
Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. , LONDEN HET DR. MALAN 
VOOR KONFERENSIE TOT 

,MOEDIGE BESLUIT' BEWEEG 
Die Londense hesluit oor die toe"-oms 

van die Statebond het nie so skielik gekom 
soos mense meen nie. Dit is die resultaat 
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van sorgvuldige hearbeiding en voor
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Nuwe Standpunt 
Was Sorgvuldig 
Voorberei Deur 

Afgesant, Se 
Britse Blad Spanje 

Vriende 
Kry 
In 

Meer 
v.v.o. 

van afgesante wat die Britse regering voor 
die konferensie na die dominiums gestuur 
bet. Hierdie deeglike voorbereid ing word 
deur die Londense Daily Telegraph genoem as die rede vir die sukses van 
die Londense Konferensie waar besluit is dat Indie 'n republiek binne die 
Statehond kan word, terwyl die andel' dominiums bulle opnuut neerle by 
die huidige status. 

In die lig van hierdie insiggewende openbaring in die hoofartikel van 
Die kommunistiese propaganda teen genl. Franco . wat 'n vooraanstaande Britse hlad, kry die hesoek van sir P. Leiscbing, 

bedoel was om Spanje te isoleer van die Westerse wereld, afgevaardigde van die Britse regering wat dr. Malan 'n week of wat voor 
het die afgelope week 'n terugslag gekry toe die politieke die konferensJ.e in Kaapstad kom spreek bet, heeltemal 'n nuwe hetekenis. 
komitee van die V.V.O. besluit het ten gunste van 'n wysiging 
van die 1946-besluit dat Iande alle diplomatieke betrekkinge 
met Spanje moet afbreek. Die nuwe besluit lui dat Iande 
toegelaat moet word om betrekkinge te herstel as bulle dit 
verkies. Omdat die meerderheid nie groot genoeg is nie, 
bestaan daar twyfel of dit deur die algemene vergadering 
van die V..V.O. aangeneem sal word. 

Engeland volhard nog in sy weiering om nasionale 
Spanje te erken. 

Sedert die oorlogsdae het erken eers wanneer die rooi 
Moskou 'n gewcldigc propa- bewindhebbers dat deur Franco 
gandaveldtog teen Franco ge- onttroon is, weer die septer oor 
Joods wat dcur Amerika en Spanje swaai. 
Brittanje nagepraat is. Die 
sinneloosheid om ~ranco, wat 
Spanje van die Kommunisme 
gered het, uit die geledere van 
die volke te ban, is tans besig 
om tot Amcrika deur te dring, 
maar Brittanje volhard nog in 
sy houding en sal waarskynlik 
te vinde wees om Spanje te 

AFRIKAANSE 
FAKULTEIT VIR 

TANDARTSE 
Die eerste Afrikaanse fakul

teit vir tandheelkunde sal bin
nekort aan die Universiteit van 
Pretoria geopen word. Die Mi
nister van Gesondheid en On
derwys het sy verlof hiervoor 
gegee. Die Universiteit van 
Witwatersrand is tans die enig
ste plek in Suid-Afrika waar 
tandartse bulle kan bekwaam. 

Die Politiekc Komitee het 
met 26 stemme teen 16 besluit 
dat Iande diplomatieke bctrek
kinge met Spanje kan handhaaf, 
maar 16 Iande het buite stem
ming gebly onder wie Engeland 
en Amerika. Dit is dus te be
twyfel of die besluit die nodige 
tweederde-mecrderheid in die 
Algemene Vergadering sal kry. 
Rusland en sy handlangers 
het soos cen man teen 
die voorstel gestem. Pole het 
voorgestel dat sanksies teen 
Spanje toegepas word, maar dit 
is verwerp. 

Die Britse afgevaardigde het 
verklaar dat Spanje ,ondemo

raties" en die bcwind nie ver
teenwoordigend is nie. 

Amerika het die afgelope 
week tc kenne gegee dat hy 
geen politiekc beswaar hct om 
geld aan Franco te leen nie. Dit 
beteken nie dat daar dadelik 'n 
lening gemaak sal word nie, 
maar dat die pad daarvoor nou 
oop is. 

AFRIKANERS NEEM 
IN KAAPSTAD 

VINNIG TOE 
Voorlopige sY,fers van die sensus wat in 1946 opgeneem 

is toon 'n groot toename van Afrikaanssprekendes in Kaap
stad, Wynberg en Bellville in vergelyking met 1936. 

In hierdie magistraatsdistrikte is daar tans 65,700 
Afrlkaanssprekendes teenoor 40,900 in 1936. Die Engels
sprekendes het in 1936 sowat 119,300 getel en is nou 147,900. 

Die grootste toename van 
Afrikaansprekendcs het in Bell
ville plaasgevind. Gedurende 
die tydperk het die Afrikaners 
van 18,000 tot 25,000 toegeneem 
en die Engelssprekendes slegs 
van 6,500 tot 9,400. 

Die huistaal van kinders on
der 20 in die magistraatsdistrik 
Bellville vir 1946 was: Afri
kaanssprekendes 11,800; Engels
sprc·kendes 4,000. 

In Kaapstad was die getalle 
as volg: Afrikaanssperkendes 
8,000; Engelssprekendes 20,000. 

MINDER KINDERS 
'n Vergelyking van die ver-

houdirig tussen kinders onder 
20 jaar en die totale bevolking 
van elke groep, toon 'dat <laar 
'n aansienlike daling plaasge
vind bet in die tien jaar ten 
opsigte van die kindertal en dat 
die daling tweekeer so groot on
der Engelssprekendes was as 
onder Afrikaanssprekendes. In 
die geval van laasgenoemde 
groep was die verhouding in 
1936 43~ persent en in 1946 40 
persent. Die Engelse se kin
dertal is aansienlik laer en die 
persentasies vir die twee jaar
talle is onderskeidelik 36 en 
29~. 

Dat dr. Malan kort na die ver
trek van hierdie Britse afgesant, 
met 'n verklaring in die Senaat 
voor die dag gekom bet dat 
Suid-Afrika tevrede is om binne 
die Britse Ryk te bly, moet d us 
in verband gebring word met 
die hoe Britse besoek, want son
der dat daar vooraf enige aan
duidings van 'n beleidsverande
ring was, bet dr. Malan sy re
publikeinse ondersteuners ver
baas met sy ommeswaai. 

Met verwysing na die Londen
se besluit verklaar die blad: 
,Dit beteken nic net dat die 
probleem van Indie opgelos is 
nie, maar ook dat ander, wat 
s·ekerlik verontrus en angstig 
sou gcwees het oor hul eie sta
tus, as Indie s'n nie opgclos is 
nie, nou heeltemal tevrede ge
stel is om voort te gaan. 

,Hul tevredenheid is nie ver
basend nie, omdat die verande
ring in die werklike praktyk, 
self!! in die ge\'al van Indie, per 
slot van sake bale gering blyk 
te wees. Terwyl die koning for
meel die aanstelling van Goe
werneur-generaals vir die do
miniums goedkeur, sal hy nie 
versoek word om die aanstelling 
van 'n president vir die lndiese 

Groot Feeste 
End Van 

Jaar 
Die inwydingsplcgtigheld van 

die Voortrekkermonument sal 
van 18 tot 16 Desember duur, 
volgens 'h aankondiging van die 
feeskomitee. Die ee..Ste nom
mer op die program is 'n volk
spele-aand op 13 Desember. Die 
amptelike verrigtlnge begin op 
14 Desembel' en hou aan tot 16 
Desember. I 

Sowat 4,000 standplase van 
twintig by dcrtig voet sal be
skikbaar gestel word en 'n amp
telike feesprogram sal eersdaags 
uitgegee word. 

Die A.T.K.V. in samcwerking 
met die F.A.K. is intusscn besig 
om landswye feeste te reel. Die 
aankoms van die rapportryers 
sal tot 'n groot mate die middel
punt van sulke feesvierings 
wccs. 'n Beroep is ook op plaas
like komitees gedoen om bulle 
in verband met die rapportryers 
van die politick te weerhou. 

Die rapportryers sal bood
skappe, gegrond op kultuur- en 
landsinstellings, na die monu
ment dra en by haas elke ge
skiedkundige plek aandoen. 
Boodskappe moet kort en bon
dig wees en rapportryers sal te 
wcrk gaan soos tydens die kom
mandostelsel. 

Op die laaste skof na Preto
ria sal poskoetse by die ryeres 
aansluit en moontlik ook groot 
perdekommando's. 

Republiek goed te keur nic. 
Maar aangesien die koning son
der uitsondering in sulke sake 
die advies van die dominiale 
ministers volg, skyn daar nie 
veel praktiese verskil te wees 
nie," aldus die Daily Telegraph. 

VOORBEREI 

,Die besluit is miskien nie 
so vinnig geneem soos dit 
voorkom nie. Die grond vir 
die ooreenkoms is in werklik
heid sorgvuldig voorberei deur 
voorlopige besprekings sowel 
op die laaste konferensie as 
deur die bestendige samespre
kings sedertdien, veral deur 
middel van die spesiale afge
sante wat onlangs deur die 
Britse regering uitgestuur 
was. 
,In kort, bier is 'n nuwe be

wys van die stelreel dat konfe
rensies beloof om te slaag as 
bulle sorgvuldig voorberei word. 
Die suk11es word vecwelkom om 
sowel positicwe as ncgatiewe, en 
om sowel rcgstrcckse as onreg
streekse rcdes." As redes vir 
die blydskap, noem die blad die 
feit dat daar geen nodighcid 

'n Tjek • 
IS 

bestaan om bekommerd te wecs 
oor die verandering of aanpas
sing van die stelsel van handels
voorkcur nie en dit is ook nie 
nodig om die opstel van vcrdrae 
te oorweeg of om te ondcrhandel 
oor 'n bondgenootskap nie. 

EEN VAN HART 

Ten slotte verklaar die blad: 
,Die nuwe Statebond is 'n een
hei<l van hart en strewe en nie 
van tydelike belange of van 
droe woorde soos stof nie.'' 

In 'n bcrig waarin die politie
ke korrespondent van die blad 
die betekenis van die bcsluit 
ontleed en die gevolgc vcrduide
lik, skryf hy: ,Net so belangrik 
is die feit dat Pakistan, Ceylon 
en Suid-Afrika nie van plan is 
om van die verklaring gebruik 
te maa.k om republieke te word 
nie. Hulle sal Konstitusionele 
koninkryke bly. 

,Dit verteenwoordig s<>nder 
twyfel 'n moeilike en moedige 
besluit deur Liaquat Ali Kahn 
(Pakistan) en dr. Malan 
(Suid-Afrika). Dat Ceylon 
hierdie koers sou inslaan, was 
algemeen te wagte.'' • 

veiliger! 
Dlt is nie net ongerieftik om geldelike vereffeninge 
of oorbetalings in kontant te doen nie-dit kan ook 
verliese meebring. 

Vermy sulke ongerief, beelommernls en verliese 
deur by oorbetalings liewet van die veilige en 
gerieflike TJEK gebruik te maak. Spreek die 
naaste takbestuurder van Volkskas. 

~ 
VOLKSKAs· 
BEPERK (Gere~&htreerde Handelebank) 

HOOFKANTOOR: PRETORIA 
New York Aaente: Chemical Bank & Trust Co. 
Londen Aaente: Lloyds Bank Limited 
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EERSTE ·EN LAASTE 
KANS OM EIE 

OPINIE TE LUG 
Onder die opskryf: ,.AAN

WINS VIR VOLKSRAAD -
NUWE L.V. MAAK INDRUK", 
skryf Die Burger verlede week: 

,Min nuwe Volksraadslede 
kan daarop aanspraak maak 
dat bulle in hul eerste toespraak 
'n aandagtiger gehoor gehad 
het as mnr. P. A. Moore, nuwe 
V.P.-lid vir Kensington, wat gis
ter vir die eerste keer gepraat 
het. 

,Hierdie lid het tussenbei ge
tree in een van die kwaaiste 
politieke debatte van die Sitting, 
en lede verrns met die wyse 
waarop by daarin geslaag bet 
om - getrou aan die Parlemen
tere etiket - nie met sy eerste 
t~espraak hande en voete binne 
die politiek te beland nie. 

VISVANG OP 
SONDAG IS 
ONWETT/G 

Hoogelwedstryde op Sondag 
is onwettig omdat dit Sabbats
ontheillging is, volgens die be
vinding van die bof. Die saak 
bet voortgespruit uit wedstryde 
wat die afgelope tyd aan die 
Rand op Sonda.g gereiil is om 
te kyk wie kan die grootste 
baber vang. 

Die persoon wat van die oor
lredlng aangekla was, is die or
ganiseerder van die wedstryde. 
Omdat die bof die saak as 'n 
toetssaak beskou bet, is by ont
slaan. 

Versigtige 

,)nt~endeel, by bet oor die 
C.N.O.-beleid 'n nugtere, objek
tiewe, eerlike en tot groot boog
te onpartydige beskoning gegee 
as iemand wat weet waarvan by 
praat en weet van wie by 
praat •••• 

,A.s by altyd met dieselfde 
kennis oor 'n onderwerp kan 
praat en sy onderwerp benader 
soos by gister gedoen bet, sal 
by, wat redenaarstalent betref, 
een van die vernaamste aan
winste van die Volksraad wees 
scdert die dood van wyle mnr. 
A. J. Werth." 

Bostaande berig sal vir baie 
lesers 'n openbaring wees. Soos 
die berig aandui is dit ,Parle
ment~re etiket" dat 'n nuwe lid 
In sy eerste toespraak nie 'n 
partypolitieke toespraak boef 
te hou nie - netsoos dit etlket 
is om 'n veroordeelde se laaste 
versoek toe te staan. Dit is dan 
ook die eerste en .-nlgste g~ 
leentheid wat by kry om sy eie 
menings in die pa rlement oor 
sake te lug. Daarna. verdwyn 
by onder die kluite van die par
tykoukus en moet by ,uit een 
mood" met sy partygenote 
praat - da.a.rvoor sal die ,tiran
nie ''an die partJbWeep", soos 
dr. l\lalan dit noem, sorg. 

Hoe ydel klink dan die hoop 
van Die Burger dat hierdie be
kwame man in die toekoms 
,.altyd met diesellde kennis" oor 
sake sal praat! Sy kennis sal 
nie verder durf strek as die ge
middelde \an die Smutskoukus 
nie! 

verpakking 
verseker 

veilige aflewering 
Dit is ONSEKER Dit is VEILIG 

Moenic goedere los verpak nie. Maak aile ruimtes styf vol. 

Moenie swak kartondose vir 
swaar goed gebruik nic. 

Moenie breekbare goed onbe
skerm verpak nie. 

Gcbruik stewige houers wat die 
inhoud sal stcun en bcskerm. 

Draai elke stuk apart toe met 'n 
beskerming van strooi of papier. 

