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S.A. SAL INDIERS 
MOET PAAIIN 

BRITSE BELANG 
Die plasing van Suid-Afrika in die wt.'eg!-tkaal teenoor 

lndle binne die Britse Ryk, \'marna tevore in DIE O.B. ver
wys is, bet verlede week 'n verden~ aanduiding gekry toe 
sen. E . H. Brookes gese bet dat die Unie 01> 'rit.'nd.,kaplike 
voet met l ndie sal moet verkeer indien by et.'n van twee 
dinge wil \ Oorkom - 1. dat l ndie en Pakistan uit die State
bond t ree weens die kleurbeleid van die Unie; 2. dat Brittanje 
die Unie sal vra om hom terug te trek ten einde Indie en 
Pakis tan binne die Britse Ryk te hou. 

Sen. Brookt>s bet ge,e dat 
die Unie tlie niendskap met 
lndie alleen <tal kan handhaaf 
indien h y tot>gewings ten op
'sigte van die Suid-Afrikaanse 
Indiers rnaak. 

Verskeie Brltse blaaie het in 
die jongste tyd beklemtoon dat 
die Unie se kleurbeleid ten ge
volge bet dat die Indlt;rs onte-' 

SOW JET -KONSUL 
SOU SPIOENASIE 

GELEI HET 
Opskudding is in \Vrsterst' 

militere kringe verwt'k toe 'n 
paar weke gelede ontdelc is tlut 
lewensbelangrike gehcime doku
m ente in verband met die ver
d ediging van \ Ves-Europa u it 
die hoofkwartier van vf'ldm. 
1\lon tgomery in F rankryk in d ie 
h1lnde va n Russiese spioene ge
val bet . 

D ie verm oede is dtLt die R us
siese konsulaat in Frankr )·k in 
verba nd staan met hierdie 
spioenasie. Die Russie!oe ond~>r
k onsul in Lille wat verlede 
Novem ber in hegtenis geneern b 
Op aank.lag \'Un spioena!tie en 
sabotasie, het uan die hoof van 
h ierdie spioenasie-onderneming 
gestaa n. Drie Pole wat in 
Frankryk genaturaliseer is, is 
ook In hegtenis gcneem. 

Daar word gevrecs dat onder 
die geheime inligting wat in 
Russlooe hande geval het, die is 
in verband met atomiese oor
logstrategie. 

vrede word binnc die State
bond. ,.Vir clko blanke man 
wat in die Unie gepaai is, is 
honderd Indii!rs en Pakistaners 
beledig in die lwce grootste 
dominiums in die Statcbond", 
het die Tribune onlangs gc
skryf, terwyl die Manchester 
Guardian verklaar het: ,.Indicn 
die kleurskydslyn in die Unie 
goedgekeur word, sal dit katas
trofiese konsekwcnsiro in ander 
Statebondslande wat van groter 
gewig vir Brittanje as Suld
Arika is, ten gevolge he." 

D ie Unie sal dus volgens hit>r 
die aan duidings binnel<ort voor 
die keuse staan om of u it tt• 
stap uit die Brit!te ltyk of om 
voor Britse druk te swig en at 
te sien van sy kleurbclNd nt>t 
s oos Transvaal ondt'r Brits~> 
susere)uiteit m oes afsien vun sy 
l nd ierbelei<l. 

Britte Verhoed 
Eenheid Van 

Europa 
Die ('ape Times berig dat d ie 

Britst> regcring 'n oorbeersende 
iJn-loed u itgt-oefen 'het teen die 
~ootrrwe van vastelandse polit ic! 
om grotrr eenheid in Europa 
tot stand te bring. Die berig 
verwys na die vergadering van 
die Europcse Raad vcrlcde week 
waar die kwcssie van groter 
ecnheid sterk na vore gebring 
is, maar ·as gcvolg van' die Brit-

(Vervolg in vol. kol.) 

Duitsers Kyk Ooswaarts 
Toe Britte Heenkome Vir 

·· 80,000 In Lug Skiet . 
Enige '"' ek e geiede h et die daghlad1)ers herig van die . ,·cr~N van 

Duit~e werkers teen d ie a f takeling van hul fa hriek in ·watten:;tedt
Salzgittt"r wa t uiteindelik m et geweld onderdr uk moes word. On:; korre:;
pon dent in Duitslan d gee onde rstaande relaas ,·an die geheurteni!'. en loon 
aan hoe hierdic Britse b eieid 'n verh itterde voik se oe ·verwa{:.rtend na die 
Ooste Iaat d raai. 

Die Rcichswerkc in Watten
stedt-Salzgltter behoort tot een 
van die groot nywerheidsbedry
we wat na die onderhandelinge 
tussen die Duitse Bondsregering 
en die Geallieerdes in Novem
ber 1949 op die lys geplaas is van 
fabriekc wat nog afgetakel mocs 
word - 'n nywerhcidsonderne
ming wat op twee na tot die 
grootste ertsgcbicd in Europa 
behoort: twee miljard ton yster 
- suur, d.w.s. slegte yster (slegs 
30 persent is suiwcr yster). Die 
Duitsers het egter daarin ge
slaag om die slegte yster beta
lend te maak. Twaalf hoog
oonde is opgerig vir die produk
sie van H miljoen ton ru-yster, 
'n staalfabriek vir 1.2 miljoen 
ton ruwe staal per jaar en 'n 
walsysterfabriek met 'n vermot! 
van 800,000 ton - du\o wcrk plase 
vir t ienduisende a rbeider.. en 
brood vir 60,000 tot 80,000 men
se. 

GEE..~ HEENKO:\IE 

In 1949 is die waarde van die 
Reichswerke op 700,000 miljoen 
mark geskat en vir 500,000 mil
joen mark op die lys vir aftake
ling aangeteken. Dit was nog 
altyd onseker of die gcboue self 
en die fondamcntc ook by die 
attakeling inbegrepe was. Vir 
die arbciders van die Reichs
werke wat die aftakeling van die 

<Vervolg van vorige kol.) 

se houding het die belangrikste 
sake onafgehandel gebly omdat 
die Britso rcgering weier om te 
diep politick betrokke te raak 
by die Europese vasteland. 

Die rede waarom B r ittanje 
hierdie afsydigc houding in
nccm, lc voor die hand. Anders 
as die Europese Iande beskik 
Brittanje oor 'n uitgcbreide 
Empire van ontwikkelde state 
op wle hy aanleun en wie se 
hulp hy keer op keer inroep 
teen Europa. lly bet dus geen 
beboefte nan E uropese eenheid 
n ie, maar j ui., bela ng daarby om 
teen Europa m t>e te ding. So
lank Britta nje wrk ies om liewer 
fa brieke in E uropa af te takel 
as om d it t e help opbou, is 
die hoop op Europese vrede baie 
skraal-maar Britta nje rnaa k 
s taut op sy E mpire. 

masjinerie wat in 1948 begin 
het, rustig en gcdissiplincerd 
aanvaar het, was juis die fon
damente- van hul werkplek die 
laaste kans waarop hulle hul 
hoop gevestig het vir 'n nuwe 
heenkome vir hul geslnne. H ul 
, -erwagtings is vernirtig toe 
enkele weke gelede plotseling 'n 
E ngelse dina mit-t-kommamlo, 
bestaande uit Poolse vlugtelinge, 
by die Reiehswerke verskyn bet 
om ook die f ondam enh• en d ie 
geboue in die l ug te laat spring. 
Op daardie oomblik bet d uisende 
van die werkers hul selfbeheer 
sing verloor. Hullc het die pad 
versper en die Britse Icier ver
soek om uit sy motor te klim. 
Die toespraak wat hy aan die 
arbeiders probeer hou het, is 
met 'n spotlag begroet uit die 
kele van duisende werkers. Die 
volgende oggend is die werk
tuie van die dinamiet-komman
do vernietig, die gebou waarin 
die Britse administrasic vir die 
aftakeling gesetel was, bestorm 
en duisende dokumente vcrnietig 
en deur die venster gegooi. In
middels het die B rittc verster
kings opgeroep: 'n infanterie
regiment, tenks en masjien
p istole. 

Onder wyl d ie lope van hierdie 
wa pens daarna op die werker~:> 

gerig was, bet di«> t>en onft>lof
fing na die undt'r grvolg rn 
swar e, groue wolk•• h••t dh• lug 
bo \\'attenstellt-Salzgittt>r urc- • 
lank verdonker. 

BETEKENISVOLLE OERUG 
D ie gerug dat 'n puur m)l vrr 

<ler aan d ie R u!t!>iese grens t-en
bette van die volkspolisie geret-d 
sou stuan om aan hiertlit> sinlo.,c
vern ietiging 'n einde te mank, 
mag bclaglik klink, muar tl it 
spreek van die stemming en diE> 
vertwyfel ing waartoe mense ge
dryf word wat hul laaste uit
korns op brood en lewe merdoen
loos· in d ie lug sien t.pring -
'n toestand wat haat moet 
kweek en waaruit dan bewr
ginge- on tstaan wat alles behul
we deriiokraties sal wees. 

Mens kan hier nie aan die in
druk ontkom nie dat hulle in 
Londen ywer om dit te bevorder 
en vir die Engelse verlics aan 
welwlllendheid 'n blywende 
monument wil oprig. 'n. l\lonu
ment van nood en ellende, soos 
in Salzgitter waar onder 'n be
volking van 100,000 mense 40,000 
vir ' n groot gedeelte nog in ba
rakke woon, en waar, as die af
takeling beeind ig sal wees, na
genoeg helfte van d ie bevolking 
broodloos sal wees. 

Adenauer Pleit Vir 
Europese Eenheid 

K o n r a d Adenauer ' sers werklik vrces - maar as 

k I. D · ' 1'n mens iemand vrees, is die 
ansc l Cl' van W es- UllS· beste plan om van hom 'n goeie 

land, l1e l ' n p aar dae ge- vriend en vennoot tc maak. Oor 
lede 'n k 1·agtige pieidooi en oor het ek Frankryk my 

I . · . E _ hand gereik, maar tclkcmale is 
ge ewe1 vu uropese dit afgewys. 
eenheid e n ' n sentrale 
Europese ge~ag - die 
pariem ent , ·au Europa. 

Individueel het die Europese 
Iande te swak geword om sake 
in die rigting l.van vrede te 
stuur, bet hy gcsc. In sy hui
dige magtelose en hulpelose 
toestand sal Europa inteendecl 
altyd 'n gevaar vir die wcreld 
bly. 

,.Churchill het die spykcr so 
reg op sy kop geslaan toe hy 
gese het dat Brittanjc en Frank
ryk Duitsland in hul vennoot
skap moet opneem. 

,.Ons moet nou uitskel met 
die voortdurende wantrouc. Om; 
moet weer van nuuts aan be
gin." 

SEllo'TRALE GESAG 

ATTLEE HOU SY PARLEMENTERE 
STEMVEE STRENG OP HOK 

,.Daar moet bescf word dat 'n 
streep vir eens en vir altyd deur 
die verlede getrek moet word. 
'n Volk van vyftig miljoen men
se - as die inwoners van Berlyn 
bygereken word - moet 'n ge
lyke vennoot in die Europese 
gesin word, tc mecr waar hy in 
die hartjie van Europa woon en 
so 'n belangrike posisie reg op 
die grens van moontlike konflik 
beklee. 

