


BLADSYTWEE DIE O.B., WOENSDAG, 18 OKTOBER 1950 

DIE O.B., WOENSDAG, 18 OKTOBER 1950 

DOODKISGESELSKAP 
.. 

In Amerika is die afgelope week immigrante aangehou 
wat onder verdenking staan dat bulle Kommuniste, Fasciste 
en Nazi's is. Die Italiaanse en Duitse verteenwoordigers bet 
t een laasgenoemde t wee diskriminasies beswaar gemaak en 
gewaarsku dat dit net in die hande van die Kommunisme 
speel. ,Dit gee die Duitse volk die gevoel dat bulle nie in 
die Westerse wereld welkom is nie", bet die Duitse diplo· 
maat, dr. Heinz Krekeler, gese. 

Dit is nie net in Amerika waar die ou spook van , F ascia
me" of ,Nazisme" nog steeds bygesleep word waar dit no
dig is om teen die Kommunisme op t e t ree nie. Ook in 
E ngeland word geen kring om 'n Kommunis getrek of by 
moet vergesel wees van 'n ,Fascis" of 'n , Nazi" - en in
deling onder hierdie begrippe is nie besonder noukeurig nie. 
Toe daar 'n paar weke gelede voorgestel is dat die skole 
gesuiwer behoort te word van Kommunistiese onderwysers 
is ook ,Fasciste" in dieselfde asem genoem. 

Dlt is eienaardig hoe dieselfde mense wa t bereid was 
om maandelank in 1\loskou op die kniee te kruip voor S talin 
en op sy eis keer op keer afgereis b et om hom op sy eie 
bodem te gaan opsoek vir oorlogskonferensies tussen die 
,Drie Grotes", nie eens bereid is om die voormalige san
hangers van vernietigde ,Fascistie·se" en , Nazistiese" or
ganisasies as bondgenote te ontvang in die stryd om lewe 
of dood teen Kommunisme nie. Sou dit nog 'n voortsetting 
wees van die ou paaibeleid waarmee , premier" Stalin gelief· 
koos is toe by selfs as 'n groot demokraat en weldoener van 
die Christendom voorgehou is? Of is dit maar blotc stomp
sinnigheid? 

Hier woed 'n stryd t~en 'n magtige, aktiewe wesenlike 
en hoogs georganiseerde vyand wat in die afgelope paar 
maande in Korea dnisende lewens geeis bet. Hierdie werk· 
like yyand se diplomate sit nog in elke demokratiese hoof
stad en daar word deur sulke goeie demokrat~ soos die 
Britte selfs nog aangedring op die bys leping van meer Kom
munistiese Iande in die V.V.O., maar die platges laande en 
opgebreekte oorblyfsels van die beweginge · wat eenmaal 
Europa van die Kommunisme gered bet - soos selfs 'n 
Churchill erken bet - word nog steeds nitgeslnit van die 
Westerse geselskap, en waar daar binneuslands nog in 
enkele opsigte teen die Kommunis te opgetree word, moet die 
,Fascisme" of ,Nazisme" nit die graf opgehaal word om 
die pil vir die Kommuniste t e versoet. 

GEEN INNERLIKE KRAG 

As daar nog enige krag in die demokrasiee oorgebly bet 
sou mens kon verwag dat bulle die voormalige aanbangers 
van die Fascisme en Nazisme deur inskakeling in die stryd 
t een die Kommunisme vir bul eie standpunt kon wen. Dit 
is tog 'n sielkundige feit dat die sterkere bondgenoot a l d ie 
snigkrag bet, en niks kon Fascisme en Nazisme so grondig 
uitgedelg b et as 'n a lgemene bekering tot die , heilsame" 
demokrasie nie. Vandaar die vraag of dit blote stompsinnig
beid is. Maar dit is moontlik da t bierdie bouding tog nie 
so stompsinnig is nie. Dit is moontlik dat die leiers van die 
demokratiese wereld besef dat dit hul politieke en ekonomie
se stelsels ontbreek rum daardie elemente in die , fascisme" 
wat juis die Kommunisme doeltreffend kan bestry omdat dit 
'n a ltematief bied vir die swakhede van die Westerse stel· 
sels wat die Kommunisme verwek. Vandaar dan ook die 
neiging - ook in ons eie land - om enigiemand wat met 'n 
altematiewe oplossing kom, dood te verf as , Fascis" of 
,Nazi". 

HUL ALTERNATIEF! 

Dit is dan ook opvallend dat die amper-kommunistiese 
Sosialist e van die Britse demokrasie d ie grootste sondaars 
op bierdie gebied is - die mense wie se leiers eenmaal die 
Kommunistiese saluut in Spanje gaan gee bet onderwyl hul 
vriende besig was om in dieselfde land kerke af t e brand 
en priesters te vermoor. Dit is hierdie Sosialisme wat meen 
dat by in staat is om die wereld wat siek en sat geword bet 
vir kapitalistiese nitbniting te red deur 'n premie te plaas op 
lniheid, en wat vandag werkers beboet wat hul werk tien 
minute vroeer as die neergelegde tyd •voltooi. Dit is hierdie 
selfde Sosialisme wat meen om die gewone man 'n kommer
vrye bestaan te bied deur sy doktersrekening nit sy eie sak 
deur middel van die oolastingheffing t~ betaal in plaas van 
regstreeks deur homself - al word by in die proses net 'n 
nommer. Dit is hierdie Sosialisme wat meen om die werker 
van sorge vry te maak deur hom te leer om s teeds meer te 
ontvang vir steeds minder diens - en sodoende die lewe vir 
hom steeds duurder te maak en gevolglik die stryd vir die 
Kommunisme soveel goedkoper. 

WEE HOI\1 • .. . 

Maar laat iemand anders kom met die oplossing wat 
die werker 'n waardige vennoot sal maak in plaas van 'n 
slaaf - a l is dit dan maar 'n lui slaaf - deur aanvaar ding 
van sy arbeid as kapitaal, en wat die kieser 'n waardige 
vennoot sal maak van sy regering in plaas van 'n stemvis -
al is dit 'n stemvis met 'n kiesvol onnrvulde beloftes - dan 
is so iemand 'n ,Fascis" of 'n ,Nazi" en moet by dien as 
doodwisgeselskap vir die Kommunis. 

(Vervolg in volgende kolom) 

~:~~~~~' T oeriste· ll~:~~•-•~r.!:~~~-]1 E;~,¥tE~~~:3 ~~~=.~~ 
Een van my Jesers uit Ro

bertson, wat homself met reg 
Pro Patria. noem, gee 'n buitcn
gewone en prikkelende plan aan 
die hand, om geld te vind vir 
die aanbou van noodsaakllkc 
luukse toer iste-hotcllc in Suid
A!rika. Ek gee die plan, tcr 
oorwcging, vir die Minister van 
F inansies. My Ieser skryf: 

, Van tyd tot tyd word in die 
dagblaaie bckcnd gemaak hoc
vee! mense aan ons land bcsock 
a fle en hoc · gcweldig bale ons 
volk gebaat word dcur die 
enormc bedrag wat in ons land 
agterbly. Ek wonder watter 
van die twee bcdrac die groot
ste is: die wat bcsockcrs agtcr
Jaat in die vorm van spandecr
geld of d ie wat !cdc .van ons 
bevolking elders spandeer ? As 
'n Hollander die buiteland wil 
besoek en £500 aan skcepspas
saat en spandcergeld wil uit
gce dan cis die Ncderlandse 
Rl!ger ing 10% aan vis~-belas

ting; dlt was, altans, die gcval 
voor d ie Twccdc Wereldoorlog. 
Wat sou die bcdrag wecs aan 
10% vis~-bclastlng as ons d it 
sou hcf op die geld wat wclge
steldc Suid-Afrlkaners oorsce 
spandecr? Ek let op die feit 
dat passaatruimte tot volgende 
Augustus bcsprcck is op al die 
skepe wat gedurende d ie tyd
pcrk ons hawcns verlaat. Ons 
sou met die opbrengs luukse 
Spoorweghotelle van jaar tot 
jaar kan aanbou." 

Buitelandse Reise 

Van oorscsc reise gepraat: 
Aanstaande maand sal dit 

twcc-cn-'n-half jaar wees dat 
die huidige regering d ie bewind 
in ons land vocr. Gedurendc 
hierdic tydpcrk bet die !cdc van 
d r. D. F. Malan se kabinct d ie 
rekord geslaan vir ministerHlle 
rcisc na die buitcland. Aan die 
spits van die kabinets-rcisigcrs 
staan ministers Eric Louw en 
Paul Sauer. Hulle het clkccn 
drie kecr besoek afgele in die 
buiteland. Dit is gemiddeld 
een besoek elke tien maande. 
Volgende op die Jys is mnr. N. 
C. Havenga wat reeds twee kccr 
die buiteland bcsoek hct. Dan 
volg die cbronalogiesc volgorde 
d ie E erste Minister, dr. D. F. 
Mala n, minister F . C. Erasmus 
en minis te r E . Dongcs, wat clk
cen cen r eis na die buitcland 
onderneem het. 