ONTHOU TOG OM U VRAGBRIEWE TE HOU. 
As u pakkie die mocitc werd is om te versend, is dit die =te werd 
om veilig versend te word. Pak sorgvuldig, bind goed vas en adresseer 
volledig en duidelik. Ons sal die res doen. 

Die Spoorwee behoort aan u-eise word met u geld betaal 
Hiudie is die etrste in 'n reeks wenke, gep/aas deur die Suld-Afrikaanse 
Spoorwei!, en gemik op die ~·ei/ige vervlJer en snelle afiewering van 
roedere. 

Opposisie Betig Omdot 
Lede Eie Menings Lug 

Versuim Sy 
Demokratiese 
Plig, Se Blad 

'n lnsiggewendt" hlik in die wcrkinge 
van die pa1·typolitit"k en die kunsmatige 
dwangbuis waar·in volksverteenwoordigers 
ge}>ers word, word verkry uit 'n nuusberig 
in Die Burger van 26 April waarin die blad 
aanhaal uit klagtes wat in die Engelse pers verskyn het in verband met die 
swak Ieiding van die Verenigde Party in die parlement. Die berig verklaar 
dat daar nie ' n cenheid van helt>-id is nie, en dat ledt" toegelaat word om 
bont te praat. 

So heklagingswaardig word hierdie opposisie-versuim in party· 
politieke kringc _heskou dat Die Burger self in 'n hoofartikel die Ver
enigde Party aanmaan om sy sokkies op te trek o f hy kan maar die droom 
laat vaar om ooit weer in die regeringskussings tt" kom! 

Die berig lui onder meer as 
volg: 

,.Die kritici en daar is 
baie van bulle wys daarop 
dat nie slegs die gewone party
lede in die Parlcment nie, maar 
ook voorbankers dikwels totaal 
in die duistcr gehou word om
trent die partybelcid, totdat 
voorbanksprekers werklik op
staan om die saalt oor die vloer 
van die Raad te beredeneer. Die 
gevolg is dat stry'dige gedagtes 
deur onvoorbercide lede uitge
spreek word . . 

,,'n Skreiende geval van ver
suim om die partypolitiek t(' 
koordineer, bet op 6 April ty
den <> die 8 ('grotingsdebat voor
gekom, toe die !\linister van Fi
nansies, mnr. N. C. Havenga, in 
die Volksraad openlik dronk
geslnan wa~ <leur die strydige 
kritiek 01> sy Begroting deur 
Jede van die Verenigde Party ... 

, AGTERUITGANG" 

,Die pers van die Nasionaliste 
het gou gegryp na wat hy byna 
daagllks beskryf as 'n agteruit
gang in die Ieiding van die Ver
enlgde Party, en die meeste Ver
enigde ;partylede voel dat die 
tyd aangebreek het om die luk
rakc rlgting-bepaling van die 
partybeleid te bei'indig en 'n 
gckoordineerde en verenigde 
opposisie te bled waarin clke 
lid ten volle oor bclcid ingelig 
Is. 

,.Dit is waarskynlik dat dit 
gedoen sal word deur daarop te 
staan dat hoe bt>lei(l in die toe
koms in die volle koukus be
paul word, eerder as op die 
daaglikse middagvMJtttderi ngs 
van die party, en dat die party 
se optrede aan die lede vcrdui
delik sal word, ni l' aan die voor
aand van die debat nie, maar 

Baie Geld Vir 
Rooi Oorlog 
'Vatter omvnn.;- die Russiese 

bewapening aanrw<'m, blyk bale 
duidelik uit die jong~ote Russiese 
begroting. Maar die Kommu
niste is slim genoeg om die 
werklike omvang daarvan te be
dek deur items wat uitsluitlik 
betrekking bet op miltlire voor
bereidings, onder poste wat nie 
betrekking het op ver.dediging 
nie, te plaas. 

'n Ontleding van die syfers 
toon dnt die bedrag wat volgens 
skyn vir verdcdiging afgestaan 
is, sowat 79 biljoen roel*ls be
dra. Dit is 19 persent mcer as 
verledc jaar. 

Die wcrklike syfers toon cgter 
he<'itemal 'n ander prentjic. So 
blyk dit dat atoomnavorsing on
der opvoeding geplaas word; die 
mank van vliegtuie val onder 
nywerhcidsproduksie; milit~re 

geboue en paaie word ingedeel 
onder burgerlike bouwerkc; en 
nuwe verdedigingswerke word 
bcstempcl as kapitaalbelegging. 

Die werklike bedrog wat die 
Ru&se aan Verdediging bestee 
kom dus op 240 biljoen roebel 
te &taan! 

b('tydo; genoeg om bulle in staat was om sy eie mening en die 
te ~;tel om bulle, indien nodig, van sy kiescrs te bepleit, sal 
b) moontlike vera.ndering& IUtn &o iets te gek geklink bet om 
te pa'l." ernstig opgeneem te word. 

DIE LES 

In sy hoofartikel vcrwys Die 
Burger na die ,.bedenkllkc toe
stand" binne die Verenlgde 
Plfrty wat hy ,,'n siekte" noem, 
en verklaar dat die party nog 
nie geleer bet dat ,.vertroue in 
die opposisie vertroue In hom as 
moontlike regering moet vooraf
gaan nie." 

,.Die Regering staan vandag 
tecnoor 'n opposisie - en die 
land teenoor 'n party wat hom 
as 'n alternatiewe regering wil 
voordoen - wat geen verenigde 
politieke strydmag is nie, maar 
'n bonte skare guerilla-vegters. 
,.Die Verenigde Party sal sy vol
hardende droom van 'n spoedige 
terugkeer tot die regeringsbanke 
moet prysgee voordat by die 
doeltreffende en waaksame op
posisie kan word wat die goeie 
werking van die demokratiese 
stelsel vereis.'' Aldus die Burger. 

ONVERSTAANBAAR 

Die taal wat in bostaande op
somming verskyn sal 'n Paul 
Kruger en Martbinus Steyn so 
dronk geslaan bet dat bulle die 
joernalis wat dit geskryf bet 
sonder twyfel vir observasie sou 
aanbevcel het. In dicsellde asem 
wat daar gepraat word van ,.de
mokratiese stel'!el" - iets wat 
met vryheid verbind word -
word daor gekla oor die felt dat 
lede van die volksraad toegelaat 
word om te praat sonder dat 'n 
koukus voornf vir bulle gese bet 
hoe om te praat! 

Stel jou voor dat Die Volkstem 
van die Transvaalse Republiek 
met 'n artikel sou kom waarin 
hy kla dat 'n dee! van die volks
raadslede uit verskillende mon
de praat! Dat bulle nie aJmnl 
die,elfde dinge ~oe nie. Vir die 
Tran"·olen. en Vrystaters, waar 
'n \Olk!>verteenwoordiger ,·ry 

,.FLATER" 

Maar in ons Unie-parlement, 
wat 'n namaakscl Is van die 
Britse idee van ,demokrasle", 
Is dit so 'n groot flater as lede 
van dieselfde party verskillen
de dinge s~. dat so 'n party 
afgekam kan word vir sy pligs
versuim ten opsigte van die be
hoorlike working van die ,.demo
krasie"! 

Nou kan lesers ook verstaan 
waarom daar parlementslede Is 
wat vy! jaar en Ianger in die 
parlement sit sonder om ooit 
'n woord te praat. Hulle moet 
tog maar net herhaal wat die 
koukus aan hulle voorse en wat 
die ,voorbankers" al klaar ge
se het. 

En dan is daar nog Afrikaners 
wat hierdie gekke stelsel aan
vaar M 'n volkstradisie! 

Nuwe Ste/se/ 
Vir 

Bevordering 
'n Nuwe stelsel om die bcste 

manne in die gevangenlsdlcns te 
bevorder is deur die Minister 
van Justisie aangekondig. 'n 
Komltee is nou aangestel wat 
die magistrate sal raadpleeg 
oor die gevangenispersoneel in 
hul gebied. Hierdeur sal bcter 
inligting verkry word oor die 
bekwaamheid van die porsoneel 
met die oog op bevordering. 

' n J\<fe(liese fakulteit vir nie
blankes sal hopellk In 1949 i11 
Durban gestig word, bet die 
Minister van Onderwys· aange
kondig. 

VRYHE.IDSTRYDE.RS VAN 
BRITTANJE 

In Brittanje b daar tans onder Ieiding \·an 'n blad 
met die naam Independent Nationalist 'n soort vryheid· 
beweging aan die gang omdat genees word dat Brittanje 
vinnig op pad is om 'n aanhangsel van die Verenigde State 
te word. 

Die blad baal aan uit 'n bock Die blad bcskuldig die rege-
van 'n Amerikaanse joernalis ring ook daarvan dat Brittanje 
waarin hy sy ondervindings te vee! laste vir Amerika dra en 
vertel. Onder meer skryf die verwys na algemene kommen
Amerikaner oor Brittanje: ,.Ek taar in Brittanj& wat lui: 
het een ministE-r van die kabi- ,.Waarom al die lawaai oor die 
net na 'n lang bespreking boor sabotasie wat die Rooies in tyd 
sO: ,Natuurlik, vroeer of late r van oorlog vir Rusland kan 
!i.al ons verplig wees om die pleeg? Die Tories bet Brittanje 
nege-en-veertigst.e staat (van reeds Jare geledc aan die 
die V.S.A.) tc word'.'' V.S.A. ''crkoop. Die Yankees is 

Oor bierdic aanhaling skryf klaar hicr.'' Of: , Dit Is snaaks. 
die Indepent Nationalist: ,.Ons Die V.S.A. is gestig deur mense 
staan altyd verdag teenoor skry- wat weggeseil het om te ontsnap 
wers wat aanhaal sonder om aan Europese tirannie., nou pro
name te noem, maar aangesien beer . die mense in Europa 
ons ons politici ken, is ons ge- Amerikaanse oorheerslng vry-
neig om die storie te glo." spring!" 
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LONDENSE BESLUIT DIEN 
IMPERIALE DOEL 

Onderwyl Di~ Trun!o\'aler in ~Y hoof- Britte Behou 
urtikel"' le"'er~ wut teen dr. Malan !oe 
hinne-Empir~heleid I>rotesteer, toe!;nou dat Wat Verkry is 
bulle hul ,hE-proefde Ieier onteer", E-rken Met Wahens 
die skrywer vun die hind se buitelandse r 
ruhriek onomwonde dat die nuwe reeling Se B/ad 
w~arhy. lnd.ic ' n .re()Ubliek binne die Empire knn wtU"d, I>rugtig inputo. hy 
die Br•tse Im(>f'riule belange, E-n dat Indie nog dit•~;t•lfde doel t-~al dien 
waarvoor Brittunje hom met wapengeweld binne die 'Em(>in• gE-i'ff'f'() ht'l. 

Die artlkcl toon nan dat die 
Brltse s taatsmannc wat Indlil 
nou toelaat om 'n ,.republlkeln
se staatsvorm" nan te neem 
blnne die Empire noolt begeer 
het om lndle te verloor nie. 
,,Brltta nje bt'Bklk vandag nie 
meer oor die mal' om l ndli! teen 
sy wil in die Statebond te hou 
n le, maar tor aien hy rraag 
dat I ndia dlt v rywilllg aal doen 
Vir Brittanjc 11 daar erter ook 
'n groot rede waarom hy I ndie 
in die Statt>bond wll hou. Bier
die rede 111 t>konomiefl. R« dt. 
in l9S2 bet wyle burcgraaf 
Baldwin \ 'f'rklaa r dat namatf' 
die konfttltualont>le bande tull
&en die nndtUlt>ndf' dele va n 
die Brit&e Stauabond loSJ~er 
word. daar t>konomi~ bandt> 
r esmt>e mOf't word. Daardlf' 
groot irnl)f'rlullll Joseph Cham
berlain h f't al 110 vroeg a 11 1896 
verldaar: , Dif' Ryk bet.lkf'n 
handel. Dlt IM deur handel ge-
8kep, dlt ill rf'rrond op handel 
en dlt kan nle ' n dag sondf'r 
bandA>) bf'~Jtaan nie." 

STROME GELD 

, I n die e-konomle van Brlt
tanje self het I indH' nog altyd 

Net Kommuniste 
Kan Vakansie Hou 

Duitae vakans!e-oordc aan dit> 
Oouee 1al bierdie somer ale~s 
deur lede van die politieke par
tye in die Russieae bescttlngs
rebied en deur lede van die 
kommunisties-bebeerde vakbon
de bt'soek kan word, volgen!l 'n 
ber lg in 'n Duitse kol'rnnt. 

die vern~amste pick beklee . ·1 \ l'r undt•rilt(t' gl'wuurbodrg en 
Tot die u ttbreek van die Twt>ede duumll't' kun die Hrit"l' r t'ICt>ring 
Wereldoorlog het IndH~ makllk - trom•n!o elke Brit - boog11 

die eerste pick onder die atne- t l'H t•de wt>e... Solunk dlf' t'ko
mers van Brltse handelswarc nomif'"e bundt' bt'..tt'ndlg bly, 
beklee. Mlljoene ponde is in In- kun duur tUln dit> konllti tu'l io n~>le 
JW bel~ en het so veroorsaak bunde ullt>rlei \ l' rUil(lt'rings uan
Jat jaarllks g root strome geld gt'bring word. 
in die vorm van dividende of 
rente ult l ndie na Brittanje ge
vloel het. B r ittanje is vandag 
meer van sy uitvoerhandel af
;lanklik as ooit tevore ..• 

,Gistt>r is reeds uit Londen 
berig dat d ie besluit van lndit! 
~m 'n republlek tc word, geen 
verandering aan d ie stelsel van 
Ryksvoorkeur gaan aanbring 
nle. Hierdie f eit is In wt>rklik
bt>ld bale bela ngrike r M d it' be
'ilult dat lndie 'n republit>k mug 
word, maar nogtan!! b innf' d it> 
Brit~ Statebond bly. 'Die Brit.,t' 
b4>1ange ·word nie in dit> m in."t(' 
:.umgetas deur die soort rcgc
r lngsvorm wat Indii! aanvuar 
nle. Wat vir Brittanje dif' be-
1ungrlkste is, is <lut ln<ll i! binne 
die Statebond sal bly I'll dut by 
1\ 11 marie vir die Britllt' uitvoer
ha ndel beboue sal bly dt'ur voor-
kt'ur aan sy goedert' t t' ltt'e bo 
llndt'r Iande. 

l l\lPERIALE DOEL BEREIK 

.,Hierdle doel is nou bere ik. 
l ets meer as dric jaar gelede 

het Attlee die hoop uitgespeerk 
dat Indie binne die Britsc State
bond sal bly. H y het verklaar 
dat I ndii> dit voordelig sal vind. 
Wat hy natuurlik nie bygevoeg 
het nie, i 'O dat ook Britta nje dit 
' oordelir sou , -incl. D ie ekono
miese bf'la ngf' van Britta nje is 
nou dt'ur dit' k onJ>titusiorwlt-

.. E~OU~I Br\AT" 

.,D ie ~olot~oom \\UDrtOf' ' n mens 
dus. geraak i11 rua t Brittunje by 
d ie jongste kon,t itU!•ionelf' \ er 
and~>ringf' t'norm bDat gevind 
h('t . \\-'at ' ir hom hoof ..auk was, 
nuamlik die b1•houd \ a n d ie 
Indic!oe murk, '"'t 0 11 ~oy beurt 
met>bring dut lrrtlle dN•I , ·un die 
Stut t>bond m m•t hly, I~; ht'rPik ." 
Aldu!l Dh• Trnnsvnlt·r. 

