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Berou 
Kop 

Steek 
Uit 

Rooi Lidmaatskap As 
Lewenspolis Vir Duitsers 

Berou oor die oorlogsbeleid is 
besig om sy kop in die Engelse I In b d t eli • d K · t• b · 
pers uit te steek. Nadat 'n • . ver a.n me e ,groe1en .e , ommum~ 1ese edre1· 
woordestryd tussen ondersteu- gmg bmne die W es-Duitse Repubhek , skryf n korrespon· 
ners en tcenstanders van die na- ' dent van die Cape Times uit Bonn dat die Geallieerdes Wes
sionalc onsydigheidsbelcid gcdu- Duitsland in 'n swak staat van verdediging teen hierdie ge· 
rcnde die atgelope oorlog in die vaar gelaat het weens die versprelding van die politieke gesag 
Cape Times die afgelope paar oor die provinsies en binne 'n onbei>erkte aantal partye, ter
weke gewoed het, skryt H. wyl die Kommunisttese Party verenigd staan. 
Mayston as volg: 

Jrg'.9 Kaapstad, 23 Augustus 1950 Prys Sd. No. tO 

,Die buidige wereldtoestand 
sou nie ontstaan bet indien die 
lot van die Ieidende moontbede 
in die jare kort na die eerste 
wereldoorlog in die bande van 
staatsmanne in plaas van poli
tici was nie. Want dan sou 
Denikin en sy vriende wat 
Rusland wou red van die Rooi 
oorhcersing die nodlge steun ge
kry het en sou daar geen Sow
jet gewees bet en waarskynlik 
ook geen Hitler en geen tweede 
oorlog nie. In elk geval kon die 
huidige toestand afgewend ge
wees bet indien toegelaat was 
dat die honde meknar opgevreet 
het. Ek meen dat geen hulp 
aan Ruslruld in 1941 gegee moes 
geword bet nie, sodat die twee 
lnnde totaal uitgeput kon geein
dig het. 

Die berig vermeld dat daar 
verskillende bedekte Kommu
nistiese organisasies tot stand 
gebrln&' is en dat die mense 
nou na hierdie organisasles 
stroom in die verwagting dat 
bulle beboue sal bly in geval 
van 'n Kommunistiese oorrom
peling. 

skap daarvan beskou as 'n me
tode van lewensversekering. 

Voortgaande word verklaar 
dat boewel die Kommuniste in 
die jongste parlementere ver
kleslngs swak gevas.r het, hul 
krag buite die parlement aan 
die toeneem is - lets wat be
vorder word deur die voortbe
staan van die Kommu:tistlese 
Party as 'n wettige organisasle. 
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~ DIE UNIALE LAERTREK l~ 
i IN BLOEMFONTEIN t 
~ ~ 

Die Bonn-regerlng is dan ook 
opgeroep om stappe te oorweeg 
ten opsigte van die bebeer van 
of verbod op sulke organisasles 
asook die uitskopping van Kom
muniste uit sleutelposisies. 

Die eerste aankondig'ing in 
DIE O.B. van verlede week dat 
die derde Uniale Laertrek van 
die Ossewabrandwa,g vanjaar op 
7 en 8 November in Bloem
fontein gehou gaan word, het 
groot nuuskierigheid by O.B.
lede in Kaapstad en in die wes
telike provinsie gaande gemaak. 

Hier volg 'n . paar losstaande 
besonderhede waaroor berhaal
delik navraag gedoen word: 

e Die Bloemfonteinse stadsael 
is reeds bespreek. 

e Aile beskikbare Hotel-losies 
is reeds bespreek. 

e 'n Komitee van mans en 
vroue onder Ieiding van mnr. 
Frans van der Walt (gene
raal in Bloemfontein) is 
reeds besig om die nodige 
reelings ter plaatse te tref. 

e Daar word voorslening ge
maak vir 'n tentdorp waar 
laergangers desverkiesend 
kan tuisgaan. 

e Alle navrae oor die Laertrek 
moet gerig word aan Die 
Stafhoot, Posbus 1411, Kaap
stad; of Die Stafhoof, Pos
bus 1059, Pretoria. 

e As.nstaande week word om
scndbriewe aan die komman
do's gepos waarin volledige 
besonderhede oor alle sake 
rakende die Laertrek ver
strek sal word. 

e Die Bree Grootraad wat op 
Dinsdagoggend, 7 November 
vergader bestaan uit al die 
lede van a! die Gebiedsrade. 

Afrikaans Word 
Afrika-Taal 

,Afrikaans het reeds die 
grense van Rhodesie, Kenla en 
Tanganjika oorgesteek en ek 
meen dat dit binne die volgende 
75 jaar die taal van Afrika kan 
word," bet mnr. Stephen Eyssen, 
L.V., verlede week in Johannes
burg gese by geleentheid van 
die ontbulling van 'n gedenk
plaat ter berdenking van die Ge
nootskap van Regte Afrikaners 
by die Atrikaanse hoerskool in 
Kensington. 

Afrikaans is nie net 'n Suid
Afrikaanse taal nie, maar een 
wat stadlg maar seker noord
waarts beweeg, het by ges6. 

(Vervolg van kolom 4) 

die deurdagte toespraak wat by 
gelewer bet. Laat elkeen van 
ons wat vanaand hier teenwoor
dig is huis-toe gaan en vir hom· 
self die vraag gaan vra: \Vaar
om is my volk verdeeld? het 
mnr. Malan gese. En as by vir 
homself die antwoord gegee bet, 
laat hy dan verder vra: Is die 
eenbeid van roy volk nie meer 
werd as die ding wat hom ver
deel nie? Mnr. Malan bet 
voorts gese dat adv. De Vos se 
duldellke uiteensetting dit vir 
elkeen maklik sal maak om vir 
bomself die regte antwoorde te 
verstrek en om derbalwe die 
rcgte koers in te slaan. 

e Prof. Dirk van Rooy, waar
nemende K.G., sal later die 
program aankondig wat op 
die Laertrek uitgevoer sal 
word. 

e Lede va:t die O.B. moet bul 
sake so Inrig dat bulle vry 
is om die Laertrek te kan 
bywoon. 

In Laer Sakse en in Ham
burg, so word verklaar, behoort 
een-derde van die amptenare 
aan sulke Kommu:listiese orga
:tisasies omdat bulle lidmaat-

Wellington Hou Puik 
Braaivleisfunksie 

Die kommando's van Wellington het verlede 
Vrydagaand 'n vrolike en gesellige braaivleie
funksie gehou op die plaas Houthaai van mnr. C. 
P. J. du Toit, die plaaslike kommandant. ReE-ds 

President Sal 
Hele Volk Lei 

vroeg die aand het groot vure gehrand op die werf om die gloeiende kole 
te verskaf waarop die vleis gehraai sou word. En toe die eerste gaste 
aankom, bet die heerlike geur van gebraaide vleis reeds oor die werf 
gehang. 

Die geleentheid was die viering van die twaalf.de verjaardag van die 
Oesewabrandwag en adv. J. de Vos (hoofgeneraal) het van Kaapstad oor· 
gekom om die feesrede te hou in die waenshuis op die plaas. Daar was 'n 
goeie opkoms en voordal die toespraak om agtuur begin het, is meer as 'n 
balf-dosyn skape smaaklik opgeeet. Maar die vleis was volop en mnr. H. 
H. Roos kan nog 'n paur heerlike skaaprihbetjies opveil vir die gelukkige 
kopers om huis-toe tc neem. 

Die O.IB.-vroue, onder Ieiding 
van mev. J. Retiet (kommun
dante) bet gesorg dat <"lkeen 
genoeg ,•lei!! en toebroodjies <"n 
poeding kry. Die etery h<"t in 
die waenhui!l plaasge"·ind en on
der geseh; en skerts bet dit 
prettig verloop. 

VERWELKOM 

J.'lnr. Du Toit, die komman
dant, bet al die aanwesiges hart
lik welkom geheet - die O.B.
Iede van Wellington en die lede 
van buur-kommando's wat oor
gekom het sowel as die anders
denkende vriende wat ook op 
die funksie teenwoordic was. Hy 
het laasgenocmdes bedank vir 
hul oorkoms en belangstelling 
en hulle verseker dat bulle wel
kome gaste is. 

Prof. dr. J. H. Greyvenstein 
het die vergadering met 'n krag
tige gebed geopen. 

Die kommandant het gese dat 
adv. De Vos een van die jong 
Afrikaners is wat reeds sy merk 
gemaak het in die O.B. Hy en 
alma! sien uit na sy boodskap. 