Die tuisblycrs van die Kabi
net is ministers J . G. Strydom, 
C. R . Swart, B. Schocman, S. 
P. le Roux, A. J. Stals en E. G. 
J ansen. Maar dr. Jansen gaan 
oor 'n paar maandc die Koning 
se verteenwoordigcr in Suid
Afrika word en v66r daardic 
tyd sal hy darcm seker oorsee 
moet gaan om met Sy Majcs
teit tc gaan kennls maak. Dan 
sal daar net nog vyf tuisblycrs 
wees. Ek wonder wattcr cen 
van d ie vyf die langstc gaan 
vastra p op Suid-Afrikaanse bo-

\ 
(Vervolg van vorige kolom) 

Die grootst e vyand van die 
beskawing vandag is nie die 
gewapende r evolusie van 
1\loskou nie - want dit is 
reeds eenmaal verslaan deur 
nuwe begrippe - maar dit is 
die jaloerse bewaarders van 
uitgediende begrippe en s tel
sels wat ten koste van selfs 
die eie lewe elke kragdadige 
herskeppende gedagte in die 
kiem wil smoor - al is hul 
eie begrippe reeds so uitge
dien dat hul 11 vrye ekonomie" 
bont gelap is met beheer, en 
hul politieke stelsel wat ,vry
heid van mening" adverteer, 
geskend word deur diskrimi-

1 
nasie-kampe vol ,Kommunis
te, Fascis~ en Nazi's". 

dcm. Miskicn nog minister J . 
G. Strydom. 

Ek is nuuskicrig om te weet 
hoe die huidige Suid-Afrikaansc 
kablnet vergelyk, ten aansien 
van buitelandse reise, by die 
kabinette van ander Jande van 
die Britse statebond. Gaan Sy 
Majcstcit se Kanadese, Austra
liese en Nu-Seelandse ministers 
net so dikwels in die buiteland 
rcis soos sy Suid-A!rikaansc 
ministers? Of bet dr. Malan se 
kabinet ook 'n intcr-statebonds-
rekord geslaan ten aanslcn van 
buitclandse reise? 

Is daar ecn van my lescrs wat 
oor hicrd ie saak lets kan mcc
dccl? 

Selfmoord oor 
I nkomste-Belast in g 

Ek bet 'n onderhoudende brief 
ontvang van mev. P. M. van 
der Westhuizen van Uniondale. 
M y Jeseres skryf oor inkomste
belasting en die bcdicndckwcs
sie op 'n wysc wat bocrc en 
huisvroue besonder sal intercs-
seer. 

.,As gevolg van moeilikhcde 
met inkomstcbclasting, het 'n 
welgesteldc boer homself om die 
Jewe gcbring hier by ons; ek 
is verbaa.s <\at dit n ie meer 
maal gebcur n ie, want ck het 
al bale keer gcslcn wat 'n mar
teling boere moct deurmaak as 
die inkomstc en uitgawes moet 
saam gcsoek word om opgegee 
te word. Meeste van ons boere 
is lief vir en prcsies op bulle 
wcrk, maar bockhou is eenvou
dig nic in 'n boer se aard nie. 
Daar is wei van ons opgeleide 
bocrc wie se boeke in 'n puik 
tocstand Is, maar dis die uit
sondcrings. 

,Wat ck uiteindelik op wil 
nccrkom is: ek hoop dat die 
O.B. in •n toekomstige volkstaat 
'n ander uitweg sal bcdink om 
bocrc tc bclas, miskien volgens 
hul bankbalans en besittings, in 
plaas van so 'n omslagtige stcl
sel van inkomste opga.we te eis." 

Verkies Parmantige 
Bediende 

,Ons vrouens," gaan my 
Jescrcs voort, ,was nou die dag 
uitgenooi om oor ons bediendcs 
te gcscls: wei hier is dit: Waar
om kla ons vrouens so baie oor 
ons bediendes? I s ons dan nic 
die slimmer, christeliker en 
taktvollcr ras nic? 

, My bediendes bly jarc by 
my; dus hoop ck om 'n paar 
wenke te kan gee. 

,Vereers is ek nie tc trots om 
my bediende te Jaat vcrstaan 
dat ek verlee is oor haar en as 
sy wil weggaan, dan bly ck nog 
net so vriendelik en dankbaar 
vir die dienste wat sy aan my 
gelewer het. 

,'n Mens moet nie maats met 
jou bediendes maak nie, maar 
jy moet darem bclangstelling in 
bulle en bulle huismoeilikhede 
toon en also bulle bclangstel
ling wen vir jou huis. 

, Dan studccr 'n mens die 

gcwoonllk !lukscr en eerliker 
as andcr; maar vir die tipe 
moct jy dadclik wys dat jy die 
regecrder is in die huis. In d ie 
begin moet jy op 'n kalm vas
bcradc manicr optrec en tog n ie 
vreesllk raas n ie; Hewers op 'n 
sarkasticse wyse vir haar t oon 
hoc vcrspot sy is. U kan net 
vra: ,Wic is die nooi b ier , ek of 
jy?' 

, Daar is twee soor te oneer
like bcdicndcs. Die een soort 
by wie dit ingebore is bet ek 
nic raad voor nie, maar die 
soort by wic dit aangeleer Is 
dcur maats of omstandighedc, 
kan dit weer afleer. U moet 
bulle net betrap en aan bulle 
s~ hoe 'n vreeslike slegte gc
woonte dit is; bulle aanraai om 
dit af te Jeer en bulle weer 'n 
kans gee. P robeer ook om bulle 
te vcrtrou. Moet nooit op ag
tcrdog beskuldig n ie,· u moet 'n 
ware bewys he. Neem vera! 
in ag wat bulle steel ; as dlt 
kos is; sorg dan dat hullc gc
noeg k ry. 

, So baie van ons is gcneigd 
om te dink 'n bediendc moct die 
werk net so doen soos ons gc
woond is om dit tc doen. Hullc 
kan nie, bulle wect nie hoe u 
besondere manicr van werk is 
nie; alma! werk nle cenders 
nie. U moet bulle omstandig
hedc in ag nccm, en dan sal u 
hulle betcr verstaan. 

, Praat belcefd maar beslis. 
E n vergeet nie om dankie te 
se as bulle padgce of as bulle 
iets aan u bring nic. As u vir 
hulle gocd sorg en vriendelik 
is, sal u bale dienste geniet. 
Moct ook nie tc vcclciscnd wees 
n ie." 

Oproep aan 
Republikeine 

• 

'n Leser uit die Vrystaat vra 
dat ek die volgende oproep na 
die Unialc Lacrtrek van die Os
sewabrandwag moct publiseer. 

,As jy mcen dat die republiek 
dec! van die dooie verlede is en 
dcur die dooies begrawe behoort 
te word - gaan dan na Durban! 

, 1\laar as jy glo dat die re
publiek die enigste egte en in
heemse sta.at vir oos volk is 
en dat a l die besieling wat ons 
tot dusver voortgestu bet daar
uit gevloei het - gaan dan na. 
Bloemfonte in." 

.,Beaodt 0114 Talc In 411 w .. a elel· 
gang, Groote Kerkgebou, 't1t Ba4Joe, 
Elektrleee T08teDe fill llleabele. Skr;rf 
un 0114 P osbutelltacaatdeltac, PbU 
Morkel, P oabu.e 2721, Kaapetad." 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANGE 1947-48 - JAARGANGE 1948-49 

Nou verkrygbaar teen £1 5s. elk. Posgeld ingesluit. 
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ONSKULDIGE OFFISIERE 
SWOEG AGT.ER BERUGTE 

TRONKMURE ou stukke aarunekanr moet lap. 
In die boekbindery sit Sepp 
Dietrich en Gottlob Berger uit 
die voormalige ,Re·ich~s.icher

heitseinbeitsamt". In die saal
makery: Stnntsekretaris Von 
W.eizsacker en die generaal-of
fisier van justisie, Joel. In die 
biblioteek: veldmnarskalk Von 
List, <lie bekende professor Six 
en ander. 

(Ons Duitse Korrespondent) 

In 'n samelewing wat 
ingerig is op normale 
regsbeginsels is tronke 
of strafhuise isolasie
plekke vir afwykende 
mi&dadige mense. In 
Duitsland, wat die twee
de wereldoorlog ver.loor 
bet, het hierdie straf
huise 'n eienaardige uit
brciding crvaar' waar
deur die ou grense van 
hul voormalige bestem
ming bedenklik na links 
verskuif is. Die byge
voegde gedeelte, is 
naamlik die gevangenis
se Yir Duitse oorlogs-

NEURENBERG 
16 . I 0 . 1946 

Na vier jaar geld die ondcr
staande uitsprake oor die slag
ting van Neurcnbcrg nog 
steeds: 

,Da.a.rmee Is die ou moord
kreet ,vac victus!", ,wee die 
oorwonnenes!", tot 'n dec! van 
die internasionale ,reg' verhef." 

-Hans van Rensburg. 

,Die tcregstelling van politie
ke gevangenes was nog altyd 
moord. Ook die massamoord 
van Neurcnberg sal as sodanig 
onthou word, tot skande van 
die laksman-rcgtcrs en tot eer 
van die slagoffers." 

-Oswald Pirow. 

,Die Ncurcnbcrgsc wraakne
ming vocr die mensdom terug 
tot die heidense bloedwraak van 
vergange ceue! 