\'oe~e in di~ r•ll'k ,an lndie 
nou Suitl-.\rrika I ' ll u !o len 
wuarom di t• on. be~ow:uar 

ma.uk lt'l'll d i1• IIS J>. "-t' nuwe 
1>4>1eid \·un ,. rt•ttublikan i~omt' 

binnl' till• t :mJtirt•.'' 

PARLEMENT VIR 
EUROPA GESTIG 
DiP et•rslt• inlNnnsionalc par

tement vir J.;uropa i!l die afge
lope Wt'ck tot stand gebrlng. Die 
nuwt• llggnnm sal bt>kend staan 
as die Rand \"an Europa. 

BLINK STAAL MAAK 
STE.RKE.R SANDE. 

Dlc ccrstc ministers van Noor
wcl!, Swt!flc, Denemark(', 1-~ire. 

Italill, I.uxcmburg, Xcdcrlond. 
Frankryk en Brittnnje het so 
pns dll' hnndvcs vir hlt•rdie llg
ganm ontkrt{·kt>n. Die rand sal 
vir dil' <•{mtte k<'cr gcdurt-nde 
Augulltus In Straatsburg, Frnnlt
ryk, byct•nkom. Dil' dO<'I vnn 
die Hand van Europa Is om g ro
tcr ct•nhl•id tc bewcrkstelllg t>n 
tilt• ll'ml•<•nskaplike t>rf<'nil van 
tile Wcste tc bevord<'r. Verdcdi
glna- maak nie 'n ondcrwcrp uit 
van sy tnak nic. 

ME.E.N BRITSE. BLAD 
Wat die Brit.'4e bla.d Daily Telegraph , ' n interessante 

konsUtuslonele p0!4i!4ie" noem het ontstaan na afloop ' 'an 
die konteren~ie no Empire-premiers \'Oorverlede week in 
Londen. 

Na d ie vt>rgadering het die 
cerate mlnlsteu na die koning 
gegaan om veulag te doen. 
Teoretlcs kon die ministers n le 
die koning resamcntllk in llg 
nie; hulle moes dlt elkeen a f
sonderlik doen. X aar dit Is 
vooruit betllult dat premie r 
Atuee, ,a1 ' ·oonlttf'r , ·an dif' 
konfereMie" die lnboud ,·an dif' 
verldarinr'aan die koninr mOf'll 
verduldellk. 

D ie blad mcrk In hierdie ver 
band op: 

,Hit>rdle ooree nkoms word 
beflkou a11 'n de monstra11ie op 'n 
baie Cf'lee tyd aa n die wf reld 
, ·an dif' \'OOrt&'eflette f'e nbt'ld 
van dlfl Britaf' Sta te boncL 

,.In die llr van die felt dat 
Nehru by die begin van d ie 
sa mesprck lngs 'n paar maande 
gelede dlt n le moontlik rear hct 
dat 'n oplosslnr waarby lndi{l 
die kroon In enlge opslg erken, 
berelk kon word nle, toon dat 
die ~~a~~~ewerklnc , ·an dif' Sta te
bond "-I&' Is om te J'I'Of'l f'n te 
, .f'rtnf'erdf'r f'n nie om 1 af tf' 
N'f'm nit>. 

OU ~IAS.JIXERIE BLY 

,.AI die masjinerie van raad
ple~ina- binne die Statebond sal 
voortduur nadat Indie 'n repu
bliek geword bet . . . Die \\aar
de , ·an bierdie oplosslnr i" dat 
dlt niks nuuts meebring nie, 
maar s legs 'n nuwe vertolkln~t 
' 11 , ·an 'n bf'staande s ta tuut.'' 

Bclangrik in bostaande aan
·laling is ook dat gewag gemaak 
Nord van die felt dat die same
>preklngs oor Indie se posisie 
,'n paar maande gelede'' al be
'tin het. Dit strook met dit> 
hlad 116 boofartikel wa t bewt'Cr 
•lat alles vooraf vanult Londen 
bekllnk was. Die konfe rensic 
moes dus net sy Rtempel galllt 
plans het op die , ba nde van 
blink s taal" wa t dif' Brit11t> re
~tering gesmee bet vir Indii! se 
Jehoud ,· ir die Empire. 

<Adv. E r ic Louw het 'n paar 
jaar gelede met verwysing na 
'n republiek binne die Britse 
Statebond op Beaufort-\Ves ge
~~ dat dit beteken dat die bob
bejaan nou met 'n ketting van 
blink staal in plaas van geroes
te yster aan die Empire-paal 
vasgemaak word.) 

DIP rand sal uit 87 lede be
staan en aile besluitc sal 'n 
twcc-dcrdc m<'erderhcid vcreis. 

(vervolg van bl. 4, kol. 5> 

SKIET 0 1' Kl :-.iUF.US 

Sonder kommentnar vertel die 
skrywer ook hoe vllertuie een
voudig voor die voet passasiers
trelne vol vroue en kinders 
waarin hy gcrels hel uit die lug 
beslook t>n die vlugtmde bur
gerlikes ondt>r die masjien
gewere gestcck hct - dlt was 
deel van die .. totale oorlog" 
waarin kind nog vrou gt>spaar 
is. 

Vera) in sy lanste dee) waar 
hy sy pt>rsoonllke ervarings 
meedecl lcry mens enigsins 'n 
beeld van dlt• gcweldlge ont
wrlgtlng waarln mensc soos 
dicre ann hul lot oorgelaat was 
- hoe vrouc wat tussen die 
menl(te1 op 'n treln probcer 
sprinr eenvoudir moes kyk hoc 
hul klndertjlcs op die perron 
aileen arterbly omdat die treln 
vertrek het voordat hulle kon 
ingetel word. 

Die vcrhaal van sy ervarings 
Ices soos 'n produk van die ver
beeldlnr. 

RE.ISIE.SHONDE. NOU 
VRAAGSTUK IN TVL. 
Die lot , ·an die windhonde waa.rop .Joha.nn~burgers 

maa.ndeliks · duisende ponde , ·erwed het, hang tans in die 
weegska.a.l omdat hondereisles vanaf 1 .Julie vanjaar onwet
tig sal wees. Die naa.g is tans of hulle doodgema.ak of aan 
prlvaa.t persone verkoop moet word. Nlemand skyn nog 
enige duidelikheid oor die vraa.g te he nie, maar daar is 
krlnge wat meen dat die bonde liewers om die lewe gebring 
moet word omdat hulle te veel skade onder wild en' vee 
~~ \'eroorsaak as hulle in prh·aa.t hande beland. 

Nou dat hierdle honde waar
skynlik om die lewe gebring 
sal word, word daar weer ge
dink aan d ie s kandallre prak
tyk gedurendc die oorlogsjarc 
toe windhonde bedocl vir reisies 
ten spytc van tekort aan 
skeepsruimte waardeur Suld
A!rika gevoelig getref is, met 
die verlof van die destydse rc
gering ingevoer is. Hoewel 
daar destyds protes teen die 
voorval aangeteken is, het dit 
n iks gebaat nie. 

Gesaghebbendes meen dat as 
hierdie vinnlgc honde geleer 
wora om ander wild te jag as 
elektriese base, dit noodlottig 
sal wees vir al die beskermde 
wildsoorte in die Unie omdat 
haas geen dier voor bulle sal 
kan bly nie. Daar word ook 
berig dat naturelle in Trans
vaal tot sovcel as £25 vir wind· 
hondc bttaal. Hierdle hontle 
word dan spcsiaal afgcrlg om 
wild tc jag. Hulle word ook 
sol'gvuldig gekruis om hulle 
mt>er dot>ltreffend tc mnak. Dlt 
word beweer dat elke naturcllc
kranl oor sulke hondt> bc1klk 
wat vlt.!is moet verskaf. Die 
hondt> word geleer om Wl'g te 
krulp as blankes die kraal be
sock en word hoofsaakllk ult
gestuur as die grond klam is. 

Daar bcstaan scl!s .,wlld
slaghuise" in naturcllcgcbledt> 
waar biltong van die wild wat 

die hondt· vang, gemaak word. 
Dlt word dan aan die naturelle 
op die myne verkoop. 

Maerte Van 1945 
In Vooruitsig 

Vanaf die tweede helfte ~van 
die jaar 1ai invoerbehecr ver
lkcrp word en die land sal met 
rnlnder goedere as voorheen 
moct klaarkom. Dit word ge
dat'n sodat Suid-Af rlka blnne 
dl1• Jl('rke van sy lnkomste kan 
lcef. Die inv()(.'rpeil sal waar
skynllk grens aan di~ van 19(5 
toe die oorlog vt>rantwoordel1k 
was dat die Unle bale dinge 
mot•s ontbeer. 

Vir die twet•dt> ht>lfte van die 
joar sal da.nr slcgs .£&5,000,000 
bcsklkbanr wet's. Dit Is onge
vecr eenderd(• van die totale in
vopr van verledc jaar toe Suid
Afrika goedcrc tt•r wnarde van 
£326,000,000 lna-evoer het - wat 
twennnal soveel 11 as In 1945. 

Die regcrlnr hoop om langs 
hierdit> weg die betalingsbalans 
vnn die Unit> weer te laat k lop. 
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DIE SPEL VAN LONDEN Van Ontsettende Lyding 
Duitsland 

Soos elders in ons blad berig, het 'n Londense koerant 
sy lesers gerusgestel met die versekering dat w~t in Londen 
voorverlede week besluit is, niks anders is nie as die vrug 
van suksesvolle bearbeiding van die doininiums deur die 
Britse r egering sedert die vorige Empire-konferensie en 
veral by wyse van persoonlike afgesante na die eerste 
ministers van die dominiums. Die blad kan sy Iesers dan ook 
opvrolik met die versekering dat hierdie bearbeiding ult
geloop bet op 'n verstcrking van tlle Emplre-bande waar 
dit juis gedrelg bet om te verswak. In die geval van N ebru, 
so lui dit, het hierdie bearbeiding daarop uitgeloop dat 'n 
man wat vier jaar gelede nog in 'n aritse tronk gesit het 
en 'n paar maande gelede nog geen moontlikheid wou aan
vaar dat Indie die Britse kroon in enige opsigte erken nie, 
nou ewe gedwee die kroon aanvaar ·as 'n konneksie en selfs 
toelaat dat sy land deur die eerste minister van Brittanje 
,as voorsitter" by die koning verteenwoordig word by die 
oorbandiging van die besluit oor Indie se posisie binne die 
Ryk - iets wat die blad as 'n merkwaardige demonstrasie 
van Rykseenheid beskou. 

In Die verskrikkinge van 
van die oorlog in Duit~
Jand en die onpeilhare 
leed wat daarmee gepaard gegaan het toe gesinne in die laaste weke uit 
mekaar· getSkeur i!oi sondt•r enige hoop op ' n weersiens, wot·d beskryf in ' n 
hoek wat so pa!oo verskyn het van die hand van ' n Afrikaner wat aan die 
Zeeseu-omroep verbonde was. Die hoek, , By die Sterfbed van 'n Nasie" 
deur M. J:• Pienaar, is die eerste wat deur die Vlam-bihlioteek uitgegee 
w.ord,. e~ I e teen 9s. 6d. vir nie-intekenare en 7 s. 6d. vir intekenare op 
d1e luhhoteek-skema 'crkryghaar van Posbus 1230, Pretorin. 

))le berig in die Britse blad is swanger van betekenis, 
maar laat ons dadelik se dat dit ons geen rede gee om dr. 
Malan nou as 'n volksverraaier uit te kryt nie. Ons het 
voorheen in ons blad geskryf dat dit 'n baie gevaarlike spel 
is om nasionale leiers van verraad te beskuldig op grond 
van hul politieke standpunte, en ons herhaal ook nou weer 
ons stelling. Ons het genoegsame vertroue in die nasionale 
gevoel van dr. Malan om nie te glo dat hy ,omgekoop" is 
om sy volk te verraai nie. Maar dit neem nle weg nie dat 
ons groot bedenkinge het teen die politieke beleid wat dr. 
Malan tans volg en waarvan by klaarblyklik slagoffer 
geword bet sedert by die bewind aanvaar bet. 

Di<' skrywcr gee in die ecrste eenvoudig toegemessel, sodat wat tussen 'n digte kol huise 
hoof~tukke persoonl~ke indruk- 1 ni~mand duar kon deur~om nie. gestaan het, sonder uit100nderina 
ke ~ee~ van die Hitler-bewind Dit b~teken dat die doo1es daar· l dood is, omclat die .bitte van 
en m die laastc dee! gee hy 'n - en die ongelukkige Iewt>n<lt>!o buite te groot was. Soos in 'n 
bcskrywing van sy ~ie lotgcval~e onder die doole~ - nan hul eie bakoond is bulle <loodgebak. 
en die van sy iesm. Wat die lot oorgebat is. As aile kel- Na so 'n aanval hct daar op die 
eerste deel betrcf praat hy as ders wat veral teen die einde straat duisende en duisende 
'n gewone pcrsoon wat tussen van die oorlog toegestort hct half-verkoolde lyke gele-totaal 
die volk beweeg het en ook as oopgcgrawe moes word, sou all~ onherkenbaar. Vir 'n paar 
een wat binne sckere perke in fabrieke en aile ender werke In nagte Is hierdie aanvalle op die 
aanraklng was met die rege- Duitsland seker moes stilstaan." stad herhaal ..... 

