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HU ISIES VAN SAND 
In ons kinderdae bet ons dikwels buisies gebou van 

sand. Met soveel sorg en geesdrif is die geboutjies opgerig, 
en teen die tyd dat alles klaar was, bet 'n voorbarige gevoel 
van beimwee opgewel oor die feit dat bierdie werk alles 
tevergeefs was en dat die mooi buisies oor 'n dag of twee 
nie meer daar sal staan nadat die beeste of skape oor die 
pad gegaan bet nie. Dit is min of meer met 'n soortgelyke 
gevoel dat mens al die inspanning van die buidige regering 
gadeslaan. Met soveel ywer word aan die volk vertel wat 
more en oormore gedoen sal word ,in belang van die blanke 
beskawing" of ,in belang van die Afrikanerdom," en met 
soveel geesdrif en dankbaarbeid word daar deur die onna
denkendes geluister en geboop. En tog, die stof begin al 
oor die bult uitslaan wat voorspel dat hierdie huisies van 
sand nie Ianger as tot vanaand sal bly staan nie. 

Dit was nie nodig om te wag totdat die nasionale 
koerante 'n ,gebeime Smutsplan" openbaar bet om te b~sef 
dat die werk wat met soveel koste en afmatting deur die 
regering gedoen word, eerlang weer ongedaan gemaak sal 
word wanneer die parlementere wiel sy wenteling voltooi 
bet nie. In 1924 bet die Afrikanerdom gejuig toe by na 
soveel stryd en tronke baas geword bet vad sy eie lands
bewind. ,Nou sal alles reg kom, nou is die Afrikaner 
se regte verseker," bet die volk geglo. Die Afrikaanse taal 
is tot sy reg gebring, die naturellevraagstuk is dadelik aan
gepak en etlike ander maatreels is getref om die Afrikaner 
se posisie te beveilig. En tog, al bierclie werk is later weer 
tot op die grond afgebreek, en in die donker dae van 1939-
1945 bet menigeen aan die toekoms van die Afrikaner en 
sy taal gewanhool'· 

PARLE~IENTARISME VERWERP 

Dit was toe dat die volk in sy verdrukking besluit bet 
om vir eens en vir goed ontslae te raak van die Britse 
parlementere stelsel. Die buidige regeringsparty bet toe 
'n oog gebad vir die onmoontlike toestand wat bierdie stelsel 
skep, en in 'n verklaring van die Federale Raad op 10 April 
1941 is die parlementere stelsel in die volgende bewoording 
verwerp: 

.,Wat ook al ten gunste van die Britse parlementere 
stelsel in ander dele van die wereld gese mag word, is 
dit, uit die volksoogpunt beskou, in Suid-Afrika in ieder 
geval 'n mislukking gewees. Dit bet die magsmiddel 
geword in die bande van die georganiseerde geldmag, 
wat deur sy eie pers die publieke opinie manipuleer vir 
sy eie voordeel sowel as ten beboewe van Brits
imperialistiese belange." 
En die buidige Eerste Minister bet op 25 Maart 1941 te 

Stellenboscb gese dat die parlementere stelsel ,'n karika· 
tuur van die clemokrasie" is en ,dat wat dit betref, het spr. 
geen beswaar dat dit weggeveeg word nie." 

Intussen bet die volk na nege jaar waarin sy blote 
bestaan met ondergang bedreig was - om nie eens tc praat 
van taalregte en tradisies nie - op die draaiendc parlemen
tere wiel weer aan die bokant gekom. Vir baie bet dit gelyk 
of ons .,oorwin" bet en in die jongste tyd bet aanbangers 
van hierdie oortuiging selfs al begin speel met die idee van 
bersiening van die geskiedenis wat dit moontlik sal maak 
vir ,.nasionale eenbeid", aangesien die Afrikaner se stryd 
nou volstry is en daar· niks meer is om voor te veg nie. 
Maar nog voordat daar gevolg gegee kon word aan bierdie 
gedagte - wat net so oud is as die parlementere \liel self 
in Suid-Afrika - is die son verduister met die sombere aan
kondiging deur H.N.P.-blaaie dat genJ. Smuts 'n gebeime 
,plan gereed bet om toe te pas sodra by weer aan bewind 
kom. Hy sal die konstitusie dan so verander dat dit die 
Jewe van die Verenigde Party tot 'n maksimum sal verleng. 

OPKOMS VAN DIKTATUUR 

Met ander woorde, net soos die H.N.P. maatreels tref 
of oorweeg om sy verblyf aan die bokant van die wiel so 
lank moontlik uit te rek, so ook oorweeg genl. Smuts sekere 
maatreels om die gang van die wiel soveel moontlik te ver
traag die dag wanneer by weer aan die bokant kom -
en dat by wei daar sal kom waarborg die stelsel waarbinne 
hy nou reeds aanvaar word as clie ,alternatiewe regering." 
Want sodra bierdie wisselgang van die parlementere wiel 
stopgesit word, is die demokratiese skyn ook uit die stelsel. 
As dr. Malan of genl. Smuts daarin sou slaag om deur wysi
ging van die konstitusie die wenteling van die wiel dermate 
te vertraag dat die ander geen kans meer bet om bo te 
kom nie, bet ons 'n diktatuur so volmaak as wat dit antwerp 
kan word, want die grootste element van 'n diktatuur -
uitsluiting van mede-burgers uit die staatsbestuur - is 
reeds binne die buidige Britse stelsel aanwesig. AI wat dit 
nodig bet om tot 'n volbloed diktatuur te ontwikkel, is dat 
die posisie bevries word. W at toevallig op daardie oomblik 
van bevriesing bo is, is diktator. en wat onder is, is nie 
meer .,alternatiewe regcring" nie, dog .,vyande van die volk." 

~let die wete dus dat albei partye nou daarna streef 
om die politieke toestand te bevries, rus daar tans 'n sware 
verantwoordelikbeid op dr. Malan. Hy is vandag bo. Hy 
bet die mag in hand e. Hy kan een van twee dinge doen: Hy 
kan Of self die posisie bevries deur op een of ander - vir 
ons onbekende - wyse 'n rem aan die parlementere wiel te 
slaan en dan self diktator word, Of by kan die parlementere 
wiel self verwyder en vervang deur 'n volkstelsel waarin 

(vervolg in volgende kolom) 

Kindertjies Slaap E.n Speel 
20 Voet Onder Die Grond 

(JI an Ons Korrespondent in Duitsland) 
Ons korrespondent in Duitsland het onlangs 'n besoek gehring aan 

die vlugtelingkwartiere waar voorheen wdgestelde mense uit Oos-Duitsland 
vandag twintig voet onder die aarde woon in kamertjies van 6 hy 9 voet, 
en waar akute tering die eingste kwalifikasie is om na die oppervlakte ver
skuif te word. Hierdie ontsettende toestande is die nasleep van die Wes
terse politici se toestemming aan Stalin om 'n dee] van Pole by Rusland in 
te lyf in ruil waarvoor die Pole miljoene Duitsers uit hul eeu-oue vader
land kon dryf. Hierdie uitdrywing van miljoene siele het geskied onder· 
wyl die ,kampvegters vir die Christendom" besig was om Duitse leiers in 
Neurcnherg te ver'hoor onder andere weens verskuiwing van mense wat vir 
arheidsdiens gewerf was. 

Aile vroeere volkeretrekke wat gevolg het deur 'n vloed 
verbl€>ck voor hierdie trek van van haat teen allcs wat Duits 
die 20stc eeu, wat volgens die is, oorspoel sodat die Buiteland 
Potsdamse ooreenkoms en deur niks daarvan gewcct hct nic. 
die here Attlce, Truman en Sta- 'n Dame wat aan die Ameri
lin by wyse van hul handteke- kaanse besettingsmagte \'erbon
ning goedgekeur is. ,Die Kruis- de is, bet nou die dag baar ver
togte van Europa", het genl. basing te kenne gegee daaroor 
Eisenhower die 2de wereldoor- dat sy niks van hierdie \'lugte
log ecnmaal genoem - dit is 'n linge geweet bet nie. Van die 
tog van ellende waaraan mil-l ellendige woonplekke van hier
joene con miljoenc mensc uit die vlugtelingc kon hierdie 
Oos-Europa deelneem en wat AmerikaansCJ dame natuurlik 
net hulle !ewe - hulle blote niks weet nie - die krotte is 
!ewe - behou het, en onder die nie in die buurtes van deftige 
mees onmenslike omstandighede villas wat die bomme vryge
nog !ewe. spring het net om deur die be-

Dikwels slegs met die allm- scttingsmagte toegeeien tc word 
nodigste klerasie, onder gruwe- nic, maar ver buite, in klein 
like mishandeling uit hulle tuis- solderkamcrtjies, op klein pla
tes weggeja, moes hierdie mcnse sics; in skure en barakke en 20 
te eniger uur sonder enige be- "oet onder die grond in ou 
sittings vlug. Honderde van skuilkelders. Hier, in die kel
hulle: vrouens, kinders, babas, ders is die armoedigste toestan
ou mcnse is in die koudste win- de van alma!. l-"lense van aile 
termaando in veetrokke saam- stan<le en beroepe, van geleer
gehok en vervoer na die Weste des tot straatveers; van plaas
waar die honger, koue lydende besitters en groot boere tot per
mense in ontvangs gencem is - <leknegte. Sonder verskil <leel 
d.w.s. verbind of - begrawe. alma! die noodlot van \'lugte

WEET NIKS 
linge te wees, en word bulle 
saamgesweis tot die vyfde stand 

Hierdie weg van lyding van - die vlugtelingstand. 
miljoene mense is in die jare 

(vervolg van vorige kolom) 

die bele volk in die regering 
verteenwoordig sal wees soos 
in die dae van die Suid
Afrikaanse Republiek--daar
die stelsel wat ook dr. 1\'lalan 
se Federate Raad so sterk 
begeer bet in 1941 toe by 
gese bet: 

,.Dit is bierdie stelsel, na 
omstandigbede gewysig en 
verbeter, waarop ons vei
lig kan en MOET voort
bou. Hierdie verdere uit
bouing en verbetering is 
die taak wat ons leiers op 
bulle geneem bet' en waar
mee ons bulle wil vertrou." 
Laat dr. ~falan en sy 

regering, waar bulle vandag 
in daardie magsposisie is 
waarna die Afrikaner in 
1941 gesmag bet as 'n byna 
onbereikbare ideaaJ, gebruik 
maak van daardie posisie om 
te voorkom dat die volk 
weer aan 'n Empire-party 
uitgelewer word met al 
die onderdrukkingsmaatreels 
wat die nasionale koerante 
voorspeJ. Binne die wiel van 
die parlementere stelsel is 
daar geen redding nie, want 
elke maatreel van dr. 1\'lalan 
is maar 'n huisie van sand 
wat more, oormore weer plat
getrap sal word deur die 
,alternatiewe regering". 