I n die omstandigbede moet ' n 
Europese parlement, met ware 
mag beklee, met die groots 
rnoontlike haas in die lewe gf'
roep word.' DatLrna moet Duit;.
lnnd uitgenooi word om ao; vol
waardige lid t ot dir E uroprse 
parlement toe te tree. 

As ge, ·olg ,·an 'n verras
singstemmery in die Britse 
laerhuis waarin die regering 
verslaan is - en sou moes 
bedank bet indien dit oor 'n 
saak van beleid was en nie 
'n blote verdagingsformaliteit 
nie - word Arbeider}>arle
mentslede tans so s tra f op 
hok gehou da t bulle a l begin 
murmureer. Hierdic strenge 
dissipline bet nodig geword 
nadat Clement Attlee se skra
le meerderheidjie , -an ses hi 
die afgelope paar weke gedaal 
bet tot drie weens die dood 
van twee Iede en die bedan
king van een sodat die pro
Jmreur-generaal, wat sy st.'t cl 
verloor bet, 'n nuwe setel kan 
kry. 

Churchill en sy party het ver-
lcde week ewe skiellk dlc rege
r ing ver ras toe hulle na sorgvul
dige en geheime voorberelding 

'n vcrdeling gclHs het oor die 
kwessie van vcrduging van die 
debat. Die rcgeringslede, vir 
wic daar nie genoeg sitplek in 
die raadsaal is nie, kon nie vin
nig genoeg deur die swepe bin
negedryf word om aan die stem
mery dee! tc neem nie, met die 
gevolg dat die regering met 'n 
meerderheid van stcmmc ver
slaan is. Onder uitrocpe van 
.,bedank!" het die kabinetslcde 
uitgestap om te gaan beslult of 
die regering geval hct of nie. 
Omdat geen bcleidsbcginsel op 
die spel was nie, het die regc
ring bcsluit om nie te bedank 
nic, maar opdrag aan sy sw<'pc 
te gee om elkc oomblik gereed 
te staan met die stemvee voor 
die deur. 

D ie besorgdheid van die regc
r ingsparty is verskerp weens 
die feit dat op 'n koukus ver
gadering slegs 'n paar uur te-

vore 'n dringende oproep op ledc 
gedoen is om byderhand te wees. 

As voorsorgmaatreiH word 
nou gelHs dat aile regeringslede 
soos fabriekswerkers hul aan
koms en vertrek moct laat aan
tekcn deur die swepe. , Bulle 
m oet by hul st reck\oweep an n
m eld s odat die b oofswet>p va n 
die regering elke oomblilc van 
<lie <lag presies kan wert oor 
hoeveel pa rlementslede b y be
skik," lui die berig. Hulle is 
aanges~ om d ie gebou nie te 
verlaat n ie behalwe op grond 
van siekte of d r ingende open
bare sake. 

Die berig voeg daaraan toe 
dat dit die strengste dissipline 
is waaraan lede van enige party 
nog ooit onderwerp is, en dat 
dit moeilik is om te sien hoe 
hulle hul daaraan sal kan hou. 
Baic begin nou al kla. 

,.As Duitsland verdwyn, is dit 
met Europa ook klaarpraat. 

NUWE BEGIN 

,.Die posisie is bale ernstigcr 
as wat die meeste mense meen. 
Die lot van Duitsland is die lot 
van die Benelux-lande, van 
Engeland, Frankryk, Italii! en 
Skandinawie. Dit ly nie die 
geringste twyfel nie. 

,.Dit is jammer dat Ernest 
Bevin so koel staan teenoor die 
vraagstuk van Europese een
heid. 

,.In Frankryk is die moeilik
heid dat die Franse die Duit-

Hy het herhaal wat Queuille, 
voormalige eerste minister van 
Frankryk gese het: dat daar 
nie aan gedink kan word om 
Europa weer te laat beset en 
vernietig in die veronderstclling 
dat die Amerikaanse lugmag 
daarna met die Russe kan klaar 
specl nic. 

Die skcpping van 'n Europese 
parlement sou dit vir die Ver
cnigde State moontlik maak om 
hom aan Europa te onttrek en 
hom cindelik en ten laaste aan 
ander sake te wy, vera! die groot 
vraagstuk van hulp vir die 
V crrc Oooste. 

Geen duursame vrede kan by 
\vyse van 'n verstandhouding 
tussen die Sowjet-unie en die 
Vcrenigdc State tot stand kom 
tensy 'n sterk en verenigde 
Europa ontstaan nle. 
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1 PERSVRYHEID OF • • • • 
Sedert die Eerste Minister verlede jaar op Bloemfontein 

verklaar het dat die Suid-Afrikaanse pers die mees onbe
heersde in die wereld is en sedert dr. A. J. R. van Rhyn, L.V., 
voormalige redakteur van die V olksblad, etlike maande later 
'n mosie by die parlement ingedien het waarin die regering 
versoek word .om 'n ondersoek te laat instel na die pers, het 
die hele kwessie van persvryheid o.:1der bespreking gekom in 
Suid-Afrika. 

Dr. Van Rhyn is van mening dat 'n vrye pers vir die 
land onmisbaar is en dat ,aile neiginge wat in die land 
bestaan of begin wortel skiet om daardie vrybeid te onder
myn of te misbruik, bestry moet word." Maar wat sluit 
die vryheid van die pers alles in? Dit sluit ongetwyfeld in 
die reg van koerante tot vrye meningsuiting, maar watter 
pligte plaas dit op ,sodanige koerante? 

Ons stel hierdie vraag pertinent na aanleiding van twee 
stelle wat die O.B. afgetrap het in die jongste tyd met 'n 
groot Afrikaanse dagblad. 

AANVAL SONDER FEITE 

Op 25 Januarie vanjaar bet daar in Die O.B. 'n artikel 
verskyn wat Die Burger in sy uitgawe van 28 Januarie baie 
kwaai aangeval het. So boos w:as Die Burger dat hy Die 
O.B. uitgekryt bet as ,die snippermandjie" van die Engelse 
pers. ~(aar Die Burger bet noolt die gewraakte artikel of 
'n opsomming daarvan gepubliseer nie. Die blad se lesers 
kon net die aanval lees; die artikel wat aanleiding tot die 
aanval was, bet bulle nooit onder oe gekry nie. 

Boonop, toe 'n amptenaar van die O.B. 'n brief aan die 
blad gerig het waarin hy beswaar gemaak het teen die blad 
se eensydigheid en probeer het om die ander kant van die 
saak te stel, het Die Burger geweier om sy brief te publiseer 
en in sy briewebus verklaar dat ,Die Burger, anders as die 
Sap-pers, nie gretig of selfs gewillig is om u blad se skeur
makende propaganda te publiseer nie." 

Is dit 'n voorbeeld van die vrybeid van die pers of is dit 
'n voorbeeld van 'n ,neiging" tot onderdrukking van vrye 
meningsuiting? 

RAADSBESLUITE VERSWYG 

Omtrent drie weke gelede het die Wes-Kaaplandse raad 
van die Ossewabrandwag sekere besluite in Kaapstad geneem 
en afskrifte daarvan aan verskillende koerante gestuur. 
Die Burger bet ook afskrifte gekry, maar hoewel daar in 
sowel Engelse as ander Afrikaanse koerante berigte oor die 
besluite verskyn bet, bet nie 'n woord daarvan in Die Burger 
verskyn nie. J.\laar 'n week later neem die blad wei 'n berig 
uit Laingsburg op, afkomstig van 'n enkele O.B.-offisier, 
wat aankondig dat by sy kommando ,ontbind" bet. 

,Die amptelike besluite van 'n dertig of veertig ver
teenwoordigende hoe offisiere oor die bele Wes-Kaapland oor 
die toekomstige koers en optrede van die O.B. bou vir die 
blad geen nuuswaarde in nie, maar toe 'n ondergeskikte 
offisier van 'n geisoleerde dorpie 'n besluit neem oor die 
,ontbinding" van sy plaaslike kommando, word dit gretig 
in Die Burger aangekondig as belangrike nuns. 

Daarmee was die eensydigheid nog nie afgehandel nie. 
'n Verklaring van die voorligtingsoffisier aan die blad is nie 
onveranderd of selfs maar verkort geplaas nie - dit sou in 
elke geval nie meer ruimte as die oorspronklike berig be
slaan het nie. Nee, 'n belangrike deel daarvtm is weggelaat 
en in die plek daarvan is die vorige berig herbaal. 

Deur die amptelike besluite van die offisiersraad te ver
swyg en rugbaarbeid te gee aan die eksentrieke menings van 
'n ondergeskikte offisier wat uit die O.B. bedank bet, bet Die 
Burger 'n skewe beeld ten aansien van die O.B. aan sy lesers 
uitgestal. 

Is dit die soort beriggewing waarmee 'n vrye pers sy 
vryheid uitleef of is dit 'n voorbeeld van die monopolistiese 
bebeer wat 'n politieke party oor sy pers uitoefen? 

Aangesien Die Burger ook een van die koerante is wat 
dr. Van Rhyn se persondersoek verwelkom het, is dit baie 
belangrik om te weet of Die Burger se eensydige beriggewing 
ten aansien van die O.B. ook een van daardie ,neiginge" is 
wat in die land begin wortel skiet om die vryheid van die 
pers te ondermyn. Want indien dit so is, sal Die Burger 
dadelik moet begin om die ,neiging" te onderdruk. 

Word Universiteite 
Politieke Jagveld 

Dit is 'n verontrustende feit dat terwyl politici self met 
verwyte en teenverwyte die noodsaaklikheid onderstreep 
dat die partypolitiek ontlas moet word van sekere openbare 
aangeleenthede soos onder meer die kleurvraagstuk, be
huising, die Kommunisme ens., die verlammende hand van 
die partypolitiek besig is om steeds meer nuwe terreine van 
die volk te verower. Twee besondere gevalle bet hierdie 
week skerp onder die aandag gekom. Die een is die stads
verkiesing in Bloemfontein waar die moeitevolle arbeid van 
'n Afrikanerfront oor baie jare tot niet gemaak is veral 
onder Ieiding van 'n partybeheerde dagblad wat 'n uit-en
uit partystryd daarvan gemaak bet - en daarmee sekere 
bekwame Afrikaners geen diens bewys het nie, en nog 
minder hul stad. 

(Vervolg in volgende kolom) 

(Vervolg van vorige kolom) 
Die ander geval - geluk

kig nog in sy beginstadium --.... 
staan in verband met 'n ver
kiesing van lede vir die uni
versiteitsraad van Stellen
bosch. Die statute van die 
betrokke universiteit maak 
voorsiening vir die benoeming 
van meer kandidate vir die 
raad as wat daar vakatures 
is. Dit is dan die reg en taak 
van die konvokasie van die 
universiteit om in belang van 
daardie inrigting die nodige 
aantal lede uit die kandidate
lys te kies. Dit gebeur toe 
dat 'n vooraanstaande Afri
kaner deur lede van die kon
vokasie benoem word om 
saam met drie uittredende 
raadslede op die kandidatelys 
te verskyn. Dit was 'n blo
te universiteitsaangeleent
beid, maar Die Burger bet 'n 
voorblad-berig gemaak van 
die feit dat die verkiesing 
nodig geword bet weens die 
benoeming van 'n , vierde en 
nuwe kandidaat". ,Die vier
de en nuwe kandidaat is dr. 
F. D. du Toit van Zyl", bet 
die berig gelui en sodoende 
op baie subtiele wyse - dit 
wil ous toegee - aan sy le
sers onderstreep wie eintlik 
die steuring in die 24-jarige 
verkiesingslose vrede van die 
universiteit veroorsaak bet. 