BET GEWAARSKU 

ring. Dit is dus nie diepgaande 
beskouings oor die toestande in 
Duitsland onder Hitler nie, 
maar persoonlike waarnemlngs. 
Dit maak die bock in sekere sin 
belangrik, V<'ral daar die skry
wer baie cerlik en uitgcl!proke 
in sy mededelings is. Vera! 
interessant in die verband i~ sy 
opmerking dut dit nie .,Hit· 
leri!;me" was wat die wi"reld so 
aaru;toot van gent>em het nie, 
maar eintlik ,Himmlerisme" 

Dr. !lalan is gevang in 'n strik waaruit by nie kan 
wegkom nle; by is gevange geneem deur 'n mag waarteen by 
in bale duldellke taal in 1941 gewaarsku bet - dieselfde 
mag wat ook vorige Afrikaanse leiers gebind bet tot 
slaafse navolging van John Boll, en hierdie mag is die 
Britse parlementere stelsel wat die afweerdraad is waar-

Rimmler was inderdaad 
deur die hele Duitse volk 
gebaat. Hy spreek dan ook die 
mening uit dnt indicn dit nic 
vir die oorlog was ni<', Himmler 
uiteindelik ere-ontslag sou 
gekry het van Hitler. 

agter die Britse konneksie skuil. Toe die hoop op 'n ver- LUGOORLOG 
nietiging van die Britse instellings in 1941 hoog geviam het, •n Mens !try enigsins 'n ideP 
het dr. Malan op moedige wyse die swakheid van hierdie van die ontsetting wat die Iug
stelsel aan die kaak gestel as die grondoorsaak van ons oorlog met hom mecgebring het 
grootste vraagstukke. Sy woorde, soos uitgespreek in 'n - die uitgesoekte wnpen van 
toespraak te Stellenbosch op 25 Maart 1941, is deur die Engeland. Duisende mense -
Federale Raad van die H.N.P. opgevang en in die volgendc lewendiges en dooies · is ecn-
b din b 1 · f u1 voudig saam begrawe in die 

ewoor g tot es wt ge orm eer: skuilkeldcrs en daar so gelaat 
,Wat ook al ten gunste van die Britse parlementere omdat gcen arbeid bestee kon 

stelsel in ander dele van die wereld gese mag word, is dit word aan die opgrawing van 
nit die volksoogpunt beskou, in Suicl-Afrika in Ieder geval . bouvallc nlc. 
' n mlslnkking gewees. DIT BET DIE MAGSMIDDEL ,In die begin is aile kelders 
GEWORD IN DIE HA?I.'DE V·AN DIE GEORGANISEERDE wat toegcstort hct binne twcc 
GELDMAG wat deur sy eie pers die publieke opinie mani- of drie dae oopgcgrawe. Later 
puleer vir sy eie voordeel EN TEN BEllO EWE VAN toe die aanvalle kwaaier g<'
BRITS-I}IPERIALISTIESE BELANGE. Ware Snid-Afri- word het en mcer dikwcls 

gekom het, is 'n betreklik 
kaanse volksbelange word ,·eronagsaam en beveg; lewens- geringe persentasie oopgegraw<'. 
belangrike vraagstukke bly onopgelos en word bykans AI die duisende en tienduisende 
onoplosbaar; en deur die mees onbeskaamde korrnpsie word wat daar vir dac en weke gesit 
ons openbare en algemene volkslewe aanhoudend vergiftig en hoop het en later van 
en , ·erpes." (Die Republikeinse Orde, bladsy 4.) honger of gebrck nan lug be

AFSKEIDING DIE RED~liDDEL 

En as redmiddel het dr. Malan hierop nan die hand 
gedoen: 

,Verbreek die Britse konneksie, bring die Afrika
ners byeen, stig 'n republiek en probeer jou ideale ver
wesenlik in samehang met wat in die wereld gebeur. 
Dan is dit ons kans om bier in Suid-Afrika die ideale 
in ons program , ·an beginsels ven·at, te verwesenllk." 

Maar ongelukkig het dr. Malan om die een of ander 
rede verkies om die pad te verlaat wat hy aangedui het en 
het by weer gaan deelneem aan die spel van die Britse 
parlementcre stelsel waarbinne die geldmag regeer en waar
binne daar ,korrupsie op groter skaal is as wat die volk 
vermoed," soos by dit gestcl het toe hy daaraan toegevoeg 
het: ,Ons land is verrot van korrupsie omdat die georgani
seerde geldmag, Hoggenheimer, diktator van Suid-Afrika is." 

Vandag sit dr. Malan verstrik in die spel waaraan hy 
gaan deelneem het teen sy eie waarskuwing in, en moet by 
noodgedwonge ,moedige besluite" neem in belang van die 
Empire op voorskrif van Londen sc spesiale afgesante. 
Daarom dat die man, wat 'n paar jaar gelede in die varse 
lug van 'n eie volksverlede weens sy kontak met die Volks
beweging, sy gehore kon .Besiel met die oproep tot ,taaie 
moed en volharding" in die verbreking van die Britse kon
neksie, nou uit Londen geloof moet word vir sy ,moedige 
besluit" om blnne die Britse konneksie te bly. Vir dr. 
Malan, solank hy die pad van Britse parlementarisme volg, 
bestaan daar geen vooruitsig dat hy die ideale in sy pro
gram van beginsels vervat, kan verwcsenlik nie, want die 
parlementere stelsel self is die wese van die Britse konneksie 

(vervolg in volgende kolom> 

swyk het, sal sckcr nooit mccr 
getel kan word nie. In so 
menige stad i~ 'n paar !otrute 

(t,crvolg van ·vorigc kolom> 

soos ook die Cape Times 
erken, en solank daardie 
konneksie bestaan kan jy jou 
groot vraagstukke nooit op
los nie, soos dr. Malan self 
erken het toe hy nog steeds 
in dieselfde toespraak gese 
bet: ,Afgeskei van die Britse 
Ryk sal die oplossing van 
eersgenoemde (die kleur
vraagstuk) moontlik wees 
omdat die Engelssprekende 
met die Afrikaner saamstem, 
maar nie saamveg nie, uit 
vrees dat by kleurlingstemme 
vir die Britse konneksie sal 
verloor." 

Grot~r as ooit is die taak 
van die Ossewabranclwag 
vandag om die volk te lei t{)t 
<lie verwesenliking van die 
ideale, onder andere ook ver
vat in die H .N.P. se pro
gram van beginsel~, nou dat 
dr. ~lalan die enig'tte pad 
daarheen vir bomself toege
maak bet met sy ,moedige" 
aankondlging dat Suid-Afri
ka die Britse konneksie 
voortaan wil bandbaaf en 
,bomself (wil) beskou as lid 
van 'n nouer kring van sus
tervelke met gemeenskaplike 
belange." 

VUUR UIT DIE LUG l'oo'ET EEN KI.."'ID 

Maar die gruwelikste van Uit die aard van die saak kan 
all<'s was die brandbommc wat 'n mocder nooit meer as een 
die Britte en Amerikancrs by kind red nie - daarvoor was die 
die menigtc op die burgerlikc vlammc te erg en die wind wat 
bcvolking afgc•gooi het sodat met die vure gcpaard gaan, te 
tienduisende m<'nse in 'n pnar sterk. Sy vlug met haar sulge
oomblikke tot houtskool ver- ling In die arms en moet die 
brand het. ,.Dit het eenvoudij! ander kinders n<'t so skreeucnde 
vuur en bomme gerei.'nt; vera! in die vlamme laat agterbly. 
toe die fostor gekom het. Dit Ver butte die stad is die vlug
was ook tcvergeefs om te pro- tende voetgangcrs in die nag 
beer om 'n fosforbrand tc blus. opgevang en met motorbusse 
Die afgryslikste vorm het hier- en treine verder vervoer - weg 
die fosforaanvalle in Hamburg van Hamburg en weg van die 
aangeneem. Volgens bt'wering pick waar die moeder haar 
IH hi~r eer~ steenkoolpo<'ier oor kinders vir die laaste keer 
di<' stad afgegooi en toe die gcsicn het. Of bulle ,·erbrand 
fosfor wut d.ldelik in die lug bet en of bulle in die gedr.mg 
ann die brand geslaan h~t. Die net van haar afgeraak bet, 
lug bet lett<'rlik gebraml. ~lensc w~et '>Y nie - weet ~y miskien 
wat uit die brun<lendl' huise \'amlag nog nie. Duisende kin
g~storm het, of uit die bunkers ders het van hul moeders afge
l'n skuilkeld<'r.; omdat dit daar- raalt en is in haas in verskll
binne te warm geword bet, bet lcnde rigtings wegg~voer. ~a
eenvou<lig lewendig op "traat . sondcr moellik was dit met km
verbran<l. Ek weet \'an •n geval I ders wat nog nie die n~a~ van 
w_ar m~l'r us tw!'~duisend hul ouers gewee~ het me. 
mense in 'n klein bwtkertjie (vcrvolg op bl. 3, kol. 3) 

VIERDE OPROEP VIR 
UITLIGTING UIT 
PARTY -ARENA 

'n Versoek dat die hele parlement ,·erantwoordelikheid 
moet aanvaar vir die Huurwetsontwerp en dat dit nie as 'n 
partymaatreel beskou moet word nie, is aan volksraadslede 
gerig deur die Minister van Volkswelsyn, dr. A. J. Stals, 
toe by die wetsontwerp ingedien bet. Dit bet ten doel om 
die bebuisingsuaagstuk te vergemaklik. 

Dit iN die viertlc voorstel wat 
hier<lie sitting <leur 'n minister 
van <li~ kabinet gedoen word 
om 'n naugstuk uit die arena 
van dit> partypolitiek te lig. Die 
Die Eerste Minister, dr. D. F. 
Malan, het die voortou genecm 
toe hy versoek het dat die na
turellevraagstuk uit die party
arena gelig moet word - son
dcr welslae. Die Minister van 
Justisie, adv. C. R. Swart, het 
daarna gevolg dcur te vra dat 
die bestryding van die Kommu
nisme nie as 'n partysaak bc
skou moet word nie. Daarna 
hct dieselfde Minister die drank
vraagstuk probcer uitlig. Die 
vlerde erkenning van die magte
looshcid van die partystelsel 
kom nou van die Minister van 
Volkswelsyn. 

~fAGTELOOS 

doen sodat aile \'raagstukke, 
groot en klein, buite die party
politiek beredder kan word nie? 

Hierdie crkennings van Kabi
netsministers staaf andermaal 
hoe reg die Ossewabrandwag 
is as hy pleit vir die vervanging 
van die huidige partystelsel deur 
'n volkstclsel. En hoe moeillker 
sake vir die regering word, hoe 
meer sal hy beroepe moet doen 
dat vraagstukke buite die party
politick opgelos word. Maar 
binnc die parlementere stelsel 
sal sulke beroepe nooit meer 
wees as 'n geroep In die woestyn 
nie. 

GROOTHANDELAARS Bpk. 
(voorheen: Die Kopersbond Bpk.) 

• 
N!th't' Adr~s: 

SELKJRKSTRAA T 23 - 25, 
KAAPSTAD. 

(t~noor Kaapstad-e Munisipale 
langsun Sir Lowry-wea) 

Mark, 

As <lie partJpolitieke steb;el, 
wanrin daar OOR vruag~tukke 
gc>twis word en nie 1\fET bulle 
ni c>, dan so mngteloos is dat 
<lit eers tydelik opgeskort moet 
word \'oordat lets belangriks 
aangepak word, waarom dit dan 
nie geheel en ai in die ban~~~~~~~~~~~~;; 
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C.N.O. NOU NUWE 

SPEELBAL VAN 
PARTYPOLITIEK 

Die beginsel van Chris telike Na!.ionale Onderwys soos 
gepropageer deor die lnstituut vir C.N.O. van die F.A.K. 
wat vir die eerste keer tydens die provins iale verkiesing die 
ptool van dle partypolitieke getwis geword bet toe die V.P. 
dlt een van hoi vernaam!!te skywe gemaak bet, is die afge
Iope week nog dieper in die partypolitieke moeras ingesleep 
toe die begrotingspos onderwys in die \'Olksraad ter sprake 
gekom bet. 

Vir dae aaneen was die volks
raad die afgelopc tyd 'n toneel 
van verveeldhcld toe peste soos 
landbou en gcsondheld besprcek 
is. Die afgelope week was cg
ter een van die hoogtepunte 
van die politieke gctwis toe die 
onderwyspos van dr. Stals be
spreek Is. Die V.P. het by uit
nemendheid van sy kans gc
bruik gcmaak om die C.N.O.
begin.sel aan te val omdat dit 
een van die handige vcrskil
punte tusscn die opposisie en 
regering is, en daarom uitgebuit 
moet word om aan ,die volk 
daar buite" te toon wattcr vcg
vermoe die opposisie hct, want 
(om die woorde van Die Burger 
te gebruik) ,.die Parlement bled 
die vernaamste verhoog waar 
die politieke partye hul beleld 
en koers aan die land kan open
baar . . . . Bulle word dus dcur 
d ie k iesers tot groot hoogte ge
oordecl aan die prestasles en 
mlslukkings wat hulle In die 
loop van hul parlementcre wcrk
saamhede behaal". En van bier
die parlementere propaganda
verhoog het die Verenlgdc Par ty 
deeglik gebruik gcmaak. 

AFRIKAANSSPREKENDES 

En elenaardig genocg dit was 
nie die Engelssprekende V.P.
lede wat die C.N.O.-beginsel so 
aangeval hct nie, maar juis die 
enkelc Afrikaansprckcndc !cdc 
in die party! 

Dat hierdie tradisionclc begin
sci In die ondcrwysbeleid van 
die Afrikaner nou die prooi ge
word hct van 'n politieke ge
twis, sal n ie sondcr betekenis 

vir die toekoms wees nie. In 
plaas van dat die verskil van 
mening wat daar oor die bclcid 
mag bcstaan, bepcrk gcbly het 
tot lndividue, is die stryd nou 
gekoppel · aan twce politickc 
partye en mense binne die V.P. 
wat ten gunste is van die 
C.N.O.-beleid, sal nou geen an
der keuse he as om dit teen te 
staan nie. Hulle moct immers 
die amptelike houdi'ng van bul
le party verdedig. 

WIP-WIP 

Onder die voorstanders van 
C.N.O. is daar op die oomblik 
nog nie eenstemmigheid oor die 
besonderhede soos deur die In
stituut gepropageer nic, maar 
daar bestaan geen vcrskil oor 
die strekking daarvan nie. \Vaar 
C.N.O. in die verledc egter met 
individuc te kampc gehad het, 
sal hy nou die teenkanting van 
'n georganiseerde politieke par
ty geniet. Vir hierdie doc! het 
die V.P. ook al 'n aksickomitec 
in die !ewe geroep. 

Dit sa.J dus nou ondu <'Cn 
party t()egepas · kan word en 
deur die ande r weer a fgcskaf 
word, soos dit gewoonlik gaa n 
met die parlementt>re wip-wip
spelery. . 

Daar bestaan 'n om·ersadigde

vraag na boulenings in die Unic, 

en die afgclope 12 maande is 

35,000 nuwe Ienings ter waarde 

van £59,000,000 toegestaan. 

BESKERM! 
INBRAAK-Assuransie by-

eCA~T~ ~.6 • 
s ·sa•, •ca•x• 
SUID·AFRIKAANSE NASIONALE 

TRUST I!N ASSURANSIE MPY., BPK. 

