besluit om na vier jaar van uittarting van die Duitse 
volk, laasgenoemde se vriendskap te wen deur stopsitting 
van hul vernietigingswerk te oorweeg! 

SLEGS OP VERDEDIGING 

Verre daarvan dat bulle oorgaan tot 'n politieke offen
sief teen die Kremlin, soos De Courcy voorstel, bet hierdie 
mannetjies maar net op verdediging gegaan deur hW uit 
tarting van 'n mede-Westerse volk te staak. 

Dit is daarom ydele hoop om te verwag dat dwerge van 
die kaliber van Olement A ttlee of selfs sy ,opposisie-leier" 
Winston Churchill - om nie eens te praat van die meteore
verskynsels aan die Franse parlementere lugruim nie - by 
magte kan wees om die volskaalse politieke en strategiese 
offensief teen die Asiatiese kolos te Ioods. En al het bulle 
nog die insig daartoe, dan sou dit hulle heeltemal aan tyd 
ontbreek, want, kyk, onderwyl die parlementere wissel
masjien in F'rankryk elke paar maande 'n nuwe kabinet 
uitdraai, berei die politici van Engeland bulle voor op hul 
lewensbclangrike stryd om besit van die groen kussings 
aanstaande jaar, en wie het met sulke pryse voor oe dan nog 
tyd vir die redding van 'n wereld? 

Dit geld ook ons eie land. Toe hy in 1939 kordaat 
Duitsland die oorlog aangese het kragtens die ,soewereine 
wil" van sy parlemcnt, is die belangrike bydrae van Suid
Afrika tot die gesamentlike oorlogspoging tydig en ontydig 
hoog geroem. In die laaste dae van sy bewind het genl. 
Smuts, selfs ook binne die Britse laerhuis, 'n late waar
skuwing laat hoor ten opsigte van die behandeling van 
Duitsland in die aangesig van die rysende gestalte van die 
Russiese kolos. Hy was egter 'n 11tem piepende in die 

(vervolg in volgende kolom) 

Sowjet Se Sielkundige 
Stryd Teen Weste 

(Van Ons Korrespondent in Duitsland) 

Die tempo waarmee daar in die Berlynse Sowjet-sentrale gewerk word 
laat geen twyfel daaroor dat die nuwe planne van die Sowjet vir die hele 
Dni!sland teen die tyd van die verkiesing in ] 950 wesenlik toegepas en die 
vooropge.stelde doel, naamlik om die hele Duitsland in hande te kry, ver
wesenlik sal word nie. Vir die doel het Moskou tans 'n nuwe versoenende 
blaadjie ten opsigte van Duitsland omgeslaan, en dit terwyl odie W esterse 
inoondhede nog steeds volhard met hul aftakeling van Duitse nywerhede. 

Ongeag wat agter die ware 
planne van hierdie geraffineerde 
Sowjet-sielkunde skuil, mag die 
uitwerking nie onderskat wor<l 
van die feit dat Rusland as 
oorste besettingsmag die alleen
bestaan van die Oos-regering 
voor die hele wereld geprokla
meer bet deur die iustelling van 
'n ministerie van buitclandse 
sake en die sending van Duitse 
<liplomatieke verteenwoordigers. 
Die betekenis van hierdie ge
vaarlike teenstanders is opnuut 
bewys deur die telegram aan 
Wilhelm Pieck wat Stalin per
soonlik onderteken het. Dit lui 
woordeliks: 

,Die ondervinding van die 
afgelope oorlog het geleer dat 
die Duitse en Russiese volk 
die grootste offers gebring 
het, en dat hierdie twee volke 
die grootste Yermoe in Europa 
besit om die grootste dade 
van werel<lbetekenis te vol-
bring." 

DUITSE EENHEID 

As eerste gebod geld nou die 
versterking van die ,nasionale 
front" sowel as die stryd om 
eenheid van die hele Duitse 
volk. 'n Beroep op die intel
ligentsia, wetenskaplikes en in
genieurs het gevolg op die ont
moeting tussen 60 Sowjet- en 
150 Duitse ingenieurs in 'n Ber
lynse fabriek. Bo die ingang 
van die saal het die welkoms
woorde gestaan: ,Die vriencl
skap tussen die Russiese en 
Duitse intelligentsia versterk 
ons demokraticse bcdryf." Ver
dere ontmoetings is gereel waar
toe ook van die intelligentsia 
uit die Westerse sektor uitge
nooi is. Om dit vir die ,Bour
gois" soveel aantrekliker te 
maak, is op die maatskaplike 
betekenis van die intelligentsia 
gewys wat Sowjet-Rusland tot 
die nywerheidsmag ontwikkel 
het wat hy vandag is. ,Daar
om," aldus Sowjet-ingenieur 
Projadin, ,is die intelligentsia 
die lieflinge van die Russiese 
volk." 

DIE GEVAAR 

Wat Rusland belowe en wat 
hy uiteindelik sal bied, is twee 
verskillende dinge wat niks 
met mekaar te doen het nie, 
maar die gevaar bestaan dat 
mense wat tot so 'n lae peil van 
armocde gedaal het dat hullc
sonder die daadwerklike hulp 

(vervolg van vorige kolom) 
woestyn. Niemand het op 
hom ag geslaan nie, want sy 
agterryerswerk was afgedaan 
en wat het hy te se oor die 
buit? Genl. Smuts is opge
volg deur 'n nasionale be
wind, maar, sover die volk 
bekend, is nog nooit enige 
vertoe tot Brittanje en Ame
rika gerig oor die behande
ling van Duitsland nie. So 
iets kan ook nie verwag word 
nie, want wat van die Engelse 
stemme by 'n volgende ver
kiesing? 

Solank die Westerse moond
hede hul kragte verspil met 
die interne politieke oorloe 
van die parlementere demo
krasie waar dikvelligheid en 
opportunisme 'n veel groter 
aanwins is as wysheid en 
staatsmanskap, solank sal 
stalin sonder veel teenstand 
sy onbelemmerde planne vir 
wereldoorheersing kan deur
voet. 

van die \Vesterse moondhede- produkte gchelp sal word. Uit 
nie in staat is om daanlie ver- die Westerse Sones kom reeds 
skil raak te sicn nie, wei <leur stemme - nie uit Kommunis
valse verwagtings mislei kan tiese kringe nie - wat prates
word. 'n Volk waj; deur middel teer teen die onversoenlike 
van swaar en eerlike werk nie houding van die nuwe regering 
eens in staat is om 'n bestaan teenoor die Oos-Duitse regering, 
te verdicn nic, kan maklik 'n en wat op die noodwendigheid 
valse hoop ten prooi val. Nie- wys van ekonomiese betrek
teenstaamle dit gaan die af- kinge met Oos-Duitsland en die 
takeling van die fabrieke in Balkan-state. Ook met die 
'Wes-Duitsland steeds voort. uiters moeilike ekonomiese 

BRITSE DWAASHEID 

Daar was 'n tyd in die ge
skiedenis toe oorwinnaars -
selfs Engeland en Frankryk -
teenoor oorwonne kultuur
draende volke 'n houding inge
neem het wat 'n mate van 
respek teenoor hulle toon, en 
wat aan hulle etiese en kul
turele waardes, eerbied en reg 
op bestaan toegeken het. Dit 
is tydverkwisting om 'n verge
lyking tussen daardie toestande 
en die huidige te tref; maar die 
feit bly staan dat op 'n tydstip 
wanneer die Duitse kultuur so 
gevaarlik uit die Ooste bedreig 
word, vera! Engeland uit vrees 
vir sy eie politieke en ekono
miese posisie, nie aileen hierdie 
gevaar ignoreer nie, maar hom 
ook geroepe voel om POLE te 
waarsku teen 'n herleefde Duits
land op militere gebied. 1\loet 
hierdeur die ontsaglike Jydings
trek van miljoene vlugtelinge 
uit die Ooste bekragtig word? 

TEENSTELLING 

Terwyl Engeland Wes-Duits
land verder industrieel ont
wapen, bied Stalin grootse her
opbouplanne aan. Die indus
trialisasie van Kommunisties~> 

Sjina deur middcl van Duitsland 
en die Ruhr-gebied is die lok
middel waarmee die Duitse 
nywerhede uit hul besorgdheid 
omtrent afsetgebiede vir hul 

Kla Omdat I ndie 
Goedkoper Van 
Duitsland Koop 
Die Britse pers kla dat die 

Duitse fabrikante weer begin het 
om hul ,pryse te sny" in mede
dinging met Britse goedere. As 
voorbeeld word verwys na 'n 
bestelling van twaalf lokomo
tiewe ter waarde van £200,000 
deur Indie waarvan die helfte 
nou gegaan het na die Du!tse 
firma Henschell in plaas dat die 
hele bestelling by die Hunslet
maatskappy in Engeland ge
plaas is. Die berig voeg daar
aan toe dat die Duitse prys 
£60,000 laer was as die Britse. 

Hierdie transaksie herinner 
aan wat voor die oorlog in Suid
Afrika gebeur het. Ook die S.A. 
Spoorwee het in een geval sy 
bestelling lokomotiewe tussen 
Engeland en Duitsland verdeel. 
Die Duitse lokomotiewe bet lank 
nadat die Britse masjiene se 
gees al uit was, nog goeie diens 
gel ewer. 