Geen onbevooroordeelde Ie
ser kon tot 'n ander gevolg
trekking geraak as dat die 
party-beheerde blad bier op 
subtielc wyse propaganda ge
maak · het teen die ,vierde en 
nuwe" kandidaat nie. J.\laar 
die uitslag van die verkiesing 
was nog nie aangekondig nie 
- nog nie eens afgesluit nie 
- toe kom die blad met die 
voorblad berig dat die ou 
lede berkies is en dat ,die 
vierde kandidaat wat uitgeval 
bet, is dr. F. D. du Toit van 
Zyl", en dan word daaraan 
toegevoeg: ,Dr. Van Zyl was 
'n nuwe genomineerde. Hy is 
'n vooraanstaande lid van die 
Ossewabrandwag.'' 

Hierdie verklarende toe
voegsel is blykbaar veronder
stel om aan te toon waarom 
dr. Van Zyl uitgeval bet, 
maar dit openbaar ook die 
rede vir die opvallend leidend
gewende bewoording van die 
eerste berig. Nie dr. Van 
Zyl se veelvuldige assosiasies 
met ekonomiese, kulturele en 
akademiese liggame word ge
noem nie, maar sy verband 
met die Ossewabrandwag. En 
so word die partypolitiek by
gesleep in 'n verkiesing binne 
'n universiteit wat nie net vir 
'n bepaalde politieke seksie 
werk of van 'n bepaalde poli
tieke seksie afhanklik is nie. 

Ons kan nie vir een oom
blik glo dat die betrokke uni
versiteitsowerheid dit sal ver
welkom dat sy interne aan
geleenthedc voorwerp van 
partypolitieke vooroordele ge
maak word nie, maar die 
partypolitiek vta niemand se 
goedkeuring in sy verowe
ringstog nie - die gevolge 
daarvan word immers deur 
ander gedra. Maar 'n univer
siteit wat sy ondersteuning 
van die algemene publiek kry, 
kan selfs minder as 'n stads
raad bekostig dat sy belange 
tot jagveld van party-politie
ke vooroordele oopgestel 
word. 

(vervolg van kol. 5) 
Hierdie insleping van die 

partypolitiek moet ook 'n ont
stemmende uitwerking op die 
H.N.P. h~, want b y bet 'n sware 
nellerlaag gely sonder dat b y 
veronderstel was om te veg. 
1.\>liskien mag dit hom beweeg 
om stadsake in die vervolg te 
Iaat in die hande van die stads
burgers. 

Die uitslag van die verkiesing 
was: W. F. du Plessis (onafh.) 
5361, mev. 0. Grinter (onafh.) 
5281, P. Visser (onafh.) 5273, 
F. Rohde (onafh.) 5263, C. H. 
de Wet (Aksiekom.) 4091, mev. 
A. Enslin (Aksiekom.) 4068, P. 
J. C. du Plessis (Aksiekom.) 
3926, J. W. Fourie (Aksiekom.) 
3926, P. S. R. Botha (onafh.) 
335. 

Misdaad-Aanklag 
Na Vyf Jaar Van 
Gevangehouding 

(Van Ons Duitse Korrespondent) 

Die Belgiese ministerie van justisie bet bekend gemaak 
dat die voormalige hoof van die Duitse militere bestuur in 
Belgie en Noor<l-Frankryk, generaal van .die infanterie 
Alexander von Falkenbausen, weens oorlogsmisdade aangekla 
en voor die krygsraad in Brussel gestel sal word. Hierdie 
besluit bet deste meer opsien gebaar omdat die 72-jarige 
generaal volgens 'n groot aantal Belgiese stemme as 'n voor
beeld van korrektbeid beskou word en daar gereken is op 
sy vrylating na reeds vyf jaar van gevangehouding. 

In 1945 is genl. Von Falken- Aan die begrafnis van sy vrou 
hausen deur die Amerikaners uit wat 'n paar weke gelede oor
Dachau bevry en tot krygsge- lede is, mag die generaal nie 
vangene van die Geallieerdes ge- deelgeneem bet nie. 
maak. Later is hy as getuie 
om die beurt na Augsburg en 
Neurenberg gehaal. Die een ver
hoor het op die ander gevolg 
en die een milit~re hospitaal op 
die ander wat weens sy swakke 
gesondheid nie kon uitbly nie. 
Dit alles het ongeveer drie jaar 
geduur. Daarna is Von Falken
hausen aan die Beige uitgelewer 
en na die gevangenis van Lut
tich oorgebring. As getuie en 
tans in burgerklere, kon Von 
Falkenhausen gedurig gesien 
word onder strenge milit~re be
waking in die reeks Belgiese 
verhore. 

Onder dieselfde strenge bewa
king het die generaal ook ge
staan toe hy voor verlede maand 
toegelaat is om sy doodsieke 
sewentigjarige vrou in die hos
pitaal te Hiinfeld (Duitsland) te 
besoek. Uit die kaserne in Ful
da, ongeveer 30 my! van Hiin
feld af, is Von Falkenhausen 
elke oggend in 'n jeep van die 
militere polisie na die siekehuis 
in Hiinfeld gebring waar hy ge
sit het tot saans ses-uur by die 
bed van sy vrou wat inmiddels 
aan kanker oorlede is. Die deur 
van die siekekamer moes half
oop bly staan sodat die militere 
polisie in die kamer langsaan 
steeds kon sien, en toesien dat 
die strenge bevel om met nie
mand behalwe sy vrou te praat 
geeerbidig word. ':rien dae la
ter moes die generaal na die ge
vangenis in Luttich terugkeer. 

NA VYF JAAR 

In sy gevangenis in Belgie sit 
hy nou en wag dat die milit~re 
hof in Brussel wat hom as oor
logsmisdadiger sal verhoor, moet 
begin. Dit sal in die interna
sionale oorlogsgeskiedenis nie 
dikwels vermeld kan word dat 
die hoogste verteenwoordiger 
van 'n besettingsmag as voor
beeld van korrektheid en mens
likheid deur baie mense van die 
besette gebied beskou sal word 
nie. By Von Falkenhausen is 
dit die geval. Honderde briewe 
wat dankbaarheid en meegevoel 
jeens hierdie man betuig, kom 
uit Belgie, ja, selfs van Jode, 
Geallieerde offisiere en ook van 
die Britse afweer-offisier, kap
tein Best, wat saam met Von 
Falkenhausen in Dachau gesit 
het. Waarom, vra die mense 
bulle af, word iemand vyf jaar 
lank gevange gehou as sy rid
derlikheid selfs deur sy teen
standers erken word? \Vaarom 
word 'n mens vyf jaar lank ge
vange gehou sonder dat by ooit 
' n klagskrif teen hom gesien 
bet? Smyt dit nie aile begrippe 
van menslikheid en demokrasie 
omver nie? H et mens so 'n lang 
tyd nodig om genoeg beskuldi
gende materiaal teen 'n gene
raal saam te raap wat 'n Duit
ser is, dit wil se 'n generaal van 
'n volk wat die oorlog verloor 
het? 

BLOEMFONTEIN IN 
WURGGREEP VAN . 
PARTYPOLITIEI{ 

In Bloemfontein bet die partypolitiek die afgelope weke 
'n vernietigende hou geslaan. Ongeveer tien jaar gelede 
bet daar 'n sterk beweging onder die Afrikaners van die 
stad ontstaan om die eensydige Engelse oorbeersing van die 
stads raad te beeindig. Op daardie stydstip was al twaalf 
van die raadslede Engelssprekend - en dit in ' n stad met 
'n oorheersend Afrikaanse bevolking. Verskillende Afri
kaanse organisasies bet toe 'n aksiekomitee gestig wat die 
stadsverkiesing in belang van die Afrikaanse gemeenskap 
sou waarneem. So geslaagd was hierdie onderneming dat die 
Afrikaanssprekende verteenwoordigers vir 'n hele paar jaar 
reeds die botoon vier. 

Maar die partypolitick het ge
Jeidelik begin insluip en ;vel op 
twee maniere. Die verteoenwoor
digers van die Aksiekomitee het 
hulself in 'n koukus georgani
seer en sodoende die grootste 
euwel van die partypolitiek 
binnegesleep. Hierteen het 
sommige lede in verset gekom, 
en die jongste verkiesing is 
hoofsaaklik govoer oor hierdie 
bcginsel. 

Ma.ar ongelukkig is hierdie 
stryd vertroebel deur dat clie 
Aksiekomitee-k:i.ndidate oll(ler 
Ieiding van clie plaaslike party
beheerde koerant hul toevlug 
geneem het na die banier van 
die Herenigde Party en hul 
teenstanders volhardend uitge
m aak het as ,Sap-kandidate" 
ten spyte van drie lede sa out
kenning dat bulle in enige ver
band met die Verenigde Party 
staan, ~>n ~>~>n kandidaat se be
skrywing van homs~>lf as 'n 
,Nasionalis." 

Na mnr. J. G. Benade, 'n 

stadsraadslid wat op politieke 
gE>bied lid van die Afrikaner
party is, is in hierdie kuns
matige partystryd in die hoof
kolomme van die blad selfs 
verwys as die .,Sap-sweep" in 
die raad! 
Almal wat nie vir die Aksie

komitee se kandidate was nie, 
is eenvoudig doodgeverf as 
,Sappe" e n daarmee is die fon
dament vi.r Bloemfonteht se 
stadsake deeglik gele op die rots 
van llie partypolitiek. 

Hoe jammer hierdie partypoli
tieke ingryping was, moes die 
vier Aksiekomitee-kandidate by 
die bekendmaking van die uit
slag self ondervind het toe 
hulle al vier verslaan is deur 
die vier onafhanklikes. 'n Lys 
van die kandidate toon hoe jam
mer dit vir Bloemfontein is dat 
partypolitiek skeiding moes 
bring tussen mense wat byme
kaar hoort en van wie sommigc 
baie verdienstelike kragte is. 

(vervolg in kolom 3) 
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. 
1n · Naturelle-arbeid Landbou (Slot) RUSLAND SE. RYKE. 

BUIT SE.DERT 1939 
VE.RTfE.N WOORDIG 

I . 

IMMIGRANTE EN -GROTER 
MEGANISASIE NODIG BAlE. HE.ILDRONKE. 

Onmiddellike ondersoek beboort ingestel te word na die 
wenslikbeid om Hewers landbougereedskap en kunsmis i.p.v. 
Iandbouprodukte te subsidieer soos tans die beleid is. Die 
kanse op die buitelandse mark \ir sowel die produkte , ·an ons 
landbou as die van ons sekondere nywerbede sou daardeur 
geweldig verbet~r word. • 

e Die moontlikhede van ko
operatiewe bewerking van pluse 
moet ondersoek word, nl sou 
dit ook net beteken dat twee 
of drie boere sekere ma!>jiene 
gesamentlik koop en sekere 
werke gesamentlik verrig. 
Prof. F. R. Tomlinson het in 
die jongste uitgawe van ,Boer
dery in Suid-Afrika" die mcning 
gehuldig dat klein plase nie op 
groot skaal gemeganiseer moet 
word nic, want hulle laste sal 
daardeur tc vee! verhoog word. 
Volgens skrywer se oortuiging 
sal hierdie grondeienaars se 
laste nie deur nie-meganiscring 
vcrlig word nic, maar ccrder 
vcrgroot word. Die produktivi
teit van hulle gronde kan dalk 
so laag bly dat hulle gevaar 
loop om deur groot grondbesit
ters uitgekoop to word. Die op
lossing van hullc meganiserings
vraagstuk le eerdcr in die rig
ting van saamwerk. 