1'aklle dwancsW ell~ UDle. 

&RILLE 
BriDe a ooprta ee vooralatt vh brUle na ooa. 

GO:EIE WEBK TEEN BUJ.IKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
BMoek oaa of llkryf om Beeoaderbede. 

BESTEL ALTYD ALLE 

• KANTOORBENODIGDHEDE 

f Soos Ons Lesers j 
I Dit Sien 

,As Die Engelse 
My Prys" 

tunr. ,J. H. Rtts, H eidt"lberg, T \'1., 
~okr~·f: 

Tydcns 'n kongrcs te Pretoria 
aan die cindc van 1939 bet dr. 
MalaJl in 'n tocspraak die vol
gcndc gcsc: 

,.Solank die Engclsc pcrs my 
aanval is dit vir my 'n bewys 
dat ek nog op die regte pad is, 
rr.aar sodra bulle my sou prys 
dan sal dit vir my 'n tcken wccs 
om vcrsigUg tc wccs." Ons hct 
hom daarvoor tocgcjuig. 

Maar ons hct weer aan bier
die woordc gcdink toe die 
Engclsc pcrs vol lof was vir dr. 
Malan sc ,.wyshcid" na aanlei
ding van sy tocspraak in die 
parlcmcnt oor die ,.Van der 
Walt-vcrklaring", ,.O.B.-ram
pokkcry", ,,gchcime binne
kringc" en laterc aanvallc ge
mik teen die O.B. <En eien
aardig gcnocg, hierdie soort lof 
hct hom steeds te bcurt geval 
ccrs na vcrbrcking van sy 
vriendskap met die O.B.>. 

Die klimaks van hicrdic lof
uitingc Is waarskynlik nou be
rcik by die Londcnsc Konfcren
sie, waar swaar gcwcrk en diep 
gcdink is vir die instandhouding 
van die vcrbrokkclcndc State
bond waar dr. Malan nou uit 
dicselfdc mond sprcck as o.a. 
die groot impcrialis Churchill! 

Die Britse pcrs juig, maar 
elkc rcpublikcln voel koud om 
die hart, want ons onthou dr. 
Malan sc sclfopgclegdc maat
staf in die verband, vera! omdat 
hy dit blykbaar self vcrgeet het! 

Weichardt en 0.8. 
)[nr. D. 1'. Aek t"rma nn, )lilton

wt"g, Goodwood, skryf : 
Ek Ices in Die Burger dat 

mnr. \Vcichardt in sy Brakpanse 
tocspraak homsclf bercldwillig 
vcrklaar hct om sy par ty te 
ontbind om sodocndc die H.N.P. 
tc help om vir Blank Suid-Afri
ka te stry. 

Mnr. Wcichardt sou seker n ic 
vandag tot hierdie stap oorgc
gaan hct as dit nie was dat sy 
party in die wocstyn ronddwaal 
nie. Maar mnr. Wcichardt wil 
sekcr vir oulaas nog vir hom
self 'n bictjle roem vcrwcrf deur 
sy halfslyt-baadjic vir die Gc
suiwcrdes te leen. B icrdie par
ty laat my dink aan 'n akkcdis
stert hy krul en spartel woes 
maar hy is onskadelik. 

As mnr. Weichardt homself 
moet afvra: ,.Wie hct my akke
dis sc stcrt afgetrap?" dan is 
daar net ecn antwoord - die
selfdc aasvoCis wat so gchunker 
hct na die dood van die O.B., 
dicsclfdc mense hct hierdle ak
kedissie al lanka! dood geskin
dcr. 

Mnr. Wcichardt praat van 
vyande van die Afrikanerdom 
wat gcbruik maak van die O.B.
blaadjie om daaruit 'n argument 
op tou te sit. Wei ek kan mnr. 
Wcichardt die versckering gee 
dat die O.B.-blaadjie nle ruimte 
het vir twak nic, behalwe vir 
tabak-advertensics. En die per
soon wat vir hom 'n argument 
hicruit put se oe sal self later 
oopgaan. 

Maar ons bcscf wat mnr. 
Weichardt se moeilikheid is. 
Die O.B. is egtcr van harder 
staal gemaak en ons het der
halwe nie so gou die saak ge
wonne gcgee nie. Ek sal nie 
graag in mnr. Weichardt se pad 
wil staan as hy en mnr. Nossel • 

• 
K~TOORMEUBEL5 

SKRYFBEHOEFfES 

BY 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 

, wil saamwcrk om Blank S.A. tc 
red nic. Ons in die O.B. is al
ma! Afrikaners en is dcrhalwe 
ook blank. Ons kap 'n pad 
skoon waarlangs ons wat blank 

Teleloon 2-'7011 Groote Kerkgebou KAAPSTAD 

is kan loop. As ons dlt nie doen 
nie sal ons verdwaal in die wil
dcrnis van die oordemokraticse 

(vervolg in volgende kolom) 

Rebel 
Herbegrawe 
Die herbegrafnis van die stof

like oorskot van wyle vcldk. 
Jan Bendrik Coetsee, 'n Kaap
se rebel uit die Tweedc Vry
heidsoorlog, oorspronklik van 
die plaas Nooitgedacht, Knap
daar, het Sondagmiddag, 17 
April, onder blyke van groot be
langsteJling vanuit die Gcrcfor
meerde Kcrk, Burgcrsdorp, 
plaasgevind. 

Die oorskot hct vir 48 jaar in 
'n eensamc en verlate graf op 
die plaas Bulthoek, R eitz, gcrus. 
Die soektog na die graf duur 
a l seder t 1942 en is op 9 Maart 
1949 deur d ie vyf brocrs wat dil 
hul taak gemaak het, in 'n mie
lieland aanget ref. 

Voordat ds. A. L. Aucamp dlc 
rede in die kerk gehou het, hct 
die orrel die Vrystaatse Volks
lied gespeel terwyl alma! ccr
biedig opgestaan het. 

Dit was aandoenlike oomblik
kc toe die kis, bedek met die 
Transvaalse Vierkleur, afsak in 
die graf naas die van sY eggc
note. Die vyf seuns, Fanie-, 
B ennie, Piet, Andries en Attic 
bet opgetree as d raers. 

-<Ingestuurl. 

(vervolg van vorigc koloml , . 
stelsel van die Brittc wat vir ons 
nou opnuut verseker is. i n bier
die wildernis is elke Afrikaner 
voelvry en ck vree-s dit kan 'n 
groter gedrog oplewer as die 
blank- en nie-blank-storie. Ek 
wens mnr. Weiehardt aile suk
ses met sy terugtog. Maar ek 
hou daarvan om gcdissiplinccrd 
te wees; as ek my nou weer 
moet verncder om by die H.N.P. 
aan te sluit sal ek eers allc- self
respek in d ie !ewe moet vcrloor. 

tta die 

BOlJLSPEL .• 

Laat K.W.V.-Eau de 
Cologne gou \\~:cr vir u 
die kalme gelatenheid 
skep wat persoonlike 
frishcid mecbring. En 
om u tc streel en met 'n 
fyn geurigheid te om
ring - K.W.V.-laventel. 

KWV 
·Etnt tie Cologne 

EN 

·Ltnentel 
PRODUKTI! VAN SUID·AFRfKA 

[niaste Suld·Afrikaan•e Distributer· 
der~ : H. J. Niehaus CEdms.) Beperk, 
Posbus 2108, Kaapstad. Po>bus 

<48~3. Johannesburg. 

....- Adverteerders wil 
graag weet of u 
hul naam in ,Die 
0.8." gesien het. 

,EJ.ke Sigaret 'n Meesterstuk " 

Rembrandt is 'n mengsel 

van ryk belee virginiese 

tabak; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

ROOI VIR KURK GROEN V!fl. ONGEKURK 

.,D~ sigaret wat ·u altoos graag wou rook ." 
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Bauboadellke ltennt.cewiDce: 
(Verlowlng, huwellk, ceboorte, etertcev&.l, In memorl&m, celukwenelns, 
ena.) 1d. per woord; minimum 2/6 per pla.ltng. VooruJtbetaalbaar. VIr 

berllallnc• 2!1 pat. atelac. 
a-delladv~: 

Eerste plulnc, 2d. per woord. Vtr herb&lln~ 211 pet. atal&c. 
latekencdd op ,.Die O.B." (venk7D weekllkl): 12/6 per j&ar of 8/ 8 per 

• znaande. VooruttbetMJbau. Btuur advertenlleceld, beetelllnll, en lntelteogeld 
u TOOBSLAO (EDMB.) Bl'lt., Poebu IUl, ~-. 

GEBOORTE 
Aan mnr . en mev. Cllll•ro (g~lt . 

Kommuniste 
Christel ike 

Binne Selfs 
Organisasie 

Katy le Roux) •n H•r du~;t~rtJie 01• :..'11 
April te Morg•nzon. S" •lien<lam. 

11/ :1/ 18 . 

VLIEGTUIE VIR 
DIE UNIE · In Amerika \Voman's ·Press,' amptelike 

orgaan van die Y.W.C.A., 32 
artikcls van skrywers gepubli
scer wic se leers oor heulery 
met die Kommuniste in die 
handc vl\n die regering van die 
V.S.A. is. Een Y.W.C.A.
brosjurc bcvccl die werke van 
40 skrywcrs aan wie se dossiers, 
na amptellke ondersoek in 
Washington, 'n totaal van 320 
aanhalings bevat oor hul Kom
munisticse verbindlngs." 

TE KOOP 
ALSATIAN· IIONDd!F.S Ull kamp toen · 

stamboekouers, 4 I{! rn a nde oud 
Kwaai en waakaatun . Reuntjtes 
£5/5/·. tefles £3/3 · . Zt'<'mlln, 
Robertson. 'l' K/ 30/ 3 

Pragtlge moderne nuwe 8ierateen huts 
In beste deel va n Pretur ia. Groot err. 
Eetkamer, a itkamer , 3 s laaopkamers, 
POttaal, k ombuia met elek triese· en 
kool·ltoof. Warm en k<,ue water. In· 
geboude k aste. Bultet;eltoue. Doen 
navraac by : 1'. Hln .SI~kerk, p (a. 
ze Laan 5:'>6, 'lllltrlll, 1'1'\:torlu. 

11 / !j l l. 

BOERI\IEEL 
80'£Rl!Et;L op .,na bekende steen

meula cemaal. l.t / 7 per 100 lb.; 
cealtte meel, 24 / 9 ; w ltbroodmeel, 26/5; 
en meelblom, 28/ 1; plus ba nkkommiSsle 
per 100 lb. aak. K.M.B. - :'IU.slon 
Store, Ellm, K .P. 

T.K. 

BOME, PLANTE EN SAAD 
Vllrs roew~rrn~nl~ ge•ertifl!l~rdt 

li"M"tesaad: Chantenay wortels, 6/ 6: 
Detroit beet, V6; Eglptlese pl81t beet. 
7/6: Oreenfeast saaderte, 1/· lb .. 
!6/ 10/ · 200 lb. aak; Copper Kin~; (laat 
harde uia.oort) , 10/. lb.; Vrocl! Kaapse 
plat, 9/·. Handelanavrae verwelkom.
Kanco saadltweken, PosbUJI 107 Ou•Jt•
boom. 16/ 3/ TK 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

Chantenay-wortels 6/ · : Detroit -beet 
I f· · Blaarslaal 17/ 6; Splt.okopkool 8 / · 
per pOnd, poavry. Verkry volledl~te 
pryelyl van Pr-emlen, P .K. Schoeman•; 
hOek, Oudtsboorn. 6--fTK 

1\IEDISflo."E 
ORYSHAARWONDEK la a t u Jonk 

lyk. Hou u bare frls, gesond, natuur· 
Ilk en vry van skllfers. Geen kleur· 
•tot. Qewaa-rborg of geld t erug. r, l 
pOsvry. Geld met bestellinft. Kwa le, 
alektes behandei. - Bo<Y'e&"rnPt"'mldMio, 
Posbus 4272, Johannesburg. 

(Nr. 2 ) 2/ 3/ TK 

1\IEUBELS 
UEUBELS. - Beter meubela teen 

bllllker pryse. BabawaentJfee, 1toot· 
k&rretJiea, drtewlele, Unoleums, tapyte, 
ena., ook altyd In voorraad. Gcen 
Kataologus. Meld waarln u belanc•tel . 
-VISSER-liEUBELS, Lanptraat 291. 
KMpstad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW I:N LO'CW, die Beroemdt 

Radlo-lngenleurs, StuiOwec, PAROW, 
verkOOP en heMittl Radio'• en Elektrieae 
Toeatelle. Gereglatreerde Eleklrllltelll
aannemers. Foon 11·84311. 

OI:DROOGDE VRUQTE. - Barrl'· 
merk cedroogde vrugte POitteld betaald 
to Unle, tn 5 en 10 pond·klulea. Appel· 
rlnce 3-Dfamant, 2/1; Per1ke1, 3· 
Diamant, 2/1: PeNt, 3·Diamant, ~/1; 
Vye, • ·Diameont, 2/3; Pruimedante, 
60/60 1/8~; ROiyne, 3·Dfamant. 
lO~d:; Troe·Rolyne, 4-Diamant, 1/3~ 
Okkaroeute, 2/3: Amandela, 1/9; per 
POnd. Volledfl• Pryalyl verkrygbaar 
<rail Roberteon·Haodelaverenlging, Poe 
bUB 7, Roberllon. 24/tl/TR 

O'P.li!IUIKI:KDE VRUOTE. - Barry· 
merk reaulktrde vruj~te, 8/6 per aes 
1 pODd·pakkiH or 8/3 per 5 pOnd· 
il<lllle, pOICtld betaald In Unle. Kon· 
l&llt met bestelllnc. Ona atuur ook 
cMUIIlerde en gedroocde vrugte ten 
beboewa vac kll@nte aan vrlende oorsee. 
Verden beeondorhede verkrygbaar by 
Die Robertaon·H&ndelaverenlclng, Poe
-UI 'f, Robtrlloll- 24/li!TR 

SOUT 
SOUT vir dadellke ar1ewer1ng In 

coela uokke. Brandwagte, om 'r 
eerllke beetaan te maak vra ek u 
vrlendellka onder~teunlng deur van my 
10ut te bt1tel. Speslale Al 80/ · : 
soeeuwlt No. 1 70/-: W it No. :1 
60/· per ton vrygelaal. Soutwerke 
tavredenbeld cewaarbors. Ad res · 
Komdte. 1\le.. 1\larlle Vente:r, Pouak 
No. X4, .A.rbeldlloon, Bloemfo~t;}~iTlf 

GEVRA 
LJOT£ ) (QLWAENT,JlE op motor· 

banda cuklk vir twee perde. Beson· 
dtrhede eo prya gelewer naaste s poor· 
wec•tule aan: c. D. Oemeke, Helena, 
P .S. Keerv\ei. Yrybn•&"· ll fr,{2B. 