Maar dit was vera! stadsrade, 
soos Johannesburg bv. wat her
haalde maal swaar masjinerie 
ter waarde van honderd dui
sende ponde uit Engeland bestel 
het, wat soms soveel as dubbel 
so duur was as die Duitse ten
ders. Die Slagkreet was egter 
,Koop Brits" ongeag prys of 
gehalte. 

posisie van Wes-Berlyn bet die 
Russe rekenskap gehou. Op die 
oomblik het Wes-Berlyn een
derde miljoen werkloses en van 
die wat werk is 70 persent slegs 
half-daags besig. Tog moet 
bewoners van die Westerse sek
tors van Berlyn nodige repara
sies in die Oosterse sektor laat 
doen deur arbeiders wat goed
koper vir Oos marke sal werk. 

OOG~IERKE 

Moskou sal nooit aan die 
politieke en ekonomiese stabili
teit van die \Veste glo nie en 
sal niks onaangeroer laat om 
hierdie oortuiging met aile 
slimheid en sielkundige pro
paganda oor die hele Duitsland 
uit te brei nie. 

Aan die doelstellings van die 
Sowjets is nouliks meer te 
twyfel. Met die opstelling van 
die ,Duitse Demokratiese Repu
bliek" in Berlyn is 'n begin 
gemaak met verdere weswaartse 
ontwikkeling. Rusland weet 
dat Duitsland nie maklik gewen 
sal word nie, maar hy wil met 
aile middels verhinder dat 
Duitsland in die vaarwater van 
die \Veste kom, en daarvoor 
gaan hy die Oos-Duitse Rage
ring gebruik. 

Die verskille tussen die Oos
en Wes-Duitse regerings word 
onderstreep; Jaasgenoemde word 
as marionette bestempel en 
eersgenocmde as 'n ,ware, 
selfstandige, Duitse regering" 
afgebeeld. Hierdie taktiek is 
besonder gevaarlik omdat die 
\Vesterse moondhede bulle 
steeds in Duitse aangeleenthede 
inmeng en daardeur bewyse vir 
tlie Russiese stellings !ewer -
nog meer gevaarlik is dit op 'n 
tydstip wanneer nie aileen 
Duitsland nie, maar die hele 
Europa op kruispaaie staan. 

Rus Word In 
Pole Baas 
Van leer 

Verlede week is aangekondig 
dat die Russiese maarskalk 
Konstantin Rokossoski aange
stel is as die maarskalk van 
Pole - wat beteken Pole se 
minister van verdediging. Die 
banneling-oudpremier lUikola
jczyk van Pole het in New York 
van die aanstelling gese: ,Dis 
'n erkenning <lat die Russe baas 
is in Pole!' 

In die hoofstede van die Was
terse Jande word die aanstelling 
druk bespr~ek. Wat sou daar
agter skuil? Sou Stalin die Rus
siese troepe uit Oos-Duitsland 
wil onttrek em selfs met Rus
sies-Duitsland 'n vredesverdrag 
wil sluit? En sou hy dan 'n be
heerde en Jojale Poolse leer no
dig he vir geval van gebeurlik
hede? Niemand weet nie, maar 
alma! vrees dat Rokossofski se 
aanstelling die voorspel tot 'n 
nuwe Russiese set teen die Wes
te is. 

---- - - - - -- - - -
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DOEN U PLIG EN 
WAG OP GOD 

1\lev. J. Theron, Koffiefontein, raderlikheid en die gevaar van 
skryf: daardie weg het sy doodsbeen

dere, weggebleek tussen klip en 
In Die O.B. van 26 Oktober gras, verkondig. 

het iets my aandag getrek wat Sarel Cilliers moes geroep 
die vraag uitlok: .,Hoe lank word om die enigste betroubare 
hink julle op twee gedagtes ?" weg aan te wys. Biddend met 
Die tyd het stellig aangebreek die oe vertrouend op hul Al
dat elkeen nou moet kies, ons magtige Leidsman, het die klein 
kan nie twee here dien nie. groepie, nie uitgestel nie, maar 

Volgens die skrywe van ,Ri- op 16 Desember, wat voortaan 
eordo Macaria," Stellenbosch, sou heet Wonderdag, tot in 
blyk dit asof hy alte graag die ewigheid vir die nageslag, daad
,sin van die regering" wil gee werklik opgetree en die wonder 
maar tog nie daardie inner like van God aanskou! 
stem kan smoor wat fluister dat."" Ek onthou nog hoe die woor
dit tog nie reg is nie. de: .,As ek swyg' sal die klippe 

Ook voel ek geneig om in alle uitroep," my aandag in beslag 
beskeidenheid van ,Oom Gan- geneem het toe ek nog 'n kind 
dhi", Kaapstad, te verskil was en hoe ek altyd my ore 
omtrent die ,ou tronk- gespits het, want hoe daardie 
voels en doringdraadsit- gcluid moes wees, het my ver-
ters". Daardie edel manne stand te bowe gegaan. Hoe 
wat vir so 'n edel saak soveel plotseling het dit dan vir my 
vernedering, smaad en hoon duidelik geword toe, terwyl ek 
moes verduur in tronke en in- eendag by die Vrouemonument 
terneringskampe, dra die groot- by Bloemfontein daardie beeld 
ste agting en respek van ons van namelose smart en Iyd.ing 
volk weg. staan en aanskou, dit tot my 

Ook is ons volk nie .,soort deurdring hoe luid daardie klip 
republikeine" nie, wat maar roep tot 'n ontfermende Vader! 
sommer pal prys gee waarvoor Dit is asof Hy teer en liefdevol 
hulle, soos hierbo genoem, 'n antwoord: .,Ek wag rustig en 
reeks van dure offers betaal het aanskou uit My woonplek!" Hy 
vir wat vir ons heilig is nie. ken sy tyd. 
16 Desember kan deur geen an- Sal die klip van die mure wat 
der datum vervang word nie. 'n tere skooldogter, Elsabe Nel, 
Elia is nie toegelaat om ter- omsluit het en ook waar 'n 
wille van sy vrees vir 'n Jese- Julian Visser en Hendrik van 
bel wat sy !ewe gesoek het, 'n Blerk die dood in die aangesig 
ander dag op te tree as juis die gestaar het, dan nie uitroep en 
dag wat bepaal is vir die volks- sou God nie hoor nie? 
fees nie, d.w.s. die mens moet Ons word gedwing om te kies. 
sy plig doen en die wonder aan Die klippe waar 'n Retief se 
God oorlaat! oorblyfsel gevind is, roep 'n 

Ons eie geskiedenis Jeer ons waarskuwing uit terwyl die van 
ook 'n eenvoudige maar baie 'n Sarel Cilliers die stem verhef 
duidelike les: Piet Retief, 'n en 'n belofte verkondig. Die 
vrome Christen, moes die keuse word eenvoudig gestel. 
hoogste prys betaal dat dit kon Daardie Voortrekkermonu
dien as 'n wegwysing vir die ment sal na 16 Desember 1949 
nageslag omdat 'n Alwyse God 'n stem van die verlede wees. 
ver in die toekoms sien. Retief Wat gaan dit die nageslag toe
se vreugde was groot omdat hy, roep? 
soos hy gemeen het, 'n weg ge- Die Jesers sal met my saam
vind het wat so veilig en mak- stem dat ons leiers van die 
lik sou dien tot 'n bestcndiging Ossewabrandwag hulle in die 
van 'n blanke beskawing in verlede op so 'n wyse van hul 
Suid-Afrika. As Dingaan net taak gekwyt het dat dit hul tot 
eers daardie kruisie gemaak het eer strek en ons hulle nog met 
op die dokument in sy besit, hoc voile vertroue sonder enige ver
versekerd is die toekoms van warrende voorstelle van ons 
sy dierbare volk nie! Die ver- kant, kan volg. 16 Desember is 
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Geloftedag! 

Kommissie Vir 
Vakansiedae 

Die kommissie wat moet on
dersoek instel na die Unie se 
openbare vakansiedae, het bier
die week sy werksaamhede in 
Pretoria begin. Dr. S. H. 
Pellisier is voorsittcr en die> 
lede is mnr. W. A. Campbell, dr. 
E. Greyling, oudsen. C. L. Hen
derson, kol. A. Y. St. Leger, 
prof. H. B. Thorn en prof. J. 
C. van Rooy. Dit is die dcrdc 
kommissie van ondersoek wat 
in verband met hicrdie aange
leentheid benoem is. Die arbeid 
van die vorige twee was vrug
teloos. 

~ 
DAMES-, 
MANS- en 
KINDER
U!TRUSTERS 
SNYERS 

UCNIEWINKELS 
Beperk 
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TAK.KE: Johannesburg, Benoni. VereeoJgtng, Kaapstad. 

f Soos Ons Lesersl 
l Dit Sien . 