Daar is net een uitweg in 
belang van die Afrikanervolk 
en van Suid-Afrika: Vervang 
die parlementere stelsel met 
vyf- of tienjaarlikse wisse
linge van teenstellende rege
rings deur 'n bestendige stel
sel van volksregering soos 
ons dit gebad bet in ons 
republikeinse verlede. As dr. 
lUalan dit nie doen nie, sal 
die hernude uitlewering van 
die Afrikanervolk aan 'n 
Empire-party sy verantwoor
delikbeid wees. Die volk sal 
dan, wanneer sy buisies van 
sand gelyk geveeg word, ont
bou dat by sy eie party aan 
die mag gehad bet en dat 
nuwe oproepe vir nog 'n kans 
dan te laat sal wees. 

WONINGS VERNIETIG 

Waar kan hierdie mense 
woon? 19 persent van aile huise 
in die Amerikaanse bcsettings
gebied; 26 persent in die Britse 
gebied en 32 persent in Berlyn 
is deur bomme vcrwoes. Maar, 
deur die toestroming van die 
miljoene uit <lie Ooste bet die 
bevolking aangegroei met 20 
persent gemiddeld en in som
mige plekke is <laar meer vlug
telinge a.s ingesetenes. 

Hierdie, deur Potsdam gocd
gekeurde katastrofe, hct vera! 
'n uitwerking op die getal werk
loses. Slegs 50 persent kon 
werk vind, en hiervan is die 
meeste in vreemde beroepe. Die 
vlugtelinge kom uit die koring
skuur van Duitsland - uit die 
Ooste, waar die plase- Je en vind 
dit moeilik om in die Weste -
met sy nywerhede en mlskien 
klein grocntetuintjies - werk 
te vind. Daarby is ,die finan
siele en ekonomiese krag van 
die staat deur die oorlog gc
breek en hierdio mense kan nie 
deur die staat gehelp word nie. 

WAAR DIE VLUGTELINGE 
WOON 

Voordat ek na die behuising 
van hierdie verdrewenes gaan 
kyk het, het ek eers lank gekyk 
na die kiekie wat in Die O.B. 
verskyn bokant 'n versoek om 
hulp vir miljoene vlugtcling
gesinne in Duitsland. Vir die 
bewoners van die ,diep skuil
kelders" en vera! vir die baie 
kinders, wat reeds jarelank on
<ler die grond woon, sou so 'n 
bestaan in lug en sonskyn 'n 
geskenk van <lie Heme! wees -
maar selfs bierdie dinge is aan 
bulle ont'lt>. En ek vra myself, 
terwyl ek die kiekie in Die O.B. 
aanskou, of ek daarin sal slaag 
om die toestande te kan be
skrywe. 

Die Oktober-son skyn op die 
markplein van 'n Wes-Duitse 
stad, van ru"ines omring. Dit 
is 12-uur in dio middag, en 'n 
digte stroom mens& loop na die 
verskillende eetplekke. Daar is 
mense wat volgens die jongste 

modes gekleed gaan; maar ook 
sull{e~ wat dun en gclapte klere 
dra, en wat skielik aan die an
der kant van die plein verdwyn. 
'n Klein bord dui aan dat hier 
,Familiekelder No. 17" is -
waar mense ve-r van sonlig en 
natuurlike Jug onder die grond 
woon. Op die ccrste ,verdie
ping", 10 voet onder die grond, 
staan 'n ry tuisgemaakte wie
gies, waarin die jongste kinders 
van hierdie gesinne slaap en be
dags die voorreg het om 'n bie
tjie son en lug te kry. Die in
gang is nou, en mens voel be
noud as jy die 3 voet-dik mure 
van gewapende beton sien. Dit 
necm 'n tyd voor jy aan die 
kunsmatige Jig gewoond is, en 
sien dat die ,verdieping" be
staan uit 'n reeks smal gange, 
met rye en rye deure wat na 
klein vertrekkies - ongeveer 
9 voot by 6 voet groot - lei. 
Daar is 'n ccntonige geluid soos 
die ventilatore vir lugtoevoer 
sorg; daarby hoor jy die geraas 
van potte en panne, en mense· 
stemme. Altesame is daar 45 
kamertjies waar 167 mense (on
der wie 60 kinders) in woon. 
Gesinne van twee, drie en selfs 
vyf lede woon in een enkele 
kamertjie wat slegs 6 voet by 
9 voet meet. En <lit onder die 
grond, sonder lig en vars lug. 
Kan mens jou dit voorstel ? 
lUiskien in die tronke en kel· 
ders van die middeleeue - maar 
in <lie dae bet kinders nie sulke 
strawwe ontvang nie. 

(vervolg op bladsy 6, kolom 4) 

na die 

BOlJLSPEL •. 

Laat K.W.V.-Eau de 
Cologne gou weer vir u 
die kalme gclatenheid 
skep wat pcrsoonlike 
frisheid mt>cbring. En 
om u te stn·el en met 'n 
fyn geurighcid te om
ring- K.W.V.-Iaventel. 

KWV 
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EN 
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Wat Nou, Afrikanerdom? 

GEVOLGE VAN EENSYDIGE 
. ' 

GRON DWET -GETORRI NG 
Dis dikwels moeilik 

·om te hepaal of partye 
en hul trawante op die 
verhoog en in hul perse 
hesonderlik naief of 
):jesonderlik geslepe is. 
.Meesal toon hulle 'n 
mengsel van albei. 

V.P. SE ,GEHEil\fE PLAN" 

So staan ons nou weer by die 
luido proteste van die kant van 
die H.N.P.-koerante teen die 
,.geheime plan" van die V.P. 
soos dan ercns in 'n pamflet op 
skrif gestel. Natuurlik word 
die bestaan daarvan deur die 
V.P. ontkcn. Natuurlik ook 
word die ontkcnning nie deur 
die H.N.P. aanvaar nie. 

DIE ,PLAN" VA...~SELF
SPREKEND 

Vir ons, as die effens ve~:bit
terde toeskouers, kan ons die 
saak maar afhandel <leur te se 
dat as die beweerde stukke of 
iets dergelil<s nie in die hoof
kwartier van die V.P. le nie <lit 
'n natuurwonder van die eeu 
sal wees. Immers wat verwag 
die H.N.P. van gent. Smuts na
dat bulle ingrypende wysigings 
van die Grondwet aangekondig 
het, wysigings wat die posisie 
van die H.N.P. sou versterk? 
Gonl. Smuts was nog nooit be
roemd vir passiewe geduld nie. 
As sterk-nasionaalgesindc Afri
~aners het ons die plig om die 
'H.N.P. te vra: Het julie dan nie 
op die dreigement van julie 
kant 'n reaksie van genl. Smuts 
as vanselfsprekend aanvaar 
nie? Indien wet, het julie dan 
nie reeds al die nodige maat
reels getref om die Alrikaner
<lom teen dif reaksie te vry
waar nie? Dan is die stuk van 
die V.P. seker maar net van 
akademiese belang? Of hoe? 

DALK NOG NIE DIE ERGSTE 

Dis oorbodig om te beklem
toon hoc onaangcnaam die bc
weerde program van aksie van 
die V.P. ons sou aandoen. Die 
konflik tussen 'n Smuts-bewind 
en die republikeinse Afrikaner
dom is oorbokend en word deur 
almal aanvaar. Niemand behal
we 'n politiekc blindc kan ook 
anders as voorsien dat die V.P. 
so gou moontlik die stcmbcla
ding ten gunste van die platte
land sal wil afskaf nie, dat die 
Broederbond vcrder sal uitge
ruik wortl, die status van die 
Kroon in die Unie-grondwct bc
stendig sal word nie, of dat 
ander maatreels ten dergelike 
effekte oorweeg sal word nie. 
Inderdaad sal dit nie uiters ver
basend wees as <lie ergste van 
die planne van die V.P. nog 
sells nie eers <leur die H.N.P.
pers blootgele is nie. Hierdie 

KERSGROETES IN 
DIE 0.8. 

Soos in die verlede stel Die 
O.B. sy kolomme vanjaa.r 
weer ter beskikking van ons 
lesers wat graag kersgroetes 
aan hul vriende wil stuur. 

Die tarief vir 'n enkele pia
sing is 2s. 6d. vir 36 woorde 
of minder, en daarna ld. per 
woord vir aile bykomende 
woorde. Die geld moet saam 
met die groete gestuur word, 
en moet ons (Posbus 1411, 
Kaapstad) 'n week voor pu
blikasie bereik. 

Die kersgroetes sal ver
skyn in die uitgawes van 14 
en 21 Desember. 

sinspcling op bedekte doelwitte 
van die V.P. word hoegenaamd 
nie op cnige vertroulike inlig
ting aan ons bekend baseer nie. 
Dis blote aflciding. Ongelukkig, 
vir die Afrikanerdom, hcclwaar
skynlik korrekte afleiding. 

H.N.P. KAN NIE VERWYT 
NIE 

Ongelukkig ook bet die H.N.P. 
hulself die reg van eerlike ver
ontwaardiging ontneem deur 
self voorstelle te doen vir die 
wysiging van die fundamenteel
ste beginsels in die Grondwet 
vervat, die nl. in verband waar
mee 'n tweederde-meerderheid 

Deur J. de Vos 

oorspronklik vereis is. In die 
Britse partystelsel waarmee ons 
geseen is kan die masjien net 
behoorlik fungeer as die nan
tasting van fundamentele regte 
slegs met die goed.keuring van 
die groot partye onderling ge
skied. Sodra die reg - wat 
niiskien juridies regver<ligbaar 
is - uitgeoefen word om funda.
mentele wysigings aan die 
Grondwet as partysaak deur te 
loods, word die hele staatsgebou 
van sy fondamente geruk. J?is 
wat nou gebeur. 