PLUDIVEE 
nte Beato Firma om u PLUJMVEE, 
EIJ:B.S ea. andu PRODUK.TI! &aD 

te 1tnur ... , 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(Edml.) Bpk. 

MOBEMA.Bit (Poebua U86) Newto1f11 

• 
RADIOTRONICS 

(A. Perold en P. Brink) 
Vir berstel en koop van 

ELEKTRIESE APPARAAT 
(Ondemeem ook yskasherstel
werk., ankerontwikkellng en I~ 

van kabels in hulse en 
fabrieke) 

Boofstraat BELL VILLE 
Foon t'7-IIU4. 

Ten einde die Suid-Afrikaanse 
Lugmag op te knap het die 
Suid-Afrikaanse Spoorwee vier 
nuwe Constellation-vliegtuic in 
Amerika bestel. Hulle sal teen 
April 1950 afgelewcr word. Die 
vlicgtuie wecg elk 107,000 pond. 
Hulle het 'n besondcre goeie re
putasie en is vera! gcsklk vir 
langafstandvlugtc. 

Oat die Kommuniblt> 
daarin geslaag h et om 
hul doelwit selfs d eur 
middel van Christelike 
instellings te propageer 
sonder dat dit vir die 
gewone pt>rsoon in die 

Moet Republikeine 
Nou Op Plek Sit: 
Versoek Aon Malon 

In sy hoofartikel by geleentheid van die terugkoms van 
dr. 1\lalan verlede Vrydag, bet die Cape Times 'n beroep 
op dr. Malan gedoen om, nou dat by vriende gema.ak bet 
met clie eerste ministers van die Sta.tebond oorsee en self 
besluit bet dat dit goed is om binne die Empire te bly, die 
retmblikeine in die Unie op hul plek te sit. 

Die artikel lui: 

Die blad vervolg: .,Vir die ou 
rcpublikc•inc (die wat die gedag
tcnls ann die twee Republieke 
en presidcnte vereer) het die 
mecste Engelssprekcnde Afrika
ners 'n diepe respek - en ver
troue. Bulle is nie heeltemal so 
gt"lukkig tt"n opsigte van die 
n uwe r t"publikeine wat ons hoop 
dr. l\lalan in staat sal \vees om 
in toom te hou." 

ooglopend is, is onlangs 
in Amerika vasgestel 
toe dit aan die lig gekom 
het dat die Y.W.C.A. 
( Christelike organisasie 
vir jong meisies) van 
Amerika deur die Kom
muniste ingespan word. 

In 'n boek .,Behind the Lace 
Curtains of the Y.W.C.A." wat 
uitgegee is deur die Constitu
tional Educational League of 
New York, word die Kommunls
tiese indringing in hlcrdle orga
nisasie aan die kaak gcstel. Die 
boek is geskryf deur J oseph P. 
Kamp wat bekcnd staan as 'n 
openlike bevcgtcr van die Kom
munisme. 

In die boek vcrklaar hy o.m.: 
,Bowel knaphandlge as naakte 
K ommunistiese propaganda kan 
ge\'ind word in die brosjures, 
pamflette, gesangboeke, gebede
boeke, tydskriftC" en nuw.briewe 
van die Y.\V.C.A. wa.!J'in die 
werke van Komrnunistiese skry
wers aanbeveel en geadverteer 
word. V t"rder word groep
leiers en studente voortdurend 
vir verd~re studie verwys na 
buitelandse bromte - waarvan 
die rneeste Linksgt"sind, pro
Kommuni!lti~>s of opt>nlike Kom
munisties is. 

IN EEN JAAR 
.,Gcdurcndc ecn jaar het ,The 

Die brosjure verklaar d .. t die 
Y.W.C.A. in Amerika 'n geslag 
vroue gekweek het wat toegewy 
is aan 'n tank - nie Cbristelike 
ideale nie - maar toegewy aan 
'n nuwe sosiale orde gebou op 
die bitter, on-Christelike baat 
va n die 1\l:lrxistiese klassestryd. 

SELFS STIGTERS 

,.Y.W.C.A.-leiers het vrywilligc 
diens gelcwer in die gclcdere 
van die Kommunistiese bewc
ging. Hulle hct gehelp om 
nasionale en lntcrnaslonalc 
Kommunistiesc organisasies In 
die !ewe te roep. Ecn roo! 
jeugbeweging met ,Y'- en ,Y'· 
opgeleide leiers In bevel, Is 'n 
uitbreiding van die Komlnform 
en die Sowjet-lnligtingsdiens, 
volgens mededcllngs van die 
staatsdepartemcnt van die Ver
enigde State." 

Die brosjure crken dat die 
vroue-bcwcging baic wcrk doen 
wat ver verwydcr staan van die 
Kommunlstc, maar vcrklaar dat 
hierdic feite nic ontken kan 
word nic. 

.,Allc bcrigtc oor die onlangse 
konfcrcnsie van cerste minis
ters toon dat ons Eerste Minis
ter ' n besondere waardevolle 
aandcel in die besprekings ge
nec m het, en dit is opvallend 
dat hy hartlike verhoudings met 
die ander eerste ministers van 
die Statebond gesmee bet. Die 
konfcrensie het geeindig met 'n 
historicsc verklaring, waarin be
hcls is dat dit moontlik is vir 
'n lid van die Statebond om 
homself 'n republiek te nocm 
sonder om die voorrcgte van 
lidmaatskap te verloor. Dr. 
l f ulu.n hl"t self op mel"r as N'll 

ge-le-entheid sedertdien vt"rklaar 
llat die Unie 'n lid van die 
Statebond sal bly; dat hy lnd~>r
daad heeltemal te-vrede is mt"t 
sy status. 

Britse Minister 
Skok · Rhodesiers 

'n Man soos Henry Wallace, 
wat bckend staan vir sy pro· 
Russiese nclglngs, het onlangs 
sy seen oor die Y.W.C.A. uitgc
sprcek. Die bcwcging maak 
daarop spraak dat hy 3,000,000 
vroue-lcde het. 

.,EKSTRE:\IISTE" 

,,Xou dat dit be<,luit is, hoop 
ons <bt dr. l\falan in staat sal 
wees om sy m et"r ekstrt"tnistiese 
volgelinge te oorrt"e<l dat daar 
mcer in lidmaatskap van dit" 
Statebond steek as wat bulle 
<link, en dat dit dom, sowel as 
aanstootlik vir baie van hul 
medeburgcrs Is om hul onop
houdelike gctokkcl oor die no
dighcid om ons land in 'n re
publiek te vcrandcr, voort te 
sit." 

Die verklaring van die Britse 
minister van koloniale ' 11ake, A. 
Crt"ecb Jones, tydens 11y on 
la ngse besoek a.an Noord-Rbo
dt>!>ie dat die ,.permant"nte 
blanke nedersetting in Noord
Rbodesie beperk moet word" ten 
einile reg te laat ges,kied aan die 
beloftes wat die Britse n>gnlng 
ann die naturelle gemaak h t"t 
ten opsigtt" van bul eit" ontwlk
keling, het ' n vlaag van \ 't"ront
waarding oor die h t"lt" gebied 
laat posvat. 

Een van die vooraanstaande 
leiers van die gebled, mnr. R. 
Welensky, hct verklaar dat die 
verklaring van die kolonlalc 
sekretaris nie aanncemllk Is nie, 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIEF HIEB IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Bpk., 

Waarde Heer, 
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 

tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 
ingesluit vind u die bedrag van .. .. ............................. .. . 

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

NAAM: ····································································· (Naam en Adrea in Blokletters) 

POSADRES: ···················· ··········································· 
............................................................... 
······························································· 

...................................................... 
Handteken(ng. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/ 6 per halfjaar. 
Voeg aaaeWf6/ KomW.m blf pJattelatldae tjeb. 

en as die Britse regering van 
plan Is om die plan uit te voer, 
sal hy t rocpe nodig he om dit te 
doen. .,As mnr. :Jones bcsluit 
om met die beleid voort tc gaan 
sal ek nie wag om die hulp van 
die mense in Suid-Rhodesie en 
Suid-Afrika in te roep nle", hct 
ny gesl!. Steun sal ook gcsoel< 
word by Kenia en die blankcs 
in Sentraal-Afrika.. 

BRITSE RYK 
Die verteenwoordig~r van 

Lusaka, E. \V. Sergean t, b t"t 
verklaar dat 'n paar meer 
figure soos Jones die t"inde 
va.n die Britse R yk sal bete
ken. 
Voor sy terugkeer na Brittan

je, toe hy van die storm vcr
neem het wat hy met sy toe
spraak ontketen het, het die 
koloniale sekretarls vcrduldelik 
dat hy dit nic so. erg bedoel het 
n ie. Hy het beloof om later 'n 
verklaring In die Brltse parlc
meu:tt te doen. 

Die toespraak van hlerdic 
Brit wat Noord-RhodesH~ uit 
Londen regeer, hcrlnner bale 
sterk aan die optrcdc van die 
koloniale ministers en Britse 

UIT DIE NUUS 
VAN DIE WEEK 

Dii is yd.-If" hoop dat die be
llult om die Hugenote-Universi
tcltskollcgc op Wellington tc 
sluit, in hcrsiening geneem kan 
word, hct die Minister van On
derwys, dr. A. J. Stals, In die 
parlement vcrklaar. Die lnrig
ting voldoen nie meer aan die 
verelstes waarvoor hy in die 
lewe geroep is nie. 

* * * 
Die moontlikheid dat die 

Krugerhuis in Switserland, waar 
die Staatspresident oorlede is, 
'n volksmonument sal word, is 
tans sterker na die onlangsc be
sock van die Unie sc Ecrste 
Minister aan die huis. Hy het 
die hoop uitgcsprcek dat die 
sterfhuis deur die regering ge
koop sal word. 

* * * 
goewerneurs tydens die Britse j Voorbereidende stappt". vir die 
besetting aan die Kaap wat uit- . afbakening in Suidwcs met die 
eindelik oorsaak was van die oog op die verklesing wat daar 
Groot Trek. moet plaasvind, het tans begin. 

STAATSIDEE-
(Vervolg van bladsy 7 kolom 5) 

SOOS ONS TAAL 

Nadat hy die stelsel van 
Volkspolitick - die stelsel van 
Paul Kruger wat dcur die O.B. 
gepropa,geer word - verduidelik 
het, het kapt. Botha tot die vol
gendc bcmoedlgende slotsom ge
kom: 

Soos die Afrikaanse taal deur 
stryd e n teekantinr been.gegroei 
bet tot 'n volksgebruik wat tans 
a lgemeen erken en aanvaar 
word - selfs deur bulk wat dit 
mlsken en beveg het, so sal ook 

die staatkundige idee \'an dil" 
Afrikaner nie andt"rs kan as om 
te seevier nie. 

Net soos sy taal, het die Afri
kaner sy staatkundigc beskou
ing nic van elders geleen nie. 
Dit bet sy oorsprong in die volk 
self - dit wortel in dit" bodem 
van 'n eie la nd van oorsprong 
e n mot"t duhalwe a'! oorwinnaar 
nit die stryd kom. Net soos die 
Afrikaansc taal wat deur tee
kantlng getempcr, so sterk ge
groel het dat dit vandag 'n tuis
te bled vir alma! wat sick en sat 
is van uithcemse aangroeisels. 
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Nctsoos die Afrikaanse taal onder die g root!>te teen
kanting tot sy reg Ol) eie bodem gekom het, net so sal die 
staatkundige idee van die Afrikaner wat deur verowering 
deur 'n , ·reemde stelsel \'ervang is, uiteindelik tot sy reg 
kom ten spyte van die bittere teenstand vandag, bet die • 
Wag-offisier, kapt. Ben Botha, van die Stellenbosebse O.B.
wag, in 'n lesing oor volkspolit iek voorverlede week gese. 

Geskiedenis Van 
Die Engelse Periode 

(Vorige dele het in VUURSLAG verskyn ) 

Ons het reeds gesien boedat die ou inboorlingstamme, 
die Portugese en die Hollanders, verantwoordelik was vir die 
benoeming van so bale plekke in ons land, en ook daarop 
gewys dat plekke soms van naam verander bet. 

Nadat die Kaap oorgcgaan 
bet in die hande van Engeland, 
hct hul mettertyd bale plekke 
herdoop - so kry ons vandag 
dus hcclwat plekke, vera! in die 
Boland, wat Engelsc name het 
maar wat vroeer Hollandse na
me gehad bet waarby hul soms 
ook nog bckcnd is, bv. \ Veiling
ton <Wagenmakersvallci>, 1\lal
mesbury <Swartland>, W ood
stock (Papendorp), 1\lowbray 
(De Drlc Koppen), Durba n ville 
(Pampoenkraal), Clan william 
<Jan Dissels), Caledon <Zwar te
berg>, c.a. 

Die name wat die Engelse ge-

BRIEWE
KOLOM 

Posbus 1411, 
Kaapstad. 

11 Mel 1949. 

Beste Boercjcugmaats, 
Die bricwc kom nog maar sta

dig In en die week het ons net 
twce vir plasing. Julie oudjies 
wat nlks hct om in jul spaartyd 
te doen nie, kan gcrus maar 'n 
paar reeltjies aan ons ltkryf. 
Ons wfi graa,g wcet hoe dit met 
julie gaan en wat jul alles aan
vang as Bocrc-seuns en -dog
tcrs. Alma! Is welkom om hul 
name in tc stuur vir die pen
maatlys en die Verjaardag
kctting. Mocnic op jul laat wag 
nic. 

Veld.kt. N. Burger van Posbus 
13, Hakamas bet sommcr 'n vet 
brief gestuur met 'n berlg vir 
die Bocrcjcugnuus-kolom. On
der andere hct by ook die name 
van ses !cdc gcstuur wat in die 
Verjaardagkctting moct vcr
skyn. <Ons sal die name van 
die lede wat in Februaric vcrjaar 
het kan laat vcrskyn. In 'n 
vorige uitgawe bet ons vcrdui
delik hoc ons al die name, van 
die begin van die jaar af, gaan 
plaas totdat ons weer op datum 
is.-Red.). Veldkt. Burger bet 
voorhecn ook a! 'n lys met name 
in gestuur en is VIIJI. voornemens 
om binnekort weer van hom te 
laat boor. Hier is 'n gocic voor
beeld wat ons van Boerejeug
ledc vcrwag! 

Uit Oudtshoorn hct ons 'n 
brief van komdt. Hitge ontvang. 
Ons hct hom op die Bellville
Iaer leer ken en was bale bly 
om weer van hom tc hoor. 
Komdt. Hitge stuur 'n beriggie 
en beloof om binnckort name 
vir di(' Vcrjaardagkctting te 
stuur. Hulle afdcling is glo bale 
bedrywig en voel dat die Bocre
jeug-blad hul nog meer sterk. 
Komdt. Hitge Yertel dat hul bale 
bly is dat die blaadjic nou 
wcekliks verskyn. <Baic dankie 
vir die brief Oudtshoorn - dis 
bcmoedigend om sulke nuus van 
ons lesers te kry.) 