VOLKSEE~"HEID 

Adv. DeVos het gesll dat hy die 
>ssewabrandwag nog ondersteun 
met sy hele hart en met sy bele 
verstand, want die beweging be
vredig nie aileen sy gevoel as 
Afrikaner nie, maar ook sy rede 
as denkende mens. Die O.B. 
bet gekom om aile lede van die 
volk te verenig. Die man, die 
vrou en die kind, die man van 
aksie sowel as die denker. Die 
O.B. verteenwoordig die volk in 
sy geheel en daarom was sy 
doe! deurgaans: Volkseenbeid. 

regeringshoof maak en wat die 
voortbestaan van sy regering 
geheeleno.l afhanklik maak van 
die onvoorwaardelike ondersteu
ning van sy partygenote in die 
parlement. Dit vereis die dik
tatuur van die partykoukus 
want as die eerste minister se 
partygenote nie stem volgens 
die po.rtyvoorskrifte nie val die 
regcring. En dit is tog van
selfsprekend onmoontllk om elke 
paar maande 'n algemene ver
kiesing te bou. Derhalwe is die 
prys wat vir die voortbestaan 
van tlie partyregering betaal 
moet word slaafse onderworpen
heicl nan die party. 

REPUBLIKEINSE 
GRONDWET 

Die O.B. verkies die presiden
sil\le stelsel van regering waar
volgens die volk 'n president 
kies wat vir 'n bepaalde tyd-

Die Kommunistiese Ieier in 
Belgie, Julien Lahaut, is verlede 
week deur twee persone in sy 
huis doodgeskiet. Die moord 
het Kommunlste dwarsdeur 
Europa in beroering gebring en 
sells in Italie is 'n uurlange sta
king uitgeroep op die dag van 
sy begrafnis. 

Honderd Duitse meisle!! sal 
dcur die Transvaalse Provin
siale Raad gewerf word om as 
vcrpleegsters opgelei te word, 
terwyl 'n aantal opgeleide ver
pleegsters in Holland gewerf sal 
word. 

perk regeer - net soos die pre
sident van die V.S.A. en die pre
sidente van die Republieke en 
soos in vooruitsig gestel deur 
die Republikeinse grondwet van 
die veertlger jare. Die lede van 
die volksraad en die gemeen
skapsraad kan dan vryelik oor
eenkomstig die belange van hul 
kiesers stem en praat. mervol
gens kry die verkose verteen
woordigers van die volk die vry
held van hul gewete en oortui
ginc teruc. AI stem hulle ook 
teen 'n wetsontwerp wat van die 
president atkomstig is, val die 
regerlng nie - want die presi
dent regeer vir 'n vasgestelde 
tydperk. 

VOLKSBELEID 

Onder so 'n stelsel is dit 
moontlik om die ware openbare 
mening te mobUiseer agter 'n 
rigting wat die volk wil inslaan. 
Adv. DeVos bet gese dat onder 
'n stelsel soos die O.B. bepleit, 
sal die president die eenheid 
van opvattinr wat ongetwyfeld 
vandag by aile blankes in ons 
land oor kleuraangeleentbede 
aanwesig Is, kan moblliseer 
agter 'n volksbeleid wat kragtig 
uitgevoer kan word. Onder die 
huidige stelsel kan dit nle ge
beur nie want dit is die taak 
van die politieke party wat in 
opposisle Is om die totstandko
ming van 'n gesamentllke volks
beleid te vcrboed en om die een
heid van opvatting wat by lede 
van die volk mag bestaan kuns
matig uit te wis sodat die bot
sende partyopvattings kan 
:voortwoeker. 

ELKEEN MOET VRA 

PARTYKOUKUS 
Die O.B. Is gekant teen die ' Ee~ en 'n halt miljoen Duit- 1 Mnr. J. F. Malan het die spre

partystelsel wat die partyleier Dser~ IS nog werkloos in Wcs- ker bedank vir sy oorkoms en 
• Ultsland. (Vervolg in kolom 1) 

(Lees ons hoofartikeD. 

Oos-Duitse Leier 
Verwys Dreigend 

Na Korea 
Die omverwerping van die 

~es-Duitse staat is deur die 
Oos-Dultse premier, Otto Grote
wohl, anngekondig by geleent
heid van 'n konferensie van 
Kommunistiese atgevaardigdes 
uit 23 Iande. 

In sy toespraak bet Grote
wohl ges6 dat van enlge middel 
gebruik gemaak moet word in 
die stryd teen demokratiese im
perialisme. ,Ons wU nie net 
op demokratiese wyse aangaan 
nie. Die huidige toestand eis 
optrede ooreenkomstig die hou
ding wat die Westerse moond
bede aangeneem bet - dat mag 
reg is." 

Hy bet voolltgaande verwys 
na. wat in Korea gebeur bet en 
gese dat die geslaagde metodes 
daar op Duftsland toegepas kan 
word. By bet 'n beroep op die 
ou ,,Nazi-genernals" gedoen om 
aan te sluit by die beweging 
om die West!erse moondhede ult 
Duitsland uit te werp. 

Dit is duidelik dat die Kom
muniste nie net die oorlogse as
hoop van die \Vesterse propa
&"anda as 'n geestelike arsenaal 
vir bul stryd teen die Weste 
gebruik nie, maar nou fluks op 
pad is om die uitworpelinge 
van die Weste se oorlogshaat 
- die Nazi's - vir hul doel
eindes in te span. 

8 Nazi's en 
Graziani 

Vrygelaat 
Maarskalk Graziani, voormtv 

lige Italiaanse opperbevelbebber 
wat sy nan sy met die Duitsers 
geveg het, sal op 29 Augustus 
losgelaat word nadat by slegs 'n 
paar maande van sy vonnis van 
19 jaar tronkstraf uitgedien bet. 
Hy is in ~lei veroordeel weens 
samewerking met Duitsland, 
maar weens sy da.pperbeid en 
diens nan die vaderland bet die 
hof beslis dat sy vonnis vanaf 
sy gevangeneming in April 1945 
son tel. Dit bet hom veertien 
jaar gelaat, maar ook dit is 
hom nou vrygeskeld. 

Agt voormalige Nazi's, onder 
wie Otto Dietrich, pershoof on
der die Hitler-bcwind, wat In 
1946 tot verskillende termyne 
tronkstrat veroordeel is in 
Neurcnberg, 'is verlede week 
deur die Amerikaansc beset
tingsowerheid in vryheid gestel 
voor uitdiening van hul vonnis
se. Die aankondiglng van hul 
vrystelling bet gelui dat afslag 
gegee word vir goeie gedrag. 
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SAAD VAN VERRAAD 
LEWER SY OPBRENGS 

DIE FINSE VRYHEIDSTRYD 

Bekommernis bestaan in die W este oor die verskynsel 
in Wes-Duitsland van toenemende getalle Duitsers wat aan· 
sluit by Kommunistiese organisasies in die hoop dat bulle 
daardeur gevrywaar sal wees van vervolging in geval die 
Kommuniste Duitsland oorstroom. Die toestand word in so 
'n ernstige lig beskou dat 'n berig in die Engelse pers gewag 
maak van die noodsaaklikheid om hierdie organisasies, ,wat 
'n belangrike rol in Wes-Duisland speel'', in die ban te doen. 
Na skatting bet reeds een-derde van die staatsamptenare in 
Laer-Sakse er.. Hamburg ,hierdie vorm van lewensverseke
ring uitgeneem." 

Dat die Duitsers en vera! die Duitse amptenare hul 
toevlug tot hierdie soort beveiliging neem, is iets waaroor 
die Westerse politici nie verbaas hoef te wees nie. In die 
eerste jare na die oorlog is daar skoonskip gemaak met alma! 
wat enigsins die smet van onderdanigheid aan die Hitler
bewind gehad bet. As 'n amptenaar nie 'n uit-en-uit teen· 
stander of verraaier van die Duitse bewind was Die - 'o 
bewind wat wei die erkenning van aldie Westerse volke voor 
die oorlog gebad bet - dan is by uitgeskop indien by ge· 
Iukkig genoeg was om nie in die tronk gestop en van sy 
besittings onteien te word nie. Daar is vandag nog duisende 
Duitsers wat in kampe en tronke betaal vir hul lojale diens 
aan die vorige bewind. 

KOMMUNISTE HERSTEL 

Die deel wat agtergebly het of in die plek van die gesui
werdes aangestel is, was meestal linksgesinde elemente in 
sover bulle nie volslae kommuniste was nie. Kommunistiese 
skuim wat onder die Hitlerbewind die wyk geneem bet of in 
tronke gewerp was, is deur die ,.bevryders" in booggeplaaste 
posisies herstel ten einde die demokratisering van Duitsland 
honderd persent te verseker. Hierdie elemente vind dU'S 
maar 'n natuurlike tulste in enige kommunistlese organisa
sie, bedek of openbaar. Dit is die klas van man wat 
die Brltse en Amerikaanse oorwinnaars as binnelandse 'bond· 
genote in Duitsland verkies het net soos bulle Kommunis
tiese Midde-Europese state as buitelandse bondgenote ver
kies bet bo Nasionale Spanje. Deur nou te jammer oor die 
gevare van 'n Kommunistiese vyfde kolonne in Wes-Duits
land, is maar net 'n verdere erkenning van die bankrotskap 
van bul oorlogs· en na-oorlogse beleid. 