WAARDERING VIR 
BLAD 

1\fnr. D. P. Ackermann, Good
wood, skryf: 

Ek kan u nie se hoeveel ek 
die artikels wat van tyd tot tyd 
in Die O.B. vcrskyn, waardcer 
nie. Nie omrede ek die O.B.
gedagte op die hart dra nie, 
maar omrede hierdie kolskote 
so reg in die kraam van die 
republikcinse Afrikaner pas. 
Onlangs verskyn daar in Die 
Burger 'n stukkie waarin 'n 
bekommerde Afrikancrmoeder 
haar misnoee te kenne gee oor 
die dra van die Slagtersnek
balk. Dit sou dan aanstoot gee 
aan mense wat eertyds vir die 
V.P. gestem het, maar nou ware 
gesuiwerdes geword het. 

En verlede week haal Die 
O.B. dit op pragtige wyse aan. 
Ek se nogmaals baie dankie aan 
hierdie gesonde kritiek. Dit is 
voorwaar 'n riem onder die hart. 

ANDER BRIEWE OP 
BL4DSY 6 

~---------------------Ons is almal dankbaar vir die 
monument wat gebou is ter na
gedagtenis van ons helde. Ons 
gaan almal feesvier te midde 
van Afrikaner-verdeeldheid en 
die groot bohaai van diegene 
wat op slot van sake die repu
blikeinse gedagte die meeste 
verfoei. 

WAARDERING VIR 
ARTIKEL 

1\lnr. bak Stoltz, Vergelegen, 
P.K. Badplaats, oor Caro
lina, skryf: 

Die brief van genl. J. A. 
Smith oor .,Galg wag nog vir 
elke Vryheidstryder" vind ek so 
treffcnd dat ek wens dat dit 
daagliks onder die aandag van 
die Afrikaners wat aanbidders 
van persone is; en wie se vollts
gevocl deur die partypolitiek 
geneutraliseer is, mag gebring 
word. Mag elke Afrikaner 
weer daardie hoe ideaal na
strewe wat ons voorgeslagte, die 
Hugenote, Voortrekkers en die 
33,000 mans, vroue en kinders 
hulle lewcns voor opgeoffer het 
- waar ek ook 'n aandeel ge
had het om goed en bloed voor 
op te offer vir ons vryheid. 

WAAROM BANG? 
Mev. (veldkte.) S. E. Stander, 

Barrington, skryf: 

Daar dit my bittere berou en 
ondervinding is dat ons volk 
besig is om ons heilige erfenis 
op Monumentkoppie ook aan die 
vyand uit te !ewer, skrywe ek 
op roupapier. Watter reg het 
die Engelsman op ons monu
ment dat ons moet bang wees 
om ons vlag te hys, of om ons 
volkslied te sing? Wie van ons 
vyande was bang om ons nasie 
so wreed te behandel? Hoe 
lank wil ons volk 'n vreemde 
god aanbid? Ek versoek my 
volk in hemels naam om die ge
skiedenis in Daniel 3 van Nebu
kadnezar en Sadrag, Mesag en 
Abednego te lees en betyds te 
volhard voordat God ons uit sy 
volk verstoot en ons dee! met 
die diere maak. 

Ek moet se ek .het nooit bang 
geword of verslap nie en was 
altyd vurig hoewel al op 'n 
leeftyd van sewentig jaar die 
22ste Oktober gewees. Maar 
van dat dr. Malan ons aan die 
Britte verruil het vir 'n heil
dronk, het ek gese dis Ikabod. 

Wat het hulle makeer om die 
Engelse uit te nooi om saam 
mct: ons te gaan fcesvier? 

Ek wil ook graag na Pretoria 
gaan, maar moet ek nou my 
geld vermors en dan nog aan 
my siel ook skade ly? 

ENGELSE.- BE.SPREEK 
DIE ON.TSTAAN 
VAN AFRIKAANS 

Die vraag wanneer Afrikaans ontstaan bet, is die 
afgelope weke druk in die kolomme van die Cape Times 
bespreek na aanleiding van 'n wysneus se selfversekerde 
bewering dat dit laf is om Afrikaans by die Monument 
te wil praat omdat Voortrekkers nog nie Afrikaans gepraat 
het nie, dog Hollands! 

Hierdie onkundige wat hom
self noem .,Simplet Truth", het 
die ictwat stram geheue van 'n 
geesgenoot wat verkies om on
der die naam ,Language" te 
skryf, aan die gang gesit terug 
na sy geboorte in 1868 in Bloem
fontein, toe die Afrikaans wat 
gebesig is, .,baic verskillend" 
was van die Afrikaans wat se
dert die Tweede Vryheidsoorlog 
gepraat word. Dit was in die 
dae toe die Engclse en die 
,Dutch" 'n baid gelukkige groe
pie in die Vrystaat was, aldus 
die sekondant. · 

'n Ander briefskrywer het 
hierop met \listoriese bewyse 
gekom om aan te toon dat Afri
kaans klaar 'n taal was voor 
1800 en dat dit inderdaad reeds 
'n halwe ceu nii. die volksplan
ting van Hollands onderskei 
kon word. Vroeg in die 18de 
eeu, omstreeks 1713, bet reisi
gers al melding gemaak van die 
feit dat die boere in die binne
land nie meer Hollands praat 
nie. In 1802 het De 1\'Iist ge
skryf dat die mense nie meer 
Hollanders is nie en het hy hul 
taal ,Afrikaans-Nederlands" ge
noem. Die briefskrywer wys 
ook op die fcit dat die boereo 
sedert 1700 die binneland inge
tlck het in verskillende rigtings, 
waardeur aile verbinding met 
mekaar verloor is. Nogtans 
het bulle presies dieselfde taal 
gepraat so<lat <laar nooit enige 

Afrikaanse dialek erens gevorm 
is nie. Dit toon aan <lat Afri
kaans reeds teen daardie tyd 
klaar gevorm moes gewees het. 

LESERS BETIG 

In 'n hoofartikel sluit die 
Cape Times hom hierby aan en 
verklaar dat dio verwarring 
ontstaan omdat daar geen on
derskcid gemaak word tussen 
spreek- en skryftaal nie. Omdat 
die Afrikaners Hollands as hul 
kerktaal gehandhaaf het, hct 
Afrikaans geen letterkundige 
status geniet tot eers in die 
tweede helfte van die nagen
tiende eeu nie. Maar die ge
digte van Totius en die ander 
letterkundige baanbrekers sou 
onmoontlik gewees hct as Afri
kaans nie reeds lcwcnskragtig 
bestaan het en in 'n vaste vorm 
gegiet was nie. In die opsig, al
dus die blad, is Afrikaans in 
dieselfde posisie as wat Engels 
in die dae van Normandiese 
Engeland was. Dit was daeliks 
gepraat en was ingewortel in 
die harte en gees van die volk. 
Dit hct net gewag vir die eer
stc taalpatriotte om sy plek tus
sen die geskr£>we tale van die 
wereld te neem. 

,Dit is niks meer as reg en 
paslik nie <lat diegene wat Afri• 
kaa.ns probeer kritiseer as 'n 
taal eers clie taal moet leer en 
iets van sy geskiedenis moet 
lees", besluit die blad. 

., 

.a 

Wonings 

• 

. 
in die 
Verskiet 
Die weg na daardie wooing is heel duidelik, 
en niks Ianger as wat u dit maak nie. Arbeid
saambeid, gcduld, spaarsaambeid is die boofver
eistes. En Saambou sal u help. Hierdic Afri
kaanse Bouvereniging bet ook klein begin en 
hard gewerk. Geleenthede word aangebied vir 
veilige en voordelige beleggings. Begin nou, 
al is die beleggings klein. Moontlik is u binne 
enkele jare die trotse eienaar van daardie wooing 
in die verskiet. 

£711010 11er maand 
word £375 in 
n1intler as 4 jaar: 
Stortings van £7 lOs. Od. per maand beloop 
£352 lOs. Od. in drie jaar en elf maande, 
waarop u rninstens £22 'lOs. Od. rente verdien 
teen die huidigc rentekoers van Subskripsie
aandele. Met £375 Os. Od. kan u reeds vir u 'n 
erf koop. Nog net 'n klein bietjic spaar en 
Saambou sal u help om die wooing van u 
drome daar op te rig. Skryf om ons boekie 
,Bele veilig en voordelig," en doen ook 
navraag oor die skepping van 'n studiefonds 
vir u seun of dogter. 

SAAMBOU 
(PERMANENTE) 

BOUVERENIGING 
Posbu1 4180, Telefoon 2-8055, KaaJ"'l&d! Trao .. alia. 
gehou 240t Telefoou 2 .. 2j88, Pretoria. Ve.rteenwoord.igert 

in aile veroame dorpe. 

8-l\TE OORSKRY ... £1,350,000 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 16 NOVEMBER 1949 

rARIEF VIR GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES: 
Bolsboodellke Kennlsgewtnga: 

(Verlowlng, huweltk, geboorte, aterfgeval, In memoriam, gelukwenalng, 
e~a.) ld. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbeta.albaar . VIr 
herh&linga 25 pst. afslag. 

Ba.ndelsad•·ertenstes: 
Eerate pla.slng, 2d. per woord. VIr berhallngs 25 pat. a.falac. 

Int~kenctld op , Die O.B.'' <nrakyn weekllksl: 12/6 per j&&r of 8/3 per 
8 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur adverte~alegeld, bestelllnga, en lntel<engeld 
na VOORlSI..AG ( ED~IS. l BPK., PosbiUI UU, KaapatAd. 