Ons wag op jul volgende brie
we - stel ons nie te leur nie. 

Boerejcu.g-groete, 
Redaksie. 

gee hct, herdenk mccstal per
sonc: adelikes, Kaapsc goewer
neurs, staatsmannc, en offisiere. 

ALLES VERBRITS 

Zwartcberg was ccn van die 
eerstc plck k ics wat in 1813 her
doop is tot Caledon. Goewcr
ncur Caledon sc naam is ook 
gegee aan die sy-tak van die 
Oranjerivier, dcur 'n sekere 
kolonel Collins. Collins het 'n 
andcr sytak gcdoop tot Grey
r ivier na die kommandeur van 
die troepe aan die Kaap, maar 
in die volksmond is dit spoedig 
vcrdraai tot H raa.ir ivier (distrik 
Aliwal-Noord). 

Cradock herdcnk vandag Goc
wcrneur J ohn Cradock, en 
Clan william sy skoonvader . 
Lord Charles Somerset se naam 
is gegee aan Somerset -W es e n 
Somerset-Oo!!, e n sy broer (die 
Markies van Worcester) sc 
naam aan W orcester . Sy vader 
was die D uke van Beaufort, en 
so hct ook Beaufort-Wes en 
I~ort Beaufort hullc name gckry. 

Port Elizabeth is genocm na 
die vrou van Sir Rufane Donkln 
wat vir 'n tyd agerende goe
werneur aan die Kaap was. Die 
plekkic was maar baic on be
langrik voor die koms van die 
1820-setlaars, maar die gocwcr
neur het die setlaars aangcmoe
dig om daar te bou sodat dit 
in 'n hawc kon ontwikkel. Sy 
vrou is toe pas tevore in l ndHi 
oorlede, en bchalwe die benoe
ming van die dorp, het hy ook 
'n monument daar opgcrig tot 
haar nagcdagtcnis. 

Sir Lowry'spas is in 1830 ge
open en genoem na die peraoon 
wat hom bale beywer hct vir die 
konstruksle daarvan, sir Lowry 
Cole. In 1829 is die Gocwerneur 
ook versoek om 'n berg wat tot 
dusver bekend was as Toorn
berg, Tooverberg, of Torenberg 
te hcrnocm tot Colesberg ter 
gcdagtcnis aan sy bcsoek aan 
daardlc dec! van die K olon ic. 
Dit is dan ook gedoen. 1\lalmes
bury Is weer gcnoem na sy 
skoonvader. 

Verlore Goedere 
Ons moct weer onder laer

gangers se aandag bring dat 
:laar nog byna niks van die 
~oed, waarvan ons in 'n vorige 
uitgawe melding gemaak het, 
opgceis is nie, trouens daar het 
nog meer goed bygekom. Die 
goed wat nie binnc drie wekc 
na die laertrek opgeiiis word 
nic, sal ongclukkig weggegec 
moet word, aangcsicn daar hy
kans geen pick mcer in die pak
kamcr is nie. 

Hicr volg nou 'n lys van goed 
wat nog bygekom hct: 

1 Broek (Khaki - vermoede-
lilt van 'n Paarlse seun). 

1 Beker. 
1 Vurk. 
1 Mes. 
1 Lepel. 

Plekname 
EERSTE AFRIKAN ER 

Breda!tdorp < genoem na 
Michie! van Breda, 'n lid van die 
Wctgcwende Raad>, en Napier 
(gcnocm na Sir George Napier) 
is later van Swcllcndam afgc
stig. Bredasdorp Is waarsk yn 
lik die eerste dorp wat genoem 
is na ' n 1!iuid-Afrikaansgebore in
woner. Sir Peregrine Maitland sc 
naam lcef voort In die voorstad 
Ma itla nd, maar hy hct geweier 
om die teenswoordlge Burgers
dorp op versoek na homself te 
noem. 

H arrismith, Ladysmith , en 
Ladlsmith hcrdcnk Sir Harry 
Smith en sy cggcnote, en Aliwai 
Noord hcrinncr ons aan sy oor 
wlnning van Allwal in lndic. 
Cathcart, Greyton, en D arling Is 
ook na die Goewerneurs Cath
cart, George Grey, en Charles 
Henry Darling gcnoem. 

BRITSE ADEL 

Baie plckke is egter genocm 
na die Britse adel, bv. George 
na Koning George ill; Victorh~

W es en Prin.8 Albert na Ko
ningin Victoria en haar cgge
noot, King \Villia m 's T own en 
Adelaide na Koning Willem IV 
en sy vrou, en P ort Atrred na 
die seun van Koningin Victoria. 

Britsc Koloniale Sekrctarisse 
ill ook dikwels vernocm in die 
Kolonles, en dis op hicrdic ma
n ier dat Ba thurst, Carna rvon, en 
Kimberley hul name gekry hct . 
Montagu, Michellspas, Willis ton, 
1\folteno, Merriman, Ra'wson
ville, Gordonia, Upingto n, P or
terville, R lversda le, c.a. herdcnk 
weer Suid-Afrikaanse staats
mannc. 

<Word vcrvolgl 

VERJAARDAG
KETTING 

) l EI 

4 Rocco Joubert. Ilugen()ol. 
Susanna Volschenk, J.'rankfort. 

5 Olga Frankot, Stellenbosch. 
Pleter Slebrlt&, Franachhoek. 
Oert Engelbrecht, Kakamas. 

6 Suunne Hugo, Franachhoek. 
7 Daniel Steenkamp, Kenhardt. 

Barbara Herholdl. Korfieronleln. 
8 X&tler Broodryk, Lol<ton. 

Fra-ncois du Toll, Observatory. 
9 Jacoba Smlt, Matrooster. 

10 Malhllda Barnard. 

Na aanleiding van die onlang
sc Grootraadsbesluit, nl. dat die 
Wag in inligtingscenhede om
skcp moet word, hct die Stellen
boschsc kommando-wag op 20 
April vcrgadcr om 'n begin tc 
maak met hul nuwe taak. 

Nadat die Wag-offisicr vct
duidelik hct dat daar in die toc
koms meer van die wag vcrwag 
sal word as om net die formali
tcitc tydens lacrtrekke en vcr
gadcrings waar tc neem, is tot 
die behandcling van die onder
wcrp vir die aand oorgegaan. 

Die besprcking was oor die 
bcleidspunt van die Osscwa
brandwag: ,Volkspolitiek in 
plaas van partypolitick" soos 
gcformulecr In die bcleidsformu
lcring van die Groot Raad, 
November 1943. 

Kapt. Botha bet daarop ge
wys dat die O.B.-gedagte so 
kern gcsond en so eg Afri
kaans is, dat dlt nie anders kan 
as om inslag te vind by elke 
Afrikaner wat dit onbcvangc 
verneem nic. Die mcnse moet 
net ccrs agterkom dat die O.B. 
nic waarllk sulkc gcdrogtelike 
wescns is as wat bale mccn nie. 

DIE VERSKIL 

Met betrekking tot die be
leidspunt onder bespreking, bet 
die offisicr begin om aan te 
toon wat onder volkspolitick en 
partypolitick ondcrskcidclik ver
staan word. 

Hy hct aangetoon hoc die 

partystelscl in 1874 in die Kolo
nic ingevoer Is en toe in 1906-
1907 in die Noordelike Provinsles 
in swang gckom hct, na die ver
owering van die Boere-republie
kc in 1902. Min of meer 'n pro
ses op diesclfdc patroon as die 
huidigc Angliscringsproscs wat 
op die Duitse volk afgcdwing 
word - na -die vcrowering van 
1945. 

Daar is ook nic 'n pcrsoon wat 
met die gcskicdenis bekend Is 
en bercid is om vir homsclt te 
dink, wat sal ontken dat die 
partypolitiekc stelsel hler by ons 
net so uitheems is as 'n Suid
Afrikaansc rcnoster in 'n Lon
jense dicrctuin nie. 

VOLJ{SPOLITIEH 

Na hy op die prakticsc beswa
re t('Cn die stelsel gcwys bet, 
het die sprcker die Volkspolitlek 
as tccnvoctcr vir die partypoli
tick behandcl. 

Die O.B. vcroordccl nie die 
partypolitiek sonder om lets 
positic!s in die plek daarvan 
voor te stel nie. E n wat hy 
vool"itt>l, is eie aan d ie volk 
'ioos wat sy taal aan die Afri
kaans(' volk eie is. ' n Stelsel 
wa.t deur die volk self gesk ep 
en mt>t die grootste !!ukses in 
die praktyk toegepas is - die 
regt>ringstclsel ' 'a n die republie
kc beonoorde die Oranje en die 
Vaal, voordat die Yreem de s tel 
s('l op bulle afgedwing was. 

<vcrvolg op bl. 6, kol. 4) 

BOEREJEUG-NUUS 
OUDTSHOORN: Die Boereojeug-kommando van Oudts

boorn is nou weer baie aktief. In elke Veldkornetskap is 'n 
werkkring in die lewe geroep wat elke tweede Woensdag
middag bymekaarkom \i r naaldwerk, tuisverpleging .en buis
houdkunde-demonstrasies. Daar word gehoop om bmnekort 
'n tentoonstelling te kan h ou. 

Die dorp is in dric Vcldkor
netskappe verdccl en elke Vry
dagaand word daar 'n speletjies
aand dcur die Offlsicrc van 'n 
afdcling gcrcel. Die nawcck 
wat dan oop is word gebruik vir 
gcsamcntlikc uitstappics onder 
die Ieiding van komdt. Hitgc. 

Heclwat scuns hct reeds bulle 
uniforms bestcl en die dogtcrs 
spool{ ook hard om hullc uni
forms te bekom. 

Die Bocrcjcug van Oudts
hoorn wil ook graa.g van die 
gelccntheid gcbruik maak om 
Oom Freddie Ncl, wat £1 l Os. 
tot die ,16-Dcscmber-Fonds" by\_' 

gcdra hct, t(' bedank. 
- <Ingestuur >. 

IL\KA)IAS: 

Ten spytC' van die windcrige 
dag het die Boerejcug van Ka
kamas op Saterdag, 23 April, 'n 
bale aangcname en gcselllge by
ccnkoms gchad. Ons is deur 
vcldkornet Alwyn Burger met 
sy bakkic vervoer tot omtrent 
vyf myl buitekant die dorp. 
Daar ]{On ons hcerlik lag en on
gestoord praktiese dlssipline 
beocfen. Daar is vera! klem 
gele op vlagparadc en scin
ocfeningc. 

HULLE HET GEDURENDE 
FEBRUARIE VERJAAR 

Nadat alma! lekker moeg was 
bet ons hccrlik gesmul aan die 
lekkcr bocrebeskuit en vrugte 
wat dcur mev. Burger aange
bied is. 

Ons is omstrecks 3-uur uit die 
dorp en het cers teen sononder 
teruggckecr. Elkeen hct iets 
geleer om tc onthou en ons sien 
uit na volgcnde Satcrdag wan
neer ons weer bymekaar sal 
kom. 

Louwrena van du Weolhuhen, Loxton. 
Anna Lesch, Wellington. 
Yvonne Mtnna&r, Paarl. 
Christina de Waal, Paarl. 
S. w. van der Merwe. Malmeabury. 
Hugo Oeldenhuy~. Wellington. 
Barl Jordaan. 8. Paarl. 
K•ndrlnll SwAn~J'O('I. W~llingtnn. 
Wlllem Ther<>n. Aushrabies, oor K!>k~-

m~. 

Franclna v"n Rrn•burg. Latngaburg. 
Car•en van Nl•kerk, Weltlngtnn, 
l'leter Cllller, Wellington. 
'Paul Roux. S. Paarl. 
Yvonne Nel, Pal\rl. 
Andries L~sch, Wellington. 
Hennie ~tdenhuyo, Fr:J.nschhoek. 
J!elena Mala-n, HugenooL 
Hartle Nleuwoudl, St.ellenbooeh. 
H•len& Smlt, Beaurort·Wes 
Lolz Nleuwoudl. Stellenborch. 
Carolina Annandale, Robertson 
Aletta du Tolt. N. Paarl. 
Ttld~ Rou.'t, Franschhoek. 
Marie van der Wealbutzen, Pa ... rl. 
ChrlsUaan Llebenberg, Upln;ton. 
Joeleen Swanepoel, Wellington. 

Alida van der Westhuizen, KA.kamas 
Dolt. 

Johan Boahotr. C&litzdorp. 
Johan Louw. s. P&arl. 
Eitzabeth Cllllero. Paarl. 
glea Slabbert, Paarl. 
Jenny BA .. nn, Stellenbosch 
Marltha. Smlt. Rugby. 
Anna-Rina van dcr Westhul7.rn , Faarl . 
Pleter Knrkemnrr. Fran•rhhnrk. 
Heilie W<'llhllltCn. Olst. Rust•nhur~:. 
Johanna. du Tnlt. M1ddPiburg 1'vl. 
Cornelia Jae<>h•. P.K. \'ischgat , 
Alula van Wyk. P.K. Boahutk. 
Anna Thernn, Koster. 
CeciliA Coetne, Bosbokrand. 
Martha Roet•. Pos Moed"·ll . 
Johanna Pntgleter, Pos Bo•bnkrand. 
Heater van Staden. Groot MA-rlco. 
Magdalena le Roux, Fr~tnl<forl. 
Luku Fuurte, P.K. Lu<'khorr. 
Cement Avia Muller, Buttrnnleln. 
Pierre Oliver, Frankfort . 
Stotrelntna Soyman, Kotfiefontein. 
Marie van der Weslhutztn, Paarl. 
Elsa Sl&bbert, Paarl. 
Helena Malan, Hugenoot. 

-<Ingcstuur dcur Kallic Bur
ger, Kakamas). 

BEI.I.VILLE: 

Op Vrydagaand, 29 April, het 
die Boerejeug van Bellville 'n 
gcslaagde huisfunksie gehou. 
Dit was sommer 'n puik dinee 
en is gC'hou in die huis van mev. 
Theron. Baie bclangstellendes 
was teenwoordig en 'n moo! 
sommctjie is ingesamel vir die 
.,16-Desember-Fonds". 