,Die oorloe van die toekoms, 
waarvan die wercld swanger is, 
ga.a.n nou voortaan gevegte tot 
die dood toe word. Daar gaan 
geen oorgawe, geen wapenstil
stand, gccn vredesluitings meer 
wccs nie, want die sterkstes sal, 
soos Engeland, Amerika en 
Rusland nou doen, folter-hofsit
tings bou om galgvonnisse te 
vel!" 

-J. A. Sl\UTH. 

,Ek verwag dat die Angel
Saksiese beskawing deur mid
del van propaganda en nuus
blaaic nog lank na hul doQd 
sal aanhou om die rocm van 
hlerdie heldmoedige Duitse slag
offers van 'n tragiese noodlot, 
met skandelike verbaaltjics tc 
bcsoedel. As dit Westerse be
skawing is, dan kan ons die 
Voorsienigheid dankbaar wcc!s 
as Hy in sy wyse raad hierdie 
beskawing uitdelg." 

-Oud-regter C. L Botha. 
(in ,Wnpenskou"). 

.,Ons moct vasstcl dat die 
saak wat teen Duitsland ge
maak word, 'n vaste grondslag •· 
het: die nngs! Die nnnbllk van 
die puinhope bet die oorwin
naars in 'n paniek vnsgegryp. 
Die ander moet verkeerd we~. 
Bulle moet, want, dink net 
daaroor, wat !'Ia! die w~reld se 
as die Duitsers nie die monsters 
is wat 'n men'! bulle voorst~l 
nie? Hoe swanr sal hierdie 
,·erwoeste stede dan nie weeg 
nie, hierdie duisende fosfor-
bomme! • 

,.Die skrlk, die vertwyfeling 
van die oorwinnaars is die ware 
motief van die verhoor." 

-Maurice Bardeche: 
,Nuremberg ou La Terre 

Promise.'' 

deelnemers wat as ,oor
logsmisdadigers" tot ja
re- of lewenslange tronk
straf of dcur .die oor
winnaars ter dood Yer
oordeel is. 

Ecn van hierdic gewysigde 
strafinrigtings, wat heelwat op
sien gcbaar het, staan in die 
plekkic Werl, in die Brits-beset
te dec! van Duitsland. Die 
Duitsc generaal Von Manstcin, 
genl. Kesselring en ander be
kcndc Duitse soldate word bier 
op'gcsluit. Die ander is in Span
dau <Berlyn) waar sewe van die 
oorlewcnde ,misdadigers" van 
die Neurenbcrg hoofoorlogsmis
dadigersvcrhoor bulle bevind. 

In die kort aanduro <om nege
uur moct clke gevangene in sy 
sel terug wccs) sit die ,.oorlogs
misdadigcrs" maar en Iuister na 
musick en wetenskaplike 'voor
dragte uit hut cie geledere. Dit 
is hut cnigstc ontspanning wat 
bulle die tronkecntonigheid 'n 
bictjie laat vcrgeet. Die ,Rooi
jasse" sit afgesonderd in 'n 
apartc gcbou en mag nie hier 
met die ,Swartjassc" saamver
gader nic. 

VREEl\IDELINGE OOR 
BULLE 

Die derde is die berugte .,War Die veroordeeldes word be-
Criminal Prison No. I" in wa:nk deur Poolse ,verplaaste 
Landsberg aan die Lech - pl'rsone" wat nie alleen die 
langs die grootpad tussen Augs- mt-nse self maar ook hul ge-
burg en Miincben. Op die oom- sprekke moet kontroleer. 
blik sit daar agter die hoe In die ecrste jare na die oor-
mure van Landsberg nog meer log is die opsig met strengc 
as seshonderd persone wat deur en skcrpe metodes gebandhaaf, 
die Amerikaanse ,oorlog'!misda- maar scdert 1949 het die !ewe 
dlgershowe" veroordeel i'!. :line 'n weinig draagliker geword. 
te lank gelede nie het die getal Die kos, wat tot toe nog benede 
nog op meer as duisend gestaan die peil Yan die hongerrant
- 250 is inmiddels deur op- soen wa.t Yir die Duitse bevol
hang gelikwideer, ' 'n gedeelte king beskore was, gestnnn bet, 
het in die tronkhospitaal ge- het 'n bietjie verbeter. 
sterf terwyl 'n paar vrygelant Die verbinding met die buitc-
is. wereld bestaan deur erg beperk

DONKER KOL 

Die inbegtcnisncming van 
hierdie .,oorlogsmisdadigcrs" be
rus op die in 1945--46 vasge
legde Neurenbcrg-regsbeginscls 
en bulle is deur Britse of 
Amerikaanse mllitere regspro
sesse verhoor of regstreeks dcur 
die Neurcnbcrgsc wercldhof. 

Die handhawing van die mili
tere vcrhorc was in die handc 
van Geallieerdc oftisiere, bygc
staan deur 'n rcgspraktisyn. Die 
metodes wat, helaas dik4Yels, 
gebruik is om die bewysmate
riaal te versa.mel en teen die 
beskuldiges saam te stel, sal 
nog lank 'n donker kol op bier
die regsgeskiedenis wees en 
ook* diegene wat dit toegepas 
bet: Die Malmedy-proses - en 
dit nie aileen nie - het vol
docnde en · onbctwisbare bewyse 
hiervoor gelewer. Nog bede 
wag tlcntalle ,.Rooijasse" (ter 
doodveroordeelde manne wat in 
rooi jasse gekleed word) in 
Landsberg - onder wie etlike 
offisiere - op die hersiening 
van die bewysmateriaal of die 
voltrckking van hut vonnis. 
Soveel 'Staian egter vas dat hul 
skuld in geen enkele opsig be
W)'s is nie. Die herhaaldelik 
van Duitse en kerklike kant 
gevraagde hersiening is totnog
toe nog steeds verwerp met die 
motivering dat dit volgens die 
betrokke bepalings van die 
Potsdam-verdrag (eenmafig en 
besJissende vonnis - ingevoeg 
op aandrang van die Sowjet) 
nie moontlik is nie. 

AGTER DIE l\IURE 

Hoe Iyk dit agter die tronk
mure? 

te besoek-ure en tweemaal vyf
tig reels wat elke gevangcnc 
a.a.n sy familie mag skryf. 
J.\olaar wat moet hierdie manne 
aan hul vroue skryf wat erens 
sonder geldelike steun van wat
t~r inrigting ookal 'n bestaan 
moet uitswoeg met breiwerk, 
naaldwerk of as kafeebediende, 
wanneer sy skryf dat 'n kind 
siek is en dat daar geen geld 
is vir 'n dokter of hospitaal 
nie? 

Eenmaal per maand mag die 
,oorlogsmisdadigers" van Neu
renberg 'n pakkie ontvang. Dit 
spreek vansclt dat bulle dit 
dee! met diegene wat gcen fa
milielede meer hct nlc. Dit is 
ongeveer 'n dcrdc in Landsberg, 
dit wil se ongcvcer 250 man. 

BEVORDER KOMMUNISME 

Wie dus die geleentheid kry 
om agter hierdie tronkmure te 
gaan kyk, rank die cliepe skok 
en huiwt-ring nie kwyt da.t bier 
hulp verleen word aan daardie 
stelsel wat die hele \Vesterse 
wereld daagliks meer bed.reig
hler wanr mense roet gelaats
trekke wat hut siel weerspieel 
in vuil tobbe dag-in dag-uit die 
trappe van die tronk vee, of 
waa.r jong ,Rooijasse" met al 
grys bare d'ie oorlogsmisdadi
gers-grafte van hul makkers 
versorg. 

Ons wil nie hier beweer dat 
allc oorlogsmisdadigers onskul
dig vcroordeel is nie .- daar is 
cnkclcs, soos die berugte s.s.
lelcr Ohlendorf, op wie daar 'n 
twyfcllose subjektiewe skuld 
rus, maar daar bestaan geen 
twyfel dnt die meerderheid 
geen subjektiewe of objektiewe 
skuld dra nie en dat bulle on
.<>kuldig is. 

EENSYDIG 
Agt en 'n half uur per dag 

werk die .,oorlogsmisdadigcrs" 
in verskillende wcrkplckkc. In 
die tuinery Is te vinde veld- I Dit is waa.rlik tans tyd dat 
maarskalk Von KUchlt>r, die die regsbeginsels van Neuren
generaals 'Wilhelm ''On Hpei- berg so ingerig word dat ook 
del, Lanz, \Varlimont, die ,·oor- die oorlogsverloorder 'n geleent
malige Duit.<>e ge11ant Vese- held kry om hom op reg te be
meyer en andere. In die slot- roep. Tot dusver was daar wei 
makery: Everhard von Krupp, 'n oorvloed van reg, maar on
ens. In die meubelmakery: gelukkig alles aan die kant van 
generaal-veldmaarskalk V 0 n die oorwinnaars. 
1\Iilch. In die wa'!!>ery: Ower- In boever die nuwe polltlekP 
ste Reinhardt en pantsergene- en militere gebeurtenisse 'n om-
raal Both wat een stryk deur 1 (vervolg in kolom 5) 

Beleid Teenoor Sjinese 
Die Sjinese, wat sedert die weer as nle-blankes ingedeel 

tweedc wereldoorlog in die Unle word, volgens 'n verklaring van 
as blankes deurgegaan hct dr. T. E. Donges, minister van 
weens hul bondgenootskap met binnelandse sake. Hy het ge
Brittanje, sal in die tockoms se dat bulle as 'n ondergroep 

Mos Darem Nie 
Segregasie ! 

behandcl sal word by die toe
passing van die wet op groeps
gebiede. 