ImUGRANTE 

e Op sekere plase waar pro
duksiekoste deur rasionalisering 
en beplanning afgcbring en die 
produktiviteit van die grond op
geskuif is, kan by gocdgesinde 
bocre, vir sckcrc syc van dio 

bedrywe altans, cksperimcnte 
met werklik opgeleide blanke 
werkers gedoen word. \\"aar
skynlik k a n met vir die doe! 
goedgekeurde immigrante 'n be-

Referaat deur dr. W. T. H. 

Beukes gelewer op die 

Sabra-jaarYergadering. 

g in gemaa.k word. Voorkeur 
moet ook ann die klasse gegee 
word wat self bereid sal wees 
om hande-arbeid te verrig en 
nie net hierhet'n kom om ,,k.api
taal te bele" en 'n vergrote 
aanvraag vir naturelle-arbeid te 
skep nie. Vanselfsprekend sal 
ook aandag gegee moet word 
aan die noodsaaklikheid om die 
Suid-Afrikaanse boer op te lei 
om blankeo arbeid te gebruik. 

\'E!\"'NOOTSKAP 

e Die dcurvoering van die 
vorige voorstel kon baic vergc
maklik word deur die · stelsel 
van ,Junior partnership", soos 
in Amerika gcbruiklik, onder 
die ernstige aandag van ons 

DIE JAAR 1906 
ALLE SIGARETTE HET BESTAAN UIT 

100°/INGEVOERDE 
/o TABAK 

DIEJAAR 1950 
SPRINGBOK-SIGARETTE BESTAAN UIT 

100°/ SUID-AFRIKAANSE 
fo TABAK 

Danksy 
PIONIERSWERK 

deur die vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 

------------------------U$,401 

boerc te bring. Hicrdcur word 
'n beproefdc plaaswerkcr of die 
boer sc cic seun of dogter in 
staat gcstcl om 'n vertakking 
van die boerderybedryf bv. die 
medkcry, varke, groentcproduk
sie of pliumvce op 'n basis van 
winsdeling tc dryf. 

'n Sukscsvolle eksperimcnt in 
die genoemdc rigting is reeds in 
'n sekcre dec! van ons land gc
maak, hoewcl baie min mcnsc 
van hierdic cksperimcnt ooit 
iets vcrnccm het; sclfs dio 
mcnse wat die eksperimente 
deurgevocr het, blyk onbewus 
van die waardc daarvan te wees. 

PROEFZ\'E::\ONG 

Omstreeks die middel van die 
vorige eeu het die dcstydse 
Britse rcgcring besluit om die 
!cdc van 'n ontslano Duitse 
huurtroeperegimcnt in die oos
telike gedeelte van Kaapland 
tc vestig ten cinde as buffer 
teen die suidwaarts-bewegende 
Xhosa te help dicn. 'n Groot 
dccl van hullc hot vroue uit 
Duitsland laat kom en bulle as 
bocrc in die omgcwing van die 
huidige Oos-Londen en Stutter
helm gevestig. Vandag is cen 
van die mees trcffende ken
merkc van hulle ckonomies€l 
!ewe hul hardwcrkcndheid en 
belcid om die dele van plaas
arbcid wat op 'n hoe peil ge
handhaaf moct word deur 
familic-arbeid tc laat verrig. In 
min dele van Suid-Afrika speel 
blanke familic-arbcid so 'n 
groot rol in die bocrdCiry soos 
hier. En hierdic hardwcrkend
heid en gehegtheid aan die 
tradisio het hulle in staat gestel 
om Oos-Londen die cnigste stad 
in die Unic te maak waar die 
handel in groente 'n byna uit
sluitellkc monopolie van blankes 
is. 

ONTVOLKL~G 

In sommige dele van ons land 
word baie van ons bocre sc 
seuns en dogters ,vcrplig om die 
plaas tc vcrlaat omdat daar nie 
'n gelccntheid bcstaan om hulle 
vernuf en ondcrncmingsgccs op 
ekonomiesc wysc op die plaas 
aan te wend nie. Deur blunke 
familic-urbt'i<l op die pla'!e In 
die kiem te .. moor, het die natu
re! daarin geslnag om ons plat
telandse be,·olking te laat ver
ouder en <,odoende die biologit'!>C 
stryd verdt>r in sy guns te !.wani. 
Die jongste sensus van 1946 
toon <lat van die totale blanke 
bevolking slt>gs 27.5% op die 
platteland woon. Hierdie ~oyfer 
i<; baie laer a"s die ooreenstem
mende syfer., \ir Kanada, Au'!
tram~ of :Su-Zet>lund. En van 
hierdie 27.5% word die persen
tasie ou mans rn vroue steeds 
hoer. Ekonomies mag sekcre 
individuele bocrc dus bcter daar
aan toe wccs, maar biologies 
gaan 'n groter perscntasic boerc
families vroo'5r na hulle grafte 
as voorhccn. En die verdere 
integrering van die nature! in 
ons landboubedryf gaan hicrdic 
vraagstuk gecnsins oplos nic 
maar slegs vcrergcr. 

Om die arbeidsvraagstuk in 
die Suid-Afrikaansc landbou op 
te los sonder om die tockoms 

(Vcrvolg in vol. kol.) 

Sedert 1939 bet Sowjet-Rusland 'n totaal van 273,948 
vierkante myl grondgebied geannekseer tesame met 'n bevol
king van 24,000,000. Hierdie anneksasie bet geskied deur 
middel van geweldpleging soos ten opsigte van die Litaue, 
Letland, Estland, Oos-Pole, Oos-Pruise, Bessarabie, Bukovina 
en J.\foldawie (Roemenie), Carpatbo-Ukraine (Hongarye), 
Karelie en Petsamo (Finland), Tannu Tuva (~longolie), en 
'n paar eilande wat aan Japan beboort bet. 

In Europa aileen het Ruslnnd 

1 

gevolg van dio ge<;laagde ~>try<l 
sedert <lie einde van die oorlog van die Kommuniste, dan kun 
in 1945 beheer gekry oor 489,300 'n tloue denkbt'el<l gevorm word 
vierkante myl met 'n bevolking van die wins wat Jo<;ef Stalin 
van 109,833,000. Hierdie behccr te beurt geval bet sedert die 
strek oor die gebiede wat deur dae toe Brittnnje in Pole S(l 

Kommunistiesc popperegerings Duitse ,grondgehied 'n oorlogs
bestuur wor,d en wat regstreeks oorsaak gevind ltet om sY Duit<.l' 
onder Russiesc gcsag geplaas is handelsmededingt>r uit te skakt>l. 
soos Wes-Duitsland (met 'n be-
volking van 17,313,000). Onder 
eersgenocmdc grocp is Jande 
soos Pole, Tsjoggo-Siowakyc. 
Albanie, Roemcnie, Hongarye, 
Bulgarye en Joego-Slawie-Jaas
gcnoemde met 'n bevolking 
van 16,000,000, vcrkecr op die 
oomblik in 'n familietwis met 
Moskou. 

Voeg hierby <lie beheer wat 
:\(oskou onlangs verkry het oor 
:\fantsjoerye en Sjina met !>Y 
honderde miljoene inwoners, as 

As \Vinston Churchill, wat 
tans bekommerd voel oor Duits
land se militerc swakheid, wc.P.r 
die genot mag smaak om saam 
met Josef Stalin 'n fccstelike 
dincc te nuttig, sal hy sovcel 
hcildronke op Stalin se oorlogs
bates kan drink dat dit vir hom 
onnodig sal wecs om soos in 
Teheran 'n dcrtiger glasie te 
klink op die .,vinnigs moontlikc 
afhandeling van minstcns 50,000 
Duitsc oorlogsmisdadigcrs." 

Nog Vyf Jaar Nodig 
E.n Daarna Weer 
Opruiming .. ·? 

Dr. T. E. Donges, l\finister van Binneland...,e Sake en van 
iUynwese, bet verlede week te Vaalbarts gese dat die nasio
nale bewind na. verstryking van~ sy buidige ampstermyn nog 
vyf jaar nodig sal he om die volk !ole toekoms te verseker. 

'n Tydjie geledc het die 
Minister van Naturellesake, dr. 
E. G. Jansen, gese dat dit die 
regering minstens vyf jaar sal 
neem om die nodige opriumings
werk te doen voordat met die 
oplosslng van die naturelle
vraagstuk begin kan word. 

Die huidige bewind het reeds 
verskillondc maatrecls gctrcf 
wat hoogs waardevol vir die 
land en ons volk kan wees, en 
volgens bclofte sal daar hicrdie 
sitting nog 'n paar kom. 1\laar 
al hierdie maatreels hang af van 
die een fundamenrele vraagstuk 
-die partystelsel. As hiertlie 
vraagstuk nie opgelos word nit', 
sal dr. Donges in aile waar
skynlikheid nie sy verdere ,·y"f 
jaar kry ,om die volk &e toe-

(Vervolg van vorige kol.) 

van die blankc in die blankc 
woongebiedc vcrdcor tc bemoci
lik, is 'n taak nie net vir die 
l'oeregemecnskap of 'n paar Jand
bou-ekonomie nie maar vir die 
blanko staat en gcmeenskap as 
gehcel. En hoe- gouer ons 'n 
begin maak om ons arbeid">- t'n 
rassevraagstukke wetenskaplik 
en werklik ekonomies te be
nader, hoe eerder sal ons die 
gedagte nan (lje voortbestaan 
van die blanke ra'l in Suid
Afrika kan verht>f ,·an 'n tt>ma 
vir bespreking in universi
teitsale of deftige sitkamers tot 
die terrein van werklikhei<ls
politiek. 

k om'! te verseker" nit', t'n sal 
dr. Jansen nie die .gelrentheid 
kry om <lie naturelle'Haagstuk 
verder op die pad na. oplo<,sing 
te bring a<; , die vereiste oprui
mingswt>rk nie. 

WEER OPGERUIM 

Die Britsc partystclscl is 'n 
draai('ndc wiel en wat vandag 
bo is, is more weer onder. 
\\'at die nasionale bewind \·an
dag doen-hoe voortretlik ook 
al-word more deur die ,altt'r
natiewe regering" (alias ,Oppo
sisie") op sy beurt ,opgeruim" 
soos dr. Janst'n vandag besig 
is om die Smutsbewind se na
latingskap .,op te ruim." 

Daarom ,·ra die O.B. die rc
gering: Gebruik die mngs
posisie wnt julie van<lag bet 
om die hoofvraagstuk eers op 
te los, waarvan die duursamt> 
oplossing van aile ander af
htmg. Vervang die Britse pnrty
stelsel deur 'n eie Afri.kaan'-e, 
<,odat daar 'n duur<.ame volkro.rt>
gering tot ~>tand ](an kom wie 
<.e werk nie oor clrie of vyf jaar 
Wt>er ongedaan gemaak sal word 
nie. So 'n stc-lsrl bet ons in 
<lie Boere-republit>ke gehad. 