Maar die Duitser wat die suiweringsproses of .,denazifi
kasie" soos dit genoem is, belewe bet, en daarby weet dat 
die W esterse State nie in staat is om bulle teen 'n 
Kommunistiese aanslag te beskerm nie nadat bulle aile 
moontlikbeid van selfbeskerming ontneem is, bet geleer 
dat dit beter is om vroegtydig die kant van die oorwinnaar 
van die komende oorlog te kies, want met 'n oorwinnende 
Sowjet sal daar seer seker 'n ,de-mokratisering" plaasvind 
op die patroon wat die Westerse kampvegters vir die be
skawing uitgeknip bet. 

VRUGTE VAN VERRAAD 

Die beleid om die Duitse volk te vernietig met inwendlge 
en grootskaalse verraad, is dus non be-slg om sy vrugte te 
werp in die skoot van Stalin - die man wat die wapen van 
verraad so hoog ontwikkel bet dat sy werktuie vandag open
lik en strafloos in ,demokratiese" Iande by voorbaat kan 
aankondig dat bulle bul vaderlande in die steek gaan Iaat 
in geval van oorlog teen die Sowjet. 

Maar ons sien ook hoe die waarskuwings van manne 
met insig teen die Neurenbergse kranksinnigheid besig is om 
bewaarheid te word - die waarskuwing naamlik dat verant
woordelike persone in die toekoms nie meer bereid sal wees 
om bul land te verdedig teen buitelandse agressie nie uit 
vrees dat bulle mag verloor en dus opgebang sal word. Die 
enigste alternatief daarvoor, so is gewaarsku, sal wees 'n 
nog bloediger oorlog as die afgelope omdat moderne oorloe 
geen genade meer betoon nie. 

Die geskiedenis van slegs vyf jaar bet dus reeds klaar 
getoon dat die terugvalling na barbarisme waarvoor die 
W esterse politici bulle laat gebruik het, per slot van sake 
net die barbarisme ·van Stalin ten goede gekom bet. Die 
Christendom en beskawing kan nie met barbaarse middele 
verdedig word nie. 

Een van die interes
santste tema's van die 
hoek van Sven Hedin 
handel oor sy voortdu
rende pogings om die 
posisie van sy eie vader
land in die eerste plek 
sowel as die van die eng
verbonde Finse volk te 
beveilig. 

VVat die Ieser bier 
weer tref, is die rol wat 
die skrywer instaat was 
om in die sf ere van die 
Derde Ryk te speel. 

FINLAND WEK MEEGEVOEL 

Die heldestryd van die Finse 
volk toe hulle deur die Rus
siese militere oormag bedreig 
is, is ook in Suid-Afrika nog 
vars in die geheue. Indertyd, 
so vertel Hedin, het dit ook 
agter die Siegfriedlinie gemoe
dere gaande gemaak. Die stryd 
van die Finne is in Skandina
wiese Iande, in Duitsland self 
en in ItaliiS met belangstelling 
en meegevoel gevolg. In die 
geval van Swede was die be
langstelling besonder groot en 
nie ongemengd met vrees nie. 
Die Finse lot van vaiidag mag 
die Sweedse van m6re wees; 
aldus die vrees van Sweedse 
patriotte. 

HEDIN GRYP IN 

Dit was vir Hedin die aan
leiding tot persoonlike bemoei
ing met die Franse vraagstuk. 
Agter die skerms is hy deur 
Finse vlugtelinge wat hulle 
land se posisie op die hart ge
drs. het sowel as die hoogste 
Sweedse instansies genader 
met die doe! om behulpsame op
trede van die hoofleiding van 
die Derde Ryk teenoor Finland 
te verkry. 

ONDERHOUDE MET IDTLER 
EN ANDERE 

Bloot In persoonlike hoedanig
heid het Hedin van sy beson
dere prestige gebruik gemaak 
om vertroulike onderhoude te 
verkry. Von Ribbentrop, 
GOring, Gobbels en Hitler self, 
om maar net die deurlugtigste 
name te noem, is deur hom 
besoek e:t met sy gawe van 
diplomatiese takt bearbei - en 
nie sonder gevolge nie. 

DUITSLAND SE PROBLEME 

By die Duitse leiers is hy 
uiters simpatiek ontvang. 
Klaarblyklik won bulle graag 
van hulp wees om Finland te 
red, maar hulle was verplig om 
die handhawing van vrede met 
Rnsland as 'n eerste voorver
eiste vir bulle diplomatieke op
trede te beskou. Met hierdie 
sta.ndpunt, soos bale duidelik 
blyk, was Hedin ten oorvloede 
eens WS.!lt niemand het beter 
as hy geweet hoe ontsaglik die 
bronne van Rusland is en hoe 
noodlottig die gevolg vir die 
w~reld sou wees as Rusland met 
Duitsland in oorlog sou geraak 
nie. 

!tooJoJM(oJO:otO:>i!ot(+.+:>to:+~+.f+++++•+-ti++.++.+t+!loft•.•·•••••·••••-•• Nietemin was die voortbestaan 
van Finland en die beveiliging 
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~ van die grense van die Weste 
teenoor die Asiatiese kolos van 
die Kremlin, volgens sy beskou
ing, juls vanwee die sluimerende 
gevs.re deste noodsaakliker. 
Finland moes gered word. 

ARGUMENTE TEN 
BEHOEWE VAN FINLAND 

Steeds het hy beklemtoon: 
voortsetting van die stryd teen 
Finland bly 'n ultnodl.ging aan 
die Bondgenote om hulle daar 
in te meng, moontlik sonder 
gevolg soos in Pole, en tegelyk 
die simpatie van die wereld te 

verwerf; hierdie simpatie kon 
en moes Duitsland deur aan die 
agressie van Rusland halt te 
roep, verkry; dit sou 'n daad 
van wecrgalose sedelike waarde 
wees en Duitsland enorme pres
tige besorg; voort is Swede in
tiem, indien nie formeel-juri
dies nie, in die stryd gemoeid, 
want Finland was vir ses eeue 
dee! van die Sweedse Ryk, Fin
land is 'n brokstuk van Sweed
se wese, geskiedkundlg-, kultu
reel- en volkekundiggesproke. 

Elke keer kom hy dan met die 
vraag aan Hitler, as.n Gobbels, 
aan die andere: Wat gaan julie 

I Deur ). de Vosl 
doen? Sal die Nuwe Europa 
van Duitsland na die sege van 
die Weermag daarvan hou om 
Rusland op die drempel van die 
Weste te he? Kan julie bekos
tig om soveel Germaanse bloed 
verlore te Iaat gaan? 

DUITSE LEIERS ANTWOORD 

Die antwoorde was steeds: 
wat kan Duitsland nou doen? 
Duitsland durf die vrede met 
Rusland nie stoor nie; Finland 
behoort sy toestand realisties 
te betrag en so gou moontlik 
met Rusland vrede te sluit. 
Gi:ibbels het laggend toegegee 
dat Rusland nouliks as selfge
nooide gas in die voorportaal 
aan die oosgrens welkom sou 
wees. .,Dog daaroor, Herr Dok
to•· Hedin, kan ons nie non 
praat nie .... " 

HEDIN WAS WELKOM 

Nietemin bet die hoogste 
maghebbers van die Europa van 
die veertiger jare, nog 'n skrap
se dekade gelede . . . . , ge
luister en hom vir sy inligting 
en belangstelling bedank. Die 
beste bewyse wat hy miskien 
vir die egtheid van sY verwel
koming onder die grotes kon 
vind was nuusberigte wat na die 
of daardie besoek aan 'n Mini
ster in die Berlynse koerante 
verskyn het. 

Na sy besoek aan Gobbets het 
Hedin verskonend aan 'n hoe 
rs.adsheer van die departement 
van propaganda gese dat hy die 
Herr Reichsminister ongelukkig 
lank besig gehou het, waarop 
die antwoord gevolg het: ,.Ja, 
maar dit was die moeite werd, 
die gesprek was besonder ge
wigtig en insiggewend." 

BERIGTE EN NAVRAE 

Toe die koerantc van hierdie 
lang onderhoud met Gobbels 'n 
berig plaas, het dit in wye 
kringe opsien gebaar. Per tele
foon en per brief het hy betui
gings van belangstelling ont
vang. Die Sweedse Minister 
het hom laat haal om persdonlik 
ingelig te word. Generaal Gil
bert Hamilton, adjuda.nt van die 
oud-Keiser te Doorn, het hom 
kom meedeel dat sy heer die 
pogings met spanning volg. Dan 
was daar briewe van handelaars 
wat wou weet of die paaie in 
Sentraai-Asie deur vra.gmotors 
begaanbaar is, of skaapwol van
daar na Duitsland kon ingevoer 
word en van jongelui wat sy 
hulp vir reise en die ultgee van 
boeke wou he! Eienaardig en 
universeel is die vrugte van re
klame. 

DIE FINSE VREDE 

Toe skielik gebeur dit. By 
hom onder sy gaste in die 
Kaiserhof een aand was 'n 
raadshecr van die Duitse depar
tement van buitelandse sake. 
Om twaalfuur middernag het hy 
na 'n private telefoon gegaan 
en ·na 'n kwartierls.nge gesprek 
met sy kantoor het hy die nuus 
aan die versamelde gaste ge
bring: ,Finland en Rusland het 

vrede gesluit!" Die inligting is 
jubelend ontvang. 