PARTYE EWE SKULDIG 

Watter van die partye nou 
juis die grootste skuld aan die 
huidige krisis hct, laat ons, son
der gerustheid, ·aan die pot-en
ketcl-gckyf oor. Die krisis is nie 
slegs 'n regeringskrisis nie maar 
'n staatskrisis. Albei die .groot 
partyo bcwceg steeds sneller op 
die pad van partydiktatuur. 
Eers het die V.P.-regering son
det· die H.N.P. oorlog verklaar. 
Die oorlogvoering het 'n party
saak gebly. Nou bet die H.N.P. 
met o.a. hul radikale voorstelle 
i.v.m. Grondwetwysigings ge
kom. Dit word as partyvoor
stelle bPhandel. 1\leer as ooit 
sal die V.P.-bewind in die toe
koms 'n partytirannie wees. 

In hicrdie Jig gt~sien, is dit te 
bctwyfel of die felt dat die hui· 
digc kabinet uit Afrikaansspre
kendes bestaan te verwclkom is. 
Dis net 'n bewys dat die Afri
kaner se gesindheid soos dit in 
die partypolitiek sy uiting vind, 
meer ge'isolcerd as vroeer staan, 
verder as ooit daarvan is om 
d ie land as 'n staatsgehcel tc 
verower; 'n fcit wat sorgc baar, 
nie vreugdc nie. 

WAT NOU? 

Om nou verdronke l<:alwers tc 
gaan uithaal is egter nutteloos 
en in elk geval onbegonnc. Hul 
is to talryk. Maar die Afrika
nerdom het sekerlik die plig om 
na sy toekoms te verneem. Die 
H.N.P. regeer nog met 'n meer
derheid wat, hoewel skamel, ge
noegsaam is, volgens H.N.P.
beskouing, om die Grondwet te 
wysig. As hierdie mag aange
wend sou word om die Unie 'n 
Grondwet tc gee wat volkome 
republikeins is en <lie diktato
riale rol van partye en party
monopoliee uitskakel, as die 
H.N.P. aldus gereed is om sy 
eie gevestigde belange te offer 
vh· die behou<l van die Vader
land, dan is daar dalk nog 'n 
moontlikheid dat volksbelange 
en ware demokrasie kan seevier. 
Dit sal egter so gedaan moet 
word dat die goeie trou van die 
revolusioneres <leur die welwil
lende staatsburgers van die 
Unie binne en buite die H.N.P. 
aanvaar kan word. Die modelle 
wat as voorbeelde kan dien Is 

tet· hand: in die geskiedenis van 
ons eie Republieke, selfs in die 
staatswese van die Verenigde 
State. 

As bostaande nie die verkore 
uitweg beskou word nie, en dis 
bepaald moeilik om daaroor 
hoopvol tc wces, dan vra ons 
WAT NOU? 

VEEL TOESPRAKE, WEINIG 
OPTREDE 

Dusver het dieo kabinetslede 
van die H.N.P. hulle sterkste 
standpunte in hul tocsprake in
geneem. Die voorafskaduwing 
van radikale wetgewing betsy 
goed of sleg het reeds sy kwota 
van gegronde en ongegronde 
woede in die opposisiekringe 
laat losbars. Die aangehitste 
gevoelens tussen rasse- en 
kleurgroepe loop reeds so hoog 
asof die planne uitgevoer word. 
In die buite- en binneland is die 
Afrikaner besig om die rekening 
vir <lie gewaande voor<lele van 
voorspelde wetgewing te betaal. 
Dusver ontbreek egter nog feit
Jik al die voor<lele en meeste 
van die wetgewing. Nietemin 
word die rekening vir die ver
komligde voornemens gelewer 
en magtige propagamlabomme 
in die hande van die V.P. met 
sy ,geheime planne" gestel. 
Intussen is die prestige en in
vloed van die H.N.P. in wye 
kringe aan die daal, soscor dat 
dit uiters twyfelagtig word of 
hulle nog veel sal kan verrig. 

,Sterk' optrcde blyk in die 
onlangse tyd meer uit die 
wering van Battersby uit die 
Unie as uit cnige besondere 
dienste aan die Afrikaner
dom. 

BENODIG: REALISl\fE 

Is dit nic nodig dat 'n ontnug
terde Afrikanc.rdom bekcn nie 
dat: eerstens hulle in die waan 
verkeer het dat 'n verbygaande 
en swak regcring vir altyd in 
die kussings is, tweedens dat 
die ,stcrk' verklarings van 
praatsieke leiers vee! nadele en 
weinig voordelc mecbring, der
dens dat enige ,stcrk' optrede 
met 'n swak staatsmasjien klug
tig is, en vierdens dat die Afri
kaner met 'n getorring aan die 
Grondwet onder die huidige be
deling van partydiktature 'n 
veel dodeliker wapen in die 
hand van die vyand as van die 
vriend van die Afrikaner stel. 
Betreffende laasgenoemde: die 
uitbrehling van die stemreg in 
die Unie om die Afrikaner te 
verswelg is potensieel onbeperk, 
die inkrimping daarvan poten
sieel baie gering. Daarby sal 
die ontlading van plattelandse 
kiesafdelings aileen die toepas
sing van ortodokse ,demokra
tiese" beginsels wees, die aan
vcgting waarvan moeilik voor 
die V.V.O. ''erdedigbaar sal 
wees. 

Ten aansien van bostaande 
mag die Afrikanerdom nog met 
dankbaarheid op die wyse ver
manings van mnr. Havenga 
wys de-ur wie versigtigheid ge
maan is toe roekeloosheid die 
.mode was. 

BENODIG: STAATS:L\lANSKAP 

Dit sal verfrissend wees om 
.mindcr pogings tot ,rotsvast
heid' by politici wie se voete 
altc dikwels op niks beter as 
politieke picsangskille vastrap 
nie op te merk. Kaartmanskap 
en staatsmanskap is tog nie 
sinoniem nie. Eersgenoemde 
kan die Afrikancrdom nie be
kostig nie, Jaasgenoemde nie 
ontbeer nie. Vera) nie nou nic. 

V.S.A. KON BRITSE. 
VE.RDE.LINGSTELSEL 

NIE BE.KOSTIG 
Die politieke toneel in Amerika en vernaamlik die 

Amerikaanse partystelsel is vir baie waarnemers onlogies 
en baie moeilik om te begryp, het mnr. D. G. Wilson, van 
die Amerikaanse Gesantskap, in 'n lesing in Johannesburg 
verklaar. Die rede daarvoor is dat geen party in Amerika 
'n vasgelegde program of 'n uitgesproke doelwit het nie -
behalwe natuurlik om verkiesings te wen. 

Terwyl dit die doel van die 
Britse en Europese partye is 
om mense in waterdigte kom
partemente af te hok ooreen
komstig bepaalde rigtings is dit 
daarenteen die doel van die 
Amerikaanse partystclsel om 
botsende rigtings met mekaar 
te verenig op die grondslag van 
kompromisse. 

Sowel <lie Demokratiese as 
die Republikeinse partye, bet 
mnr. \'Vilson gese, bevat pro
gressiewe, liberalistiese en kon
serwatiewe clemente. Hulle 
word bymekaar gehou, nie deur 
'n gemeenskaplike dogma nie, 
maar wei deur kompromis. 

Hierdie ontwikkeling is gc
bore uit historiese noodsaaklik
heid, volgens mnr. Wilson. 
Want as verdeeldheid in ge
slote politieke partye nog ge
voeg moes word by al die ander 
verdelingsmagte in die V.S.A. is 
dit twyfelagtig of die Ameri
kaanse volk as 'n geheel kon 
staande gebly het. 

Hoeveel meer geld dit nie vir 
die bonte Suid-Afrika nie! 

Rooi lus Bly 
Gedeeltelik 
Gehandhaaf 

Kerk Verloor 
Stryd Teen 
Kommuniste 
Die Kommunistiese bewind in 

Tsjeggo-Slowal<ye bet verlede 
week aangekondig dat die kerk 
die stryd teen die staat verloor. 

Minister Vaclav Nosek het as 
'n vcrdere maatrE:•::\1 in die stryd 
teen' die Katolieke Kerk aange
kondig dat geen kerklike huwe
like van aanstaande jaar af 
deur die staat crken sal word 
nie. Ook sal 'n vrou aile regte 
met haar man dee!. In sy toe
spraak het hy die volgende stet
lings gemaak: Die kerk is be
sig om sy stryd teen die staat 
te verloor; priesters aanvaar 
nou <lie salarisse van die staat; 
priesters probeer nie om die op
drag van die Pous om Kommu
niste uit die kerk te ban, uit te 
voer nie. 

Werkers Dring 
Nog 
Op 

Steeds Aan 
Hoer Lone 

Ten spyte van die Arbeiders
party se dringende beroep op 
aile werkers om die regering te 
help in Brittanje se stryd om 
voortbestaan deur nie verder 
aan te dring op hoer lone nie, 
is verlede week berig dat die 

Die Minister van Verdediging skeepsbouwerkers besluit het 
het toegegee aan die drnk wat om hul eise om verhoging van 
op hom uitgeoefen was sedert lone te handhaaf. Hulle eis £1 
sy aankondiging dat die rooi per week meer, wat beteken 'n 
Ius van die Suid-Afrikaanse verhoging van £15,000,000 per 
Ieeruniforms verwyder sal word, jaar gesamentlik. 
deur toe te stem tot 'n kompro- Tcrsclfdertyd is berig dat die 
mis. Die rooi Ius sal in die ak- mynwerkersbond besluit het om 
tiewe burgermag bly voortbe- 'n landswye konfercnsie te hou 
staan sollat die afskaffing daar- waar besluit sal word op die 
van dus net op die Staande Mag kwessie van hoer lone. Indien 
betrekking sal he. aa n hul eis voldoen word, sal 

Na berig word, is hierdie be- dit die koste aan lone in die 
sluit geneem nadat offisicre en myne met tussen £4 en £5 mil
oudgediendes protes aangetoken joen verhoog. 
het teen die voorgenome afskaf- Intllssen moes die Britse Ar
fing. Hu\le hct vcrklaar dat beidersbcwind 'n drastiese be
die rooi lull deel geword het van snoeiing van £280 miljoen in die 
die Unie se oorlogstradisie en landsuitgawes aankondig as 
dat dit vir die nageslag bewaar deel van hul plan om Brittanje 
moet word as 'n ,trotsc simbool te red. Die parlementslede self 
en die grootste militere tradisie I bet egter geweier dat die on
wat die land besit." langse verhoging van bul eie 

sala.risse aangetas word. 