GEBOORTE 

llH'K~tAN. ·Aan Hendrtk en Annie 
(gebore Raata) 'n welgeskape dogter (n 
die Frigo Verpleeginrigtlng, Bellville. 
Dank aan dokter en verpleegsters. 

16/11/lB 

BETREKKJNG VAKA.......-T 

RN J;LsKRIF-TIKSTER.- Appllka•les 
word tn~ewag vir •n tweetallge anel
akrlf-tlkster vir 'n vakante betrekklng 
In die Ossewabrandwag en Vooralag 
k antore. Sa>larls vo!gens ondervtndlng. 
Dit word verwag dat die aukaesvolle 
kandldaat 'n lid van die Oascwabrand
wag moet wees. Doen Mtnaoek by die 
Stufhoof, Groote Kerk~;ebou 70:1, of 
l'o•bus Hll , Ka.ap§ta d . 

2/11/2 

TE KOOP 

Twee tweewlel sleepwaens teen £m 
en !12 lOs. op Pretorla-Noord Staaie. 
~:n een aflewerlngswa gebou op Dodge 
• 32. Opgeknap en vyt nuwe bande. 
£105. - sk ryt aan ll. l'. \\'olmarans, 
Vyfd~hwn 696, Les ~lar!li8, J' retoria. 

16/11/lB 

WATTELPALE l ;N SPARRE. -
Hoekpale 8 voet lank, 8 tot 8 dulm 
bokant dlkte 2/- atuk. 
Gewone pale 8 voet lank, t tot 6 
duim bokant dlkte 9d. atuk. 
Spanpaaltjles t voet lank, 1 ~ tot 2% 
dulm bokant dlkte £3 10/- per 1000 
met bas. 
Speslale strlngatokke vtr tabak 4 'h or 
:s voet lengtes £2 111/- per 1000, met 
ba.s. 
Gel ewer Charleatownetaete. Beste! van: 
L.S. BU)'8 , AmoJubu , 1' .1{ , Ch11rlestown. 
Kont.ant met beatelllng. 31/8/TK 

GESERTIFISEERDE 
GROE~"TESAAD 

Chanten~y-wortela 0/-; Detroit-beet 
4/-; Blaaralaal 17/6; Spllekopkool 8/
per pond, posvry. Verkry volledlce 
pryslys van l'remlcrs, P. K. Schoemans
hoek, Oud tahoorn. 6-4TK 

GRYS HARE 

1\IARK AGENTE 

Kamerade ! Aanda&'! 
Stuur al u produkte aan U. S. Bel

llngan, lllnrk Agent•, Ultenhage. Tel&
grafle• e ad res : .,Uiank IS.A ." }'oon 
1003. As julie die dorp besoek kom 
gesel~ •n bieljle. Dlenswlllg. 

21/9/TK 

1\IEUBELS 

~IECBELS.- Beter meubels teen 
bllllker pryae Ba.ba.waentlies, stoot-
karretjies, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waaorln u belangstel. 
- VISSER-l\IEUU.t:LS, Langslraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 

LOt:W E:'< J,Ot;W, die Beroemde 
Radlo-lngenleura, Sla.sleweg, PAROW, 
verkoop en heratel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Gere,taU'eerde Elektrlaltelta
aannemera. Foon 9-843:1 

SOUT 

SOUT vir <ladell ke anewerlng In 
goete oakk~. Bra·ndwagte, om •n 
eerltke bestaan te maak vra ek u 
vrlendeltke ondersteuning deur van my 
sout te butel. Spesiale Al 80/-; 
Sneeuwlt No. 1 70/ - : Wit No. 2 
&lJ!- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheld ~;ewaarborg. Adrea: 
Komdt~. " ""· 'la rtte Yenter, Possak 
No. X~. Arbeldaloon, Bloemfontein. 

19/1JTK 

Nuwe •elsoen soul In sterk ukke 
as VOIK:-

Spe•lale sneeuwit 80/- per ton. 
Snceuwit No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/- per ton. 
Wtt No 3 50/- per ton. 

Sneeuwlt f~·n tafel- en botterftout per 
200 J><l. 10/-; 100 pd. 5/-; :iO pd. ~16. 
Vry .:ela.al aoutwerke vir tevrf<!enheld 
en d&d••llke aflewerlng, probeer :
' 1. t ·ou ric, \ "eldkom et, 1'/'ak No. x4 
\rbtld~loon, Bloem fontetu. 

VERVOERDIENS 
Vi r algemene karweiwerk .m 
ook vervoer van mense tree in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 

Staat Hou 
Gysel oars 

Familie As 
In Sowjet 

Die vraag word som~ van Kom m uni!-iti<i.' !:'C 
kant ge!oitel dat as toe~tande dan so !oileg in 
Rusland i~ as wat dit dmu· anti-Konnnuni~t«• 
geskilder word, waarom gmm R usse wat h ul 
land in die vreemde verteenwoordig weer 
terug en maak bulle nie gehruik ,·an hul 

Hense Mag Ook 
Nie Oud Word 

Daar 
vryheid om te ontvlug uie '? Op h ierdie '\'l'aag kan ' n hele paar antwoor de 
gegee word, m aar d ie helangrikste is ongt•twyfeld die wa t de m· oud-Kom
muniste ~oos K ra'\·ch enko, Gou7.c-nko t•u mev. Kast"nkina gegee word: 
familielede word in Hu~laud geh ou as gp·wlaars van di(•gt•ne wat die land 
t)delik verlaat. 

'n \\'eek of wat goledc hct 
mcv. Kasenkina, die Russiesc 
ondcrwyscrcs wat 'n tyd geledc 
uit 'n R ussiesc diplomatickc 
verdicping-gebou in New York 
gespring het in 'n poging om 
die rooi greep te ontglip, weer 
van haar laat hoor. Sy het ge
sc dat sy in voortdurendco vrees 
ltwe vir Russiese agente, ~>n <lat 
sy oortuig is <la t baar d r it> M IS· 

t er s en bul f amilie doodge-.kiet 
of na konsentrasiek nmJW ge
stuur is omdat sy ontvlug b et. 
Die f eit dat die Russic•st• I·ege
ring die agterblywl'ndl's us gy
St>laars aanhou, i'l tlie rt>de 
waarom ba ie Russe wat gruag 
sou wou wegbr~>t>k, n it> haar 
, ·oorbeeld \'olg ni~>, het sy gese. 

, GEVOELLOOS" 
In sy bock ,.This was my 

Choice" het Igor Gouzenko, die 
Russiesc syfor-klerk wat die 
spioenasiekring in Kanada ont
hul bet , 'n hoofstuk aan h ierdic 
aspek gewy. Op die vraag van 
'n vr iend of dit nie ongevoe!ig 
van hom was om hicrdie vcr

clie ,-olk word bl'm.'rk-.t~>llig op 
'n heel een,oudig~> m a nier: Die 
rantsoene word n•rminder na
mate m ens ouer word! 

SELF VE RWYDEUL.....-G 

,.Lisjnetzy is die Russiese 
woord vir dio oues en krankes 
wat die ,oorbodigcs' geword het. 
Nou dat ek terugkyk voel ek 
geskok om daaraan te dink dat 
as 'n ,·urigc jong Kommunis ek 
die Lisjnetzy-stelsel nooit as 
iets monstcragtig beskou hct 
nie. Vir my het dit praktics en 
billik gelyk. " " komsom ols (jong 
K omm unio.;lt•) het ons selrs dik
w~>ls die sank twspreek e n tot 
d ie slot-.om gekom clat wannN•r 
m ens ' n lisjnt>tzy word, di t wil 
.,~ i~>mand wat aan hierdil' bur
gt>rlik~> u it rot>iing onderbewig is, 
dit jou d ure plig is om di~> la nd 
, ·an 'n oorbodige , ·erbr u ikt>r te 
bt>vry dt>ur !>elfmoord t~> plt•eg. 
Hierdi~ sta ndpunt i<; d t> rmate 
lamlswyd v~>rkondig dat di~> 

st>lf m oor tlsyfl'r in Rusland vun
dag hoer is as in enige la nd t t•r 

w~rt>ld." 

Die jong Kommunistc, aldus 
Gouzcnko, het 'n skNtsende ge
s~de daarvoor gehad. H ulle 
sal byvoorbeeld van 'n ou wer
ker wat elke dag bleker en 
maerd<'r word, se dat hulle bc
sig Is ,.om hom teen die klap
perboom op tc stuur" - hy 
word teruggestuu r na die ape
dom, ooreenkomstig die cvolu
sionistiese opvatting dat die 
mens van die aap afstam. 

Gouzcnko se mocder, wat in 
stiltc stcork gekant was teen die 
Kommunisticsc bewind, hct een
dng na aanleiding van haar 
scun sc opmerking dat 'n seke
re bcjaarde buurman sy dae 
uitrek ten koste van sy gesin 
se rantsoen, vinnig teengewerp 
.. dat mens nie jou eer saam m et 
jou krag verloor nie." 

~let die oog hicrop dan, ver
klaar Gouzenko, was hy oor
tuig dat sy moedcr nie sy ver
raad sou afkeur nie - indien 
sy nie reeds van hongcr om,ge
kom of doodgookiet was nie. 