As dit nic gedoen word nie, 
is die kanse skraal dat die Na
sionalc bcwind die volk se toc
koms sal verseker, want al kry 
hy nog daardic vyf jaar waar
op dr. l)onges hoop, sal die wicl 
uiteindelik tog draai en sal al 
die goeic werk weer opgeruim 
word. 

Republiek Met Behoud Van Konneksie 
,Sui<l-Afrikn kan 'n rt>publiek rcpublick geword hrt. Dit be- ~ Republikeine wat nog altyd 

sondt>r r«>volusie en sonder iso- ~ teken dat Suid-Afrika ook 'n onde-r 'n republit'k ,.t'r.,taan bet 
la.,i t'> word. Langs die konsti- tcpublick kan word en nogtans die V<'rbreking van <lie Britse 
tw;ionele weg kan d ie volk sy sy assosiasie met die rander konnek.,ie en die ,·ervnnging 
president kies om dit> plek van 
die koning se vertt>enwoordiger 
in die Unie in te neem", het dr. 
D. F. :\(alan verlt>de Sate-rdag 
op Citru<,dal ge!W. 

Dr. Malan het na die voor
bccld van IndHi verwys wat 
binnc die Britse Statebond 'n 

Statebondslande kan behou. 1 \'an die Britse partystt>l'>el deur 
.,\Vanncer Suid-Afrika hierdie 'n <,uiwere stelsel van volksre-

Jaaste wil doen, nl. dat die goe
werncur-gcneraal deur die volk 
gekies word, dan kan Suid
Afrika 'n rcpubliek sondcr rcvo
Jusic en sonder isolasic word." 
Aldus die Eerste Minister. 

gering, sal verontrus vot>l oor 
hil'rdio volhnrding van dr. ::\falan 
met die idee van 'n };mpirt'
republit>k met 'n ,.t'rko'>~ ver
teenwoordiger -ran die koning as 
SO&'enanmde president. 

..... 
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GESERTIFISEERDE AUSTRA
LIESE BRUIN UIESAAD 

MARKAGENTE 

~Eensame Offisier 
Se Bedankiitg Is 

Groter Nuus 

I rsoos Ons Lesers1 
Dit Sien 

REPUBLIKEI NSE 
PAAIE Vars Oesertitlscerde Australlese bruin 

Uieilaad teen 9/-. Cha.ntenay Wortel
saad 6/6, Detrlot Beetsaad 5/6 per lb. 
Vra. om volledige pryslys van l'rcmler 
Saadkwekers, l'k. Scboemansboek. 

8/3/T.K. 

UlE~AD: Goewerments-Gesertlfl-
scerde Saa.d 1949/50-oes. Australiese 
Bruin Ulesaad teen 9/- per lb. Green
feast Saaderte £6/10/- per 200 lb. sa.k. 
Chantenay Wortel, Detroit en Eglptlese 
Plat Beet 6/6 per lb. Skry! aan ons 
vir •n volledige pryslys van groentesa.a.d 
en plaassa<le. Kango Saadkwekers. 
J'osbus 107, Oudtshoorn. 

)fARK AOENTE.-Kamerade aandag. 
As julie misklen 'n ander agent onder
steun het voordat ek begin bet, kan 
julie mos darem julie produkte so at en 
toe deel, o£ hoe? Merk alles U. S. 
Belllngau, U.T.H. Die Spoorwee ver
kies dlt so. 5/4/TK 

VEB:JAARDAGVIERING - 1\IARK
AGENTSKAP.-Alle kamerade wat 
,Die O.B." Ie~s sal herinner dat ek 

op 1 April, 1949 my ma.rkagentskap 
aanva.a.r bet. Op da.a.rdie dag .. a•fge
sien van die datum" het ek begin met 
'n paar sakke kool, skorsies, murg
pampoenc, en nou! Wei dlt sal te vee! 
ruimte in ons ge-eerde blad opneem 
om vir u te s~ wat ek da.a.gllks ont
vang. Kom kyk self wanncer julie 
die dorp besoek. Op Saterdag, 1 April, 
bet die agentskap sy eerste verjaardag 
gevier en bet nie geskenke verwag nie, 
maar verwag ka.merade se voile onder-
6teunlng en ook samewerking met die 
oog om ook nie-lesers se ondersteuning 
te verkry; se maar vir jUlie selt .. ons 
sal antwoord op jou roepstem en offer 
wat jy vra." Ons ken mos nie net 
meka.a.r wanneer daar 'n verkleslng 
hangende is nie! u. S. :Belllngan, 
Ultenhage. . . 5/4/50/1 

Na aanleiding van 'n berig in Die Burger dat die 
Laingsburgse kommando ,ontbind" is op voorstel van die 
kommandant, mnr. J. B. Pauw, - 'n gebeurtenis wat ook 
aan die O.B.-hoofkwartier dour mnr. Pauw gerapporteer 
is - het voorligtingsoffisier van die Ossewabrandwag, mnr. 
W. R. Laubscher, onderstaande brief aan Die Burger ge· 
stuur. Slegs 'n deel daarvan is deur die blad geplaas: 

iUnr. Barry Grobbelaar, Vry
burg, skryf: 

Volgens Die O.B. bet dr. 
Malan op die Paarl aan sy ge
hoor vertel van die brief wat 
by dCII'tig jaar gelede van wyle 
genl. Hertzog ontvang bet wat 
sou gehandel het oor die ver
kiesing van die goewerneur
generaal. Maar dr. Malan bet 
nie aan sy gehoor vertel of by 
op daardie brief gereageer het 
nie. Vir my lyk dit of dr. 
Malan in elk geval tans iets in 
die mou voer. 

GRYSHARE 
ORYSHAR'E berstel, skll!ers ver

wyder, haregroel bevorder, jongvoor
koms verseker, dit waarborg ORVS
HAARWONDER, die jongste kuns
ma~tlge w~reldwonder haar- en kopvel 
voedingsmiddel u, skadeloos, kleurstor
vry, 5/- per bottel geld met bestelllng. 
Roeregeneesmlddeb, Posbus 4272, 
J oban.nesburg. C/1/9/49 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwa&l 

ot siekte en herstel u regmauge 
erfenls GESONDHEID, ons beskik oor 
die middels en behandel aile siektes, 
skryf, inllgting gra.tis.-noe~genees
mlddels, l'osbos 4272, Johannesburg. 

A/1/9/49 

Stektes en kwnle ,·erban! Opera
sics vermy eo gesondheid herstel. 
waarom dan sal u Ianger ly? Skryf, 
meld besonderhede, raadpleeg Jlle 
Boerevrou, Bus 7~59, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/49 

NOG 'N PAAR 

LINNEPAKKE 

WAT U BAlE VAN 

SAL HOU! 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

MEUBELS 
J\IEUBELS.- Beter meubels teen 

billlker pryse Babawaent1ies, stoot-
karretjies, drlewiele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waaorln u belangstel. 
-VISSER-~lEUBELS, Laogstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN Lomv, die Beroemde 

Radlo-lngenieurs, Sta.sleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektriese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlsltelts
aannemers. Foon 9-8435 

SOUT 
SOUT vir dadelike atlewerlng In 

goele sakke. Br&ndwagte, om •n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrll!ndellke ondersteunlng deur van my 
sout te bestel. Spesiale A1 80/-; 
Sneeuwit No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/- per ton vrygela.a.l. Soutwerke 
tevredenheid gewaarborg. Ad res: 
Komdte. ~rev. l\la.rtle Venter, Possa.k 
No. X4, Arbeidsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe seisoeo sout In sterk sakke 
a.s volg:-

Speslale sneeuwit 80/- per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/- per ton. 
Wit No 3 1>0/- per ton. 

Sneeuwlt fyn tafel- en bottersout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. 5/-; 1)0 pd. 2/6. 
Vry gela.a.l soutwerke vir tevredenheid 
en dadellke a.flewering, pro beer:-
~1. Fourle, Veldkornet, P/Sak No. x4, 
Arbt"ld~~:lonn. Blf)emtontPin. 

Vir 
ook 

VERVOERDIENS 
algemene karweiwerk eK 

vervoer van mense tree in 
verOinding met 

J, A. STRAUSS 
Posbus 64 - - Telefoon 9-8855 

PAROW 

In u uitgawe van Dinsdag, 28 
Maart, bet 'n nuusberig verskyn 
as sou die O.B.-kommando op 
Laingsburg deur mnr. J. B. 
Pauw ontbind word. 

D ie feite is dat Hoofkantoor 
mnr. J. B. Pauw se bedanking 
as kommandant aanvaar bet en 
dat reiHings reeds getref word 
om 'n nuwe kommandant wat 
bevel sal voer oor die komman
do, in sy plek aan te stel. 

Dit is vanselfsprekend dat 
mnr. Pauw nie die kommando 
kan ontbind nie; afgesien van 
die feit dat soiets heeltemal on
konstitioneel is, is elkeen se 
O.B.-skap tog sy eie sank: der
halwe kan mnr. Pauw hoog
stens self bedank. 

,.Veldkornet" P. G. Conradie 
wat saam met mnr. Pauw die 
verklaring oor die sogenaamdc 
ontbinding van die kommando 
wat in u blad verskyn bet, on
derteken bet, is aan Hoofkan
toor heeltemal onbekend. Sy 
naam verskyn nie op die offi
sierslys van die kommando nie. 

OU STANDPUNT 

Mnr. Pauw se optrede spruit 
ongetwyfeld voort uit die eien
aardige oortuiging wat by hul
dig dat die O.B. die minste moet 
wees om die meeste te wees. 
Hierdie oortuiging wat mnr. 
Pauw al by geleentheid van 
laertrekke aa•! sy ~~e-offisiere 
bekend gemaa1< bet, beskou by 
wesentlik Christelik te wees. 
Derhalwe verlang by dat, hoe
wei die H.N.P. byvoorbeeld 
heeltemal verkeerd optree teen
oor die O.B. en boewel die O.B. 
die reg aan sy kant bet, moet 
<lie O.B. maar die , minste" wees 
teenoor die H.N.P. sodat die 
O.B. uite indelik die ,meeste" 
kan wees. Aangesien mnr. 
Pauw egter steeds versekerings 

Versoek a an ons Lesers 
Ons vra ltiermee die medewerking van elke Ieser van Die 0.8. Die 

medewerking van elke man, vrou en kind. Ja, ook u medewerking! 
Daar is nog honderde huisgesinne in Suid-Afrika wat graag elke week 

Die 0.8. sal wil ontvang. 
Wie is hulle? 
Almal wat Repuhlikeine is. 
Almal wat na ware Volkseenheid strewe. 
Almal wat wil help om dringende staatkundige, ekonomiese en maat-

skaplike hervormings 
teweeg te bring. 

Trouens, almal wat 
saam wil 1narsjeer na 
die hestemming van ·die 
Af rikanervolk. 

Sal u nie as skakel 
dien tussen hulle en 
Die 0 .8. nie? 