Weliswaar was die vredes
voorwaardes nie so lig as wat 
kon verlang word nie; hulle 
was egter ook nle so swaar as 
wat moontlik was nie. Die 
vrede was in elk geval Finland 
se redding van algehele onder
gang. In Berlyn het ,ingeligte 
kringe' vir Hedin daarvoor die 
krediet laat toekom. 

INTERESSANTE NASKRIF 
Die onversaagde vaderlander 

was nog nie tevrede nie. Hy 
het verdere aanslae op Finland 
gevrees en wou weet hoe die 
Duitse opperbevel Sweedse hulp 
aan Finland sou vertolk. Hy 
het by die allerhoogste gesa.g 
aangeklop. Die Fuhrer het hom 
vriendelik ontvang. Na heelwat 
ernstige navrae van Hedin oor 
die Finse posisie deel Hitler 
hom toe mee, vir sy oor aileen, 
met slegs die enkele uitsonde
ring van die konin,g van Swede 
ten behoewe van wie Hedin die 
reg gevrs. het om hom die in
ligting te mag oordra, as volg: 
Molotov het tyden.s sy bekende 
besoek aan Berlyn meegedeel 
cla.t Rusland die hele Finland 
won beset, dog Hitler het son
dermeer die gedagte teenge
staan. Dit sou Duitsland geen
sinds behaag nie. Finland het 
ook voortaan niks van Rusland 
te vrees nie; so het Hitler ver
seker. 

Nog won Hedin versekerings 
verkry. se nou maar net Rus
land sou vir Finland weer 
binneval . • . • Tweemaal weer 
bet Hedin sY vrees gelug en nog 
tweemaal het Hitler hom heftig 
dog vriendelik: in die rede geval 
met die absolute versekering 
dat so 'n gevaar eenvoudig nie 
denkbaar is nie en dat Rusland 
dit duidelik verstaan en aan
vaar dat Duitsland geen genoee 
met so 'n stap sou neem nie. 
Dit is Molotov duidelik: aan die 
verstand gebring. 

AFLOOP .••• 
Die inhoud van die geskied

kundige gesprek is op versoek 
van Hedin deur dr. Meiszner, 
hoof van die Rykskansela.ry, 
ws.t ook by alle dergelike on
derhoude van Hitler teenwoor
dig was, op skrif gestel en aan 
die Sweed gegee. Op die fyn 
papier met die briefhoof 
Prii.sidialkanzlei des FUhrers 
und R-eicbskanzlers bo aan is 
dit sekerlik een van die skry
wer se kosbaarste stukke. 

D'it boekstaaf die triomf van 
'n Sweedse patriot. 

Dit boekstaaf ook beslissen
de Duitse optrede ten opsigte 
van 'n saak wat wereldrugbaar
heid verwert bet en van kar· 
dinale belang vir die beska
wing was. 

Dr. Meiszner het aan Hedin 
nog 'n rede vir die uniekheid 
van d1e stuk gegee: dis '·n boek
stawing van die enigste keer 
waarvan hy weet dat Hitler tot 
driemaal dieselfde vraag opeen
volgend gestel is en dit elke 
keer hoflik en geduldlg dleselfde 
antwoord gegee het! 

(Word vervolg) 

Mnr. J. J. Gouws, generaal 
van die Hoeveldse Kommando's 
(Gebied E) bet onlangs 'n vry
ernstige operasie ondergaan in 
die Suid-Afr'ikaanse Hospitaal, 
Pretoria. 

Dit is 'n genoee om te kan 
meedeel dat die Generaal reeds 
sodanig herstel het dat hy die 
hospitaal kon verlaat en hy 
maak tans goeie vorderlng op 
sy plaas Witbank, naby Devon. 

'n Belangrike vergadering van 
die hoofbestuur van die Afri
kanerparty word op 29 Septem
ber in Bloemfontein gehou, vol
gens 'n as.nkondiging van die 
voorsitter, mnr. Harm Oost. 
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Onsigbare Gevolge 
Van A.P .-Kongres 

Voordat die kongres van die Afrikanerparty nfgelope Julie-maand 
in Bloemfontein gehou is, h et die koerante van die H.N.P. h erhnaldelik 
herigte geplnas oor die Eer ste Minister se voornem e om die kabinet m et 
twee lede te vergroot ten einde o.a. addisionele verteenwoordiging in die 
kuhinet te gee aan die Mrikanerparty. Die n aam van nmr. J. H . Viljoen , 
L.V. vir Vryhurg en onder-voorsitter van die Afrikanerparty is vryelik in 
hierdie verband genoem . Die b erigte in die koerante van die H.N.P. bet 
te kenne gegee dat dr. Malan teen die end van Julie ' u formele aankon
diging oor die bank sal doen. 

En toe bet die kongres Yan die 
Afriknnerparty plaasge\·ind. 

E n ~t'dertdien berig die 
H.N.P.-koernnte niks meer oor 
die voorgenome vermecrdering 
van die aantal m inisters nie; eo 
bewaar d ie Eerste ~linister 'n 
sorgvuldige stilswye oor die 
sank. 

TELEURGESTELD 

Die aflciding is dat lets op die 
kongres van die Afrikancrparty 
gebeur het wat die Eerstc Mi
nister nic aanstaan nic en wat 
hom derbalwe onwillig maak om 
'n tweede lid van die Afrikaner
party in sy kabinet op te necm. 
Die propagandiste van die 
H.N.P. hct in hul party se koe
rante uitcengcsit in hocverre die 
A.P.-kongrcs vir die H.N.P. te
lcurstellend wa.s. En hicrdie 
uiteenscttings is die enigste be
skikbare vcrklaring van dr. 
Malan se moontlike ontevreden
hcid met sy Afrikanerparty
bondgenoot. 

Volgens die H.N.P. se p ropn
gandiste is die party teleurge
steld omdat mnr. Havenga uit
drukl ik en by herhaling Yerklaar 
bet dat by nie bereid is om dr. 
~[alan te ondersteun wanneer 
laasgenoemde fundamentele 
k leurwetgewing met 'n gewone 
pnrty-meerderheid wil deurvoer 
nie - en d ie H.N.P. is besonder 
teleurgesteld dat d ie afgeYaar 
d igdes op die konc-res eenparig 
d ie standpunt van m nr. Haven
ga. onderskryf bet. Voorts is die 
H.N.P. teleurgesteld dat die 
A.P.-leiers oie bereid is n ie t~t 
amnlgamasie met die H.N.P. al
voren'l die H.N.P.-Ieiding nie 'n 
toegeeflike en vrlendelike h ou
ding lnslaan teen d ie gewone 
lede van die Afrikanerparty n ie. 

OORGAW E 

Die H.N.P. bet blykbaar ge
dink dat die vooruitslg om 'n 
addisionele setel in die kabinet 
te kry die Afrikanerparty tot 
volkomc oorgawe aan sy stcrker 
bondgenoot sou beweeg. Aan
gesien sodanige oorgawc egter 
uitgebly bet, is die H.N.P. sig-

1 
..................... . 

POLITIEK IN O£NSKOU 

DE UR WAAIDlEMER 

baar teleurgesteld. Die party 
vestig nou sy hoop op die ver
kiesings in Suidwes. En die 
voorgenome ultbreiding van die 
kabinet is tans voorwaardelik 
gekoppel aan die uitslag van die 
vcrkiesings wat op 30 Augustus 
plaasvind. Die Vaderland, wat 
gewoonlik die standpunt van die 
Afrikanerparty stel, vermocd 
dat die uitbreidlng van die ka
binet uitgestel Is tot September 
of selfs Oktobcr. 

E IENAARDIGE POSISIE 

Die vermoedc dat die H.N.P. 
boos is oor die klcurstandpunt 
wat die Afrikanerparty - sy 
Ieier en kongres - ingeneem 
het, word versterk dcur 'n ver
klaring wat mnr. J. L. V. Lie
benberg, volksraadslld van die 
Afrikancrparty vir Lydenburg, 
volgens 'n berig in Die Burger 
sou gedoen het in Suidwes van
at 'n Nasionale Party-verhoog. 
Mnr. Lie ben berg " sou gesi! bet 
dat die koukus van die Afrika
nerparty sou beslult bet dat die 
parlemenslede van die party vir 
die voorgestelde klcurlingwet
gcwing van die H.N.P. mag stem 

Engelse Menings 
Oor Afrikaans 

Die 75-jarige herdenking van die stigting van die Ge
nootskap van Regte Afrikaners bet in die Kaapstadse 
Engelse pers kommentaar oor Afrikaans as taal uitgelok 
wat in vergelyking met wat in die vorige eeu van uit hierdie 
oord omtrent Afrikaans geskryf is, 'n verdere onderstreping 
is van die groot vordering wat daar gemaak is. 