-~------------- - --- -----------
SOOS ONS LE.SE.RS DIT SIE.N GR\'SU \RE herstel, skllfera ver

wyder, baregroel bevorder, jongvoor
koma veraeker. dlt waarborg OR\ s
BAARWONDF.R , die jongste kun•
maotlge w6reldwonder h&ar- en kopvel 
voedlngamlddel u, skadeloos. kleuratof
vry, IS/- per bottel geld met beatellinll'. 
Boe rr~tenee8mlddels, P osbus 4:7%, 

raad te plceg met die wcte dat 
dit die ongcluk van sy suster 
en moeder tewccg mocs bring 
n ie, was sy antwoord: , :\ly be
slu it was baie m oeilik, maar , 
glo m y, dit was die enigstc ma
nier om tlcu r d ie boosaardig~> 

Posbus 64 • - Teletoon 9·8356 , gyselaarskring" te breek wat 
P A R 0 W dcur dit> Sowj~>t gebruik w ord 

NIE DOOF EN 
BLIND NIE 

is om die opruicrs van ons volk 
uit te tart en lafhartige pogings 
aanwcnd vir stemme en vir ons 
'n groter verncdcring ook nog 
gaan skcp nie, soos bv. waar 
rapportryers dwarsdcur die 
land met die rcpublikcinse vlac 
en ons volkslicdere op f eestc 
ontvang word, maar sodra hulle 
die Voortn·kl<ermonument na
der, dit moet begrawe? 

JobaM~~burc. C/1/9/49 

1\<IEDISYNE PLUIMVEE 
nte Beete 1!'1rma om o PLUIMVEJ!:, 
ElltRS eo ander P RODUKTE aaa 

te atunr Ia: 

om persone wat op buitela mlst> 

Verwyder dle wortel van u kwaa•l 
of alekte en herstel u regmatlge 
erfenlll GESO:SDHEID, ons beaklk oor 
die mlddela en behandel aile alcktee. 
okryt, lnllgtlng gratis.-BMN'g~nN''
mlddt iJI, l'osbus 4%72, J oltanne•burc. 

sendings ge!>tuur word, die mon
de te ftnoer . \'t>ral ouers word 
gedwing om agter te bly as n ie
amptt>lik~> g)seluars. Iemand 
moes hierdie kring verbreek, 

C. M. ELOFF EN KIE. en ek h<O: die offer gebring in 
A/1/9/49 (Eclm.a.l Bpk. die hoop dat indien ek my Icwe 

woazv.taa <PMIIaa 'fUIII N~ bchou, ander aangemoedig sal 

Slt•kl('ft en kwale H rban! Opera
ales vermy en gesondheld heretel. 
Waarom dan sal u Ianger Jy? Skryf. 
meld beeonderhede, raadplceg Ill• 
llo<'re.rou, Bus 71SIS9, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/49 

AI dra 'n dominium 'n re
publikeinse ring, by is en bly 
'n Empire-ding. 

IS U 'N REPUBLIKEIN ·? 
Dan is DIE 0.8. u 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

blad 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 

ingesluit vind u die bedrag van .................................. .. 

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

NA.AM: ······ ········ ········ ··············································· (Naam en Adres In Bloklettera) 

POSADRES: •.... . .......... . . . ..... . . ....... . ............................ 

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

Bandtekenittg. 

Intekengeld: 12/ 6 per j aar of 6/ 3 per halfjaar. 
V OfJfl Guebl~f K omnU31Ce b1f plGttelGDdae tjeb . 

word om ook te waag in belang 
van 'n nuwe Rusland." 

OXTSETTE..~DE GE BRUIK 
En dan volg 'n ontscttcnde 

onthulling vir enigiemand wat 
in 'n W esterse atmosfeer opgc
groei hct. Gouzenko skryf dat 
d ie belan,griksto oorweging wat 
die dcurslag gegee het, die besef 
was dat sy moeder al bejaard 
was e n dus in elk geval r~>cds 
op die dodelys van verhongt>ring 
geplaus was. H y , ·erklnar dat 
di~> Sowjet-regering m t>t groot 
mi.,not>e neers ien op ou m en!>e 
wat geen produktiewe a rbeid 
mt>er lewer nie1 dog net \ Oe<h el 
verteer. ,Die Yerw~·dering va n 
h ierclie ,onbruikbarc' deel va n 

Afbrekende 
lnvloed Von 

Wit Vrou 
D ie afbrekende invloed van 

'n wit vrou in die kraal van die 
oppcrhoof is verl<'de week voor 
d ie Britse kommissic van onder
sock geskets deu r Tshekedi 
Khama, voormalige regent van 
die Bamangwato in Bctsjoeana
land. H y het gese dat die 
naturellewettc nie op haar van 
toepassing is nie. Verdcr word 
daar tans stcrkdrank in die huls 
van die opperhoof ann besoeker.s 
verskaf terwyl die gebruik van 
ste rkdrank, behalwc kafferbier, 
op vcrsoek van die stam a! 
la nk verbodc is. 

T shekcd i hct die B ritsc ad
m inistrasie verwyt vir die toe
sta nd van ontbinding wat ingc
tree het. 

:.'\fnr. D. J.<'. l\lt>yt>r , .Siomhol'k , 
Tweeling, ~>kry f : 

Die O.B.-kommando's van 
Twceling was ook tydelik stil 
maar nie doof of blind vir wat 
met ons volk aangaan nie. 

Sou daar nog Afrikaners wccs 
wat ltan swyg en tevrede wces 
met die huidige H.N.P.-leiding 
se verwateringsbl'l<'id van ons 
volksideale? Ja, nie net vcr
water nie maar in trurat plaas. 
Hulle onmag uitbasuin teen 
kommunisme - dat H.N.P. ai
Iecnlik kommunisme oprui en 
uittart .. 

Voorwaar 'n dal van verncde
ring wat Afrikaners nooit ver
wag het om w~>er dcur tc maak 
nic. 

Die vernedering wat skiet
vcreniging-offisiere mocs deur
maak; baie blyk hoogs tevrcde 
te wces m<•l die promosie wat 
hulle gckry het van Assistcnt 
Veldkornet, Vcldkornet, Kom
mandant, na ,.Lieutenant, Cap
tain en Lt.-Colonel". Niemand 
sal seker nou meer verbaas 
wecs nic indien die rooi lussie 
ook sal aanbly na die beloofde 
S.A. Iussic In die pick daarvan 
nie. 

Die Afrikancrvolk moes al 
baie bitterheid en onreg van 
1934 verduur na dr. Malan deur 
sy tocdoen die volk in twec 
gcskeur het. Ek vertrou geen 
Afrikaner 11al ooit vergect waar
oor danrdie skeuring plaa:<gc
vind het nic. Ook vertrou ek 
dat danr nog genoeg edele en 
goeie H.N.P.-volgclinge is wat 
daardic gesmous met die naam 
van gl•nl. Hertzog en sy bcleid 
deur die huidige H.N.P. net 
waar dit hulle pas. sal stopsit 
en 'l.'ersoek om bulle skeurings
bl'leid uit tc leef sonder daardie 
gesmous. 

\Vaarom gee die H.N.P.-lei
ding n ie die leisels ann manne 
van ons volk wat bereid is om 
hulleself op te offer In belang 
van hul volk en n le net bercid 

Afrikaners, indien ons Ianger 
swyg oor die lafhartige vcr
wateringsbcleid van wat vir ons 
dierbaar en h<'ilig is, sal u moet 
glo dat daardie stoere Voortrek
kergeslag se vryheidsideale ver
kecrd was. Dat die vryheidstryd
van .1899-1902 verkeerd was. Die 
1914-1915 rcbellie verkeerd was. 
Ja, ook die stryd van 1939-1945 
van daardie dapper manne en 
vrouc nieteenstaande die dood
straf vir hulle gewag het teen 
die vcrnietigende beleid van 
Jan Smu'ts-regering van niles 
wat Afrikaans was, verkcerd 
was. U sal ook moet glo dat 
dit dr. Malan waardig was om 
daardie selfde manne en v rouc 
by die Smuts-regering o.an t e 
kla. 

U sal ook moet glo dat die 
huldigc Eerste Minister nooit op 
,speaking terms" met sy volk 
sal kan verkeer nie. 

Goddank, daar is nog republi
kcinc wat gewillig is om die 
Vlerkleur ons vryhcidsimbool 
hoog te hou en die erfstuk van 
ons vadere in ere te herstel. 

,IVERGIFFENIS 
1\lnr. Jurgens Bezuidenhout, 

Ohrigsta d, skrJ f: · 

As oudstrydcr docn ek 'n 
bcrocp op ons ou blanke volkie 
om met die groot dag va n 16 
Desember tog so vcrgcwens
gesind tc wccs as ons Koning 
Jesus self. Laat ons ware 
Nehemias wees en in aanbidding 
die Here onse God in opregt
heid smeek om ons volksondes 
t e vergcwe en sy Wil te laa t 
geskied. 