Wat moet u doen? 
Knip m eegaande in

tekenvorm . uit. V ul die 
nuwe intekenaar se 
naam en adres daarop 
in. Kollekteer 12/6 
van hom of haar. Pos 
intekenvorm en geld 
aan Die Sekretaris, 
Vo01·slag (Edms.) Bpk., 
Poslms 1411, Kaapstad. 
En die nu:we intekenaar 
sal die blad vir een jaar 
ontvang. 

Sal u assehlief u 
medewerking verleen? 
Baie dankie. 

G:>~~C!::.<c?"<C!::..-~~G:> 

J ~ 
~ . I ntekenvorm 
J Neem asseblief my n~am op as intekenaar op ,,Die 

~ O.B." tot ek u in kennW stel om toesending te ataak. 

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

I ~~~~····.·: ~~~.:·~~d:;~~:~I;ki.tt~,~)··.·.·· -~~~·· I 
POSADRES ....................................................... .. 

Handtekening. 

Intekengeld:.l2/ 6 per jaar of 6/3 per halfjaar. 

Voeg assebllef Kommissie by plattelandse tjeks. 

gegee bet van sy trod teenoor 
die O.B. bet Hoofkant~or en sy 
mede-offisiere hom eenvoudig 
aanvaar as 'n eksentrieke O.B.
lid met 'n sonderlinge stand
punt. 

TELEURSTELLING 
Laat my toe, ten slotte, om 

my teleurstelling uit te spreek 
oor die eensydigbeid wat Dieo 
Burger openbaar in sy berig
gewing oor O.B.-aangeleenthede 
-'n eensydigbeid wat ek haas 
nie anders as kwaadwillig kan 
beskryf nie. Ek bet persoonlik 
aan u afskrifte gestuur van die 
besluite wat die Wes-Kaapland
se Raad van die O.B. wat in 
Kaapsta.d vergader bet op Sa,ter
dag, 18 Maart, geneean bet. Hier
die raad is verteenwoordigend 
van al die O.B.-kommando's in 
Wes-Kaapland. Daar bet egter 
geen berig in u blad verskyn 
van die besluite wat die raad 
geneem bet nie. U plaas wei 'n 
be rig van 'n eensame komman
dant uit Laingsburg. Ek dink 
regtig nie dat sodanige eensy
digheid te rym is met die beste 
tradisie van persvryheid nie. 

Dr. Malan het meer as dertig • 
jaar gelede too by op Bloem
fontein gekies was as lid van 
die vrybeidsdeputasie in sy toe
spraak gese: ,.As die Trans
vaal en die Vrystaat die reg bet 
om vir die berstel van geskonde 
regte te gaan pleit, dan het 
die Kaap-P.rovinsie ook die reg." 
To€• die Nasionale Party aan be
wind gekom bet, bet dr. Malan 
Minister geword en toe se hy 
Engeland is die moeder van ons 
vryheid. 'n Aantal jare later 
bet by op die P~rl gese die 
O.B.'s is rampokkers, en kort 
daarna kom by met sy beroemde 
mosie voor die volksraad waar
in by afskeiding van die Britse 
Ryk bepleit. Dit was baie mooi, 

(vervolg in vorige kol.) 

VERTEENWOORDIGING 
VAN VOLK WORD 
STE.EDS SKRALER 

,Dit lyk asof die gestalte van die indiwiduele parle
mentslid met elke sitting kleiner word," skryf die Johannes
burgse Sunday Times. 

,As hy 'n regeringslid is, word van hom verwag om sy 
plaaslike persoonlikheid af te le en om 'n gedissiplineerde 
en presiese dienaar van sy party te word, wat by elke verde
ling op sy plek moet wees en wat nie te dikwels aan die 
debatte deelneem nie. 

.,As by 'n opposisielid is, het 
hy 'n ietsie beter kans; sy par
ty verwag minstens van hom 
om sy se te se. Nietemin word 
alles wat die reels van prose
dure toelaat gedoen om te ver
binder dat by te vee! van die 
regering se tyd opneem. 

,.By die begin van die sitting 
word twee dae elke week af
gestaan aan die wetsontwerpe 
van private lede. Dikwels is 
hierdie dae die belangrikste van 
die week. Daar was byvoor
beeld gem belangriker debat 
hierdie sitting as di~ oor grond
bewaring nie. Die debat is in
gelei deur die Nasionale Party se 
lid, mn,. W. D. Brink, en Ver
enigde Party-sprekers bet waar
devolle bydraes gelewer. 

,.Niemand kan ontken dat 
grondbewaring een van die be
langrikste onderwerpe is wat 
hierdie of enige ander Suid
Afrikaanse parlement kan be-

(vervolg van volg. kol.) 

maar nie lank daarna nie word 
hy Eerste Minister en toe se hy 
ons handha.af die Britse kon
neksie en word 'n republiek 
binne die Empire. Dit lyk dus 
of die toekoms nog altyd slegter 
sal wees. 

Mnr. die Redakteur, la.at ek 
net afsluit met 'n verwysing na 
genl. Hertzog. Tydens 'n besoek 
aan Engeland het Thomas 
Smartt, leier van die Engelse 
Party in die Unie, aan Patrick 
Duncan geskryf om te probeer 
vir Botha en Hertzog oorhaal. 
Duean bet geantwoord dat 
Botha maklik oorgehaal kan 
word, ,.but I am afraid Hertzog 
will be a hard nut to crack." 
Goddank, daardie groot Afri
kaner het ook nie gekraak nie. 

spreek nie; en tog, omdat die 
wetsontwerp £leur 'n private lid 
ingedien is, moet dit vir nog 'n 
jaar oorstaan." 
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Opposisie Versaak 
Sy Plig 

Die Britse parlementere stelsel of die twee-partystelsel 
vereis nie aileen 'n meerderheidSI>arty om te regeer nie, maar 
ook 'n minderheidsparty om te opponeer. Trouens Sy 1\la
jesteit se Opposlsie is ' n ewe onmisbare deel van party
politieke bestuur as wat Sy 1\lajesteit se regering is. 

Wanneer die Opposisic in ge
breke bly om die regcring van 
die dag behoorlik tc opponeer, 
vcrwck dit besorgdheid by die 
voorstaanders van partypoli
tieke bestuur. En vernaamlik 
is die regering van die dag 
wrewelrig hieroor. Hulle voel 
dat die Opposisie bulle skande
lik in die steek laat. Want 
bulle moet dan op vervelige 
wyse aansukkel met hul wet
gewing instede dat bulle hul 
maatro['ls in die aangesig van 
kragtigc ,.verset" van die. kant 
van die Opposisie op ,aanskou
likc" wysc in die parlement kan 
.,deurveg." 

Dit Iy geen twyfel nie dat 
die Opposisic die regering in die 
steek gelaat het tydens die jong
ste begrotingsdebat. En Die 
Burger bet ook nie op hom 
laat wag om die Opposisie be
hoorlik die les daaroor te lees 
nie. Dio blad skryf dat die re
gering nie moes bontstaan ty
dens die begrotingsdebat nie. 
,.Wat die Opposisie te se gehad 
het was meesal flou en onbe
duidend." En vervolg: ,.Graag 
sou ons dit wil toeskryf aan 'n 
begroting en aan 'n administra
sie wat so deeglik en onaan
vegbaar is en so uitmuntend 
aan die eiso van die tyd be
antwoord dat die helc Opposisic 
geen vatplck daaraan kan kry 
nie-maar die rede vir die Op
posisie sc rondvallery moet dcels 
elders gesoek word, en wei by 
die Opposisie self. 

SO~'DER BELEID 
.,Veldm. Smuts is vandag in 

naam Ieier van sy party, maar 
prakties het by geabdikocr son
der dat iemand hom opgevolg 
bet, met die resultaat dat die 
Verenigde Party vandag vanuit 
die agterbanke geregccr word. 
Daar word vandag sommer op
gedons .. . .. 

.,Waar leierskap ontbrcek kan 
beleid nie gedy nie en sondcr 
bcleid kan 'n Opposisie nie 

Gebruik 

EPOL 
GEBALANSEERDE 

RANTSOENE 
vir 

Maksimum-Produksie 
en 

Groter Besparing 

EPOL 
S.A.P.V. 

Pluimvee Mengsels 
en Pille 

EPOL 
Suiwel- Kalf- en 

Varkmeel 

VEREENIGING CONSOLIDATED 
MILLS LTD. 

MAITLAND K.P. 
TAKKANTOOR 

WELLINGTON FOON 414 

standpunt teenoor 'n begroting 
inneem nie. 

,.Die een (lid van die Oppo
sisie> moes sus praat en die 
andcr so. 

,Sulke gebrek aan verant
woordelikheidsin by die Oppo
si.,ie ondermyn die grondslae 
van demokrtttiese bestuur, maar 
solank die Opposisie bankrot 
is aan Ieierskap en beleid moet 
ons 'n opportunistiese smouse
ry verwag. Die land durf egter 
nie onverskillig daarteenoor 
stann nie." 

WAT HULLE WOU S£ 

Die Cape Argus bet die dag 
na Die Burger sc artikel ver
skyn het, die setH geplaas op 
die Opposisie se ,.skandc." Die 
blad hct nl. die kritiek op die 
begroting uitecngesit, wat die 
Opposisie mocs en wou uitge
sprcck bet, maar nic gcdocn bet 
nic. Die blad &e dat die Oppo
sisie die kernpunte van hul 
kritiek op die bcgroting nie 
helder en duidelik voorgelig het 
nie, dat bul ,argumente vang" 
was. En de rbalwe bet die blad 
ingespring met lig en Ieiding. 

Die bele aangeleonthcid is vir 
ons glad nie tragics nie. Ons 
vind dit amusant dat die hoof
orgaan van die regering die 
Opposisie moet aanspoor tot 
kragtiger opposisie. 

V.S.A Wil Hele 
Landboubedryf 

Meganiseer 
'n Algehclc omwentcling in 

die Amerikaanse landboubedryf 
word deur die landboudeparte
mcnt van die Verenigde State in 
die vooruitsig gestel. 

Meganisasie van die Ameri
kaanse bocrderybedryf hct gc
durende die afgelope paar jaar 
sodanigo afmetings aangeneem 
dat daar binnc afsienbarc tyd 
waarskynlik geen plaas in die 
Vcrenigde State sal wecs wat 
nie ten volle gemeganisecr sal 
wces nic. 

Die aantal oes-dorsmasjicne 
het van 190,000 in 1940 tot 
590,000 vcrledc jaar toegC'Ileem. 
Mielic-plukmasjicnc het van 
110,000 tot 365,000 vcrmeerdcr 
en weens die oorskakeling van 
dieretrckkrak tot meganiese 
trekkrag is 55,000,000 acre grond 
beskikbaar gestel vir voedsel
produksie. 

Onge,·eer 69 persent van al die 
plase in die Verenigde State is 
tans geel~>ktrifiseer. In 19SO 
was dit sleg., nege persent. 

Hierdie meganicso omwcnte
ling is egtcr nog nic voltooi nic. 
Tabak word nog met die hand 
geoes en die vectcclt- en suiwel
bedrywc hct minder vordering 
op hierdic gebicd gemaak as 
akkerbou. Groot vooruitgang in 
hierdie .,afgeskecptc" bcdrywc 
kan egter binnekort vcrwag 
word. 