Die Cape Times verwys na die 
.,verbasende taalkundige rcsta
sie" van die vooruitgang van 
Afr'ikaans en verklaar: 

taal gegee b et wa t d ie meer 
slordige Engelse behoort skaam 
te maak. Die tweetalige r eisi
ger in S uid-Alrika word voort
durend getref deur die s u iwer 

,Die stryd was nie net teen en presiese Afrikaa ns wat ge
oorstroming dcur Engels nle, praat word 11elfs in die m ees 
maar ook teen die vooroordccl a fgelee landelike distrikte. 
van Afrikaners wat, dcurdat .,Die grondslae is goed geli!; 
hulle opgevocd is om Neder- 'n Goethe, Schiller ot Shake
lands as bul skryftaal te be- speare sal in Afrikaans ':t uiters 
skou, dit moeilik gcvind bet om bruikbare middel vir sy geniall
tc glo dat hul cenvoudige taal teit vind." 
'n uitdrukkingsmiddcl kon word Die Oape Arugus maak ook 
waarin die krag, presiesheid, melding van die .,wonderbaar
buigbaarheid en bckoorlikheid like taalprestasie" van die af
wat vir 'n lcttcrkundige ta.al gelope 75 jaar en die ontwikkc
noodsaaklik is, vercnig kon word. ling van wat eens beskou was 
Die werk van Totius, Langen- as 'n dialek tot ,,'n nuwe lewe:ts"· 
hoven en andcr het die wys- kragtige taal''. ,,'n Gespierde 
neuse beskaam en die twyfc- en verbre1dcnde lctterkunde is 
laars oortuig. :!\l aar h oewel b ier - bewys van sy vooruitgs.ng en 
die Yoorlopers eer moet ontvang, !ewer 'n begte grondslag vir die 
moet gelyke eer t~egebring word noodsaaklike twcctallgbeid wat 
nan die laer range van Afri- :tog sneller sal ontwikkel indien 
kaners, vernl p rofes11ore, onder - daar beter geriewe vir die aan
wysers en beroep8m anne wat leer va:t die nuwe taal wa.s. 
deur middcl van aanhoudende Afrikaans is werklik soos ,'n 
stutlie, teregwysing ton Yoorbeeld mosterdsaadjie wat 'n man ge
die Alrikaanssprekende Suid- ncem en in sy tuln geplant bet, 
Afrikaners 'n gevoel van p re- en dit het gegroci en 'n groot 

indicn bulle verlang om dit te 
doen. Voorts sou mnr. Lichen
berg ges~ hct dat hy persoonlik 
die klcurlingwetgewing van die 
H.N.P. ondcrsteun. 

lndieo m nr . Liebenberg bier 
die verklnrings gedoen bet da n 
kon b y dit gedoen b et om d ie 
H.N.P . te paai - by sou tog n ie 
goedsmoeds d ie s ta ndpunt vaD 
sy Ieier en van sy party-k ong res 
verloen n ie. I n ieder gen\l plaas 
hierdie verkla rings mnr. Lieben
berg ongetwyfeld in 'n eienaar
dige posisie. 

GISSINGS 

Op die jongste A.P.-kongres In 
Bloemfontein het mnr. Havenga 
sy standpunt oor dr. Malan sc 
voorgestelde kleurlingwetgewing 
bale duidelik gestel en mnr. 
Liebenbcrg het op die kongrcs 
ten gunste van 'n mosie gestem 
wat die standpunt van sy Ieier 
onderskryf. In Suidwes bet mnr. 
Liebenberg weer die standpunt 
van dr. Malan onderskryf. En 
dit nadat mnr. Havenga en dr. 
Malan reeds vcrlede 'jaar in De
scmber 'n vcrklaring uitgercik 
het om bekend tc maak dat hul 
standpunte van mekaar verskil! 

Die belangrikheid van rnnr. 
Liebenberg se bewcerde verkla
rings in Suid we'l e n d ie p ubli
k nsie wat d ie H .N.P.-k oerante 
daarnan verlet'n , is gelee in die 
gissings wat dit laa.t on tstaan 
oor die mate van steun wat dr. 
~lalan gaan kry van A.P.-par le
m entsled e wa.nneer b y sy voor
gestelde kleurlingwetgewing by 
die pa rlement indien . Propa
ga.ndiste van die H.N.P. hou 
lank reeds vol dat dr. Mala n 
aanstaande jaar fundam en tele 
kleurwetgewing !lal ka n d eur
voer - sonder mnr. H avenga 
en sy t roue onders teuners, dog 
wei met behulp va n Suidwes 8C 

H .N.P.-verteenwoordigen en 'n 
onbekende aaotal A.P.-parle
m en tslede wat die standpunt van 
h ul pa r ty en hul Ieier sal r epu
dieer . 

Op die huidige stadium skyn 
dit dcrhalwe seker te wees dat 
die uitslag van die Suidwes-ver
kiesings 'n bepalendc invloed 
gaan uitoctcn op die · patroon 
van die Unie se politick. 

D ie B rit'le Arbeidersparty se 
meerderhcid in die laerhuis hct 
na vier gcdaal deurdat ccn van 
sy ledc, R. Blackburn, uit die 
party bcdank het. Hy is ten 
gunste van 'n koalisie onder 
Ieiding van Churchill, wat tans 
die rol van opposisieleier ver
vul. 

KRY 
LIEWER U 

WINTER
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Parow 
siesheid in die gebruik va n hul boom gcword.'" 1 , . ,. 

Nehru 
Aan 

Reik Hand 
Rooi Sjina 

'n Amptelike veldtog om vriendskap tussen lndie en 
Kommunistiese Sjina te bevorder, is die beskrywing wat die 
Engelse pers gee aan Pandit Nehru se jongste pogings ten 
opsigte van Peking. Die lndiese beleid is gegrond op die 
standpunt dat afgesien van binnelandse politieke verskille 
Sjina en Indie die magtigste Asiatiese laude is en dat bulle 
terwille van Asie in noue samewerking met mekaar moet 
wees. 

Amptelike I ndiesc kringc er
ken dat Kommunisme in Asie 
beskou word as die grootste mag, 
maa r dat te nsy lndie regstreeks 
deur m ilitere optrede bedreig, 
word, Indie hom by hierdie ont
wikkeling sal aanpas en d it nie 
buite sy grense sal beveg nie, 
word berig. 

Nehru sc standpunt is dat wat 
binne Sjlna aangaan 'n binne
landse aangclccntheid is en hy 
glo nlc dat daar in Rooi Sjina 
enige vyandlge bedoelings teen 
Indie gekocstcr word nic. Ge
volglik bcywcr by hom ook vir 
die toelating van d ie Sjincsc 
Kom,munistc tot die V.V.O. -
lets waarin hy deur sy leermees
ter Brittanje voorgegaan Is. 

TmET 

Die amptelike lndiese beleid Is 
om ha ndel en kulturele betrek-· 
kinge m et K ommunistiese Sjin n 
te bevorder, en ten einde bier 
die beleid m oontlik te maak, bet 
Indie sy standpunt ten opsigte 
van die verowering van T ibet 
deur Sjina in h ersiening geneem. 
l ndie sal voor taan geen teen-

s tand bled teen so 'n optrede 
n ie. 

Die lndiese regering b et ook 
opdrng aan sy diplomate in die 
buiteland gegee om a l hul krag· 
te in te spa n om a nder r ege
rings te oorreed om geen hulp 
aan die S jlnese Nasionaliste op 
F ormosa. te verleen nle. D it is 
ook in oorstemming m et h lerdie 
beleid dat Indie geweier het om 
hulp te Yerleen aan die V.V.O. 
se s tryd in K orea. 

Die Nasionale regering bet 
nog nooit enlge struikclblok in 
die weg van Britse immigrasie 
geH! nie, volgens 'n verklaring 
van Sir Dougal Malcolm, voor
sitter van die 1920 Memorial 
Settlers' Association se uitvoe
rende bestuur in Brittanje. Hy 

bel gese dat die immigra.sie n a. 
Suid-Alrika 'n ,.k la"se-immigra.
"ie" is weens d ie teenwoordJg
heid van 'n na turelle-proleta.
r iaat, en gevolglik is dit beperk. 

PIONIERS 
van .Suid-Afrika se Sigaretnywerheid 

VEERTIG jaar gelede moes Suid-Afrikaanse 
sigarette uitsluitlik van ingevoe rde tabak 

vervaardig word. Die ontwikkelings wat die 
eie tabakblaar in staat gest el het om die 
ingevoerde produk t e verva ng, is die pioniers
werk van die vervaardigers van Springbok· 
sigarette. Dit was hulle wat die, nou reeds 
geskiedkundige Departement vir Blaaront
w ikkeling, in die lewe geroep het , en Suid
Afrikaanse tabakboere met heelhartige gelde
like en tegniese steun bygesta an het; hulle 
en Suid-Afrika se tabakboe re het saam die 
fondamente van ons sigaretnywerheid gele. 
As die oudste sigaretvervaardigers in die Unie, 
het hulle saam gegroei met die nywerheid 
wat bulle help vestig het. 

Vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 

-------------------------u$402 
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r.&.JUJD 'f1ll ~Da .I.D~TENSIU: 
Hulallov.delllul Keoualol~_..,.: 

(VeriO'WinJ, buwellk, ceboorte, etert,..,.&l, In memoriam, celukweDI!nc. 
eDJI.) 1c1. per woord; minimum 2/G per plaatna. Voorultbeta&lba&r. Vir 
berb&llnc• 25 P8t. afllaa. 

B.Mtdeleadnr-.Jetl: 
J:erete pl&lltog, 2d. per woord. Vir herballoc• 211 pat. atelac. 

IAWI<-.eld OP .,Die O.B." henk7n weeklllul): 12/6 per jaar of G/3 per 
' maaode. VooruJtbetaalb&ar. Btuur &dverteoe•eceld, besteUinp, eo tntekeoceld 
II& VOOBI!LA.O (.ED¥8.) BP&., Poeboa Hll, &II&P<Ita4. 

ALG~IEEN 
Die Kleloberckwekel')', Poebue 18, 

B....erlvter: het nog oor en beaklkbaar 
Vir 19W plaottyd: Appelkooabome 3,000 
eo Beluda 600, op prulm eo perske
wortel 600 Inkooa, 600 Tuecan Cling 
eo 500 Prtoc:ees Marina perakebome op 
peraltewortel. Alma! aterk en gesood 
teen 1.11/10/ - per 100. Kontaot met 
beatelllnc. ~~~ at. Geregtatreerd. 

16/8/3B 

Dercbelm.-Vakanele-oord.. Posbua 
Ilrooodal, Ruetenburg. Tel. 1023, Rua
tenburc. Goele amaakllke etea, elek
triMe IIJ, btnneveermatraaae, water In 
kameu, perdry, bule ewembad, tennla 
en aoder aport. ld:oolate plek van om
JewtoJ. Terme redellk. )[, J. B. 
.Bebrene. 2/8/ 11 

BEESTE 
Te koop, Jerae7 koele eo vuae: 

Bl<akel 6811, Wolllngtoo. TeleJT&feer 
Da Tolt, 1\lalaDataale. 19/7/138 
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Dot&ellkele 4/-; kopakele 4/6; Agt
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umobitld(ng tnet 

J. A. STRAUSS 
Poaboa M • • TelefOGJl t-11111 

PAROW 

GBYSHARE 
GRV!:.D.'\RE beretel, aklltera Yer

wyder, barti:J'Oel bevorder, Joncvoor
koma veraeker, dlt we.arbor1 ORYS
llAARWONDER, die joncate l<unl
ma.tlge wereldwonder hau- en l<opvel 
voedln(IIIDiddeJ u, 11<&delooe, I<Jeuratof
vry, G/ - per bottel geld met beatelllng. 
Bofre11eu-mlddela, l'oebua U7ll, 
Job&nn .. llurc. C/1/9/4.9 

J\nUcey1 -.nau.e baar, l<opvel 
voediDJ. lieratel JrYibare en baud 
blnne eeo me.aod lot oatuurUke I<Jeur, 
ot Jeld leruc. Geen kleuretot. 5/6 
Per bottel, poevry. Kontaot met be
atelllng. Die »oerenou, Poabua 711119, 
.lobanneabW'J'. F14/6/!!0 

1\IEDISYNE 
Verwyder die worlel 'f'&D u ltwaal 

ot elekte en berate! u regmaligo 
trteola GJ:SONDHEID, ODJI be&ltllt oor 
die mlddela eo b.n&ndel aile alel<tM, 
1kryt, lnllgtlnJ craua.-Boen~-
rntddela, Poeboa U71, .loba.un.eabor~. 

A/1/'i/4'i 

V oor a aile lloop van cenesiD&' taat 
•ur, eo u aao die ergete ooderwerp 
akryf, dan Ylr oulaae, raadpleeg 
Ole Boerenoo, Boa 711119, Jobanneabur~. 

(Nr.1) 1/9Hi 

BEBANDELINO GRATIS. - Ons tl 
c1a&r so oortulg van dat ons •n egte 
Sutd-Atrlkaamae geneeamlddel vir Ru
mallek, Lendep7n, Hcupjlg en verwante 
kwale ontdek het, dat oos •o I:J'&lla 
proefmoneter &an entge Jyer aal atuur. 
- Stuur 1/8 vir poageld, eoa., aao: 
A."'DREWS SE PYNPLEISTERS, Poe
bu. 775, Pretoria. 26/7 /'i'J0/5 

1\IARK AGENTE 
K.amerade A&nda&'l Aa julie mt•kteo 

•o ander aceot ooderateun bet voordat 
ek begin het, kan julie mos darem ao 
at en toe julie beaendtnra dee!, ot hoeT 
ALerk julie beaendlnp DeUingan, tJ.'.f.H., 
die Spoorwel verl<lee dlt so. Piau julio 
beetelllnge vir vrugtebome vroegtydl 
by SIUll'lae Nu.raerlea, l'oebua 4 :Nuw 
piau. l'i/4/TK 

1\IEUBELS 
3lEUBELl'l.- Beter meubela teen 

bllllker pryao Babawaeot11ea, atool· 
karretjlea, drtewlele, linoleum•, tapyte, 
ens.. ook allyd to voorraad. Geen 
KataloKUt. M~ld waaorln u belansatel. 
-VISSER-l\lEVBELS, Laogalraat 171, 
Ka.apalad. 3/12/11 

RADIO 
LOU\\' £N LOOW, die Beroemde 

Radlo-lngenleura, StaaleweJ, PAROW, 
verkoop eo berate! Radlo'a eo Eleklrluo 
Toutelle. Qeregl•treerde Elel<trlaltelll
aaonemers. Fooo 9-84311 

Was U Ook By Die 
Ossewaens? 

e Het u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikaners 
saam verkeer as VOLKSGENOTE in plaas van 
PARTY-GENOTE! 

e Het u ook gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer by die verlammende en ven;tikkende 
partypolitiek opsy skuif? 

• Het u ool{ die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u vaders behoort bet? 

e Wil u graag hierdie toestand laat terugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig? 

• Dan moet u ywer 'ir die herstel van d ie Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

• Daarmee kan u help deur nog 'n Ieser van DIE O.B. 
te wen. 

• As elke Ieser nog een nuwe hierdie week bybring, is u 
krag aanstaande week \'erdubbel! 

~ 

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

H ierby ingesluit vind u die bedrag van .......... .. ........ . 

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

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

POSADRE/3 ....................................................... .. 

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

H andtekening. 

lntekengeld: 12/6 per jaar of 6/S per halfjaar. 

Voeg assebllef Kommlssle by plattelandse tjeks. 

Kommunistiese Kweekskole 
In die jongste aflewcring van sal egter bewys word dat 'n re

Die Kerkbode wys die rcdaksie gering wat sy sout werd wil 
op die ernstige gevaar wat die wecs nie alleen die rcgte ding 
oprigting van Kommunistiese moet doen nie, maar dat by dit 
kweckskole inbou vir die voort- op die regte tydstip moet doen 
besta:ln van die Christendom as hy daarvoor enige krediet 
in die Europese Iande agter wil ontvang. Nouja, 'n konse-
die yster-gordyn. Die blad kwente houding, beh:llwe in 
skryf: sake van partypolitieke be lang, 

Luidc:ts persberigte wat van was nog nie juis 'n uitstaande 
tyd tot tyd onder ons aandag kenmerk van ons regering nie. 
kom, sak die Kommunistiese Neem byvoorbeeld hulle rond
regerings in Europa, by name springery in verband met Duits
in die Balkan, steeds mcer toe land: Eers meer pro-duits as 
op die Kerk van Christus. Dit I die O.B. Daarna meer anti
is duidelik dat in daardie Iande Nazi as Smuts. Tans weer op 
vsndag weer teruggeroep is lets pad om aan die wGreld te ver
van die beeld van die oud-cbris- duidelik hoe Duitsland die en'ig
telike Kerk onder Romeinse ste land was wat die Kommunis
keisers, i:t die dae toe die tiese gevaar behoorlik besef bet 
Christendom nog verbode gods- en hoe die Bondgenote met die 
dlens was. Ons mag hiervoor vernietiging van Duitsland vir 
seker met reg verwys na Rusland bo-baas gemaak het. 
Tsjeggo-Slowakii\ een van die Dit is nie wat bulle met die af
lande waar sware druk op die gelope verkiesing verkondig het 
Kerk en sy !ewe uitgeoefen nie. Toe was hulle ook sommer 
word. Verlede week het dinge gou by die hand om aile af
in hierdie opsig weer 'n stap wykende Afrikaner-groepe as 
verder gevorder toe aangekon-
dig is dat die regering .,die 