Van Sjinese kant is hlerop 
verklaar dat bulle nie by die 
beleid sal berus nie, maar 'n 
beroep op Sjina sal doen. 

Solank segrcgasic net nie 1 ~ie Sjinese gemecnskap in die 
,segregasio" genoem word nie Ume tel ongeveer 4,000 en het 
i~. die to:passing daarvan in di~ I die bande met hul moederland 
oe van d1e Britse rcgcring blyk- nog steeds gebandbaaf. Mees
baar toelaatbaar. Trcffcnde be- te van hut kinders word na 
wys hiervan \.js die gcbeure in Sjina vir voltooiing van hut 
L.usak~, Noord-Rbodesie, waa~ skoolop_Jeiding gestuur, tcrwyl 
~1e Br1tse regcring erg besorgd d~r 10 Job~nnesburg twee 
1s oor gelykc regtc tussen blank SJmese skole 1s wat deur die 
en wit. staat gesubsidieer word. 

Die dorp het 'n aantal spec!- Voor die oorlog was die Sji-
terreine vir naturello en kort nese beskou as 'n nie-blanke 
gelede is cen ook vir die blan- ras, maar gedurendc die oor
kes ingcrig en cen vir die log is die kleurskeidslyn teen 
Asiate in die Asiatiesc same- hulle uitgewis omdat Sjina 'n 
trekking, met die bcdoeling dat bondgenoot van Brittanje en 
dit vir hierdic grocpe se uit- dus ook van die Unle was, en 
sluitlike gebruik moet wces. •n bierdie uitwissing het tot op 
Kennisgewing ,.Vir Asiate AI- hede nog steeds gcgeld. 
leen" is dan op laasgenoemde 
speelterrein aangebring. 'n 
Paar uur later Is dit weer deur 
die owcrhcid verwyder toe 'n 
deputasic daarop gewys het dat 
dit 'n vorm van ,rasse-disk~i
mlnasie" is, en dus teen die 
staatsbeleid. 

Na langdurige bespreking is 
bcsluit om die beoogde rasse
skeidlng net in ander woorde te 
handhaaf. In plaas van 'n 
kennfsgewing .,Vir Asiate AI
leen" is een opgerig wat lui 
.,Belastingbetalcrs Alleen" -
naturclle is nie belastingbcta
lcrs nie, en word dus van die 
speelterrein uitgesluit! 

(vervolg van kolom 3) 

wenteling tewecg sal bring In 
hierdie opslg, sal grootllks blyk 
uit wat die bchandeling wat die 
Duitsc generaal Von Falken
hausen in Belgic sal ontvang. 
Afgcsien hiervan sal dit nie 
maklik wecs om bewyse teen 
die hccr Von Falkenbausen te 
kry nic. (La.a.sgenoemde wag 
at scdcrt die einde van die oor
log in die tronk op 'n verhoor, 
maar tot dusver is nog geen 
klagskrif teen hom opgestel 
nic.· -RED.) 

~It urM: Hltlf !1/t&J 

·ommanoo 
M~pd:ifte 
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BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 18 OKTOBER 1~50 

fAIUJD' Till OII:JI.L.&SSD18EE&DJ: ADVEJlTENSO:SI 
Ba»tooadellke ltennb&'ewblp: 

(VerlowiD&, buwelik, aeboorte, etedgeval, In memoriam, aelulnrenllln,., 
en1.) ld. per woord; minimum 2/6 per plaaln&. Vooruttbet.&&Jba&r, VIr 
berballngs 25 pat. &tlla&. 

Bandel1advertens1e.: 
Eente pla1lng, 2d. per woord. VIr berballnc• 25 pet. atsla&. 

IDtel<eo&~ld op .,Die O.B," (YUik7a week.IJJuo): 12/ CI per jaa.r ot Cl/3 per 
4 maande. Voorultbet.&&Jbaa.r. Stuur a.dvertenslegeld, bestelllnca, en lntekena:eld 
N VOOBSLAO (EDlfS.) BPIL, P01b11a lUI, Kaapatact. 

ROBYN-BRUILOF 
.IEPPE - DE VILLIERS: Op 22 

Oktober 1910 Otto Landsberg van 
Brakboscbpoort, dlst. Pricska met 
Alida van CarnQ1!'von deur ds. Bralla· 
ford van Prieska. 18/10/lB 

TE KOOP 
Tlen gekru.lade Dultse merino ram

metjles van gere&~•tr~rde vadera. Bel 
8811, Wellington. Telegra.teer Du 
Tolt, Malanstaale. 4/10/19B 

Kafferwlnkel op 7, 8 morg grond 
In Maclear-dlltrlk aan Kafterland. 
Vyftlen my! vanat Maclear. Twlnttr 
morg vrugbare land, goele welveld. 
WoonbUll vao drle vertrekke, aea 
rondawels en llleln vrugteboord. Pry1 
£2,000. Verband !750 kaD oorgen~m 
word. Navrae: Nel en Seun, Th~ 
Falla, P/1 Maclear. 11/10/(B 

Voortrekkerklapak (No. 4) gesklk 
vir teesgeleenthede. Pas persoon van 
l! voet 9 dm., £10 ot redellke aanbod . 
Skryt aan - , \\'crkJoo!t", .PosbuiJ 
1411, Kaapstad. T.K. 

WIE KAN HELP 
Afrikaner, dertlr jaar, agt jaa.r 

ondervlndlng van &tmengde boerdery 
aoek betrekklng as voorman of plaas· 
bulp. Ka.tferta.al (Xoaa) magtlg. Na
vrae: Adverteel'der, Tbe Falls, 1'/s 
l\laelea.r. ll/10/3B 

Ek Is 'n Afrikaner met coele onder
vlndlnc van vee MOOk craa.nboerdery. 
Wle In Suldwea bet 10 een nou nodlg 
vir ol)llg met •n goele vooruitsig. 
wn craac b<>er.--J. A. -.-an Z;rl, No. 
831, P.K. Skerpioenpunt, Oor Prleska. 

' 4/10/3B 

TE KOOP: POTCHEFSTROOM 
PLOTTE 

10 ~ 25 morge. Sagte vrugba.re 
gt'Ond. Sterk water. 3 - 5 Myl 
van po1kanloor. ABID crool pa.d. Bus· 
roete. Goeie ma.rke. Beste eltole. 
Goele loekoms. Ra&dpleefl: 0. A. 
Llebenber&, Kerk.straat 63, .t'oon 1119, 
Pokhdltroom. 27/9/4 

GRYSBARE 
ORYSBABE heralel, 1kllter1 Yet· 

wyder, harecroel bevorder, joncvoor· 
koma veneker. dlt waarborg GRYS
HA.ARWONDER, dle jonpte kuns· 
ma.tige wereldwonder baar- en kopvel 
voedJncsmlddel u, akadelooe, kleuntof· 
vry, 6/- per bottel ~reid met be.telllng. 
Boerecen-mlddflla, Poebua 427t, 
olobann.eeborc. C/1/9H9 

MEDISYNE 
Verwyder dao wortel van u ltwuol 

ot slekte en bentel u recmauce 
erfenls GESONDHEID, ons beallllt oor 
die mlddela en bebandel aile •lektee, 
1kryf, lnllgtlll& craua.-Boere,.eneee
mlddela, l'oebua U1J, .lobann.eaburc. 

A/1/8/(8 

Duisendo 1JJ reed• van bulle kwaJ.e 
bevry. Talle vlnd daaglik.s bae.t. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryt dadelllt, 
raadpleeg Die Boenvrou, Bua 7l5l!9, 
Johannesburg. (Nr. 3) 1/8/(9 

BEHA..'IIDELINO GRATIS. - Ona II 
daar ao oortutc van dat one 'n ecte 
Suld·Atrikaallse ctneeamlddel VIr Ru
matlek, Lendepyn, H~pjlg en verwante 
kwale ontdek bet, dat ons 'n gt"atla 
proefmonster a.an enlge Jyer sal atuur. 
- Sluur 1/6 vir poageld, ens., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Poe· 
bua 775, Pretoria. 2617/50/5 

MARKAGENTE 
Kamerade AAnda&'l Aa julle mlslr.len 

• n ander 11gent ondenteun bet voordat 
ek beatn ltet, ka.n julie moa darem 110 
at en toe julie beaendlnp deel, ot boeT 
a.terk julie besendlnc• Belllnpn, U.T.H., 
dle Spoorwee verllle1 dlt 10. Pla.aa julie 
beatelllngs vtr vrugtebome vroegtydlg 
by SllllJ1se Nunerte1, J.'osbua ( Nuwe
plaaa. · 19/4/TK 

TE KOOP 
Patatra.nke.-Eerlteklaa aeamaande 

teen 7/- per 80 pond nk. Goeie be· 
bandelln& gewaa.roorc.-0. s. Ter
-blanehe, Pos Oannaluaal, Dlat. Moasel· 
baal. 6/9/8 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(EDMS.) BEPERK 

DlrekteuJ"e: 
P. W. J. van Beerden. 
P. G. van Beerden. 