V.S.J\. E.is lerse 
E.enheid 

'n Aanduiding van die AmNi
kaanse houding jeens Brittanje 
se verdeling van Ierland Is gc
gec toe die huis van vcrteen
woordigers verlcde week met 99 
teen 66 stemme besluit bet om 
Marsball-bulp aan Brittanje tc 
staak tensy Brittanjc afsi<'n 
van sy verdeling van Ierland. 
Die stemming was egter onder
he-wig aan 'n Jatere stemming 
by wyse van rollesing. 

So Word Regeer 
Britse Model 

Die volgende uittreksel uit Hansard (kol. 2739-2741) 
tydens die debat oor die bevolkingsregister gee 'n denkbeeld 
van die onvrugbare geklets wat in die parlement gevoer 
word a~ gevolg van die vernietigende partyspel op koste van 
die volk: 

Mnr. Van den Hecver: . . . Die Minister van Vervoer: Die 
Wat was bulle optrede in die agb. lid vir Woodstock (mnr. 
afgelope twaalf maande van Russell) bet gesc dat hy dit ook 
voor die provinsialc verkiesings gese het. 
at? Daar was ccn teken na Die Adjunk-Speaker: · Dan 
die ander van seniele aftake- moet ek die agb. lid ook vra om 
lings, niks anders nie. H ulle dit terug te trek. 
bet begin met die Sap-pas wat Mnr. Russell: Met die groot
nie op 9 Maart vrugte afgewerp ste plesier trek ek enigc opmer
hct nie en toe bet huJle aange- king wat ek gcmaak hct in ver
gaan en op Mayfair bet huJle band met die dinge tcrug, ten 
gekom met bulle lemoenboom, spyte van die fcit dat 'n mens 
hullc het gekom met 'n nuwe baie sou kon maak. 
simbool van oorwinning, ,.to- Die Minister van Vervocr: Op 
gether we grow." Die ding wou 'n punt van ordc, die reCI is dat 
egter nie groei nie, en huJle het 'n lid onvoorwaardelik moct 
later gevind .,together we grow terugtrek. 
old." Ten slottc kom bulle toe Die Adjunk-Speaker: Die lid 
by 'n baie kosbarc ding, wat moet onvoorwaardclik terugtrek. 
bullo Icier die week daarna 'n Mnr. RusseJI: Ek trek die 
blou-oog besorg bet. Toe het woord .,leuen" terug. 
huJle die idee van 'n byekorf 
gekry, en bulle hct omsend
brieme uitgestuur dat buJle 
persone sal aanvaar as !cdc van 
die byekorwe. HuJle het vcr
skillendc bye-kentckcns begin 
uitreik om lid te word van die 
byekorf. Die een is dat jy 'n 
.,grub" word. • Hier is die ken
teken in my hand. Dit is nou 
wat 'n lid moet dra op sy 
baadjie. Dit moct 'n tecnhan
ger wees vir die kruithoring wat 
ons dra, maar ek sien nie een 
lid aan die anderkant wat so 
'n ding dra nie. Hierdic ding 
is die ewebecld van 'n motby, 
en daarop staan geskryf ,grub." 

OOR DIT BEGAAN 

Hierdie episodetjie in die land 
se , Wetgewende Raad" toon 
hoe agb. lede Yer meer begaand 
is oor die terugtrekking van een 
of a nder ,onparlementere" tus
senwerpsel op onsaaldike party
politieke gebrabbel as oor die 
vooruitgang van die la nd. Tot 
op die fynste besonderheid sal 
geprotesteer word teen 'n ,on
purlementere" uitlating, maar 
nicmand protesteer daarteen 
dat met die belange van die 

Vol gens 
, Grub' -Praatjies 
Onderwyl .Volk 

Wan hoop 
,volk daarbuite" in naam van 
wetgewing aanhoudend en ver
velend woer-woer gespeel word 
tussen die krom vinger ,·an 'n 
,Majesteit se Regering" en die 
groottoon van 'n ,.Maj~>'!teit &e 
Opposisie'' n ie. \Vant die ,,•olk 
daarbuite" - die enjgste wat 
die gelag vir sowel onparlemen~ 
tere taal as langdradige kaf in 
harde munt en onopgeloste 
vraagstukke moet betaal - is 
uitgesluit van die party-llrena 
waarin sy volksraad omskep is 
sedert die invoering van die 
partypolitieke spel uit Brittanje. 

HET JOODSE KRAG 
VERBREEK IN 

PARLEMENT 
In die onlangse Britse ver

kiesing is altesame 23 Jodc
almal Sosialiste-tot die laer
buis verkies. Twee van bulle, 
Shinwell en Strachey, is verbclf 
tot kabinetsrang. 

Van die groot aantal Jode 
wat uitgeval bet, word een se 
mislukking nie in Joodse kringe 
wyd betreur nie. Hy is D. L. 
Lipson- ,dic man wat sondcr 
uitsondering politiekc sionisme 
in die Jaerhuis beveg het", aldus 
die Jewish Herald, wat daaraan 
toevocg dat Lipson .,dio Joodse 
cenbcld in die parlement kecr 
op keer vc:breek het." 

Dit is na my gebring dcur 'n 
ou oom wat al op pensioen is 
en die ou oom het aan my ge
sc: Man, dit was altyd my 
party gcwces to hiertoe, maar 
wragtig dio mense word nou 
mal. Wys vir bulle die ding in 
die parlemcnt en se dit vir huJle. 
Hy is 'n ou man. Hier is die 
brief wat huJlc gestuur het. 
Daar staan bo - Biggest en 
Best Beloved Queenbee. 

NET 'N PAAR ITEMS 

'n Agb. Lid: Ons bet dit a! 
tcvore gC'Ihoor. 

Mnr. Van den Heever: Dan 
is dit goed dat jy dit weer hoor. 

Mnr. S. J. M. Steyn: Wie 
bet die brief gestuur? 

Mnr. Van den Hccver: .,The 
Biggest en Best Beloved Queen
bee." Dit kom van jul Hyde
park-tak. Die naam onder aan 
die brief is nie baic duidelik 
nit'\ maar dit kan net sowel 
Marais Steyn wees as iets 
anders. 

Mnr. S. J. M. Steyn: Dit lieg 
jy. 

Mnr. Van den Heever: Presies. 
Net soos ek vcrwag het. Daar 
het jy dit nou, buJle is skaam 
om huJle name onder aan 'n 
brief met hul cic partysimbool 
te heg. 

Mnr. Olivier: Op 'n punt van 
ordc, kan ons toelaat dat 'n 
agb. lid sulkc woorde gebruik? 
Die agb. lid vir Alberton (mnr. 
S. J. M. Steyn) hct dlo woorde 
gebruik: ,Dit lieg jy." 

Mnr. Russell: Ek bet die 
wporde gebruik. 

Mnr. S. J. M. Steyn: Ek ook. 
Ek bet gese dat die agb. lid 
suggereer dat my bandtekening 
daaronder staan, en ek hct ge
se dat hy dit lieg. 

Mnr. Van den Hecvcr: Ek het 
nooit gese dat sy naam daar
onder staan nie. Ek bet gcsc 
dat dit net sowel sync kan wees 
as iemand anders. 

Mnr. Olivit'lr: Ek vra dat die 
agb. lid vir Alberton dit moet 
tcrugtrek. 

Mnr. RusseJI: Mag ck op 'n 
punt van orde vra of die agb. 
lid so 'n aantyging mag maak 
of nie. 

Die Adjunk-Speaker: As die 
agb. lid vir Alberton (mnr. S. 
J M. Steyn> dit gese bet, moet 
hy dit t~rugtrek. • 

Mnr. S. J. 1\.I. Steyn: Ek trek 
terug. 

om u in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakers ... .. . ... ... .. . @ 15/- elk 
Mercury Draadheg-masjiene ... ... ... .. . .. . @ 29/6 elk 

1 Dubbclc Glas-Inkpotte ... ... ... .. . ... .. . ... .. . @ 6/9 elk 
Afrolpapicr, 13 dm. x 8 dm. ... ... ... ... ~ 7/ - per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. .. . . .. .. . .. . @ 7/8 per Riem 
Tikpapicr, 10 dm. x 8 dm. ... ... ... ... @ IS/7 per R iem 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

pryse vanaf 13/IS/-

Aile Kat~toorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u bctaal om u volgendc bcstelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou S22, KAAPSTAD Telefoon 2-7071 

BRILLE 
Bl1Dc o oop.rta ee voonkrll vlr brUle DA ou. 

GOEIE WEBK TEEN BU.I.IKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
~ o. or alr:rJf om Belonderbede. 

~ 

ADDERLEYSTRAAT 134 

Kan met 

aanspraak 

dat sy 

trots 

maak 

kliente 

onder die bes 

geklede klasse tel. 

KAAPSTAD 

.. 
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BRITTANJE. HE.T RE.DE.S 
GE.SOE.K VIR OORLOG 

Wou Duitse 
Mededinger 
Uitskakel 

Se Geestel ike 

,Dit ly geen twyfel n ie dat Engeland enkel 
en aileen begaan was oor die heropkoms van 
Duitsland as 'n eersterangse moondheid en han
delsmededinger wat in staat sou wees om sy reg· 
verdige eise met vliegtu ie, kanonne en tenks te 
ondersteun", skryf Peter H . H. Nicoll, 'n Engelse 
geestelike, in sy opspraakwekkende hoek: 
Britain's Blunder . Meegaande artikel bevat grepe en aanhalings uit daardie 
hoofstuk k e van Nicoll se hoek wat handel oor die aanleidende en direkte 
OOl'Sake van die tweede wereJ<doorJog. 

,Dit is m y eerste aanklag teen die Britse rcgering dat hy in die jare 
voor 1939 die ou heleid van gulsigheid en selfsug gehandhaaf het, instede 
van 'n n uwe beleid van gewone regverdigheid t ussen die volke te volg", 
verklaat• Nicoll. 

,Engeland wou alles behou 
wat hy gehad het. Dit bet hom 
weinig geskeel hoe hy dit by
mekaar gemaak het. Voorts het 
hy steeds probeer om meer by 
te kry en vir sy part kon ander 
minder bevoorregte Iande maar 
sien kom klaar. 

,'n Hoeksteen van hierdie hou
wat-jy-het-beleid was die leer 
dat soewereiniteit voorrang ge
niet bo geregtigheid. Hitler is 
derhalwe voorgestel as die skurk 
wat die ,soewereiniteit' van 
state skend - al plecg hy ook 
geregtigheid. Terwyl Engeland 
voorgestel is as 'n opregte 
moondheid wat alles hou wat hy 
het - al is dit ook deur onreg
verkry. 

,Let maar op hoe dat die be
grippe geregtigheid en groot
moedigheid beeltemal afwesig is 
in die Britse houding en ver
klarings. Engeland was deeg
lik bewus van die onreg wat 
teenoor Duitsland gepleeg is toe 
elke vierkant voet van die 
Duitse kolonies afgevat is, maar 
toe die teruggawe van hierdie 
geroofde buit self.s verlangs ge
opper is, bet 'n storm van protes 
in Christelike Engeland losge
bars! En g eland bet h eeltemal 
onverskillig gebly oor die onreg 
dat drie miljoen Duitsers onder 
die vyan dige hiel "\•an die 
Tsjegge vertrap is - selfs na<lat 
Lord Runciman hul erbarm1ike 
lot bekendgemaak bet. Aange
sien Engeland heeltemal onver
skillig was oor die lot van bier
die Duitsers is dit moeilik om te 
glo dat by eerlik begaan was 
oor die Tsjegge en die Slowak e 
wat H itler dan onder sy hiel 
sou geplaas bet . 