KAA 
nand, 
jeug, 1 

eenko• 
gehou. 
der gd 
gerui 

Beh 
ll•ldin 

goei<' 
Hierdi 
te rwyl 
om 'n 
Albert 
t jii'S ~ 

u itgcld 
Vill ierl 
met ' 
Weens 
vader 
wat 01 

deelne1 
nie. , 
alma I 
hecrli~ 

van s1 

Die 
P ict Rt 
soos i. 
word, 
die Q 
R ubrio 
verklw 
vir so 
en dQ 
wat b3 
n iks nl 
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BOEREJEUG-NUUS 
KAAPSTAD: Op Saterdag

aand, 5 November, het die Boere
jeug, Tafelbaai. 'n gesellige by
eenkoms in die Duitse Skoolsaal 
gchou. Die opkoms was beson
der goed en alma! het in 'n op
geruimde stemming verkc<'r. 

Behalwe volkspele wat onder 
Ieiding van mnr. D. R. Cnlitz, 
gcspeel is, was daar ook 'n paar 
goeie nommers op die program. 
Hierdie nommers is uitgevoer 
tcrwyl die gaste kans gekry het 
om 'n bictjie te ,.blaas". Oom 
Albert Bredenkamp se go\Htoer
tjics hct tclkens luide applous 
uitgelok, terwyl mnr. Piet de 
Villicrs die gehoor geboei het 
met 'n. pragtige trompct-solo. 
\Veens onverwagte siekte van sY 
vader kon oom Gallic Muller, 
wat ook ann die program sou 
deelncem, nie teenwoordig wees 
nie. Vervcrsings was volop en 
alma! kon heerlik smul aan die 
heerlike tuisgcbakte koek, waar
van sommige deur die afdeling 

Piet Retief 
Was Geen 

Vrymesselaar 
Die vraag of die Voortrekkcr 

Piet Retief 'n Vrymesselaar was, 
soos in sommige kringe beweer 
word, is die afgclope weke in 
die Cape Times geopper. 'n 
Rubriekskrywer van die blad 
verklaar dat daar geen bew;yse 
vir so 'n bewering be11taan nie 
en dat die Vrymesselaarsfles 
wat by Retief se lyk gevind is, 
niks anders nie as 'n onskuldige 
aandenking moes gewees het. 

Professor J. M. C. Franken, 
van wie daar 'n bock oor Piet 
Rctief verskyn het, hct noukc•u
rig op hierdie 'saa\{ ingegaan. 
Die dokumente van die Gra
hamstadse Vrymesselnarslosie is 
ondersoek en die naam van Piet 
Rctief is nerens daarin te vind 
nic. Retief, wat baie g<•3cllig 
vnn geaardheid was, het wei 
dikwcls met Engelse vri<·ndc, 
wat Vrymesselaars was, vcrkcer 
in 'n pick met die nnam Free
masons' Tavern - net soos daar 
ook vandag ,.Masonic Hotels" 
is. 

se Boeredogters self gebak was. 
Sykraampies was 'n ander 

vorm van vermaaklikheid. Vera! 
het die ,.Spaokhuis" veel belang
stelling (en in sommige gevallc 
vrees) g(:wek. 

Die opbrengs van die aand is 
gestort in ons ,.16-Desembcr
Fonds". 

Die Boerejeug bedank alma! 
vir bulle vricndelike ondersteu
ning asook almnl wat behulp
saam was om , va n die funksie 
'n sukses te mank. 

- <Ingestuur). 

PAARL: Die BoC'rejeug van 
die Paarl is ook hard besig om 
alles in die hank te bring vir die 
laertrek van die Boerejeug by 
die Voortrekkermonument gedu
rende Desember. Naas die 
Kaapse Skiereiland stuur die 
Paarl die meeste Boerejeuglede 
na die monument-laer. 

Op Saterdag, 22 Oktober, het 
die Paarlse Boerejeug by die 
huis van Komdte. Rita Hofmeyr 
hym<'kaargekom. Hier Is daar 
veei gesels oor die uniforms. Die 
'iogt<'rS, wat nog nie die Boere
jeug-drag gehad het nie, is van 
materiaal voorsien en verder 
moet hulle self die werk dnar
lan doen. 

Laerfooie is ingevorder en 
hule sake is nou in die hank vir 
die monumcntlaer. 
(lnges tuur deur Karin Bellstedt) 

BJ<:u.vn.I.E: Op Saterdag, 15 
November het die Boerejeug van 

VERJAARDAG
KETTING 

Hicrdie maats ver'jaar gedu· 
rcnde die volgendc week. Ons 
wens hulle van harte gcluk. 

NOVE)IBER 

19 Rin8Ka van Achterberg, Ken
sington, Johannesburg. 

Hilda Morland, Franschhoek. 
Herc ul<'s Lotter, Fransch

hork. 
Hegter Smith, Oudtshoorn. 
Martha van Deventcr, 

Frankfort. 
Catherina Gericke, Frank

fort. 
20 de Villiers du Toit, Aliwal

Noord. 
Agnes Nel, Oudtshoorn. 

21 Dulcie Hopkins, Lynedoch, 
Stellenbosch. 

Jacques Tredoux, Tiervlei. 
22 Anna de Beer, Kakamas. 

Elizabeth Vc•nter, Jeppe, Jo
hannesburg. 

Cathnrina Nieuwoudt, Buur
mansdrift. 

23 Pieter \Vium, Stellenbosch. 
Delarey Nel, Port Elizabeth. 
Annemarie Hugo, Fransch

hoek. 
24 Cornelia Fouche, Dist. Vry

burg, 
Juliana RadC'mcyer, Oudts

hoorn. 
Hendrina Watson, Johannes

burg. 
215 Johannes Aggenbach, oor 

Kakamas. 
Martha Pretorius, Frankfort. 

'n Leser van die blad, mnr. 
H. V. Morton, wat ook onder
sook ingcstcl het, beaam die be
vindings, maar spreek die ' me
ning uit dat die fles met die 
Vrymesselaarsteken aan Retief 
grskenk is deur 'n Amerikaanse 
sendeling wat toe so pas in, wat 
vandag bekend is as Durban, 
aangekom het. Hierdie flessc 
was in Amerika gemaak en was 
klaarblyklik bedoel vir iets 
sterker as water. 

'n Boerejeug-afdeling be!>ig om Yolks)>ele te speel 
t~·dens 'n weeklikse b;recnkoms. ... 

B<'llville 'n baie geslaagde Baba-1 (vervolg van vorige kolom> 
tcntoonstelling gchou in die dieso doktcr bf.'oordeel. 
plaaslikc Biblioh•eksaal. I 'n Baie welkom besoeker wat 

Talle ouers en bf.'langstellen- teenwoordig was, was die K.G. 
des het hierdie funksie byge- Gedurcndc die aand was daar 
woon. Vier-en-vcertig bnbas is I 'n volkspele-byeenkoms waar 
t<'n toongestel en is d eur 'n me- ook weer baie belangstellendes 
<vervolg in volgcnd<l kolom) en spelcrs tccnwoordig was. 

AANDAG! 
Bocr(•jcu~-ledc en -offisiere wm·d daar·up 
gewy~ dat ~f'en fllekkc! van lat>rganger:-; nH'1'1' 

gekansclleer karr wol'<l nh~. ~leg!'i in geYal van 
siekte kan · ~n uit~:"onde!·in~ ~emaak word. 
ludien ledf' nogtan~ hcsluit om nie mf~('l' 
saam H~ gmm nic, hly hullc• verantwoorddik 
vir hullc l'('i~~eld en lae1·fooi. Sal offh;ierc• 

ai'~ehlif'f hierdie reclin~ liitren~ navol~t 

Boerej(~ug-lwo f ku:artier. 

Die offisicrc wat hierdie puik 
tentoonstelling georganiseer het 
wens alhal hartlik te bedank vir 
hulle vriendclike ondersteuning 
en hulp. 

Die fondse wnt ingesamel is 
bc.-ha £12 en is gcstort in die 
.,16-Desember-fonds". 

- <Ingestuur). 

Leser, 
Hierdie uitgawe her

inner u miskien daaraan 
dat u intf'kengeld oog 
uitstaande is. lndien u 
dit reeds aan Posbus 
1411, Kaapstad gestuur 
bet, se ons baie dankie! 

Spekulosie Oor 
Grater Kabinet 
Daar is aile rede om te glo dat die berig wat verlede 

week in die koerante van die ll.N.P. verskyn bet oor die 
moegheid van die ministers en oor die wenslikheid om die 
kabinet te vergroot, voorgeskr~f b aan die koerante, , -er
klaar die politieke medewerker , ·an Die O.B. Die };erste 
Minister, dr. D. F. l\lalan, was altyd teo gunste van uit
breiding van die kabinet. By bet glo nou besluit dat die 
tyd ryp is om !)odanige uitbreiding te laat plaasvind. 

f 
Dit is wol 'n ervaarde feit dat 

ministers onder die huidige stel
sel waar hulle die dubbele taak 
van staats- en partybestuur 
moet behartig, swaar belaai is. 
Maar daarbenewens het die 
H.N.P. in die jongste tyd 'n op
t>enhoping van tergende terug
slaggies ervaar in munisipale 
en afdelingsraadverkiesings in 
stad en platteland. Hierdie 
terugslaggies is aangcvul deur 
die roeks onpopul6re aankondi
gings wat H.N.P.-ministers ge
durende die afgelope tyd moes 
doen, soos byvoorbeeld verho
ging van die broodprys en pet
rolrantsoenering. Dit is oor
saak en gevolg wat aandui dat 
die H.N.P.-bewind stadi,g afgly 
van die golf waarop hy vir 'n 
paar maande gery het. In die 
omstandighede beskou dr. Ma
lan 'n aankondiging van 'n ver
grotc kabinet on die opname 
daarin van nuwe bloed (of nuwe 
besems) as die regte stap om 
gcesdrif op te warm. 