Potgteteratraat 258, 
h/v Pretorluaatraat, 

PRETORIA. 
Teele (VIoer en Muur), Kombuls

opwaebakke (Terrazo en Vlelllose 
sta.a.l), Vuurherde, Septlese eenhede vir 
geaondheld, Plla.re, Wuvate, Bouen· 
en LoO<Igletenbenodlgdhede, Stp.alrame, 
Vert, en1. 3/11/T.lt. 

MEUBELS 
' 1\U:UBt.:I.S.- Beter meubell teer. 
bllllker pry1e Babawaent11ea, •toot· 
karretjlea, drlewlele, llnoleUDll, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Ka.ta!OI(UJ, M~ld -&orin u belang•tel. 
-VISSER-~IEVBEUI, Langatraat 179, 
K.aapstad. 3/12/11 

tot"~!:ful't!u::ra~u!.""'~~~ ~~eu~!:~ RADIO 
Verwyder akllfers, laa.t hare groel, ens. LOU\V EN LOUW, die Beroemde 
Gewaarborg ot geld terug. 5/6 Per Radlo·IDgeoleun, Staaleweg, PAROW, 
botlel, p01vry. Kontant met bestelllng. verkoop eo beutel Radio's en Eltktrteae 
Die Boerevroo, Posbua 711119, .lohannN-1 Toestelle. Qereglatreerde Elektrllltelta-
bu.rg. Elt/6/51 aannemen. J'oon 8·8(35 . 

Was U Ook By 
Ossewaens? 

Die 

• Het u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikaner& 
saam verkeer as VOLKSGENOTE in plans van 
PARTY-GENOTE? 

• Het u ook gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer by die. verlammende en verstikkende 
partypolitiek opsy sku if? 

• Het u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u ''aders behoort bet? 

• Wil u graag hierdie toestand laat terugkeer en dit 
vir die t()ekoms bestendig? 

• Dan moet u ywer vir die herstel van die Afrikaner se.. 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

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

• As elke Ieser oog een nuwe hierdie week bybring, is u 
krag aanstaande week verdubbel ~ 

~® 

\ I ntekenvorm 
Neem asseblie/ my naam op as intekenaar 
O.B." tot ek u in kenni8 stel om toesending te staak. 

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

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

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

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

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

Handtekening. 

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

Voer aasebllef Kommlssle by plattelandse t jeks. 

. 
Afrikanerskap Sonder 

Konsiliasie 
On det· die opskt·if ,'n Onafgewerkte Program" heklemtoon prof. J. 

D. du Toit (Totius) in 'n hoofartikel van Die Kerk blad, or gaan van die 
Gereformeerde Kerk, dat die tockoms van die Afrikaner nie le in konsilia
sie nie, maar in die voortsetting van die program wat deur die Genootskap 
van Regte Afrikaners 75 jaar gelede opgestel is. 

Die skrywer knoop sy standpunt aan die ht-wering in die maandblad 
,Suid-Afriku" dat nasionulisme deur wf.reldpatriotisme vervung moet word, 
en verklaur: 

,.Wat die skrywer bier wil, is 
ongetwyfeld bale goed bedoel. 
Watter volk sou nle graag ver
los wil wees van die ontsetten
de spanning waarin die wereld 
nou verkeer nie? Baie kort wil 
ons egter konstateer dat die 
,·olke hul soewereine onafhank
likheid n ie kan prysgee nie. Dit 
sou o.m. ook nie Skrifmatig 
wees n ie. D ie Skrif ken state, 
en tot die einde toe sal daar 
state wees. Ons begroet bulle 
as vrugte van die atgemene ge
nade van God. Die \Voord van 
God bet <lit nie teen soewereine 
state nie, maar teen empires! 
Dink maar aan Assur, Babel en 
Rom~. 

•,.Maar ons dink nou aan iets 
anders wat egter met dit alles 
verband hou. Vir ons Afrika
ners staan die jaar 1950 in die 
tcken van die Genootskap van 
Regte Afrikaners. Daardie 
waardige manne van 75 jaar 
gelede het vir ons die program 
van die toekoms uitgcstippel. 

Ons bcwonder hulle versiendc ner is nie? En dat wat van 
bilk. Hulle hct as spreuk ver- buite gekom bet, 'n attyd weer 
hef: ,Ons staan vir ons taal, ons skadelike reak&ie was? 
nasie en ons land'. Kort, maar GEEN KONSU..IASIE 
kragtig en in kiem alles-seg- . 
gend. ,,D•e Ieser beset '.'·el dat wat 

Oor die taal sal ons nie 16t:~s onder samewerkmg en saam
sp';eck nie. Die hC't langs die &taan . be~oel, geen ,kons~lias~e' 
hcle linie, teen aile verwagtinge van <l•e JO?gste verlede 1s me. 
in gctriomfeer. Oor daardie soort \·an same-

• t.melting gaan ons nie \.'erder 
STELREEL spreek nie. Genoeg is dit om 

,Wat ons nasie betref, bet die hier tt' konstateer dat die kon
leicr van die Rcgtc Afrikaners siliasie die Afrikaners verdeel 
destyds o.m. as stclrcel neerge- bet en die Engelssprekendes 
le: ,Die ware vadcrlandsliefde van ons vervreem bet." 
bet 'n ruim hart.' gehandel is Ten slotte verklaar die skry
oor Rut, wat 'n hcidin was en wer dat die oogmerk ,,ons land" 
tog in die Bondsvolk opgeneem tans ook in die gedrang kom 
is. As tocpassing is bier byge- weens die Kommunistiesc be
voeg: Laat ons ons arms wyd dreiging. Die verdediging van 
oop maak . . . maar laat ons Afrika moet gekonsolidcer 
hierdic een eis stcl: ,U volk is word, en die vraag Is of dit sal 
my volk, en u God is my God.'" slaag, aangesien die Europese 

Toe later deur dieselfdc skry- moondhede wat met ons moet 
wer 'n konstitusie vir die Afri- saamstaan, verskil van ons na
kanerbond ontwerp is, Ices ons turellebelcid. ,.Maar ook die 
somaar van die staanspoor af: Europcsc magte is in gedrang. 

,,'n Afrikanerbond waaringeen Hulle kan des te beter met ons 
nasionaliteit ons van mekaar saamtrck.'' 
skci nie, maar waarin alma! wat 
Afrika erken as bulle Vader
land, saamwoon en wcrk as 
broeders vart een huis, al is 
bulle van Engelse, Hollandsc, 
Franse of Duitse afkoms, met 
uitsluiting alleen van die wat 
van Engeland praat as hullc 
,home' of van Holland of Duits
land as hullc ,Vaderland'. 

MOET VOORTARBEI 
,Is dit nie hoogtyd dat voort

gearbei word aan hierdie twee
dc punt van die program van 
die G.R.A. nie? 

,Vorder ons wei in hierdic op
sig? 

,Dit lyk nie so nie as a! voor
gestcl word dat die beginsel van 
apartheid op ons toegepas word 
word nie! <na aanleiding van 
A. Keppel-Jones se voorstel dat 
die Unie in verskillende gebie

Tito Kan Gunste 
Vra Van ' Weste 
Dog Nie Spanje 
Kommunistiese diktator mnar

skalk Tito bet verlede wet'k aan 
die Amerikaanse amba&r.adeur 
gese dat Joego-Slawie binnekort 
aansoek sal doen om Amer i
kaanse voedsel in te voer. 

' de ooreenkoms taal verdeel 
moct word). 

Tito bet die vrymoedigheld en 
geleentheid om voedsel uit Amc
rika te vra omdat daar behoor
likc diplomatiekc betrekking 
tussen sy Kommunistiesc be
wind en die demokratiese we
reid bestaan. Maar met anti
kommunisticse Spanje word 
geen diplomatiekc betrekkinge 
deur die demokratiese w~reld 

gehandhaaf nic. 
So is die ,anti-kommunistie

sc" Westerse Iande nog steeds 
besig om Stalin sc plan uit te 
voer, want die uitsluiting van 
Spanje was Stalin se wens na 
die nederlaag wat sy rooi skrik
bcwind daar teen gcnl. Franco 
gely hct. 