SM 4029 

Rook 
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rABIEF VIR OEKLASSIFISEERDE A.DVERTENSIES: 
Hulsboudellke Kenulsgewlngs: 

(Verlowlng, huwellk, geboorte, sterfgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/ 6 per plaslng. Vooruitbetaalbaar. VIr 
herhallngs 25 pst. afslag. 

Handelsadvertensles: 
Eerste plaslng, 2d. per woord. VIr herhalings 2~ pst. afsla.g. 

Intekengeld op .,Die O.B." (verskyn weekllks): 12/ 6 per jaar of 6/3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, bestelllngs, en lntekeoseld 
oa VOORSLAO (EDJIIS.) BPK., Posbus 1411, Kaapstad. 

GEBOORTE 
Vir Boereleugkommandant en mev. F. 

J. Prlnsloo, jnr., (JF10) was 11 Novem· 
ber 'n dag van groot sel!n, toe ons 
eerstellng 'n tris swartkop dogter 
gebore Is. Mag die Heer ons b ystaan: 
krag en Ieiding gee om haar christelik 
op te voed. 23/ 11/ 1B. 

DANKBETUIGING 
l\INR. P. R. OELDENHUYS \'A,.'\1 

lOUBERTINA, wl! van hlerdie geleent· 
held gebrulk maa.k om sy innlge dank 
en waarderlng ult tespreek teenoor 
elkeen In Wyk 4, Uniondale, wat sy 
~tern op hom uitgebring het tytlens die 
pas-afgelope Afdelingsraadsverkiesing, 
en hom sodoende met so 'n oortulgende 
meerderheld na die Raad teruggestuur 
!let. Hy verseker elke kleser dat hy 
weer gedurende die volgende ~ jaar sy 
beste dienste In hul bela.ng sal !ewer. 

23/ ll/ 1. 

BETREKKING V A.KANT 
SNELSKRIF-TmSTER.- Applikasles 

word ingewag v ir • n tweetal!ge snel
skrif·tlkster vir 'n vakante betrekklng 
In die Ossewabrandwag en Voorslag 
kantore. Sa·laris vo!gens ondervinding. 
Dit word verwag dal die sulu!esvolle 
kandldaat 'n lid van die Ossewabrand
wag moet wees. Doen a<a.nsoek by die 
Starhoof, Groote Kerkgebou 703, of 
l'osbus 1411, l{aapstad. 

2/11/2 ----------------------
TE KOOP 

1- 10 vt. McCormick Kragblnder In 
goe!e orde op rubberwiele, nuwe sene, 
nuut opgedoen. Kompleet met krag
afnemer. Prys £100. Doen aansoek by 
.t'. 111. \ ' lln Rensburg, Trommel, P.K. 
Uarquard. 23/ 11/ 1. 

WATTELPALE EN SPARRE.
Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 dulm 
bokant dlkte 2/ · atuk. 
Oewone pale 6 voct lank, 4 tot 6 
duim bokant dlkte 9d. sluk. 
Spanpaaltjies 4 voet lank, 1 'h tot 2* 
dulm bokant dlkte !3 10/· per 1000 
met bas. 
Speslale strlngstokke vir tabak 4 'h of 
~ voet lengles £2 15/ · per 1000, met 
baos. 
Oelewer Charlestownstasle. Beste! van: 
L.S. Buys, AmaJuba, 1'.1{. Charlestown. 
Kontant met bestelllng. 31/ 8/TK 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

Chantenliy-wortels 6/ ·; Detroit-beet 
6/·; Blaarslaal 17/6; Spltskopkool 8/· 
per pond, posvry. Verkry volledlge 
pryslys van Premiers, P.K. Schoemans
boek, Oudtshoorn. 6-4TK 

GRYSHARE 
ORVSHARE, skllfers, ou voorkoms, 

onnodlg. Oorlulg u self deur GRl'S· 
HAARWONDER die jongste kuns· 
matlge w~reldwonder, haar en kopvel 
voedlngsmlddel te gebruik, skadeloos, 
kleurstofvry, ~/- per bottel, geld met 
bestelling.-BoeregeneesmJddels, Posbus 
4272, Johannesburg. D / 1/9/ 49 

LEENGOED? 
Sonder Assuransiebesker

ming kan u u besitting feitlik 
in 'n oogwink kwyt wees, 
deur Brand, Ongeluk of 
DiefstaL 

Maak SEKER van die 
waarde van u huis, u meubels, 
u kar, deur-

'n SANTAM-Polis 

eCA~ITA _...._. 
t'O', '0'!1 

SUID-AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke en Agentskappe Oral 

2808-6a 

MEDISYNE 

GESONDHEID Is u regmatlge erfe· 
nls, oortulg u self deur ons behande
llngs te gebruik en u kwaal te onl· 
wortel, skryf, lnligtlng gratis, Boere· 
geneesmiddels, Posbus 4272, Johannes
burg. B/1/9/49 

Dulsende L~ reeds ••an bulle kwale 
bevry. Talle vlnd daagliks ba<al. 
Waarom sal u Ianger Iy. Skryf dadelik, 
raadpleeg Die Boerevrou, Bus 7559, 
Johannesburg. 

(Nr. 3) 1/9/49 

MARK AGENTE 

Rameradel Aandag! 
Stuur al u produkte aan U. S. Bel

Ungan, lltark Agente, Ultenhage. Tel&
g-raliese. udres: · ,,Blank S.A." Foon 
1003. As Julle die dorp besoek kom 
gesels 'n bletjle. Dlenswillg. 

21/9/TK 

MEUBEL S 

Mt;UBELS.- Beter meubels teen 
billiker pryse Bab~waentlles, stoot-
karretjles, driewlele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd in voorraad. Oeen 
Katalogus. Meld 'l(llll.,.in u belangstel. 
-VISSER·MEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO , 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radio· lngenleurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlsiteits
aannemers. Foon 9·843~ 

SOUT 

SOUT vir dadelike aflewerlng In 
goeie sakke. Bra•ndwagte. om 'n 
eerlike bestaan te maak vra ek u 
vriendellke ondersteunlng deur van my 
.out te bestel. Spesiale Al 80/ ·; 
Jneeuwlt No. 1 70/ -; Wit No. 2 
)0 / • per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevrcdenheld gJ!waarborg. Ad res: 
Komdte. Jllev. lllartle Venter, Possak 
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe seisoen soul In sterk sakke 
•s volg:-

Spesiale sneeuwit 80/ • per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/· per ton. 
Wit No. 2 60/ - per ton. 
Wit No 3 50/ · per ton. 

Sneeuwit fyn tate!- en bottersout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. ~/-; 50 pd. 2/6. 
Vry gelaai soutwerke vir tevredenhe!d 
en dadelike aflewerlng, pro beer:
~f. Fourie, Veldkomet, P/Sak No. x4, 
Arbeldsloon, Bloemfontein. 

PLUIMVEE 
nte Beete Ftnna om u PLlJIMVEZ, 
ElltBS en -der PBODUKTE aaa 

te atuu Ia: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(JE4DW.) Bpi[. 

"GRJCMAU (l'oNu Ulll} lf ...... 

.,Besoek ons Tak in die Wandel· 
gang, Groote Kerkgebou, vir Radios, 
Elektrlese Toestelle en Meubels. Skryr 
aan ons Posbestelllngsafdellng, Phll 
lllorkel, Posbus 2721, Kaapstad." 

BRILLE 
Bring o oogaJ'ts ee voorskrU vtr brllle na ooa. 

GOEIE WERK TEEN BUJ.IKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOOR:RAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Belloek 01111 of 8kryl om BNoDderbede. .. ...... ~ ...... 

Duitse Leiers Moes Boet 
(vervolg van bladsy 1, kolom 5) 

tien Iande, hoofsaaklik onder 
Duitse beheer, bet aan die lig 
geobring dat baie van die manne 
wanhopig geworstel het voordat 
bulle doodgeskiet is iets 
waarteen die Russe gewaak bet 
deur die groepe te beperk tot 
dertig of minder. 

GROOT FOUT 

Maar die Rosse bet een groot 
fout begaan behalwe die mis
daad self. Die grond waarin 
bulle die dooie offisiere geplaas 
bet, is van ' n eienaardige same
stelling wat dooie voorwerpe 
wat daarin geplaas word feitlik 
heeltemal mummifiseer. Wat 
binne 'n kort tydjie heeltemal 
vergaan moes gewees bet, is 
ongeskonde bewaar met papiere 
en ander middels van uitken
ning. Dagboekies, koerante en 
ongeposte briewe b et die datum 
van clie moord vasgestel, Bier
die dokumente het getoon dat 
4,143 mannc wat in sewe van 
die grafte van Katyn gevind is, 
gedurende April 1940 vermoor is. 
Ongevecr 110 wat in 'n ander 
graf gevind is, is in Mei dood
gctskiet. Onder clie 4,253 wat ge
vind is, was daar baie wie se 
name op die lys was \vat aan 
Stalin oorhandig is deur am
bassadeur Kot, gent. Sikorski 
en genl. Anders. . 

NET 'N DEEL 

Die ontdekte lyke was die van 
offisiere wat in die kamp van 
Kozielsk aangchou was. Wat 
het met die mannc van die 
kampe by Ostashkov en Staro· 
bielsk geword? Die van Ostash
kov is eers per trein na Viazma 
gestuur. Bulle is van die trein 
verwyder in motors wat met 
bulle weggery het. Diegene in 
die kamp van Starobielsk is op 
dieselfde tyd - in April en Mei 
1940 - per trein na Kharkhov 
geneem. Motors bet bulle by 
die stasie opgelaai en ook bulle 
het verdwyn. Miskien sal die 
bos naby Viazma en Kharkov 
eendag die plek van hul graf 
openbaar. Hierdic ontdekking, 
wanneoer dit gemaak word, sal 
die feit dat hierdie mcnse in 
hul grafte was toe Molotof, 
Vishinsky en Bogomolov her
haaldelik beweer het dat bulle 
losgelaat was, nie juis aangena· 
mer maak nie. Bulle was in hul 
grafte toe Stalin voorgegee bet 
begaan te wees oor hul toe
stand." 