'n Ander baie belangrike rede 
vii· die vergroting van die ka
binet is dat meer vrye tyd vir 
ministers beskikbaar word om 
aan die partypolitiet.lt te wy. Mi
nisters is ook partyleiers en as 
al hulle tyd deur landsake in 
beslag geneem word dan ly par
tysake vanselfsprekend daaron
dcr. Vandaar dat in sommige 
H.N.P.-kringe die aanstelling 
van onder-ministers bepleit 
word. Praktics sou dit beteken 
dat die onder-ministers en die 
sekretaris die bo~rokke depar
tement sal behartig terwyl die 
hoofministcr vrygestel sal word 
om al sy aandag aan die party
politick te wy. 

AANVULLING 

Ek verneem egter dat dr. 
Malan op die oomblik aandag 
skenk aan 'n voorstel waarvol
gens die kabinet met vier lede 
uitgebrei sal word. 

Hoewel daar 'n grocpie Trans
vaalse volksraadslctle is wat 
heftig gekant is teen die opna
me van 'n Engelssprekende in 
die kabinet is dr. Malan glo vas
beslote om sy kabinet met 'n 
Engelssprekende aan te vul. In 
die verband word die naam van 
Senator Miles Cadman alge
meen genocm, maar daar kan 
aangeneem word dat dr. Malan 
Hewer vir luit.-kol. George 
Wynne van Port Elizabeth ver
kies - as hy hom in die volks
raad kan kry. 

Wie die ander drie lede van 
die kabinet sal wees, hang glo 
grotendeels af van die toekom
stige verhoudin.gs tussen die 
H.N.P. en die A.P. Daar word 
reeds oor twee stelle name ge
fluistet. Indion die verhoudings 
versleg sal die kabinet bes 
moontlik aangevul word met 
Senator Hendrik Verwoerd; 
mnr. De Wet Nel, L.V. vir Won
derboom; en mnr. J. J. Serfon
tein-, L.V. vir Fauresmith. In
dien die verhoudings egter ver
beter word die name genoem 
van Senator Karl Bremer; mnr. 
Jan Viljoen, Afrikanerparty
L.V. vir Vryburg, en mnr. H. J. 
Klopper, L.V. vir VredEifort en 
Ieier van die Nasionale Party 
van Suid-Wes. 

Engelse Nou 
Tevrede Met 

Taalbeleid 
Die Engclsc pers wat net 

fluks losgetrek het na die aan
kondiging 'n paar weke gelede 
dat sprekers versoek is om net 
in Afrikaans by dio onthulling 
van die Monument te praat, het 
verlede week bedaar toe dr. 
Malan bulle die vcrsekering ge
gegee het dat die voorsitter ook 
Engels sal praat. Die Cape 
T1mes skryf in die vcrband: 

,.Verantwoordelikc Engels-
sprckende Suid-Afrikaners gee 
met blydskap toe dat die ge
skiedkundige en huidigc same
hang van die vierings dit van
selfsprekend maak dat die taal 
wat oorheersend gebruik sal 
word, Afrikaans moet wces. 
\Vat hulle seer gemaak het, was 
die oenskynlike verbod op 
Engels. Dr. Malan se verkla
ring stol die saak in perspek
tief en toon aan dat die voor
sitter van die Monumentekomi
tee minstens in een stadium van 
die plegtigheid Engels sal 
praat." 

Die Kommunistiese familie
twi" in Oos-Europa het 'n stap 
verder gevorder toe Joego-Sia
wie hierdie week aangekondig 
het dat hy die verdrag van we
dersydse hulp met Albanie op
se. Dit is die laaste skakel wat 
verbreek is tussen Tito se re
gering en sy voormalige Komin
form-vriehde. 

Rooi L. V. 
Sander Dat 

Ver/aat Unie 
'n Haan Kraai 

Mnr. Sam Kahn, die Kommunistiese L.V., \erkeer tans 
in die buiteland waar by die vreemde inlig omtrent poll· 
tieke toestande in Suid-Afrika. Gewapen met sy verhoogde 
status a<~ parlemeotslid, word mor. Kahn met ope arms 
in amptelike kringe ontvang en word daar naarstiglik 
gelui'!ter na wat hierdie ,volksverteenwoordiger" mee te 
dee! het. 

In Engcland is mnr. Kahn 
deur verskillende politiekc leicrs 
onthaal, o.a. in die laerhuis deur 
lede van die regerende party, 
die Kommunistiooe Party en die 
Onafhanklike Arbeidersparty, 
terwyl hy 'n gas was van die 
Parlement~rc Vereniging van 
die Statebond. 

Hoe mnr. Kahn <lie land ver
laat bet, Is nie bekend nie. Nie· 

maml bet geweet van sy Yer
trek nie - self~> nie sy vriende 
nie, volgens die Cape Time'! be
rig. In ' n personderhoud sou 
hy geweier het om te &e hoe by 
(Jit reggekry het, maar meege
<lt>el bet dat hy op dieselftle 
wy<,t> weer sal terugkeer. 

No. 'n verblyf in Engeland, bet 
b y hier<lie week na Europa. ver
trek. 
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Nou fers Londen Saf Rooi Sjina 
Volgende Jaar 

Saboteer 

Weens sterk Amerikaanse druk bet die Britse regering 
sy amt•telike erkenning van Kommunistiese Sjina voorlopig 
n og uitgestel. Dit was bekend dat Brittanje en Amerika 
h eeltemal teenstrydige beleide ten opsigte van die rooi 
Sjinese regering gevolg bet. Brittanje, wat ecrste aan sy 
h andelsbelange dink, was bereid om dadelik erkenning te 
verleen, maar Amerika, wat be-.ef dat erkenning van rooi 
S jina 'n versterkin g van Stalin se planne \ir wereldoor
h eersing sou beteken, wil niks met die rooi militere regering 
te doen he nie. 

Iunde erkt'nning te verleen nan 
dit' I<ommunistit'.,e regering in 
Sjina," en dat Brittanje, Au.,
tralie en Nu-Seeland 'n gesn
m£'ntlike verkluring sou uitreik 
oor die saak. 

Die berig het daaraan toc
gcvocg dat ,,Britse en Austra
liese vcrtcenwoordigers uit 
Asie op 'n konfcrcnsie sal aan
dring dat indi!'n Brits£' en under 
))('Junge in Sjina beskerm mo!'t 
word, die militi're bewind in 
Sjina erk£'n moet word. 

Ons het hier te doen met een 
van die menigvuldige gevalle 
waar Britse gcldelike belnnge 
die deurslag gee in buitelandse 

Erken 
V.S.A. Voorkom 

Noodlottige 
Britse Stap 

beleid in plaas van gesonde 
vcrstand. Dic.,t>lfde Brit'le rege
r ing wat hnrtlnckkig weif'r om 
die \Vestcrse en a nti-kom munis
tiese Spanje umptelik tt" erkt"n 
omdat gf'nl. I<'ranco n il' dcur 
middel y:m 'n parl£'menttlrt" ,·er
kiesing ann bewind g£'kom hd 
nie, drat met lang tr!'e die 
Komm uni'ltit'!tC milit~re bewin<l
vot"rders in Sjina tegemot"t nie
t£'enstaamle (lie feit dat des
kundiges Ylln Wereldsakf' SO 111 

stap as till• grootste enkcle by
drae tot Stalin se wt'reldh£'er
skappy ))(''lkryf. 

En Suid-Afrika sit gekoppel 
aan 'n land soos hi<'rdie, en 
word keer op keer verplig om 
agterryer te spec! in sy dwase 
en sel!sugtige ondernemings. 

Die aankondiging \·an die 
Britse besluit om t>rkenning 
voorlopig uit te stet tot aan
staandt> jaar, volg op die same
sprl'kings tussen die ministers 
'11n buitelamhl' sake van Ame
riku, B r ittanje t'n Frankryk 
,·erletle week in Purys. Hierdie 
konferensie is byeengeroep 
onder die skaduwee van die 
Russiese atoombom en die stig
ting van 'n Duitse rcpubliek in 
Oos-Duitsland. By die geleent
heid het Acheson, Amerikaanse 
minister van buitelandse sake, 
baie reguit met Brittanje en 
Frankryk gesels oor die Rus
siese bedrciging, en dit was as 
gevolg hiervan dat nou aange
kondig is dat Brittanje sy er
kenning van die rooi Sjinese 
rcgering uitge11tel het. 

Op 10 Novf'mber is uit Aus
tralili berig dnt die Australi<'St' 
rf'gering ,tt>ntatief besl uit h!'t 
om saam mt>t ander Britse 

DIE BURGER BETIG OPROER DEUR 

Rusland Sal 
Gereed Wees 

<vervolg van bladsy 1, kol. 4 > 

SAL VEG 

Aile inligting dui dunrop dat 
R usland in die nabye to£'koms 
tot oorlog sal oorgaan indien 
h y sy doel.,teUings van Yreed-
sam e indringing nie ,·rnwsen-

DR. MALAN 
Na aanleiding van dr. D. F. 