,Dit lyk nie so nic as deur 'n 
vername Engelse dagblA die 
onlangs gehoue cleksie gebrand
merk word as 'n pure reaksie! 
Kan dit dan nie ingesien word 
dat al honderde jare lank die 
positiewe aksie by die Afrika-

KWV 
-Eau d e Cologne 

Onfeilbare Horlosie Met 
Behulp Van ~ Atoomkrag 

e,. .La,.,en. t e"l Die Amerikaansc buro van I Wctenskaplikes van die buro 
standaarde ontwerp tans 'n hoop dat hierdie horlosies ge
nuwc horlosie wat met atoom- bruik sal word vir die vasstel-

PRODUICTE VAN krag aangedryf sal word en ling van standaardtyd instede 
SUID. AFRIKA waarskynlik net een sekonde van astronomiese waarnemings 

sal wen of verloor in 'n tyd- wat gegrond is op die draaiing 
K 96 perk van 300 jaar. van die aarde. Die astrono-

~~~===~~====:;;;;=~~-:==::-:---;-~_;-_:_--:::::ii::;;:~ micsc metodc is onderhewig r aan gcringe veranderings wat 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakers .. . ... ... ... @ 16/- elk 
Mercury Draadheg-masjiene .. . . .. .. . @ 29/6 elk 
Dubbcle Glas-Inkpottc ... ... .. ............. @ 6/9 elk 
Afrolpapler, 13 dm. x 8 dm. ... ... .. . @ 7/- per Riem 
Tikpapler, 13 dm. x 8 dm. .. . ... ... .. . @ 7/8 per R!em 
Tlkpapier, 10 dm. x 8 dm. .. . .. . .. . .. . @ 5/7 per R•em 
Losblad Grootboeke - aBc groottes In voorraad, 

pryse \'anaf £3/6/-

Alle Kantoorbenodigdhede "L'OOrradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 822, KAAPSTAD Telefoon 2-70'71 

moontlik toegeskryf kan word 
aan die rcmming van getye In 
vlak see en die geringc uitset
ting en inkrimping van die 
aarde op verskillende tyc. 

Die eerstc horlosie wat met 
..atoomkrag gewerk het, is deur 
die buro van standaarde op 6 
Januarie verlede jaar aangc
kondig. Hy was sekuur tot een 
dee! uit ongeveer 20,000,000. 
Die nuwc horlosie is sekuur tot 
een dcel uit elke 10,000,000,000. 

VERVOERDIENS 
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Na Die Laertrek! 
ONS MOET 'N 

WAL GOOI 
Mnr. P. W . B uys (genl.), Stat

h oof O.B.-h oofkwart ier, Pre
toria, skryf: 

Die Ossewabrandwag bet nou 
onlangs, op 8 Augustus, sy 12de 
verjaardag gev'ier. Gedurende 
die 12 jaar van sy bestaan, het 
daar van aile kante verwoede 
aanslae teen hom losgebars: 'n 
vyandige partyregering met ver
drukking, vcrvolging, kampe, 
tronke, ens., en 'n party-opposi
sie met 'n skinderveldtog onge
kend in ons geskiedenis. 

In 1941, net na die storm los
gebars het, trek die O.B. laer te 
Bloemfontein om afweerplanne 
te beraam. Daar kry die O.B. 
sy beslag as Volksbeweging met 
die opdrag: H ou hoog die re
publikeinse vaandel. 

In 1946, net na die oorlog, 
word weer Iaertrek gehou. Agt
honderd geesdriftige offisiere 
woon die laertrek by, met die 
republikeinse vaandel nog om
hoog. 

En nou, in 1950, staan ons 
aan die vooraand van die derde 
Laertrek wat op 7 en 8 Novem
ber e.k. weer te Bloemfontein 
staan gehou te word. 

Kan u rek ensk ap gee van u 
a fdelings? 

Hou u nog vas aan die en'lg
ste ideaal, die r epublikeinse 
ideaal, wa t eie ·is aan die Afri
kaner? 

Staan u nog midde in die 
stryd en is u nog een van bulle 
wat meehelp om die republi
ke inse vaandel hoog te hou ? 

Glo u dat ons ontslae sal kan 
roak van die ingevoerde party
stelsel, d ie B r itse Demokras.ie? 

DEEL VAN VREEl\IDE 

Die Britse partystelsel, bet 
vir baie van ons volksgenote 
al so 'n ingeworteldc deel van 
bulle lewe geword, dat bulle dit 
gewoonweg aanvaar as 'n van
selfsprekendheid; 'n selfopgc
legde bereidwilligheid; 'n slaaf
se onderworpenheid. I s u be
r eid om dit a lles so te aan
vnar ? of, tel u onder die stry
dende bittereinder O.B.''s, m et 
die vaandel van ons volk se 
republike'inse ideaal nog om
h oog, kniediep in die m odder 
en slyk van 'n pa rtstaat, veg
tende en besk ermende die be
g insels van ons volk se repu
blikanisme wat deur die party
wese besmet is? 

Die aanslae teen ons volk se 
republikeinse ideaal het 'n nuwe 
fase bereik: Partyleiers, eer
tydse vurige voorstanders van 

' ons - volk se republikeinse 
strewe, wat selfs mosies tleur die 
parlement probeer loods bet, 
tokkel nou op 'n ander snaar; 

--.'!""~---. , .-,....._ 

dit is n'ie meer praktiese poli
tick nie. 

Ons moet 'n wal opwerp teen 
hierdie nuwe aanslag. 

Rocp u offisiere en brand
wagte byeen, bele desnoods 
noodvergaderings en bring die 
erns van die toestand onder 
hulle aandag. 

Kom na Bloemfontein op 7 
en 8 November en kom gee re
kenskap van u rentemeester
skap; kom put nuwe moed en 
besieling vir die skof wat voor
Ie; kom aanvaar u opdrag tot 
verwesenliking van ons volks
ideaal; kom laat ons trag om 
die ideaal aan ons na.geslag as 
'n werklikbeid oor te dra. 

KOM N A BLOEMFONTEIN 
OP 7 EN 8 NOVEMBER EN 
HOU DIE REPUBLIKEINSE 
VAANDEL HOOG! 

IDEALE NOG NIE 
VERWESENLIK 

Mev. A. Roscher (hf komdte.), 
Johannesburg, skryf: 

Vroue-offisiere en brandwag
te, u word weercens, na 'n bc
treklike stilte en onbedrywig
heid geroep om op 7 en 8 No
vember ons derde Uniale laer
trek 'in Bloemfontein by te 
woon. 

Ek bet d ie voorreg gehad om 
ons K.G. te hoor se dat as dit 
nie was vir die bcsicling, ywer 
en uithouvermoe wat deur die 
O.B.-vrou aan die dag geH! was 
nie, die stryd baie moeiliker 
sou wees. 

Ons O.B.-ideale v ir ons volk 
en ons land is nog glad nie 
verwesen'lik n ie, derhalwe durf 

Joernalis 
Het · Aan 

Sou Gif Gegee 
Herman Goring 

'n Wes-Duitse tydskrif skryf 
dat 'n Oostenrykse joernalis in 
'n beedigde verklaring beken 
bet dat hy die buisie gif waar
mee Herman Goring in die 
tronk in Neurenberg selfmoord 
gepleeg bet, deurgesmokkel bet. 

Die joernalis, Peter Martin 
Bleibtreu, bet verklaar dat by 
d ie buisie net voor Goring sy 
finale verdedigingstoespraak ge
lewer bet, aan die bank in die 
hof vasgeplak het op 'n afge
sproke plek. 

Volgens die tydskrif verdcr 
skryf, bet Bleibtreu verklaar 
dat by die buisie sianide in 
Maart 1945 in L inz, Oostenryk, 
on tvang bet en dit tot met die 
verhoor in sy huis gebad bet. 

.,Ek bet nooit enige simpatie 
met Goring gebad n ie, maar as 
joernalis bet ek die geleentheid 
gehad om te sien hoe manlik 
by hom gedurende die vcrhoor 
gedra het en ek bet tot die 
oortuiging geraak dat hy nie 
die galg verdien nie", bet hy 
verklaar. 

Die 30-jarige Bleibtreu is na 
bewering oorgehaal om sy storie 
te vertel omdat 'n ander Duitse 
tydskrif 'n reeks a rtikels plaas 

wat na bewering geheime be
sonderhede in verband met d ie 
N eurenberg-verboor verstrek. 

Amerikaanse beamptes in 
Frankfort verklaar dat bulle 
die berig ondersoek, en stappe 
teen Bleibtreu sal doen op grond 
van 'n aanklag van hulpvcr
Iening tot selfmoord. 

Somertahherds 

In Hul 

Held ere 

Pa trone 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

ons n ie terugsit en op ons 
louere rus n ie; dit is nog m aar 
net die eerste fase of liewer die 
aanvoorwerk wat agter is -
die taa'iste stryd Ie nog voor. 
Nog steeds staan ons volk in 
gevaar van oorweldiging in die 
magtige maalstroom van 'n 
wereldomwenteling. 

Die O.B. vere'is nog steeds 
van die vrou in sy geledere 
volkome lojaliteit. Maak dus 
die opoffering, wat in werklik
heid nie 'n opoffering behoort 
te wees nie, en sorg dat u op u 
pos is - soos u in die verlede 
was. Dit sal ook u siel goed 
doen om weer u wapcnbroers 
en susters te ontmoet, gedagtes 
te wissel en deel te neem aan 
die allerbelangrikstc besluite 
wat noodwendig geneem sal 
moet word. Tye en omstandig
hede verandcr, derhalwe is dit 