KOMMUNIS PRAAT GOED 

Die skrywer gaan voort deur 
te se dat die Russe nooit wou 
toelaat dat 'n onsydige of inter· 
nasionale kommissie na Katyn 
gaan nie, maar dat bulle wei die 
Poolse Kommunis Berling toe· 
gelaat het om na die terugtog 

van die Duitse leer op die plek 
van die moord 'n toespraak te 
hou waarin hy die Poolse rege
ring kwalik geneem bet dat 
bulle hul op die Internasionale 
Rooikruis beroep het. Dit nic
teenstaando Berling reeds in die 
herfs van 1940 geweet bet dat 
die manne deur die Russe ver
moor is. Op daardic tyd het hy 
verlof van die Russe gevra om 
die Poolse offisiere toe te spreek 
ten einde bulle te oorreoo om 
by die Russiese leer aan te 
sluit... Beria, die hoof van die 
NKVD, wat deelgeneem het aan 
die samesprekings, het in teen
woordigbeid van sy assistent, 
1\lerkulov, gese: , Bierdie manne 
is ongelukkig nie meer beskik
baar nie. 'n Groot fout is be
gaan." 

:Mikolajczyk vertel dat by sy 
terugkeer na Pole in 1945, die 
Kommunistiese aanklaer aan 
hom voorgestel bet dat 'n ver
hoor gereel moes word wat die 
Rosse van aile skuld aan Katyn 
sou kwytskeld. :Mikolajczyk bet 
aan hom gese dat hy alles sal 
openbaar wat by weet, naamlik 
dat die Duitsers geweier het om 
die Poolse offisiere in ruil te 
ontvang vir die Ukralners en 
dat bulle met die grootste sorg 
alJe stawende dokumente by hul 
terugtog met bulle saamgeneem 
bet en dat hierdie dokumente 
in clie hande van <lie Amerika
ners geval bet, en dat ook <lie 
dokumente van die PooJse Rooi
kruis na die Weste <leurgestuur 
was. 

NEURENBERG 

,Die geeste van die vermoorde 
offisierc het die hofsaal van die 
Neurenbergse hof vir oorlogs
misdade gevul, en is gclgnoreer. 
Nog 'n gewigtigo en gcskied
k!lndigc voorbceld van die paai
beleid. 

,Die aanklag teen die Duitse 
oorlogsleiers het uitdruklik 
melding gemaak van die Katyn
se moord. 1\laar behalwe dit, 
was die woord Katyn selde ge
noem. Die vervolging van 
Duitse misdade in Oos-Europa 
is aan die Russiese lede van <lie 
internasionale hot oorgelaat." 

Die skrywer wys daarop dat 
die Russe se hoofgetuie teen die 
Duitse leiers prof. Markov van 
Bulgarye was, wat lid was van 
die intcrnasionale kommissie 
van ondersoek na Katyn wat die 
verslag onderteken het. Hy het 
getuig dat die Duitsers hom met 
'n rewolwer sou gedwing het om 
die ,valse" verklaring te doen. 
,l)ie hot", aldus Micolajczyk, 
,bet geen ag geslaan op die feit 
dat 1\larkov deur die NKVD 
in hegtenis geneem was nadat 
Rusland Bulgarye beset het en 
dat hy maande lank in <lie 
tronk opgesluit was nie.'' (As 
die Russe beskuldigdes kan be
wccg om getuicnis teen hulself 

Kandidaatskap Bet 
Nasleep In Sinode 

Die Sinode van die Kaaplandse Nederduitse Gerefor
meerde Kerk het verlede week 'n mosie aangeneem waarin 
spyt betuig is dat die name van persone genoem is in 'n 
verslag van een van die Kerk se kommissies. 

In die verslag van die Kom
missie vir Waaksaamheid teen 
die Roomse Gevaar kom nl. die 
volgende voor: ,Luit.-kol. 
Wynne verstaan ons is 'n 
Rooms-Katoliek en was onlangs 
kandidaat vir die parlement in 
Port Elizabeth en bet 4,000 Pro
testantse stemme op hom ver
enig." 

Luit.-kol. Wynne is 'n Engels· 
sprekende lid van die H.N.P. 
Hy was H.N.P.-kandidaat in 
Port Elizabeth en is 'n lid van 
die Kaaplandse Hoofbestuur 
van die H.N.P. 

'n Vorige besluit van die Sino
de, tweie weke gelede gencem, 
het as beleid neergele dat aile 
lidmate van die Kerk daarop 
moet aandrlng dat kandidate 
by verkiesings Protestantse 

Christenc moet wees. By die 
geleentheid bet die Sinode 'n 
voorstel verwerp waarin ge
praat word van luit.-kol. Wynne 
se ,positiewe, Christelike en on
bevooroordeelde optrede in die 
openbare !ewe", ten einde hom 
nie 'n ,spesiale getuigskrif" te 
gee nie. 

Hierdie keer het die Sinodc 
weer 'n voorstel vcrwcrp wat 
gevra hct dat die Sinode nie 'n 
mcning sal uitspreek oor die 
godsdienstige oortuigings van 
individuelc kandidate wat dcur 
politieke partye genomineer 
word nie. In hierdie verband 
het prof. dr. J. J. Muller gese 
dat 'die Kerk bokant die party
politiek staan en 'n plig het om 
toe te sien dat die Protestantse 
standpunt gehandhaat word. 

af te le, sal dit scker nog mak
liker gaan om getui€1llis teen 
ander uit te pers.~RED.) 

RUS SE VERBAAL 

Die verhaal van Russiese kant 
omtrent die gebeure is deur 'n 
Russiesc offisier verbonde aan 
die Sowjet-gesantskap in Lon· 
den, uitgelap. Volgens hom is 
'n offisier na Stalin gestuur om 
advies te kry oor wat daar met 
die offisiere gedoen moea word. 
Stalin het 'n stukkie papier van 
sy eie skryfblok geneem en 'n 
enkele woord daarop geskryf -
,,Likwideer". 

Die offisier hct met die ccn
woord-bevel teruggeke~. maar 
op 'n offisiersvergadcring is be
sluit dat dit 'n saak vir die 
NKVD was en nie die leer nie. 

,Omtrent 'n jaar later," aldus 
die offisier, ,het die Pole begin 
navraag doen na hul offisiere. 
Uiteindelik bet bulle aan vader 
Stalin persoonlik die vraag gc
stel. Vader Stalin het sy bevel 
onthou, maar bet nie geweet 
hoe dit uitgevoer was nie. Hy 
bet dus <lie telefoon geneem en 
by die leer navraag gedoen. 'n 
Stafoffisie1• het verduidelik wat 
gebeur het en Stalin bet ge
swyg omdat hy bewus was van 
die verskillende betekenisse 
van die woord likwideer. Dit 
kon beteken het loslaat, na an· 
der tronke stuur, na tabrieke 
stuur of na 'n gruisgat of n a 
Siberie. Die NKVD het die di
rekte betekenis daaraan geheg.'' 

Die skrywer merk op dat dit 
die naaste aan 'n skulderken
ning is wat van amptelike Rus
siese kant verkry sal word. 
Maar <lie feit bly dat Stalin die 
bevel gegee het om te ,likwi
deer" - en, kan ons daaraan 
toevoeg, dat Duitsers daarvoor 
tereggestaan bet. 

Britse Kolonies Nie 
V.V.O. Se Saak 

,Brittanje het reeds honderde 
jare voor die tot standkoming 
van die Verenigde Volke-organi
sasie kolonies besit en wat meer 
is, hierdie taak is ons nie deur 
die V.V.O. opgedra nie, soos 
soms voorgestcl word," bet die 
Britse verteenwoordiger in die 
V.V.O. vcrlede week gese toe hy 
'n voorstel wat grotcr toesig aan 
die V.V.O. oor nie-selfregerende 
gebiede wou gee, bestry bet. 
Daar is blykbaar nog mense in 
die V.V.O. wat nie kan besef 
dat Brittanje net vir die vry
heid van ander volke se kolonies 
geveg het nie en dat die V.V.O. 
eintlik bedoel was om hierdie 
oorlogstaak in vredestyd te be· 
stendig. 

Wydverspreide reens het die 
afgelope week in die land geval 
en die droogte is op etlike plek
ke gebreek nadat die toestande 
uiters kritiek geword bet. Dele 
van Wes-Transvaal on in die 
omgewing van Kimberley en 
Upingon duur die droogtc egter 
nog voort. 

'n Haelbui van seldsame ge
weld het Pretoria getref en ska
de van nagenoeg £1,000,000 aan 
huise en eiendomme aangerig. 

SOOS ONS LESERS 
DIT SIEN 

(vervolg van bladsy 5) 
blad dat as die publiek nie help 
nie, kan daar nie mcer vir ons 
eie arm kinders gesorg word 
nie. Laat ons 'n nasie bou -
bulle sal goeie stcmvee wees. So 
nie sal daar weer vir geld ge
vra word om tronke te bou vir 
bulle. Armoed bring baie ellen
de. Laat ons ons helde eer, 
maar nie geld onnodig verkwis 
nie. Hier is baie opregte Afri· 
kaners wat soos ek dink. 
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Persmenings: 

Frankryk · Verwerp 
Premiers 

joodse 

,Dit is miskien nie heeltemal toevallig dat die twee vernaamste 
kandidate vir die Franse eerste ministerskap - helydende Jode en 
hekwame politici - nie in staat was om regerings saam te stelnie," skryf 
die Jewish Herald in verband met die onlangse gesukkel om 'n Franse rege
ring daar te stel. ,Afgesien van die politieke redes vir lml mislukte 
pogings kan nie ontken word dat hul Joodsheid bydraende o01·saak vir hul 
mislukkings was nie. 