-<Berig deur Dan du Toit). 
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Brittan1· e Bou Hom .Aan aussE KAPITULEER 
• IN BERLYN · 

SY- Belldronk•WOOrd' Die opheffing van die Berlynse blokka.de aan die end 
_... ' van die week, soos aaugekoudig nadat die vier groot moond· 

hede die afgelope week beraadslaag het, is vir die Weste 
'u besliste oorwiuning en vir die Russe 'n gevoelige neerlaag 
omdat bulle bereidwilligheid om die blokkade op te hef, 'n 
erkenning is dat dit nie aan sy doel beantwoord het nie. 
Watter streek die Russe nou in die Weste sal uithaal, is 

Dit is hierdie maand presies vier jaar 
dat die oorlog in Duitsland ten einde geloop 
het en nog steeds hang die swaard •van die 
odood hokant die koppe van drie gryse 
Duitse generaals wat soos manne hul vader
land verdedig het ooreenkomstig die' voor-

Gryse 
Generaals 

Wag Nog Op nog nie te voorsien nie. 

Likwidering Agter die bereidwilligheid van 
die Russe om tou op te gooi in 

skrifte an die Volkereg. Hulle is maarskalke Von Rundstedt, Von Berlyn, sit waarskynlik die be
Manstein en Strauss, wat op die oomblik in Britse gevangeneskap verkeer sef dat die blokkade hu\le in 

onguns by die Duitsers gebring 
in afwagting van hul ,verhoor". Die moeilikheid is dat Churchill en Roose- het en die Amerikaners en Brit-
velt namens Engeland en Amerika op 'n eetmaal van Stalin onderneem het te se prestige geweldig laat styg 
om saam te werk in die likwiodering van Duitse leiers. Stalin het met 'n het deur hul lugbrug waardeur 

d miljoene Duitsers aan die gang 
glas vodka in sy hand voorgestel dat hulle summier doodgeskiet wor so gehou is. Daarby kom ook die 
vinnig as wat hu1le gevang · word, ,sommer 50,000 van hulle", maar feit dat die Westerse teenblok
Churchill bet teengestribbel dat die Britse volk nie ,so 'n massamoord sal kade die- Russe se ekonomie 

h al ernstig benadeel het. Die moont-
duld nie", en gevolglik is die kompromis getref •dat daar wei 'n ver oor s, likheid bestaan ook dat die 
wees sodat- soos 'n Engelse skrywer dit uitdruk - Churchill sy verhoor Russe meer inskiklik ten opsig
gekry het en Stalin sy massamoord. (Vergelyk Die 0.8., .27 April.) te van die Weste geword het 

nou dat hulle groter vastrapplek 

Hoewel die Weste met 'n oar
winning kan spog, bestaan daar 
vir hulle genoeg rede om on
rustig te wees en die byeenkoms 
van die vier ministers van bulte
landse sake op 23 Mei word met 
spanning deur politieke waarne
mers afgewag omdat daar tans 
net gegis kan word oor Rusland 
se houding in die toekoms. 

Repu bliek Was 
Net Propaganda 

Se Pirow 
Nou sit Brittanje opgeskeep waarneem blybaar meen doen bet nie. In Sui<M\.frika is kry in die Ooste, veral Sjina. 

met die drie ou maarskalke. die Britte dat die Amerikaners daar in elk geval geen tekens ,Vir ons wat die H.N.P. se 
Blykbaar kan daar niks teen die beste ondervinding het om van nie, getuie die Sandrivier- republikeinse gedoente altyd 
bulle ingebring word wat 'n skulderkentenisse af te dwing eil Londense Konvensies . - A. p.-Vergaderi ng maar as partypolitleke propa-
verhoor regverdig nie, maar aan in folterselle, soos 'n Ameri- moontlik te wyte aan die afwe- gandao beskou bet, is bulle front-
die ander kant vind Brittanje kaanse kommissie van onder- sigheill va.n eetmale met 'n der- Te y sterplaat verandering geen verassing nie". 
hom verplig om bulle te likwi- soek onlangs aan die Jig gebing tigtal heildronke. skryf adv. Oswald Pirow in sy 
~leer ooreenkomstig sy onder- het - maar dat Washington ge- Dit in ag gencem wil dit am- Die Ysterplaatse tak van die weeklikse nuusbrief, en vervolg: 
neming teenoor Stalin na. die weier het. Laasgenocmde se per voorkom ·of die onderlinge Afrikanerparty te-l al meer as ,Geen party wat met stemme 
,soveelste heildronk", volgens standpunt skyn te wees: ,Jy getrouheid van kroegmaats en 90 lede, na mev. M. van Rooyen, aan bewind moet kom en aan 
Elliott Roosevelt se weergawe het die Jiggame en jy moct met ,sherry gangs" op 'n gemeen- voorsitster, Die O.B. meedeel. bewind moet bly sal ooit in die 
van die gebeurtenis in Yalta. hulle afhandel." skaplike faktor rus wat die 'n Vcrgadering van die tak geleentheid wees om 'n repu-

Dic Sunday Times se korres- Die korrespondent voeg daar- moeite werd mag wees om vind Dinsdag, 17 Mei, plaas ten bliek uit te Toep nie. lets meer 
pondent berig nou dat die Britse aan toe dat dit bekend is dat ondersoek te word. Dronkmans- huise van mnr. T. van der Spuy, as tien jaar gelede het ek vir die 

·regering in 'n dilema· vcrkeer die Amerikaanse regering te partyc mag dalk 'n heilsame Kingsweg, Ysterplaat. Dit sal publiek op Oos-Londen ges~ dat 
omdat die Britse openbare me- vinde is vir begenadiging van element wees by die sluiting van toegespreek word deur mnr. die destydse opposisie teen 
ning onrustig begin word oor die generaals. Die feit dat die toekomstige verdrae in belang Harm Oost, L.V. en voorsitter ,sesessie" sou stem en dat 'n 
die langdurige gevangehouding Britse · regering hom nog ge- van die vrede en ,Christendom" van die dagbestuur van die par- republiek sonder afskeiding van 
van die grysaards. Hy skryf dat bonde voel teenoor sy oorlogs- - of is dit maar net 'n kwessic ty, en mnr. W. R. Laubscher, die Ryk 'n grap, ja 'n slegte 
die kabinet besig is om die tydse bondgenote" dui dus net van gemeenskaplike mentaliteit? Kaaplandse sekretaris. grap sou wees. Vandag her-
posisie te oorweeg, en vervolg: op Churchill ,se woord teenoor --------------------------- haal ek daardie verkla.rlng en 

,ONDER VERPLIGTING" 
Stalin ,by die soveelste heil- roep dr. Malan tot getuie op di.e 
dronk op Stalin se eetmaal in J EMPIRE J NET so REG cerate bewering. Die tweede, 

,Wat die kabinet se standpunt 
ook al mag wees, Brittanje 
staan onder verpligting teenoor 
sy oorlogstydse bondgenote om 
of die generaals self te ver
hoor Of om hulle vir 'n verhoor 
elders uit te !ewer. Ek verstaan 
llat Brittanje nie sal teruggaan 
op sy onderneming wat by te 
Yalta en Potsdam gegee bet nie. 

Yalta.". die omtrent 'n Koelie-republiek 

,Dit is moontlik dat mediese 
gesaghebbendes sal beslis dat 
Von Rundstedt en Strauss te 
siek is om die beproewing deur 
te gaan, maar daar bestaan 
weinig twyfel dat Von Manstein, 
die jongste en g esondste van 
die drie, in die beskuldigde
bank sal verskyn. 

,Kort gelede het Von Rund
stedt te kenne gegee dat in
dien die verhoor nie sonder 
versuim plaasvind nie, hy en 
sy kamerade beswaar sal 
maak teen hul a.anhouding 
sonder formele aanklag." 

V.S.A. SE STANDPUNT 

Die korrespondent deel ver
der mee dat die .Britse regering 
in die afgelope weke met die 
Amerikaanse regering in verbin
ding was oor die lot van die 
gereraals en voorgestel het 
dat Amerika die verhoor moet 

BETYDS Vffi NUWE OORLOG 

Belangrik is die feit dat bo
~enoemde drie generaals geen 
Nazi's was nie, en dus blyk
baar opgehang moet word net 
omdat hulle hul land verdedig 
het. 'n Engelse blad bet kort 
gelede verklaar ~at de Geallieer
des se grootste moeilikheid op 
tlie oomblik is om al die sake 
teen ,oorlogsmisdadigers" be
tyds af te handel voordat bulle 
(die Geallieerdes) die volgende 
oorlog ontketen! 

Die vraagstuk van die likwide
ring van die drie gryse Duitse 
maarskalke ooreenkomstig die 
hoildronk-ooreenkoms in Yalta 
moet dus ook nog in hierdie Jig 
gesien word - Brittanje moet 
sy woord teenoor Stalin nakom 
voordat die toestand ingewik
lteld raak deur die verskyning 
van 'n nuwe reeks ,oorlogsmis
dadigers" in Brittanje of Rus
land na gelang die een of die 
ander as oorwinnaar uitkom. 

BRITSE WOORD 

Ons moet egter beklemtoon 
llat dit sel<le of nooit in die ge
skiedenis gebeur bet dat Brit
tanje sy woord so gestand ge-

r STALIN KRY SY S~ri 
Sedert die berig waarop meegaande artikel 

betrekking het, verskyn bet, is in die Britse hoerhuis 
deur lord Henderson aangekondig dat die Britse 
regering besluit het om net veldmaarskalk Von 
~lanstein te , verhoor" aangesien maarskalke Von 
Rundstedt en Strauss om gesondheidsoorwegings nie 
geskik geag word om die verhoor te oorleef nie. 

Die swakke gesondheid na vier jaar se opsluiting 
het die Britte ten opsigte van twee slagoffers gered 
uit hul dilemma om beskuldigings vir 'n verhoor saam 
te flans in 'n poging om hul woord teenoor Stalin na 
te kom. In die geval van die derde word die woord 
by gebrek aan genoegsame liggaamlike aftakeling nog 
nagekom. Stalin sal die twee ou siek generaals in 
elk geval ook nie meer as gevaarlike teenstanders 
beskou nie. Sover dit hom betref bet bulle die weg 
opgegaan wat miljoene teenstanders in Rusland gevolg 
het - ondergang in gevangeniskampe. 

-~-· -- _': __ :::"'* .. _,_-!"'i'3"""= 

As STATEBOND 
J binne die Britse Ryk, kan ek 

' 

staaf deur aanhalings uit ,Die 
Burger" en feitlik elke Nasiona
le koerant. Of beskou die NaDaar is geen besluit op die State1)0ndskonferensie 

geneem om die terme ,Statebond," ,Britse Statebond" of 
,Ryk" weg te laat of te gebruik nie, het die Britse eerste 
minister in die Britse laerhuis verklaar. 

sionalc Pers so 'n republiek nie 
meer as 'n slegte grap nie? 

,'n Tyd gelede het ek aan die 
hand gegee dat die tyd gekom 
het vir die ,Gesuiwerdes' om by 

Terminologie moet tred hou 
met die ontwikkeling en moet 
nie onbuigbaar wees nie, het hy 
ges~. Hy het geantwoord op 
vrae oor watter benamings vir 
die Britse Ryk gebruik moet 
word en op versoeke dat die 
woord ,Britse Ryk" nie van die 

prentjic vcrwyder moct word al hulle stryd- en feesdae 'n dag 
nie. 

Hierop het Attlee verklaar: 
,,1\:lenings verskil in verskillen
de dele van <lie Statebond en die 
Ryk en dit is beter om mense 
toe te'" Ia at om terme te gebruik 
waarvan bulle die meeste hou." 

van verootmoediging en veront
skuldiging teenoor Generaal 
Hertzog te bepaal. Vanda.g kan 
ek daarby voeg dat aan my per
soonlik ook 'n ve-rontskuldlging 
toekom vir meer as tien jaar 
se verdraaiings en slegmaak." 

Verlang Britse Regering 
Toegewing Teenoor lndie? 

Op versoek van Clement Attlee, Britse eerste minister, het dr. Malan 
tydens die imperiale konferensie in Londen samesprekings gevoer met die 
twee lndiese leiers, Pandit Nehru en Liaquat Ali Kahn, eerste minister van 
Pakistan, in verband met ·die geskil tussen Suid-Afrika en lndie. Same
sprekings sou verlede week voortgesit geword het by Lake Success tussen 
min. Eric Louw en mev. Pandit Nehru. 

Volgens die korrespondent die Unie sal kom om sake hier 
van die Cape Times bet die met die Unie-rege ring te 
Britse regering besluit dat dit beklink. 
nie in belang van <lie Britse 
Ryk is dat sy lede met mekaar 
in vyandskap lewe nie, en daar
om bet Attlee pogings aange
wend om 'n versoening teweeg 
te ,bring. Van dr. Malan se 
kant is te kenn'e gegee dat die 
Unie ten gunste sal wees van 
'n wapenstilstand ten opsigte 
van die handelsoorlog wat die 
afgelope paar jaar aan die gang 
is. 

Indie en Pakistan daaren
teen eis 'n algehele herskom
meling en terugtrekking in 
sekere gevalle van die 
segregasie-maatreels en be
perkinge wat Indiers verbied 
om hul voile burregte uit te 
I e. we. 
Die berig voeg daaraan toe 

dat indien die verdere same
sprekings in Amerika vrug af
werp, 'n Indiese afvaardiging na 

RYKS\'ERDEDIGING 

Daar word op gewys dat n 
gemeenskaplike verdedigings
plan vir die Ryk 'n oplossing 
van die geskil tussen die twee 
Jande baie noodsaaklik maak. 

Die vraag kom natuurlik op 
of die Lmiliebande van die 
Britse R~·k nie reeds klaar 
Suid-Afrika gekompromitteer 
het tot 'n versaking van sy 
standpunt teenoor die lmliers 
nie. Vir Suid-Afrika kan daar 
geen kompromis wees ten op
sigte van bierdie vraagstuk nie. 
Imliers is reeds besig om Oos
Afrika ' 'ir die toekomstige 
Indiese Empire in te palm, en 
::s in ons land ook nog toe
gewings teenoor die lndiers ge
doen moet word omdat dit in 
Brittanje se plan vir Ryksver-

dediging pas, bchoort die vraag 
te ontstaan by diegene wat so 
behcp is daarmee of die prys 
\'ir Rykseenheid vir ons land 
nie te hoog gaan wees nie. 

Die Indiese probleem is 'n 
regstreekse vrug van Britse 
imperialisme en as ons nou uit
eindelik nog verder gestrem 
gaan word om hierdie aktuele 
vraagstuk op moedige en deur
tastende wyse aan te pak, dan 
hoop ons dat ook diegene wat 
tans wil berus by 'n Empire
konncksie in die hoop da.t dit 
,die Engelse sal mak maak vir 
'n republiek," sal besef dat ons 
Suid-Afrika nog verder onveilig 
maak terwille van Britse kon
neksies. 

3 ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eeeleeta.-Drukkery Beperlt. Stellen
bO<Ieh. vtr dte etenaan eo ulqewers: 
VOORSLAO (Edm•) ~k, ()foote 
xer~ 703, Polbu lfll, 
Ktl'kpl-. X.U.pataocl. 
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