noodsaa.klik dat bakens ver
skuiwe moet word. 

VERJAARDAG
KETTING 

OK TOBER 

11 Bea.trice W!id, Stellenboseh. 
Susan van der Merwe, Paa.rl. 

12 Johan du Toit, Koedoeskop. 
Eben Schelllnk, Malmesbury. 
Daniel le Roux, Rawsonville. 
Sarellna Maree, Stellenbosch. 
Andries Siebrits, Franshoek. 

14 Grieta Pretorlus. Mooinooi. 
Gerhardus van der Westhulzen, Vry-

burg. 
Rebelllna Petzer, Stutterhelm. 
Mattie Steyn, Uplngton. 
Jlilchaoel Bierman, Frankfort. 

16 Tina du Preez, Moolnool. 
Anna Slabbert, Hugenoot. 
Jannle Nortje, Oudtshoorn. 

17 Anne-Marie Wild, Stellenbosch. 
Maryna Lamprecht, Paarl. 
Du Tolt Grobbelaar, Wellington. 
G. Hammond, Oudtshoorn. 

18 Johannes Venter, Groot Marlco. 
Martha Lamprecht, Oudt.shoorn. 

19 Gert du Toit, Koedoesfonteln, Ma· 
tooster. 

Dawld Keyser, Loxton. 
Martha van Deventer, Frankfort. 

20 Betsle van Wyk, Rustenburg. 
Jeanne Coetzer, Cedarville. 
Surla Bofmeyr, Franshoek. 
Joubert Sharpe, Oudtshoorn. 
Jannle Vermeulen, Luckhoff. 

21 Jan Smlt, Loxton. 
Henry Malaon, Wellington. 
Tlelman Nleuwoudt, Vryburg. 
Johanna Botha, Middelburg, Tv!. 
Sagrya Eloff, Matooster. 

22' Fredrleka. Bronner, Vryburg. 
Cecile CUllers, Pa.a.rl. 
Wilhelmina Theron, Koster. 
Jacoba van Dyk, Koster. 

(vervolg in kolom 5) 

SOERE 
U KRY 

MAKSIMUM 
PRODUKSIE 

EN 

GROTER · 
BESPARING 

VARKMEIL 

VEREENIGING CONSOLIDATED 
MILLS BPK. 

MAITLAND K.P. 
TAKKANTOOR 

WELLINGTON FOON 414 

Aanspraak i.v.m. 
l{ankergenesing 
Word Ondersoek 

Hoewel '{lie mediese wetenskap nog steeds op soek is na 
'n do~ltreffende middel teen kanker, kom daar van tyd tot 
tyd aansprake van die kant van leke dat bulle oor die een 
of a.nder middel beskik. So ' n aanspraak is 'n tyd gelede 
in . Australie amptelik ondersoek, en dit bet 'n mislukking 
geblyk te wees. Tans bet die Britse regering 'I]. ondersoek 
gelas na die aanspraak van ene David Evans dat by kanker 
ka.n genees. 

'n Kommissie onder wie ook 
die uitvinder van penicillin, 
Alexander Fleming hom bevind, 
is deur die minister van ge
sondheid, A. Bevan, aangestel 
om die metode van Evans, wat 
hy van sy vader geleer bet, te 
ondersoek. Hulle maak aan; 
spraak daarop dat bulle reeds 
in 1907 'n kruie-middel ontdek 
bet wat kanker genees. Voo;
heen is bulle verwerp as 
kwaksalwcrs, maar onlangs bet 
die tydskrif Picture Post die 
saak opgeneem en berig dat 
meer as 1,000 gevalle van kan
ker 'in Brittanjc deur E"vans be
handel is, en dat van 100 wat 
ondersoek is, 40 geen hervat
t ing van kanker in 5 jaa.r ge
had het nie. I n 23 gevallc wat 
sedert 1945 behandel is, bet kan-

ker nog nie weer hervat nie. 
T wintig gevalle is oorlede, na 
vermoed word aan ander kwale, 
terwyl 15 nie opgespoor kan 
word nie. 

I n sestien gevalle in Amerika 
wat ondersoek is, was nege ge
nees, in twee gevalle is dit ver
minder, terwyl vier oorlede is. 

Evans bet sy medewerking in 
die ondersoek belowe en ver
soek dat sy behandeling self 
tenvolle getoets moet word. 

(vervolg van kolom 3) 
Elizabeth Koen, Frankfort. 

23 Marieta van Schoor. Paarl. 
P. G. Wium, Vlottenberg. 
Louise van der westhulzen, Vry· 

burg. 
Karin Bellstedt, Paarl. 
Chrissie Brits, Rustenburg. 
Martha Nieuwoudt, Buurmansdrlft. 

24 Minnie Steyn, Stellenboseh. 
Eduard Oosthulzen, Frankort. 

&RILLE 
Bring a oogarta ee voonkrlf vir brUle oa oua. 

GOEIE WEBK TEEN BU.T.IKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
BeMelll: oa ol akryl om BeeoDderbede. 

TO ERISTEBURO 

Wanneer u 'n reis ondemeem wat hotel
akkommodasie, maaltye en beddegoed onder
weg insluit, waarom dan uself met die lastige 
reelings bemoei? Die S.A.S.-toeristeburo sal 
dit alles met graagte vir u reel, of u nou al per 
trein, padvoertuig, skip of vliegtuig gaan reis. 
Daar is slegs een kantoor om te besoek, net 
een betaling om te doen. Kan dit geriefliker? 

Indien u u lugreis per Springbokdiens 
ondemeem, en u plekbespreking devr middel 
van die Toeristeburo doen, sal u hotelakkom
modasie in die Verenigde Koninkryll. vir u 
gereel word . 

Spreek u naaste 
Toeristeburo of Stasiemecster 

Luister na Carmen Cavallaro oor Springbok-radio: 
elke Dinsdag, Donderdag en Saterdag aand om 7-uur 
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Moskou Help Homself 
Aan 'n Duitse . Volks·wil· 

(Van Ons Korrespondent in Duitsland) 

Die ,Duitse Demokratiese Repuhliek" (Oos-Duitsland) is 'n doeltref
fende spyker in die revolusionere laars van die Sowjet-regie-leier in die 
Kremlin en 'n sistematiese gevolg van die Len inisties-Stalinistiese wereld
strategie. Dit blyk tans net so duidelik as die teenstrydigheid van die hy
voeglike naamwoorde van die Repuhliek - Duits en demokraties, skryf 
ons korrespondent in Duitsland na aanleiding van die verkiesing verlede 
Sondag in Oos-Duitsland. 

Volgens artikel 92 word aile Diegene wat n og die hoop ge
groepe van minstens veertig had bet om op 15 Oktober 'n 
lede in die parlement in verhou- teenstem in die stembus t e laat 
ding tot hul sterkte deur minis- val, is in die weke voor die ver
ters of staatsekretarisse ver- "kiesing ·reeds ontnugter. Die 
teenwoordig, maar aangesien ,blokpolitiek" b et daar 'n stok 
daar van die burgerlike ver- kie voorgesteek - die Kommu
teenwoordiging nog maar net niste kon geen ris'iko neem nie! 
'n klein skaduweetjie langs die Deur spontane besluite en die 
linksgesinde blok as lokaas oor- ,EinheitsJiste" van die ,Nasio
gebly bet, is dit 'n vraag hoe nate Front" plus kollek tief
die burgerlikes nog veertig lede lyste vir die verkiesings is elke 
op die been kan bring. risiko weke voor die tyd a1 uit-

Talryk en wonderbaarlik is geskakel. Op die ,Einheitsliste" 
die teenstrydighede in die bet slegs die name gestaan van 
grondwet. 'n Nalewe waarne- die deur linksgesindes uitge
mer moet by die studie daarvan soekte en tevore goedgekeurde 
in verwarring en besorgdheid kandidate. Die kollektief-lyste 
geraak oor die normale wer- is nie slegs aan aile arbeiders in 
king van sy denkvermoe. Maar die ,volkseie" bcdryf aangebied 
dit is presies wat die Kommu- nie, maar daarmee is ook van 
niste se taktiek met die massa huis tot huis gegaan dit wil se, 
is - verwarring . te stig in die dit is van gesin tot gesin vir 
denke van die mens. Hulle ver- ondertekening aangcbied, waar
kies om vir alma! te dink. Neem deur daar dan ,en bloc" en 
byvoorbeeld artikel ses. Hier ,eenstemmig" vir die een of an
word allc boikot-aanhitsers teen der kandidaat van die ,Ein
d em o k rat i e s e organisasies, heitsliste" gestem is. Wie sou 
moordaanhitsers teen demokra- dit waag om sy handtekening · 
tiese politici, ens. met lewens- terug te hou van die lys 'l Slegs 
lange wegneming van die stem- ny wat graag more in 'n k on
reg gedreig. Wie sou by die sent rasiekam p wil wees of be
deurlees hiervan nie in verwar- reid is om ,gevaporiseer'' ('n 
ring geraak of aan sy eie denk- nuwe Kommunistiese woord) 
vermoe begin twyfel nie? te word. Verder is alle nie

, KOLLEKTIEWE" STEJ.\1-
1\IERY 

Die verkiesing wat. nou plaas
gevind bet, het ten doe! gehad 
om 'n skyn van volksanksie te 
verleen aan die ,Voorlopige 
Volkskamer" wat verlede jaar 
in Oktober tot stand gebring is. 

Partye se 
Ooreenkoms 

<Vervolg van bladsy 1 kolom 2) 

ming daarmee verander word, 
maar dan altyd so dat die oor
spronklik vasgestelde verhou
ding tussen die getal blanke en 
Kleurlingkiesafdelings gehand
haaf bly. 

(4) Op grondslag van die 
voorgaande het bulle ooreenge