,Die Christelike vakbonde, 
die De Gaulliste · en algemene 
vooroordeel het die Kommunis
te gehelp om die politieke war
boel te verleng, hoewel die 
Kommuniste self nic rassevoor
oordElel in hul propaganda en 
besprekings uitgebuit het nic. 

, Die beswaar teen mnr. 1\loch 
was dat hy te onverbiddelik is 
en dat by nie bereid is om die 
Duitsers te vergewe nie of om 
enige stappe wat deur voormali
ge Vichy-ondersteuners gedoen 
is, goed te keur nic. 1\let ander 
woorde Mocb is vcrdink van 'n 
eie Joodse beleid, - wat onaan
neemlik was vir die meeste 
Franse politici van aile partye. 
Mnr. Mayer was vry van hierdie 
nadele. Hy het egter niks beter 
as Moch gevaar nie. Hy is hoof
saaklik teengestaan deur die 
Christelike vakbonde. 

,Die Franse Jodedom het 
hulle eie gevolgtrekkings ge
maak. Meeste van 'hulle hoc 
gedurende die afgelope drie 
jaar uit Duitse ballingskap te
ruggekeer of bogronds verskyn 
uit hul Franse wegkruipplekke. 
Byna niks is in die openbaar 
oor die saak gese nie, maar ag
ter die gordyntjies in die huise 
-boofsaaklik Joodse buise - is 
die saak druk bespreek.'' 

Verbastering 
Na aanleiding van Londen se 

,Haarlem", dit is nie-blanke 
buurt, skryf Free Britain: 

,In net een buurt aileen is 
daar 9,500 Negers, van wie 
3,000 die land wettig binnege
kom bet kragtens 'n onderwys
skema. 

,Die departement van arbeid 
se probleem is om nuttige werk 

VOLKSVREEMDES 
EN INWYDING 

,Oom Gandhi", Kaapstad, skryf: 
Ek wil hiermee graag die hele 

gees en strekking van ,Ricardo 
Macaria" se onlangse skrywe 
goedkeurend onderstreep. Hy 
hoef nie dit in woorde neer te 
skrywe nie, dat hy 'n Republi
kein is van ,ONS soort Republi
keine", wat so dikwels teenoor 
ons vyande en Brits-Demokra
tiese Afrikanerbroers- en -sus
ters, trots voel om van mekaar 
en teenoor mekaar die bena
ming of term te gebruik: ,Ons 
ou tronkvoels en doringdraad
sitters", soos ek dit gestel het 
onder die opskrif: ,EENPARI
GE BESLUIT" in ,DIE O.B.", 
van 26 Oktober 1949. 

Ek sal nie op 16 Desember by 
Monumentkoppie wees nie, om
dat Jan Smuts en Kie uitgenooi 
is om tE!oowoordig te wees en 
die Bestuurder van genocmde 
Britse-politieke firma nogal 'n 
feesredenaar sal wees, en waar 
daardie Britse firma help sake 
doen, daar is en bly dit vir my 
'n verkeerde ding. Ek wil nou 
nie juis sover gaan om dit as 'n 
,klugonthulling" te bestempel, 
soos my vrie)1d nie, en ek vra 
hom derhalwe of hy dit nio liefs 
saam met my 'n opportunistiese 
ontbulling wil noem nie? Dis 
reg om niemand daar te weer 
nie, maar verkeerd om die 
volksvreemde daarheen uit te 
nooi. 

te kry vir alma! vernaamlik vir 
dicgene wat as verstekelinge 
die land binncgckom het. Die 
departomcnt van binnclandse 
sake het weer tc doen met 'n 
sosiale probleem as gevolg van 
die plaaslike gemeenskap se 
wrewel by die aanskouing van 
soveel Negers wat met wit mei
sies rondstap. 

,By een danssaal wat gereeld 
deur ongeveer 500 Negcrs be
sock word, wa!j a1 die 400 mei
sies blankes, bebalwe twee. 'n 
Paar blanke mans was teen
woordig. Baster-kinders is 'n 
algemene verskynsel in die 
buurt en die regering is nie eers 
van voornemc om die versteke
linge te deporteer nie ,want 
bulle is Britse onderdane.' 

,Die instroming het in die 
oorlog begin toe die Lugmag 
7,000 Jamaica-inboorlinga na 
Brittanjc gebring het. Die doel 
was om bulle teen 'n blanke 
volk te gebruik. Vandag word 
bulle teen 'n blanke volk ge
bruik - ons eie volk! Bloed
vermenging is net so dodelik 
soos die born of die gaskamer. 
Dit is 'n verbasterings-oorlog 
en dit word gevoer teen blanke 
blot>d in Brittanje, Europa, en 
Am erika.'' 

Demokrosie 
Uitgedien 

Mnr. P. C. Kruger, skryf in 
Die Vaderland: ,Toe die Wes
terse Geallieerdes klaar gestaan 
het om Europa te gaan binnc
val, het ek aan genl. Smuts ge
skryf dat die mensdom voor 
twec keuses tc staan gekom 
het: Die Kommunisme, of die 
Nasionaal-sosialisme. Sy ant-

r
Soos Ons Lesersjl 

Dit Sien 

'n Universiteitsprofessor bet 
verlede maand op Pretoria dit 
as sy oortuigdc mening uitge
spreek dat ,ONS soort Republi
keine'' juis na Monumentkoppie 
moet gaan ,OM ONS EIE TE 
BEHOU!", waarop my reaksie 
was: ,Dit kom so snaaks voor 
as ons die volksvrecmde in die 
gel&entheid stel om die EIE 
TE BEDREIG, en daarna te 
wil beskerm." 

TEEN MONUMENT 
OORSEE 

1\Iev. J. Marais, Lady Grey, 
skryf: 

Alma! is op die oomblik hard 
besig om klaar tc maak vir die 
Voortrekkermonument se inwy
ding. Ek sien ook daar is so 'n 
groot bedrag geld nodig vir die 
aankoop van wyle ons President 
Kruger se sterfhuis in ~witser
land. Is daar nie genoeg monu
ment& bier in ons eie land nie? 
Verbeel jou 'n Volksmonument 
in Switserland. Daar kan beter 
werk met die groot bedrag geld 
gedoen word. Maak groot dam
me, of help ons arm Afrikaner
kinders. Ek sien in 'n nuus-

(vervolg op bladsy 4, kolom 5) 

woord was dat daar 'n derdc 
was, naamlik die Christelike 
weg. Soos iedereen weet, is die 
karft: van die Kommunisme teen 
die Nasionaal-sosialisme gekies 
met bittere gevolge. 

,AI meer mense kom tot die 
oortuiging dat die demokrasie 
uitgedien is, hoc goed dit ook 
al mag gewees het. By ons kan 
dit nie meer dien as middel om 
die Kommunisme te bestry nie, 
en hoe Ianger ons daaraan gaan 
vasklou, des te beter word die 
kanse vir die Kommunisme om 
opgang te maak. Derhalwe het 
ons ook voor twee keuses te 
staan gekom: Ons sal die demo
krasie moet prysgee, of die 
Kommunisme toelaat om voort 
te woeker met die opsweping 
van nie-blank tee-n blank. En 
laasgenoemde sal daartoe lei 
dat die blanke in die hele Afri
ka ondergeskik aan die Bantoe 
gestel gaan word." 

Vrome 
Aankondiging 

Na aanleiding van die Ver
enigde Party se Handves van 
nege punte \Vat onlangs deur 
genl. Smuts aangekondig is, 
skryf Die Transvaler: 

,Suid-Afrika het a! meermale 
handvoste van veldm. Smuts 
gekry. Sy roemrugtige ,Bloem
fonteinse Handvcs" !ewe nog 
sterk in die herinnering. Daar 
bet hy 'n nuwe politieke aante 
belowe, waarvan niks teregge
kom bet nie. Sy ministers het 
hom nagcvolg met besondere 
handveste vir huise, bestaans
veiligheid en talle van die ander 
dinge wat nou weer afgestof en 
uitgestal word. Maar Suid
Afrika weet dat dit alles by 
vrome aankondiginge gebly bet. 
Die Smuts-regering is, ondanks 
mooier en uitvoeriger beloftes 
as die nege van eergister uitge
gooi." 

Altwee Is 
Koningsportye 

Die Suiderstem verklaar dat 
die ,Malan-pers" nie van die 
,pragtige nuwe beleidsverkla
ring van die V.P." hou nie en 
dit derhalwe verdraai. Die blad 
se: 

,Die eerste verdraaiing is dat 
die V.P. nou 'n Koningsparty 
geword het. Waarheid is dat 
die Verenigde Party die Koning 
as 'n essensiele onderdeel van 
die Parlementere stelsel van die 
Unie beskou. Dit is wat die 
verklaring ook se, die Koning is 
'n essensiele onderdeel. Hoe 
kan die V.P. dan 'n Konings
party genoem word? Hy bly 
wat hy altyd was, die party 'om 
die volk te verenig en om die 
tradisies en instellings van ons 
staatkunde waarvan die ko
ningskap een is, te handhaaf en 
te beskerm. Om die rcde is hy 
ook daarteen dat die Koning 
uit ons Grondwet uitgeskakel 
word en deur 'n Republiek ver
vang word. Mag ons daaraan 
herinner dat ook dr. Malan na 
sy terugkcer uit Londen vroeer 
vanjaar verklaar het dat wat 
ook al Suid-Afrika se rE"gerings
vorm, hy altyd binne die State
bond onder die Kroon moet bly. 
Is die H.N.P. dan ook nou 'n 
Koningsparty ?" 

Anti-Joodsheid Verwek 
Deur Geallieerdes 

Dat die Geallieerde militere 
regerings anti-semitisme in 
Duitsland opnuut aangewakker 
bet deur dat bulle soveel Jode 
as moontlik aangestel bet om 
die Duitse volk te ,demokrati
seer", word blykbaar tans in 
Joollse kringe oorpeins. Di\1 
Jewish Herald verwys na. 'n 
aanhaling in die ,Scbwaben 
Echo" wat lui: ,Dit is jammer 
dat anti-Joodsbeid nog in Duits
land bestaan, maar is dit nie die 
fout van die Militere Regering 
wat nog steeds volhard om so 
baie Jode aan te stel in die de
mokratiseringsrade nie?" 