Nazis te brandmerk. Ons rege
ring is goed, al is dit net om
dat hy 'n duisendpersent ver
betering op die Smuts-gemors 
daarstel. Maar hulle sal nog 
moet besef dat politieke oppor
tunisme uiteindelik nie betaal 
nie. Die party wat altyd popu
Hir wil wees deur gedurige 
frontverandering sal net aan 
bewind kom as hy 'n hopelose 
spul soos die Sappe vervang en 
sal slegs so lank aan bewind 
bly as wat daar, soos vandag 
die g eval is, geen alternatiewe 
regerlng met 'n daadwerklike 
beleid sy verskyning mll3k nie. 
In hierdie opsig kan die Afri
kaner-frontregering, waarvan 
ons so veel positiewe dinge ver
wag het, nie kers vashou by die 
Smeltersregering onder generaal 
Hertzog nie. Hierdie stelling 
mag vir sekere mense nie aange
naam wees nie, maar hy staan 
op pote en word gestaaf deur 
die wetgewing en administrasie 
van 1936 tot 1939. 

lteuring en opleiding va:t gees·
telikes onder sy beheer geneem 
het". Alle tcologicse opleiding
skole van die Roomse en Ev:~.n
geliese Kerke is vervang deur 
staats-inrigtings en vir die 
Grieks-Ortodokse Kerk is 'n 

Trotse Loksman 
Neurenberg 

Van 

selfstandige skool in die !ewe Die Amerikaanse blad Time bevat die ,·olgende verhaal 
geroep. van die man wat as laksman opgetree bet by N eurenberg 

INGRYPING 

1 

en sedertdien meer as 300 teregstellings in Duitsland nit-
So 'n staatsbeleid docn 'n gevoer bet: 

greep !la die hart van die Chris
telike Kerk. Die opleiding van 
sy leraars was ten aile tye vir 
die Kerk nie aileen 'n belang
rike saak nie, maar inderdaad 
'n lewenskwessie. AI is dit 
waar dat die Kerk in Europa 

In die na-oorlo2:se Duitsland 
het h:~.rde, bulnekagtige sersant 
John C. Woods van San Anto!lio 
sy werk verrig met die geesdrif 

en elders dit nie altyd goed <Vervolg van bladsy 5 kolom 3) 
verstaan het nie en, in sommige 
gevalle, ook toegelaat het dat 
die opleiding va:t sy leraars in 
verval geraak het, ewe w:~.ar 

bly dit dat die !ewe en bestaan 
van alle Kerke baie nou saam
hang met hierdie saak. Om 
die keuring en opleiding van sy 
leraars oor te laat aan die staat, 
of aan wie ook al, is 'n waag
stuk wat alleen noodlottige ge
volge vir die Kerk kan h6. Ons 
kan ons dan ook geen gevaar
liker set voorstel as hierdie 
paging om die evangeliedienaar 
te verlaag tot 'n staats kreatuur 
en die \Voord van God op die 
kansel in staatsboeie te laat 
knclter. 

Hierdie teken des tyds her
inner ons andermll31 daaraan 
dat ons volgelinge is van Chris
tus - en die gekruisig, e::t maan 
ons tot biddende waaksaamheid 
In ons eie land teen die moont
likheid selfs van sulke Kommu
nistiese kweekskole. 

Verandering 
Van Front 

Na aanleiding van die rege
ring se nuwe besluit om 'n 
taakmag na Korea te stuur om 
by die magte van die Verenigde 
Volke aan te sluit, nadat die 
regering eers besluit het om nie 
'n mag te stuur nie, skryf adv. 
Pirow se Nuusbrief: 

Dit sal vir die Sappe natuur
lik 'n guide geleentheid wees 
om aan die land te vertel dat 
hulle die kabinet tot hierdie 
frontverandering gedwing het. 
Die Ministers sal dsarop weer 
met 'n sak vol soortgelyke ,.ar
gumente" antwoord totdat die 
gewone burger vir al twee se 
redenasies moeg is. Weerecns 

stel in die Kleurling en sy pro
bleme; dst ons die Kleurling 
moet leer ken en ons beywer 
vir sy belange. Die kennis kan 
ons opdoen eerstens deur te sorg 
dat ons die beskikbare mate
riaal oor die Kleurllng bestu
deer. Tweedens kan, soos reeds 
deur kleiner groepies in Kaap
land gedoen is, deur blankes 
samesprekings met Kleurlinge 
gehou word om mekaar se 
standpunte te leer ken in ver
band met die Kleurlingpro
bleem. 

Ek wil ook verder pleit vir 
meer konsidernsie van die 
Kleurling se gevoelens in ons 
persoonlike optrede teenoor 
bulle en vir meer belangstel
lin&' in die ontwikkelde Kleur
ling se werk (kultereel, opvoed
kundig, ens.) onder sy m.ense. 
(Ek wil bier vernl ook 'n lansie 
br~k vir die Kleurling-onder
WJSCr op die platteland, wat 'n 
bttie eensame Iewe voer en aan
moediging en belangstelling nog 
veel meer noclig bet as sy kol
Iegas in die stede.) 

'N REIU. 

In die maatskaplike werk is 
daar '·n reel ~t elke maatskap
like werker moet leer om toe 
te pas as hy vrug op sy werk 
verwag, naamlik dat by 'n per
soon se probleem nie kan oplos 
sonder die persoon se samewer
king en sy vertroue in die goeie 
bedoelings en opregtheid van die 
maatskaplike werker nie. Bier
die reel geld vir aile situnsies 
waar 'n sterker persoon of 
groep 'n swakker persoon of 
groep wil help. Die grootste 
rede vir die verwydering tussen 
die bl:!.nkes en Kleurlinge is 
seker die gebrek aan eerste
handse kennis van mekaar se 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS standpunte, wat gevolglik die 
(ED"!\18.) BEPERK wantroue by die Kleurlinge oor 

Otrektu.re: ons gocle trou teenoor hulle ver-
P. w. J. v&n Heerdeo. t A bl k k b P. a. van Beerdeo. groo . s an es an ons e-

Potrleterstraat 258, 1 sander baie daaraan doen om 
b/v Pretor~;.~~IA. , bierdie wantroue uit die weg te 

T~le (VIoer en ld:uu.r), Kombuta- ruim. 
opwaebakke (Terrazo en Vleklose , , S b · 
staal), vuurberde, septteae eeohede vir (Pubhkasies van a ra IS 
geaondheld, Pllare, wanate, Bouers- verkrygbaar van Posbus 238, 
en Lood&leterebeoodlgdhede, Staalrame, Stellenbosch) 
Vert, en.w. 8/G/T.K. I • 

en trots van 'n vakman. As die 
amptelike Amerikaanse laksman 
het hy gespog met meer as 300 
geslaagde teregstellings en die 
kroon van sy loopbaan vier jaar 
gelede gespan met die opha ng 
van die tien Nazi-leiers wat 
deur die Neurenbergse hof ter 
dood veroordeel is. .,Nog nooit 
'n teregstelling gladder sien 
verloop nie", het hy later opge
ruimd gese. Dit het hom niks 
ontstel nie toe kaalkop Julius 
Streicher, die Jodehater, hom 
toegcsnou het: ,.Die Bolsjewiste 
sal jou ook nog eendag ophang." 

BA..~G 

1\laar met verloop van tyd was 
lnksmnn \Voods meer en meer 
verontrus oor die wyse waarop 
die Duitse volk na hom gekyk 
het. Hy het begin om twee re
wolwers by hom te dra en op· 
gemerk: .,Indien die een of 
ander Duitser m een om my te 
kry, moet hy Hewer seker maak 
van sy eerste skoot, aangesien 
ek met 'n rewolwer in die hand 
groot geword hct." Eenmaal, 
net na 'n maaltyd in 'n leer
eetsaal het hy baie sick geword 
en hy was oor tulg dat die 
Duitse kokke hom vergiftig hel 
Toe die leer hom later terug· 
stuur was hy verheugd en nog 
meer so toe hy 'n halwe wereld 
van Duitsland verwyder .gestuur 
word na Eniwetok-atol in die 
Stille Oseaan. 

Verlede week het die leer 
daarvandaan !>aaklik aangekon
dig dat Jaksman \Voods oorlede 
is. Oorsaak van sy dood: elek
triese teregstelling per ongeluk. 
(\Voods was besig om 'n elek
triese stoel In te rig vir ver
dere teregstelling:s, toe hy aan 
die drade geraak het). 

'n Elektriese kunsarm wat 
deur 'n klein motortjie van krag 
voorsien en deur die tone beheer 
word, is in Amerika uitgevind. 
Na berig word is dit die kuns
arm wat die naaste aan die na
tuurlike arm kom en dit kan 
aangeheg word selfs waar geen 
stompie van 'n arm oorgebly 
het nie. 'n Persoon kan daar
mee skryt, tik, 'n deur oopsluit, 
vuurhoutjies trek, tandeseep uit 
'n buisie druk en met 'n voor
werp goo!. 

bleem 
Selfs 
die gr 

die Kl~ het o 
tcite r 
die Na 
gesken 
hier by 
Kleurli 
Skiereil 
in Kaa 

Om 

onder 
blank 
idee te 
mense 
die ge 

Dark 3 
City e 
Abrah 
Afrik 
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SLAAN CHRISTENE MET 
HAND WAT DEUR V.S.A. 