kom dat aan die Kleurlingkie
sers vier setels in die Volks
raad, een setel in die Senaat 
en twee setels in die Kaapland
se Provinsiale Raad toegeken 
sal word, hierdie setels 'n by
voeging te wees by die reeds 
bestaande getal setels in iedere 
afsonderlike gcva! ooreenkom
stig die bestaande wette. 

MENINGS 

(5) Hulle is verder daarvan 
oortuig dat hierdie bostaande 
reeling geensins 'n verminde
ring van die bestaande politicke 
regte van die Kleurlinge be
teken nie en ook nie in stryd 
is met die bepalinge van artikels 
35 en 152 van die Suid-Afrika
Wet nie. I n hierdie verband 
sal ook onthou word die voor-

Kommuniste prakties uitgeska
kel in die verkiesingskomitee 
wat die resultate moes behartig. 

Minder Britse 
lmmigrante 

Hoewel die regering nog geen 
immigrant wat deur die vereni
ging aanbeveel is afgewys bet 
nie, bet die aantal Britse im
migrante wat deur die 1820 Sett
lers' Association na Suid-Afrika 
gebring is, vir die jaar geein
dig Junie 1950 net 758 beloop 
teenoor 5,590 in 1947, bet mnr. 
V. H. 0. Christian, ondervoor
sittcr van die vereniging, gese. 
As rede vir hierdie agteruit
gang het hy aangevoer die wet
gewing wat deur die reger'ing 
deurgevoer is waardeur aspi
rant-immigrante afgeskrik is. 

President Truman bet die af
gelope week 'n besoek aan die 
Ooste gebring waar hy 'n sa
mespreking gehad bet met genl. 
MacArthur in verband met Ko
rea en die algemene toestand in 
die Stille Oseaan. 

RUSSIES 

Wie dus nog illusies het oor 
die deur Moskou gestuurde en 
deur die ,Duitse Demokratiese 
Republiek" gevraagde ,Duitse 
eenheid" sal moet erken dat 
hierdie eenheid nog Duits nog 
demokraties sal wees. Maar 'n 
deur Moskou opgeblas'e ballon 
wat soos 'n seepbel sal ontplof 
sodra daar eenmaal werklik 
vrye verkiesings gehou word. 

Of dit ook al so ver is dat die 
heer Grotewohl deur sy huidige 
plaasvervanger Ulbricht - wat 
op 'n nog sterker radikalisering 
van die Duitsc politick en op 
hereniglng van Duitsland deur 
middel van geweld aandring -
opgevolg sal word, hang af van 
die besh.iite van die konferensie 
in New York en die Moskouse 
reaksie daarop, maar beslis nie 
van die verkiesing nie. 

Verenig Empire 
Se Verdediging 
Mnr. F. C. Erasmus, minister 

van verdediging, het verlede 
week in die Unie aangekom na 
sy besoek aan Brittanje en an
der Iande in verband met 'n 
gesamentlike verdedigingsplan. 
Na berig is, sal daar binnekort 
'n byeenkoms van Statebonds
ministers gehou word om die 
Statebond se verdediging te 
koordineer. Dit sal opgevolg 
word deur 'n konferensie tus
sen aile belanghebbende moond
hede by die vcrdediging van 
Afrika en die Midde-Ooste. 

VVerker Beboet-
Produseer Te Veel 

Nog 'n Britse werker is ver
Iede week beboet omdat by te 
fluks was. Hy :is twintigjarige 
John Philpott, 'n sweiser wat 
lid is van die meta.alwerkers
vakbond. Hy is deur sy werks
winkelleiers met £2 beboet om
dat hy te veel geld verdien 
weens boer produksie as wat 
d ie vakbond voorskryf. 

P h ilpott het sy produksie ge
leidelik opgeskuif totdat by 
naderhand S/6 per uur verdien 
bet in plaas van die 3/4 wat as 
mak'simum deur sy vakbond 
voorgeskryf word. 

K an met trots 

aanspraak maak 

dat sy kliente 

onder die h es 

geklede klasse tel. 

. genome uitbreiding van die 
Kleurlinge se regte en voor
regte soos onder andere die in
stelling van 'n gekose Vertflen
woordigende Kleurlingraad 
waarin ook benocmde verteen
woordigers uit die Noordelike 
provinsies sal dien en van 'n 
sub-departement spesiaal vir die 
behartiging van Kleurlingsake, 
sowel as die verteenwoordiging 
in die Senaat, waar die K leur
linge tot hiertoe onverteen
woordig was. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

, Fascisme Sou In 
V.S~A~ Toeneem 

Getuienis dat daar 'n ,fascistiese beweging" in Amerika 
op 'n groot skaal bestaan en deur ryk trusts geldelik voor
sien word, word vermeld in 'n verslag deur die Buchanan
komitee van die Kongres, skryf die Guardian, wat daaraan 
t()evoeg dat hierdie feite deur die Amerikaanse pers ver
swyg word. 

Een van die dokumente wat 
die i<omitee as bewysmateriaal 
openbaar, is die korresponden
sie tussen 'n New Yorkse fas
cistil!se organisasie en die joer
nalis Douglas Reed, wat op die 
tydstip in Durban was, waarin 
gehandel word oor die ver
spreiding van antisemitisme 
onder Arnerikaanse wetgewers 
en sakemanne. Reed se boek 
,From Smoke to Smother" word 

, Verkiesing' In 
Oos-Duitsland 

Die eerste algemene ,verk:ie
sing" is Sondag in Oos-Duits 
land gehou op R ussiese patroon. 
Daar was net een lys ka ndidate, 
en volgeus 'n ooggetuie was 
daar geen plek om 'n kruisie tc 
trek nie. Stemming bet geskied 
deur eenvoudig die stembriefie 
by die stembus in te gooi. 

Die uitslag, wat 'n oorweldi
gende oorwinning vir die Kom
muniste sal wees, sal eers later 
in die week bekend word. 

Volgens 'n verklaring van die 
president, Kurt Sphumann, sal 
die grondwet van Oos-Duits
land nou 'heeltemal omskep 
word tot die Sowjetstelsel. Dit 
beteken dat die parlement net 
af en toe vir 'n kort tydjie by
ccn sal kom om die dekrete te 
bekragtig wat deur die staats
raad, bestaande uit die party
leiers, uitgevaardig word. 

deur die beweging versprei. 
Een· van d ie gr oot f irmas wat 

geld sou gee ter bevordering 
van Faseisme is d ie Du Ponts
maatskappy wat onlangs deur 
die Am er ikaanse regering belas 
is met die vervaardiging van die 
waterstofbom. Dit is ook bier
die maatskappy wat met die 
vervaardiging van atoombomme 
toevertrou word. 

J,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla Drukkery, Stellenboscb, vir 
die etenaars en \lltgewers: VOORSLAG 
(Edme. ) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Poabwo Hll, Kerkpleln, Kaap
atad. -U het 'n Droomhuis 

in die Verskiet 

BOU SAAM MET 

SIAMBOU 
D1e tsestvurder . .:;adn uou tPermanente) 
Bouverenoging, Posbus 4180. Kaapstad. 
Staur my asb. u gratis brosjure waarin u 
verduidelik hoe om ons ideafe met ge-. 
reelde besparings te verwesenl ik. 
N aam: ______ _ 

Adres =---·---·---···-··--·-·---
-··········----- - - ----

------

~:Rembrandt is 
eenMeesterstak" 

LAURITZ 
MELCHIOlJ 

HEIN RICH 
4CHLUSNUSS 

se 
LAURENS BOGTMAN 

Wereldberoemde Nederlandse Bariton 

Die hoogstaande kwaliteit van Rem
brandt-sigarette is ook bevestig deur 
ander wereldberoemde sangers soos 
Tito Gobbi, Lauritz Melchior, Heinrich 

Schlusnuss en Alessandro Ziliani. 

ILkl S1GA RIT 'N MI!I!STE.RSTUK 

Kopitrtf 
R.A.U 

Geregtstre 

ou 
00 
lNJ 

Hoe g 
spyte van 
van die A ' 
hierdie ke 
die aanbe, 
ter - bl~ 
mnr. Sam 

.,Die rel 
meerdc He 
sonnige D 
uitgedraai, 
lede week 
sionale pe1 
vier met 
kaner-hist~ 

Paul Kru& 
Piet Retief 

,Ek noo 
aa n my tE 
Afrikaanse 
l ing, I ndie1 
(dit bet n 
Beredderaa 
woorde ooi 
kan nog le 
Stuur asse 
••• anders 
opstel." 

Dri 
~ 

Drie nu1 
lede week 
ster aange• 
woerd (w 
van natur' 
E. G. Jam 
joen (m 
wetenskap 
Tom Naud 
wese). :C 
mnr. Naud 
amp sedert 
'n verrassi 
joan se at 
ging is ' 
tussen di~ 

die H.N.P. 
Die kabi 

saamgestel 
(1) Eers1 

ster van 1 
D. F. Mal1 

(2) Mini: 
mnr. N.C. 

(3) Mini: 
Besproeiin1 
dom. 

(4) Mini: 
mnr. C. R 

(5) Mini: 
mnr. P. 0 

(6) Mini: 
mnr. S. P. 

(7) Minil 
Sake, mnr. 

(8) Mini, 
en VolkswJ 

(9) Mini! 
Sake, dr. 

(10) Mi 
ging, mnr 

(11) Min 
Open bare 
bou, mnr. 

(12) Min 
sake, dr. 

(13) Min 
en van 
Wetenskap 

(14) Min 
Telegraaf 
Naude. 