Die blad berig verder dat 'n 
rolprcnt van Duitse konsentra
siekampc tydens die oorlog on
langs in 'n Hanovcrse teateor 
vertoon is. Die hele gehoor het 
opgestaan en uitgestap onder
wyl bulle skreeu: ,Mocnie ons 
uittart nie!" 

FEES OP ZOEKMEKAAR 
Zoekmekaar, Noord-Trans-

vaal, ontvang die rapportryers 
op 2~ en 27 November. Die ont
moeting per perdekommando 
vind plaas by Molema vroeg die 
oggend, waarna die verrigtings 
in die feessaal vanaf 12-uur 'n 
aanvang sal neem. Toesprake 
word gehou deur ds. Marais en 
mnr. Wust, van Nancyfield, en 
die twee rapportryers, mnre. 
Boshoff en Buys. Die aand 
word 'n' opvoering gehou en die 
volgende dag 'n diens deur ds. 
Marais. 
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VERJAARDAG
KETT/NG 

Hierdie maats verjaar gcdu
de die volgende week. Ons wens 
hulle van harte geluk. 

NOVEMBER 

27 Enita Roux, Paarl. 
Johannes Wagener, Oudts

hoorn. 
Chris Stander, Oudtshoorn. 
Catharina Venter, P.K. Der

by, Tv!. 
28 Alocta Nel, Kakamas. 

M. Strydom, Oudtshoorn. 
Catrina Botes, Parys, O.V.S. 

29 Hermanus Steyn, Frankfort, 
o.v.s. 

Betsie du Toit, Wellington. 
Helena Gunter, Paarl. 
Aletta Engelbrecht, Groot 

Marico, Tv!. 
Hermina Kilian, Middelburg, 

Tv!. 

DESEliBER 

1 Dan du Toit, Bellville, K.P. 

2 Charel Kruger, Luckhoff, 
o.v.s. 

Jacoba Coetzee, Beaufort
Wes. 

Johanna v. d. Merwe, Wel
lington. 

Hester Loubser, Klipheuwel, 
K.P. 
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Of 'n Spoorwegman nou ook 
al Hoofbestuurder, Kruier, Kok 

of Lokomotiddrywer is, is hy steeds in die 
eerstc pick 'n spoorwcgman, bewus daarvan 
dat hy deel van 'n geweldige, i~gewikkelde, 
en tog ··menslike organisasie uitmaak. Dit 
is hierdie een, eenvoudige gedagte wat vir 
u, die gebruiker van die Spoorwee, so veel 
beteken. Dit is die aansporing tot daardie 
ekstra beleefdheid, daardie ekstra diens wat 
u kry van spoorwegmanne wat trots op hul 
werk is, en van 'n organisasie wat trots op 
sy spoorwegmanne is. 

SUID-AFRIKAANSE SPOORWEE 
DIENS LANGS DIE HELE LYN 
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MOTIEF VIR AFTAKELING 
IN 1897 AL GEOPENBAAR 

Verlede week het dr. Adenauer, Kanselier van Wes-Duitslaud, iuteres· 
sante lig gewerp op die samesprekings van die drie buitelandse ministers, 
van Amerika, Brittanje en Frankryk onderskeidelik, in Parys. Hy het 
m eegedeel dat belangrike hesluite in verband met die aftakeling van Duitse 
fabrieke geneem is. Daar sal voortgegaan word met die aftakeling van 
fahrieke wat uitsluitlik toegespits is op die produksie van oorlogstuig. Ten 
aansien egter van staal- en sintetiese oliefabrieke word 'n mate van verlig· 
t ing toegestaan - die aftakeling van hierdie fahrieke sal voortaan op 'n 
sloergang geskied! 

Die verklaring vir hier<lie 
eienaardige besluit moet oen
skynlik gesoek word in die dub
bele en teenstrydige druk wat 
op die oorwinnaarsmoondhede 
u itgeoefen word. 

Aan die een kant dring geves
tigde kapitalistiese belange 
daarop aan dat die Duitse fa
brieke afgetakel word sodat 
Duitsland kan ophou om as 
nywerheidsland voort te bestaan 
en gevolglik kan verdwyn as 
ekonQmiese mededinger op die 
wereldmark. Aan die ander 
kant moet die Westerse bond
genote met Kommunistiese Rus
land meeding om die guns van 
die Duitse volk, en fabriek
vernietiging in Wes-Duitsland 
word baie winsgewend deur die 
Russe uitgebuit. Dit is onge
twyfeld ook waar dat Duitse 
vriendskap vir die Westerse 
volke waardevoller geword het 
nadat Rusland in besit van die 
atoombom gckom het. 

DIE PRYS 

Kol. Patrick Miller, voor
malige adjudant van sir Cecil 
Weir, die Britse ekonomiese 
adviseur in Duitsland, hct die 
aftakelingsbeleid skerp aange
val in 'n artikel in die Duitse 
koerant Die Zeit, waarin hy 
o.m. verklaar: ,,Die prys van 
h ierdie kor tsigtige belei<l sal 
wees of oorlog, of die verskui
wing van die Ystergordyn tot 
aan die oewers van die Ryn, of 
die opkoms van 'n nuwe FUhrer 
wat sal ry op 'n golf van onkeer
bare en emosionele nuwe 
Nazisme." 

Voorts skryf kol. Miller dat 
die Amerikaanse gesindheid 
teenoor aftakeling bepaal word 
,deur Standard Oil se uitgerekte 
handelsoorlog met die I . G. Far
ben-kartel." Ter aanvulling 

.... 
van hierdie verklaring kan 
genoem word dat nadat bekend
gemaak is dat Duitsland se sin
tetiese oliefabrieke volgende 
aan die beurt gaan kom vir 
aftakeling, die Brusselse ver
teenwoordiger van die Standard 
Oil Company van New Jersey 
aangekondig het dat 'n nuwe 
maatskappy, die Esso-Standard 
Oil, 'n petroleum-raffineerdery 
in die hawestad Antwerpen 
gaan oprig! (Wcs-Duitsland 
sal petrol en olie deur die hawe 
van Antwerpen moet invocr 
wanneer binnelandse raffjneer
derye vernietig is.) 

OLIE-BELA..~GE 

Na aanleiding van die Brus
selse aankondiging skryf die 
Engelse blad Union: 

.,Ons vooroorlogse ondervin
ding het ons geleer dat die op
rigting van fabrieke om petrol 
uit steenkool te tap deur die 
groot olie-maatskappye teenge
werk is. Dit het hulle gedoen 
ten spyte van die gevaar dat die 
land op sy kniee sou. moes val 
in die vroee stadiums van die 
oorlog toe elke druppel petrol 
deur gevaarlike duikboot-see 
vervoer moes word in tenk
skepe. Dit wil nou vo<1rkom 
asof die maatskappye druk uit
oefen om nou ook die produk
sie van sintetiese petrol in 
Duitsland te verhoed." 

50 JAAR GELEDE 

Die huidige beleid wat deur 
die Geallieerdes in Duitsland 
gevolg word, herinner onheil
spellend aan 'n brief van die 
Jood sir Alfred Mond wat op 
11 September 1897 in die Lon
dense .,Saturday Review" ver
skyn het. Sir Mond het des
tyds reeds geskryf: 

AFSKEID IN PRETORIA 
VAN PERSONEELLID 

,Engeland en Duitsland 
ding met mekaar mee oor die 
hele wereld; oral waar die 
Engelse handelaar mag g\lm, 
daar <laag sy Duitse teen
hanger ook op. Of daar 
spoorwee gebou moet word, 
myne ontgin moet word, of 
net maar vrugte verkoop 
word, die een probeer altyd 
die ander uitdruk. Daar is 
miljoene sulke speldeprikkels 
en bulle vermenigvuldig tot 
die grootste casus belli wat 
die wereld nog beleef bet. As 
Duitsland van die aardbodem 
geveeg kan word sal elke in
diwiduele Engelsman daar 
baat by viml. Duitse skepe 
sal op die bodem van die 
oseaan le of as buit in Engel
se hawens gesleep word. 
Hamburg en Bremen, die 
Kiel-Kanaal en die Oossee
hawens sal in die bekke van 
ons kanonne kyk totdat bulle 
losgeld betaal is. As ons 
klaar · is met Duitsland kan 
ons vir Frankryk en Rusland 
se: ,Julie wil ook kompensa
sie he; vat wat julie wil van 
Duitsland; dit is julie s'n. 
Ceterum censeo Germanism 
esse delendam! Vernietig 
Duitsland !" 

En nou verneem ons van die 
Duitse Kanselier dat die Wcs
terse Geallieerdes die Duitsers 
gaan tegemoetkom. &ewe! die 
mecste fabrieke nog afgetakel 
gaan word, sal andere cgter op 
'n sloergang afgetakel word! 

WIL WEGBREEK VAN 
BRITSE PARLEMEHT 

Die Skotse hertog van Mont
rose, wie se voorouers twee 
eeue gelede gehelp het om die 
Engclse en Skotse parlemente 
te help verenig, lei tans 'n 
beweging om hulle weer te skei. 
'n Vcreniging is gestig wat 
onderneem het dat hy alles in 
sy vermoe sal doen om 'n 
Skotse parlement in Edinburgh 
daar te stel. Twee Skotse ver
tecnwoordigcrs in die Britsc 
parlement het reeds steun aan 
die beweging beloof. 

Kindertjies Slaap en Speel 
(vervolg van bladsy 2, kolom 5) 

8 BEDDENS OP:M:EKAAR 

Elke kajuit het smal beddens 
wat oormekaar teen die muur 
staan, soms drie oormekaar en 
gewoonlik twee kante van die 
vertrekke opneem, en aan die 
derde muur is net nog plek vir 
'n klein tafeltjie of kissie waar
op die bslangrikste besittings 
van elke vlugtelingsgesin staan: 
'n wekker en 'n warmplaat. 
Daaroor hang die min klere van 
die gesin, asook kiekies van hul 
ou tuiste in die Ooste en kiekies 
van familielede - 'n broer, 'n 
seun, die vader - wat gesneu
wel het of nog in Russiese ge
vangenskap is. Dit is a!. 