BELAAI WORD 
As 'n man 'n ,Fascis" genoem word, dan word 

vyf jaar na die vernietiging van ,Fascisme" deur 
die W esterse politici geeis dat by moet wyk voor
dat enige ekonomiese hulp of politieke erkenning 
aan sy staat verleen word. Dit immers is die 

, Tito Vervolg 
Nog Sonder 

Berisping 
heleid wat nog steeds in Spanje ten opsigte van genl. Franco se hewind 
gevolg word. Maar as hy 'n volhloed Kommunis is in hierdie dae waarop 
die hloed loop om Kommunistiese agressie die hoof te hied, dan word 
hulp en erkenning gratis aangedra, sonder die minste sweem van 'n ver
soek tot inkorting van Kommunistiese wanpraktyke. Dit is immers die 
heleid wat nog eteeds in Joego-Slawie ten opsigte van Tito se rooi hewind 
gevolg word. Intelligence Digest wys daarop ·dat godsdiensvervolging in 
Joego-Slawic nog net so voortgaan as voorheen ten spyte van die W esterse 
steun aan Tito in sy twis teen Stalin se Kominform. Die hlad verklaar: 

Dit skyn of Tito se bewlnd 
steeds meer ongewild word. Die 
hoop op 'n mensliker bewind na 
die breuk met die Kominform Is 
nie verwesenlik nie. Waarne
mers verklaar dat behalwe 
voormalige partisane en diegene 
met gevestigde belange in die 
bewind, weinlg daarvoor met 
meer geesdrif sal veg as wat 
hulle dit gedoen het vir die re
gering van koning Pieter teen 
die Dultscrs. Die twee belang
rikste redes vir hierdie onver
skilligheid is die voortdurende 
godsdiensvervolging en die 
vyandipnaking van die boere. 

VERVOLGING 

word ann godsdienstige gevange
nes toegelaat nie. Baie beswyk 
spoedig aan tering. Slanery en 
loitering word soms toegedien. 

Landelike gemeentes word 
stelselmatig van hul geestelikes 
beroof. Baie kerke word ge
sluit. 'n Onlangse bevel verbied 
geestelike bediening aan ge
vangenes, selfs aan sterwendes. 
In sommige tronke is dit 'n oor
treding om te bid. 

BITTERHEID 

Dlt alles, tesamc met godlose 
onderwys in die skole bet dlepe 
bitterheid laat ontstaan, veral in 
Kroasie en Dalmasle. 

Sover dit die boere betref, is 
hulle feitlik 100 persent teen die 
regering. Nominaal is kollekti
wisme vrywillig, maar in werk
likheid word dicgcne wat nie 
saamstem nie of in tronke ge
stop of onmoontllke kwotas op
gele . . . . Tronke en konsen
trasiekampe loop oor van boere 
en kleinboere. 

V.S.A.-BELEID 

de State word al meer deur die 
volk vereenselwig met sy dikta
tuur. Daar beers ook die in
druk dat die Verenigde State 
selde aarsel om hom in te laat 
met die binnelandse sake van 
diegene aan wie hy hulp ver
leen. Bale Joego-Slawiers kan 
gevolglik nie begryp waarom 
Washington Tito nie dwing om 
'n minder hardhandige beleid en 
'n bietjie meer demokrasie toe 
te pas nie. Die gety van on
dersteuninr is besig om af te 
neem. lndien Tito op doeltref
fende wyse bestraf en ge
dwing kan word om ooreen
komstig die Westerse beginst>ls 
te han<lel, sal die onsterflike 
dank van die Joego-Slawiers ge
oes word. Die mense sou dan 
voel dat bulle iets bet om voor 
te ver teen die Koruinform. Op 
die oomblik bet bulle geen so
danlge gevoel nie. 

Die dophouding en vervolging 
van geestelikes duur nog voort 
soos voorheen. Gedurende 1949 
is meer as honderd priesters in 
hertenis geneem. Meer as ISOO 
priesters verkeer nog in tronke 
onder toestande wat ooreen
stem met die in Sowjet-beheerde 
Jande. ~leeste van bulle is in 
donker, klam ondergrondse selle 
sonder verwarming, water of 
beddegoed. Vanseltsprekend is 
bulle vol luise en geen reiniging 

Ongelukkig word die Ameri- t .. DIE o.B." word gedruk deur Pro 
kaanse beleid vertolk as onder- Eeeltala Drukkery, Stellenboaeb, vir 

steuning van Tito. Die Verenig- die elena&l'll ~ uJtgewera: VOORSLAO 

(Edml.) Beperll:, Groote Kerkgebou 
703, Poab11.1 lUl. KerlcplelD, K&&p· 
atad. 

Aan die Nuusfront 

Hoerhuis Afgeskaf 
In Nu-See/and 

'n Wet wat die Nu-Seelandse 1 Tweederdes van die geld wat 
hoerhuis afskaf, is verlede week nodlg Is vir die immigrasie van 
deur die hoerhuis self aange- die 600,000 Jode wat In Israel 
neem na 'n kwaai stryd wat binne die volgende drie jaar toc
geeindig bet in 'n stemming van gelaat sal word, moet deur Jode 
26 teen 16. in die buiteland byeengebring 

word, het die Joodse eerste mi-
Die hoerhuis, wat 96 jaar lank nister, Ben-Gurion, verlede 

deel uitgemaak bet van die week gese. Van die Amerikaan
land se parlement, is onlangs se Jode wil hy 'n biljocn dollar 
deur die nuwe eerste minister as h~. 
waardeloos beskryf. 

* * * 
* * * 

'n Hewige aardbewing wat 
'n Gesamentlike verdedigings- meer as twee uur lank geduur 

plan vir Afrika sal aan die eln- het en 2,000 geboue laat lnstort 
de van September in Londen be- het, het verlede Woensdag in 
spreek word. Die oogmerk is Oos-Indie voorgekom. 'n Rivier 
dat aile Westerse Iande wat be- se loop is ook verander, maar die 
lange In Afrika het, moet saam-,lewensverlies was gering. Die 
werk om Afrika teen die Kom- hewigheid van die skokkc word 
munlste te verdedig. as byna 'n rckord beskou. 

BRILLE 
BrlDI a ooprta .. voorskrlf vtr brUle na one. 

GOEIE WEB.K TE.EN BUJ.IKE PBYSI!l. 

GRHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker--Apteek 
Kerklaan. KAAPSTAD. 

Mait1andstra9t, BLOEMFONTEIN. 
llelloeiE OM of alayt om BelioD4erbede. 

KWV 
-Eau de Cologne 

en •La.,e.tel 

PIODUKTE VAN 

SUID·AFRIKA 

KU I 

Weste Kleef Vas Aan 
Potsdam - Weier Leer 

Van Vlugtelinge 
Geallieerde nmptenare voel I daarvan ann Duitsland nie. 

baie besorg oor die wenk wat in Holle vree!l dat 'n Jeer vnn 
sommige Duit. e kringe uitge- vlugtelinge bulle tot so 'n be
spreek is en tnns vinnig veld leid kan lmmpromitteer. 
wen, om die tien miljoen Duitse 
vlugtelinge in \Vt>s-Duitsland as 
'n rekruteringsbron t~ gebruik 
vir die oprigting van 'n Duitse 
leer. Daar word verklaar dat 
hierdie Duitsers wat uit hul 
buise in Oos-Europa deur die 
Kommuniste verdryf is, die gre
tigste sal wces om teen die 
Kommuni!ote te veg. Dit sal ter
selfdertyd die vraagstuk van 
werkloosbeid onder bulle tot 'n 
groot mate oplos. 

Die Westerse politici, aldus 
'n berig in die Engelse pers, is 
egter bang dat enige Duitse 
leer wat op die vlugtelinge ge
grond is, bulle tot die aanvaar
ding van 'n beleid ten opsigte 
van die Oos-Duitse grondgebled 
sal dwing wat hulle nie bercid 
is om te aanvaar nie. Die vlug
telinge cis naamlik die terug
gawe van Oos-Pruise, die ge
bied anderkant die Oder-Neisse
linie en die Sudetenland. Die 
GeaOieerdes het egter ingewil
lig dat die Duitse gebied by 
Pole ingelyf kon word In <lie 

Vader Van K. G. 
Oorlede 

Mnr. Johannes Frederick van 
Rensburg, vader van dr. Hans 
van Rensburg, is verlede Vrydag 
naby Pretoria in 'n hospitaal 
oorlede in die ouderdom van 83 
ja3r. 

Mnr. Van Rensburg was 'n 
landmeter en woonagtig in 
Winburg. Ten spyte van sy 
hoe ouderdom het hy sy beroep 
voort,gesit tot kort voor sY dood. 

Behalwe die K.G. word hy 
oorleef dcur nog scs ander kin
ders. 

Namens die Osscwabrn.ndwag 
wens ons ons meegevoel te be
tuig met die K.G. en die ander 
lede van die familie. 

plek van die Poolse gebied wa.j; IJif"" Adverteerders Jwu 
deur Rusland ingesluk is, en 
hoewel bulle hierdie toestem
ming beskryf bet as maar net 
'n voorlopige reeling tot tyd en 
wyl 'n vredeskonferen<,ie beli! 
word, is bulle nie bereid om 
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