VRYHEID 

Nicoll verklaar dat die ver
naamste slagkreet waarmec die 
Engelse leiers hul volk tot oor
log aangehits het: Vryheid, was. 
,Die vryheid van die hele wereld 
sou dan bedreig gewees het om
dat Hitler Danzig geeis het en 
daarbcnewens 'n pad of korri
dor na die noord-oostelike pro
vinsie van Duitsland. Mens kan 
vandag nie aan hierdie kreet 
terugdink en aan die liggelowig
heid van die Engelse volk son
der verbasing en vermaak nie. 
Daar is geen verskoning nie vir 
die leiers wat opsetlik die on
nadenkende massas van hul 
volksgenote opgesweep bet om 
'n groot sustcrvolk te gaan aan
val en vernietig deur bulle te 
mislei met die kreet van slawcr
ny en die oproep tot vryheid. 
Hierdie hoe ideale is die voor
wendsel wat hul jaloesie bedink 
het om Duitsland 'n vernieti
gingsoorlog aan te se. Wie se 
vryheid is in Brittanje bedreig 
deur Hitler se bcwind in Duits
land? Wie se vryheid in Frank
ryk? Wie se vryheid in Dan
zig? Wie se vryheid in enige 
Europese land selfs in 
Tsjeggo-Slowakye? Net die vry
heid van die saboteurs en die 
sluipmoordenaars. :bit is die 
hele antwoord. 

OOR STELSEL? 

self met 'n ander stelsel van re
gering behelp as die Britse stel
sel'? 

,Dit is in die vooroorlogse 
jare dikwels aangevoer dat 
Engeland geen rusie met Duits
land het oo'r Jaasgenoemde se 
inheemse politieke stelsel nie. 
Elke land se regeringstelsel is 
sy eie saak. Maar wanneer aan
gedring is op 'n verklaring 
van die buitelandse onreg wat 
Duitsland dan teenoor Engeland 
of enige ander land sou gepleeg 
het, het die aanklaer gewoonlik 
teruggeval op die Duitse tota
literiese stelsel en Jodebeleid en 
dit veroordeel as genoegsame 
redes vir oorlog teen Duitsland." 

Nicoll behandel voorts die 
binnelandse toestande ond€r 
Hitler waarvan ons 'n paar gre
pe aanhaal: 

EUROPESEMETODES 

,Hitler sc binnelandse vyande 
was nie kiesers wat in 'n ver
kiesing teleurgestel is nie: bulle 
was misdadigers, vervul met 
waansinnige politieke haat en 
bereid om enige wapcn tc ge
bruik, sluipmoord inkluis, om 
Hitler se mag te breek. 

,Politick op die vasteland is 
anders as politick in Engeland. 
In Engeland is dit 'n kwessie 
van argumente en beroepe, van 
,in" en , uit". In Europa is dit 
'n kwessie van aanval en verde
d iging, van vuis en pistool. 
Dit is heeltemal waar dat die 
Nazis in hierdie opsig nie van 
ander partye verskil het nie. 
Hulle het ook gebruik gemaak 
van geweld ter ondersteuning 
van hul argumentc. Hulle was 
egter niks slegter as hul teen
standers nie en hulle kan bowen
dian as verskoning aanvoer dat 
hul optrede gemotiveer was deur 
die hoogste idealisme - om hul 
volk uit sy noodlottigc traak
my-nie-agti,gheid te Jig na nuwe 
hoogtes van selfrespek en wel
vaart. 

BAlE BEREIK 

,En wat die Nazis uiteindelik 
vir hul land bereik het, is al
gemene kennis en net diegenc 
wat moedswillig bevooroordeeld 
is, weier om te erken dat Hitler 
in 'n paar jaar se tyd uitgestyg 
het as die mees versiende en uit-
muntendste van al die leiers in 
die hierargie van die moderne 
volke. 

Hitler het 'n nuwe tipe Duitse 
patriot na vorc gebring. Hierdie 
tipe het afsku en veragting 
gekoester vir daardie mannc en 
vroue wat hul eie bclang en ge
maksug eerste gestel bet, wat 
dissipline en moed gehaat het 
en wat sonder 'n greintjie idea
lisme was. Die lgazis het hierdie 
soort mense beskou as die be
werkers van Duitsc ontbinding 
en verval. .,En derhalwe is dit 
verstaanbaar, hoewel dit te be
treur is, dat sommige jong Nazis 
persone van hierdie tipe aan 
onnodig strenge dissipline on
derwerp het." 

HAAT OPGEWEK 

land te behaal. Toe hy egter 
aa:o. bewind gekom het, en sy 
nuwe orde begin vestig, hct die 
haat van sy vyande geen perke 
geken nie, en maatreels om bulle 
ondermyning te beteuel het 
noodsaaklik geword. Vandaar 
die konsentrasiekampe. Nicoll 
wys egter op die feit dat daar 
in 1938 slegs 5,000 persone uit 
'n bevolking van 80,000,000 in 
Duitsc konsentrasiekampe was. 
In Engeland is daar vandag 
18,000 persone uit 'n bevolking 
van ongeveer 40,000,000 in die 
tronk. 

MEERWAARDIGHEID 
Daar is heelwat oorlogslus 

teen Hitler en die Duitsers aan
gewakker met die propaganda 
oor die Nazis se geloof in die 
rasscmcerdcrwaardigheid van 
die Duitsc man en vrou. Nicoll 
se: ,Die Duitsers was gek ge
noeg om in die openbaar te se 
wat bulle dink. Die Engelse 
was oulik genoeg om bul gedag
tes weg te steek .- of om dit 
minstens net in die privaat be
kend te maak. Dit ly geen twy
fel hoegenaamd dat die gewone 
gemiddelde Engelsman glo in 
sy meerderwaardigheid bo elke 
,foreigne•'· Hy sal dit nie van 
'n openbarc verhoog af se nie 
maar in 'n private gesprek sal 
by jou onder geen misverstand 
daaromtrent laat nie. 

,Sombere pessimiste mag glo 
dat die Duitse teorie 'n gevaar 
vir die wereldvrcde was omdat 
die meerderwaardige mettertyd 
aile ander mense sal wil ver
slaaf, maar nugterheid dwing 
die erkenning af dat dit maar 
'n baie swak rcde vir oorlog
verklaring is." 

JODEBELEID 
Eindelik is ook Hitler sc Jode

beleid aangegryp as handige 
middcl om teen Duitsland oor
log aan tc blaas. En, soos dik
wels die geval is, het diegene 
wat die minste daarvan geweet 
hct, die meeste daaroor gese. 
,.Gedurende die eerste wereld
oorlog bet oosterse Jode, van 
'n uiters minderwaardige gchal
te, Duitsland binnegekom en op 
sluwc wyse en met skaamtelose 
inhaligheid in die poste inge
kruip wat die vegtende soldate 
aan die front ontruim het. Enig
een kan derhalwe die bitterheid 
verstaan waarmee die Duitse 
patriot by sy terugkeer moes 
aanskou h oe dat die hoe pro
fessies en vername poste vir 
meer as 50 persent belaai was 
met Jode. E n dit was in der 
waarheid d ie posisie t~e Hitler 
met sy veldtog begin bet om 
Duitsland vir die Duitser te her
win. 

,Geleidclik het 'n golf van 
meegevoel met die Jodc oor die 
wereld gerol. Hierdie meege
voel bet egter blitsvinnig ver
damp toe kennis gemaak is met 
sommige van daardie Jode wat 
uit Duitsland pa<lgegee bet! 
Maar tog het 'n kwaaie gevoel 
teen die Nazi-,tiran' begin op
laai. Desnieteenstaande kan 
<laar nooit enigiets in verband 
met Hitler se Jodebeleid ontdek 
word wat aanleiding kon gee 

, Of is E ngeland misk ien van Dit het geweldige inspanning tot formele protes nie - vee! 
voorneme om m et elke volk te vir Hitler en sy volgelinge ge- minder nog tot oorlogverkla
twis en oorlog te maak wat hul- kos om die oorwinning in Duits- ring." 

SPWJE.T ONTSTE.L 
V.S.A. ME.T DUITSE. 
DUIKBOOTE.RFE.NIS 

Groot opskudding is die afgelope week in Amerika ver
wek deur 'n berig, wat as bevestig beskou is, dat Rusland 
reeds oor 'n vloot van 270 duikbote beskik wat in staat is 
om torpedo's met 'n k ronkelgang te vuur van 'n afstand wat 
buite bereik van ontdekking is. 

Van ingeligte kant is ook reeds verklaar dat Rusland 
oor duikbote beskik wat in staat is om atoombomme te vuur 
en dat duikbootbasisse vir hierdie doel opgerig word aan die 
weskus van Suid- en 1\lidde-Amerika. 

Vrees vir 'n Russiese duik
bootoorlog het toegenecm sedert 
dit tot die Westerse volkere be
gin deurdring het dat die Ge.
allieerdes aan die einde van die 
oorlog toegelaat het dat die 
Duitse duikbootwerke met a! die 
nuwe ontwerpe waarmee die 
Duitsers besig was om proef
nemings te maak, in Russiese 
hande geval het. Rusland het 
eenvoudig voortgegaan om bier
die vloot uit te brei en te ver
beter met die allernuutste uit
vindings wat die Duitsers oor 
beskik het en sedertdien nog 
uitgedink het. 

Gerusstellende "¢ersekerings 
van die Amerikaanse vlootlei
ding hang nog maar in die lug 
en is ointlik nie veel meer as 
Jobstroos nie. Admiraal Mom
sen, assistenthoof van Ameri
kaanse vlootoperasies, het in 
'n toespraak gese dat daar aile 
hoop bestaan dat die vraagstuk 
van duikbootoorlog opgelos sal 
word. ,Die moeilkiste aspek 
van die vraagstuk is die in ver
band met opsporing oor 'n lang 
afstand. Tot tyd en wyl bier
die vraagstuk opgelos is, sal ons 
sware verliese ly, maar aan die 
anderkant, indien ons daarin 
slaag om dit op ter los, sal ons 

duikbote van die see verjaag." 
Die draketande wat Churchill 

en Roosevelt met so 'n kwis
tende hand gesaai het, skict so 
een na die ander op tot ont
steltenis · van diegene wat dit 
eenmaal toegejuig het. 

: .. DIE o.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla Drukkery, Stellenbosch, vir 
die elenaars en uitgewers: VOORSLAG 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Posbus 1411, Kerkpleln, Kaap
stad. 

.,Besoek ons Tak In die Wandel
gang. Groote Kerkgebou, vir Rad.los, 
E lektriese ToesteUe en :'lleubels. Skryf 
aan ons Posbestellingsafdellng, PbU 
i\torkel, Posbus 2721, Kaapstad." 

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

Indien u u lugreis per Springbokcliens 
onderneem, en u plckbespreking deur middel 
van die Toeristeburo doen, sal u hotclakkom
modasie in die Verenigde Koninkryk vir u 
gereel word. 

Spreek u naaste 
Toeristeburo of Stasiemeester 

GEBRUIK ONS REISIGERSTJEKS 
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