In Kajuit No. 12 woon 'n jong 
paartjie met 'n baba van drie 
maande. Die man het 'n been 
verloor en werk as hulpswerkcr 
in 'n voedselfabriek. Langsaan 
woon 'n familie van vyf lede -
'n moeder met vier kinders, 8, 
12, 14 en 18-jarige seuns en dog
ters. Twee van hierdie kinders 
is oorlogswesies - familielcdc 
van die moedor. Sy werk as be
diende in 'n hotel om hulle !ewe 
tc onderhou. 

Die kajuit langs hulle word 
b(;WOon deur 'n sewentigjarige 
egpaar uit die Ooste. Die man 
is 'n, straatskoonmaker. Voor
hcen was hy 'n boer. Sy klein 
loon is net genoeg om hullc 
buur van 5 Deutsche mark per 
week te betaal e.n 'n bietjie kos 
te koop. 

Regoor hulle, in Kajuit No. 
18, woon sedert drie jarc 'n oud
soldaat met sy vrou. Hy is 
swaar in sy Ionge gewond, maar 
hulle kry nie 'n ander woonplek 
as hicrdie ongcsonde plek -
wat vir hom uiteindclik, sonder 
vars en skoon lug, die dood sal 
beteken. ,.Daar is geen staats
dt:partement of ander organisa
sic wat vir ons kan help nie" be
weer die jong vrou; ,ek bet al
les probeer en sonder sukses." 

WERK- EN SPEELPLEK 

In die tweedeo ,.verdieping" is 
dit nie vee! anders nie, net dit 
is nog 'n bietjie kouer. In die 
gemeenskaplike woonkamer -
omtrent so groot soos drie ka
juitjies saam - moet die mense 
stryk, lap en andet· werkies 
doen. Hier speel ook die kin
ders; aan bulle bleek gesigte 
kan mens duidelik die uitwer
king van die kelderlug sien. 
Ten spyte van die beknopte 
plek, en •die uiters primitiewe 
geriewe, is alles blink en skoon. 
Danksy heirdie inspanning van 
die Duitse vrou is betreklik min 
gevalle van akute tering opge
merk. Een vrou se: ,.net die 
van ons wat hierdie vreeslike 
siekte hct, kry die voorreg om 
bokant die grond te kan woon", 
en kyk besorgd na haar agt-

jarigc ' seuntjie. Hy het in die 
laaste tyd begin hoes ..... 

Wanneer sal die mense wat 
in die sonlig oor die markplein 
st:tp, hierdie lyding en ellende 
besef? Wanneer sal dit deur
dring tot diegene wat daarvoor 
verantwoordelik is deur die 
Potsllamse Ooreenkoms te te
ken? 

Die vrees dat hierdie dag nog 
ver in die toekoms le word be
kmgtig deur die neiging van 
Engelse buitelandse politiek om 
Duitse anti-kommunisme as 
wereldgevaar te bestempel. 

Die werklike gevaar van hier
die vyfde stand, die vlugtelinge, 
bestaan daarin dat hulle deur 
omstandighede in die teenoor
gestelde rigting gedryf word, nl. 
in die arms van die Kommunis
me. 

Kettingreaksie 
Van 

Rituele Moorde 
Rituele moorde bet in die 

jongste tyd so toegeneem in 
Basoetoland dat die regter wat 
'n saak verlede week verhoor 
het, by die Britse regering aan 
bevcel bet om kapteins wat van 
die misdaad aangekla word, 
maar teen wie nie genoegsame 
getuienis gevind kan word nie
iets wat weens die gesag van 
die kapteins moeilik verkryg
baar is-in die pad te steek so
dat hul invloed gebreek kan 
word. 

In die betrokke geval verlede 
week is beweer dat die moord 
op 'n ou naturellevrou gepleeg 
is ten einde ,.medisyne" in 
hande te kry waarmee die harte 
van die witmense ,.gedokter'' 
kon word sodat bulle 'n ander 
kaptein wat aangekla was van 
'n rituele moord, sou vryspreek! 

Russe Kan Bom 
I 00 Maa I Sterker 

Maak 
Op 'n geheime vergadering 

van Amerikaanse atoom-weten
skaplikes is verlede week tot die 
gevolgtrekking gekom dat ,,Rus
land net soos die Verenigde 
State, teoreties in staat is om 
'n atoombom te maak wat van 
75 tot 100 maal so vernietigend 
is as die born wat op Hirosjima 
neergewerp is.'' 

Op Woensdagaand, 16 Novem
ber, is afskeid geneem van 
komdte. Bettie •Roos, wat vir 
sowat drie en 'n half jaar dicns 
gedoen het as tikster in die 
Uniale hoofkantoor van die 
Ossewabrandwag in Pretoria. 
Mej. Roos tree eersdaags in die 
huwelik met mnr. Koos Prins
loo, vroeer van Volkskasper
soneel en kommandant van 
Pretoria- Wes- kommando, en 
tans 'n boer in die distrik 
Vrede. Die funksie het die 
vorm van 'n besonder gesellige 
partytjie aangeneem ten huise 
van genl. en mev. P. W. Buys. 
'n Groot aantal gaste was teen
woordig, o.w. die K.G. en mev. 
Van Rensburg, gebiedsleier 
prof. H. M. van der Westhuy
sen en mev. Van der Westhuy
sen, Hf./komdte C. Seymour en 
mnr. Seymour, en die gastc was 
ook bly om genl. S. Kammfer, 
stafhoof van Gebied A, wat vir 
besigheid in die stad is, te kon 
Jmtmoet. 

Roos ingestel. Hy het haar 
geloof vir die bcsondere goeie 
werk wat sy maar altyd gerccd 
was om aan die O.B. tc !ewer, 
gedurende sommige van die 
moeilikste jare wat die Bcwe
ging moes deurmaak. Waar die 
O.B.-kantoor in Pretoria hom 
steeds baie goed van sy taak 
gekwyt het, kom die eer ook 
aan haar toe daar sy altyd die 
grootste gewilligheid en vlyt aan 
die dag gele het. Mcj. Roos het 
gepas gcantwoord. 

BESLAGLEGGING OP DIE GEES 
VEEL BETER VIR EMPIRE 

Nadat genl. Buys, wat aan die 
hoof van die O.B.-kantoor in 
Pretoria staan, die gaste wel
kom geheet en 'n paar woorde 
van waardering teenoor een van 
sy getrouste tiksters uitgespreek 
het, het genl. Van der West
huysen die heildronk op mej. 

1 .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleela.· Drukkery Beperk, Stenen· 
boecb, vir die elena.a.rs en uitgewers: 
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote 
Kerk,ebou 703, Poebua Ull, 
Kerkpletn. Kaapstad. 

In 'n kort tocspraak het die 
K.G. verwys na die afgelope 11 
jaar van die O.B. se bestaan. 
Dit was 'n tyd van storm en 
drang wat gepe.ard gegaan het 
met gevare en groot opofferings 
vir diegene wat bereid was om 
by hul oortuiging te staan. Die 
10.B. hct daardie gevare namens 
die Afrikanerdom bevcg en 
daardcur geskiedenis gemaak. 
;Baie het van die strydtonecl 
gevlug, dog die O.B. hct duur 
offers gebring, die prys wat 
betaal moes word was vir hom 
nie te hoog nic. Uit hicrdie 
stryd hct ons geerf 'n kosbare 
kameraadskap wat ons vir niks 
ter wereld mag laat verlore 
gaan nie, want ook in· die toe
koms wanneer nuwe en groter 
gevare ons volksbestaan sal 
dreig, sal dit manne en vroue 
van die kaliber van die O.B. 
wees wat weer vir die volk in 
die bresse sal tree. 

Die waarskuwing dat uiter
Iike en formele instellings om 
die Britse Stat.ebond nouer aan
mekaar te vcrbind, ,.oneindige 
skade aan die Iewende same
stelling van die Statebond" sal 
veroorsaak, is verlede week deur 
die Britse onderminister van 
statebondsbetrekkingc uitge
spreek toe by die Konserwa
tiewe Party se plan om 'n per
manente skakelpersoneel en 'n 
verenigde stat.ebondsregbank in 
<lie lewe te roep, veroordeel bet. 

Hy bet die Konserwatiewe 
Party beskuldig dat hy ver 
agter die tyd is in statebonds
aangeleenthede. ,.In Europa 
tree ons op by wyse van ver
drae en vergaderings, maar dit 
is nie hoe ons in die Statebond 
optree nie. Laasgenoemde se 
eenheid kan alleen gebou word 
op die steeds nouere assosiasie 
van ''l'Ye volke wat so nou ver-

bind is met mekaar dat bulle 
geen formele masjinerie nodig 
bet of begeer om bulle saam te 
bind nie.'' • 

Voortgaande het die mini
ster gese dat die handel tus
sen die Statebondslande in die 
jongste tyd so toegeneem het 
dat dit vandag die grootste 
handelsblok ter wereld is. 
.,Ons het twee byeenkomstc 

van cerstc ministers van State
bondslande gehad en die eerste 
van ministers .van finansies. 
Deur middel van komitees van 
amptenare het ons 'n steeds 
nouer wordende skakel opgebou 
vir vcrdediging, ekonomiese 
beleid en in wetenskaplike na
vorsing.'' 

Ook d ie iBritse minister van 
buitelandse sake, Ernest Bevin, 
bet in die Iaerhuis beklemtoon 
dat die samewerking tussen 
Rykslande so goed is as ooit. 
,Daar is voortdurende raad-

pleging met alle lede elke dag," 
bet by gese. 

Bostaande aanhalings beves
tig wat ons nog altyd verkondig 
het: dat die Britse imperialisme 
doodtevrede is om allerlei skyn 
van selfstandigheid aan die 
voormalige kolonies of domi
niums te vcrleen solank hulle 
in wese nog vir hom beltoue te 
bly-soos dr. Malan self in die 
parlement verlede Mei gese het: 
.,Namate die bande losser ge
maak is, is · daar steeds meer 
beslag gele op die gees." 

Per slot van sake is <lie vry
willige slaaf veel meer diens
baar en dus 'n groter bate as 
die slaaf wat in kettings gehou 
moet word. Daarom dat die 
Britse minister van statebonds
betrekkinge sy opposisie-kolle
gas kan waarsku dat bulle met 
formele bande net oneindig 
veel ska<le aan hierdie ,lewende 
samesteUing" kan aanrig. 
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