Malan se skerp aanval op die 
Suid-Afrikaanse Engelse pers, 
gedoen voor die kongres van die 
H.N.P. in Bloemfontein, skryf 
Die Burger, hooforgaan van die 
H.N.P.: 

.. Hy Cdr. Malan> meen dat 
daar gecn land is waar die pers 
so onbrheers is as in Suid-Afri
ka nil'. Dit is st<'rk taal, te 
stcrk na ons mcning, want so 
erg Is dit tog nie." 

lik nie. Volgens h it>rdie inlig-
ting .. at hy op d ie laastc vanaf V. V.O. Beslis Oor 

NATURELLE EN 
AANHITSING 

G<'durende die afgelope na
week het die naturelle-gepeupel 
van die Randfonteinse lokasie 
amok gemaak tydens 'n polisie
klopjag. Die gevolg was dat 
verskeic lede van die polisiemag 
ernstige beserings opgedoen het 
in die uitvoering van hul wet
tige pligte. Een nature! is 
doodgeskiet. 

Twec weke gelede het die
selfdc petalje hom in die Kru
gersdorpse loknsie afgespeel. 
Toe is mecr konstabels ernstiger 
beseer en is vier naturelle dood
g<'skiet. 

Daar is aangekondig dat die 
Minister van Ju.stisie, mnr. C. 

Blankedom In 
Noord-Rhodesie 

D it het verlede week aan die lig gekom dat die Britse 
regerin g ten e in d e toekomstige fe<lerasie t u ssen di e Rho· 
desies en ander Britse gebiede in Afr ika te verh oed, bepaal 
bet dat 95 persen t \'an Noord-Rhodesie 'se g ron dgebied 
ewigduren de naturelle-besit moet wees. 

Die blad ,.New Rhodesia" 
berig dat die grond in die gebied 

YESTING TEEN L'\'1li£R S 

tot 1947 min of meer gelykop Noord-RhodesW, wat vandag 
tussen blank en nie-blank ver- een van die welvarendste ge
deel was. Op aanbeveling van biede in Afrika is, ondervind In 
'n kommissie is die kroongrond die afgelope paar jaar 'n groot 
wat aan blankes toeg<'se mag toestroming van blankes, vera! 
word, grootliks ingekort. Die ook Afrikaners uit die Unie. 
toestnnd is tans dat daar Mensc' wat van die toestande in 
11,500,000 akkers vir blanke (til• noorde iets weet, bet gehoop 
nedersetting be::fkikbaar is teen- dat Noor<l-Rhodt>sie d ie Iaaste 
oor 170,000,000 akkers vir natu- Y!''>ting sal wees Yir die blank e
rello. Die huidige naturelle- dom teen vera! die Asiatiese in 
bevolking is ongevecr 1,600,000. dringing van uit die oostelike 

D it i., opvallend dat h ierdie deel van Afrika, waar Brittanje 
\'f'rttndering plaasgevind bet I nog 'n wye <leur oop hou vir sy 
juis op die tydstip toe die bewe- onderdane u it lntlie. Die n uwe 
ging \ir federu.,ie begin groei I Britse beleid om Noord-Rho
bet. Dit word dun ook beskou desie nou ook feitlik te sluit vir 
a'! ' n doelbewuste set van die blnnke neder'lt>tting, sal h ierdie 
B r itse regering om federasie te hoop nou in Empire-rook laat 
\t>rh ot>d, daar aun geneem word opgaan. 
dot Suid-Rhode~ie nie te viiHle 
sal wees vir fed<'rasie met 'n 
gebied waarin die blanke ont- • .. DIE O.B." word gedrul< deur Pro 

Ecclesi&·Drul<kery Beperk, Stelleo
wikkeling tot een-twintigste bo8eb. vtr die elenurs en ultcewere: 
van d ie hele gebied beperk i~ I VOORSLAG (Edma.) Beperk,. Groote 

. Kerltgebo\l 703, Poebwo lUl, 
n1e. Kerkpleln, Kaapata4. 

1955 - indien nie rreds al in 
1952 of 1958 nie - met ingry
pend!' ei'><' kom, en as daaraan 
nie voldo£'n word nie, sal by 

Kolonies 
t oel!laan. Rusland glo (lat die Die V.V.O. het hicrdie w~k 
Westerse Iande meer kwesbaar beslis oor die lot van die voor
is as hy~oelf met atoombomme mnlige Italiaans<' kolonies. Libii' 
en dat die blote dreigement van word nie later nie as 1 Janunrie 
'n atoom-oorlog die \Vesterse 1952 'n onafhanklll{c staat, tcr
lande "ul Juat tot>g£'£'. Bulle sal wyl die bevolkings van Cyranal, 
<lan geleidelik teruggedruk word Tripolitanic en die Fezzan na 
tot 'n steeds k leinerwordende onafhanklikheid gelei word dcur 
gebied waarin b ulle !'konomies 'n kommissaris van die V.V.O. 
en maatskaplik ryp sal word vir en 'n adviserende raad. Somali
ulgchele verowering. land bly vir tien jaar onder 

R. Swart, 'n kommissie benoem 
het om ondcrsoek in te stel nn 
die oorsake van die oproerig
heid. Die felt dat die Minist<'r 
optree in die saak is verbly
dend. Dit raak oiinskynlik 
gewoonte by 'n sekere klns 
nature! om oproer te monk en I 
die gesag van die blanke man l 
uit te tart. ,. 

Ons verwelkom die minister i 
se magtiging aan die polislc om 
vuurwapens teen die oproeriges 

Die blad verklaar dat 'n gods- Ilaliaanse bestuur in medewer
dienstige her Iewing cen van die ~ king met 'n ndviserendo raad, 
grootste voorwaardes is vir die waarna hy onafhanklik sal 
uitvoering van 'n grootskaalse word. 
verdcdigingsplan teen die Russe. 

te gcbruik. Sal die minister 
ewe krngdadig optree teen die 
agitators <'n die aanhitscrs van 
die oproer wat deur sy 
ondersoek - kommissie hopelik 
aan di~ kaak gestel sal word? 

DWAASBEID EN TROTS STALIN 
SE BONDGENOTE IN WESTE 

Vier j aar lank bet die Wes- ~ die nuwe toestand te bcspreek, wat dood benoud is oor 'n 
tel"l)e, en veral die Britse en en hierdic week ontmoct hulle moontllke heropstanding van 
Franse polit ici yolhard in hul die Duitse Ieiers. Duitsland, en (2) .,die posisie 
Potsdamse dwaasheid en in Amerika, wnt reeds geruime van mnr. Bevin (Britsc min ister 
die bevr e diging van hul harts- tyd gel!'dt> sy beleid van anti- van buitelandse sake) wie se 
togte en selfsug deur Duits- Duitsh£'id en, tot 'n mat£', ,.anti- vorige pleitbesorging vir die 
land tot op die been kaal te fascisme" gcwysig bet, b('t by voltooiing van die nrtakelings
stroop en in die stof te \·er- momle nut sy min ister Ache- program in \\'es-Duitsland, dit 
neder. Die eerste deel Yan son bail'! reguit ann die under vir hom nou moeilik maak om 
h ierdie bedr-"·wighede is ge- twee land£' g£'se dat hy 'n toe te stem tot 'n ommekeer 
n oem ,beveiliging" en die n-iendskaplike Duitslaml bt>geer van hit>rdie beleid.'' 
t w eede deel ,heropvoeding".

1 

en dat artakeling ntn fubrieke Lausgenoemde opmerking van 
Int u ssen het Stalin ongehin· nou 'n end moet kry. \eh£'son Sapa-Ut>uter stel op treffende 
derd voor tgegaan om Rns- bet glo srlls gepraat van die \\'Y"~' die kleinlikh<'id van die 
la n d se posisie in Europa te moontlik!' herbewat)l'ning van huidige Britse politiei ann die 
, ·erstewig met Duitse hulp. \Ves-Duit'lland. kaalc. Vier jaar lank bet mini-
~a die stigting van sy Oos- st<'r Bevin volbar(l in sy plat-

Duitse republiek en die aan- STRt."IKELBLOKKE sinning van Duitsland sonder 
kondiging van Rusland sc besit Die grootste struikelblokke in dat hy die minste insig gebad 
van die atoomwapen, h<'t die die weg van hierdie Ameri- h<'t in die ge,·olge ,.11n "Y bel<'id, 
\Vesterse politici in alleryl by- kaansc beleid was, volgens cn nou dat die gl'\·otge deur hul 
cengekom om hut beleid te her- Sapa-Reuter (1) die delikate skril,wt>kkende \!'r.,kyning ~ta
oorweeg. Verlede week het die poslsic van die Frnnsc minister tlig tot sy bewm .... yn begin d<'ur
ministers van buitelandse sake van buitelandse sake, Schuman, dring, is hierdi!' llolitikus w!'cr 
van Amerika, Engeland en wat op elke punt eers verlof j te ban: dat sy prestige sknde 
Frankryk in Parys vergader om van sy parlement moet verkry kan ly as by sy foute erken! 
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